
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Časopis za pokrajino Posavje, leto XXIII, št. 25, četrtek, 5. december 2019
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 19. decembra.

DONACIJA ZA POSAVSKO POTUJOČO KNJIŽNICO – V duhu decembrske dobrodelnosti je na Ta veseli 
dan kulture podjetje A1 štirim knjižnicam, ki delujejo na območju Posavja (Valvasorjevi knjižnici Krško, 
Knjižnici Brežice, Knjižnici Sevnica in Knjižnici Laško, enota Radeče) predalo donacijo, s katero bodo 
nabavili knjižno gradivo za otroke in mladino za Posavsko potujočo knjižnico oz. bibliobus. Slednji bo 
po posavskih cestah predvidoma zapeljal jeseni naslednje leto ter se ustavljal v številnih naseljih na 
več kot 60 postajališčih, od vrtcev in osnovnih šol do domov za starejše in podjetij, s tem pa povezoval 
kraje in ljudi, kot to že 22 let počne časopis, ki ga držite v rokah. Knjige bodo tako približali tudi ljudem, 
ki težje pridejo do osrednjih knjižnic in njihovih enot.  Foto: Peter Pavlovič
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Zrela leta VDC Krško – Leskovec

»V letošnjem Goričanu je bil
moj najlepši dan z navijači«

Mar jim je za zdrav življenjski slog

Z novim letom dražja komunala
Nedokončane ureditve in proračun

Odmeval je knapovski »Srečno!«

POSAVC d.o.o. 07/49-90-485, 041/717-548

Pomagajmo 
družinama v stiski

Odprimo srca, pomagajmo dvema posavskima dru-
žinama. Območno združenje RK Krško na poseb-
nem računu zbira sredstva za družino Makovec – 
Mohar s Trške Gore nad Krškim, ki ji je nedavni 
požar uničil bivalne prostore, Škofijska Karitas iz 
Celja pa za deklico Lino Šukelj iz Šentjanža, ki ji 
edino upanje za izboljšanje zdravstvenega stanja 
pomenijo terapije z matičnimi celicami v tujini.
 Strani 12 in 27

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

TRENING VARNE 
VOŽNJE

4.5.2019, ob 7:00

 

Tečaj CPP:

Krško, 16.5.2019, ob 
15:30

ŽELIMO VAM VARNO 
VOŽNJO V LETU 2020!

Decembrski vodnik
po prazničnih nakupih in dogodkih v Posavju

S prvo decembrsko številko časopisa 
v posavske domove prihaja tudi 

Decembrski vodnik, znova poln zanimivih 
idej za darila, namigov za prijetno 

druženje in sproščanje … Preverili smo 
tudi, kaj se bo v prazničnem decembru 
dogajalo v posavskih občinah in povzeli 

dogodke, ki so nas popeljali vanj.
Strani 13–21

Prihajata Zajc in Poklukar
POSAVJE – V naslednjih dneh si v Posavju obetamo kar dva 
ministrska obiska. Jutri, 6. decembra, bo minister za okolje in 
prostor Simon Zajc obiskal javno podjetje Infra d. o. o. Najprej 
si bo pri Racelandu v Vrbini ogledal visokovodni razbremenil-
nik za HE Brežice, sledil bo ogled prehoda za vodne organiz-
me pri HE Brežice ter ogled protipoplavnih ureditev na Velikih 
Malencah in Krški vasi. Pričakovati je, da bo minister povedal 
kaj tudi o usodi protipoplavne zaščite vasi v spodnjem toku 
Save, ki je zaradi zastoja pri gradnji hidroelektrarn še vedno ni.
V ponedeljek, 9. decembra, pa bo na pobudo poslanca Duša-
na Šiška na Občini Krško delovno srečanje posavskih župa-
nov in poslancev z ministrom za notranje zadeve Boštjanom 
Poklukarjem. Osrednja tema bo zahteva po vrnitvi policijske 
uprave v Posavje, kar je pred časom s poslanskim vprašanjem 
izpostavil Šiško, govorili pa bodo tudi o romski in migrantski 
problematiki, stavbi PU Krško ...  P. P.

AKTUALNO
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RADEČE – 28. novembra se je na svoji 7. redni seji sestal tu-
kajšnji občinski svet, ki je med 15 točkami dnevnega reda 
potrdil več članic in članov v različnih delovnih telesih, v 
obravnavi pa je bil tudi predlog proračuna za leto 2020.

V uvodu so prisotni potrdili 
mandat Manji Plut kot nado-
mestni članici v občinskem sve-
tu po odhodu mag. Marjetke 
Lipec na mesto direktorice ra-
deške občinske uprave. Andre-
ja Burkelc Klajn je bila imeno-
vana za nadomestno članico ter 
predsednico Komisije za statu-
tarna in pravna vprašanja, za 
nadomestnega člana v Svet ZD 
Radeče Simon Žnidar, inte-
rese radeške občine bo v RRA 
Posavje zastopala mag. Marjet-
ka Lipec, za predstavnika javno-
sti v Senat za reševanje pritožb 
zoper policiste je bil imenovan 
Simon Bolte.
V nadaljevanju občinske seje sta predlog proračuna za leto 2020 
v višini dobrih pet milijonov evrov predstavila župan Tomaž Re-
žun in vodja finančne službe Marta Ašič. Del sredstev iz pro-
računa bo namenjen tudi za investicije, med katerimi je največ-
ja vredna 1,2 milijona evrov in se bo izvajala v letu 2020/2021. 
Gre za kanalizacijsko priključitev naselja Krakovo, Titove ces-
te, Močilnega in dela od TRC Savus do črpališča pri mostu čez 
Savo na Centralno čistilno napravo Radeče. V sodelovanju s Sa-
vskimi elektrarnami Ljubljana bo potekala izgradnja kolesarske, 
vzdrževalne in pešpoti ob Savi mimo ribiškega doma na Hote-
mežu do Vrhovega. Za varnejšo pot do železniške postaje bodo 
uredili pločnik v ulici z imenom V gaju, načrtujejo tudi uredi-
tev pločnika od papirnice do Jagnjenice. V okolici zdravstvene-
ga doma bodo nadaljevali z urejanjem parkirnih mest, v špor-
tni dvorani bodo namestili plezalno steno. Občina Radeče se bo 
javila na razpis Ministrstva za kulturo za zunanjo obnovo kul-
turnega doma, osem tisoč evrov bo iz proračuna namenjenih za 
Bibliobus (potujočo knjižnico, ki je projekt posavskih knjižnic in 
radeške enote) ter štiri tisoč evrov za prevoze starejših itd. Pred-
log občinskega proračuna je v javni razpravi do 9. decembra. 
V zaključnem delu občinske seje je župan prisotne seznanil še z 
dogajanjem v Regijskem centru za ravnanje z odpadki v Zasav-
ju Ceroz, ki nemoteno deluje in dosega pozitivne poslovne re-
zultate. Za rekonstrukcijo državne ceste Radeče–Zidani Most je 
razpis za izvajalca zaključen. Dela na omenjenem cestnem od-
seku, ki so ocenjena na okoli 7,5 milijona evrov, naj bi se priče-
la spomladi prihodnje leto.  S. Radi

KOSTANJEVICA NA KRKI – Potem ko so občinski svetniki 27. 
novembra potrdili predlog občinskega proračuna za leto 
2020, je le-ta do 12. decembra v 15-dnevni javni razpravi. 
V kolikor nanj ne bo večjih pripomb, ga bodo predvidoma 
teden dni kasneje dokončno potrdili na naslednji seji ob-
činskega sveta.

Predlog proračuna je predstavila višja svetovalka za javne fi-
nance in proračun ter gospodarske dejavnosti Karla Gašpar. V 
njem je predvidenih 3,6 milijona evrov prihodkov in skoraj na-
tančno 4 milijone evrov odhodkov, skupaj z 200 tisočaki prene-
senih sredstev iz letošnjega leta ter zadolžitvijo v višini 250 ti-
sočakov in 50 tisočaki odplačila starega dolga pa je uravnotežen. 
Med prihodki največji delež, 1,8 milijona evrov, zajema doho-
dnina, ki jo občine dobijo na podlagi povprečnine, za naslednje 
leto določene v višini 589 evrov na prebivalca. 730 tisoč evrov si 
obetajo iz Kohezijskega sklada (540 tisoč za energetsko sanaci-
jo OŠ in 190 tisoč za kolesarske povezave), 314 tisoč iz naslova 
kapitalskih prihodkov, 165 tisoč iz naslova sredstev za omejeno 
rabo prostora, 150 tisoč na podlagi 21. člena Zakona o financi-
ranju občin za sofinanciranje investicij itd.
Na odhodkovni strani je približno polovica oz. 2 milijona sredstev 
namenjenih za investicije. Dokončati in odplačati morajo nekaj 
letošnjih (ureditev okolice osnovne šole in obnova telovadnice, 
ureditev postajališča za avtodome), z novim dolgoročnim poso-
jilom bodo odkupili objekt t. i. starega farovža oz. nekdanjega 
gradu. V načrtu imajo asfaltacijo nekaterih javnih poti, s sred-
stvi 21. člena pa obnoviti odsek lokalne ceste Kostanjevica–Ve-
like Vodenice. Začeli bodo z odkupom zemljišč in novogradnjo 
za regionalno kolesarsko povezavo Krško–Kostanjevica na Krki, 
postavili dve novi avtobusni postajališči na regionalni cesti pri 
Žolnirju, uredili športno igrišče za potrebe krajanov Dolšc, Oš-
trca in Črneče vasi, nadaljevali s pridobivanjem projektne doku-
mentacije za obnovo Grajske ceste itd. Dolgoročni dolg občine bo 
ob koncu letošnjega leta znašal 514 tisočakov oz. približno 200 
evrov/občana, z že omenjeno novo zadolžitvijo pa se bo ob kon-
cu leta 2020 povišal na 713 tisočakov oz. na 280 evrov/občana.

Proračun 2020 skozi prvo sito

Znova štirimilijonski proračun

V svetniško klop je namesto 
Marjetke Lipec sedla Manja 
Plut.

Navedeni nadzor revizijske 
hiše KPMG nad zbiranjem in 
obdelavo komunalnih odpad-
kov je bil opravljen za leta 
2015, 2016 in 2017 tako na 
družbi Kostak kot na Občini 
Krško, zaradi obsežnega po-
ročila, ki ga svetniki niso us-
peli do sklica seje proučiti, pa 
je bila navedena točka presta-
vljena na 10. sejo, ki bo že 12. 
decembra. So pa svetniki po-
trdili nove cene izvajanja go-
spodarskih javnih služb, ki 
bodo stopile v veljavo v pri-
hodnjem letu. Po besedah di-
rektorja Sektorja komunale 
Jožeta Leskovarja je poviša-
nje posledica dviga cene elek-
trične energije, kar se bo od-
ražalo predvsem na področju 
oskrbe s pitno vodo ter odvaja-
nja in čiščenja odpadnih voda, 
»glavna sprememba pa se od-
ziva na Zakon o minimalni pla-
či, kar predstavlja povišanje 
skupne mase na gospodar-
skih javnih službah za okoli 
deset odstotkov, kar smo mo-
rali vkalkulirati v ceno komu-
nalnih storitev«. Najvišje povi-
šanje, za okoli 2,40 evra, bo za 
povprečno štiričlansko gospo-
dinjstvo, ki je uporabnik vseh 
storitev (povprečna mesečna 
poraba vode 12 m3, priklop na 
javno kanalizacijsko omrež-
je), za gospodinjstva, ki niso z 
odvajanjem padavinskih voda 
vključena na javno kanalizacij-
sko omrežje, bo položnica viš-

Z novim letom dražja komunala
KRŠKO – 28. novembra je krški občinski svet na 9. redni seji potrdil letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb 
in nekoliko višje cene komunalnih storitev v prihodnjem letu, z dnevnega reda pa je bilo umaknjeno poročilo o opravlje-
nem nadzoru družbe KPMG iz Ljubljane nad področje ravnanja z odpadki.

ja za nekaj manj kot evro, po-
višanje za gospodinjstva izven 
urbanega naselja pa bo zna-
šalo okoli 0,70 evra. Novost je 
tudi ta, da letos občina uporab-
nikom ne bo več sofinancira-
la omrežnine, pač pa jo bodo 
občani deležni ponovno v roku 
nekaj let, ko so ponovno pred-
videni večji investicijski pose-
gi v komunalno infrastrukturo, 
ki se bodo odražali skozi višje 
ovrednoteno amortizacijo. 

Občinski svet je potrdil tudi 
novo vrednost točke za izra-
čun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča na obmo-
čju občine Krško v letu 2020. 
Vrednost točke se vsako leto 
usklajuje z indeksom rasti cen 
življenjskih potrebščin po iz-
računih Statističnega urada 
RS. Po novem bo vrednost toč-
ke znašala na mesec 0,00158 
evra/m2 (v letu 2019 0,00155 
evra/m2/mesec), na območju 
zazidalnega načrta Videm–
Polšca pa se zvišuje z 0,00278 
na 0,00283 evra/m2/mesec.

Svetnice in svetniki so s po-
danim soglasjem družbi Infra 
prižgali zeleno luč za pridobi-
tev uporabnega dovoljenja za 
akumulacijski bazen HE Breži-
ce, a le pod pogojem, da se ta 
s podpisom dogovora zaveže 
k dokončanju še neizvedenih 
ureditev iz Državnega prostor-
skega načrta za HE Brežice, to 

je izgradnjo cestnega odseka 
z obvoznice Krško v smeri In-
dustrijske cone Žadovinek, sa-
nacijo cestnega omrežja zara-
di poškodb med gradnjo HE 
Brežice, ureditve na prito-
ku Potočnica z Drnikom in na 
pritoku Žlapovec ter ureditev 
nadomestnih habitatov (NH1 
in NH2). Po zagotovilih Infre 
bodo vse navedene ureditve, 
razen habitatov, izvedene do 
leta 2022. Na območju predvi-
denih NH1 in NH2 ima družba 
Kostak s strani države pode-
ljeno koncesijo oziroma ru-
darsko pravico za črpanje gra-
moza. Kot je dejal predsednik 
uprave družbe Kostak Miljen-
ko Muha, se od navedenega 

distancirajo, saj so bili priprav-
ljeni odstopiti oz. vrniti konce-
sijo, vendar že vzpostavljenega 
dogovora in podpisa pogodbe, 
ki je vključevala tudi odškodni-
no oz. odkupno ceno za obmo-
čje, kjer je predvidena ureditev 
habitatov, ni odobril nadzorni 

svet Infre. Direktor Infre mag. 
Vojko Sotošek je zatrdil, da 
ureditev habitatov, četudi še v 
nedefiniranem obdobju, ostaja 
v načrtu, pri tem pa opozoril, 
da gre za ureditev, za katero se 
težko računa, da bi bila lahko 
trajnostnega pomena, saj bos-
ta habitata v primeru dviga za-
pornic HE Krško ob potencial-
no ekstremno visokih pretokih 
odplaknjena.

Naj omenimo še, da je bila že 
drugič s seje umaknjena sez-
nanitev svetnikov s predlo-
gom nove pokrajinske deli-
tve Slovenije. Župan je njeno 
obravnavo napovedal za ja-
nuarsko sejo, saj naj bi na njej 

že zagotovil udeležbo predse-
dnik Državnega sveta RS Alojz 
Kovšca, pod pokroviteljstvom 
katerega je strokovna komisi-
ja tudi izdelala predloge nove 
pokrajinske členitve. 

 Bojana Mavsar

Pred novim letom še proračuna
V razmiku dveh tednov se bodo svetniki sestali še enkrat. Za 
12. december je namreč župan sklical 10. sejo, po kateri bo 
sledilo prednovoletno druženje članov sveta s pogostitvijo in 
obdaritvijo. Na seji se bodo, kot že v uvodu povedano, sezna-
nili s poročilom o opravljenem nadzoru nad izvajanjem go-
spodarskih javnih služb, v nadaljevanju pa prejeli v potrditev 
program športa v občini v letu 2020, plana razvoja in vzdrže-
vanja občinskih cest v triletnem obdobju oz. do leta 2024 pa 
tudi predloga proračunov za leti 2020 in 2021. 

Mag. Ana Vurnek, namestni-
ca direktorja javnega podje-
tja Infra, je svetnike seznanila 
z nekaterimi še nedokončani-
mi ureditvami po izgradnji HE 
Arto – Blanca, svetniki pa so 
podali soglasje k predlogu no-
velacije št. 2 programa izgra-
dnje infrastrukture ob ome-
njeni elektrarni. Ta zajema 
izgradnjo športne površine na 
Blanci, ki bi lahko bila po pri-
dobitvi gradbenega dovoljenja 
(izvajalec del je že izbran) re-
alizirana spomladi 2020. Pot-
rebna sredstva za izgradnjo 
znašajo 135 tisoč evrov. Re-
konstrukcijo izvennivojske-
ga križanja ceste in železni-
ce na Gobavcih bodo uredili z 
načrtovano izgradnjo mostu 

Nedokončane ureditve in proračun
SEVNICA – Na sevniškem gradu so se 20. novembra na 11. redni seji sestali članice in člani sevniškega ob-
činskega sveta ter se med drugim seznanili z nedokončanimi infrastrukturnimi ureditvami po izgradnji HE 
Arto – Blanca in v daljši razpravi podali pripombe ter pobude na predlog proračuna za leto 2020.

na Logu, ki bo potekala v so-
delovanju s Slovenskimi žele-
znicami in Direkcijo RS za in-
frastrukturo (DRSI), medtem 
ko usklajevanja o izgradnji iz-
vennivojskega križanja ceste in 
železniške proge ter dokončni 
ureditvi obvoznice na Blanci z 
dostopno cesto do tamkajšnje 
hladilnice Sadjarstva Blanca še 
potekajo, a o roku realizacije ni 
mogoče govoriti. 

V razpravi je Vinko Knez iz-
postavil večnamensko rabo 
poti vzdolž Save, od HE Vrho-
vo do HE Boštanj in HE Arto – 
Blanca, ki ni urejena. Marjan 
Ločičnik je poudaril, da kra-
janke in krajani Blance pot-
rebujejo obvoznico in nadvoz, 

s čimer bi se uredilo tudi iz-
vennivojsko križanje ceste z 
železnico ter izboljšala prome-
tna varnost. Vurnekova je od-
govorila, da iščejo rešitve gle-
de ureditve večnamenske poti 
tudi v sodelovanju z Občino 
Sevnica, medtem ko se bosta 
morali v izboljšanje prometne 
varnosti z ukinitvijo izvenni-
vojskega križanja na Blanci 
vključiti tako DRSI kot SŽ, kaj-
ti gre za »trd oreh«, ki naj bi 
ga v času izgradnje HE Arto – 
Blanca reševala komisija za iz-
vennivojske prehode, vmes pa 
se je spremenila zakonodaja, 
tako da se bo to sedaj »reševa-
lo v sklopu drugih projektov«. 

V proračunu 2020 slabih 
18 milijonov evrov

V nadaljevanju občinske seje je 
potekala tudi obravnava pre-
dloga proračuna za leto 2020, 
v katerem bo med prihodki 
največji delež (70 %) pred-
stavljala povprečnina, pri nje-
nem izračunu pa je upošte-
van trenutni predlog v višini 
589,11 evra na prebivalca. Ce-
loten znesek proračuna za pri-
hodnje leto znaša z davčnimi 

in nedavčnimi prihodki slabih 
18 milijonov evrov, v letu 2020 
pa se namerava Občina Sevni-
ca zadolžiti v višini 628 tisoč 
evrov za lasten del pri finan-
ciranju projekta Hidravlične 
izboljšave vodovodnih siste-
mov na levem in desnem bre-
gu Save ter za dograditev cen-
tralnega vrtca v Sevnici. 

V daljši razpravi so ime-
li svetnice in svetniki kar ne-
kaj novih predlogov in pobud. 
Matej Imperl in Božidar 
Groboljšek sta izpostavila 
tudi potrebo po izgradnji kul-
turne dvorane. »Mesto, kot je 
Sevnica, takšen objekt potre-
buje, čeprav od tega morda ne 
bo nekega velikega profita,« je 
bil odločen Groboljšek. Danica 
Kramžar se je predloga prora-
čuna lotila analitično skozi šte-
vilke in ob tem ugotovila, da 
se zadolženost občine znižu-
je, gospodarska rast je spod-
budna, 30 odstotkov sredstev 
je v prihodnjem letu namenje-
nih za investicije itd. O dokonč-
ni potrditvi proračuna bo sev-
niški občinski svet odločal na 
decembrski seji. 
 Smilja Radi

Svetniki in svetnica na predlog niso imeli pripomb oz. so ga po-
trdili brez razprave, župan Ladko Petretič pa ga je ocenil kot 
'ambiciozno naravnanega', čeprav ni tako visok, kot je bil letoš-
nji. Največji zalogaj bo odkup (pogodba za nakup je z Župnijo 
Kostanjevica na Krki že podpisana, zdaj čakajo še na soglasje 
Škofije Novo mesto) in delna obnova t. i. starega farovža vključ-
no z Lamutovim likovnim salonom, v katerem nameravajo ure-
diti medgeneracijski oz. dnevni center za starejše. Župan je sku-
paj z domačini opravil tudi ogled nekdanje šole v Črneči vasi, v 
kateri bodo, v kolikor bo interes, uredili prostor za druženje tam-
kajšnjih krajanov.  P. Pavlovič
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POSAVJE – Posavski poslanci Matjaž Han (SD), Tomaž Lisec 
(SDS), Dušan Šiško (SNS) in Igor Zorčič (SMC) so po majski 
ustanovitvi Kluba posavskih poslancev pregledali preteklo delo 
in sodelovanje ter spregovorili o aktualnih in prihodnjih zade-
vah, ki se dotikajo Posavja. »Naše sodelovanje smo ocenili ne 
samo za zelo korektno, ampak tudi proaktivno, saj se redno sre-
čujemo v Državnem zboru ali na posameznih regijskih srečanjih. 
Predvsem pa razveseljuje, da soglasno podpiramo rešitve. Edi-
na točka, ki v zadnje pol leta ni bila usklajena, so različne želje 
pri proračunih Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, kar pa 
je razumljivo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Tokrat so se dotaknili dokončanja HE na spodnji Savi, kjer po-
leg srečanja z vodstvom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter poleg informacij s strani ARSO, HESS in Infra ak-
tivno spremljajo ta projekt. Seznanili so se z načrti o spremem-
bah zakona o sodiščih, kjer bodo zasledovali optimalne interese 
za Posavje. »Še vedno upamo, da bodo naše zahteve po vrnitvi 
policijske uprave v Krško obrodile sadove. Pozitivno smo oce-
nili naša prizadevanja – sestanki, poslanska vprašanja – glede 
nadgradnje Urgentnega centra v Splošni bolnišnici Brežice in na-
poved ministra za zdravje, da bo ustanovljen Satelitski urgentni 
center v Zdravstvenem domu Sevnica. Še naprej si bomo priza-
devali, da se kmalu potrdi dolgo znana želja, da se na ETrŠ Breži-
ce pripeljeta programa zdravstvena nega in bolničar-negovalec. 
Seznanjeni smo tudi z željo ŠC Sevnica-Krško, da se zaradi veli-
kega zanimanja in prostorske stiske poiščejo možnosti na dogra-
ditev prostorov pri SŠ Sevnica,« so še povzeli vsebino sestanka.
Ker je od ustanovitve kluba preteklo pol leta, je predsedovanje 
(po abecednem vrstnem redu) klubu od Matjaža Hana prevzel 
Tomaž Lisec, njegov namestnik pa je postal Dušan Šiško. Pod toč-
ko razno so se dotaknili še ustanavljanja pokrajin ter sprememb 
volilnih enot in okrajev.  P. P./vir: Klub posavskih poslancev

Posavski poslanci zadovoljni 
s sodelovanjem v okviru kluba

Poslanci Zorčič, Han, Lisec in Šiško na sestanku kluba

Osnovni namen posveta je bil 
najti najbolj elegantno pot za 
rešitev problematike pripa-
dajočih zemljišč, pri čemer so 
želeli vključiti širši krog delež-
nikov (občino, upravnike, Mi-
nistrstvo za obrambo RS) in 
pridobiti okvirno soglasje sta-

novalcev, je pojasnil podpred-
sednik sveta KS Brežice Nejc 
Pozvek. Slednji vodi tudi od-
bor za prometno ureditev so-
seske Stara kolonija, ki ga po-
leg njega sestavljajo še Ozren 
Šagud, Petra Grajžl, Franjo 
Boh in Melanija Huis. Po uvo-
dnem pozdravu predsednice 
sveta KS Brežice Alenke Čer-
nelič Krošelj je Pozvek nave-

Kako bo urejena Stara kolonija?
BREŽICE – Krajevna skupnost Brežice in Občina Brežice sta 20. novembra v sejni sobi MC Brežice organizi-
rali posvet na temo urejanja problematike pripadajočih (funkcionalnih) zemljišč v sklopu celovite prome-
tne ureditve soseske Stara kolonija, ki sodi na območje KS Brežice.

del, da je Stara kolonija, ki jo 
sestavljajo Gubčeva, Županči-
čeva, Gregorčičeva in Cankar-
jeva ulica, s prometnega vidi-
ka neurejena soseska, zato si 
tukajšnji prebivalci želijo ne 
samo prometno, ampak celo-
vito urejeno sosesko. 12. junija 
letos je potekala javna predsta-
vitev Študije prometne uredi-
tve soseske Stara kolonija. Po 
predstavitvi študije je pet sku-
pin deležnikov podalo pripom-
be, saj je imela po Pozvekovih 
besedah študija izhodiščne na-
pake. Med drugim jih je zmo-
tilo, da se je mirujoči promet 
urejal z bistveno premalo par-
kirišči, poleg tega so se ob-
regnili ob urejanje pločnikov 
in cestišč, dokaj enotno so se 
izrazili tudi proti načrtovanim 
novim prometnim povezavam.

Pozvek je predstavil nekaj iz-
hodišč, vezanih na urejanje 
pripadajočih zemljišč okoli 
blokov, ki so vsa bolj ali manj 
v lasti MORS. Med drugim tudi, 
da bi morali etažni lastniki 
funkcionalna zemljišča urejati 
sami oz. s pomočjo upravnika, 
če ga posamezen blok seveda 

ima (upravniki blokov na ome-
njenih ulicah v Stari koloniji so 
Komunala Brežice, KOP Breži-
ce in podjetje Domtim d.o.o.). 
Po besedah člana odbora Ozre-
na Šaguda veliko rešitev v štu-
diji ni ravno idealnih, npr. da 
je za 44 stanovanjskih enot na 
Gregorčičevi ulici načrtovanih 
samo 19 parkirišč. »Mislim, 
da je korektno, da se vsakemu 
stanovanju omogoči uporaba 
enega parkirišča,« je menil in 
predlagal, da ves postopek iz-
pelje občina, parkirišča tudi 
uredi in jih nato proda etažnim 
lastnikom, ki imajo tako v celo-
ti urejeno parkirišče. Ob tem je 
predstavil tudi idejo, kako ure-
diti in pridobiti dodatna par-
kirišča, s čimer »bomo dobili 
sosesko, ki ima rep in glavo«. 
Predstavniki Občine Brežice 
na posvetu so bili vodja od-
delka za pravne in splošne za-
deve Nadia Vižintin, vodja 
oddelka za komunalno infra-
strukturo in gospodarske jav-
ne službe David Flajnik ter 
Teja Leben, zaposlena na tem 
oddelku kot višja svetovalka 
za komunalno infrastrukturo. 
Slednja je poudarila, da je bil 

prvotni namen izdelane študi-
je reševati prometno ureditev 
Stare kolonije, predvsem kri-
žišča med ulicami, kjer se je v 
preteklosti zgodilo že kar ne-
kaj prometnih nesreč. Vižin-
tinova pa je glede na Šagudov 
predlog odgovorila, da občina 
ne more prodati zemljišč, ki so 
– zemljiškoknjižno gledano – v 
lasti MORS, po zakonu pa last 
etažnih lastnikov.

Spregovorila sta še predstav-
nik enega od upravnikov Sreč-
ko Prah in izvedenec gradbe-
ne stroke Miha Ogorevc. V 
živahni razpravi je bilo s strani 
stanovalcev med drugim reče-
no, da bi bilo treba parkirišča 
urejati enotno ali pa vsaj od 
ulice do ulice. »Želeli bi, da bi 
se pri tem upoštevalo mnenje 
skupnosti, ki živi tukaj,« je do-
dal Pozvek. Na koncu je padel 
tudi predlog o idejni zasnovi 
prostora za ureditev parkirišč, 
ki bi jo skupaj plačali občina in 
KS Brežice, kar je bilo tudi že v 
primeru narejene študije, ki je 
stala 37 tisoč evrov.

 Rok Retelj

Ozren Šagud

Projektne aktivnosti so pred-
stavniki partnerjev v pro-
jektu predstavili 27. novem-
bra na novinarski konferenci 
v prostorih ŠC Krško-Sevni-
ca. Kot je povedala koordina-
torka 20-mesečnega projek-
ta, ki se je začel 1. maja letos, 
Janja Jordan z Občine Krško, 
so projekt zasnovali v okviru 
LAS Posavje, njegova skupna 
vrednost znaša nekaj več kot 
217.000 evrov, od tega bo v vi-
šini 149.999 evrov sofinanci-
ran iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj.

Občina Krško kot vodilni par-
tner bo po besedah podžupa-
na Silva Krošlja v okviru pro-
jekta v starem mestnem jedru 
Krškega, na območju peš cone 
pri mladinskem oddelku Val-
vasorjeve knjižnice, postavi-
la 200 m2 veliko drsališče iz 
naravnega ledu. Pogodbena 
vrednost za dobavo in monta-
žo znaša 60.600 evrov, po na-
črtih pa naj bi bilo drsališče za 
ljubitelje drsanja, ki si bodo 
lahko izposodili drsalke, na 
voljo po 15. decembru. Poleg 
tega bodo uredili več bralnih 
kotičkov mestu, v parku Juri-
ja Dalmatina Krško na Vidmu, 
v mestnem parku pri knjižnici 
in pri cerkvi sv. Rozalije. Veliko 
pozornosti bodo namenili tudi 
izvajanju programov za ranlji-
ve skupine.

Mar jim je za zdrav življenjski slog 
KRŠKO –  Občina Krško, KS mesta Krško, Občina Radeče, Športna zveza Krško, Občina Bistrica ob Sotli in 
Javni zavod KŠTM Sevnica sodelujejo v projektu Mar nam je za skupnost, v okviru katerega vlagajo v novo 
infrastrukturo in programe, s katerimi bodo svojim občanom vseh starostnih skupin pa tudi ranljivim sku-
pinam omogočili nove priložnosti za zdrav življenjski slog.

KS mesta Krško bo po bese-
dah predsednice mag. Nataše 
Šerbec uredila zunanje fitnes 
naprave za vse generacije s 
poudarkom na mladostnikih, 
starostnikih in invalidih, pos-
tavila solarne klopi na različ-
nih lokacijah (ribnik, park Ju-
rija Dalmatina, Šolski center 
Krško-Sevnica in Valvasorje-
va knjižnica Krško), solarne 
luči, urbani koš za ločeno zbi-
ranje odpadkov ter promocij-
sko označevalno tablo. 

Občina Bistrica ob Sotli je v 
oktobru po besedah direktori-
ce občinske uprave Ane Berc-
ko uredila zunanje fitnes na-

prave, prilagojene različnim 
starostnim skupinam, pri OŠ 
Bistrica ob Sotli, ob športnem 
objektu, v katerem že deluje 
notranji fitnes. Z dodatno po-
nudbo športne infrastruktu-
re želijo spodbuditi čim večje 
število prebivalcev k aktivne-
mu preživljanju prostega časa, 
vzdrževanju telesne kondicije 
in razvijanju pozitivnega od-
nosa do zdravega načina živ-
ljenja. V nadaljevanju projekta 
bodo poskrbeli tudi za predsta-
vitev zunanjih fitnes naprav, ki 
bo vadbo na tovrstnih napra-
vah približala tudi tistim, ki se 
z njo še niso srečali oziroma je 
niso izvajali pravilno. 

Občina Radeče v projektu, kot 
je dejala direktorica občinske 
uprave Marjeta Lipec, sode-
luje predvsem s spodbujanjem 
rekreacije starejših občanov, ki 
jo prepoznavajo kot pomem-
ben dejavnik zagotavljanja kva-
litetnega življenja starajočih 
se občanov in starostnikov. V 
ta namen urejajo manjši fitnes 
park oz. zunanje fitnes naprave 
pri radeškem balinišču, ki je že 
sicer znano zbirališče starejših 
občank in občanov. Del aktiv-
nosti je usmerjen tudi v izvaja-
nje vadbe, ki bo potekala v no-
vem fitnes parku.

KŠTM Sevnica v okviru pro-
jekta spodbuja športno aktiv-
nost občanov vseh generacij. V 

septembru skupaj s sevniškimi 
športnimi društvi, z Atletskim 
klubom Sevnica na čelu, prip-
ravlja tekaški dogodek »Sev-
niška 10-ka«, ki poteka na tra-
si ob Savi v mestnem parku 
Sevnice v več starostnih kate-
gorijah od 6 let naprej in v raz-
ličnih dolžinah od 300 metrov 
do 10 km. 

Kot je pojasnil predsednik 
Športne zveze Krško Luka Še-
bek, je Športna zveza Krško s 
prvimi aktivnostmi v okviru 
projekta začela v septembru s 
predstavitvijo številnih mož-
nosti za športne vadbe za otro-
ke od 1. do 5. razreda osnovnih 
šol v občini Krško. V decembru 
pripravljajo pestre aktivnosti 
na drsališču v Krškem, obisko-
valci se bodo lahko udeležili 
brezplačnih programov drsa-
nja. V letu 2020 bodo nadalje-
vali s predstavitvami športa in 
vadbe za šolske in predšolske 
otroke, potekale bodo predsta-
vitve in prilagojen sistem vadb 
na fitnes napravah za starejše 
občane, srednješolce in osebe 
s posebnimi potrebami.

Po novinarski konferenci so 
simbolično predali namenu in 
predstavili nove zunanje fitnes 
naprave v bližini krške srednje 
šole, ki so jih preizkusile člani-
ce društva Šola zdravja in ne-
kateri dijaki.
 Peter Pavlovič

Odprtje novih fitnes naprav 
je pozdravil in vadečim 
podelil nekaj nasvetov tudi 
triatlonec Jaroslav Kovačič.

BISTRICA OB SOTLI – Bistriški  občinski svet je 26. novem-
bra na 8. redni seji v prvem in drugem branju sprejel nov 
odlok o kategorizaciji občinskih cest ter opravil uskladitvi 
dveh odlokov javnih institucij z veljavno zakonodajo. 

Zahtevek o novi kategorizaciji občinskih cest, ki bi uskladil dolži-
no cest z dejanskim stanjem, so na občini pričeli urejati že pred 
leti. Prej je bilo kategoriziranih 88 kilometrov občinskih cest, po 
novem odloku skupna dolžina občinskih cest meri dobrih 99 ki-
lometrov. Kot je povedala Nataša Pustinšek, ki je skrbela za pri-
dobitev ustrezne dokumentacije za kategorizacijo novih cest, so 
v tem sklopu delno ali v celoti uredili 24 poti v skupni izmeri 
približno deset kilometrov. Občina si s sprejetjem novega odlo-
ka obeta tudi več državnih sredstev, po besedah župana Franja 
Debelaka naj bi se iz tega naslova v občinsko blagajno steklo 
48.000 evrov. 
Na dnevnem redu vsebinsko ne prav obsežne seje sta bili še po-
trditvi sprememb in dopolnitev odlokov o ustanovitvi Medob-
činskega inšpektorata – skupnega prekrškovnega organa posa-
vskih občinskih uprav ter JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina, 
spremembi obeh je narekovala uskladitev z veljavno zakonodajo. 
Župan je v svojem poročilu še povedal, da je bila občina uspešna 
na razpisu za pridobitev sredstev za posodobitev širokopasov-
nih internetnih povezav. Projekt izgradnje knjižnice se preveša h 
koncu, slavnostno odprtje naj bi potekalo ob občinskem prazni-
ku prihodnje leto. Med aktualnimi zadevami je še izpostavil, da  
se je občina vključila v projekt »Žabe«, katerega nosilec je Koz-
janski park, s sofinanciranjem iz občinskega proračuna pa bodo 
na Trebčah poskrbeli za obnovo spominske Kolarjeve domači-
je ter ureditev podhoda za žabe. Občinskemu svetu je še poročal 
o zaključku projekta postavitve zunanjega fitnesa pri igrišču, pa 
tudi, da je Občina na javni dražbi kupila približno 7.500 m2 me-
trov veliko zemljišče na nekdanji domačiji Lojen na Plesu, ki naj 
bi ga, v kolikor bodo pridobili investitorja, namenili za izgradnjo 
stanovanj. Le-ta bi občina uredila tudi v Bratuševi domačiji, a so 
projekt zaradi prezasedenosti izvajalcev gradbenih del prestavi-
li v prihodnje leto. Enak razlog je navedel za zamik sanacije pla-
zu pri družini Tkalčič – Pongračič v Hrastju.  E. Šterlek

Občinskih cest je zdaj malo več
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TATVINE OD ZLATNINE DO CIGARET – 26. 11. je v naselju 
Podvinje med odsotnostjo lastnikov nepovabljen gost skozi 
pritlično okno vlomil v njihovo hišo, ki jo je naprej podrobno 
pregledal in jo zapustil kar z zajetnim izplenom, zlatim naki-
tom v vrednosti okoli 5000 €. V noči na 28. 11. je iz prodajal-
ne v Veliki vasi pri Krškem, v katero je vlomil skozi vrata, zmi-
kavt odnesel tobačne izdelke. V Lokvah na območju Krškega 
je 1. 12. neznani storilec z dvorišča stanovanjske hiše odtujil 
bakren del kotla za žganjekuho, v popoldanskih urah nasled-
njega dne pa je bilo skozi vrata terase vlomljeno v hišo na Go-
renjih Skopicah, iz katere je tat odnesel 60 € gotovine.

'RDEČI PETELIN' SPODIL DRUŽINO – 27. 11. je ob 20.30 za-
gorelo v pritličju stanovanjske hiše v naselju Trška Gora nad 
Krškim. Požar so gasilci omejili in pogasili, dve osebi, ki sta bili 
v času požara v hiši, pa sta še pravočasno zapustili objekt. Reše-
valci so na predihavanje odpeljali 41-letnega moškega in enega 
izmed gasilcev, ki sta se nadihala preveč ogljikovega monoksida. 

PRESTREGLI UKRADENA VOZILA – V noči na 25. 11. so poli-
cisti na mejnem prehodu Slovenska vas v schengenskem infor-
macijskem sistemu preverjali voznika in avtodom Fiat ducato 
turških registrskih oznak, za katerega se je izkazalo, da je bil 
v septembru ukraden v Turčiji. 1. 12. so na mejnem prehodu 
Obrežje zasegli vozili Audi A8 in Mercedes B170. Tudi zanju, 
ki ju je voznik poleg še osmih osebnih vozil prevažal na tovor-
nem vozilu iz Bolgarije, so ugotovili, da ju pogrešajo lastniki v 
Italiji. Na istem prehodu so v noči na 2. 12. zasegli še Merce-
des E350, s katerim se je na izstop iz Slovenije pripeljal 29-le-
tni Bolgar. Med pregledom identifikacijskih oznak vozila so po-
licisti ugotovili, da so te ponarejene, nadaljnje preverjanje pa 
potrdilo, da je bil Mercedes konec oktobra ukraden v Angliji. 
Vsa štiri vozila so policisti zasegli, voznike pa kazensko ovadili.

Z VOZILOM NASEDEL NA GRADBIŠČU – 26. 11. so krški poli-
cisti v Leskovcu pri Krškem ustavljali 22-letnega voznika oseb-
nega avtomobila Fiat punto. A slednji se ni zmenil zanje, pač 
pa nadaljeval z vožnjo in kmalu zatem zapeljal na odsek ces-
te, na katerem potekajo gradbena dela in pri tem poškodoval 
podvozje vozila. Izkazalo se je, da voznik nima veljavnega vo-
zniškega dovoljenja, zaradi česar so vozilo zasegli, zoper voz-
nika pa spisali obdolžilni predlog.  Zbrala: B. M. 

Anja Kozinc, Dolenji Leskovec: Pri nas pos-
tavljamo jaslice in okrasimo drevesce na božič-
ni večer. Za vse je strokovnjak mož. Jaslice so iz 
naravnih materialov, okraski na smrekici pa ci-
metovi piškoti, suho sadje in tudi lučke. Okra-
ševanje v javnih prostorih nima nobene pove-
zave s krščanskimi prazniki, ampak spodbuja k 

nakupovanju ter daje navidezno praznično vzdušje in lažni blišč.

Marta Brežan, Sevnica: Praznični čas se začne 
po prihodu prvega izmed treh dobrih mož, po 
šestem decembru. Sama poskrbim za okrasitev 
novoletne jelke iz naravnih materialov na božič-
ni večer. Žal se mnogokrat praznična okrasitev 
in osvetljevanje začneta že v mesecu novembru, 
tako da pravega pričakovanja in vzdušja ter vo-

nja po posušenem sadju, kot smo ga poznali včasih, skoraj ni več.

Miha Borošak, Župelevec: Božično drevesce 
in jaslice začnemo postavljati med 15. in 20. 
decembrom, lučke pa zunaj obesimo kak teden 
prej ali še manj. Zdi se mi, da so vse te praznič-
ne okrasitve, predvsem v izložbah in trgovinah, 
veliko prezgodaj, v Zagrebu sem na primer že 
sredi oktobra opazil božično okrašeno izložbo. 

Praznični čas bi se moral začeti z decembrom in nič prej.

Angelika Kosič, Krško: V naši družini ima-
mo običaj, da božično-novoletno jelko postavi-
mo 24. decembra in nič prej, takrat tudi okrasi-
mo stanovanje. Seveda imamo že prej na mizi 
adventni venec, druge okrasitve pa ne. Praznič-
ne okrasitve že mesec dni ali še več prej se mi 
zdijo prezgodnje, saj te potem do decembra že 

vse mine in ni več prave radosti pričakovanja praznikov.

Javne praznične okrasitve so čedalje bolj zgodnje, zato nas 
je zanimalo, kdaj pri vas doma začnete s praznično okra-
sitvijo. Se vam zdi, da so praznične okrasitve javnih povr-
šin in nakupovalnih središč prezgodnje ali je prav, da se 
praznični čas na tak način podaljša?

anketa

Kdaj začnete z okraševanjem?

Za začetek nam prosim opi-
šite svojo poklicno pot. Ver-
jetno vas je že od nekdaj za-
nimalo vse, kar je povezano 
s kulturno dediščino, kajne?
Moram reči, da sem zelo prak-
tičen človek, v šoli mi je bilo 
vedno mučno sedeti pri miru 
in poslušati, a sem jo kljub 
temu brez problemov izdelal. 
Potem ko sem zaključil avto-
mehanično šolo v Celju, sem 
bil leta 1977 sprejet v Posa-
vski muzej Brežice na delovno 
mesto hišnika, kar je v tistih ča-
sih pomenilo vsa tehnična op-
ravila pri delovanju muzejske 
dejavnosti kot tudi skrbi za ve-
lik grajski objekt. Že pred za-
poslitvijo sem v muzej redno 
prinašal starine, ki sem jih 
opazil na brežiškem odpadu, 
ter naključne arheološke najd-
be iz okolice cerkve sv. Marti-
na na Velikih Malencah, kjer je 
bila včasih rimska postojanka, 
ki je varovala rimsko cesto in 
most. Takratni ravnatelj muze-
ja, žal že pokojni Marjan Gre-
gorič, in kustos-arheolog dr. 
Mitja Guštin sta me kmalu po-
vabila k sodelovanju pri izko-
pavanjih ter mi tudi omogoči-
la usposabljanja v tujini, za kar 
sem jima še danes hvaležen. Že 
takoj naslednje leto po začet-
ku mojega službovanja smo šli 
na prvo izkopavanje na Orešju 
na Bizeljskem, tega ne bom ni-
koli pozabil. Do leta 1982 sem 
opravljal konservacijo arheo-
loškega keramičnega gradiva. 
V istem letu sem tudi opravil 
strokovni izpit in pridobil na-
ziv pomožni muzejski tehnik – 
konservator ter se izpopolnje-
val v tedaj najboljši evropski 
restavratorski delavnici v Ma-
inzu, kjer sem restavriral najd-
be iz keltskih grobišč Dobova 
in Sejmišče v Brežicah. Zatem 
sem opravljal prakso tudi še v 
laboratoriju v Münchnu in pri-
dobil strokovna znanja, s kate-
rimi sem sredi 80. let postal vo-
dilni konservator-restavrator 
za zahtevno arheološko železo 
na Slovenskem. Udeležil sem se 
tudi dveh tečajev za izdelova-
nje kopij arheoloških predme-
tov in konservacije koščenih 
predmetov. Med letoma 1982 
in 1987 sem opravljal resta-
vriranje izkopane arheološke 
keramike in pasivno konser-
vacijo arheoloških kovinskih 
predmetov iz številnih najdi-
šč in različnih obdobij. Uspo-
sobil sem se tudi v izdelovanju 
keramičnih in kovinskih kopij 
ali povsem na novo izdelanih 
predmetov za prodajo spomin-
kov. Za etnološko zbirko Posa-
vskega muzeja sem konserviral 
zbirko kovaških izdelkov, sode-
loval sem tudi pri pasivni zašči-
ti bronastih, glinenih in mavč-
nih medaljerskih ter kiparskih 
del Vladimirja Štovička. Če po-
tegnem črto, je bil največji po-
udarek mojega delovanja na 
področju arheologije – leta 

2001 sem tudi postal častni 
član Slovenskega arheološkega 
društva –, pokrival pa sem tudi 
področje restavriranja in kon-
serviranja, umetnostne zgodo-
vine ter zgodovine na splošno, 
med drugim sem obdelal kom-
pletno etnološko zbirko in če-
trtino depojske zbirke muzeja. 

Z iznajdljivostjo ste si izde-
lali lastno opremo za kon-
servatorsko-restavratorsko 
delavnico, ki ste jo pred de-
setletji zagnali v Posavskem 
muzeju. Kako ste prišli do 
vseh pripomočkov?
Ko sem prišel v muzej, so ime-
li od orodja samo kladivo, dva 
izvijača in klešče. Veliko orod-
ja sem v službo znosil kar iz do-
mače delavnice. Po praksah v 
tujini sem si povsem sam izde-
lal potrebno pohištveno opre-
mo za takrat najsodobnejšo 
konservatorsko-restavrator-
sko delavnico za keramiko in 
kovino med pokrajinskimi mu-
zeji. Moram omeniti, da sem 
svoje načrte za izdelavo pe-
skalnika za grobo in mikro pe-
skanje, s katerim sem opremil 
delavnico, odstopil zasebnemu 
podjetju Kambič, ki še danes iz-
deluje laboratorijsko opremo. 
S primerno opremljeno delav-
nico sem lahko opravljal zah-
tevnejše konservatorsko-resta-
vratorske posege na gradivu. 
Tako sem med drugim za Do-
lenjski muzej konserviral ke-
ramično, železno in bronasto 
železnodobno gradivo iz Ka-
piteljske njive v Novem mes-
tu, za razstavo Orožje iz Posa-
vskega muzeja Brežice pa sem 
konserviral približno 150 ko-
sov strelnega in hladnega orož-
ja ter različne dele obrambne-
ga orožja iz muzejskega depoja.

Sodelovali ste pri arheolo-
ških izkopavanjih na števil-
nih lokacijah na območju Po-

savja. Kje ste bili in kateri so 
tisti najdragocenejši pred-
meti, ki ste jih našli?
Glede na to, da sem pomagal 
pri številnih arheoloških iz-
kopavanjih, lahko rečem, da 
imam kar ’doktorat’ iz arheo-
logije. Kot sem že omenil, sem 
na izpopolnjevanju v Main-

zu restavriral najdbe iz kelt-
skih grobišč Dobova in Sej-
mišče v Brežicah. Konserviral 
sem železnodobno in srednje-
veško keramiko in kovino s Sta-
rega Gradu v Podbočju, antič-
no gradivo iz Sel pri Dobovi in 
zgodnjesrednjeveško gradivo 
iz Dobove pri Humeku, mlaj-
šeželeznodobno keramiko iz 
grobišč v Dobovi in Brežicah, 
starejšeželeznodobno gradivo 
iz gomil v Sajevcah pri Kosta-
njevici na Krki in gomile 10 z 
Velikih Malenc ter gradivo iz 
obdobja kulture žarnih grobi-
šč iz Dobove pri Humeku in iz 
Žadovinka pri Krškem. Kasne-
je sem opravljal tudi konser-
vatorsko-restavratorske po-
sege na železnih, bronastih in 
srebrnih predmetih iz mlajše-
železnodobnega grobišča Sej-
mišče v Brežicah, kar je bilo 
predstavljeno na razstavi Kel-
ti ob sotočju Save in Krke, pa 
tudi kovinsko gradivo z najdi-
šča Drnovo. Pomemben delež 
sem prispeval tudi k postavi-
tvi dveh občasnih arheoloških 
razstav, in sicer Rimsko gro-
bišče Dvorce pri Čatežu in hi-
šaste žare kot pomnik davne-
ga religioznega doživetja v letu 
2015 ter Romula – odsevi rim-
skega stekla v letu 2017. Tega 
leta sem konserviral tudi ko-
vinsko gradivo za prenovlje-
no stalno arheološko razstavo 
Posavskega muzeja Tisočletja 
posavskih ravnic in gričev. Ob 
zaključku mojega službovanja 
sem restavriral še keltski grob 
114 iz Brežic, ki poleg bojevni-

kove opreme vsebuje tudi šte-
vilne dele dvokolesnega voza 
ter namerno močno uničene 
bronaste etruščanske poso-
de, kar je oboje izjemna najd-
ba mednarodnega pomena. Ob 
tem se rad spomnim zanimive 
zgodbe; ko so pred leti v bližini 
naše hiše na Velikih Malencah 
delali nov vodovod, sem neka-
ko slutil, da bi lahko bil nekje 
en grob. In moje domneve so 
se uresničile, saj so pri izkopa-
vanjih resnično odkrili otroški 
grob. Sicer pa težko izberem 
samo en najdragocenejši naj-
deni predmet, ker je teh res ve-
liko. V Sajevcah sem po samo-
stojnem raziskovanju slučajno 
odkril še ostanke rimskih gro-
bov pa tudi najdbe iz zlata, kar 
mi je bilo res zelo dragoceno.

Kaj se vam je med vašim 
službovanjem najbolj vtisni-
lo v spomin?
Ko smo v 80. letih izkopavali 
najdbe iz gomil v Sajevcah, je 
k nam pristopil kmet in nam 
predlagal, da začnemo kopat 
še na drugi lokaciji v gozdu, 
saj da so tam tudi grobovi. Gre 
za zelo žalostno zgodbo, šlo je 
namreč za povojne poboje, ko 
so pobijali cele družine, bilo 
je menda kar 3000 žrtev. Tak-
rat smo z novomeškim scena-
ristom in režiserjem Filipom 
Robarjem Dorinom, ki je pro-
učeval to tematiko in slišal za 
poboje v Sajevcah, odšli na to 
lokacijo in samo en odprti grob 
je bil dovolj, da smo ugotovili, 
kako so ljudje na zelo žalosten 
način končali svoja življenja. 
Dalje nismo kopali in še danes 
je znano, da so tam množična 
grobišča. Take stvari se ti zares 
vtisnejo v spomin.

Kakšen je po vašem mnenju 
naš odnos do dediščine? Jo 
cenimo dovolj?
Opažam, da se premalo ceni. 
Vsi najdeni predmeti so naša 
dediščina in tega se ljudje za-
enkrat še premalo zaveda-
jo, čeprav se stanje izboljšuje. 
V zadnjem času se namreč iz-
kopavanja veliko bolj kakovo-
stno izvajajo kot v preteklosti, 
bolj je vse nadzorovano in po-
sledično so rezultati po celi Slo-
veniji res odlični, tudi ljudje so 
se začeli veliko bolj zanimati za 
najdbe iz preteklosti. K temu 
je, resnici na ljubo, pripomo-
gel tudi Posavski muzej Breži-
ce, ki veliko osvešča o pomenu 
dediščine, tudi med najmlajši-
mi, kar je zelo pomembno. Naj 
omenim, da je področje arhe-
oloških izkopavanj v Avstriji 
urejeno veliko bolj po domače, 
zato je lahko Slovenija svoji se-
verni sosedi za vzor. 

Na območju Posavja je veli-
ko sakralnih objektov. Meni-
te, da so dobro vzdrževani ali 
bi bilo treba za to namenjati 
več sredstev?

Jože Lorber, upokojeni restavrator-konservator:

V muzeju sem bil 'mojster za vse'
VELIKE MALENCE – Potem ko je junija lani odšel v zaslužen pokoj, je 64-letni Jože Lorber, ki je bil dobrih 
40 let zaposlen v Posavskem muzeju Brežice ter se največ ukvarjal s področjem restavratorstva in konser-
vatorstva, nedavno prejel nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo na omenjenem področju. Ob tej prilož-
nosti smo ga obiskali na Velikih Malencah, kjer si je ustvaril svoj dom in družino, povedal pa nam je marsi-
kaj zanimivega o svoji bogati karieri.

Jože Lorber
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Sicer se nisem nikoli ukvarjal 
prav s tem področjem, a vsee-
no lahko povem, da so prema-
lo vzdrževani, pri nekaterih se 
to vidi že navzven. Težava je, 
ker so za vzdrževanje zadol-
žene župnije, ki pa za to nima-
jo dovolj denarja. Pomembno 
je, da obnove cerkva poteka-
jo pod nadzorom, kajti le tako 
tem objektom zagotoviš avten-
tičnost. Plastična vrata in okna 
v cerkvi potemtakem niso rav-
no najboljša izbira.

Kako pa je poskrbljeno za 
varnost takih objektov, ki so 
kulturno zaščiteni? Primer 
Notre Dama je pokazal, da je 
še posebej pri tako velikih 
objektih gmotna škoda lah-
ko res gromozanska.
Če govorim za naš muzej, je 
kar dobro poskrbljeno za var-
nost, a vedno je možnost za 
nadgradnjo in izboljšave, pri 
tem pa seveda potrebuješ de-
nar, ki pa ga ni nikoli dovolj. 
Viteška dvorana je denimo 
še toliko bolj pod varnostnim 
drobnogledom, in če bi se slu-
čajno kdaj kaj zgodilo, so ob 
zadnjem restavriranju posneli 
in izmerili čisto vsak njen mo-
tiv, tako da bi bila možna nje-
na rekonstrukcija. Vendar res-
nično upam, da se nikoli ne bo 
zgodilo nič pretresljivega in da 
dvorana ostane takšna tudi za 
naše zanamce.

Kakšen je vaš pogled na lese-
ne mostove, ki so v zadnjem 
času tudi pri nas predmet 
razprave?
Kot otrok sem zadnja štiri 
leta osnovo šolo obiskoval v 
Cerkljah in tako vsak dan ho-
dil čez most na Borštu, ki mi 
je bil resnično lep, prav tako 
cerkljanski in kostanjeviški. 
Menim, da bi lesene mosto-
ve morali ohraniti, saj so naša 
dediščina, če ne drugače, bi jih 
namenili samo za pešce in ko-
lesarje, za ostali promet pa bi 
zgradili nove. 

Doma ste na Velikih Malen-
cah, kjer se je v zadnjem ob-
dobju urejala protipoplavna 
zaščita. Zagotovo spremlja-
te te posege v naravo. Kako 
jih ocenjujete in kaj menite o 
zagotavljanju poplavne var-
nosti naselij ob Krki in Savi?  
Moram reči, da so pri nas v 
vasi kar dobro naredili, med-
tem ko se mi zdi zaščita s pro-
tipoplavnim zidom v Krški vasi 
preveč izumetničena. Pohvalno 
je, da škarpe niso več samo be-
tonske, ampak obložene s kam-
nom, kar je manj moteče za 
prebivalce. Vendar menim, da 
bi se dalo poplavno varnost re-
šiti tudi drugače. Pravijo nam, 
da bomo zdaj varnejši kot prej, 
vendar dvomim, tudi napove-
di o poglabljanju Krke od kr-
škovaškega mosta do sotočja 

na Čatežu so bolj utvara kot 
kaj drugega, se mi zdi. Da pa le 
ne bom tako črnogled, bom de-
jal, da bo vseeno malo bolje kot 
prej, koliko bo zaščita dejansko 
držala, pa bomo še videli.

Lani ste se po več kot 40 le-
tih dela v Posavskem muze-
ju Brežice upokojili. Kako je 
bilo delati v tej ustanovi?
Prevevajo me zelo lepi spomi-
ni, 41 let dela v muzeju je mi-
nilo, kot bi mignil. Večkrat sem 
bil prepričan, da delam šele šti-
ri ure, pa je bilo v resnici de-
lovnega dneva že konec. Mo-
ram reči, da sem v vseh teh 
letih pomagal postaviti prib-
ližno 180 razstav v muzeju. Bil 
sem tako rekoč 'mojster za vse'. 
Verjetno sem tudi edini v Slo-
veniji, ki sem izdelal dva dige-
storija za elektrolizo, delovne 
pulte in mize, lončarsko vrete-
no s šablono za rekonstrukcijo 
keramike pa tudi peskalnike z 
načrti vred. Seveda sem to iz-
delal vse zastonj, nisem dobil 
dodatnega plačila, se mi je pa 
skupščina občine konec 80. let 
zahvalila s priznanjem za ino-
vativno dejavnost.

Prejeta nagrada za življenj-
sko delo na področju resta-
vratorstva-konservatorstva 
vam zagotovo veliko pomeni.
Seveda. Lahko rečem, da je to 
zelo lepo priznanje za moje 

delo in udejstvovanje v dob-
rih 40 letih. Posebej bi se rad 
zahvalil direktorici Alenki Čer-
nelič Krošelj, da je prepoznala 
pomen restavratorsko-konser-
vatorskega dela in me predla-
gala za to nagrado. Seveda gre 
zahvala tudi moji družini, ki 
mi je vedno stala ob strani in 
razumela vse moje odsotnos-
ti od doma.

Kako zdaj preživljate dneve, 
odkar ste v pokoju? 
Tisti, ki me poznajo, tudi vsi 
v muzeju, dobro vedo, da tudi 
zdaj ne mirujem. Moje želja je, 
da bi v prihodnje izdeloval re-
plike muzejskih predmetov. 
Drugače pa sem se v preteklo-
sti ukvarjal s čebelarstvom, do 
leta 1990 sem imel čebelnjak 
s 120 panji in bil tudi koope-
rant Medexa, a sem potem za-
radi preobilice dela to opustil. 
Zdaj nameravam spet postaviti 
čebelnjak, a samo z nekaj panji, 
da bo izključno za hobi. 

Približuje se praznični čas, 
kako praznujete pri vas?
Tako kot pri večini je tudi pri 
nas božič družinski praznik, v 
krogu družine pripravimo bo-
žično večerjo s hrano, ki sodi 
zraven ob tej priložnosti, po 
navadi se tudi obdarujemo, a 
le toliko, da drug drugemu iz-
kažemo majhno pozornost.
 Rok Retelj

IZDELAVA IN MONTAŽA

◦ OKENSKE  POLICE,  STOPNICE
◦ SPOMENIKI, GRAVIRANJE NAPISOV
◦ KUHINJSKI  IN  KOPALNIŠKI  PULTI

07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com

40-letni jubilej Varstveno de-
lovnega centra (VDC) Krško 
– Leskovec, v sklopu katerega 
delujejo enote v Leskovcu pri 
Krškem, kjer se nahaja tudi Bi-
valna enota, Sevnici in Breži-
cah, so uporabniki, zaposleni, 
predstavniki sodelujočih usta-
nov, povabljeni gostje in občani 
s širšega območja Posavja obe-
ležili 21. novembra v krškem 
hramu kulture. Po 21 letih de-
lovanja pod okriljem Centra za 
socialno delo Krško kot Delav-
nice pod posebnimi pogoji so 
bile te preoblikovane v samo-
stojen zavod VDC Leskovec – 
Krško (sedaj Krško – Lesko-
vec) leta 2000. V navedenem 
letu je v sklopu centra v Le-
skovcu pri Krškem začela de-
lovati tudi stanovanjska skupi-
na s prvimi osmimi uporabniki, 
ki so jim v enoti zagotovili ce-
lodnevno institucionalno oskr-
bo, VDC-ju pa se je priključila 
sevniška enota, ki je do tedaj 
delovala pod okriljem invalid-
skega podjetja INDE Sevnica. 
Leta 2002 je zavod z dejavno-
stjo pokril potrebe na območju 
celotnega Posavja, saj so jo za-
čeli izvajati tudi v Brežicah, v 
letu 2007 pa odprli prvo bival-
no skupnost. Andrej Romih, 
ki VDC vodi od leta 2010, je 
na slovesnosti poudaril, da jih 
pogled na prehojeno pot nav-
daja z zadovoljstvom, v priho-
dnosti pa vidijo še mnogo izzi-
vov, kako dejavnost še v večji 
meri prilagoditi prav sleherne-
mu posamezniku. V Sloveniji je 
v primerjavi s tujino za osebe 

Zrela leta VDC Krško – Leskovec 
KRŠKO, POSAVJE – Štiri desetletja v življenju človeka predstavljajo zrelo obdobje, v katerem je ta sposoben 
s polno življenjske energije plodovito ustvarjati. Podoben ciklus in razvoj beleži od leta 1979 dalje tudi 
Varstveno delovni center Krško – Leskovec, je na jubilejni slovesnosti dejal direktor Andrej Romih.

z motnjo v duševnem razvo-
ju dobro poskrbljeno, je dejal, 
saj so otroci deležni zgodnje 
obravnave takoj po rojstvu oz. 
postavljeni diagnozi, čemur 
sledi strokovno delo z njimi v 
razvojnih vrtcih in osnovnih 
šolah, nakar po zaključku šo-
lanja preidejo v varstveno de-
lovne centre: »Vsi po vrsti pa 
zaznavamo še nepokrito po-
dročje v programih za staro-
stnike z motnjo v duševnem ra-
zvoju. Tako kot celotna družba 
se namreč trendi staranja ka-
žejo tudi pri naši populaciji, 
zato nas veliko dela čaka rav-
no pri pripravi programov na 
področju starostnikov.« Romih 
je izrazil tudi zadovoljstvo, ker 
Občina Brežice zaključuje ure-
janje nove bivalne enote s 15 
mesti v objektu nekdanjega 
brežiškega doma upokojencev, 
saj je bivalna enota v Leskovcu 

pri Krškem polno zasedena, v 
prihodnjem letu pa je načrto-
vana tudi preselitev sevniške 
enote v ustreznejše prostore, 
ki jim bodo omogočali, da stori-
tve vodenja, varstva in zaposli-
tve pod posebnimi pogoji dvig-
nejo še na višjo raven.

Danes je v VDC vključenih več 
kot 100 uporabnikov: 53 v le-
skovški enoti, ki jo vodi Anka 
Vučajnk,  25 v enoti v Sevni-
ci, slednjo vodi Bojana Tka-
lec Štrasner, v brežiški enoti, 
ki jo vodi Betka Knez, 26 upo-
rabnikov, v bivalni enoti VDC 
pa živi 20 stanovalcev v sta-
rosti od 30 do 66 let. Na vseh 
lokacijah za uporabnike skrbi 
skupno 40 zaposlenih. Upo-
rabniki, vključeni v delavnice, 
izvajajo njihovim zmožnostim 
prilagojene delovne postopke 
in izdelke za sodelujoče koope-

rante DS Smith, Aero Papiroti 
in Grieshaber logistika. VDC 
je tesno vpet v lokalne skup-
nosti – v imenu Občine Krško 
je 40-letnemu jubilantu česti-
tal župan mag. Miran Stanko 
–, kjer sodelujejo z različnimi 
ustanovami pa tudi stanovski-
mi centri in društvi Sožitje.

Jubilejna svečanost, ki jo je vo-
dila Tatjana Uduč in so jo upo-
rabniki iz vseh enot VDC pope-
strili s plesnimi, pevskimi in 
igranimi točkami, instrumen-
talno-vokalni nastop pa je iz-
vedel tudi Jazz orkester Slo-
venske vojske z Rudolfom 
Strnadom, je bila tudi prilož-
nost za podelitev zahval. Sled-
nje je direktor Romih izročil 
najprej sedmim uporabnikom, 
ki so vključeni v VDC že celo 
njegovo delovanje, in sicer Ale-
ksandru Preglu, Petru Dreni-
ku, Stanki Malus, Mariji Star-
čič, Silvu Zalokarju, Renati 
Druškovič in Jožetu Hribarju; 
upokojenim sodelavcem: prvi 
direktorici Lidiji Žnideršič, 
vodji leskovške enote in social-
ni pedagoginji Stanki Bednar-
šek in Nadi Račič ter v odsot-
nosti delovnemu inštruktorju 
Jožetu Resniku; Občinam Kr-
ško (zanjo mag. Miranu Stan-
ku), Brežice (zanjo Patricii 
Čular) in Kostanjevica na Krki 
(zanjo Ladku Petretiču) ter 
predsednikoma in predsedni-
ci društev Sožitje Krško, Sev-
nica in Brežice Bojanu Cizlu, 
Miranu Šternu in Anici Ajlec.   
 Bojana Mavsar

Andrej Romih (desno) z Lidijo Žnideršič, Nado Račič in 
Stanko Bednaršek, ki so orale ledino v vzpostavitev, širjenje 
in delovanje samostojnega zavoda

POSAVJE – Posavske nevladne organizacije (Družinski inštitut 
Zaupanje, LIJAmedia – zavod za medijsko produkcijo in izobra-
ževanje, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Društvo gluhih in 
naglušnih Posavja, Zavod Dobra družba, regionalno stičišče NVO 
Posavja in Zavod EMMA – center za pomoč žrtvam nasilja) so 
se združile v konzorcij Močni, povezani in učinkoviti – za več-
jo vključenost vseh, v okviru katerega bodo razvijale nove pro-
grame in aktivnosti, širile prepoznavnost svojih storitev, krepile 
svoje kadrovske sposobnosti in tako nadgrajevale svoje delova-
nje. Konzorcij se je na Ministrstvu za javno upravo prijavil na 
javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organiza-
cij in pridobil subvencijo za zaposlitev petih strokovnih delav-
cev za obdobje dveh let.
Vključene organizacije, ki delujejo na področjih socialnega 
varstva, mladinskih, kulturnih in izobraževalnih dejavnosti, se 
zavedajo, da je v Posavju zaradi različnih dejavnikov tveganja 
po statističnih podatkih najvišja stopnja tveganja socialne iz-
ključenosti v Sloveniji. Po podatkih iz leta 2017 je vsak peti pre-
bivalec Posavja (21,2 %) izpostavljen temu tveganju. Nevladne 
organizacije si z različnimi aktivnostmi prizadevajo blažiti sti-
ske in izboljševati kakovost življenja različnih ranljivih skupin, 
z vzpostavitvijo konzorcija pa želijo okrepiti mobilnost in do-
stopnost njihovih storitev, razvijati nove, bolj sveže in uporab-
nikom prijazne metode dela ter nove aktivnosti, ki jih potrebu-
jejo prebivalci regije. 
Pomemben del aktivnosti konzorcija bo usmerjen v razvijanje 
sodelovanja med nevladnimi in javnimi ustanovami, organiza-
cijo različnih izobraževanj za strokovne delavce in osveščeval-
ne aktivnosti za zmanjševanje stigmatiziranosti različnih ranlji-
vih skupin. Cilj konzorcija je tudi okrepiti vlogo in prepoznavnost 
nevladnih organizacij v regijskem okolju. 
 Vir: Družinski inštitut Zaupanje

Nevladniki združeni v konzorciju

LJUBLJANA, BREŽICE – Jože Lorber, od lani upokojenec Posa-
vskega muzeja Brežice, je 18. novembra v Narodni galeriji v Lju-
bljani prejel nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo na področju 
konservatorstva-restavratorstva, in sicer za izjemno inovativnost, 
iznajdljivost, spretnost in kakovost pri skrbi za dediščino. Nagra-
do podeljuje Društvo restavratorjev Slovenije in je najvišja stano-
vska državna nagrada. S takratnim kustosom arheologom dr. Mi-
tjo Guštinom je sodeloval pri arheoloških izkopavanjih in je po 
usposabljanjih v tujini pričel s konserviranjem in restavriranjem 
številnih arheoloških najdišč. Izdelal je številne izjemno zahtevne 
kopije arheološkega gradiva in mnoge izvirne spominke. V osem-
desetih letih si je z iznajdljivostjo in spretnostjo izdelal lastno 
opremo za konservatorsko-restavratorsko delavnico ter jo tako 
tudi samostojno »vzpostavil« pod okriljem Posavskega muzeja 
Brežice. Iz njegovih izkušenj so se učili številni konservatorji in 
restavratorji iz Slovenije in tujine. Cenjen in poznan je v muzej-
skih ter drugih ustanovah v Sloveniji in tujini. Tudi po upokojitvi 
ostaja zvest sodelavec ter podpornik muzeja in stroke. 
 R. R., vir in foto: PMB

Lorberju državna nagrada

Nagrajenec z zaposlenimi v muzeju in podžupanjo Levčevo
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Kot je poudarila direktorica 
ZD Krško Tatjana Fabjančič 
Pavlič, je enota nujne medi-
cinske pomoči pridobila novo 
reševalno vozilo visokokako-
vostnega razreda, ki omogoča 
najvišjo raven oskrbe bolnikov 
in ponesrečencev. Življenjska 
doba takšnega vozila je prib-
ližno deset let, v katerem pre-
vozi od 400 do 500 tisoč kilo-
metrov. Vrednost novega vozila 
skupaj z opremo je znašala 160 
tisoč evrov, od tega je Občina 
Krško prispevala 20 tisoč, Ob-
čina Kostanjevica na Krki 1.800 
evrov, ZD Krško 82.200 evrov, 
7.000 evrov je donirala Tovar-
na zdravil Krka, Ministrstvo 
za zdravje pa 49 tisoč evrov. 
»Iskrena hvala vsem, ki ste 
prispevali k temu, da bo zdra-
vstvena oskrba prebivalcev v 
občini Krško in Kostanjevica na 
Krki lahko še boljša,« je pouda-
rila Fabjančič Pavličeva in se še 
posebej zahvalila Aniti Kranjc 
s kostanjeviške občine, ki je iz-
vedla postopke v zvezi z javnim 

razpisom. Novo pridobitev so 
simbolično predali namenu kr-
ška podžupanja Ana Somrak, 
kostanjeviški župan Ladko 
Petretič in predstavnica Krke 
Mojca Prah Klemenčič.

Novo reševalno vozilo je 
predstavila reševalka Andre-
ja Kerin. »To je zelo velika pri-
dobitev za našo enoto, saj z 
njo sledimo zelo hitremu tren-
du razvoja urgentne medicine. 
V vozilu imamo nameščena 

nova nosila Styrker, ki omogo-
čajo dostop do pacienta s tri-
točkovnega sistema, saj je pri 
nujnih postopkih včasih zelo 
težko, če imamo dostop le na 
eni strani,« je povedala. V vo-
zilu imajo tudi dodatno polič-
ko za uporabo ultrazvoka, ki je 
nepogrešljiv pri diagnosticira-
nju urgentnih stanj, po novem 
pa lahko s sabo prevažajo tudi 
avtopulz, ki ga potrebujejo pri 
oživljanju. »Vozilo ima tudi so-
dobno svetlobno in zvočno si-

gnalizacijo, s čimer smo bolj vi-
dni in varni na cesti, v nočnem 
času pa je zelo pomembno 
tudi, da si lahko kraj dogodka 
razsvetlimo,« je še dodala Keri-
nova. V ekipi NMP Krško je za-
poslenih 22 reševalcev in dva 
urgentna zdravnika, ki opravi-
jo od 100 do 150 posredovanj 
mesečno. Po novem razpolaga-
jo z osmimi vozili, od tega so tri 
vozila modularna (reševalna).

Odprli so tudi nove prostore 
Zdravstveno vzgojnega cen-
tra, ki so jih uredili v kletnih 
prostorih, kjer so izpraznili 
oz. preselili arhivske prostore. 
Na 73 m2 prostorov so uredili 
predavalnico, večjo pisarno in 
dve individualni posvetovalni-
ci. Prenova prostora in nabava 
opreme jih je stala 14 tisoča-
kov, s tem pa sta tako šestčlan-
ska ekipa ZVC pod vodstvom 
Helene Žulič kot njihovi upo-
rabniki pridobili boljše pogoje 
za delo in obravnavo.
 P. Pavlovič

BREŽICE – Zdravstveni dom Brežice (Center za krepitev zdravja 
Brežice ter Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog) se s svojimi preventivnimi dejavnostmi ak-
tivno vključuje v Lokalno akcijsko skupino Brežice in je del ko-

ordinativnega tima Lokalne akcijske skupine Krško. Začetek so-
delovanja z obema skupinama sega v leto 2004, ko so se prvič 
začele izvajati delavnice »Žuram s prijatelji, ne z drogo«. Delav-
nice se izvajajo po vseh osnovnih šolah v občini Brežice, zadnja 
leta tudi v srednjih šolah. Pri izvedbah preventivnih delavnic na 
temo odvisnosti sodelujejo različni strokovnjaki iz ZPTM Brežice, 
CSD Posavje, Policijske postaje Brežice in Zdravstvenega doma 
Brežice. Izobraženi prostovoljci iz MC Brežice izvajajo praktič-
ni del delavnic. Delavnice so namenjene devetošolcem ter dija-
kom 1. in 2. letnikov srednjih šol. Naš glavni cilj je informiranje 
in ozaveščanje mladostnikov na temo droge in zasvojenosti na-
sploh ter promoviranje varne zabave. ZD Brežice (CKZ Brežice 
ter Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepo-
vedanih drog) se v LAS Brežice vključuje tudi ob raznih drugih 
dogodkih, namenjenih preventivi zasvojenosti, ki se odvijajo v 
občini Brežice. Projekt »Žuram s prijatelji, ne z drogo« in njegove 
preventivne učinke pozdravljajo strokovni delavci šol in učenci. 
Na podlagi izvedenega vrednotenja projekta ugotavljamo, da si 
otroci želijo še večji obseg delavnic, kjer uporabljajo predvsem 
interaktivne metode dela. V šolskem letu 2019/2020 se navede-
ni projekt izvaja že 16. leto zapored, je zapisala Ljudmila Kra-
mar, dipl. m. s., koordinatorica vsebinskega področja Aktivnosti 
krepitve zdravja in preventivnih obravnav za otroke, mladostni-
ke in njihove starše ter izvajanje preventivnih obravnav v lokal-
ni skupnosti.  Vir: ZD Brežice

»Žuram s prijatelji, ne z drogo«

Delavnice na OŠ Velika Dolina

Novo vozilo za še boljšo oskrbo
KRŠKO – V Zdravstvenem domu Krško so 21. novembra s krajšo slovesnostjo predali namenu novo nujno 
reševalno vozilo in odprli nove prostore Zdravstveno vzgojnega centra. Oboje pomeni veliko pridobitev za 
zdravstveno oskrbo v občinah Krško in Kostanjevica na Krki.

Predstavniki obeh občin, ZD Krško in Krke ob novem vozilu

*Za nove naročnike Osnovnega paketa, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 ali 12 mesecev v obdobju od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020, velja akcijska ponudba 3,00 EUR 
popusta za 6 mesecev (vezava 24 mesecev) oziroma 3 mesece (vezava 12 mesecev). Za nove naročnike velja ob sklenitvi naročniškega razmerja z vezavo za 12 mesecev ali 
24 mesecev v obdobju od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020 akcijska ponudba brezplačne namestitve opreme in vzpostavitve priključka. Redna cena namestitve opreme in vzpostavitve 
priključka je 61,00 EUR. Za nove naročnike, ki ob sklenitvi naročniškega razmerja predložijo odločbo občine ali drugega ustreznega organa za subvencijo socialnovarstvene storitve 
socialnega servisa – celodnevna povezava prek osebnega telefonskega alarma – velja, da se subvencionirani del naročnine obračuna neposredno izdajatelju odločbe. Cene so 
v EUR z DDV in zaokrožene na dve decimalki. Za več informacij o ponudbi obiščite www.telekom.si, Telekomov center ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
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KRŠKO – K zadnjemu mesecu leta, ki poteka v znamenju ob-
darovanj in lepih želja, se poda tudi novica, da naj bi bil pi-
lotni projekt izvajanja dolgotrajne oskrbe MOST, ki poteka 
pod okriljem Centra za socialno delo Posavje na območju 
občine Krško, podaljšan do konca leta 2020.

Gre za z nekaterimi zdravstvenimi storitvami nadgrajeno že ute-
čeno socialno oskrbo pomoč na domu, ki se izvaja na območju ob-
čine že od leta 1991. Obe storitvi, tako pomoč na domu kot dol-
gotrajna oskrba, sta izvajani z namenom, da uporabniki, ki niso 
več sposobni samostojno skrbeti zase, ne preidejo v institucio-
nalno varstvo, temveč ob nudeni oskrbi, najsibo v obliki pomoči 
starejšim osebam pri dnevnih opravilih in negi (pomoč na domu) 
ali ob tem še z nudenjem določenih zdravstvenih in rehabilitacij-
skih storitev (dolgotrajna oskrba, osebe nad 18 let) lahko še nap-
rej v dobršni meri samostojno bivajo v domačem okolju. Dobro 
leto trajajoč projekt integrirane ali dolgotrajne oskrbe MOST – z 
njim in še dvema sočasnima pilotnima projektoma Ministrstvo za 
zdravje v praksi preverja storitve, njihov obseg in rešitve, ki bodo 
podlaga za sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi – naj bi se iztekel 
junija prihodnje leto, a bo predvidoma podaljšan še za pol leta, to 
je do konca leta 2020. Na CSD na odobritev še čakajo.
Z namenom izvajanja integrirane oskrbe so na CSD Posavje za-
poslili 15 medicincev različnega profila in socialnih delavcev, ki 
so v praksi začeli izvajati storitve januarja letos. Od tedaj do konca 
meseca oktobra so prejeli v obravnavo dobrih 370 vlog za uvelja-
vljanje pravic do dolgotrajne oskrbe, od tega je bilo zanjo po pa-
rametrih, po katerih ocenjujejo, ali se dá storitev izvesti kot po-
moč na domu ali v obliki nadgradnje dolgotrajne oskrbe, do le-te 
upravičenih 293 oseb. Oskrbovalci dolgotrajne oskrbe jo trenu-
tno izvajajo pri 104 uporabnikih, na vključitev pa trenutno čaka 
15 oseb. Oskrbovalci so v desetih mesecih v okviru enote za os-
krbo na domu opravili skupaj 3.536 obiskov pri uporabnikih in 
izvedli skupaj 10.208 storitev. Od teh okoli 60 % predstavljajo 
zdravstvene storitve, preostali odstotki izvedenih storitev pa se 
nanašajo na nudenje osnovnih in pomožnih storitev pri uporab-
nikih. Enota za ohranjanje samostojnosti, ki jo sestavljajo dipl. 
soc. delavka, mag. kineziologije, dipl. delovna terapevtka in dipl. 
fizioterapevt, je med 1.629 obiski pri uporabnikih na domu op-
ravila 3.671 storitev. Skupni rezultati so izredno spodbudni, pra-
vi vodja projekta Carmen Rajer, še predvsem, ker se je pri neka-
terih uporabnikih zdravstveno stanje izboljšalo do te mere, da so 
lahko celo predčasno prenehali izvajati storitve za ohranjanje sa-
mostojnosti. Med uporabniki najstarejša oseba šteje 95, najmlaj-
ša pa 24 let. B. Mavsar

V pričakovanju daljšega MOST-a
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Kot je uvodoma dejala povezo-
valka dogodka Sara Dirnbek, 
se je v Pišecah 21. novembra 
1909 začela pisati zgodovina 
kulturnega društva. Dejavnosti 
so bile pestre, od deklamiranja, 
ročnih del, veseloiger do petja 
in plesa. Pišečani so navkljub 
težkemu življenju našli čas za 
društveno udejstvovanje in 
tako je tudi v današnjem času. 
Število članov se je v zadnjem 
desetletnem obdobju na žalost 
zmanjšalo, saj je med tem ča-
som prenehal delovati oktet 
Orlica, kljub prizadevanjem 
za pridobitev novih članov in 
članic pa je teh manj tudi pri 
vseh ostalih sekcijah. Trenu-
tno društvo sestavlja skoraj 
50 članov. Predsednik KD Orli-
ca Pišece Jože Denžič je ome-
nil, da v društvu delujejo štiri 
sekcije, in sicer Ženski pevski 
zbor Pišece, ki šteje 19 pevk in 
ga vodi Franc Vegelj; folklor-
na skupina Duplo Pišece, ki se 
je leta 2010 uvrstila na držav-
no srečanje odraslih folklor-
nih skupin s spletom dolenj-

Kultura – svetilnik razvoja Pišec
PIŠECE – V tukajšnjem večnamenskem domu so 24. novembra s prireditvijo, na kateri so nastopile vse šti-
ri delujoče sekcije Kulturnega društva Orlica Pišece, obeležili častitljivih 110 let vztrajnega negovanja kul-
turne dediščine v kraju. 

skih plesov »Le plesat me pelji« 
koreografa Uroša Bračuna, od 
leta 2014 pa jo vodi Maša Žga-
lin; dramska skupina Smeh ni 
greh, ki je od ustanovitve v letu 
2004 na odru uprizorila že šest 
dramskih iger, zadnje tri – Svet 
se pa vrti, če si, al' če te ni, Svet 
se vrti okoli ene stvari, Kaj pa je 
tebe treba bilo? – pod mentor-
stvom Ivane Zupančič, trenu-
tno pa je v skupini 11 aktivnih 
igralcev; ter Pihalna godba Pi-
šece, ki je leta 2016 obeležila 
deset let delovanja, umetniško 

vodenje godbe je prevzel Bo-
jan Lugarič, vlogo predsedni-
ka pa Jože Drugovič st. 

Denžič je še poudaril, da se 
je kulturno društvo v Pišecah 
večkrat preimenovalo in pre-
oblikovalo v luči takratnih po-
litičnih razmer v okolju. »De-
lovanje v kulturi, ki jo pri nas 
organizirano gojimo že pol-
nih 110 let, je način in smisel 
življenja veliko posamezni-
kov, družin, prijateljev ter je 
svetilnik razvoja našega kra-
ja,« je poudaril. V Pišecah ne 
mine nobena družabna prire-
ditev, na kateri ne bi bili ude-
leženi domači ustvarjalci kul-
turnega življenja, pa naj gre za 
šolsko ali krajevno prireditev. 

Ne nazadnje so kulturniki pri-
sotni tudi na otvoritvah razno-
raznih dogodkov in obletnic 
drugih društev. Dodal je, da so 
ponosni na svoje delo in dosež-
ke, vsekakor pa upajo, da bodo 
imeli tudi v prihodnje podporo 
v domačem okolju, ki je temelj 
za njihovo delovanje. Pred-
sednik sveta KS Pišece Peter 
Skrivalnik je povedal, da se v 
svetu KS že nekaj let trudijo, da 
bi posodobili dvorano večna-
menskega doma, v kateri delu-
je kulturno društvo. Preostalo 
obnovo načrtujejo v prihodnjih 
dveh letih, »saj nujno potrebu-
jemo nov oder, odrsko razsvet-
ljavo, klima naprave in še kaj bi 
se našlo«. Prireditve ob častit-
ljivem jubileju se je udeleži-
la tudi brežiška podžupanja 
Mila Levec, ki je ob tej pri-
ložnosti predsedniku društva 
Denžiču podelila tudi plake-
to Občine Brežice. Sledile so 
še številne zahvale in čestitke 
predstavnikov raznih ustanov, 
organizacij in društev, s kate-
rimi pišeško uspešno sodeluje. 
Kulturni program so soobliko-
vale vse sekcije društva, poleg 
njih pa še člani OFS Vesele šefle 
iz OŠ Maksa Pleteršnika Piše-
ce in gostje Bučenski ramplači.
 Rok Retelj

Člani dramske skupine Smeh ni greh

KAPELE – Sekcija za ohranitev dediščine pri Kulturnem dru-
štvu Kapele je 23. novembra obeležila prvo petletko svoje-
ga ustvarjanja in v kulturni mozaik dodala še en kamenček 
na tematiko »Tak ti je tu blu«. 

Njihova prva etnografska filmska produkcija nosi naslov Tak ti je 
tu blu, z njo so želeli prikazati kmečko življenje okrog leta 1960 
ter na tak način ohraniti kapelsko govorico. Do sedaj so posne-
li še dva filma, drugega so poimenovali Od pera do vajkoža, tret-
jega pa Od setve do žetve. Prihodnje leto nameravajo prikazati 
nov filmski izdelek. 
Na jubilejni kulturni prireditvi so svoje utrinke prikazale vse sek-
cije domačega društva. Nastopila je Vokalna skupina Iris, ki jo 
vodi Mateja Rožman, z zborovodkinjo Mihaelo Komočar Gor-
še se je predstavil Moški pevski zbor Kapele, ki bo v letu 2020 
praznoval 100-letnico prepevanja, večer so popestrili Kapelski 
pubje, ki pojejo pod taktirko Mihe Halerja. S folklorno skupi-
no kapelske podružnične šole je »Spomin na stare čase« z njimi 
obujala Jožica Penič. Na odrskih deskah, ki so jih stilsko opre-
mili v duhu preteklega časa, sta se z dramskim prizorom Profe-
sor na vasi znašla Davor A. Lipej v vlogi profesorja in Mihaela 
Blaževič kot kmetica. Utrinek iz preteklosti Hlapec in dekla, od-
hod v vojsko, sta uprizorila Marko Blaževič in Vesna Stergar. 
Opravljive ocvirke v domači govorici in iz domačih logov so v več 
prizorih ponujale Vesna Požar, Jožica Požar in Mihaela Blaže-
vič kot Kapelske tračarice, ki so imele še povezovalno vlogo. V 
tej vlogi se je skozi zgodovino zadnje petletke ustvarjanja sekci-
je besedno sprehodila tudi Mihaela Slovenc. 
Nekaj misli je zbranim namenila predsednica Mihaela Blaževič, 
ki je v imenu sekcije prejela posebno priznanje JSKD OI Breži-
ce. Vodja izpostave Simona Rožman Strnad je sekciji izrekla ne 
le čestitko, pač pa jih je spodbudila za nadaljnje kreativno delo-
vanje. Večer so kulturno zaključili z gostom iz Metlike Janezom 
Pezdircem, ki je nekaj pesmi iz tamkajšnje etnološke zgodovi-
ne zaigral na 116 let staro harmoniko.  Marija Hrvatin

Prvih pet let ohranjanja dediščine

Kapelci so obeležili 5-letnico svoje sekcije.
ŽALEC, ARTIČE – Že pred poletjem se je folklorna skupina KUD 
Oton Župančič Artiče močno razveselila novice, da so se njeni 
člani ponovno uvrstili na Maroltovo srečanje odraslih folklor-
nih skupin Slovenije, kar pomeni doseg državnega nivoja. Ob-
močnih srečanj se je udeležilo skoraj 200 skupin iz vse Slovenije, 
okoli 60 se jih je prebilo na regijska srečanja, 12 pa je bilo tistih 
srečnežev, ki jim je uspel preboj na državno tekmovanje. Sreča-
nje se je odvilo 26. oktobra v Žalcu, sestavljeno pa je bilo iz treh 
tekmovalnih delov. V artiški folklorni skupini so ponosni, da so 
se s svojim spletom Plesi zahodne Štajerske dokazali med naj-
boljšimi iz svoje regije in dosegli uvrstitev na državni nivo. Arti-
čani pravijo, da zdaj vse moči usmerjajo v svoj letni koncert, ki 
bo 30. novembra v Prosvetnem domu Artiče, hkrati pa se trudi-
jo ustvariti tudi novo mladinsko skupino, zato so pred kratkim 
za vse, ki bi želeli postati podmladek folklornih korakov, pripra-
vili tudi vpis v mladinsko skupino.  M. Pinterič

Artičani dosegli državni nivo

Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče

Policijsko veteransko društvo SEVER Posavje 
v sodelovanju z Občino Brežice 

Vas vljudno vabi na osrednjo posavsko proslavo 

ob 30. obletnici akcije Sever - 
preprečitev mitinga resnice v Ljubljani, 
v petek, 6. decembra 2019, ob 17. uri 

v dvorani Mladinskega centra v Brežicah, 
Gubčeva ulica 10 a.

BUŠEČA VAS, BIZELJSKO – 18. novembra smo se kegljači iz 
Bušeče vasi odpravili na enodnevni potep. Iz Bušeče vasi smo 
se odpeljali v brežiško Mestno hišo, kjer smo si po krajšem 
pogovoru ogledali še film in trgovinico ter odšli proti 
prostorom Društva upokojencev Brežice. Pot smo nadaljevali 
čez Pišece do Bizeljskega. Pri družini Babič smo si ogledali 
zbirko majolik iz celega sveta, degustirali domači pridelek 
vina, nato pa odšli na kosilo v gostilno Kocjan v Staro vas. 
Zadnja postaja tega dne je bila bizeljska cerkev, kjer nas je 
sprejel župnik ter nam v župnijski kleti postregel z odličnim 
bizeljskim vinom.  Milan Barbič
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V sevniško društvo Sožitje, 
v katerem že pet desetletij 
uresničujejo poslanstvo ne-
sebične skrbi in pomoči ose-
bam z motnjami v duševnem 
razvoju, je vključenih 200 čla-
nic in članov. Večina jih priha-
ja iz sevniške občine, nekaj jih 
je iz sosednjih. Začetkov poti 
društva, ki postaja vse bolj 
prepoznavno in lepo spreje-
to v okolju, se je na priredi-
tvi spomnila upokojena so-
cialna delavka ter prva vodja 
CSD Sevnica, ki je bila tudi po-
budnica delavnic pod posebni-
mi pogoji in predsednica nek-
danjega sevniškega društva 
za pomoč duševno prizadetim 
Boža Blaznik. »Od takrat, ko 
nismo imeli ničesar, do danes 
se je veliko spremenilo in vese-
li me, da Sožitje v Sevnici lepo 

SEVNICA – Gradnja garažne hiše ob sevniškem zdravstvenem 
domu se počasi zaključuje in objekt, ki bo imel dve etaži – klet-
no in pritlično, dobiva končno podobo. Pokrita vkopana garaža 
(na fotografiji) bo namenjena parkiranju reanimobilov, reševal-
nih vozil in ostalih vozil za nenujne ter sanitetne prevoze; v zgor-
njem delu novozgrajenega objekta bodo parkirana vozila pat-
ronažne in drugih služb zdravstvenega doma. V novem objektu 
bo lahko parkiralo okoli 20 vozil. Ocenjena vrednost investicije 
je dobrih 240 tisoč evrov. V ZD Sevnica, kjer so se naložbe lotili 
samostojno in jo bodo tudi sami financirali, v prihodnosti načr-
tujejo še ureditev parkirnih prostorov za bolnike in zaposlene. 
 S. R.

50 let nesebične skrbi za druge
SEVNICA – Društvo Sožitje Sevnica, ki deluje pod okriljem Zveze slovenskih društev Sožitje, je 15. novem-
bra v sevniški kulturni dvorani s prijetnim kulturnim programom obeležilo 50 let delovanja. 

deluje,« je poudarila in se ob 
tem spomnila prvih delavnic, 
ki so potekale v kletnih pro-
storih današnjega sevniškega 
doma upokojencev. Delovanje 

sevniškega društva, ki ga že 15 
let vodi Miran Štern, je pohva-
lila tudi predsednica Zveze slo-
venskih društev Sožitje Katja 
Vadnal. Zbrane na prireditvi, 
ki jo je povezoval Aleš Tuhtar, 
so nato v nadaljevanju priredi-
tve poleg predsednika društva 
nagovorili še župan Srečko 
Ocvirk, ravnatelj OŠ Ane Gale 
Gregor Pirš, direktorica DUO 
Impoljca Darja Cizelj in direk-
tor VDC Krško – Leskovec An-
drej Romih. 

Prijeten kulturni program so 
oblikovali najmlajši iz Vrtca 
Ciciban Sevnica pod vodstvom 
Mire Kovač, pevski zborček 
Zarja DUO Impoljca pod vod-
stvom Gregorja Oblaka, ki je 
skupino spremljal s harmoni-
ko, s plesno točko učenke in 
učenci posebnega programa 
OŠ Ane Gale Sevnica, varovan-
ke in varovanci sevniške eno-
te VDC Krško – Leskovec z za-
poslenimi ter citrarka Anja 
Kozinc in baritonist Jure Kle-
novšek.

Praznovanja 50-letnice sevni-
škega društva Sožitje, ki ima v 
svojem imenu najlepše besede, 
kot so sreča, svoboda, smeh, 
sodelovanje, objem, odrekanje, 
otožnost, organiziranost, omi-
kanost, življenje, živahnost, 
želja, iskrenost, igrivost, iskri-
vost, izkustvo, toplina, trud, 
tovarištvo, tenkočutnost, ju-
naštvo in enakost, enotnost, 
enakopravnost, emocije itd., se 
je zaključilo v večnamenskem 
prostoru PGD Sevnica ob boga-
to obloženih mizah. 

 Smilja Radi

Sevniško društvo Sožitje deluje z roko v roki že pol stoletja.

Gradnja garažne hiše pri koncu

DOLNJE BREZOVO – V najmanjši in najmlajši krajevni skup-
nosti v sevniški občini so 15. novembra slovesno predali na-
menu novourejeno športno igrišče, ki je del sistematičnega 
urejanja večnamenskih prostorov ob reki Savi v sklopu ure-
ditev ob izgradnji hidroelektrarne Arto – Blanca. 

»Deset let je minilo, kar so bile v pogon spuščene turbine novo-
zgrajene HE Arto – Blanca. Teh deset let smo krajanke in kraja-
ni upali, da bomo dobili svoje športno igrišče, o katerem je bilo 
dano veliko pobud že pred samo izgradnjo hidroelektrarne in 
na referendumu smo tudi glasovali za samoprispevek v ta na-
men. Z začetkom gradnje hidroelektrarne so se zdeli načrti vse 
bolj uresničljivi, a ker nismo našli ustrezne lokacije, se je naš cilj 
vse bolj odmikal …« je na odprtju športnega objekta obudil spo-
mine predsednik KS Dolnje Brezovo Franc Slemenšek in nada-
ljeval, da si krajanke in krajani želijo, da bi postalo igrišče kraj 
športnega ter družabnega dogajanja za vse generacije, saj z za-
dovoljstvom ugotavljajo, da se vse več mladih odloča, da bodo 
svoje korenine pognali v vasi, 
kjer so odraščali – dokaz za to 
je tudi novogradnja hiš na t. i. 
Volavcih. 
Zbrane krajanke in krajane so 
na odprtju nove športne prido-
bitve, ki ima ob robu asfaltne-
ga igrišča še mobilni zabojnik 
za shranjevanje pripomočkov 
za rekreacijo ter prostor za sa-
nitarije, nagovorili še sevniški 
župan Srečko Ocvirk, na-
mestnica direktorja podjetja 
Infra mag. Ana Vurnek in di-
rektorica podjetja Inplet Hele-
na Zidarič Kožar. Uradnemu 
delu, ki ga je popestril pev-
ski zborček otrok z Dolnjega 
Brezovega ob harmonikarski 
spremljavi domačina Mirka 
Slemenška, je sledilo še dru-
ženje ob domačih dobrotah v 
vhodni avli podjetja Inplet. 
 S. Radi

Igrišče – medgeneracijsko stičišče 

Pri prerezu traku so z velikim veseljem sodelovali tudi 
najmlajši prebivalci vasi.

Že trinajsto leto zapored smo v Radečah 1. decembra ob spremlja-
joči prireditvi »Na stojnicah svoja dela na ogled postavimo« prižga-
li lučke na smreki v centru mesta. V kulturnem programu ob prižigu 
lučk, ki ga je povezovala Dubravka Kalin, so sodelovali pevski zbori 
OŠ Radeče, vrtčevski zbor z Gajo Prestor, učenci Glasbene šole La-
ško – Radeče, pihalni orkester radeških papirničarjev in radeške ma-
žorete. Zbrane je pozdravil župan Tomaž Režun, po prižigu lučk pa 
je smreko blagoslovil župnik Miro Bergelj. Sledil je glasbeni večer z 
Nuško Drašček, v nadaljevanju pa z Ansamblom Vžig.

Občina Radeče 
na podlagi 11. in 108. člena Zakona o urejanju prostora 

(Uradni list RS, št. 61/2017)

o b v e š č a
občane in drugo zainteresirano javnost, da v času

od 2. decembra 2019 do 10. januarja 2020

sprejema pobude za spremembe 
in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče 

(Uradni list RS, št. 99/2011 in 7/2015).

Vse prejete pobude, ki smo jih na Občini Radeče že prejeli in evi-
dentirali, čakajo na vključitev v postopek sprememb in dopolnitev, 
zato ni potrebno podajati nove pobude. Lahko pa preverite ustrez-
nost podanih pobud in jih po potrebi dopolnite. Če pobude še nis-
te podali, imate sedaj priložnost podati novo pobudo. 
Pobude in predlogi se lahko nanašajo na vse vsebine akta: na na-
mensko rabo zemljišča (sprememba namembnosti kmetijskega ali 
gozdnega zemljišča v stavbno zemljišče, sprememba stavbnega zem-
ljišča v kmetijsko ali gozdno zemljišče), na prostorsko izvedbene po-
goje glede gradnje in meril oblikovanja objektov, na grafični in teks-
tualni del akta ter na izvedbeni in strateški del akta.
Občina Radeče se bo do vseh pobud, prejetih v razpisanih terminih, 
opredelila in sprejemljive uvrstila v spremembe in dopolnitve OPN.
Pobude je potrebno posredovati na obrazcu »Pobuda za spremem-
be in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče«. 
Obrazec je objavljen na občinski spletni strani http://www.radece.
si. Obrazec je mogoče dobiti tudi v vložišču občine na naslovu Uli-
ca Milana Majcna 1, 1433 Radeče v času uradnih ur Občine Radeče.
Obravnavane bodo le tiste pobude, ki bodo oddane v pisni obliki. 
Pobude, prejete po preteku navedenega roka, ne bo mogoče obrav-
navati pri prvi spremembi in dopolnitvi OPN Občine Radeče.
Izpolnjene vloge na predpisanem obrazcu z zahtevanimi priloga-
mi nam lahko posredujete po pošti na naslov: Občina Radeče, Uli-
ca Milana Majcna 1, 1433 Radeče ali po e-pošti info@radece.si ali 
jih oddate v vložišču na naslovu Ulica Milana Majcna 1, 1433 Rade-
če v času uradnih ur.

Javni poziv k zbiranju pobud za spremembe 
in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta 

(OPN) Občine Radeče

V Radečah prižgali praznične lučke
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Brezplačno svetovanje 
o izbiri in vzdrževanju 

malih komunalnih čistilnih naprav

Več na www.varujvodo.si
Pokličite svetovalca: 07 48 17 233 

Projekt VARUJVODO sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

VARUJVODO

Delovanje svetovalne pisarne sofinancirajo vse posavske občine

V Turističnem društvu Senovo 
so kot člani Združenja za ohra-
njanje rudarske dediščine Slo-
venije pripravili dogodek v po-
častitev rudarske tradicije na 
Senovem in širše. V ta namen 
so povabili stanovske kolege 
iz Mežice, Velenja, Zabukovi-
ce, Laškega, Sedraža, Trbovelj, 
Hrastnika in Zagorja. Najprej 
je v počastitev t. i. knapovske 
tradicije potekala sveta maša 
v senovski župnijski cerkvi, 

nato so se rudarji postroji-
li ter s praporščaki na čelu ob 
spremljavi Pihalnega orkestra 
DKD Svoboda Senovo slovesno 
odkorakali proti Domu XIV. di-
vizije, kjer se je pričela priredi-
tev z naslovom »Povezuje nas 
rudarski Srečno«. Tam je vse 
prisotne najprej pozdravil žu-
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko. Dejal je, da »ljudje še 
vedno nosijo v sebi spomine 
na čase, ko je tukaj deloval ru-
dnik«. Izpostavil je tako »lepe 
kot slabe strani rudarstva« in 
poudaril, da je pomembno, da 
se ohranja rudarska tradici-
ja. Dejal je tudi, da je delo ru-
darja častno, da ga spremljata 
»trpkost in trdota, ki ju prine-
se življenje v rudniku«, zaklju-
čil pa je z mislijo, da naj rudar-

Odmeval je knapovski »Srečno!«
SENOVO – Na prvi decembrski dan so se na Senovem v tradicionalnih uniformah zbrali rudarji iz več slo-
venskih krajev. Obeležili so namreč praznik sv. Barbare, njihove zavetnice. Udeležili so se maše v župnijski 
cerkvi ter povorke, ki ji je sledila slavnostna prireditev v Domu XIV. divizije. 

ji še naprej vztrajno prenašajo 
tradicijo na mlade rodove. 

Naslednji je zbrane pozdravil 
mag. Tadej Pungartnik, pred-
sednik Združenja za ohranja-
nje rudarske tradicije Slove-
nije. Povedal je, da na tokratni 
slovesnosti »povezujemo ak-
terje, ki jim ni vseeno za izro-
čilo naših prednikov«. Pouda-
ril je, da je praznik pomembno 
dejanje, »pozitivna zgodba, s 

katero krepimo zavedanje o 
vrednotah kulturne dedišči-
ne, kar je naša prednost«. Na-
daljeval je z mislijo, da »kapital 
žal izpodriva tradicijo, ampak 
da bo knapovska trma to spre-
menila«. Pungartnik je povedal 
tudi, da se moramo zavedati, 
»kako pomembna je podpora 
lokalne skupnosti in da je tre-
ba iskati nove priložnosti za 
ohranjanje tradicije«. Na kon-
cu govora se je obrnil k rudar-
jem in jim zaželel, da naj »še 
naprej s ponosom nosijo ru-
darsko uniformo« ter jim zak-
lical: »Srečno!«

V nadaljevanju prireditve so se 
na odru predstavili nastopajo-
či: moški pevski zbor Loški 
glas, zbor Knap ter deklama-

torji, godbeniki in folkloristi 
DKD Svoboda Senovo. Med 
drugim so poleg inštrumen-
talnih in plesne točke na odru 
zapeli tudi znamenite rudar-
ske pesmi, kot sta »Rudar-
ska pesem« in »Delavski poz-
drav«. Prisotni so si lahko 
ogledali tudi film o zgodovini 
senovskega premogovnika, ki 
je deloval v letih 1796–2006, 
kjer je bilo izpostavljeno, da 
je bil premogovnik sinonim 
za »zavzeto delo vseh, skupno 
2334 rudarjev« in da je bil to 
nekoč »največji premogovnik 
na območju nekdanje domovi-

ne«, ki je znatno pripomogel k 
razvoju kraja. Predstavljen je 
bil tudi delovni dan knapa, pri-
pomočki za njegovo delo, po-
vedano je bilo tudi, da je v času 
delovanja tega premogovnika 
40 rudarjev izgubilo življenje. 

Večer se je sklenil z zahvalo 
sodelujočim in zahvalo dona-
torjem (Občina Krško, Rudar 
d.o.o. in KS Senovo), nadaljeval 
pa se je v sproščenem vzduš-
ju tudi ob krepčilni knapovski 
malici in rujni kapljici Društva 
vinogradnikov Sremič Krško.
 Andreja Kališnik

Rudarji so v povorki krenili od cerkve do Doma XIV. divizije.

Na slavnostni prireditvi so tudi zaplesali.

KRŠKO – V Mladinskem centru Krško je 14. novembra, po-
tekala zaključna konferenca regijskega projekta Rast(išče) 
sreče (RIS), s katerim je MC Krško v sodelovanju z Družin-
skim inštitutom zaupanje Sevnica, KTRC Radeče in Mla-
dinskim društvom Bistrica ob Sotli uspešno kandidiral za 
sredstva CLLD na območju LAS Posavje.

Kot je povedal v. d. direktorja MC Krško Mitja Valentinc, so k 
ideji projekta Rast(išče) sreče povabili pisano druščino organi-
zacij, ki v Posavju delujejo na področju mladinskega dela. Glavni 
izziv je bil, kako aktivirati neaktivne mlade, kako jih doseči, na-
govoriti in vključevati. 22-mesečni projekt se je pričel februarja 
lani, zaključuje pa se v decembru. Okoli 200 tisoč evrov vreden 
projekt sta s 150 tisočaki sofinancirala Evropski sklad za regio-
nalni razvoj ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Vodja projekta Mihaela Kovačič je povedala, da so v Krškem, 
Radečah in Bistrici ob Sotli vzpostavili preventivna središča, ka-
mor so lahko mladi prišli po pouku delat domače naloge, se dru-
žiti, sodelovati na delavnicah, vedno pa so jim bili na voljo tudi 
mladinski delavci. V Sevnici so se posvetili bolj individualnemu 
delu z mladimi, t. i. case managementu. Drugi del aktivnosti je 
bilo ulično delo, v okviru katerega so s kombijem, ki so ga po-
imenovali Srečko, obiskovali razna zbirališča mladih. »Odziv je 
bil veliko večji, kot smo ga načrtovali ob pripravi projekta, nis-
mo si predstavljali, da bodo mladi te prostore in mladinske de-
lavce vzeli za svoje. Presegli smo vsa naša predvidevanja,« pra-
vi Kovačičeva. Vsi partnerji so skupno zabeležili več kot 3000 
obiskov, izvedli so več kot 150 intervencij uličnega dela, več kot 
350 intervencij individualnega dela z mladimi, štiri usposablja-
nja za mladinske delavce in prostovoljce, usposobili so več kot 
30 prostovoljcev, vključili več kot 200 staršev ter izdali 100 iz-
vodov zbornika, ki so ga poimenovali »Rastišča sreče v Posavju«. 
Zaključne konference so se udeležili in pozdravili prizadevanja 
v tovrstnih projektih tudi župani sodelujočih občin mag. Miran 
Stanko, Franjo Debelak, Tomaž Režun in Srečko Ocvirk.
 P. Pavlovič

Dve leti so trosili semena sreče

Sodelujoči v projektu na zaključni konferenci (foto: MC Krško)

Praznično 
Posavje

Novoletna priloga s praznično vsebino in voščili, 
bo izšla 19. 12. 2019. 

Rezervacije na 07 49 05 780 
marketing@posavje.info, do 12. 12. 2019.

 

BRESTANICA – Člani Pevskega društva 
Naša pesem Marko Železnik, Anja Žab-
kar, Jure Klenovšek, Klemen Šterk in 
Nina Pisek (na fotografiji) so 10. no-
vembra na gradu Rajhenburg pripravi-
li koncert jesenskih serenad. Poslušal-
ci so prisluhnili hudomušnim pesmim o 
vinu, ki je v času martinovanja zelo ope-
vano, pa večno lepe, zimzelene popevke 
o poletni noči, ljubezni … Na klavirju je 

za spremljavo poskrbel Jernej Fabjan, na kitari pa Domen Go-
šek. Tople besede Mateja Krmelja so obiskovalcem pevskega 
večera pričarale čudovito jesen z lepo razlago pomena in bistva 
serenad.  M. Ž., foto: M.U.

Jesenske serenade na gradu
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Trend poslovanja obrtnikov, ki so predstavljali 
življenje mesta, se je prenesel v trgovske cen-
tre, poslovne cone. S ciljem razviti medsektorsko 
povezavo in trženje obstoječih in novih turistič-
nih produktov, temelječih na kulturni dedišči-
ni, obrti in kulinariki, ustvariti podporno oko-
lje obstoječim obrtnikom, podjetnikom, s tem 
pa ohraniti mestna središča, povečati njihovo 
atraktivnost in zaposljivost v njih, so Območna 
obrtno-podjetniška zbornica Krško, Občina Kr-
ško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in 
Zavod Dobra družba pristopili k skupnemu pro-
jektu Urbana obrt. 

Skupni projekt predstavlja inovativno pobudo za 
oživljanje urbanih središč na način, da se vrne-
jo obrtniki, ki prinašajo nova delovna mesta in 
predstavljajo bogato kulturno-zgodovinsko de-
diščino urbanih središč Posavja. Hkrati pa želijo 
spodbuditi prebivalce k samooskrbi in ponov-
ni uporabi. 

AKTIVNOSTI PROJEKTA V PRVI FAZI 
(1. 5. 2019 DO 30. 4. 2020)

Ureditev prostorov v urbanih središčih 

Občina Krško je uredila doživljajski lokal v Valva-
sorjevi hiši Krško oz. Mestnem muzeju Krško, ki 
ga bo nadgradila s programom animacij v duhu 
18. stoletja. Zasnovali bodo vsebine v duhu ča-
rovniških zgodb. Občina Bistrica ob Sotli bo v 1. 
fazi projekta uredila prostor s starim kovaškim 
orodjem. 

Aplikativne raziskave za nadgradnjo turistične 
ponudbe, povezane z dediščino (obrti preteklosti, 
oblačilni videz, kulinarika, čolnarjenje)

Občina Krško je v pripravi oblikovanja kostumskih 
skic in izdelave rekonstruiranih oblačil za anima-
torje, različnih pokrival in  drugih dodatkov, ki jih 
bomo uporabili v doživljajskem lokalu ali na raz-
ličnih doživljajskih dogodkih. Raziskali smo jedi 
in pijače mesta Krško. Območna obrtno-podjet-
niška zbornica Krško bo pripravila gradivo za iz-

delavo knjige obrti in tradicionalnih plovil v kul-
turi čolnarjenja. 

Izobraževanja s področja trženja nove ponudbe in 
razvoj programov turistične ponudbe (animacije, 
kulinarika, spominki, razstave, tehnični dnevi)

V sklopu projekta bodo izvedena usposabljanja 
s področja programov animacij in trženja za po-

nudnike, ki so namenjena predvsem ponudni-
kom s področja turizma in obrtnih dejavnosti. Za 
poslovno uspešnost je zelo pomembno uspeš-
no trženje izdelkov. Udeleženci bodo skozi izo-
braževanja pridobili osnove trženja, ki jim bodo 
v pomoč pri poslovanju. Zasnovan in izdelan bo 
tudi spominek na temo obrti ter izvedeni različ-
ni dogodki na temo starih obrti.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

LJUBLJANA, POSAVJE – Pri svetovnem gastronomskem vodniku 
Gault&Millau so v hotelu Slon v Ljubljani razglasili najboljše za 
leto 2020. Njihovi inšpektorji so letos obiskali več kot 180 re-
stavracij ter pozornost namenili celotnemu doživetju gosta. Na 
osnovi njihovih ocen Gault&Millau Slovenija v letošnjem vod-
niku predstavlja 157 restavracij, 57 vinarjev in 12 malih pivo-
varn, letos se dodatno predstavljajo tudi turistične kmetije in 
slovenski živilski izdelki. Med najbolje ocenjenimi restavraci-
jami je v Sloveniji šest takšnih, ki so prejele po štiri kape, med-
nje se uvršča tudi Ošterija Debeluh iz Brežic, katere lastnik je 
Jure Tomič, ki je prejel tudi naziv Chef prihodnosti. Ostali v vo-
dnik uvrščeni ponudniki iz re-
gije Posavje, ki se sicer uvršča 
v Termalno Panonsko turistič-
no regijo, so Gostilna Repovž 
(tri kape, izbor najboljših slo-
venskih restavracij), Tri lučke 
(dve kapi), Splavar (ena kapa), 
Gostilna Šekoranja (ena kapa), 
Gostilna Kunst (ena kapa) in 
Restavracija Ajda (ena kapa), v 
Gault&Millau Pop je uvrščena 
Gostilna Jež, v izbor turistič-
nih kmetij Turistična kmetija 
Vimpolšek in Turistična kme-
tija Grobelnik, med vinarji Is-
tenič, Kobal 1931 in Domaine 
Slapšak, v izbor malih pivovar-
jev pa Pivovarna Ressel. »Vse-
kakor je nabor vključenih iz-
rednega pomena za posavsko 
gastronomijo in dodaten za-
gon za razvoj celovitega re-
gijskega gastronomskega pro-
dukta. V vodniku se je na nekaj 
straneh predstavila celotna tu-
ristična ponudba Posavja, ki 
dopolnjuje gastronomijo in 
obiskovalcem ponuja celovi-
ta doživetja, vključno z narav-
no in kulturno dediščino,« so 
ob tem sporočili iz Centra za 
podjetništvo in turizem Krško. 

 P. P./vir: CPT Krško

Posavci v vodniku Gault&Millau

S skupnim posavskim projektom 
za oživitev mestnih središč

Pri pripravi vsebin za doživljajski lokal sodelujemo z ekipo Orehovega gaja v Ljubljani, ki bo v 
okviru projekta pripravila animacijske vsebine za otroke in odrasle. “Osnovno izhodišče za pripravo 
programov je predvsem čarovniška zgodba. V lokalu lahko pričakujete interaktivne in zabavne, 
hkrati pa tudi izobraževalne programe,” je povedal Žiga Novak, oblikovalec doživetij in ustanovitelj 
skupine Orehov gaj.

S širšim problemom praznih mestnih središč, ki so bila nekdaj bogata s kulturno 
in obrtno dediščino in so številnim prinašala delovna mesta, saj so bile v »posel« 
vključene celotne družine (otroci, starejši, ženske), ki so delovali v vseh sferah de-
lovanja obrtne in meščanske družbe, se soočajo tudi posavska mestna središča.
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PROIZVODNJA – NOVEMBER 2019

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 TG - - 353 400 10 100 1 2

PB 2 ZP - - 230 300 10 100 - -

PB 3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB 4 TG 1 - 61 400 1 100 0 2

PB 5 TG 2 - 97 400 4 100 0 2

PB 6 ZP 0 35 42 50 5 100 0,9 mg/m3 5 mg/m3

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4,

PB5 in PB6
506.562 13 12

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(Ekstra	lahko	kurilno	olje	ali	D-2)

BRESTANICA – Na Gradu Rajhenburg je dekan krške Fakul-
tete za energetiko 27. novembra podelil diplome skupno 23 
študentom, ki so v študijskem letu 2018/19 uspešno zaklju-
čili visokošolski strokovni, univerzitetni in magistrski štu-
dij Energetika. 

Na slovesnosti je diplome prejelo deset študentov visokošolske-
ga strokovnega študijskega programa, pet študentov univerzite-
tnega študijskega programa ter osem študentov magistrskega 
študijskega programa Energetika. Diplomante, njihove svojce 
in ostale udeležence na slovesni podelitvi sta nagovorila dekan 
fakultete, red. prof. dr. Bojan Štumberger, ter prodekan za štu-
dentska vprašanja Klemen Srpčič, slovesno noto dogodku pa sta 
pridodala z glasbenimi nastopi Moški pevski zbor Svoboda Bre-
stanica ter mlada flavtistka Tina Bogovič z Glasbene šole Krško.
V enajstih letih izvajanja študijskih programov na Fakulteti za 
energetiko Univerze v Mariboru je študij uspešno zaključilo že 
168 študentov visokošolskega strokovnega študijskega progra-
ma, 98 študentov univerzitetnega študijskega program ter 119 
študentov magistrskega študijskega programa Energetika ter 
študent doktorskega študijskega programa Energetika. Slednje-
mu se je dan po podelitvi diplom z uspešnim zagovorom dok-
torske disertacije z naslovom »Razvoj matematičnih modelov v 
eksplicitni obliki za načrtovanje in analizo sinhronskih strojev 
s trajnimi magneti in aksialnim magnetnim pretokom« kot dru-
gi doktorand znanosti s področja energetike pridružil še Fra-
njo Pranjić, zaposlen kot asistent na velenjski enoti Fakultete 
za energetiko. Sicer je v letošnjem študijskem letu na doktorski 
študij vpisanih kar pet študentov. 
 B. M., vir in foto: Fakulteta za energetiko Krško 

23 novih diplomantov energetike

Na slovesni podelitvi je diplome prevzelo 17 od skupno 23 
diplomantov energetike. 

KRŠKO – Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško skupaj s 
Centrom RS za poklicno izobraževanje in Šolskim centrom Novo 
mesto ter partnerji iz Hrvaške in Italije sodeluje v evropsko pod-
prtem projektu SHVET (Erasmus + KA3), katerega glavni cilj je 
razvoj kurikuluma – programa pametnih zgradb. Razvoj kuri-
kuluma temelji na pridobljenih informacijah podjetij, ki se ukvar-
jajo s »pametnimi« dejavnostmi v zgradbah. Pomemben faktor 
pri izdelavi programa so ekspertne delovne skupine, ki potekajo 
v vseh treh državah in ki jih sestavljajo strokovnjaki s tega pod-
ročja, potrebne informacije bodo pridobili tudi na okroglih mi-
zah in skozi ostale aktivnosti.  P. P.

Razvoj programa pametnih zgradb
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PODBOČJE – Potem ko se optimistične napovedi, da bo že od 
sredine avgusta zaprt lesen most čez reko Krko na Brodu pri 
Podbočju (vsaj z omejeno nosilnostjo) ponovno odprt do sre-
dine novembra niso uresničile, se zdaj vendarle nekaj premika. 
Strokovni odbor, ki ga je v začetku oktobra imenovala KS Pod-
bočje, se je s predstavniki Direkcije za infrastrukturo (DRSI) 
in Inšpektorata za infrastrukturo uskladil glede potrebne sa-
nacije vozne površine in varnostne ograje mostu. Na podlagi 
zbiranja ponudb za najugodnejšega izvajalca del, kar je bistve-
no krajši postopek od javnega naročanja, je bilo izbrano pod-
jetje CGP, ki naj bi v teh dneh podpisalo pogodbo z DRSI. Kot 
pojasnjuje predsednik strokovnega odbora dr. Martin Kodrič, 
se bodo kljub temu, da gre za manjši obseg del, dela izvajala 
v dveh fazah. V prvi fazi bodo izvedli le tista dela, ki so nujno 
potrebna, da bo lahko inšpektor sprostil promet za lažja vozi-
la in pešce, ostala dela pa bodo izvedena v skladu s pogodbe-
nim rokom, ki bo, kot so sporočili tudi z DRSI, do konca febru-
arja naslednje leto. Omenjena druga faza del naj bi potekala 
hkrati s prometom čez most oz. z začasnimi zaporami. »Tež-
ko je točno napovedati datum odprtja mostu, glede na izjave 
predstavnikov Direkcije za infrastrukturo, predstavnika pod-
jetja CGP in inšpektorja pa mislim, da bi bil most lahko odprt 
še do konca tega leta,« pravi Kodrič. Kar se tiče dolgoročne re-
šitve, pa se ne pogovarjajo več o rehabilitaciji obstoječega mo-
stu, ampak le še o novem mostu z neomejeno nosilnostjo. Na 
to temo pripravljajo razširjeni sestanek z ministrico za infra-
strukturo Alenko Bratušek, poslancem v DZ Dušanom Ši-
škom, predstavniki DRSI, Občine Krško in KS Podbočje. V KS 
Podbočje si želijo, da se podpiše obvezujoč sporazum o izgra-
dnji novega mostu na Brodu.  P. P.

Pri penjenju vode gre za naraven pojav, ki je pri-
soten praktično na vseh rekah. V naravi se penje-
nje v rekah pojavlja na pragovih, slapovih in ob vseh 
močnejših mešanjih rečne vode z zrakom. K tovr-
stnemu penjenju vode dodatno prispevajo nekatere 
površinsko aktivne spojine, ki nastajajo v procesu 
naravne razgradnje organskih snovi (odmrle rastli-
ne, alge in vodne živali) v vodi. Te spojine, podob-
no kot mila ali detergenti v primeru onesnaževanja 

voda, znižujejo površinsko napetost vode in omo-
gočajo nastanek penjenja. V pene se nabere razli-
čen naravni material, kot so drobni delci sedimenta, 
manjše naplavine ali ostanki odmrlih žuželk. Snov 
ima belo ali rjavkasto barvo oziroma razne nian-
se le-te. Po navadi jo spremlja tudi vonj, ki spomi-
nja na vonj po zemlji, ribah ali pokošeni travi. Pojav 
naravnega penjenja vode je prikazan na fotografiji 
1, in sicer gre za fotografijo reke Krke v Krški vasi. 
Pene so vizualen pojav, za nekatere je moteč njihov 
videz, niso pa nevarne. Fotografija 2 prikazuje pe-
njenje reke Niagara v ZDA. 

Penjenje vode, ki pa je posledica človeškega one-
snaževanja voda, je običajno bele barve, ima izra-
zit vonj po milu ali drugih 
kemikalijah. Pojavlja se na 
manjšem območju in v bli-
žini izpustov odpadne vode 
ali drugih virov onesnaže-
vanja voda, ki vodo obremenjujejo s površinsko ak-
tivnimi snovmi, kot so fosfati, detergenti ali saponi-
ni, hranilnimi snovmi in organskim onesnaženjem.

PENJENJE 
JE POSLEDICA VEČ DEJAVNIKOV

V septembru 2017 je podjetje LIMNOS za družbo 
HESS izdelalo študijo, katere namen je bil še na-
tančnejše ugotavljanje vzrokov za nastanek obča-
snega penjenja vode v akumulacijskih bazenih HE 
na spodnji Savi. Ugotovljeno je bilo, da so vzroki 
za nastanek penjenja vode posledica več med 
seboj povezanih dejavnikov. Študija je te dejav-
nike razdelila na fizične, biološke, fizikalne in kemič-
ne. Fizični dejavniki zajemajo že omenjena meša-
nja vode, kot so mešanja ob padcu vode z višjega 
mesta ali mešanja, ki jih povzroča veter. Biološki 
dejavniki zajemajo naravno nastajanje plinov, kot 

sta kisik, ki ga sproščajo alge in vodne rastline v 
naravnem procesu fotosinteze, ter ogljikov dioksid, 
ki ga sproščajo mikroorganizmi v procesu narav-
ne razgradnje organske snovi. Fizikalni dejavni-
ki vključujejo sproščanje prej omenjenega kisika in 
ogljikovega dioksida zaradi spremembe temperatu-
re vode, ki nastane ob mešanju hladnejše in toplejše 
vode, saj toplejša voda v sebi zadržuje manjšo ko-
ličino tovrstnih plinov. Kemični dejavniki pa zaje-

majo onesnaženje reke Save s površinsko aktivnimi 
snovmi, hranilnimi snovmi in organskimi snovmi, ki 
jih najdemo v industrijski in komunalni odpadni vodi 
ter v vodi, ki se v Savo steka iz kmetijskih, urbanih 
in drugih poseljenih površin ob reki. Vsem našte-
tim dejavnikom je skupno, da znižujejo površinsko 
napetost vode in s sproščanjem naravnih plinov iz 
vode ustvarjajo penjenje.

Do penjenja vode včasih prihaja tudi v času remon-
tov mrežnih transformatorjev, ko se savska voda 
preliva preko prelivnih polj jezovnih zgradb. Tovr-
stno penjenje je bolj izrazito v poletnem obdobju, ko 
so pretoki reke Save nižji. Vzroki za nastanek tega 

penjenja so v predhod-
no opisanih dejavnikih 
in ne v izpustih vode ali 
kakršnih koli drugih izpu-
stih iz HE. Penjenje vode 

nastane zaradi preliva velike količine vode preko 
prelivnih polj na jezovni zgradbi HE, ki povzroči tur-
bulentno mešanje vode. Voda je v času prelivanja 
zaradi prisotnosti alg in poletnih razmer nasičena s 
kisikom. Razlika med temperaturo vode nad preliv-
nimi polji in temperaturo vode v podslapju jezov-
ne zgradbe pri njunem nenadnem mešanju povzro-
či sproščanje naravnih plinov iz vode. V poletnem 
obdobju je v vodi tudi več površinsko aktivnih sno-
vi naravnega izvora. Vse navedeno zmanjša povr-
šinsko napetost vode in z ujetjem plinov v zgornje 
plasti vode povzroči nastanek penjenja vode, kjer 
pa gre, kot je že bilo poudarjeno v prejšnjih odstav-
kih, bolj za vizualen pojav, ki ni nevaren.
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Zakaj se na vodi občasno 
pojavi pena?

V akumulacijskih bazenih hidroelektrarn (HE) na spodnji Savi in tudi za zadnjo zgra-
jeno hidroelektrarno se, tako kot na vseh drugih vodnih telesih, občasno pojavlja 
penjenje vode. 

Fotografija 1: Pojav penjenja vode na reki Krki 
(Vir: arhiv HESS)

Fotografija 2: Pojav penjenja vode na reki Niagara 
v ZDA (Vir: https://titastravels.com/2019/08/15/

now-you-know-niagara-falls/)

Pene na vodi so za nekatere vizualno 
moteče, niso pa nevarne. 

RADEČE – Regionalna razvojna agencija Posavje je 26. novem-
bra v sejni sobi Občine Radeče predstavila javni poziv za vključi-
tev udeležencev v program Podjetno v svet podjetništva za obči-
no Radeče. Predmet javnega poziva je vključitev 20 udeležencev 
oz. dveh skupin po deset brezposelnih oseb v program »Podje-
tno v svet podjetništva za problemsko območje HRT 2020«, ki se 
izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukre-
pov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Tr-
bovlje v obdobju 2013–2020. Program se bo predvidoma izvajal 
za eno skupino udeležencev v Radečah (RRA Posavje) in za dru-
go skupino v Trbovljah (RRA Zasavje). Pogoji za vključitev v pro-
gram so bili objavljeni v prejšnji številki časopisa, informacije pa 
so na voljo tudi na spletni strani www.rra-posavje.si in na sede-
žu RRA Posavje (urska.renko@rra-posavje.si; tel: 07 488 10 48). 
 P. P./vir: RRA Posavje

Znova vabijo v PVSP Radeče

Sanacija mostu končno na vidiku

RIMSKE TOPLICE, RADEČE – Območna obrtna zbornica Laško 
je obeležila 40 let delovanja. Prvi predsednik Območne obrtne 
zbornice Laško je bil radeški podjetnik Nandi Strnad st. s Ho-
temeža, ki je po svojem očetu nadaljeval z gostinsko obrtjo, da-
nes pa jo opravlja že tretja generacija in ob 40-letnici OOZ Laško 
je za ohranjanje družinske poslovne poti bronasti ključ Obrtno 
podjetniške zbornice Slovenije (tega prejmejo člani, ki so nepre-
kinjeno nadaljevali z obrtno dejavnostjo, njihovi predniki pa so 
bili ustanovitveni člani takratnega obrtnega združenja) prejela 
Nataša Pečnik. Bronasto plaketo za 10 let dela v obrti je prejela 
Natalija Hudoklin (tiskarstvo), srebrno za 20 let pa kamnosek 
Robert Hiršel in Alma Zahirović (pridobivanje sekundarnih 
surovin iz ostankov in odpadkov). Posebno priznanje Območ-
ne obrtne zbornice Laško so za nadaljevanje družinske tradici-
je in obenem za 40-letno članstvo v stanovski organizaciji pre-
jeli Alenka Dornik (kovaštvo), Jožica Jerič (strojno pletilstvo), 
Franc Medvešek (prevozništvo) in Martina Ribič (frizerstvo). 
Mojca Potisek je prejela bronasti ključ Obrtno podjetniške zbor-
nice Slovenije za 25-letno službovanje na OOZ Laško. 
 Doroteja Jazbec

Nagrajeni radeški podjetniki – 
člani obrtniškega združenja

Medvešek, Dornikova in Ribičeva (četrti, peta in šesta z leve) 
med nagrajenci



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 25, četrtek, 5. 12. 201912 POSAVSKA PANORAMA

Nevsakdanji zvok, ki ga je zas-
lišal iz pritličnih prostorov, je 
Slavku Moharju zbudil pozor-
nost. Malo pred tem je k noč-
nemu počitku položil triinpol-
letnega sina Žigo, sam pa legel 
v spalnico poleg otroške sobe, 
da bi bil blizu, če bi ga sin še 
potreboval, saj sta bila sama 

doma. Njegova življenjska so-
potnica Petra Makovec se je 
namreč nekaj ur prej odpeljala 
z njunim starejšim, petletnim 
sinom Aleksom v Ljubljano, da 
prespi pri starših, saj zjutraj za-

radi potencialnih daljših zasto-
jev zaradi del na avtocesti pri 
Grosupljem ni želela zamuditi 
s sinom naročenega pregleda 
pri specialistu. Aleks ima Tou-
rettov sindrom, dedno nevro-
loško motnjo, ki se v tem ob-
dobju kaže skozi občasne tike 
oz. očesna mežikanja, pri če-

mer Petra in Slavko upata, da 
bosta napredujoča medicina in 
zdravila kos možnim kompul-
zivnim motnjam v kasnejšem 
obdobju oz. da se bodo simpto-
mi omilili ali celo izzveneli. Za-

radi zvoka se je Slavko odpra-
vil v spodnje nadstropje, kjer 
ga je ovil gost dim, zaradi česar 
je v šoku spričo situacije pod-
zavestno odprl vhodna vrata, 
da bi prišel do zraka. A s tem, 
kot pravi, na kar v hipni situ-
aciji ni pomislil, zaradi dotoka 
kisika v prostor samo še spod-

budil ogenj. Stekel je po sina v 
zgornje nadstropje, ga zavil v 
prešito odejo, da ga zaščiti pred 
dimom, mimogrede pograbil 
telefon in med begom z otro-
kom iz hiše že klical gasilce. 
Zatem tudi Petro, ki se je kot 
v transu takoj odpravila nazaj 
proti domu, Aleksa pa s težkim 
srcem pustila pri starših, ki ju 
sicer ne želi obremenjevati, saj 
je njena mama zaradi težke bo-
lezni in operativnih posegov na 
invalidskem vozičku. 

Zgorelo, 
kar sta s težavo uredila

Kot ocenjuje Slavko, so gasilci 
prispeli v roku 15 minut. Žigo 
je v odeji posadil v avto, zunaj 
je bilo namreč mrzlo in že gos-
ta tema, sam pa skušal še re-
šiti kakšno stvar iz hiše, a se 

je pri tem nadihal ogljikovega 
monoksida, zaradi česar so ga 
odpeljali na urgenco na predi-
havanje. Ogenj, ki so ga ukro-
tili gasilci, in gost dim sta uni-
čila spodnje prostore, dodatno 
škodo je pri gašenju povzročila 
še voda. Slavko je vikend, tedaj 
v izredno slabem stanju, kupil 
leta 2009. Zatem je v njem po-
storil najnujnejše, da je bil ko-
likor toliko primeren za biva-
nje, po letu dni trajajoči zvezi 
s Petro, ki jo je spoznal leta 
2012, pa sta vložila vse napore 

v urejanje in nadzidavo viken-
da, da bo ta primeren za dru-
žino. Z veliko vloženega dela, 
saj so njuni prihodki izjemno 
skromni. Petra ni zaposlena, 
Slavko pa zaradi težav s hrbte-
nico za obdobje petih let opra-
vlja delo v novomeškem Revo-
zu samo po štiri ure dnevno. 
Kljub temu sta uspela urediti 
najbolj kritične dele objekta, 
zamenjati strešno kritino, stav-
bno pohištvo in nazadnje, pred 
mesecem dni, hiško oblekla še 
v izolacijsko fasado. Tako stre-
ho kot fasado je uspelo gasil-
cem ubraniti, medtem ko so 
stropi, stene, tla in pohištvo v 
pritličju povsem uničeni, zgor-
nje nadstropje pa v tolikšni 
meri prepojeno z dimom, da 
bo moralo biti prav tako delež-
no temeljite obnove. Štiričlan-

ska družina je ostala praktično 
brez vsega, saj je Slavko stekel 
iz hiše samo v spodnjicah in 
majici, Žiga je imel na sebi pi-
žamo, Petra in Aleks pa obla-
čila, v katerih sta odšla v Lju-
bljano. Zaradi slednjega na OZ 
Rdečega križa Krško pozivajo 
občane in ostale dobre ljudi, da 
družini priskočijo na pomoč. 
Osnovne življenjske potreb-
ščine in streho nad glavo so 
jim s takojšnjim odzivom Ob-
čine Krško in CSD Krško zago-
tovili, več kot dobrodošel pa bo 
vsak denarni prispevek ali do-
nacije v obliki potrebnega ma-
teriala ali izvedbe del. Sredstva 
bodo po zagotovilih sekretar-
ke krškega Rdečega križa Moj-
ce Vizler, namenjene izključno 
za obnovo doma.  
 Bojana Mavsar

Na simpoziju ali t. i. Fabjanči-
čevem dnevu so lepemu števi-
lu zbranih slušateljev dodatno 
osvetlili življenje Avgusta Fab-
jančiča (roj. Vrhe pod Bohor-
jem 1896 – umrl na Senovem 
1964, pokopan v Brestanici, 
kasneje prekopan na Seno-

vo) njegov vnuk Igor Fabjan-
čič, kustosinja brestaniške 
enote Muzeja novejše zgodo-
vine Irena Fürst, Vinko Av-
senak in Andreja Jankovič 
Deržič. Slednja od leta 2016 z 
Božo Ojsteršek in še nekateri-
mi drugimi raziskuje življenje 
tega kulturnega, društvene-
ga in družbenega delavca, ro-
doljuba, pesnika, dramatika in 
publicista, ki je pustil globok, a 

Osvetlili Fabjančičevo dopisovanje z Miro Lepšina
BRESTANICA – 22. oktobra je na gradu Rajhenburg potekal drugi simpozij o Avgustu Fabjančiču, s poudarkom na njegovi pisni, materialni in moralni podpori 
izgnancem med njihovim izgonom v tujino med drugo svetovno vojno, predvsem na dopisovanju z Miro Lepšina iz Pesjega. 

desetletja prezrt pečat na ob-
močju Senovega, Brestanice in 
širšega prostora.   

Avgust Fabjančič je že pred 
prvo svetovno vojno objavljal 
prispevke v tedanjih sloven-
skih časopisih, študij novinar-
stva, h kateremu sta ga spod-
bujala predvsem dr. Franc 
Terseglav in dr. Janez Evan-
gelist Krek, pa je preprečil iz-
bruh vojne. V njej je bil aktivno 
udeležen kot borec na italijan-
ski fronti, na kateri je bil dvak-
rat ranjen. Bil je prejemnik sre-
brne medalje za hrabrost in 
Karlovega četnega križca, leta 
1918 pa kot invalid odpuščen 
iz vojske. Z Julijano Jevšnik, s 
katero se je poročil leta 1922, 
si je ustvaril dom na Senovem, 
v zakonu pa so se jima rodili 
otroci Roman, Avguština, Mi-
lan in kot zadnji Gabrijel, oče 
Igorja Fabjančiča. Vnuk Igor 
je svojega dedka Avgusta si-
cer srečal le dvakrat v življe-
nju, saj je ta umrl že leta 1964, 
ko je štel komaj pet let. Kot je 
Fabjančič opisal starega očeta, 
je ta po prvi svetovni vojni na-
pisal mnogo prispevkov v teda-
nje časopise, v letu 1927 pa je 
bil soustanovitelj Pevskega in 
glasbenega društva Probuda, 
pod okriljem katerega sta de-

lovala pevski in tamburaški se-
stav ter zatem še dramska sek-
cija. Ta je uprizorila več iger, ki 
jih je spisal on sam. Aktiven je 
bil tudi v društvu udeležencev 
prve svetovne vojne Bojevnik, 
več let oz. vse do nemške oku-
pacije pa je bil sprva name-
stnik in zatem župan Senove-
ga. Leta 1939 je bila v Ljubljani 
izdana njegova pesniška zbir-
ka Krik ranjene mladosti, v le-
tih pred drugo svetovno vojno 
pa je v Brestanici ustanovil tudi 
lokalni časopis Naš prijatelj, ki 
je bil sicer po nekaj izdanih šte-
vilkah ukinjen.

Pisma v/iz izgnanstva

Z začetkom druge svetovne 
vojne je bil Fabjančič razre-
šen županske funkcije in se je 
posvetil preživetju družine, iz-
ognitvi izgonu in pomoči par-
tizanom, ki so se borili v goz-
dovih v okolici Senovega. Delal 
je v industrijskem konzumu, 
kot dobro nemško govoreče-
ga pa ga je okupator porabil 
tudi pri raznih prevajanjih in 
popisih. Eden takih je bil popis 
oddanega civilnega in vojaške-
ga orožja. Pri tem mu je uspe-
lo utajiti in skriti nekaj kosov 
orožja, ki je bilo kasneje pre-
dano partizanom. Zelo bole-

če je doživljal izgon prebival-
stva, k dopisovanju z izgnanci 
pa ga je nenamerno spodbudi-
la iz tujine napačno na njegov 
naslov poslana kartica Mire 
Lepšina iz Pesjega. S skoraj tri 
desetletja mlajšo mladenko, s 
katero sta preko dopisovanj 
stkala iskreno prijateljstvo, in 
z več drugimi izgnanci iz Po-
savja, si je dopisoval vsa leta 
izgnanstva, v taborišča na tu-
jem pa je poslal več kot 150 
paketov z materialno pomočjo 
in živilskimi nakaznicami. Na 
Mirino prošnjo je napisal tudi 
dramsko igro, ki so jo sloven-
ski izgnanci uprizorili na bo-
žični večer. Odlomek iz nave-

dene drame z naslovom Sveti 
večer v taborišču so na simpo-
ziju uprizorile članice in član 
gledališke sekcije DKD Svobo-
da Senovo.  

Po Igorju Fabjančiču se je na 
izgon Slovencev navezala Ire-
na Fürst iz brestaniške eno-
te Muzeja novejše zgodovine. 
V arhivu med drugim hrani-
jo več pisem in 19 odrezkov o  
paketih, ki jih je Avgust Fab-
jančič s pošte v Rajhenbur-
gu pošiljal v Nemčijo med leti 
1942 in 1944, največ v tabo-
rišče Müncheberg na Bran-
denburško, kjer se je nahajala 
Mira Lepšina s starši. Vsebino 

njunega dopisovanja, v kate-
rem je pošiljatelj Miro sezna-
njal z vse močnejšim odporom 
okupatorju in zaradi cenzure 
pogosto uporabljal indirektno 
izražanje, ona pa njega o sta-
nju v izgnanstvu, je podrobne-
je predstavil Vinko Avsenak, 
Vlasta Moškon in Marjan Po-
znič, člana DKD Svoboda Se-
novo, pa sta prebrala več od-
lomkov iz njunih pisem. Ob 
spremljavi Janka Avsena-
ka je tenorist Marko Žele-
znik zapel pesem Posavska, 
ki jo je spisal Avgust Fabjan-
čič. Vinko Avsenak je med dru-
gim še povedal, da sta si Fab-
jančič in Lepšinova dopisovala 
in občasno družinsko obisko-
vala tudi po vojni. Lepšinova 
se je leta 1951 poročila z Jo-
žetom Krošlom, v njunem za-
konu pa se je leto kasneje rodil 
sin Jože. Ko je slednji dopolnil 
19 mesecev, je Mira umrla, ka-
kor se domneva, kot je pove-
dala gostja na simpoziju, Mi-
rina snaha Milena Krošel (roj. 
Cizelj), zaradi levkemije. Si-
cer pa je bila resno bolna že v 
času izgnanstva, saj je s svojim 
slabim zdravstvenim stanjem 
seznanjala sodopisovalca že v 
svojih takratnih pismih.

 Bojana Mavsar

Portret Avgusta Fabjančiča

Na simpoziju so (z leve) Igor Fabjančič, Vinko Avsenak, Irena 
Fürst in Andreja Jankovič Deržič osvetlili življenje Avgusta 
Fabjančiča med in po drugi svetovni vojni.

Požar jim je uničil praktično vse, kar so imeli …
KRŠKO – Požar, ki naj bi izbruhnil zaradi stika na električni napeljavi, je 27. novembra zvečer razdejal notranjost hiše mlade družine Makovec – Mohar na Trški 
Gori. Začasno nastanitev ji je zagotovila Občina Krško, na Območnem združenju Rdečega križa Krško pa pozivajo ljudi k  zbiranju sredstev za obnovo doma.

Slavko in Petra se ob veliki materialni škodi zavedata, kako 
dragoceno je življenje, saj bi bile lahko posledice, v kolikor bi 
v času izbruha požara Slavko že spal, še veliko hujše.

Aleks in Žiga letos ne bosta doma krasila smrečice.

Medtem ko so gasilci rešili obod hiše in streho, je notranjost 
hiše uničena.

Prostovoljne prispevke lahko nakažete na RKS – Območno 
združenje Krško: TRR SI56031551000004064 BIC: SKBA-
SI2X, s pripisom »za družino Makovec – Mohar« ali SI00 
219-29.
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Decembrski vodnik
po prazničnih nakupih in dogodkih v Posavju

Izšel je Almanah občine Krško 2019!
Pri založbi Neviodunum 
je izšel Almanah občine 
Krško 2019, pregled doga-
janja v krški občini v ob-
dobju od decembra 2018 
do zaključka redakcije v 
zadnjih dneh novembra 
2019. »Številne informa-
cije smo skušali popestri-
ti s fotografijami in tako 
pričarati vzdušje, za ka-
terega so s svojimi aktiv-
nostmi iz meseca v me-
sec skrbeli naši občani v 
društvih, klubih in različnih organizaci-
jah,« je v uvodni besedi v že 17. tovrstno 

publikacijo zapisal odgo-
vorni urednik publikacije 
Silvester Mavsar. Tako 
je v kroniki leta zabeleže-
nih okoli 600 dogodkov in 
zanimivosti, večino tudi s 
fotografijami. V rubriki Kr-
ško se jih spominja z ob-
javo zapisa Polone Bren-
čič o Francu Draganu ml., 
ki je vodil občinsko skup-
ščino v letih 1963–1966, 
zapolnjujemo dosedanjo 
vrzel v zgodovinskem pre-

gledu prvih mož krške občine. 
 Ur.

Almanah je po ceni 11 € na voljo na sedežu založbe Neviodunum 
(Hotel City Krško, Trg Matije Gubca 3); informacije na 040 302 809.

Najboljše božično 
darilo, knjigo Žena 
ima vedno prav, 
lahko sedaj kupite 
tudi v Krškem, v 
Studiu Fotografika, 
hotel City.
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Krški praznični vikend 
in silvestrski dnevi

Praznično dogajanje v Krškem, 
rezultat sodelovanja Občine Kr-
ško, KS mesta Krško, Centra za 
podjetništvo in turizem Krško, 
Kulturnega doma Krško z eno-
to Mestni muzej Krško, KD Pros-
tor vmes, družbe Kostak in KUD 
Posavje prireditve, se je pričelo 
že na zadnji novembrski dan z 
Miklavževim sejmom na videm-
ski tržnici in prižigom praznič-
nih luči v Zatonu. Drugi vrhunec 
prazničnih prireditev bo v sobo-
to, 14. decembra, ko bo staro 
mestno jedro cel dan v zname-
nju prireditve Praznični vikend. 
Zgodnejši del prireditve bo na-
menjen zlasti najmlajšim, ki jih 
bosta obiskala dedek Mraz in 
Ledena kraljica, večerni koncer-
tni del dogodka bodo zaznamo-
vali Manca Špik in Isaac Palma 
ter Dejan Vunjak in Brendijeve 
barabe. Podrobnejši program je 
objavljen na zadnji strani časo-
pisa. Seveda bo otroke po kra-
jevnih skupnostih v dneh od 16. 
do 19. decembra v organizaci-
ji Zveze prijateljev mladine Kr-
ško tradicionalno obiskal dedek 
Mraz. V drugi polovici decembra 
bo občina uredila 200 m2 veli-
ko drsališče iz naravnega ledu, 
ki ga bodo umestili v peš cono 
ob CKŽ 44. Novoletna okrasi-
tev je tudi letos delo članic KD 
Prostor vmes, ki so se poveza-
le z Domom starejših občanov 
Krško in Večgeneracijskim cen-

trom Posavje. Silvestrske dneve 
na Trgu Matije Gubca pa tudi le-
tos pripravlja KUD Posavje prire-
ditve. V ponedeljek, 30. decem-
bra, bodo od 16. dalje pripravili 
otroški program, ob 21. uri bo 
sledil koncertni program z D'pa-
linka bandom in skupino Pop 
De sign. Silvestrovanje se bo na 
Trgu Matije Gubca začelo ob 21. 
uri z DJ Stenkom, ob 22. uri pa 
bo za prehod v novo leto poskr-
bela skupina Džuboks. 

Brežiška decembrska 
mavrica

Tudi v brežiški občini so v de-
cembrsko praznično dogaja-
nje že zakorakali s tradicional-
nim pohodom od Vrtca Mavrica 
do grajskega dvorišča. Za orga-
nizacijo dogodkov sicer skrbi-
jo javni zavodi – Posavski mu-
zej Brežice, ZPTM Brežice, JSKD 
– pa tudi društva in predani po-
samezniki, seveda ob podpori 
Občine Brežice, svoj delež de-
cembrskih doživetij pa prispe-
vata tudi največja turistična po-
nudnika Terme Čatež in Terme 
Paradiso. Za decembrsko topli-
no bodo poskrbeli v Mestni hiši 
Brežice, kjer bosta letošnja no-
vost kulinarično-vinska dogod-
ka 13. in 18. decembra. Na graj-
skem dvorišču bo na nedeljsko 
popoldne 15. decembra zdaj 
že uveljavljena praznična ro-
kodelska tržnica. Otroci bodo 
na svoje prišli 18. decembra, 
ko bodo Mladinski center Bre-

žice preoblekli v Pravljično de-
želo, obiskal pa jih bo Božiček s 
pomočniki. Obiske dobrih mož 
seveda pripravljajo tudi po dru-
gih krajevnih središčih v občini, 
denimo na Veliki Dolini 19. de-
cembra, v Pišecah 28. decem-
bra … Praznično dogajanje v 

mestu pa bo vrhunec doseg-
lo na predzadnji in zadnji dan 
v letu z zabavo na glavni brež-
iški ulici (Cesti prvih borcev). 30. 
decembra bo od 21.30 dalje v 
starem mestnem jedru zbrane 
zabaval narodnozabavni an-
sambel Modrijani, istega veče-
ra bo v Viteški dvorani brežiške-
ga gradu na (že razprodanem) 
6. gala novoletnem koncertu 
nastopil Slovenski oktet. V novo 
leto bodo v Brežicah vstopili v 
družbi skupine Obvezna smer. 
V Zavodu za šport Brežice bodo 
tudi letos poskrbeli za 300 m2 
veliko drsališče pred vhodom v 
športno dvorano Brežice. 

Sevniški čudežni december

V Sevnici so začeli praznovanje 
t. i. Čudežnega decembra sino-
či, 4. decembra, ko so v mestu 
prižgali praznične luči in v orga-
nizaciji KŠTM Sevnica že osmo 
leto zapored izvedli Pohod z 

lučko na grad. Konec tega te-
dna bo praznično na sevniški 
tržnici, kjer v petek zvečer prip-
ravljajo praznični večer penin 
in Grajskih mesnin, v soboto 
dopoldne pa decembrsko tr-
žnico z degustacijo praznične 
peke in cvrčkov ter igrami za 
najmlajše. Slednjim bo posve-
čen tudi 11. december, ko se 
bodo popoldne že tradicio-
nalno družili na gradu v okviru 
dogodka Čarobni obisk gradu. 
Dve praznični ustvarjalnici (14. 

in 18. decembra) in sprehod za 
najmlajše (21. decembra) prip-
ravljajo tudi v sevniškem mla-
dinskem centru, 19. decembra 
pa jim bo na voljo predstava v 
kulturni dvorani. Praznično bo 
tudi v drugih krajih v občini. V 
Loki pri Zidanem Mostu se v 
organizaciji tamkajšnjega tu-
rističnega društva odvija sklop 
prireditev Vencember, v Bošta-
nju bodo novoletne lučke priž-
gali 20. decembra, v Loki pri Zi-
danem Mostu 22. decembra, v 
dneh pred in po božiču bodo 
potekali številni božično-novo-
letni koncerti … Kot že tradici-
onalno, bodo Sevničani leto 
zaključili s silvestrovanjem za 
najmlajše v centru mesta, ki se 
bo pričelo ob 17. uri, ob 22. uri 
pa bodo nekoliko starejši novo 
leto pričakali skupaj z ansam-
blom Roka Žlindre.

Praznično tudi v manjših 
občinah

Radečani in Radečanke so v 
praznični december vstopi-
li s stojnicami društev in pri-
žigom lučk na smreki v par-
ku pred občinsko stavbo ter 
glasbenim večerom z Nuško 
Drašček in Ansamblom Vžig. 
Na koledarju decembrskih pri-
reditev v radeški občini je si-
cer skoraj 30 prireditev. Dedek 

Mraz bo otroke obiskal 16. de-
cembra v Radečah, 21. decem-
bra v Vrhovem in 23. decembra 
na Svibnem. V radeškem Domu 
kulture bo nekaj prazničnih 
koncertov, vključno s tradici-
onalnim koncertom Pihalnega 
orkestra radeških papirničarjev 
na božični dan. Izpostavimo še 
druženje in razstavo jaslic na 
Radeški tržnici 19. decembra, 
potop penine pri TRC Savus 
dan pred božičem in občinsko 
proslavo ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti pri spome-
niku za samostojno Slovenijo 
v parku. 

V kostanjeviški občini bo nocoj 
Miklavž obiskal otroke po hišah 
v Kostanjevici na Krki, 20. de-
cembra bo prišel Božiček na 
obisk v vrtec, 21. decembra pa 
bo že tradicionalno obiskal ot-
roke v vaseh Oštrc, Črneča vas 
in Orehovec. Na dan samo-
stojnosti in enotnosti bo tra-
dicionalni božično-novoletni 
koncert pihalnega orkestra, 
združen z osrednjo občinsko 
prireditvijo ob prazniku. V Bi-
strici ob Sotli nocoj pripravljajo 
Miklavžev pohod do župnijske 
cerkve sv. Petra, jutri popoldne 
pa bo v knjižnici pravljica z Jo-
žico Kunst in ustvarjalnica no-
voletnih vizitk. 
 Peter Pavlovič

Decembra nam v Posavju ne bo dolgčas
POSAVJE – Decembrski dnevi bodo tudi v Posavju polni prazničnih prireditev, od raznih druženj na prostem do razstav in prazničnih koncertov. Organizatorji, od občin 
in drugih javnih ustanov do društev in posameznikov, so poskrbeli, da bodo prebivalci in prebivalke Posavja res imeli možnost doživeti praznično vzdušje ne le doma, 
ampak tudi v javnem prostoru. Pregledali smo, kaj vse se nam obeta v tem mesecu.

Priložnosti za druženje ne bo manjkalo (foto: arhiv PO).
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V prazničnih decembrskih dneh obiščite staro mestno jedro 
Krškega, se sprehodite pod lučkami in ustavite v prijetnem 
ambientu Pivnice Apolon. V hladnih zimskih dneh vam bomo 
postregli s presnimi torticami in toplimi napitki: raznovrstni-
mi odličnimi čaji za vsak okus ter vročo čokolado za najmlaj-
še in mlade po srcu. 

V ponudbi imamo pestro kulinariko, od dopoldanskih malic do 
poslovnih kosil, v popoldanskem in večernem času pa nudimo 
prijetno okolje za druženje vseh generacij. V soboto, 7. decem-
bra, vas vabimo na prijeten večer z živo glasbo, ko vam bo pre-
peval Kasim s svojo kitaro.

Sprejemamo zaključene družbe, da se poveselijo, nazdravijo 
svojim dosedanjim uspehom in se s pozitivnimi mislimi ozrejo 
v prihodnost. Postregli vam bomo s sezonsko in lokalno hrano, 
ki jo bomo nadgradili s kulinaričnimi novostmi. V ponudbi ima-
mo poleg vrhunskih vin tudi kuhano vino, ki vas bo popeljalo v 
aromatične okuse zime in vam ogrelo dušo in telo. 

Toplo vabljeni!

Odprti smo vse dni v tednu.

KJE NAS NAJDETE

KULINARIKA

Apolon d.o.o. Krško, Dalmatinova 3, Krško, 
tel.: 07 49 02 360, www.pivnicaapolon.com

Podjetje Top textil je bilo ustanovljeno leta 1997. Osnovna dejav-
nost podjetja je proizvodnja modnih oblačil in trgovina. Za naša 
oblačila so značilni kakovost, sodoben dizajn in ugodne cene.
Naša kolekcija predstavlja modna oblačila (plašči, suknjiči, oble-
ke, hlače, krila ...) tako za športno in elegantno žensko kakor tudi 
za bolj elegantno-popolnjene dame do št. 52. Moška kolekcija je 
primerna za vse, ki si želijo udoben in klasičen videz.

Naš cilj je, da kupcem ponudimo izbor 
kakovostnih modnih oblačil po dostopnih cenah.

Trenutno šteje osem trgovin, in sicer v Brežicah, Mariboru, Šen-
tjurju, Žalcu, Mozirju, Domžalah, Sežani in v BTC Ljubljana.
Več o naših izdelkih lahko izveste na naši spletni strani: 

www.top-textil.si

V mesecu decembru pripravljamo za vas zelo ugodne nakupe, 
zato nas obiščite in se prepričajte.

Odprto: 
ponedeljek-petek od 9.30 do 17. ure, 

sobota od 10. do 12.30 ure.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

TOP TEXTIL, Cesta prvih borcev 21, BREŽICE
Tel.: 07/ 49 62 160, www.top-textil.si

V vrtnariji Terraplant se ukvarjamo z vzgojo okrasnih rastlin že 
25 let. V prijetni dolini v Orešju nad Sevnico gojimo balkonsko 
cvetje, jesenske cvetlice – mačehe in krizanteme in v adventno 
božičnem času božične zvezde. V letošnjem decembru je novost 
božična zvezda BOŽIČNA MIŠKA. Okrogli rdeči listi spominjajo na 
miškina ušesa. Božična miška je trpežna rastlina, ki daje prostoru 
in prazničnemu času posebno mehkobo. Poleg mišk pri nas do-
bite tudi klasične božične zvezde v treh barvah, princettie v roza 
odtenkih in pisane ciklame.

Želimo Vam prijetne praznične dni  
in vse dobro v letu 2020!

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

TERRAPLANT d.o.o., Orešje nad Sevnico 23
8290 Sevnica, Tel: 07 81 40 000

FB @VrtnarijaTERRAPLANT

DO 17. DECEMBRA 
PREDBOŽIČNO DRUŽINSKO FOTOGRAFIRANJE

Vabimo vas na predbožično družinsko fotografiranje v našem 
studiu, in sicer 6., 9., 12., 16., in 17.  decembra od 16. do 20. ure. 
Pokličite ali pišite in si rezervirajte termin. Cena: 45 € (vključuje 
do 8 digitalnih fotografij (skupinskih in portretov).
Poleg tega si lahko izberete koledar v velikosti 21 x 60 cm ali foto 
zgibanko z osmimi fotografijami velikosti 10 x 15 cm ali potiskan 
lonček z vašo fotografijo. 

MAJICE Z NAPISI ALI FOTOGRAFIJAMI PO VAŠIH ŽELJAH
Naša prednost je v tem, da vam lahko majico po vaši želji natis-
nemo še isti dan, saj imamo na zalogi  standardne velikosti ma-
jic različnih barv, tako za malčke kot tudi odrasle osebe. Pa ne 
le na majice,  tudi na otroški body, spodnjice, predpasnike … 

LONČKI S POSVETILI ALI TURISTIČNIMI POSEBNOSTMI
Nekatere lončke s posvetili za osebna praznovanja, turističnimi 
posebnostmi kraja imamo že narejene, seveda pa jih lahko na-
redimo po vaših željah.

Delovni čas: vsak delovnik od 8. do 16. ure, ob sredah do 17. ure

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

FOTOGRAFIKA, Boštjan Colarič s. p., 
Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 8270 Krško

Tel.: 070 388 618, info@fotografika.si

KRŠKO – Na zadnji večer v novembru je peto leto zapored pri-
žig prazničnih luči v krškem predelu Zaton najavil zadnji me-
sec v letu, ki poteka v znamenju prednovoletnih druženj, pri-
reditev, nakupov, pričakovanj in obdarovanj. 

Lanskoletno veliko instalacijo adventnega venčka, ki simbolizi-
ra ljubezen, povezanost, svetlobo in toplino, štiri luči v obliki pla-
mena sveče pa štiri tedne do božiča, štiri strani neba in štiri letne 
čase, so v krški družbi Kostak, ki je organizator prireditve, nekoli-
ko osvežili, tudi tokrat pa prireditev pospremili z nekaj ur trajajo-
čim razvedrilnim in družabnim programom. Najprej so najmlajšim 
obiskovalcem atraktivno ognjeno pravljico Lučka v temni deželi 
odigrali člani ognjene skupine Čupakabra iz Ljubljane, nakar sta 
se na odru zvrstili še krška Vokalna skupina Gloss in zasedba Rock-
Defect. Izkupiček od tega večera prodanih skodelic, ki so jih kupili 
obiskovalci za napitke, bo družba Kostak namenila OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja za izvedbo različnih programov na šoli.
 B. M.

Praznični adventni venec
tudi letos osvetlil Zaton

Tudi letos je zasvetil velik adventni venec.

Prizor iz pravljice za otroke, v kateri je drobna Lucija s pomočjo 
čarovnika, škrata in ognjene vile iskala luč v temni deželi. A 
svetlobe ni našla v temi, temveč v srcu.

KRŠKO – Na zadnji dan novembra je bilo na tržnici Videm zno-
va zelo živahno, saj je v okviru Miklavževega sejma na bogato 
obloženih stojnicah sodelovalo skoraj 40 ponudnikov. Številni 
obiskovalci so lahko izbirali med zares pestro paleto domačih 
dobrot in rokodelskih izdelkov za prihajajoče praznične dni.

Poleg nakupa so si obiskovalci lahko pripravili božično dekoracijo 
in se posladkali z različnimi dobrotami, ki so jih pripravili ponudni-
ki. Sejem je bil letnemu času primeren, saj je bil tokrat še posebej 
sladek oz. meden. Dogodek je namreč s svojo ponudbo medenega 
peciva, medom in programom dopolnila Čebelarska zveza Krško, ki 
je pripravila niz aktivnosti in jih združila pod naziv »Čebelarski mo-
zaik«. Bogat program so zaokrožili z odprtjem prvega medomata v 
Posavju in na Dolenjskem. Medomat bo omogočal nakup medu in 
medenih izdelkov lokalnih čebelarjev ter bo potrošnikom na voljo 
celo leto. S pomočjo omenjene naprave čebelarji prispevajo k ra-
zvoju čebelarstva in spodbujanju uporabe lokalnih živil. Prvi nakup 
je uradno opravil krški župan mag. Miran Stanko. Nakup medoma-
ta je omogočila Občina Krško, z medom pa ga bodo oskrbovali lo-
kalni čebelarji. Tako s stojnico kot s programom so na prireditvi so-
delovali tudi učenci in učenke čebelarskega krožka na OŠ Jurija 
Dalmatina Krško z mentorico Suzano Pacek, ki so ob tej priložnos-
ti prejeli tudi donacijo čebelarske zveze. »Organizatorji dogodka, 
Center za podjetništvo in turizem Krško, verjamemo, da tovrstni do-
godki dvigujejo zavest potrošnikov in hkrati spodbujajo razvoj šte-
vilnih lokalnih ponudnikov. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim in 
prepričani smo, da bomo s sodelovanjem pripravili še veliko uspe-
šnih dogodkov tudi v prihodnje,« pravi direktorica CPT Krško Kris-
tina Ogorevc Račič.  P. P., foto: B. C.

Medeno obarvan Miklavžev sejem

Ob svečanem odprtju medomata so predali tudi donacijo 
mladim krškim čebelarjem.
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V starem mestnem jedru Krškega v prodajalni ''TP obutev'' 
skrbimo za svoje kupce s ponudbo kvalitetne obutve za vso 
družino. Z dolgoletno tradicijo v majhni in prisrčni trgovini klju-
bujemo spremembam časa in se še vedno na klasičen način 
posvečamo svojim kupcem pri izbiri in svetovanju. To pome-
ni, da k vsaki stranki pristopimo na prijazen in oseben način, 
ji svetujemo pri izbiri najprimernejše obutve in poskrbimo za 
njeno zadovoljstvo. Ravno zaradi zadovoljstva vas, naših strank, 
vaše zvestobe in z našo prijaznostjo ter dobro ponudbo obsta-
jamo že 28 let.

V prazničnem decembru vam nudimo 20 % popust na vso 
moško, žensko in otroško zimsko obutev.

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

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

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

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

PowerHouse Gym ima komaj dve svečki, vendar v Brežicah že več 
kot pet let pomagamo ljudem do njihovega rezultata skozi kon-
cept prehranjevanja PrejPotem. Na »vesti« pa imamo že čez 200 
rezultatov. Lani smo se odločili za korak naprej in odprli lastne 
prostore ter jih poimenovali POWERHOUSE GYM.
V naših prostorih nudimo širok izbor storitev. Individualno fitnes 
vadbo, skupinsko vadbo, individualne treninge, prehransko sve-
tovanje, meritve z analizatorjem telesa, jedilnike … In ker verja-
memo v to, kar počnemo, imamo ZLATI STANDARD, s katerim 
tudi finančno garantiramo rezultat. Na bolje seveda.
Sodobni prostori, veliki 300 m2, so odprti 24 ur na dan, 365 dni 
v letu, s 'smoothie' kotičkom, ki je že vštet v ceno karte. Če bo 
januar vaš mesec odločitve, si karto zagotovite že v decembru.

KJE NAS NAJDETE

PROSTI ČAS

POWERHOUSE GYM, Prečna pot 3, Brežice (poleg Tuša) 
FB: @PowerHouseBrezice, tel.: 041 788 080 

E-naslov: uravnotezeno@gmail.com
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V Cvetličani Lilija vas pričakujemo z izbrano ponudbo 
kakovostnih, pri nas vzgojenih božičnih zvezd, ki so vam na voljo 
že od 1 € dalje. V cvetličarni boste našli še številne druge sobne 
rastline in kakovostno rezano cvetje za osvežitev vašega doma, 
prav tako pa nudimo veliko izbiro lepih in praktičnih pozornosti 
v bogatem darilnem programu. 

Vaša darila bomo z veseljem unikatno in trendovsko aranžirali.  
Ne pozabite se pocrkljati  v naši kavarni z odlično Illy kavo in 
posebnimi torticami intenzivnih okusov.

Vabljeni, veseli bomo vašega obiska. Poskrbeli bomo, da boste 
naše prostore zapustili zadovoljni in bogatejši za pozitivno 
izkušnjo. 

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

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

V decembru svojim bližnjim 
pozornost izkažite s cvetjem. LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – Tukajšnje turistično društvo je 

na prvo adventno nedeljo že šesto leto zapored pripravilo ob 
sprehajalni poti ob Savi (v bližini mostu pri HE Vrhovo) krajši 
kulturni program z odprtjem razstave adventnih venčkov, ki 
so jih izdelali posamezniki  in društva.

Številne zbrane je na odprtju razstave nagovorila članica TD Loka 
pri Zidanem Mostu in predsednica sevniške turistične zveze Anne-
marie Culetto, ki je pohvalila odziv ustvarjalk in ustvarjalcev ter ob 
zaključku nagovora vsem zaželela prijetne dni v prazničnem de-
cembru, v katerem se bo marsikaj zanimivega odvijalo tudi v Loki, 
kjer so v okviru »Vencembra« pripravili mnogo zanimivih priredi-
tev. Kulturni program je izvedla pevska skupina FS Brusači iz Ra-
deč, blagoslov 120 venčkov je opravil loški župnik Janez Furman, 
ki je ob tem dejal, da si je potrebno vzeti čas tako zase kot drug za 
drugega, darilo, ki je posebno, a ogromno pomeni, pa je nasmeh. 
Sprehodu in ogledu razstave adventnih venčkov, ki bodo na ogra-
ji sadovnjaka na ogled cel mesec december, je sledilo druženje ob 
dobrotah, ki so jih pripravili članice in člani Turističnega društva 
Loka ter Turističnega društva Majolka iz Gornje Radgone.  S. R.

December odprl vrata tradicionalnemu Vencembru

V mesecu decembru so na ograji sadovnjaka ob sprehajalni poti 
ob Savi na ogled adventni venčki, ki so si jih mnogi ogledali na 
samem odprtju razstave, na kateri je potekal tudi blagoslov.

BREŽICE – Kljub turobnemu vremenu se je zdaj že tradicionalnega 
sprevoda otrok Vrtca Mavrica Brežice s starši in ostalimi 
spremljevalci na prvi decembrski ponedeljek udeležilo nekaj 
sto ljudi. Pohod z lučkami pomeni tudi uraden prižig praznične 
okrasitve po mestu Brežice, predvsem na glavni ulici pa tudi v 
Posavskem muzeju. Zaključek pohoda je tako kot že prejšnja 
leta potekal na brežiškem grajskem dvorišču, kjer so sprva 
predvideli igrano predstavo na velikem odru, a jim je deževno 
vreme čez dan to namero žal preprečilo. Kljub temu je skupinica 
otrok s pomočjo vzgojiteljic na grajskem stopnišču odrecitirala 
pesmico in si seveda prislužila veliko odobravanje. Zbrane 
sta pozdravili ravnateljica brežiškega vrtca Silvija Komočar 
in podžupanja občine Brežice Mila Levec, ki se je prav tako 
pridružila letošnjemu sprevodu po brežiških ulicah. Otroci in 
ostali, ki so prišli z njimi, so se lahko pogreli s čajem na stojnicah 
in se posladkali s piškoti, ki so jih delile vzgojiteljice, ki so s svojo 
opravo predstavljale dobre vile. R. R.
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Obdarite svoje bližnje z izdelki preverjenega porekla iz naše 
lastne pridelave in predelave. Na naši kmetiji pridelujemo 
sadike zelenjave vseh vrst, nudimo vam sezonsko zelenjavo z 
naravi prijazno pridelavo. Zakaj bi kupovali hrano, ki ima za seboj 
veliko kilometrov in skladiščnega časa, če pa si lahko priskrbite 
kmetijske pridelke iz neposredne bližine vašega bivanja? V 
prodaji imamo tudi olja iz doma pridelanih oljnic, moko iz doma 
pridelanih žit, semena bučnic, lana in konoplje.

Pri najboljši zimski pojedini ne sme manjkati kislo zelje in repa, 
pa vložena in sušena zelenjava. Pri nas dobite tudi zelišča, čaje 
za prijetne zimske dni, tinkture, razna mazila.

Za bližajoče praznike smo pripravili tudi darilne pakete, s katerimi 
lahko obdarite svoje bližnje z zdravimi in domačimi dobrotami.

Obiščite nas na Kmetiji Jurečič, kjer naše dolgoletne 
izkušnje in znanje z veseljem delimo z vami.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

KMETIJA JUREČIČ,
Marjan Jurečič, Veliko Mraševo 15, Podbočje

GSM: 041 730 178, www.kmetijajurecic.si
Prodajni čas: ponedeljek - sobota, od 8. do 16. ure

 

KNJIGE SO ŽE VEDNO NAJLEPŠE DARILO

Komplet 
treh knjig

6€

Pri naši založbi najdete 
lepe knjige posavskih avtorjev, 

po res ugodnih cenah!

10€

15€

17,50€

10€

Knjige lahko kupite na sedežu založbe oz. uredništva Posavskega obzornika, Trg Ma�je Gubca 3, 
v Krškem ali jih naročite na tel. 07 49 05 780 ali preko e-pošte zalozba@posavje.info. 

Stroški poštnine niso všte� v ceno!

Omenjena nagrada se je po 
besedah direktorice Foruma 
slovanskih kultur dr. Andreje 
Rihter letos podelila šestič za-
pored, pri tem pa sodeluje 13 
držav, kjer večinoma govorijo 
slovanske jezike in kjer prebiva 
300 milijonov ljudi, več kot po-
lovica prebivalcev držav članic 
EU. »Muzeji v slovanskih drža-
vah so drugačni, nabiti z ener-
gijo, dediščino, dostojanstvom, 
samozavestjo, odprtostjo … z 
vsem tem, kar ponazarja tudi 
Posavski muzej Brežice s ce-
lotno ekipo na čelu z direktori-
co. Muzej je resnično na široko 
odprl svoja vrata in postal sre-
dišče ne samo Brežičanov, am-
pak vseh Posavcev in tudi dru-
gih strokovnjakov, povezanih 
z muzejsko dejavnostjo,« je ob 
tem dejala in še omenila, da je 

V jubilejnem letu še nominacija
BREŽICE – Na šestem Jesenskem druženju s Posavkami in Posavci ter gosti ob razstavi Štirje elementi: 3 – ZEM-
LJA, ki je 28. novembra potekalo v malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice, je direktorica Alenka Černelič 
Krošelj v imenu muzeja prejela nominacijo za nagrado Živa za najboljši slovanski muzej 2019.

letošnja podelitev potekala v 
črnogorskem mestu Bar, kjer je 
bila prisotna tudi slovenska de-
legacija z direktorico Posavske-
ga muzeja Alenko Černelič 
Krošelj. Slednja je poudarila, 
da je že sama nominacija veli-
ka stvar, zato so v Posavskem 
muzeju Brežice, ki počasi zao-
krožuje letošnje praznovanje 
svoje 70-letnice, tega zelo ve-
seli. Nagrado Živa za najboljši 
slovanski muzej 2019 je sicer 
prejel muzej politične zgodovi-
ne iz Sankt Peterburga. Rihter-

jeva je nagrado za nominacijo 
podelila v družbi Nine Zdravič 
Polič iz Slovenskega etnograf-
skega muzeja. Nominacija je 
zaposlene v Posavskem mu-
zeju spodbudila, da so pripra-
vili tudi nov promocijski film o 
muzeju, ki ga je posnel Robert 
Sajovec in so ga ta večer tudi 
predvajali.

V nadaljevanju sta Černelič 
Krošljeva in dr. Aleksandra 
Berberih Slana, sicer direk-
torica Muzeja narodne osvo-

boditve Maribor, imeli še kraj-
ši predavanji. Obe sta se letos 
na začetku septembra udeležili 
25. generalne konference Med-
narodnega muzejskega sveta 
(ICOM) v japonskem Kjotu, ka-
tere glavna tema je bila pred-
vsem vpogled v sedanjost in 
prihodnost muzejev, o čemer 
sta tudi spregovorili. »Glavni 
cilj je oblikovati sodoben mu-
zej, v katerem se srečujejo pre-
bivalci Posavja z resničnimi 
zgodbami iz svoje preteklosti 
in jih kot ene izmed pomemb-
nih lastnih istovetnosti posre-
dujejo tudi najširšim množi-
cam,« je o enem izmed ciljev 
strategije za prihodnost dejala 
Černelič Krošljeva. Luč sveta je 
ta dan ugledala tudi nova pu-
blikacija ob razstavi Štirje ele-
menti: 3 – ZEMLJA, zbrane pa 
je pozdravil še brežiški podžu-
pan Jure Pezdirc in zaposle-
nim v muzeju čestital za prejem 
nominacije, rekoč, da Posavski 
muzej ni samo muzej, ampak 
kar kulturno središče, veseli pa 
ga tudi, da muzej s svojimi šte-
vilnimi dejavnostmi združuje 
celotno regijo Posavje.

 R. Retelj

Direktorica muzeja s prejeto nominacijo, poleg nje Zdravič 
Poličeva (levo) in Rihterjeva

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Obvestila o dogodkih
redakcija@posave.info

07 49 05 782
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Na tržnici na Vidmu v Krškem, zraven M-bara, vas pričakujejo 
mojstri za meso in okusne domače mesnine: Mesni butik Mla-
kar. Ker dober glas seže v deveto vas, se iz zelo oddaljenih krajev 
stranke pripeljejo po njihove izdelke, saj imajo lastno predela-
vo, njihove police pa so polne svežih paštet, salam, slanin, vsak 
dan vas čaka tudi pestra izbira dnevno svežega mesa z okoliš-
kih kmetij. Mesni butik Mlakar namreč veliko skrb posveča od-
kupu govedine in svinjine, da ostajajo zvesti sloganu »Pri nas 
meso domače, diši drugače!«. Meso je dobro znati tudi pravil-
no pripraviti, zato vam bodisi postrežejo z uporabnim nasve-
tom ali pa spečejo meso po naročilu.  

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

KJE NAS NAJDETE

KULINARIKA

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

Nekaterim posameznikom je nakupovanje daril včasih prava 
nočna mora, drugim pa v veselje. In da bo letos drugače, vas 
vabimo v naše prodajalne Galanterije Hotko na Vidmu v Krš-
kem, v staro mestno jedro v Brežicah in v Tuš center Grosuplje, 
kjer boste našli prav vse, da boste lahko obdarili svoje najdražje. 

Za darila ne potrebujete ogromno denarja, saj lahko že z majh-
no pozornostjo pokažete, da vam vaši najljubši veliko pomeni-
jo. Naša darila so lahko uporabna, praktična ali pa samo lep spo-
min na prijateljstvo. 
 
Jaz imam srečo, ker me moja prijateljica Zdenka vedno obdari 
s tistim, kar najbolj potrebujem. Skozi celo leto me nikoli ne po-
zabi poklicati na klepet ob čaju ter objeti. Rada prisluhne mojim 
željam, zato so njena darila vedno zadetek v polno. Eno leto mi 
je kupila za darilo majhno cedilce za čaj ter krpo, saj sem ved-
no precejala čaj s pokrovko in pri tem vedno polila po mizi. Do-
miselno, kajne?

In kaj si želi ali potrebuje vaša prijateljica ali prijatelj, mama, ses-
tra, brat, ati, babi, dedi, dobra soseda ali sodelavka?

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

GALANTERIJA HOTKO, PE Brežice, CPB 39, Brežice, 
PE Krško, Cesta 4. julija 44, Krško, tel.: 041 911 945

Hotko d.o.o., Globoko 63, Globoko

DECEMBRSKE PRIREDITVE
PETEK, 6. DECEMBER, OB 17.00

Predstava YooHoo in prijatelji z obiskom MIKLAVŽA

PETEK, 20. DECEMBER, OB 17.00
Novoletni vrtliljak s prihodom BOŽIČKA

SOBOTA, 28. DECEMBER, OB 11.00
Robovlaki z obiskom DEDKA MRAZA

KJE NAS NAJDETE

DOGODKI

Intermarket Brežice, hala 2,
Tovarniška 10a, Brežice,

tel.: 041 628 941, www.intermarket-brezice.si
Intermarket invest d.o.o.,  Kovinarska ulica 12, Celje

V decembru, 
ko prižge se tisoč luči, 
ustavite čas,
uresničite želje zase 
in svojih najbližjih
ter se sprostite 
ob veselih 
prazničnih 
prireditvah 
v NC 
Intermarket.

Drevo je simbol življenja. Ali ste vedeli, da je bilo prvo božično 
drevesce hrast? Kelti so v zahvalo za dobro letino, svetlobo in v 
čast bogov s sadeži in svečami okrasili hraste. Podobno navado 
pritrjevanja sadežev in svečk na drevesa so ohranili tudi stari Rim-
ljani. V Slovenijo je navada okraševanja božičnih drevesc prišla iz 
Nemčije in se razširila po prvi svetovni vojni. 
Ali ste vedeli, da ima naravno božično drevo do 10-krat manj-
ši ogljični odtis od umetnega? Drevesce v loncu pa vam bo kra-
silo dom tudi čez leto. Izberite letos naravna bozična drevesca.

Naša drevesca lahko kupite: v Sevnici – Vrtni center Dalija, na Bi-
zeljskem – Kmetijsko oskrbovalni center, v Krškem – Eurogarden, 
v Brežicah – HPG Brežice d.o.o. in v Dobovi – na sedežu podjet-
ja. Lahko pa si božično drevesce naročite po telefonu 041 373 
199 s paketno dostavo na dom. 

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

TINEVA, d.o.o., Ulica bratov Gerjovičev 38, Dobova, 
www.bozicna-drevesca.si, info@tineva.si, 

tel. 041 373 199, facebook: @bozicnadrevesca

CERKLJE OB KRKI – 17. novembra se je v župnijski cerkvi sv. Marka 
v Cerkljah ob Krki odvil 6. letni koncert Mešanega pevskega zbo-
ra Cerklje ob Krki. Pevke in pevci z zborovodjo Andrejem Resni-
kom so tokrat koncertni program sestavili iz pesmi, ki so njihove 
najljubše in jih tudi najraje pojejo, saj so ga naslovili »Naše najljub-
še pesmi«. Nekatere izmed njih je  v solo izvedbi ali skupaj z zbo-
rom zapel glasbeni gost koncerta, baritonist Jure Klenovšek (ob 
spremljavi Jerneja Fabijana), ki je s pesmijo Dal bom besedo še po-
sebej osvojil srca poslušalcev, ki so lepo napolnili cerkljansko cer-
kev. Povezovalka koncerta je bila Zala Pungerčar, ki je na začetku 
prebrala tudi pesem člana MePZ Cerklje ob Krki Tonija Marinčka z 
naslovom Oda našemu zboru. Vezni tekst je sestavila Danica Avšič. 
Poslušalci se že veselijo naslednjega koncerta cerkljanskega zbora, 
ki bo 22. decembra, seveda v predbožičnem vzdušju.  R. R.

Prepevali svoje najljubše pesmi

Skupen nastop MePZ Cerklje ob Krki in baritonista Klenovška

SEVNICA – V sevniškem športnem domu se je odvijal sedmi 
dobrodelni koncert Območnega združenja Rdečega križa Sev-
nica pod naslovom ’Občani Sevnice, stopimo skupaj’. Na njem 
zbrali skoraj sedem tisoč evrov za nakup paketov pomoči za 
družine in posameznike v sevniški občini, ki so v socialni stiski.

Na dobrodelni prireditvi, ki jo je povezoval Oskar Zoran Zelič, so 
z vstopnino, finančnimi donacijami, srečelovom in prostovoljnimi 
prispevki zbrali 6.684 evrov. To bo zadostovalo za nakup 477 ve-
likih kompletov, ki bodo vsebovali prehranski, čistilni in toaletni 
paket. »V sevniški občini je trenutno na seznamu prejemnikov po-
moči 575 oseb oziroma skupaj z njihovimi družinskimi člani 1.268 
občank in občanov, ki jim pomaga Rdeči križ,« pojasni sekretarka 

sevniške območne organizacije 
RK Mojca Pinterič Krajnc. »V lan-
skem letu so prostovoljci, ki de-
lujejo v krajevnih organizacijah 
Rdečega križa, opravili skupno 
8.842 prostovoljnih ur, veliko tru-
da in časa pa so vložili tudi v pri-
dobitev 383 dobitkov za sreče-
lov na dobrodelnem koncertu,« 
še pohvali delovanje prostovoljk 
in prostovoljcev, ki so pomem-
ben člen dobrodelne organiza-
cije. Večer so z nastopom obo-
gatili glasbeni gosti – NZA Dobri 
prijatelji iz Brežic, dekliški trio se-
ster Udovč iz Boštanja, NZA Do-
lenjskih 5 iz Šentrupert, Elizabe-
ta in Dragutin Križanić iz Brežic, 
NZA Vrli muzikanti iz Oplotnice, 
skupina Corona’s iz Slovenskih 
Konjic in NZA Zadetek iz Pesnice 
pri Mariboru. Občinstvo so nago-
vorili predsednica Območnega 
združenja Rdečega križa Sevnica 
Breda Drenek Sotošek, župan 
Srečko Ocvirk in generalna se-
kretarka Rdečega križa Slovenije 
Cvetka Tomin.  S. Radi

Zbrali skoraj sedem tisoč evrov

Na dogodku je nastopila tudi skupina Corona’s, katere del so 
članice nekdanje boštanjske vokalne skupine Corona.

LLeeppoottnnii  ttrreettmmaajjii,,  

mmaassaažžee,,  ppeeddiikkuurraa,,  

llaasseerr,,  ......

031 811 133
vitamwellnes@gmail.com

Na novi lok
aciji

Na novi lok
aciji !!

CKŽ 4, KRŠKOCKŽ 4, KRŠKO
031 811 133
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TRGOVINA M UNIKUM
Tovarniška cesta 10 a, 8250 Brežice
t: 031 302 104

CVETLIČARNA VIKTORIJA
Planinska 3, 8290 Sevnica
t: 031 362 442

CVETLIČARNA IN POŠTA DARJA
Raka 113, 8274 Raka
t: 040 664 651

CVETLIČARNA IDEJA
Trg 1, 1433 Radeče
t: 041 274 345

www.posta.si

Na poštah*, razen pogodbenih, lahko kupite vinjete za leto 2020 za vse cestninske razrede. Imetniki kartice 
Diners Club lahko vinjete plačate v več obrokih. Najmanjša vrednost obroka od 1. decembra 2019 do 29. februarja 
2020 je 30 EUR, po končani akciji, od 1. marca 2020 naprej, pa 40 EUR. 
Letno vinjeto za osebna vozila v vrednosti 110 EUR lahko tako do konca 
februarja plačate v treh obrokih. Nakup večjega števila vinjet je možen na 
največ 12 obrokov. Vsem voznikom želimo prijetno in varno vožnjo.

Info: na poštnem okencu in 080 14 00.
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Po vinjeto 
na pošto!

Letna vinjeta za osebna vozila s kartico Diners Club na 3 obroke –od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020.

Ta letni čas nam podarja čudovito priložnost, da se umirimo, se 
ustavimo, zadihamo, da pomislimo tudi na reči, ki bi jih v pri-
hodnje radi opravili bolje, drugače. Če malo razmislimo, s svo-
jim avtom redno hodimo na tehnične preglede, vsaj enkrat letno 
preverimo vse, da smo varni v vožnji. Kdaj ste pa nazadnje servi-
sirali sebe? Kdaj ste si vzeli čas ter preverili, v kakšnem stanju so 
vaši organi?  Mogoče jih je potrebno okrepiti, mogoče so se raz-
bohotile kakšne glivice in plesni, mogoče smo obremenjeni s tež-
kimi kovinami, paraziti in zajedavci, elektromagnetnim smogom?
Pri tem vam je lahko v veliko pomoč bioresonanca Stezica do 
zdravja na Dalmatinovi ulici 8 v Krškem. Bioresonančna terapija 
se je pokazala kot zelo uspešna metoda za podporo in krepitev 
zdravja. Glavni cilj bioresonančne metode je, da aktivirate svoje 
regulativne sposobnosti v telesu. 
Z bioresonančnim aparatom MORA NOVA, katerega uporablja-
mo v Stezici do zdravja, v zelo kratkem času postavimo telo v har-
monijo tako, da po eni strani krepimo energetsko šibke organe in 
merdijane ter po drugi strani nevtraliziramo nakopičene toksine.  

Zdravje je ena izmed človekovih največjih vrednot. 
Zakaj si ne bi letos podarili dobrega počutja

in zadostne količine energije?

KJE NAS NAJDETE

RAZVAJANJE

STEZICA DO ZDRAVJA, Lidija Božič s.p., 
Dalmatinova ulica 8, Krško, tel.: 070 561 071, 

www.stezicadozdravja.com

December je najlepši čas za praznovanje, tudi za praznovanje 
ljubezni do najbližjih in družine. Razveselite jih in poskrbite za 
ljubka presenečanja, saj vsako podarjeno darilce vsebuje veliko 
veselja in neskončno ljubezni.  
Obiščite nas v naši novi, prenovljeni prodajalni NADINN PE Lisca 
v Brežicah. Sedaj se nahajamo v pritličju centra Intermarket, ob 
glavnem vhodu. Ponujamo izdelke visoke kakovosti, ki se odlično 
prilegajo ženskemu telesu in zadovoljujejo njihovo potrebo po 
lepoti, privlačnosti in samozavesti.  Bogata ponudba perila, 
kopalk, spalnega programa in vrhnjih oblačil Lisca je namenjena 
tako različnim življenjskim stilom kot različnim priložnostim 
- od vsakodnevne elegance, udobja v naravnih materialih do 
ekstravagantnih modelov za posebne priložnosti. Prav tako 
imamo perilo, kopalke in pižame za moške.

Do 6. 12. 2019 imamo MIKLAVŽEV POPUST -20 % 
na vse pižame. Obiščite nas in podarite srečo!

Delovni čas:  ponedeljek – petek: od 8:30 do 20. ure, 
 sobota: od 8:30 do 15. ure

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

PE LISCA prodajalna NADINN
(Intermarket Brežice) 

Naslov: Tovarniška cesta 10 a, 8250 Brežice
Telefon: (07) 496 32 12

ŠENTJANŽ –  Letošnje sreča-
nje prostovoljk in prostovolj-
cev Območnega združenja 
Rdečega križa Sevnica je po-
tekalo 7. novembra v kultur-
ni dvorani v Šentjanžu, kjer 
je tamkajšnja KO RK v sode-
lovanju z domačo osnovno 
šolo pripravila tudi prijeten 
uvodni kulturni program.

Prostovoljke in prostovoljci so 
pomemben člen v delovanju 
humanitarne organizacije, saj 
vsakodnevno spremljajo doga-
janje v svoji okolici ter nesebič-
no priskočijo na pomoč ljudem 
v stiski in z veseljem sodeluje-
jo v akcijah OZRK, kot so krvo-

dajalske akcije, Drobtinica, do-
brodelni koncert in podobno. 

Vrednost njihovega dela se ne 
meri v evrih, pač v številu pro-

stovoljnih ur, ki jih okoli 130 
prostovoljk in prostovoljcev OZ 
RK Sevnica na leto opravi več 
kot 10.000. Zbrane na dogod-
ku so nagovorile predsednica 
KO RK Šentjanž Martina Hoče-
var, predsednica OZ RK Sevni-
ca Breda Drenek Sotošek in 
sekretarka OZ RK Sevnica Moj-
ca Pinterič Krajnc. V pogovoru 
so se dotaknile mladih, ki jih v 
prostovoljstvu primanjkuje in 
eno izmed možnosti, kako prib-
ližati prostovoljstvo mladim, so-
govornice vidijo v organizaciji 
podmladka Rdečega križa, ki bi 
deloval v osnovnih in srednjih 
šolah v obliki krožka. 
 S. R.  

Srečanje prostovoljk in prostovoljcev 

Srečanje prostovoljk in prostovoljcev OZ RK Sevnica je tudi 
priložnost za izmenjavo mnenj in idej.
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Trgovina KONOPLJA OSVOBAJA d.o.o. z vami že tretje leto, v 
centru Brežic, kjer vam nudimo svetovanje, izobraževanje in 
kvalitetne konopljine izdelke.

Na policah se vedno najdejo izdelki lastne pridelave in 
predelave, ki vam lahko pomagajo do boljšega počutja, ter 
ostali izdelki domačih proizvajalcev.

Seveda je vedno prostor tudi za dobro knjigo, s katero lahko v 
kombinaciji z našimi izdelki 

vedno razveselite svoje najdražje.

Dobrodošli na konopljin čaj.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

KONOPLJA OSVOBAJA d.o.o., 
Trg izgnancev 3, Brežice

Kontakt: 030 340 268, www.konoplja-osvobaja.si
info@konoplja-osvobaja.si, FB: Konoplja osvobaja

Sprostitveni studio Velesa vam nudi storitve za lepo zunanjost in 
dobro počutje. V času, v katerem živimo, si je treba vzeti trenutek 
in pomisliti tudi nase. Ponujamo vam medicinsko in estetsko pe-
dikuro, nohtno protetiko ter parafinsko kopel, različne vrste nege 
obraza glede na tip in potrebe kože, različne tipe masaž, med ka-
terimi izpostavljamo švedsko klasično masažo, masažo z vroči-
mi kamni in ročno limfno drenažo. Svetujemo vam razstrupljan-
je telesa, ki se odlično dopolnjuje z uporabo naših savn (finske 
ali infra). Del naše stalne ponudbe je tudi solarij. 

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

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

KJE NAS NAJDETE

RAZVAJANJE

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

velesastudio@gmail.com, www.velesa.si

IZMENJEVALNICA

Izmenjevalnica po principu »prinesi - odnesi« bo 
v decembru postala stalnica. Prinesi svoje obleke, 
igrače, dodatke, ki jih ne potrebuješ več in si izberi nov 
kos.  Info: barbara.masnik@mc-krsko.si 

MC Krško, vsak dan, od torka do petka, 
od 14.00 do 17.00.

MC KLUB: TRIVIA

Do potankosti poznaš vse filme Harry Potter? Znaš 
našteti vse države sveta? Veš, kdo je zmagal na 
svetovnem prvenstvu v nogometu leta 1966? 
Po kvizu sledi 80’S DANCE NIGHT.

MC Krško, sobota, 7. 12., ob 20.00.

KUHARSKA DELAVNICA: MINI TORTICE ZA VSAKO 
PRILOŽNOST 

Vabljeni na kuharsko delavnico z Laro Vizler, na 
kateri bomo pripravljali slastne mini tortice za vsako 
priložnost. Prijave do 5. 12. na hostel@mc-krsko.si, 
od 14. leta dalje.

MC Krško, torek, 10. 12., ob 17.00

MC DIRENDAJ: IZDELAVA PRAZNIČNIH VOŠČILNIC

Na brezplačni otroški ustvarjalni delavnici v decembru 
bomo izdelovali praznične voščilnice. 
Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si 
Vabljeni na praznično ustvarjanje!

MC Krško, sobota, 14. 12., od 10.00 do 12.00.

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

ODPIRALNI ČAS
INFO TOČKE MC KRŠKO
PON – PET: od 14.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

ODPIRALNi ČAS:
BARA MC KRŠKO
PON – ČET : od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

Proslavili smo 1. obletnico uspešnega delovanja MACSEIS STO-
RE v Qlandii Krško. Blagovna znamka ne navdušuje le v segmen-
tu delovnih oblačil in obutve, temveč jo združujejo tudi izdelki, ki 
so primerni za vsakega slehernega uporabnika za šport in prosti 
čas. Postanite del ekipe tudi vi, izberite Macseis. 

MACSEIS – DELOVNA IN FUNKCIJSKA OBLAČILA 
IN OBUTEV

Blagovna znamka ponuja sistem delovnih in korporativnih obla-
čil ter obutve, s katerimi lahko opremimo zaposlene v celotnem 
podjetju, vse od vodstva in administracije do proizvodnih, skla-
diščnih in terenskih delavcev. Podjetje Antares, Evald Rožman s. 
p., je tako v dobrem letu in pol obleklo več kot 150 podjetij po 
celotni Sloveniji, zraven pa smo jim izbrane izdelke opremili še s 
personalizirano dodelavo vezenja ali tiska. Enotna karakteristika 
vseh izdelkov MACSEIS je zmožnost odvajanja odvečne tempe-
rature telesa skozi oblačila po slojih in s tem zagotavljanje zdra-
ve telesne klime. Vsi kroji, ne glede na velik razpon konfekcijskih 
številk (XS - 5XL) so »medium fit«, ki zaradi tehničnih in multi raz-
tegljivih materialov uporabniku omogočajo maksimalno ugodje. 
MACSEIS izdelke ste lahko videli tudi v popularni oddaji DELOV-
NA AKCIJA na kanalu POP TV, kjer je bila celotna delovna ekipa 
oblečena in obuta v naše izdelke. Blagovna znamka ima tudi nov 
slogan MACSEIS – team workwear, kar pomeni, da sta podoba in 
enotnost ključnega pomena.
Delovni čas:  pon.–pet.: od 9. do 19. ure, sob.: od 8. do 13. ure

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

MACSEIS STORE (Qlandia Krško) CKŽ 141, Krško, 
07 4778 550, shop@macseis.si, www.antares.si
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Četrtek, 5. 12.

• od 9.00 do 11.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: računalniške de-
lavnice za starejše

• od 16.00 do 19.00 pred gasil-
skim domom v Cerkljah ob Krki: 
dobrodelni dogodek OŠ Cerklje 
ob Krki »Čarobni december« – 
stojnice dobrot in umetnin s ko-
lesom sreče, ob 17.00: predsta-
va za otroke »Pisma Miklavžu«

• od 18.00 do 19.30 v sejni sobi A 
Občine Krško: predavanje Petre 
Žagar »Prebudi finančnega geni-
ja v sebi«, vstop prost

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: »Potujemo 
skupaj« – Laponska

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: miklavževanje s 
predstavo Dobrinček

• ob 19.00 v MC Krško: Izkopani-
ne – večeri v MC Baru, namenje-
ni druženju in poslušanju zani-
mivih izkopanin glasbe raznih 
izvajalcev

Petek, 6. 12.

• od 9.00 do 10.00 na Ljudski uni-
verzi Krško: računalništvo za sta-
rejše

• od 15.00 do 18.00 v MC Sev-
nica: sejem rabljene smučarske 
opreme

• ob 16.00 v MT Senovo: kuharska 
delavnica

• ob 17.00 na Kmečki tržnici Sev-
nica: praznični večer penin in 
Grajskih mesnin

• ob 17.00 v MT Raka: pogovor-
ni večer

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: iz-
delava novoletnih okraskov

• od 17.00 dalje pred poslovno 
stavbo podjetja Posavc v Breži-
cah: Miklavževanje – prireditev 
in koncert ob 20-letnici Posavca

• ob 17.00 v dvorani MC Brežice: 
osrednja posavska proslava ob 
30. obletnici akcije Sever

• ob 17.00 v NC Intermarket Bre-
žice: predstava YooHoo in prija-
telji z obiskom Miklavža 

• ob 18.00 v Viteški dvorani Posa-
vskega muzeja Brežice: 10 let Fa-
kultete za turizem Brežice

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: od-
prtje fotografske razstave Neže 
Tretnjak »Zasvojenost = odvi-
snost?«

• ob 18.00 v Knjižnici Radeče: 
otvoritev razstave »Narejeno 
doma, podarjeno iz srca«

• ob 20.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: koncert Lovra Pogorelića – 
klavir in Aleksandra Miloševa – 
viola, iz cikla ARSonica 2019

Sobota, 7. 12.

• od 8.00 do 15.00 na Izobraže-
valno-vadbenem centru pri ETrŠ 
Brežice: 1. festival posavskega 
kotla – Kotüjada 2019

• od 8.00 do 14.00 v MC Sevni-
ca: 14. smučarski sejem rabljene 
smučarske opreme

• ob 8.00 na kmečki tržnici v Sev-
nici: decembrska tržnica z igrami

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

• ob 9.00 izpred gostilne Tratnik 
na Raki: tradicionalni Miklavžev 
vinogradniški pohod

• ob 10.30 na gradu Rajhenburg v 
Brestanici: Sodobni tržaški ume-
tniki – delavnica z umetnico Jas-
no Merkù

• ob 11.00 v cerkvi sv. Treh kraljev 
na Brunku: 13. zahvalna maša v 
čast čebelarskemu zavetniku sv. 
Ambrožu

• ob 11.00 v interaktivnem cen-
tru Svet energije v Vrbini: delav-
nica »Čarobno naravoslovje«, od 
14.00 do 16.00: voden ogled 
Sveta energije (obvezna najava)

• ob 16.00 v MC Krško: DIY T-shirt: 
TIE DIE, ustvarjalna delavnica – 
naredi sam, barvanje majic

• ob 17.00 izpred prostorov KS 
Jagnjenica: 13. Miklavžev pohod 
na Magolnik

• ob 17.00 v kapeli sv. Nikolaja na 
Apneniku pri Boštanju: odprtje 
razstave ikon Mihajla Hardija

• ob 18.00 v dvorani Prosvetne-
ga doma Globoko: 10 let Vokal-
ne skupine Barbara

• ob 18.00 v Domu XIV. divizi-
je Senovo: letni koncert folklor-
ne skupine DKD Svoboda Seno-
vo z gosti

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: Miklavžev koncert Ga-
silskega pihalnega orkestra Loče 
»Wind, brass and rock'n'roll«

• ob 19.00 v Prosvetnem domu Ar-
tiče: letni koncert Tamburaškega 
orkestra KUD Oton Župančič Ar-
tiče

• ob 20.00 v MC Krško: MC klub – 
Trivia

• ob 20.00 v KD Loka pri Zidanem 
Mostu: koncert Led Zeppelin Tri-
bute by Kula s fotografsko razsta-
vo Janeza Pelka

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
koncert skupine Holder

Nedelja, 8. 12.

• od 8.00 do 13.00 v balonu pri 
športni dvorani Brežice: smu-
čarski sejem – sejem rabljene in 
nove smučarske opreme

• ob 10.00 v POŠ Loka pri Zida-
nem Mostu: ustvarjalna delavni-
ca Zimska sreča na vrvici 

• od 14.00 do 19.30 (dva odmora) 
v prostorih Občine Krško: ogled 
dokumentarnega filma »Feno-
men Bruno Groening – Po sle-
deh čudodelnega izcelitelja«

• ob 18.00 v Viteški dvorani Posa-
vskega muzeja Brežice: dobro-
delni Miklavžev koncert

Ponedeljek, 9. 12.

• ob 16.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: slovesno odkritje re-
liefnega pomnika Ivi in Franju 
Stiplovšku

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: bral-
ni krožek za odrasle

Torek, 10. 12. 

• od 15.00 do 16.30 na Ljud-
ski univerzi Krško: krožek UTŽO 
»Umetnostna zgodovina: Od im-
presionizma do kubizma«

• ob 17.00 v MC Krško: kuharska 
delavnica – mini tortice za vsako 
priložnost

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: literarni večer »Dostop 
na odprto morje«, gostja: mlada 
pesnica in zmagovalka Festivala 
mlade literature Urška 2018 Nina 
Kremžar

• ob 18.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: glasbeno-lutkovna predsta-
va »Na dvorišču«, za rumeni 
abonma in izven

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Andreje 

kam v posavju
Škrabec »Fižol – na žlico, v sola-
ti, kot glavna jed in kot sladica«

Sreda, 11. 12.

• ob 10.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: Srečevanja s knjigami – 
bralno srečanje

• ob 10.00 v novih prostorih Cen-
tra za krepitev zdravja Brežice (1. 
nadstropje stavbe na nogome-
tnem stadionu): izkustveno pre-
davanje »Tehnike sproščanja«

• ob 16.00 na gradu Sevnica: ča-
robni obisk gradu Sevnica

• ob 18.30 v Valvasorjevi knjižnici 
Krško: predavanje mednarodno 
priznane mojstrice floristike dr. 
Sabine Šegula »Praznična krasi-
tev prostora in božična dekora-
cija bazilike sv. Petra v Vatikanu«

Četrtek, 12. 12.

• od 9.00 do 11.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: računalniške de-
lavnice za starejše

• ob 10.00 v novih prostorih Cen-
tra za krepitev zdravja Brežice 
(1. nadstropje stavbe na nogo-
metnem stadionu): predavanje 
»Duševno zdravje: kaj lahko sto-
rim sam?«

• ob 10.00 v dvorani MC Brežice: 
Druženje povezuje – druženje ob 
zaključku leta Večgeneracijskega 
centra Brežice

• od 16.00 do 17.30 na Ljudski 
univerzi Krško: srečanje krožka 
UTŽO Ljudske univerze Krško 
»Rodoslovje, družinsko drevo«

• od 17.00 dalje v prostorih šole 
in na dvorišču pred OŠ Jurija Dal-
matina Krško: novoletni bazar s 
srečelovom

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: Bra-
ti gore 2019 – knjiga Vikija Groš-
lja »Najvišji vrhovi celin«

• ob 19.30 v Domu kulture Breži-
ce: glasbena komedija »Nune v 
akciji!«

Petek, 13. 12.

• od 10.00 dalje v Mestni hiši Bre-
žice: predstavitev linije izdelkov 
»First Lady«

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
jam session vol. 35 

Sobota, 14. 12.

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

• od 10.00 do 12.00 v MC Krško: 
MC direndaj – izdelava praznič-
nih voščilnic

• ob 16.00 v MC Sevnica: ustvar-
jalnica – izdelovanje novoletnih 
okraskov

• od 16.00 do 20.00 v Mestnem 
muzeju Krško in Galeriji Krško: 
muzejska praznična ustvarjalnica

• od 16.00 do 17.00 v Mencinger-
jevi hiši v Krškem: praznična de-
lavnica »Izdelaj si lectovo srce«

• od 16.30 dalje v starem 
mestnem jedru Krškega: Praznič-
ni vikend – praznične stojni-
ce s ponudniki, povorka z ded-
kom Mrazom in Ledeno kraljico, 
predstava Ledena kraljica ter fo-
tografiranje z dedkom Mrazom 
in Ledeno kraljico; ob 18.30: 
Manca Špik in Isaac Palma; ob 
21.30: Dejan Vunjak in Brendi-
jeve barabe

• ob 17.00 v avli MC Brežice: iz-
menjevalnica oblačil, ob 19.00 
v dvorani MC Brežice: potopisno 

predavanje Hane Jurečič o Baliju
• ob 18.00 v športni dvorani Gi-

mnazije Brežice: plesna pravlji-
ca Levji kralj, zimska produkcija 
PD Imani

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: pogovorni večer »Kako 
ustvariti pristen in intimen odnos 
s seboj in z drugimi?«, gostje: Mi-
lena Miklavčič, Melita Kuhar, Da-
mjana Bakarič, Silvija Jovanović

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: koncert ob 20. obletni-
ci Glasbene šole Sevnica

• ob 19.00 v Domu kulture Ra-
deče: 20. Glasbeni večer Tatjani: 
About a tree – Zgodba o drevesu

Nedelja, 15. 12.

• od 14.00 do 17.00 na grajskem 
dvorišču Posavskega muzeja 
Brežice: praznična rokodelska tr-
žnica, ob 15.00: sladka ustvarjal-
nica z dobrim možem; ob 16.00: 
javno vodstvo po razstavi Ne-
venka in sošolci z Nevenko Ru-
šković in Alenko Černelič Krošelj

Ponedeljek, 16. 12. 

• ob 16.00 in 17.00 v Domu kul-
ture Radeče: prihod dedka Mra-
za ter predstava »7 kur in lisica« 
v izvedbi GD Radeče

Torek, 17. 12.

• od 15.00 do 16.30 na Ljud-
ski univerzi Krško: krožek UTŽO 
»Umetnostna zgodovina: Od im-
presionizma do kubizma«

• ob 17.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: Pra-
vljica v galeriji – predpraznična 
pravljično-ustvarjalna srečanja 
za vse generacije

• ob 17.00 v Izposojevališču 
Krmelj: pravljična ura z ustvar-
jalno delavnico

• ob 17.00 v novih prostorih Cen-
tra za krepitev zdravja Brežice 
(1. nadstropje stavbe na nogo-
metnem stadionu): predavanje 
»Duševno zdravje: kaj lahko sto-
rim sam?«

Sreda, 18. 12.

• ob 10.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: Srečevanja s knjigami – 
bralno srečanje

• od 10.00 dalje v Mestni hiši Bre-
žice: degustacija »Lokalna darila 
z našimi dobavitelji«

• ob 16.00 v dvorani MC Brežice: 
Pravljična dežela – delavnice in 
predstava za otroke 

• ob 16.00 v MC Sevnica: ustvar-
jalnica – barvanje lončkov in sa-
jenje božičnega žita

• ob 17.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: Pra-
vljica v galeriji – predpraznična 
pravljično-ustvarjalna srečanja 
za vse generacije

• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: 
pravljična ura z ustvarjalno de-
lavnico

• ob 18.00 v Domu kulture Rade-
če: novoletni koncert orkestrov 
Glasbene šole Laško – Radeče

• ob 19.00 v grajski kleti Posa-
vskega muzeja Brežice: gledali-
ška predstava »Ženske«

• ob 19.30 v Kulturnem domu Kr-
ško: božično-novoletni koncert 
Orkestra Slovenske vojske s Kva-
tropirci

BREŽICE – V decembrskem pro-
gramu prireditev v Posavskem 
muzeju Brežice je tudi koncert 
ob 30-letnici poučevanja ter 
47-letnici opernega in koncer-
tnega dela v ZDA rojene hrvaške 
operne pevke in profesorice petja 
Cynthie Hansell-Bakić. Redna 
profesorica na zagrebški glasbe-
ni akademiji in dolgoletna prima-
dona splitskega Hrvatskega naro-
dnega kazališta je v svoji bogati 
operni karieri odigrala več kot 60 
glavnih opernih vlog, nastopala 
je v vseh domačih opernih hišah 
in v tujini, tudi v Sloveniji. Njena 
vez s Posavjem je njena nekdanja 
učenka, sopranistka Anja Žabkar iz Krškega, ki je imela septembra 
v Posavskem muzeju magistrski koncert. Na jubilejnem koncertu, 
ki bo v soboto, 21. decembra, ob 19. uri, bodo nastopili njeni bivši 
in sedanji študenti vključno z Žabkarjevo.  P. P.

Jubilejni koncert operne dive

Cynthia Hansell-Bakić in 
Anja Žabkar na magistrskem 
koncertu septembra letos 
(foto: arhiv Anje Žabkar)

 

   

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

15. december, 14.00–17.00
PRAZNIČNA ROKODELSKA TRŽNICA
15.00: Sladka ustvarjalnica z Dobrim 
možem
16.00: Javno vodstvo po razstavi 
Nevenka in sošolci

21. december, 19.00
Svečani božični koncert Cynthie 
Hansell-Bakić 
Vstopnina

oglas 84 x 125 Brezice.indd   1 03/12/19   16:23
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

MATKO (19326B) 
je izredno prijazen in nežen 
muc, ki se rad crklja. Star je cca. 
pet mesecev. Zaradi stare po-
škodbe bo ostal brez prednje 
tačke, potrebuje ljubeče in od-
govorne lastnike, ki mu bodo 
nudili varen dom. 

Kuža BOBI (19381B) 
je prijazen mešanec, star cca. tri 
leta, trikolor barve, kratke dlake, 
srednje rasti. Išče odgovorne la-
stnike in topel dom.

GEORGI (19398Š)
in CUPI (19397Š) 
sta mačja bratca, stara cca. šest 
mesecev. Sta prijazna, na začet-
ku malo zadržana. Iščeta pri-
jazno in potrpežljivo družino. 
Rada bi bila posvojena skupaj, 
ni pa pogoj.

Družba TPV je sprejela odloči-
tev, da razširi proizvodne ka-
pacitete na območju brežiške 
občine na območju obstoje-
če poslovne enote v Šentlenar-
tu, na območju IPC Brezina pa 
zgradi dodatno poslovno eno-
to z visokotehnološko opremo. 
Za namen umestitve te strate-
ško pomembne gospodarske 
investicije je bilo treba dopol-
niti in spremeniti veljavni Ob-
činski podrobni prostorski načrt 

(OPPN) za IPC Brezina. Podjetje 
je januarja 2019 vložilo pobudo 
za spremembo, Občina Brežice 
pa je z aktivnostmi v postopku 
dopolnjevanja OPPN z name-
nom fleksibilnejših pogojev pri 
umeščanju gospodarskih su-
bjektov v IPC Brezina sledila tako 
časovnemu načrtu investicije 
podjetja kot vsem zakonskim 
rokom in z zakonom določe-
nem postopku. Na junijski seji so 

S simboličnim rezanjem traku so župan občine Brežice Ivan Molan, 
predsednik sveta KS Zakot-Bukošek-Trnje Rok Capl in predstavnik 
stanovalcev Franci Smrekar uradno predali namenu obnovljeno 
Borštnikovo ulico. 

Zaradi dotrajanosti cestišča in težav z odvodnjavanjem je Občina 
Brežice pristopila k obnovi Borštnikove ulice in v času od septembra 
do novembra obnovila javno pot v dolžini 100 metrov, dogradila 
pločnik v širini 1,5 metra, uredila javno razsvetljavo ter obnovila ka-
nalizacijo. Vrednost del je znašala dobrih 111.000 evrov, dela je iz-
vedlo podjetje HPG d.o.o. iz Brežic.
Župan Ivan Molan je v nagovoru prebivalcem zaželel predvsem var-
no uporabo nove pridobitve, občini se je v imenu stanovalcev zah-
valil Franci Smrekar, pobudnik svečane predaje v namen. Dejal je, 
da ga veseli urejena ulica, ki jo v poletni sezoni obišče tudi do 100 
tujih gostov dnevno, saj se na njej nahaja Gostilna in pizzeria Italia, 
kamor radi zavijejo gosti iz bližnjih term. 

RAZPIS ZA PRIZNANJA IN ODLIČJA 
ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV BREŽICE

Zveza kulturnih društev Brežice (ZKD) objavlja razpis 
za podelitev priznanj in odličij za leto 2019, 

 ki bodo podeljena na osrednji občinski slovesnosti 
ob slovenskem kulturnem prazniku, 6. 2. 2020.

Priznanja se podeljujejo posameznikom in društvom
 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 Brežice.

Razpis je v celoti objavljen na spletni strani ZKD Brežice
 https://www.zkd-brezice.si/.

Predlagatelji so lahko kulturna društva in ZKD, 
krajevne in druge organizacije, ustanove in posamezniki.
Upoštevani bodo predlogi prejeti do petka, 10. 1. 2020.

Župan Ivan Molan obiskal lokaciji širitve 
podjetja TPV v Brežicah

svetnice in svetniki Občinskega 
sveta občine Brežice že soglas-
no podprli spremembo občin-
skega podrobnega prostorskega 
načrta za Industrijsko poslovno 
cono Brezina, kamor se širi pod-
jetje TPV, konec meseca novem-
bra pa so v coni že vidni rezul-
tati, saj potekata tako gradnja 
kot urejanje novih proizvodnih 
prostorov. Proizvodnja v Šentle-
nartu, ki jo že opremljajo s stro-
ji, bo izdelovala komponente iz 

aluminija, poslovna enota v IPC 
Brezina pa bo namenjena izde-
lavi komponent iz visoko trdno-
stnega jekla. 

Investicija, ki ima status strate-
škega pomena na državni ravni, 
znaša cca. 78 milijonov evrov 
in poleg ohranjanja delovnih 
mest predvideva v naslednjih 
letih na nivoju podjetja najmanj 
50 novih zaposlitev, med temi 

najmanj 20 visoko izobraženih 
strokovnjakov na področju teh-
nologij, robotike in avtomatiza-
cije. Sodobne tehnologije obli-
kovanja in spajanja kovin bodo 
v največji možni meri avtoma-
tizirane, podprte s sodobnimi 
robotskimi sistemi, strojnim vi-
dom in sistemi umetne inteli-
gence. Načrtovani časovni okvir 
predvideva zagon proizvodnje 
februarja 2021. 

Skupina TPV s svojimi poslovni-
mi enotami v brežiški občini tra-
dicionalno dobro sodeluje z lo-
kalnim okoljem, kjer že 30 oz. 
60 let (predhodnica – nekdanje 
podjetje IMV) predstavlja po-
memben delež gospodarstva.  
Družba je tudi pomemben de-
lodajalec, saj je v skupini TPV 
1.200 zaposlenih, od tega nekaj 
čez 200 v Brežicah.

Obnovljena Borštnikova ulica predana namenu

Župan občine Brežice Ivan Molan se je odzval povabilu in si skupaj z lastnikom podjetja TPV d.o.o. Vladimirjem Gre-
gorjem Bahčem ogledal lokaciji, kjer potekajo dela za širitev proizvodnje podjetja. V IPC Brezina potekajo izkopi za te-
melje, za proizvodnjo se ureja tudi hala nekdanjega podjetja Terra B, na lokaciji v Šentlenartu pa že nameščajo nove 
sodobne stroje za izdelavo prototipov za električne avtomobile. Večmilijonska gospodarska investicija, ki je umeščena 
v IPC Brezina, potrjuje pravilno odločitev občine za ureditev cone kot pomembnega koraka v smeri stabilnega razvoja 
gospodarstva v brežiški občini.

Lokacija v IPC Brezina

Notranjost in stroji na lokaciji Šentlenart

Župan Ivan Molan in lastnik podjetja TPV d.o.o. Vladimir Gregor 
Bahč med ogledom

BREŽICE – V prostorih Gasilske 
zveze Brežice je 17. novembra 
potekal letošnji občinski kviz ga-
silske mladine, ki je privabil kar 
30 tričlanskih ekip v pionirski 
in mladinski konkurenci. Poka-
le najboljšim trem v posamezni 
konkurenci so podeljevali pred-
sednik GZ Brežice Herman Pre-
melč, vodja tekmovanja Marko 
Tomše in tajnik GZ Brežice Bran-
ko Proselc. V kategoriji pionirjev 
(7 do 11 let) je bila med kar 22 

sodelujočimi ekipami najboljša 
ekipa PGD Bukošek 2 (mentorica 
Mateja Hrastovšek), na drugo 
mesto se je uvrstila ekipa PGD 
Veliki Obrež 1, na tretjem mestu 
je pristala ekipa PGD Bukošek 3. 
Med osmimi ekipami mladincev 
(12 do 16 let) se je najbolje od-
rezala ekipa PGD Veliki Obrež 2 
(mentor Jernej Jurkas), druga je 
bila ekipa PGD Sromlje in tretja 
ekipa PGD Pišece 1. Tri najbolj-
še ekipe v vsaki konkurenci so 

se uvrstile na regijski kviz gasil-
ske mladine, ki bo v Krškem. Kot 
je povedal Premelč, so veseli, da 

je letos sodelovalo tolikšno šte-
vilo ekip, saj jih je bilo lani deset 
manj.  R. R.

Tekmoval gasilski podmladek

Najboljše tri ekipe med pionirji z mentorji ter Premelčem in 
Tomšetom
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VESELI DECEMBER 2019 

PONEDELJEK, 16. DECEMBER

• ob 17. uri v Kulturnem domu Krško predstava s prihodom ded-
ka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Dolenja vas pri Kr-
škem, KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, KS mesto Krško – 
desni breg, KS Zdole in KS Gora

• ob 17. uri v OŠ Brestanica predstava s prihodom dedka Mraza in 
obdaritev predšolskih otrok KS Brestanica in KS Rožno-Presladol

• ob 18. uri v Kulturnem domu Krško predstava s prihodom dedka 
Mraza in obdaritev  predšolskih otrok KS mesto Krško – levi breg 

TOREK, 17. DECEMBER

• ob 16.30 v Osnovni šoli Leskovec predstava s prihodom dedka 
Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Leskovec delno – (Le-
skovec, Loke, Ivandol, Kobile, Libelj, Nemška vas, Selce, Volov-
nik), KS Veliki Trn in KS Senuše

• ob 16.30 v Kulturni dvorani Doma XIV. divizije Senovo predsta-
va DEDEK MRAZ IN PIKA NOGAVIČKA s prihodom dedka Mraza 
in obdaritev predšolskih otrok KS Senovo (1. del)

• ob 17. uri v Kulturni dvorani Podbočje predstava MUCA COPA-

TARICA s prihodom dedka Mraza in obdaritev predšolskih ot-
rok KS Podbočje

• ob 18. uri v Osnovni šoli Leskovec predstava s prihodom ded-
ka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Leskovec delno – 
(Veniše, Velika vas, Gorenja vas, Žadovinek), KS Veliki Podlog 
in KS Krško Polje

• ob 18. uri v Kulturni dvorani doma XIV. divizije Senovo predsta-
va DEDEK MRAZ IN PIKA NOGAVIČKA s prihodom dedka Mraza 
in obdaritev predšolskih otrok KS Senovo (2. del)

ČETRTEK, 19. DECEMBER

• ob 17. uri v Osnovni šoli Koprivnica predstava s prihodom ded-
ka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Koprivnica

• ob 17. uri v Osnovni šoli Raka predstava EGON s prihodom ded-
ka Mraza in obdaritev predšolskih otrok KS Raka

V programu prireditev in obdaritev dedka Mraza sodelujejo Zveza 
prijateljev mladine Krško, društva prijateljev mladine ter osnovne 
šole in vrtci. Program sofinancira Občina Krško.

Jožica Mikulanc (SLS) je podala pobudo za košnjo travnika pod 
Ulico Slavka Rožanca v Krškem, preden zapade sneg.

Aleš Suša (Levica) je predlagal debirokratizacijo občinskih razpi-
sov ter da se rok za prijavo na razpise za delovanje kulturnih dru-
štev prestavi za en mesec. Vprašal je, kolikšen je bil strošek apli-
kacije za elektronsko prijavo na razpise ter ali je brezplačen najem 
prostorov v upravljanju Kulturnega doma Krško društvom v skla-
du z zakonodajo.
Podal je pobudo za sklic posebne seje odbora za infrastrukturo 
glede načrtovanja kolesarskih poti z rešitvami za skupne površi-
ne za pešce in kolesarje.
Predlagal je razglasitev podnebne krize na območju občine in 
sprejem strategije za blaženje posledic, ki naj vključuje konkret-
ne ukrepe, kot so zavzemanje za gradnjo toplovoda iz NEK, pove-
čati dostopnost in uporabo javnega prevoza, skrb za ohranjanje in 
širitev zelenih površin, spodbujanje povečanja samooskrb ... Po-
dal je še pobudo o skupnemu oblikovanju deklaracije o boju proti 
podnebnim spremembam, ki naj jo na eni od sej sprejme občinski 
svet. Predlagal je, da nekdo na avtobusni postaji prebarva grafite.

Damjana Pirc (DD) je opozorila na prostorsko stisko OŠ Raka in 
predlagala, da se ocenjen znesek investicije za nadzidavo vklju-
či v proračun leta 2020.

Milena Bogovič Perko (SDS) je podala pobudo za spremembo 
režima omejitve hitrosti na cesti Brestanica–Podsreda na odse-
ku Mali Kamen na 50 km/h in prestavitev oznak za naselje Mali 
Kamen.

Jože Olovec (SDS) je vprašal, zakaj pristojni zavračajo nakup zem-
ljišča za potrebe izgradnje novega leskovškega vrtca ob gasilskem 
domu. Zanimalo ga je, zakaj se ovira izgradnja javne razsvetljave v 
gosto naseljenih naseljih, kot npr. v Leskovcu, ter kolikšen je stro-
šek delovanja Kulturnega doma Krško na letnem nivoju in kolikšen 
delež pokrije zavod z delovanjem na trgu. Vprašal je, ali je fekal-
na kanalizacija na Belem bregu speljana preko vodonosnika in ali 
so v 9800 tonah odpadkov, ki jih predelamo v občini Krško, zajeti 
tudi odpadki iz drugih delov držav. Prosil je za pojasnilo glede plač 
pri izvajalcu gospodarskih javnih služb in vprašal, zakaj v Leskovcu 
še ni zgrajen večnamenski dom ter zakaj ni realiziran dolgoročni 
načrt izgradnje infrastrukture na področju kulture.

Anton Petrovič (SD) je vprašal, ob katerih priložnostih je skla-
dno s pogodbo določeno izobešanje zastav na drogovih javne 
razsvetljave.

Aleš Zajc (SMC) je podal pobudo za spremembo prometnega re-
žima na dveh križiščih, na cesti LC 191111, ki gre mimo NEK proti 
zbirnemu centru oziroma Racelandu – križišče NEK in na cesti LC 
024681, ki gre ob železnici mimo Pesjega proti Zgornjem Obrežu 
– križišče Pesje. Predlagal je, da sta obe cesti prednostni oz. da je 
smer »naravnost« prednostna. Podal je pobudo za spremembo 
odlokov o določitvi volilnih enot za izvolitev članov OS in odloka 
o določitvi števila članov svetov KS, in sicer s predlogom za eno-
ten in uravnotežen model volilnih enot in volišč. Predlagal je oži-
vitev Lokalnega partnerstva Krško in vprašal, zakaj se gradnja kr-
škega bazena odmika ter kolikšen strošek se načrtuje.

Dušan Šiško (SNS) je vprašal ter zahteval poročilo, kdaj in koliko 
časa je bila v obdobju od 1. 9. 2018 do 30. 4. 2019 zaprta urgen-
ca v ZD Krško. Zanimalo ga je, kako bo v šolskem letu 2020/2021 
po šolah razporejenih 24 albanskih otrok, ki so trenutno v vrtcih, 
ter kakšni so ukrepi glede zahtev po prevajalcih.

Gorica in Jelše z urejeno komunalno 
infrastrukturo
Župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko, predstavnika Gori-
ce in Jelš ter učenka in učenec 
iz podloške podružnične šole so 
25. novembra simbolično name-
nu predali novo komunalno in-
frastrukturo v naseljih Gorica in 
Jelše v krajevni skupnosti Veliki 
Podlog.

Gre za naselji, zajeti v aglomera-
cijah Gorica (134 populacijskih 
enot) in Jelše (137 populacijskih 
enot), ki jih je občina dolžna 
opremiti z javnim kanalizacijskim 
sistemom. Občina Krško je z na-
ložbo, vredno okoli tri milijone 
evrov, ki jo je v celoti financirala 
iz občinskega proračuna, začela v 
letu 2017. Naložbo, ki je obsega-
la izgradnjo fekalne in meteorne 
kanalizacije, vodovoda, široko-

pasovnih povezav, javne razsvet-
ljave, pločnikov ter obnove vo-
ziščne konstrukcije in čistilno 
napravo, je pozdravila tudi pred-
sednica KS Veliki Podlog Karoli-
na Cizerle. Kot je poudaril župan 

občine Krško mag. Miran Stanko, 
bo občina nadaljevala z deli iz-
gradnje komunalne infrastruktu-
re v Velikem Podlogu in Pristavi. 
Projektna dokumentacija je prip-
ravljena, trenutno potekajo ak-

tivnosti za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Po načrtih naj 
bi se dela začela prihodnje leto 
in trajala do predvidoma leta 
2022. Sledita naselji Kalce-Nak-
lo in Veliko Mraševo (KS Podbo-
čje). Sicer pa bo občina v skla-
du z Operativnim programom 
odvajanja in čiščenja komunal-
ne odpadne vode kandidirala za 
evropska sredstva pri projektih 
povečanja stopnje priključeno-
sti na večje kanalizacijske siste-
me (več kot 2000 populacijskih 
enot), in sicer za aglomeraciji Se-
novo–Brestanica ter Krško desni 
breg–Leskovec pri Krškem. Kraj-
šo slovesnost na Gorici, ki jo je 
povezovala Mirjana Marinčič, 
so s pesmijo pospremili učenci 
podružnične osnovne šole Veli-
ki Podlog.

Občina Krško 
vabi k oblikovanju izhodišč za pripravo 

občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(v nadaljevanju OPPN) za stanovanjske površine na Velikem 
Trnu (del EUP VET 032) udeležence urejanja prostora (zainte-
resirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci).

Gradivo »Pobuda z izhodišči za pripravo OPPN za stanovanjske 
površine na Velikem Trnu (del EUP VET 032) je izdelal Proplan, 
Ivanka Kraljič, s.p. v sodelovanju z Občino Krško, v novembru 
2019 in je na ogled na spletni strani Občine Krško v rubriki »Ob-
vestila in objave – Novice in objave«. Pisne predloge za obliko-
vanje izhodišč lahko podate do vključno 16. decembra 2019 na 
naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na elektronski na-
slov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer navedite: Izhodišča za 
pripravo OPPN za stanovanjske površine na Velikem Trnu, za-
deva št. 3505-2/2019.

Naj bo praznični čas brez petard
Občina Krško občane poziva, da se v tem predprazničnem času 
odpovejo nakupom pirotehničnih sredstev, v času praznikov pa 
izvajanju ognjemetov in uporabi druge pirotehnike. Praznuje-
mo lahko tudi brez ognjemetov in druge pirotehnike. To bo pri-

jazno živalim, našemu zdravju in okolju. Čeprav je pirotehni-
ka namenjena zabavi, so lahko posledice nepravilne uporabe 
različne poškodbe, tudi hujše, največkrat pa so žrtve otroci.
Uporaba pirotehničnih izdelkov je sicer dovoljena od 26. de-
cembra do vključno 1. januarja. Teh izdelkov ni dovoljeno upo-
rabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in drugih 
zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za 
potniški promet in na površinah, na katerih so javna zbiranja. 
Pri nepremišljeni, neprevidni in objestni uporabi lahko pride 
do telesnih poškodb in tudi do požara.

Zveza prijateljev mladine Krško in Občina Krško vabita na prireditve in obdaritve dedka Mraza 
za vse predšolske otroke v občini Krško

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in 
svetnikov Občinskega sveta občine Krško 
z 9. redne seje, 28. 11. 2019

w w w.krsko.si
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Ta petek bo na Kmečki tržnici 
Sevnica od 17. ure naprej pote-
kal praznični večer penin in Graj-
skih mesnin, na katerem bodo 
obiskovalci lahko okusili izbrane 
posavske penine in jedi iz lokal-
nih sestavin. Z zabavnimi špor-
tnimi igrami z zimsko tematiko 
bo poskrbljeno tudi za najmlaj-
še. Veselo decembrsko dogaja-
nje se bo nadaljevalo tudi v so-
boto, ko bo na Kmečki tržnici od 
8. ure naprej potekal rokodelski 
sejem in degustacija praznične-
ga peciva, crvčkov ter drugih iz-

petek  |  kmečka tržnica SEVNICA
Praznični večer penin in grajskih mesnin

6. 12.
17.00

sreda  |  Mladinski center Sevnica
ustvarjalnica: barvanje lončkov in 
sajenje božičnega žita 

18. 12.
16.00

sobota  |  Mladinski center Sevnica
sprehod med policami in peka vafljev

21. 12.
10.00

sreda  |  grad Sevnica
čarobni obisk gradu sevnica

11. 12.
16.00

7. 12.
8.00

sobota  |  kmečka tržnica SEVNICA
Decembrska tržnica z igrami

19. 12.
17.00

četrtek  |  KULTURNA DVORANA SEVNICA
  medeni čudež predstava

torek  |  center sevnice
SILVESTROVANJE NA PROSTEM 
     Ansambel roka žlindre

31. 12.
22.00

sobota  |  Mladinski center Sevnica
Ustvarjalnica: izdelovanje okraskov

14. 12.
16.00

www.kstm.si

31. 12.
17.00

torek  |  center sevnice
silvestrovanje ZA NAJMLAJŠE 
     prav posebno darilo 
          in prihod dedka mraza

predstava

2019

Posodobitve na Tončkovem domu 
za vse obiskovalce Lisce 
V teh dneh poteka obnova strehe na Tončkovem domu na Lisci. Obnova je del celostnih ureditev Tončkovega doma in 
okolice, ki jih Občina Sevnica izvaja po prevzemu lastništva. 

Tončkov dom oziroma vrh Lisce z 
okolico je v zadnjih letih doživel 
več posodobitev. Priljubljena po-
savska izletniška točka ima dol-
goletno planinsko, turistično in 
športno tradicijo, ki se povezuje 
v vedno bolj uspešno zgodbo so-
naravnega turizma v občini Sev-
nica. Občina Sevnica kot lastnica 

Tončkovega doma vse od preno-
sa lastništva v letu 2014 siste-
matično vnaša izboljšave, ki po-
membno prispevajo k doživetju 
Lisce kot izletniške točke in bolj 
kakovostnemu preživljanju časa 
na njenem območju. 

Poleg nujnih infrastrukturnih po-
sodobitev, kot sta novo zgrajeno 
vodovodno in optično omrežje, 
je bilo v zadnjih letih prenovlje-
no zunanje športno igrišče, pos-
tavljena so bila nova zunanja 
otroška igrala. Primerno ureje-
na so zunanja stopnišča v oko-
lici doma, kar prispeva k večji 
varnosti obiskovalcev. Skladno 
s sonaravnimi razvojnimi cilji je 
bila izgrajena rastlinska čistilna 

naprava, ki je namenjena čišče-
nju komunalne vode iz Tončkov-
ega doma in Jurkove koče. Vodo 
čistijo močvirske rastline, kapaci-
teta čistilne naprave pa zadostu-
je za 49 populacijskih enot. 

Notranjost Tončkovega doma 
prav tako postopoma pridobiva 

nove ureditve. V spodnjih pro-
storih je urejena sodobna nara-
voslovna učilnica, v pomladnih 
mesecih letošnjega leta pa so se 
obiskovalci Lisce razveselili tudi 
prenovljene glavne jedilnice, ki 
jo krasi tudi nov kamin. 

Z obnovo strehe Tončkovega 
doma se zaključuje letošnji niz 
investicijsko vzdrževalnih del 
Občine Sevnica na Lisci. V nas-
lednjem letu je načrtovano na-
daljnje urejanje pritličnih prosto-
rov Tončkovega doma z obnovo 
kuhinje in ureditvijo tematskega 
razstavno promocijskega prosto-
ra. Prostori bodo urejeni v okviru 
projekta "Ribe na naravovarstve-
nem območju", ki je sofinanciran 

s pomočjo Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo. 

Občina Sevnica kot aktiven la-
stnik vsako leto vlaga sredstva 
v obnovo Tončkovega doma in 
okoljske ureditve z namenom 
nadaljnjega razvoja trajnostne-
ga, sonaravnega turizma na ob-
močju Lisce. Za uspešen razvoj 
Lisce je zaslužen tudi projekt 
"Trajnostni razvoj Lisce za zdra-
vo Posavje", v okviru katerega je 

bilo poleg več manjših posodobi-
tev izvedeno tudi izobraževanje 
vodnikov za vodenje po Jurkovi 
učni poti. Lisco, poleg prelepih 
razgledov, ki jih ponuja njen vrh, 
odlikujejo tudi raznolike narav-
ne danosti, ki so primerne za izo-
braževalne namene in promocijo 
prijaznega, spoštljivega odnosa 
do okolja, kar je tudi eden izmed 
poglavitnih ciljev razvoja trajno-
stnega turizma v občini Sevnica. 

Na Lisci v teh dneh poteka obnova strehe (foto: Bojan Kostevc).

Prenovljena jedilnica Tončkovega doma

V preteklem tednu so potekali dnevi odprtih vrat v Varstveno de-
lovnem centru Krško - Leskovec, Enota Sevnica. 

Varstveno delovni center Krško - Leskovec v letošnjem letu praznuje 
40. obletnico delovanja. Že pred leti je VDC Krško - Leskovec prera-
sel svoje ime in postal varstveno delovni center za celotno posavsko 
regijo, saj vključuje občine Sevnica, Krško, Brežice in Kostanjevico 
na Krki. 
Temeljno poslanstvo VDC Krško - Leskovec je omogočati in nuditi 
bolj kakovostno življenje odraslim osebam z motnjo v duševnem in 
telesnem razvoju. V enoto v Sevnici je danes vključenih 25 odraslih 
oseb. Enota izvaja storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod poseb-
nimi pogoji. Uporabniki enote se vključujejo v širše družbeno okolje 
ter sodelujejo v okviru kulturnih, športnih in izobraževalnih dejav-
nosti, s čimer se dviguje kakovost njihovega vsakdanjega življenja.

Dnevi odprtih vrat v VDC Sevnica 

VDC Krško – Leskovec pomembno prispeva k vključenosti oseb z 
motnjo v duševnem in telesnem razvoju v širše družbeno okolje.

OBVESTILO: Priklopi na optično omrežje 
na območju občine Sevnica

GVO je pričel z akcijo vzpodbujanja priključitev gospodinjstev, 
ki še niso povezana na optično omrežje (OŠO) na območju obči-
ne Sevnica. Gospodinjstva, ki želijo urediti priklop na OŠO, naj se 
obrnejo neposredno na GVO za preverbo možnosti priklopa. Tis-
tim, ki se bodo odločili za ureditev priklopa na OŠO, GVO omo-
goča brezplačno uporabnino za obdobje do vključno 31. 3. 2020. 
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani podjetja GVO.

Glasbena šola Sevnica 
prireja slavnostni koncert 

ob 20. obletnici ustanovitve šole.

Prireditev bo v soboto, 14. decembra 2019, 
s pričetkom ob 18. uri, v Športnem domu Sevnica.

Na koncertu bodo nastopili harmonikarski, godalni in pihalni 
orkester šole skupaj s solisti.

Prijazno vabljeni.

Vstop je prost.

Praznično veselje v sevniški občini
Prijetno kulturno in družabno dogajanje v občini Sevnica se iz novembra nadaljuje tudi v praznični december. Javni za-
vod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica) tudi v letošnjem decembru pripravlja 
niz dogodkov za vse generacije. Uvod v mesec čarobnosti in praznovanj se je pričel včeraj, s prižigom praznične osve-
tlitve in s tradicionalnim pohodom »Z lučko na grad«.

delkov iz jajc, obiskovalce pa 
bodo razveselile tudi brezplač-
ne palačinke. 

V Mladinskem centru Sevnica 
bosta decembra potekali dve 
ustvarjalni delavnici. V sobo-
to, 14. decembra, se bodo obi-
skovalci učili izdelovanja božič-
no-novoletnih okraskov, v sredo, 
18. decembra, pa barvanja lonč-
kov in sajenja božičnega žita. 
Vrhunec praznovanj bo v cen-
tru Sevnice na zadnji dan sta-
rega leta, s silvestrovanjem za 

najmlajše in prihodom Dedka 
Mraza ob 17. uri ter s silvestro-

vanjem na prostem z Ansam-
blom Roka Žlindre. 

Praznično vzdušje z raznolikimi družabnimi dogodki v mesecu de-
cembru vsako leto ustvarjajo tudi turistična, kulturna in druga 
društva na območju občine Sevnica. V nedeljo je tako pod okri-
ljem Turističnega društva Loka pri Zidanem Mostu potekala tradi-
cionalna razstava adventnih venčkov ob sprehajalni poti ob Savi, 
ki so jih izdelali na delavnici, ki je potekala zadnji petek novembra. 

V času izvedbe decembrskih dogodkov bo veljal drugačen prome-
tni režim na območju Kmečke tržnice Sevnica oziroma na parkiri-
šču na Trgu svobode: od petka, 6. decembra, od 15. ure, do sobo-
te, 7. decembra, do 14. ure bo veljala popolna zapora parkirišča 
na Trgu svobode, enaka zapora parkirišča bo tudi od ponedeljka, 
23. decembra, od 6. ure, do ponedeljka, 6. januarja, do 15. ure. 
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BREŽICE – Članice slikarske sekcije Društva likovnikov Bre-
žice so se 12. novembra v avli brežiškega Mladinskega cen-
tra predstavile z grafično razstavo »Barvne kombinacije«, 
na ogled pa bo do 12. decembra.

Grafika je izjemno široko področje, ki vključuje najrazličnejše 
plasti in možne oblike proučevanja ter danes šteje za posebno 
zvrst umetniškega izražanja. To so avtorice Kristina Bevc, Tanja 
Kržan, Tatjana Pintar Radanovič in Alenka Venišnik (mento-
rica, likovna pedagoginja) spoznale na jesenski grafični delavni-
ci v OŠ Bizeljsko. Na delavnici je udeleženke navdušila predvsem 
tehnika in barva. Ker tehniko linoreza (grafična tehnika visokega 
tiska, ki se je razvila iz lesoreza) že bolje obvladajo – tako mento-
rica Venišnikova –, so se lotile večbarvnega tiska samo z eno ma-
trico (ploščo linoleja), kjer so podobo najprej vrezale v ploščo, 
nato sledijo tiski barv. Ker ima vsaka barva svojo moč, intenzite-
to in svetlobo, so jih kombinacije prijetno presenetile tako s svo-
jo harmonijo kot kontrasti. Kljub temu da je motiv enak, spremi-
nja pa se samo barva, vsak odtis pove svojo zgodbo, ki ima vse 
likovne prvine, kompozicijo in dinamiko.
Kot je dejala Venišnikova, je tokratna razstava skupek njihovega 
dela, ustvarjalnega druženja in tudi vrednotenja. Kar so potrdi-
li ob otvoritvi tudi prisotni kolegi slikarji, ki so ustvarjalki Veni-
šnikovo in Bevčevo podprli na skupnem fotografskem posnetku, 
medtem ko sta bili Kržanova in Pintar Radanovičeva zaradi ob-
veznosti odsotni. Podprl pa jih je tudi mladi harmonikar Lovro 
Zagmajster, učenec OŠ Bizeljsko in GŠ Brežice. 
 N. J. S.

Grafične barvne kombinacije

Dve od štirih razstavljavk (spredaj) s kolegi iz slikarske sekcije

DOSTOP NA ODPRTO MORJE –  
literarni večer

• torek, 10. december, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

V sodelovanju z JSKD OI Krško smo za vas pripravili lite-
rarni večer, na katerem bomo gostili mlado pesnico in 
zmagovalko Festivala mlade literature Urška 2018 – Nino 
Kremžar s pesniško zbirko Dostop na odprto morje. Z 
avtorico se bo o njenem ustvarjanju pogovarjal bibliote-
kar Vilko Planinc. Večer bosta z glasbo obogatila Vero-
nika in Krištof Strnad.

PRAZNIČNA KRASITEV PROSTORA  
IN BOŽIČNA DEKORACIJA BAZILIKE  
SV. PETRA V VATIKANU – predavanje

• sreda, 11. december, ob 18.30 –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Dr. Sabina Šegula je mednarodno priznana mojstrica 
floristike, ki že vrsto let sodeluje pri okrasitvi bazilike 
sv. Petra v Vatikanu. O tem in o osnovnih pravilih obli-
kovanja, o trendih ter o pomenu usklajenosti okrasitve 
s prostorom bo spregovorila v tokratnem predavanju.

PRAVLJICA V GALERIJI – predpraznična 
pravljično-ustvarjalna srečanja za vse generacije

• torek, 17. december, ob 17. uri –  
Galerija Božidar Jakac

• sreda, 18. december, ob 18. uri –  
Galerija Božidar Jakac

V kostanjeviški knjižnici bomo skupaj z Galerijo Božidar 
Jakac pravljično ustvarjalno zaključili leto 2019. V to-
rek bo pravljična urica za male in velike, v sredo vabi-
mo na pravljični večer za odrasle, medenjake in vroč čaj.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V DECEMBRU

KRŠKO – V Mestnem muzeju Krško so 29. novembra odprli 
dopolnitev stalne razstave Prvi krški borci, ki so jo nameni-
li Francu Preskarju. Avtorica razstave je kustosinja Muzeja 
novejše zgodovine Slovenije Irena Fürst, odprl pa jo je po-
džupan krške občine Silvo Krošelj.

Številnim zbranim je uvodoma spregovorila direktorica Kulturne-
ga doma Krško Darja Planinc, ki je dejala, da je narod brez zgo-
dovinskega spomina mrtev in nima prihodnosti. Življenjsko pot 
Franca Preskarja, v družini je bilo 13 otrok, je predstavila Irena 
Fürst, ki je med drugim nanizala, da se je družil z mladimi napre-
dnimi krškimi fanti in bil leta 1939 sprejet v Komunistično partijo. 
Po kapitulaciji Jugoslavije se je skupina družila vedno bolj organi-
zirano, a jih je doletela temna usoda – bili so izdani in ustreljeni v 
brežiškem dobravskem gozdu. »Nemcem ni bilo dovolj, da so nam 
ubili dva brata. Za njuno domoljubno dejanje je bila hudo kazno-
vana vsa naša družina,« je v spominih po besedah Fürstove zapi-
sala Angelca Španovič, rojena Preskar. Dr. Helena Rožman je iz-
postavila, da so stalno razstavo o krški odporniški skupini tudi 
tokrat dopolnili s plaketo akademskega kiparja Vladimirja Štovič-
ka ter originalnim in reproduciranimi dokumenti, povezanimi s 
Preskarjem. Pevsko točko je izvedla učenka Glasbene šole Krško 
Lori Gorenc ob klavirski spremljavi Estere Cetin, pesem iz zbor-
nika pa je zrecitirala Ana Breznikar.  M. Hrvatin 

Izpostavili so Franca Preskarja

Fürstova in obiskovalci ob ogledu dopolnjene razstave

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

Lovro Pogorelić & 
Aleksandar Milošev

koncert iz cikla ARSonica 2019
petek, 6. 12., ob 20. uri

Feri Lainšček / Lojze Krajnčan: 

Na dvorišču
glasbena predstava za otroke
za Rumeni abonma in izven

torek, 10. 12., ob 18. uri

Božično-novoletni koncert 
Orkestra Slovenske vojske

s Kvatropirci
sreda, 18. 12., ob 19.30 uri

Siddharta: Nomadi - 
akustični koncert
sobota, 28. 12., ob 20. uri

BREŽICE – Brežiška območna izpostava JSKD je letos že 18. 
pripravila območno fotografsko razstavo Fotografska raz-
mišljanja, katere namen je spodbujanje kvalitetnega tovr-
stnega umetniškega ustvarjanja. 

Na odprtju razstave v avli 
Doma kulture Brežice 14. 
novembra je Lučka Černe-
lič, organizatorka kulturne-
ga programa v JSKD OI Breži-
ce, dejala, da je bila osrednja 
tem letos »kolo«, drugi dve 
temi sta bili »splošna« in »di-
gi-migi«. Na letošnje povabi-
lo k razstavljanju so preje-
li 206 fotografij 23 avtorjev, 
med njimi tudi šest fotogra-
finj. Fotografije sta po izo-
blikovanih kriterijih, ki so 
temeljili na vsebinski, tehnični in oblikovni uglašenosti, preg-
ledala dr. Uroš Hočevar in Borut Krajnc, uveljavljena fotogra-
fa in fotoreporterja. Za razstavo sta izbrala 61 fotografij. Oba sta 
bila navdušena nad kakovostjo izbranih fotografij, je pa Hočevar 
posavskim fotografom svetoval, da morajo še več delati na jezi-
ku, »kajti fotografija je nek izraz«, medtem ko Krajnc pogreša še 
več fotografij lokalnih posebnosti, kajti »fotografija s takim mo-
tivom bo v današnji poplavi fotografij prišla še bolj do izraza«. 
Nekaj besed je spregovorila tudi avtorica postavitve razstave Si-
mona Rožman Strnad, vodja JSKD OI Brežice, ki je vsem sodelu-
jočim avtorjem podelila priznanja za sodelovanje, v nadaljevanju 
pa skupaj s Hočevarjem in Krajncem še nagrade in pohvale. Naj-
večkrat nagrajena sta bila član Fotokluba Brežice Matej Kram-
žer, ki je za svoje fotografije prejel dve nagradi in tri pohvale, ter 
Anton Vučajnk (Likovna družina KD Franc Bogovič Dobova) s 
štirimi pohvalami. Za seriji fotografij sta bila pohvaljena Marjan 
Jerele in Vladimir Bogovčič. Ostali sodelujoči fotografi na raz-
stavi so: Branko Benčin, Vlado Bucalo, Samo Hajtnik, Davor 
Lipej, Mitja Mladkovič, Gregor Podvinski, Anita Radkovič, 
Franc Šavrič, Branko Zupanc (vsi FK Brežice), Mateja Gačnik 
(KUD Liber), Sabina Zalar (LD KD Franc Bogovič Dobova) ter 
Metka Galič, Kaja Galič Lenkič, Jure Kranjec Radkovič, Ire-
na Kurajić, Jernej Lenkič, Amadej Petan, Jožef Pirš in Ven-
ceslav Stajić. Razstava, katere odprtje je z glasbo popestril Žan 
Bračun, je na ogled še približno do konca leta.
 R. Retelj

Fotografirali kolesa vseh vrst

Kramžerju (desno) sta Hočevar 
in Krajnc čestitala kar petkrat.

BRESTANICA – Na gradu Rajhenburg je v organizaciji Ob-
močne izpostave JSKD Krško potekalo regijsko tekmovanje 
odraslih pevskih zasedb Dolenjske, Bele krajine in Posavja. 

Pod vodstvom Tineta Beca je tekmovala zasedba Vokalnih 5 
z Bučke, pod taktirko zborovodkinje Mihaele Komočar Gor-
še je nastopil Moški pevski zbor Kapele, zborovodkinja Mate-
ja Jakša Jurkovič je na oder pripeljala Vokalno skupino Lan iz 
Metlike, iz Kozjega so se tekmovanja z zborovodkinjo Jasno Po-
lovič udeležili pevci in pevke Mešanega pevskega zbora Vinea, 
iz Brežic je prišel Mešani pevski zbor Viva, ki ga vodi zborovod-
kinja Simona Rožman Strnad. Nastop je ocenjevala strokovna 
komisija v sestavi Gregor Klančič, Alenka Podpečan in pred-
sednica Danica Pirečnik. Zlato priznanje so prejeli MePZ Viva, 
VS Lan in Vokalnih 5, srebrno pa MoPZ Kapele in MePZ Vinea. 
Podeljena so bila tudi posebna priznanja. Za najboljšo izvedbo 
skladbe iz obdobja renesanse so dobili priznanje Vokalnih 5; 
za najboljšo izvedbo skladbe, napisane v 19. stoletju, so podeli-
li priznanje MePZ Viva; za najboljšo izvedbo skladbe, napisane 
od 20. stoletja do danes, je dobila priznanje VS Lan; za najboljšo 
izvedbo slovenske sodobne skladbe, napisane od leta 1989 do 
danes, je priznanje prejel MePZ Viva; za najboljšo izvedbo slo-
venske ljudske pesmi je priznanje romalo k MePZ Viva; za zbo-
rovodjo z najboljšo izbiro sporeda pa je dobila priznanje zbo-
rovodkinja MePZ Viva Rožman Strnadova. Prisotne je nagovoril 
predsednik sveta krške izpostave JSKD Janez Kerin, prireditev 
je vodila Petra Rep Bunetič. 
 M. Hrvatin

Največ priznanj za brežiško Vivo

Zborovodkinje in zborovodja z ocenjevalno komisijo po 
podelitvi priznanj (foto: B. Žičkar)
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Kot je v uvodu povedala direk-
torica Urška Lobnikar Pau-
nović, je bila Brenčičeva sku-
paj s Francijem Tomažičem 
in Silvom Mavsarjem pobu-
dnica in soustvarjalka te edin-
stvene javne zbirke v Sloveni-
ji. Knjižnica namreč ne zbira le 
predmetov in opreme, ki so jo 
podarili tako domači kot dru-
gi slovenski vozniki in športni 
delavci, pač pa večji del zbir-
ke obsegajo številne fotografi-
je, plakati, strokovna literatu-
ra, štartne liste, revije in celo 
filmski posnetki, kar vse je že 
ali pa še bo strokovno obdela-
no in bo prikazano tudi v ob-
novljenih prostorih knjižnice.

Seznam Žagarjevih športnih 
uspehov je resnično dolg in za 
slovenske razmere zelo verje-
tno neponovljiv. Doslej je nani-
zal že 18 zaporednih naslovov 
državnega prvaka, bil je junio-
rski in članski evropski prvak, 
v dosedanjih 107 dirkah za 
GP je petkrat zmagal v posa-

meznih dirkah za GP, 23-krat 
nastopil v finalu in zbral skup-
no 900 točk, najbližje samemu 
vrhu pa je bil leta 2014, ko je v 
skupni uvrstitvi osvojil 5. mes-
to. S klubi v poljski, angleški, 
švedski, češki in celo italijan-
ski ligi je osvojil veliko števi-
lo zlatih, srebrnih in bronastih 
kolajn. Z letošnjo zmago v hr-
vaškem Goričanu na GP Chal-
lenge si je 36-letni član AMTK 
Ljubljana zagotovil nastope 
med najboljšimi tudi v nas-
lednji sezoni.

Prav zato je bilo zanimivo pos-
lušati njegov odgovor o treh 
najljubših dosežkih: »Težko je 
izbrati, a če se ozreš po karie-
ri, prideš do trenutka, ko si se 
začel ukvarjati s športom. Tak-
rat je gotovo tvoj prvi cilj na-
slov državnega prvaka. To mi 
je uspelo. Druga večja zade-
va, ki sem jo dosegel kot mlad 
fant, je bil naslov mladinske-
ga evropskega prvaka v Dau-
gavpilsu. Še zdaj se spomnim, 
28 ur vožnje je bilo do tam, 
osvojil sem 15 točk in naslov. 
In konkurenca je bila huda: 
Lindgren, Bjerre, Lindbäck, 

sami fantje, ki so še sedaj v 
vrhu. Seveda so pomembne 
zmage v GP. Nobeden v Slo-
veniji ji ni bil niti blizu, jaz pa 

jim imam pet. A letos mi je bila 
večja zgodba zmaga v GP Chal-
lengeu. Ker če bi zmagal kak 
GP, bi pač imel šest zmag, a mi 
vseeno ne bi dali povabila za 
naslednje leto. V teh okolišči-
nah mi je osvojitev GP Challen-

ge pomenila več kot zmaga v 
GP. Odvisno, kaj v nekem tre-
nutku potrebuješ,« je zaklju-
čil Žagar, ki mu je bila letošnja 
zmaga v kvalifikacijah za GP 
2020 še posebej dragocena: 
»Goričan je bil v moji zdaj že 
20-letni karieri najlepši dan 
med mano in navijači. Atmos-
fera je bila enkratna. Dostikrat 
sem sem se veselil z njimi, a 
tokrat sem bil presrečen, kar 
poneslo me je …«

V zvezi s svojimi začetki je 
poudaril vlogo svojega oče-
ta Francija, ki je bil tudi znan 
voznik spidveja, za Mateja pa 
je bilo pomembno, da mu je 
omogočil materialne pogoje v 
začetkih kariere in predvsem 
s svojim tehničnim znanjem 
pripomogel, da skoraj ni imel 
težav z okvarami na motorjih. 
Na vprašanje o tem, ali je oče 
ponosen na njegove uspehe, 
pa je dejal: »V sebi gotovo je. 
Vem pa, da zanj nisem nikoli 
dovolj dober. Tudi če osvojim 
Grand prix dirko, je samo pet 
minut zadovoljen, takoj zatem 
pa mi že začne naštevati napa-
ke. Saj razumem, da mora biti 

tak, le tako lahko napreduješ. 
Vem, da tudi ostali niso ved-
no zadovoljni z mano, vendar 
bi se zlasti starejša generaci-

ja morala zavedati, da je tako 
kot ves avto moto šport tudi 
spidvej šel naprej in je daleč 
od tistega amaterizma izpred 
nekaj desetletij. Tehnika je na-
predovala in profesionalizem 
je na taki ravni, da od tekmo-
valca zahteva velika odreka-
nja.«

V zvezi z oceno aktualnega sta-
nja v spidveju v Sloveniji in so-
sednjih državah ni bil poseb-
no zgovoren. Omenil je Hrvate, 
ki imajo izredno lep stadion, a 
samo enega dirkača. Sploh se 
večina klubov spopada s pro-
blemom kadra, ki pa ga je po 
njegovem mnenju treba reše-

vati že pri najmlajših, in sicer 
z izgradnjo stez za motorje z 
manjšo močjo. Občinstvo je 
nekoliko presenetil z odločno 
trditvijo, da so sedanje klasič-
ne steze, kot so tudi vse tri v 
Sloveniji, veliko predolge. »Ta-
kim stezam pravimo kar 'leta-
lišče'. Mnogi v svetu spidve-
ja menijo, da so ta dirkališča 
nezanimiva, in konec koncev 
imajo prav,« je pojasnil Žagar 
in dodal, da je treba narediti 
krajše steze, za otroke tudi na 
travnikih in vrtovih, kot jo je 
imel v mladosti on.

Na vprašanje Brenčičeve o 
njegovem sodelovanju s tre-
nutno najboljšim voznikom 
Krškega in podprvakom Slo-
venije Maticem Ivačičem, ki 
je bil tudi med publiko, je Ža-

gar zatrdil, da je tudi on vesel 
Ivačičevega napredka. Dejal 
je, da je mladim vedno prip-
ravljen svetovati, saj iz lastnih 
izkušenj ve, koliko lahko to 
pomeni dirkaču, ki se razvi-
ja. »Pogrešal sem prekaljene-
ga spidvej mačka svetovnega 
ranga, ki bi rekel: Fant, tako-
le moraš. Mi tega takrat nismo 
imeli, ostali vodilni spidvej na-
rodi pa to seveda imajo.«

Žagar pozdravlja spremem-
be v točkovanju, ki bodo na-
slednjo sezono začele veljati 
v seriji za Grand Prix (veliko 
nagrado). Za razliko od sedaj 
veljavnega sistema, v katerem 
je imel zmagovalec finala po-
gosto manj točk kot uvrščeni 
za njim, bodo najboljši na kon-
cu, podobno kot velja v drugih 
moto športih, prejeli občutno 
več točk. S tem bodo po njego-
vem boji za zmago na posame-
znem GP še bolj neizprosni.

Za novo sezono v poljski pro-
fesionalni ligi, ki mu tako kot 
večini najboljših dirkačev reže 
največji kost kruha, je Žagar 
podpisal za klub iz Lublina 
v bližini ukrajinske meje. To 
odločitev je obrazložil z na-
slednjimi besedami: »Imajo 
star stadion, tak z dušo, kar je 
meni všeč. Mislim, da se bom 
tam dobro počutil, kar je zelo 
pomembno. Sicer pa kot dol-
goletni profesionalec vem, 

kako je na Poljskem – če zma-
guješ, si kralj, vsi te poznajo in 
pozdravljajo, sicer te ne čaka 
nič dobrega ...«

Glede svojih ciljev je Žagar po-
vedal, da kot aktiven voznik 
nikakor ne namerava vztra-
jati do 50. leta, kot npr. znani 
Američan Hancock, saj ima še 
druge načrte v življenju. Vse-
kakor pa ostaja njegov glavni 
cilj za prihodnje sezone osvo-
jitev naslova svetovnega prva-
ka, kar si je zastavil že, ko je 
začel nastopati med najboljši-
mi vozniki sveta. Za konec pa 
je dodal: »Gotovo je tudi res, 
da sem iz leta v leto boljši dir-
kač in za novo sezono že prip-
ravljam določene spremembe. 
Bomo videli …«
 S. Mavsar, foto: M. Mirt

BREŽICE – Na mednarodnem badmintonskem turnirju serije Fu-
ture, ki je v brežiški športni dvorani potekal med 21. in 24. no-
vembrom ter je štel za svetovno in evropsko jakostno lestvico, 
so slovenski reprezentanti med več kot 200 tekmovalci iz prek 
40 držav kar petkrat zaigrali v četrtfinalih, piko na i pa sta pos-
tavila Miha Ivančič in Petra Polanc z zmago v mešanih dvoji-
cah ter tako ponovila lansko zmago. V finalu sta bila z izidom 
21:5 in 21:11 boljša od danske dvojice Kristoffer Knudsen/
Elisa Melgaard. Pri moških posamezno je zmagal Danec Karan 
Rajan Rajarajan, ki je v treh setih premagal Čeha Jana Loudo 
(21:17, 11:21, 21:19). Pri ženskah posamezno so ljubitelji bad-
mintona prav tako videli tri sete, Švicarka Jenjira Stadelmann 
pa je po uri igre premagala Madžarko Moniko Szöke (21:18, 
13:21, 21:15). Moške dvojice sta zmagala Čeha Janomir Janaček 
in Tomaš Švejda, ženske dvojice pa Danki Frederikke Lund in 
Signe Schulz. Ostali slovenski četrtfinali na turnirju so bili: Pe-
tra Polanc med posameznicami, Petra Polanc in Kaja Stanko-
vić v dvojicah, Jaka Ivančič in Miha Masten v moških dvojicah 
ter Miha Ivanič skupaj s Hrvatico Katarino Galenić. Udeležen-
ci so bili tako kot lani, ko je Badminton klub Brežice v sodelova-
nju z Badmintonsko zvezo Slovenije in Občino Brežice organizi-
ral prvi tovrsten turnir, zadovoljni z organizacijo in še posebej z 
gostoljubjem domačinov. Zagotavljajo, da se bodo vabilu na bre-
žiški turnir naslednje leto spet z veseljem odzvali.  Vir: BZS

Spet slovensko zmagoslavje

Zmagovalca med mešanimi dvojicami Petra Polanc in Miha 
Ivančič (foto: Grega Valančič)

GLOBOKO – V telovadnici OŠ Globoko so 25. novembra pripra-
vili sprejem za mlade tekmovalce, ki so nedavno zastopali bar-
ve Društva borilnih veščin Katana Globoko in seveda tudi Slove-
nije na dveh velikih tekmovanjih, od koder so se vrnili z drugim, 
četrtim in sedmim mestom. Največ veselja sta v globoško dru-
štvo prinesli Jedert Jevševar in Maruša Rus, ki sta na svetov-
nem prvenstvu v ju-jitsu v Abu Dabiju (Združeni arabski emira-
ti) osvojili drugo mesto v kategoriji mladink duo ženski pari in s 
tem postali svetovni podprvakinji. Z osvojenim drugim mestom 
sta tako lanskemu naslovu evropskih prvakinj dodali še naslov 
svetovnih podprvakinj. Na istem prvenstvu sta že dan prej na-
stopila tudi Tadej Zobarič in Anej Rožman, ki sta tekmovala v 
kategoriji kadetov duo moški pari. Fantoma je zmanjkalo nekaj 
športne sreče in sta osvojila končno 7. mesto. Že konec oktobra 
pa je barve Katane na evropskem kadetskem in mladinskem pr-
venstvu v ju-jitsu na Kreti zastopala Nina Piškur, ki je tekmo-
vala v disciplini ju-jitsu borbe v kategoriji kadetinje +70 kg. Na 
svojem prvem evropskem prvenstvu je osvojila 4. mesto. Trener 
obeh tekmovalnih parov v duo sistemu je Jure Žabjek, medtem 
ko Nino trenira Ognjen Saje. Kot je na sprejemu dejal predse-
dnik DBV Katana Damjan Žerjav, so vsa osvojena mesta tekmo-
valcev za društvo zelo velik uspeh, še posebej pa seveda srebrna 
medalja Jerce in Maruše, ki sta tako tudi uspešno prestali pre-
skok iz kadetske v mladinsko selekcijo. Tekmovalcem je čestital 
tudi brežiški župan Ivan Molan in še nekateri drugi udeleženci 
sprejema, ki se srečujejo z mladimi športniki.  R. Retelj

Srebrni medalji sta v Globokem

Srebrni Jedert Jevševar (desno) in Maruša Rus s trenerjem 
Juretom Žabjekom

www.PosavskiObzornik.si

 »V letošnjem Goričanu je bil
moj najlepši dan z navijači«
KRŠKO – Gost spominskega večera ob 10-letnici zbirke Speedway v Sloveniji v Valvasorjevi knjižnici Krško 
je bil Matej Žagar, 18-kratni državni prvak in devetouvrščeni na svetovni lestvici mojstrov tega športa. O 
dosedanji karieri in pogledih na razmere v spidveju se je z njim pogovarjala bibliotekarka in zgodovinarka 
Polona Brenčič.

18-kratni državni prvak Matej Žagar s spominskim darilom

Član deseterice najboljših voznikov sveta je v pogovoru s 
Polono Brenčič odkril marsikatero zanimivo podrobnost iz 
svoje kariere (foto: arhiv Valvasorjeve knjižnice).

Avla Valvasorjeve knjižnice je bila zopet pretesna za ljubitelje 
spidveja.
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DEČNO SELO – V gasilskem domu v Dečnem selu so 31. okto-
bra na pobudo vaščanke Marije Kukovica praznovali 100-le-
tnico sovaščanke Marije Omerzu, njihove Micke.

Gasilski dom v Deč-
nem selu je bil ob 
tej priložnosti po-
sebej pripravljen za 
slovesnost 100. ju-
bileja Marije Ku-
kovica. Ob domu je 
s plakata vabila ve-
dra slika slavljen-
ke, za slikovitost so 
poskrbeli z aranž-
majem buč, ki je se-
val rumeno sonč-
no svetlobo. Gasilci 
vseh starosti, oble-
čeni v uniforme, so 
v domu naredili špa-
lir, skozi katerega se 
je v spremstvu sina 
Ivana, nasmejana 
in bistrega pogleda, 
»predsedniško« sprehodila njihova sovaščanka Micka, prisotni 
pa so jo počastili s pesmijo »Vse najboljše za te«. 
Predsednik PGD Dečno selo Robert Zorko je nato v govoru ori-
sal njeno življenjsko pot. Ta ni bila lahka, a je tegobe premago-
vala z močno voljo. Zorko je izpostavil njeno aktivno delo v PGD 
Dečno selo in Društvu prijateljev mladine ter njeno nesebično 
pomoč sovaščanom pri opravljanju težkih kmečkih opravil. Po-
udaril je njeno izvrstno znanje vezenja prtov, pa tudi pleskanje 
z »valčki« v mnogih domovih, tudi v domačem gasilskem domu. 
Skrbno je negovala domač sadovnjak, bila steber pri vzgoji sinov 
in dobra pomoč njunima družinama. V zahvalo so ji gasilci izro-
čili plaketo za 60-letno delo v gasilskem društvu, v imenu kraja-
nov pa še lectovo srce.
Slavljenka je ob zvokih harmonike, ki sta jih izvabljala Jože Žagar 
in Matej Ban, zaplesala z bivšim dolgoletnim predsednikom do-
mačega društva Francem Štritofom; k dobrim željam se je nato 
pridružil Slavko Varlec, ki ji je izročil čestitko predsednika sre-
čanj Selo-Sela-Sele Janeza Škaliča. Micka se je namreč teh srečanj 
redno udeleževala, dokler ji je zdravje to dopuščalo.
To je bil čas, ko so si sokrajani s svojo Micko v pogovorih izme-
njevali spomine na dobre stare čase, ko je bilo druženja veliko 
več, v poznem popoldnevu pa jo je čakalo še eno jubilejno pra-
znovanje. Z obiskom in lepimi željami so jo počastili predstavnik 
KS Artiče Aleš Kukovica, predsednica KO RK Artiče Zofka Go-
dec z Jožico Kožar in Tonico Krošelj, predsednik DIS KO Artiče 
Karel Levak in Anton Slak. Preden so se poslovili, so od 100-le-
tne Micke želeli izvedeti formulo za stoletno življenje. Odvrnila 
je: »Nič jamrat, pa mine!« N. J. S.

»Z možem sva iskala hišico v 
naravnem okolju z majhnim 
vrtom, da bi si lahko sami 
pridelovali hrano, Lina pa bi 
prosto tekala naokoli,« pripo-
veduje Mirjana Šukelj in nato 
v pogovoru zavrti čas nazaj. Z 
možem Blažem, ki je odraščal 
v Sevnici, ona je Idrijčanka, sta 
se  poročila avgusta 2014 in 
kmalu oznanila veselo novico 
– mlada žena je pod srcem no-
sila dvojčiči, a prišlo je do pre-
zgodnjega poroda. Na božič-
no jutro istega leta, kot je bila 
poroka, je Mirjana s carskim 
rezom v 24. tednu nosečnos-
ti rodila dvojčici Lino in Lijo. 
Slednja je po hudih zapletih in 
zahtevni operaciji trinajsti dan 
po porodu umrla. Bolečino ob 
izgubi je blažila drobna Lina, ki 
je ob rojstvu tehtala borih 620 
gramov in bila velika približ-
no 31 centimetrov (danes teh-
ta okoli 15 kg, visoka je dober 
meter), a deklica ima zaradi 
nedonošenosti, obporodnih 
zapletov ter agresivnih terapij 
hude zdravstvene težave. Z nji-
mi se starša pogumno sooča-
ta in upoštevata nasvete spe-
cialistov. »Doma imamo tudi 
improvizirano senzorno sobo, 
kjer po napotkih logopedinje, 
delovne terapevtke in special-
ne pedagoginje vadiva z Lino 

nekaj ur na dan,« pripovedu-
je Mirjana, ki je po poklicu po-
močnica vzgojiteljice. 

Novo upanje za izboljšanje Li-
ninega zdravstvenega stanja 
so terapije z matičnimi celi-
cami, a te so trenutno dosto-

pne le v tujini. Prvo terapijo 
je deklica prejela letos sep-
tembra na kliniki v ukrajin-
skem Kijevu (sredstva za pot z 
letalom in terapijo so v mese-
cu in pol zbrali njuni prijatelji 
ter Blaževi sodelavci v Sloven-
ski vojski). »Po prejemu matič-

nih celic je prišlo v hčerinem 
telesu do prvih opaznih spre-
memb, a žal z možem Lini ne 
zmoreva omogočiti več zapo-
rednih terapij z matičnimi ce-
licami ter več sklopov terapij 
s hiperbarično kisikovo komo-
ro,« pojasnjuje mlada mati in 
dodaja, da stane ena terapija 
z matičnimi celicami 10.000 
evrov, deklica pa bi potrebova-
la minimalno pet zaporednih 
terapij, če ne celo več. Sočasno 
bi potrebovala še deset zapo-
rednih obiskov terapij s hiper-
barično kisikovo komoro, kar 
je omogočeno tudi v Sloveniji, 
stane pa med 450 in 600 evri. 

V družini Šukelj, v kateri je 
zaposlen samo oče, mati pa 
prejema dodatek za nego ter 
nadomestilo za izgubljeni do-
hodek, starša iščeta možnos-
ti, da bi svoji edinki omogoči-
la življenje, kakršnega poznajo 
njeni vrstniki, vendar so za to 
potrebna finančna sredstva, ki 
presegajo njun mesečni priho-
dek in zato sta hvaležna za vsa-
ko donacijo. Več o Lini, njenem 
zdravljenju in življenju lahko 
spremljate na spletni strani: 
https://giveyourhelpinghand.
eu/. 

 Smilja Radi

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Jasna Pertnač, Kladje nad 
Blanco – dečka,

• Maruša Juvanc, Gorica – 
deklico,

• Barbara Hudorovac, 
Kerinov Grm – dečka,

• Maja Zupančič, Spodnje 
Dule – deklico,

• Nina Pirc, Ljubljana – 
dečka,

• Andreja Abina, Krško – 
deklico,

• Urška Pešec, Vrh pri 
Boštanju – deklico,

rojstva • Jasmina Klakočer, Mrčna 
sela – deklico,

• Aleksandra Štangelj, 
Brežice – dečka,

• Maja Mikulanc, Krško – 
dečka,

• Tanja Avšič, Mali Vrh – 
deklico,

• Tanja Lekše, Brege – 
deklico,

• Barbara Požun, Dol. 
Leskovec – dečka,

• Barbara Tomažin, Senuše 
– dečka,

• Sarah Senica, Vrh pri 
Boštanju – deklico.

ČESTITAMO!

Nič jamrati, pa mine!

Slavljenka ob jubilejni torti

BREŽICE – V brežiš-
kem domu upokojen-
cev je 90. rojstni dan 
praznovala Marija 
(Mimica) Kramžer. 
Rodila se je v števil-
ni družini Sternado-
vih v Arnovem selu, 
ki je bila med vojno 
pregnana v Šlezijo. 
Po vojni se je poroči-
la h Kramžerjevim v 
sosednjo Dolenjo vas, 
kjer sta si z možem Jo-
žetom ustvarila druži-
no in dom. Rodila sta 
se jima hčerka in sin. 
Mož je bil zaposlen v 
Celulozi v Krškem, Mi-
mica pa je doma gos-
podinjila. Hčerka Jo-
žica živi v Krškem, 
sin Štefan z družino 
pa doma. Po moževi 
smrti se ji je zdravje poslabšalo, pošle so ji moči in po težki pre-
izkušnji sinovega zdravja se je preselila v Dom upokojencev v 
Brežice, kjer je našla krog svojih prijateljic. Redno jo obiskuje-
jo tudi vsi njeni. Mimica je bila zelo aktivna v gasilskem društvu 
Spodnja Pohanca. Ob jubileju smo jo obiskali predstavniki PGD 
Pohanca Franc Gorišek in Slavko Bogovič, predstavnik Društva 
izgnancev Artiče Karel Levak ter prostovoljki krajevnega odbo-
ra RK Artiče Tončka Cizel in Zofka Godec, v domu upokojencev 
pa so ji spekli okusno in veliko torto, s katero smo se posladkali. 
Mimici želimo še dobrega zdravja in čim manj težav.
 Zofka Godec, RK Artiče

90 let Marije Kramžer

Slavljenka Mimica Kramžer, hčerka 
Jožica in sin Štefan z ženo Marico

RADEČE – 30. novembra sta na Občini Radeče 50 let skupnega 
življenja proslavila zakonca Stanislava in Anton Renko. Zakon-
ca sta ob prisotnosti župana Tomaža Režuna, ki je kot pooblaš-
čenec za sklepanje zakonskih zvez potrdil zakonsko zvezo, stro-
kovne sodelavke Katja Čeč, predsednice Društva upokojencev 
Radeče Jožefe Novak in svojcev sklenila jubilejno zlato poroko.

Njuna skupna pot se je začela 29. novembra 1969. Spoznala sta 
se pri delu v podjetju Radeče papir, kjer sta bila oba vseskozi za-
poslena. Topel dom sta si zakonca ustvarila v Prnovšah nad Ra-
dečami. Oba rada preživljata čas na prostem in uživata v zaslu-
ženi upokojitvi ter upata, da jima bo zdravje še dolgo služilo. 
Zakoncema so se rodili sin Stanislav ter hčeri Katarina in Po-
lona. Imata pet vnukov: Aljaža, Manco, Ajšo, Matica in Lano. 
Ob obnoviti zakonske zveze sta prejela zlatnik Občine Radeče, 
zlatoporočno listino in šopek. 
 Vir: Občina Radeče

Zlata poroka zakoncev Renko

Zakonca Renko s pričama, vnukoma Aljažem in Manco, ter 
županom

Zabeležite svojo poroko
Če želite vašo poroko zabeležiti z objavo v najbolj branem ča-
sopisu v Posavju, nam pošljite poročno fotografijo po pošti na 
naslov: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško 
(s pripisom Moja poroka) ali na: redakcija@posavje.info. Do-
dajte ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

Rešitev za Lino so matične celice
ŠENTJANŽ – V okolje, obdano z gozdom, travniki, pašniki in njivami, se je tričlanska družinica Šukelj prese-
lila pred tremi leti, da bi svoji modrooki svetlolaski, ki bo na božični dan dopolnila pet let, omogočila od-
raščanje v neposrednem stiku z naravo in na svežem zraku.

Družinica Šukelj

Kako lahko pomagate Lini?
Za Linine terapije z matičnimi celicami lahko donirate tako, 
da pošljete SMS s ključno besedo SOLIDAREN ali SOLIDAREN 
5 na številko 1919 in prispevajte 1 ali 5 evrov. Svoj prispevek 
zanjo lahko nakažete tudi na TRR: SI56 0510 0801 5567 619, 
sklic: 29365, namen: za Lino. TRR račun je odprt pri Škofij-
ski Karitas iz Celja.

KRŠKO – V Domu sta-
rejših občanov Krško 
je Milka Zagorc sku-
paj s prijatelji in znan-
ci praznovala že 98. 
rojstni dan, malo prej 
in ponovno, kot sama 
pravi, na Gospodov 
dan. Letos so jo v dvo-
rano pospremili mladi 
muzikantje (Jože Olo-
vec mlajši in Matej Žo-
kalj) iz Leskovca pri 
Krškem, veselo popol-
dne pa je bilo glasbeno 
obarvano z njenimi najljubšimi dalmatinskimi pesmimi, ki jih je 
prepeval vsakoletni muzikant Kasim Dučanović. Praznovanje 
je potekalo ob pripovedovanju veselih anekdot iz njenega življe-
nja, hkrati pa je še vedno tudi sama zapela stare slovenske pe-
smi. Čeprav se ji je zdravje malo poslabšalo, se je ob koncu pra-
znovanja zahvalila vsem udeležencem, hkrati pa je vse povabila 
na naslednji rojstni dan, saj jo druženje, veselje in dobra volja dr-
žijo pokonci.  A. H.

Milka Zagorc jih je napolnila 98

Milka Zagorc
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), od ponede-
ljka do petka med 8. in 15. uro
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a (poleg Mestne 
hiše), 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 obja-
vo v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. Več 
informacij: 07 49 05 780, 040 302 809. Soglašam, da se moji oseb-
ni podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika.

zahvale, spominprejeli smo
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 odgovori 
in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo pra-
vico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s pol-
nim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, 
organi zacij, društev ...). Pošiljatelj soglaša, da se njegovi osebni podatki zbi-
rajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika. Objavljeni prispevki ne 
odražajo stališč in mnenj uredništva.

po sledeh naše dediščine

Vesele praznike!
BREŽICE – Če smo nazadnje predstavili obnovljeno staro 
napajalno korito iz Brezja pri Krmelju, smo tokrat izbra-
li nekaj času primernega. Predstavili bomo del posavske 
etnološke dediščine iz bogate zbirke v Posavskem muze-
ju Brežice, ki nas bo popeljala v božično-novoletna voščila.

Navada pisanja voščil naj bi segala v 
15. stoletje, ko so redovnice ročno pi-
sale zahvale s prazničnimi željami in 
jih pošiljale svojim dobrotnikom, pra-
vi etnologinja Stanka Glogovič iz Po-
savskega muzeja. Le-ta hrani številne 
voščilnice, ena izmed teh je novoletna 
voščilnica – razglednica na papirju na 
barvnem tisku, stara 52 let, ki prinaša 
motiv razsvetljenih mestnih hiš, v sre-
dini je ulična svetilka, za njo dimnikar-
ček, ki na zelenih tra-
kovih drži dva pujsa, 
desno deklica s košaro, 
v rdečem predpasniku 
in rdeči ruti. Izstopata 
zelena in rdeča barva, 
še danes prevladujoči 
barvi božično-novole-
tnega cikla. Poslana je 
bila iz Zagreba, 14. de-
cembra 1967, na na-
slov družine advokata Josipa Zdolška v Brežice z voščilom za 
srečen božič in novo leto 1968. Praznično razglednico je izda-
la in založila Naša djeca Naklada Zagreb. Na njej je žigosana 
znamka zelene barve s Titovim portretom, v vrednosti 20 par. 
Na voščilnici iz začetka 20. stoletja pa prevladuje božični motiv 
s Kristusovim rojstvom. Razglednica-voščilnica je na barvnem 
tisku ter prikazuje Marijo in Jožefa z novorojenim Jezusom, ki ga 
obkrožajo trije kralji z darovi. Na vogalih razglednice so bele ob-
robe natisnjene zlate zvezdice, na spodnjem robu je napis Fröh-
liche Weihnachten (slov. vesele praznike). Z roko napisano vošči-
lo ni več berljivo, dobro pa je viden ostanek voščila z datumom 
19. 12. 1906. Predmet je iz zapuščine Terezije Cvetanovič, ki je 
večji del življenja bivala v Brežicah na različnih naslovih.  R. R.

ZAHVALA

VIDE OMERZU

Ob boleči izgubi naše drage mame,
sestre, tašče, babice in prababice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste se poslovili od nje, nam izrekli sožalje, poklonili 
sveče, cvetje, darovali za maše in denarno pomoč.
Hvala dr. Janji Zorko Kurinčič in osebju centra Nefrodial Krško za 
dolgoletni nadzor njenega zdravja. Hvala g. župniku Turinku za 
obred, pogrebni službi Kostak, praporščakom, pevcem iz Brestanice 
in trobentaču.
Še posebna hvala ge. Ireni Gmajnar za lepe poslovilne besede.

Vsi njeni 

s Senovega, Tomšičeva 1,

ZAHVALA

ANE BAN

Ob izgubi naše mame, tašče, babice,
prababice, praprababice in sestre

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in svete 
maše. Hvala pogrebni službi Kostak, g. župniku Mitji Markoviču za 
opravljen obred in pevcem za zapete pesmi.

Še enkrat hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Kostanjka

Nekaj desetletij nazaj je bila naša vas vodilna v napredni tehnolo-
giji: pred 50 leti smo imeli telefon, trifazni električni tok, svoj odli-
čen vodovod. Vse med prvimi v občini. Poasfaltirali smo dobršen del 
cest. Toda o tem sem že enkrat pisala. Bili so neki drugi časi, ime-
li smo neke druge ljudi – zanesenjake, ki so poznali prave ljudi in 
znali konja prijeti pri uzdi ...
Danes so drugi časi. Danes bi vsi svoj milijon! Naša vas je infra-
strukturno bedna kot malokatera. V petnajstih letih smo pridobi-
li: skrajno neumno postavljene krajevne table, eno ležečo oviro na 
cesti, tri žarnice zraven – in imamo prodan vodovod, za katerega 
plačujemo kupnino vsak mesec ...
Pločnike, javno razsvetljavo in optiko lahko samo sanjamo. Lahko 
izsanjamo še kakšnega izvoljenca, samoizvoljenca, ki bo ljudem v 
Brežicah razložil, kje naši vasi sploh sta. Ti, ki so sedaj tam – s tem, 
ko poberejo sejnine (sednine) –, mislijo, da s tem opravijo vse. Sploh 
ne vem, kdo to je ... Smo v več kot neposredni bližini nuklearke. Kr-
škega. Brežic. Radius 5 km. V bližini vojaškega letališča Cerklje in 
avtoceste. Radius v zraku 10 km.
V naših vaseh je kar nekaj eminentnih intelektualcev, ki nekateri ra-
zen pakiranja megle v kozarce tudi kaj znajo in na svojih področ-
jih dosegajo kod drugod vidne rezultate. Imamo odlične podjetnike, 
ki zaposlujejo mnoge delavce, plačujejo visoke dajatve – tudi Obči-
ni Brežice – in niso prisesani ne na državne jasli ne na subvencije 
in donirana javna sredstva. Imamo nekaj odličnih naprednih kme-
tov, ki razen fotografiranja z rdečim jabolkom potrebujejo še kaj ...
Kaj hočem od vas, aktualni oblastniki: priskočite nam v pomoč in 
skupaj bomo pri Telekomu izposlovali, da namestijo optiko v naši 
dve vasici. Zainteresirani smo, zgoščeno naseljeni, podpisali smo po-
godbe o odstopu zemljiških pravic GVO-ju in – da 2020 BO!!! In to 
ne le v Brežicah, Dobovi in Artičah! Hvala za vašo dobro voljo, so mi 
obljubili pri Telekomu, da bo, če bomo konja prav prijeli!
 Ernestina Rožman, Arnovo selo

Arnovo selo, Sp. Pohanca – odpisani

Voščilnici iz let 1967 in 1906

SPOMIN

FRANC KOZMUS

13. decembra je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi mož,
ata, tast, dedek, pradedek in boter

Žena, sinovi z družinami in pravnuki Žana, Žiga in Tian

Prazen dom moj je in dvorišče,
moje rosno oko zaman te išče,

le sledi ostale so povsod
od dela tvojih pridnih rok.

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob, prižigate svečke 
in zalivate rožice. Še enkrat hvala.

iz Žurkovega Dola 10 b.

SPOMIN

LEOPOLD CIZEL

Letos mineva 20 let,
odkar nas je za vedno zapustil 

Vsi njegovi

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini,

bo vsak naš korak spremljal v tišini.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu
in z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu.

z Velikega Obreža.

Vabilu za sodelovanje v projektu Varni in povezani na domu, ki 
ga skupaj s slovenskimi občinami in programom Starejši za sta-
rejše pri Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) izvaja Te-
lekom Slovenije, se je letos odzvala tudi brežiška občina.

Osnovni namen projekta je zagotoviti samostojno in varno biva-
nje na domu vsem, ki pri tem potrebujejo pomoč in podporo, kar 
omogoča storitev E-oskrba. Ta namreč s celodnevno asistenco 
strokovnega osebja prek asistenčnega klicnega centra omogoča 
pomoč na daljavo, ko jo posameznik potrebuje.

Kaj je E-oskrba? E-oskrba je modularna rešitev, ki učinkovito 
podpira bivanje starejših, invalidov, bolnikov s kroničnimi bolez-
nimi oziroma bolnikov po težjih operativnih posegih ter oseb z 
demenco pri samostojnejšem bivanju na njihovem domu. Omo-
goča enostaven in hiter klic na pomoč v primeru padca ali nena-
dne slabosti ter organizacijo pomoči 24 ur na dan, ob tem pa tudi 
stalno povezavo s svojci in centrom za pomoč na daljavo, kjer je 
na voljo usposobljeno medicinsko osebje. Na ta način E-oskrba 
pomaga preprečevati prezgodnji odhod v institucionalno varstvo 
in zagotavlja učinkovitejšo rabo virov socialnega varstva, name-
njenih za oskrbo.

Kako storitev E-oskrba deluje? Storitev E-oskrba deluje tako, 
da se na domu uporabnika enostavno in brez dodatnih posegov 
namesti oprema, ki omogoča hiter in enostaven klic na pomoč 
v asistenčni center. Uporabnik klic sproži zgolj s pritiskom na 
gumb na obesku ali varovalni enoti, ki je nameščena na lahko do-
stopnem mestu. Posebna dodana vrednost pa je, da rešitev vklju-
čuje tudi sodobno senzorsko opremo, ki omogoča, da se obvesti-
lo v asistenčnem centru in pri svojcih sproži tudi v primeru, ko 
uporabnik sam ne more pritisniti na gumb, kar je še posebej po-
membno v primerih nenadne slabosti, nezavesti ali padca upo-
rabnika. Zato z E-oskrbo postane življenje lažje za vso družino, 
tudi za svojce, ki jih v času odsotnosti bremeni skrb za najbližje. 

Občina Brežice svojim občanom zagotavlja lažji dostop do 
storitve. Skrb za svoje občane je vodila tudi v odločitev Občine 
Brežice, da pristopi k projektu in s tem tistim, ki potrebujejo po-
moč oziroma varovanje na daljavo, zagotovi subvencijo za lažji 
dostop do storitve. Za podrobnejše informacije se lahko občani 
Brežic obrnejo na občino, Telekom Slovenije ali društvo upoko-
jencev, kjer bodo z veseljem z dodatnimi informacijami pomaga-
li vsem, ki se boste za storitev E-oskrbe odločili še letos. V občini 
so se sicer za podporo projekta odločili prav vsi zavodi in insti-
tucije, ki skrbijo za varnost sokrajanov.
 Vir: Telekom Slovenije

Vsako leto v času od 25. novembra do 10. decembra po vsem 
svetu potekajo akcije proti nasilju nad ženskami, s katerimi že-
limo različne organizacije, ki delujemo na tem področju, opozo-
riti na nasilje v naši družbi. Še vedno opažamo, da je nasilja nad 
ženskami veliko in da ga še vedno veliko ostaja neprijavljene-
ga. Pomembno vlogo pri tem igrajo stereotipi, ki vplivajo tako 
na odziv okolice oziroma širše družbe na nasilje kot tudi na od-
ziv same žrtve nasilja, hkrati pa jih izvajalci nasilja izrabljajo za 
to, da opravičujejo svoje nasilno vedenje. Stereotipi pravijo, da 
žrtev izzove nasilje in da je zato odgovorna za nasilje, stereotipi 
pravijo, da če bi žrtev hotela, bi odšla, stereotipi pravijo, da je za 
otroka boljše, če odrašča v popolni družini, četudi je nasilje, kot 
pa v ločeni družini, stereotipi pravijo, da izvajalec nasilja ne ve, 
kaj dela, reagira v afektu ... Nič od tega ni res. Žrtev ni nikoli od-
govorna za nasilje, oditi je iz več razlogov zelo težko, odraščanje 
v nasilju za otroka pomeni živeti v nevarnem svetu, izvajalec na-
silja zelo dobro ve, kaj dela in kaj hoče.
Zato: če doživljate nasilje, morate vedeti, da za nasilje niste odgo-
vorni, predvsem pa, da se nasilje samo od sebe ne bo nikoli kon-
čalo, zato poiščite pomoč. V Posavju se lahko žrtve nasilja obrne-
jo po pomoč na Center za socialno delo Posavje oziroma njegove 
enote, na Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja Pepcin dom, 
na Zavod Emma in seveda na policijo. Pomoč je na voljo osebno 
ali preko navedenih telefonskih kontaktov: 
• Policija 113
• Center za socialno delo Posavje 07 499 20 00
• Enota Krško 07 490 49 50
• Enota Brežice 07 499 10 00
• Enota Sevnica 07 816 12 40
• Zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja Pepcin dom 07 499 

20 00, 051 387 810
• Zavod Emma 07 490 65 10, 069 625 710
Za vse pa velja, da v kolikor vemo, da nekdo trpi nasilje, smo 
dolžni kot ljudje to informacijo, lahko tudi anonimno, posredo-
vati pristojnim službam, sicer postanemo soodgovorni za nasi-
lje in trpljenje te osebe. 
 Organizacije v Posavju, ki delujemo 
 na področju preprečevanja nasilja

Občina Brežice storitev 
E-oskrba na domu zagotavlja po 
subvencionirani ceni

Poti iz nasilja obstajajo
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ZAHVALA

 iz Žurkovega Dola 36 a
ALOJZA LISCA

Hvala ti za leta sreče,
hvala ti za vse stvari,

hvala ti za vso ljubezen,
hvala, hvala ti.

Ponosni smo,
da smo s teboj živeli

in te radi imeli.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, brata in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, poslovnim partnerjem in kolektivu podjetja Lisca za 
izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, svete maše in vso pomoč v 
najtežjih trenutkih.

Hvala gospodu župniku za lepo opravljen cerkveni obred, Komunali 
Sevnica, pevcem skupine Jarica za lepo odpete žalostinke, trobentaču 
za lepo zaigrano Tišino in cvetličarni Zelena pika.

Hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Spominjali se ga bomo kot plemenitega in dobrega človeka.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

iz Ljubljane
ANE HORŽEN

Ob boleči izgubi naše drage sestre in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše. Iskrena 
hvala g. župniku za opravljen obred in lepe besede slovesa, pevcem in 
pogrebni službi Žičkar. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo spoštovali, 
obiskovali in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

JOŽEFE SEHUR

 Ob boleči izgubi naše drage

Žalujoči: mož Jože in vsi njeni

Nosimo te v srcih,
v nas naprej živiš,

vedi, da nikoli
nas ne izgubiš!

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in 
denarno pomoč. Hvala pevcem za lepo zapete pesmi, trobentaču za 
zaigrano Tišino, gospodu župniku za cerkveni obred ter JP Komunala 
Sevnica za organizacijo. Najlepša hvala sosedi Sonji Šinkovec za 
neprecenljivo vsestransko pomoč. Hvala vsem, ki ste nam stali ob 
strani, ko smo ljubljeno pospremili na zadnji poti.

z Orehovega 50 a

ZAHVALA

FRANCA GRAMCA
Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
ter bivšim sodelavcem Term Čatež za podarjene sveče in darove za 
cerkev v Krški vasi.

Lepa hvala gospodu župniku Janezu Žaklju iz Cerkelj za lepo 
opravljen obred in tolažilne besede. Hvala pogrebni službi Žičkar in 
pevcem za odpete žalostinke.

Zahvaljujemo se zdravnikom in ostalemu osebju intenzivnega 
oddelka Splošne bolnišnice Brežice.

Hvala tudi vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

iz Krške vasi

FRANČIŠKE LESKOŠEK

ZAHVALA

Vsi njeni

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a nate večno

spomin bo ostal.

Ob izgubi naše drage tete in botre

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče ter vsem, ki ste nam kakor koli 
pomagali. Hvala vsem zaposlenim v Domu starejših občanov Krško, 
ki ste lepšali njen vsakdan, za vso skrb in nego. Hvala g. župniku 
Ludviku Žagarju za lepo opravljen obred in sveto mašo, pogrebni 
službi Žičkar, pevcem, izvajalcu Tišine in Gostišču Sara za gostinske 
storitve. Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste se 
od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti.

iz Velike vasi

ZAHVALA

CVETKA MLADKOVIČ

V 73. letu starosti nas je zapustila draga 
žena, mama in babica

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, denarno pomoč in 
darovane svete maše ter vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali 
ob strani in nam kakor koli pomagali.

Iskrena hvala tudi župniku Janezu Žaklju za lepo opravljen obred, 
pevkam in pogrebni službi Žičkar.

Hvala vsem, ki ste našo Cvetko pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: vsi njeni 

z Boršta pri Cerkljah ob Krki.

ZAHVALA

z Rožnega
JANKA PIŠOTKA

Odšel si sredi noči v sanjah
na dolgo potovanje in v zori jutranji

te moj dotik in klic več ni prebudil.
Zaspal si mirno in lahko,

a izraz na tvojem licu
za vedno v spomin nam bo.

Odšel si. To usoda je
in spremeniti ne moremo je.

Ob boleči izgubi ljubega, dobrega, skrbnega moža, očeta,
strica, svaka, bratranca, prijatelja in soseda

izrekava iskreno zahvalo vsem, ki ste ga na njegovi zadnji poti 
pospremili z vso častjo, spoštovanjem in sočustvovanjem.
Hvala vsem sorodnikom in vsakemu posebej za vso izraženo 
podporo, tolažilne besede, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Hvala zdravstvenemu osebju in pogrebni službi Kostak. Iskrena 
hvala Cvetličarni Irena za tako lepo ureditev cvetja v vežici, gospodu 
župniku Špesu in gospodu župniku Turinku za lepo opravljeno 
pogrebno slovesnost. Hvala gospe Štefki za poslovilni govor, pevcem  
moškega pevskega zbora iz Brestanice, izvajalcu za zaigrano Tišino 
in molitveni skupini. Hvala gasilcem, godbenikom, obrtni zbornici 
Krško in poslovnim partnerjem.
Lepa hvala Manji, Dani, Nelki in Romani za pomoč v vežici ter 
sosedom in prijateljem, ki ste na kakršen koli način prispevali in 
sodelovali pri zadnjem slovesu, se mu poklonili in ga pospremili v 
mnogo prerani grob.

Žalujoča: žena in sin

ZAHVALA

MARJAN KLADNIK

7. novembra nas je 
za vedno zapustil naš dragi

Žalujoči: vsi, ki smo te imeli radi in te spoštovali

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni smo, ker te več ni, 

ostali so živi spomini, 
z nami potuješ vse dni …

Iskreno se zahvaljujemo vsem za stiske rok in izrečene besede 
tolažbe. Marjan, nikoli te ne bomo pozabili in vedno te bomo 

obiskovali v tvoji rodni Slivnici.

iz Blatnega.

DEJANA MLAKARJA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca

z najlepšimi spomini
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.

Ob boleči izgubi našega dragega

se zahvaljujemo vsem, ki ste njemu in nam pomagali ter stali ob 
strani v času njegove težke bolezni. Naše hvaležne misli naj dosežejo 
vse, ki ste ga v tako velikem številu še zadnjič obiskali v poslovilni 
vežici, darovali sveče in denarno pomoč ter ga množično pospremili 
na poslednji poti.

Hvala za izrečene besede in misli vsem, ki ste nam stisnili roke in 
bili z nami v teh težkih trenutkih.

iz Sevnice, Ledina 23 b

FRANCA BRATANIČA

ZAHVALA

Vsi njegovi

Na svetu mnogo je poti, 
a samo ena vodi tja, kjer si ti, 

po tej poti za teboj pridemo vsi.

Ob boleči izgubi brata, strica, svaka, nečaka 
in bratranca

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste lepo pripravili pogrebno 
slovesnost in ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.

iz Bukoška 37

ANTONIJE DVOJMOČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ko življenje tone v noč,
še žarek upanja išče pot.

Ostala pa je bolečina
in tiha solza večnega spomina.

Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame, sestre in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.
Posebna zahvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni 
službi Kostak za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke 
in izvajalcu Tišine.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od naše mame, jo pospremili na 
zadnjoi poti in jo boste ohranili v lepem spominu.

iz Krškega

ŠTEFANIJE 
GLINŠEK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob izgubi naše drage mame, babice in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, darovane svete maše in 
podarjene sveče. Posebna zahvala Ivanu Urbanču za poslovilni govor, 
g. župniku msgr. Francu Novaku za lepo opravljen obred, pevkam 
skupine Mavrice, Katarini Štefanič, cerkvenim pevcem, cvetličarki 
Darji, pogrebni službi Žičkar, nevrološkemu oddelku Splošne 
bolnišnice Novo mesto, Branki in Bogdanu za pomoč v vežici in vsem, 
ki ste nam kakor koli pomagali. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo 
spoštovali in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

iz Podbočja
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NEPREMIČNINE
Prodam starejšo hišo s pomo-
žnim objektom (lopa, drvarni-
ca), okolica Krmelja. Cena po 
dogovoru. Tel.: 030 686 112, 
po 19. uri

Prodam vikend, okolica Rake. 
Tel.: 041 433 103 

Od 1. januarja 2020 oddam 
v najem trenutno obratujoč 
gostinski lokal v Brezini (Bar 
Brezina) s pokrito teraso in 
urejenim parkiriščem. 
Tel.: 041 331 763

Društvo upokojencev Sevnica 
odda v najem upokojenki-cu 
opremljeno enosobno stano-
vanje na Cankarjevi 10 v Sev-
nici. Prednost pri izbiri imajo 
občani iz občine Sevnica. Me-
sečni stroški cca. 250 €. 
Tel.: 031 267 043

Od 1.januarja 2020 v Novi vasi 
pri Mokricah oddam ali pro-
dam poslovni prostor, 34 m2. 
Prostor je urejen za pisarniško 
ali drugo dejavnost. Pod dolo-
čenim pogojem pa podarim 
tudi aktivno podjetje. Resni in-
teresenti pokličite: ++386 031 
304 268

 Morje, stanovanje, Vodice-
-Srima, pritličje, 37,75 m2 
+ balkon + terasa (15 m2), 
prodam. Tel.: 041 351450 

KMETIJSTVO

Prodam bukova drva v pale-
tah, cepljena na 25 cm ali 33 
cm. Cena palete (1,8 m) 150 €, 
več kot dve paleti 140 €/pale-
to. Tel.: 041 734 859 

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava. 
Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Poleg tega lahko kupite mlado 
vino 2019. Tel.: 031 306 559, 
po 17. uri

Ugodno prodam kvaliteten 
cviček, dolenjsko belo in mod-
ro frankinjo iz okolice Šentjer-
neja. Možna tudi dostava. 
Tel.: 041 564 594 

Prodam modro frankinjo in 
rdeče vino (letnik 2018) ter la-
ški rizling, rdeče vino in modro 
frankinjo (letnik 2019). Cena 
ugodna. Okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Ugodno prodam belo in rdeče 
vino, letnik 2019. 
Tel.: 07 49 51 577

Ugodno prodam staro in novo 
rdeče vino. Tel.: 041 223 957

Prodam cisterno za vino, 600 
l, 3 izpusti (pipe), cena 350 €. 
Tel.: 07 49 77 003

Prodam vinogradniške be-
tonske stebre, še v vinogradu 
(80 kom), cena po spravilu ali 
dogovoru, in vino cviček ter 
belo mešano (400 l). 
Tel.: 031 566 219

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 
Pooblaščeni zastopnik:

Rob d.o.o.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

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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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.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

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

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

Prodam mlado vino: modro 
frankinjo in žametno črnino 
ali menjam za prašiča. 
Tel.: 031 266 814

Prodam mlado vino, belo ali 
rdeče. Tel.: 031 550 712

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 ter teli-
ce za zakol in suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Kupim kravo simentalko, bre-
jo, pregledano. Lahko tudi s te-
ličkom. Tel.: 041 523 344

Prodam kravo simentalko s 
teletom in silažne bale. 
Tel.: 041 446 254

Prodam bikca, starega 1 leto, 
in teličko, staro 6 mesecev, oba 
limuzin. Tel.: 031 489 676, po 
15. uri

Prodam kravo simentalko za 
pripust, vino cviček in franki-
njo. Tel.: 051 870 909

Prodam prašiče, težke 100 kg, 
in od 180 do 200 kg. Možen za-
kol, okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam polovico prašiča, tež-
kega okoli 200 kg, hranjen z 
domačo hrano. 
Tel.: 041 589 757

Prodam odojke, slamo v ok-
roglih balah (ječmenska) in 
traktor Ursus C 360, let. 1989 
(okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Prodam prašiča, težkega okoli 
120 kg (hranjen z domačo hra-
no). Tel.: 041 778 087

Prodam prašiče, težke od 120 
do 150 kg. Tel.: 051 210 504

Prodam prašiča, težkega 200 
kg, hranjenega s kuhano hra-
no. Tel.: 07 49 75 272 

Kupim sadilec krompirja in 
kosilnico SIP. Tel.: 030 998 658

Prodam kiper prikolico, 3 t, 
hidravlične zavore, poviški 3 x 
kipa, in nov plato (d: 120 cm, 
š: 190 cm, v: 40 cm). 
Tel.: 041 233 834

Prodam traktor Zetor 4911, 
letnik 1978, registriran, dob-
ro ohranjen. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 742 730

Prodam polža za pelete z ele-
ktromotorjem, dolžine 2 m, v 
dobrem stanju. Cena 70 €. 
Tel.: 051 225 851

Ugodno prodam hlevski gnoj 
(konjski), možna dostava, in 
vilice za prenos bal (enojne in 
dvojne). Tel.: 041 813 159

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

Nudimo posek in spravi-
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Toni 
Lipar s.p., Stara vas 17e, 
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodam drva (kostanjeva, 
kratko žagana), okrogle bale 
sena in chopper Daelim 125. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574 

Prodam mešana drva za kur-
javo, hlodovino na panju, na-
kladalko SIP 25 m3 in rotacij-
sko koso. Ugodno. 
Tel.: 041 408 774

Prodam suha kostanjeva drva 
in rdeče vino (cena 0,50 €/l). 
Možnost dostave. Okolica Kr-
škega. Tel.: 031 509 337 

obzornikova oglasna mreža

NA VSE OKVIRJE
-25 %
07 499 22 33

VESELI DECEMBER!

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Ivanu Žvegliču, Delavska 7, 8281 Se-
novo. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. UROK - Kar je dobru nej slabu
 2. (1.) Ans. PETAN & MARJAN PETAN - En cent
 3. (4.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 4. (6.) Ans. ROKA KASTELCA - Lepa si Slovenija
 5. (3.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
 6. (7.) Ans. MODRIJANI - Ti me tako lepo
 7. (8.) Ans. PETRA FINKA - Prepozno je za vrtnice rdeče
 8. (10.) Ans. JARICA - Hvala ti
 9. (9.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Želim si
 10. (-.) Ans. POSAVSKI VESELJAKI - Pijte modro (frankinjo)

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Valovi - Ljubica

Kupon št. 496
Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kupone pošljite na naslov: Radio Sraka, p. p. 338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 7. 12. 2019, ob 20. uri
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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!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

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

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, 
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

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

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

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

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpola-
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva-
le, spomini, ankete, nagradne igre, pis-
ma bralcev, naročniki, moja poroka idr.), 
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo 
in uporabljamo le za namene, za katere 
so bili podani.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (26/2019) bo izšla v 
četrtek, 19. decembra 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 12. december 2019.

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo 
izključno za preverjanje identifikacije naročnika. Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje 
naročnika in niso za objavo.

Prodam prašiča, težkega oko-
li 160 kg, hranjenega s kuhano 
domačo hrano. 
Tel.: 07 49 51 092

Prodam mlado svinjo, težko 
od 170 do 200 kg, hranjeno z 
domačo hrano. 
Tel.: 031 858 594

Prodam prašiče, možen zakol 
pri nas. Ugodna cena in kvali-
teta. Tel.: 041 565 142

Prodam prašiča, težkega oko-
li 160-170 kg, hranjenega z do-
mačo kuhano hrano. 
Tel.: 07 49 22 781

Prodam prašiče (30-80 kg) in 
prašiče (120-200 kg), hranje-
ne z domačo hrano. Možen za-
kol. Tel.: 031 664 286

Prodam težkega prašiča, cena 
po ogledu. Okolica Blance.
Tel.: 031 397 434

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, za nadaljnjo rejo, možen 
tudi zakol ali polovice. 
Tel.: 040 840 065

Prodam krškopoljskega pra-
šiča za zakol, hranjenega z do-
mačo hrano, na paši, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 369 754

Prodam prašiče pitance, cca. 
120 kg. Tel.: 031 529 306

Prodam prašiča, težkega oko-
li 200 kg, za zakol, hranjenega 
z doma pridelano hrano, tudi 
kuhano. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 589 273

Prodamo mlado svinjo (140 
kg) za zakol. Tel.: 07 49 68 390

Krškopoljca, 30 kg, 80 kg in 
180 kg, prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam damjake, kupim sve-
žo slanino. Tel.: 041 444 710

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam sedežno – kotno z lež-
iščem in predalom 2 x 3 m, vo-
ziček lojtrnik in vprežni voz. 
Tel.: 070 349 717

Prodam vgradni pomivalni 
stroj Gorenje, malo rabljen, 
cena 55 €. Tel.: 07 49 61 211 

Prodam otroški pograd »Ro-
bin« (Ikea), cena 70 €, in pletil-
ni stroj Pfaf. Tel.: 051 448 214

RAZNO 

Kupim mešalec za beton (120 
litrski), lahko je brez motorja. 
Tel.: 040 309 402

Prodam elektro motor, enofa-
zni, 1,5 kW. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 229 634

STIKI

63-letni iščem žensko iz Po-
savja do 60 let za prijateljeva-
nje, kasneje morda tudi zvezo. 
Tel.: 031 788 375

Vdovec, 60 let, nekadilec, na 
manjši urejeni kmetiji, želi 
spoznati žensko do 60 let. Če 
si osamljena, razočarana, si že-
liš dopisovati ali prijateljstvo 

(možno tudi kaj več), piši SMS 
ali pokliči na tel.: 031 525 739 

Sem moški, star 65 let. Želim 
spoznati žensko, staro od 58 
do 64 let, za pomoč v gospo-
dinjstvu, imam manjšo kmeti-
jo. Bodi resna. 
Tel.: 041 975 163

Za resno zvezo želim v je-
seni življenja spoznati do-
brosrčnega, urejenega prijate-
lja. Bodi voznik, upokojenec od 
63 do 70 let, nad 170 cm, neka-
dilec. Tel.: 070 244 970

55-letni moški s polno volje in 
energije ter željo po prijatelj-
stvu z žensko, staro do 60 let. 
Tel.: 031 466 038

KRŠKO – 18. novembra je 
druga generacija dijakov 
Šolskega centra Krško-Sev-
nica, ki so vključeni v med-
narodni program za mlade 
MEPI, prejela bronasta pri-
znanja za uspešno izvedeno 
pustolovsko odpravo, delo 
na področju prostovoljstva, 
osvojene veščine in dosežke 
v rekreativnem športu.

Gre za globalni program ne-
formalnega izobraževanja, ki 
poteka že od leta 1956 pod 
pokroviteljstvom britanske 
kraljeve družine. V Sloveni-
ji, kot je na podelitvi poveda-
la koordinatorka Nacionalnega 
urada Neda Kajfež Ambrožič, 
trenutno v MEPI programu 
sodeluje 2000 mladih udele-
žencev. Po besedah mentor-
jev programa na krški srednji 
šoli, Alenke Špan in Mateja 
Mlakarja, je program zasno-
van na preizkušanju in pre-
magovanju lastnih zmožnosti 
ali, kot je v času svojega življe-
nja in razvijanja programa me-
nil idejni pobudnik programa 
MEPI Kurt Hahn, je vsaka mla-
da oseba sposobna realizirati 
svoj potencial, v koliko ima za-
gotovljene priložnosti za doži-
vetja, izkustva in osebne zma-
ge. Program od mladih zahteva 
samodisciplino in samoinicia-
tivnost, ob usmeritvah, sveto-
vanju in spodbujanju mentor-

Druga generacija MEPI-jevcev

jev ter osmih inštruktorjev pa 
je sedem dijakov v vse dejav-
nosti skupaj vložilo 1554 ur 
prostovoljskega dela oz. so 
po besedah Španove za dob-
ro kondicijsko pripravljenost 
»izvedli prek deset zahtevnih 
pripravljalnih treningov, nare-
dili skupno 320 km, se povzpe-
li 13.910 m ter spustili 12.173 
m«. 

Bronasti MEPI-jevci, ki sta jim 
podelili mednarodna prizna-
nja in bronaste značke Kajfež 
Ambrožičeva in krška podžu-
panja Ana Somrak, so postali: 
Matic Plevanič, Žiga Poček, 
Brin Lipovž, Nik Dobrov-
nik, Blaž Slemenšek in Tim 
Šušterič. Ti so ob spremljajo-

čem glasbenem programu, ki 
so ga izvedle dijakinje in dija-
ki šole, pred zbranimi obisko-
valci strnili svoje vtise z opra-
vljenih nalog. Vsem je skupno, 
da so se pripravljeni spopasti 
z naslednjo težavnostno stop-
njo, to je osvojitev srebrne 
stopnje. Ta bo po zahtevnosti 
še težja, saj se bodo morali na-
mesto dosedanjih treh mese-
cev udejstvovati in osvajati 
nove veščine ter znanja na po-
dročju prostovoljstva, rekrea-
tivnega športa in veščin šest 
mesecev ter opraviti še za dan 
in noč (skupaj tri dni in dve 
noči) daljšo časovno pusto-
lovsko odpravo na neznanem 
območju.
 Bojana Mavsar

Na podelitvi prisotnih pet od šestih bronastih MEPI-jevcev 
z mentorjema Mlakarjem, Španovo, Kajfež Ambrožičevo 
(spredaj) ter podžupanjo Somrakovo

SEVNICA – V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu so bili 
med 11. in 17. novembrom postavljeni na ogled prekrasni 
izdelki klekljarske skupine Bucike pod naslovom Pogled 
skozi čas … Razstava v treh grajskih sobanah je prikazova-
la mnogo ročno izdelanih umetnin, ki so lahko stenski ok-
ras ali modni dodatek.

S svojimi prečudovitimi ročno iz-
delanimi klekljanimi motivi, ujeti-
mi v ogrlice, uhane, zapestnice, sli-
ke ali kot modni dodatek k obleki, 
čevljem in tako dalje, so se predsta-
vile Zala Brus, Tanja Košar, Dra-
gica Perc, Uršika Hočevar, Marti-
na Černič, Mateja Brlogar, Roman 
in Marija Peruci, Jožica in Tanja 
Kragl, Helena Matjašec, Štefka Si-
mončič, Pia Žnidaršič, Milka Kla-
kočar, Marija Pfeifer, Polona Štri-
celj, Marija Špan, Ljubica Knežič, 
Mira Zupanc, Jožica Resnik, Petra 
Marolt, Mateja Verbič in Tina Že-
leznik, ki klekljarsko skupino Buci-

ke tudi vodi. »Za seboj puščamo dobro sled,« je dejala na odprtju 
razstave mentorica sevniške klekljarske skupine ter se s pono-
som ozrla na pridobljen častni znak UNESCA, ki je na seznam ne-
snovne kulturne dediščine človeštva vpisal še klekljanje čipk v 
Sloveniji. Zahvalila se je tudi predstavniku podjetja HESS d.o.o., 
ki že vse od ustanovitve podpira delovanje skupine, ter Damija-
nu Gancu, direktorju Družinskega inštituta Zaupanje, pod okri-
ljem katerega delujejo Bucike. V spremljevalnem kulturnem pro-
gramu je s svojim izraznim plesom navdušila Eva Železnik ter 
komorni godalni trio GŠ Sevnica, ki so ga sestavljale Andreja 
Zupanc (učiteljica) in Gregorina Medved na violini ter Polona 
Soban na violončelu. S. Radi

SEVNICA – Literarna skupina Večerna zarja Društva upokojen-
cev Sevnica je v sevniški knjižnici pripravila literarni večer ob 
prazniku občine Sevnica ter v počastitev 60-letnice knjižnice. Z 
lastnimi izbranimi pesniškimi in proznimi besedili so se predsta-
vili Jana Cvirn, Zdravka Brečko, Jože Žnidarič, Gabrijela Ko-
lar, Vida Križnik, Štefka Vidrih in Anica Perme. Poetičnemu 
večeru so dodaten čar dodali še učenke in učenci 5. razreda OŠ 
Sava Kladnika Sevnica, ki so prebirali lastne literarne izdelki pod 
mentorstvom učiteljice Petre Jesih. Poseben zven je z igranjem 
na sintesajzer dodala Slavka Grilc, za povezovanje je skrbela 
Elizabeta Ernestl. Zbrane je nagovorila predsednica sevniške-
ga društva upokojencev Ana Jelančić, direktorica knjižnice Ani-
ta Šiško pa se je vsem zahvalila za prijeten večer ter zaželela še 
mnogo ustvarjalnih besednih trenutkov.  S. R.

Lepota, ujeta v čipki

Literarni večer v knjižnici

Tanja Košar raziskuje 
svet klekljane čipke skozi 
različne tehnike ustvarja-
nja, a najpogosteje s sliko.



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 25, četrtek, 5. 12. 201932 ZADNJA

Prireditev z manj odpadki.


