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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 23. januarja.

SILVESTROVANJA NA PROSTEM ŠE VEDNO PRIVABLJAJO – Silvestrovanja na prostem so v Brežice, 
Krško in Sevnico privabila manjše število obiskovalk in obiskovalcev kot pretekla leta, a kljub temu so 
mnogi pričakali prihod novega leta v družbi prijateljic in prijateljev ob ne preveč hladnih temperaturah 
za ta zimski čas. Nekateri so se pod jasnim nebom, ki so ga razsvetljevale praznične luči, zavrteli v 
novo leto v ritmih plesne in narodnozabavne glasbe, sevniško mestno središče pa je razsvetlil še 
nepričakovan ognjemet. Trajal je nekaj minut in dodal poseben čar najdaljši noči v letu, v kateri smo z 
najboljšimi željami vstopili v prestopno leto 2020.  Foto: P. Pavlovič, R. Retelj, S. Radi 

Dr. Jože Andolšek, salezijanec, profe-
sor verouka in misijonar:
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Za posavski nogometni preporod

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

Predstavite svojo dejavnost 
v Posavskem obzorniku.

Ponujamo vam 
več zanimivih možnosti oglaševanja.

Dobrodelna proslava
Dan po božiču v Sloveniji praznujemo dan samo-
stojnosti in enotnosti, v Krškem pa je že nekaj let 
regijska proslava ob tem državnem prazniku. Na 
tokratni, ki je bila dobrodelne narave, je kot slav-
nostni govornik nastopil državni svetnik in sev-
niški župan Srečko Ocvirk, ki je med drugim de-
jal, da danes živimo lažje, dlje in bolj kakovostno 
kot leta 1991.

 Stran 5

Iz starega v novo leto
z Lanom in Lucijo

V brežiški porodnišnici je bilo zadnji dan lanskega 
in prvi dan letošnjega leta precej pestro – na silve-
strovo so namreč prijokali na svet trije dečki (zadnji 
je bil nekaj pred 19. uro Lan), na novega leta dan 
pa tri deklice (prva je bila malo pred 15. uro Luci-
ja). Obiskali smo njuni mamici pa tudi porodnišnič-
no osebje, ki je postreglo s statističnimi podatki in 
modnimi porodnimi trendi.

Stran 3

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - B kategorija

Krško, 30. 1. 2020, ob 15:30

Info: 031 564 147
www.prah.si

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

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE!

Šolska programa spet zavrnjena
BREŽICE – Za danes, 9. januarja, je Ekonomska in trgovska 
šola (ETrŠ) Brežice sklicala novinarsko konferenco zaradi 
odločitve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da 
vnovič zavrne njihovo zahtevo po umestitvi izobraževalnih 
programov zdravstvena nega in bolničar na ETrŠ Brežice v 
šolskem letu 2020/2021. Kot pravijo na brežiški šoli, bi radi 
javnosti povedali, da ETrŠ Brežice izpolnjuje prostorske, kad-
rovske in vse druge pogoje za uspešno izvajanje obeh progra-
mov ter da je pristojno ministrstvo dolžno popraviti storjene 
napake v mreži šol, katerih posledica je izrazita neenakoprav-
nost prebivalcev Posavja na področju izobraževalnih možnos-
ti v primerjavi z ostalimi deli Slovenije. Na novinarski kon-
ferenci bodo sodelovali poslanca v Državnem zboru, župan 
občine Brežice, predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, Splo-
šne bolnišnice Brežice, srednjih šol v Posavju, projekta MOST 
ter sveta in zaposlenih na šoli.  R. R.

AKTUALNO
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Na prihodkovni ravni si od 
davčnih prihodkov obetajo 1,4 
milijona evrov, 122.000 evrov 
bodo predstavljali nedavčni in 
634.000 evrov transferni pri-
hodki. Pri odhodkih za tekoče 
odhodke namenjajo 570.000 
evrov, 755.000 evrov za teko-
če transferje, za investicijske 
odhodke in transferje pa prib-
ližno 1,4 milijona evrov. V prvi 
obravnavi proračuna so na 
občini napovedali močno in-
vesticijsko leto. Največji zalo-
gaj bodo hidravlične izboljšave 
vodovodnega omrežja, katerih 
skupno vrednost ocenjujejo na 
približno 2,36 milijona evrov, 
od tega bo občina investira-
la dobrih 600.000 evrov, prib-
ližno dve tretjini manj država, 
1,49 milijona evrov pa so pri-
dobili evropskih sredstev. Gre 
za štiriletni projekt, za kate-
rega so v letu 2019 pridobili 
gradbena dovoljenja in projek-
tno dokumentacijo, izvedbena 
dela pa naj bi potekala do no-
vembra 2022. Drugi večji za-
logaj bo izgradnja gasilskega 
doma z večnamenskimi pro-
stori, ki naj bi končno podobo 
dobil do konca leta 2021, ce-
lotno investicijo so ocenili na 
400.000 evrov. Med vidnejši-
mi investicijami prihodnjega 
leta je še ureditev stanovanj 
v Bratuševi domačiji, zaklju-
čili bodo z obnovo kulturnega 

Bistriški proračun nekoliko višji
BISTRICA OB SOTLI – Na zadnji lanski seji je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli v prvi obravnavi po dolgi 
razpravi potrdil proračun za letošnje leto, ki se v primerjavi z lanskim nekoliko zvišuje. Pri prihodkih ima-
jo načrtovanih 2,14 milijona evrov, odhodki bodo znašali skoraj 2,77 milijona evrov. 

doma in ureditvijo prostornej-
še knjižnice, v načrtu so še ob-
nove plazov in občinskih cest, 
manjše obnove na osnovni šoli 
in zdravstvenem domu, nada-
ljevanje izdelave prostorske-
ga načrta, izdelava dokumen-
tacije za gradnjo novega vrtca 
in telovadnice ter izdelava do-
kumentacije za avtobusna po-
stajališča. Evropska sredstva 
si obetajo še za za dva manj-
ša posavska projekta, v okviru 
katerih bodo uredili prostor za 
shranjevanje in polnjenje elek-
tričnih koles v prostorih hostla 
Gabronka ter ureditev stalne 
razstave kovaškega orodja.

Obsežnejša razprava se je raz-
vila ob predlaganem naku-
pu Čepinove hiše, v kateri naj 
bi občina uredila prenočišča. 

Nekaj svetnikov je vprašalo o 
potrebi po dodatnih ležiščih 
pa tudi, ali je hiša primerna za 
to dejavnost. Bili so enotni, da 
bi se z nakupom sredstva za 
vzdrževanje občinskih stavb še 
povečala. Župan Franjo Debe-
lak je namero občine podkre-
pil z dejstvi o lokacijski ustre-
znosti stavbe, dejal je, da bi 
vsebino stavbe povezali z ob-
stoječim hostlom Gabronka in 
tako oblikovali celostno podo-
bo središča, zagovarjal pa je 
tudi dejstvo, da bi jim lastnina 
te nepremičnine olajšala more-
bitno ureditev prometa mimo 
središča. Do prihodnje seje 
bodo na občini pripravili oce-
no nadaljnjega vložka v ure-
ditev stavbe, nato pa se bodo 
odločili o primernosti nakupa 
58.000 evrov vredne nepre-

mičnine. Simon Rogina je k 
obstoječemu proračunu pred-
lagal, naj se v postavko kultur-
ne dediščine umesti še nekaj 
sredstev za obnovitvena dela 
na Kravaričevi domačiji, Meto-
da Rainer pa je spomnila, da 
so bila na eni izmed prejšnjih 
sej že predlagana proračunska 
sredstva za razpis za samoza-
poslene v kulturi. 

Cene storitve pomoči druži-
ni na domu koncesionarskega 
podjetja Senior, center za po-
moč starejšim, Lidija Umek s.p. 
se v letu 2020 ne bodo spre-
minjale. Polna cena efektiv-
ne ure med tednom bo tako 
znašala 17,92 evrov, od tega 
bo uporabnik plačal 5 evrov, 
subvencija občine pa bo zna-
šala 12,92 evrov. Ura storitve 
v nedeljo in ob praznikih bo 
znašala 19,77 evrov, uporab-
nik bo plačal 5,52 evrov, sub-
vencija občine bo tako znašala 
14,25 evrov. Potrdili so še od-
pis dolga iz naslova najemnin 
in stroškov ogrevanja v viši-
ni 2.893,10 evrov, ki ga zara-
di nizkega socialnega položaja 
niso mogli izterjati od bivšega 
najemnika občinskega stano-
vanja, ter soglašali s predlaga-
nimi spremembami in dopol-
nitvami statuta ZD Šmarje pri 
Jelšah. 
 Emilija Šterlek

V 2020 z veljavnim proračunom

Kot smo že poročali, je v njem 
predvidenih 3,6 milijona 
evrov prihodkov in 4 milijone 
evrov odhodkov, skupaj z 200 
tisočaki prenesenih sredstev 
iz letošnjega leta ter zadolži-
tvijo v višini 250 tisočakov in 
50 tisočaki odplačila starega 
dolga pa je uravnotežen. V tem 
času so ga obravnavala vsa de-
lovna telesa občinskega sveta, 
ki nanj niso imela pripomb, 
zadnji dan javne razprave pa 
so prejeli pobudo občana za 
obnovo Resljeve, Hmeljske in 
Gorjupove ceste. Kot je dejal 
župan Ladko Petretič, pobu-
de, ki je sicer umestna, niso 
mogli upoštevati v predlogu 
proračuna, jo pa bodo pri re-
balansu, vsaj za projektno do-
kumentacijo. Devet svetnikov 
je proračun potrdilo soglasno.

Opravili so tudi dve imenova-
nji: kot predstavnika občine v 

svet JZ Lekarna Krško so ime-
novali Omarja Hanuno, v svet 
JZ Zdravstveni dom Krško pa 
Miro Repar. Razpravljali so 
tudi o možnosti postavitve hi-
trostne ovire v bližini osnov-
ne šole iz smeri Podbočja, 
kjer je zaradi zapore mostu 
na Brodu v zadnjih mesecih 
več prometa. S strani Kostaka 
so dobili ponudbo za postavi-
te asfaltne hitrostne ovire v 
višini 4.300 evrov, a so neka-
teri menili, da lahko to pred-
stavlja nevarnost in da bi bilo 
morda bolje urediti svetlobna 
ali zvočna opozorila. O rešitvi 
se bodo še posvetovali, morda 
pa bo zapora mostu medtem 
že odpravljena.

Župan je v uvodnem poroči-
lu o izvrševanju sklepov po-
vedal, da so proti koncu leta 
asfaltirali še zadnje odseke, ki 
so jih imeli v načrtu, pri čemer 

jim je šlo na roke tudi ugodno 
vreme. V Sajevcah so postavi-
li novi avtobusni nadstrešni-
ci, še dve pa bodo postavili pri 
Žolnirju, kjer so v ta namen že 
postavili temelje. Postajališče 
za avtodome je urejeno, opra-
viti morajo še tehnični prev-
zem, travo pa bodo zaseja-
li spomladi. Tudi pri osnovni 
šoli je končana zunanja uredi-
tev. Za objekt kostanjeviškega 
dvorca oz. starega farovža so 
plačali prvi obrok, v začetku 
leta ga bodo s pomočjo poso-
jila dokončno odplačali. Župan 
se za ureditev objekta nadeja 
sofinancerskih sredstev s stra-
ni Ministrstva za kulturo ali 
Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake mož-
nosti, saj želijo v njem urediti 
medgeneracijski center. 

Petretič se je ob koncu seje 
svetnikom zahvalil za celo-
letno korektno sodelovanje. 
»Občino smo popeljali nazaj 
na pravo pot. Veliko smo nare-
dili tako na področju investicij 
kot na področju odnosov, ljud-
je so prepoznali pomen občin-
skega sveta,« je med drugim 
dejal ob zaključku politično 
dokaj mirnega leta v občini.
� Peter�Pavlovič

Namesto Rostoharja Kuhar
Z novim letom se je sodelavec občinske uprave Stanislav 
Rostohar, zadolžen za gospodarsko infrastrukturo, urejanje 
prostora in varstvo okolja, upokojil. Občina je med prijavljeni-
mi na javnem razpisu za njegovega naslednika izbrala doma-
čina Mateja Kuharja.

RADEČE – 19. decembra se je 
na 8. redni seji sestal tukajšnji 
občinski svet. Med drugim je 
obravnaval in sprejel višjo ceno 
programov v predšolski vzgo-
ji. S 1. februarjem bodo cene 
predšolske vzgoje v radeškem 
vrtcu višje (za dvig je glasova-
lo 10 svetnic in svetnikov, tri-
je so bili proti, en glas je bil 
vzdržan), in sicer za prvo sta-
rostno obdobje v višini 5 %, za 
drugo 2,7 % in za kombinirani 
oddelek 4,5 %. 

V nadaljevanju občinske seje 
so se prisotni seznanili s poro-
čilom o delu Nadzornega od-
bora občine Radeče za drugo 
polovico iztekajočega se leta 
ter z izvrševanjem proraču-

na od januarja do novembra 
2019. Finančnica Marta Ašič 
je med drugim povedala, da je 
Občina Radeče v lanskem letu 
odplačala 128 tisoč evrov kre-
dita, tako da se 1,5-milijonski 
dolg počasi znižuje. Po obrav-
navi predloga proračuna za 
leto 2020 so le-tega soglasno 
potrdili in dali tudi pisno so-
glasje k zadolževanju za JP Ko-
munalo Radeče do višine 250 
tisoč evrov (za nabavo osnov-
nih sredstev) in do enake vi-
šine še za KTRC (za nove pro-
jekte). 

Občinski svet je potrdil ime-
novanje Duške Kalin za di-
rektorico KTRC, ki ga trenu-
tno vodi kot v. d. direktorice, 

25. januarja pa ji bo začel teči 
štiriletni mandat. Maja Glavač 
bo februarja na osrednji slove-
snosti ob kulturnem prazniku 
prejela priznanje Ivana Pešca 
za uspešno delovanje na glas-
benem področju, ki ga dosega 
tudi z vodenjem godalnega or-
kestra Strunikat. V zaključnem 
delu občinske seje so svetnice 
in svetniki potrdili dokument 
obnove cestnega odseka lo-
kalne ceste Gabrce–Radeče na 
Močilnem ter obnove odseka 
vodovodnega sistema v nase-
lju Stari Dvor. Rafaela Pinta-
rič, ki je občinska svetnica že 
16 let, je prisotne seznanila, 
da bo s 1. marcem mesto pre-
pustila nekomu drugemu.
  S. Radi

Vrtec bo dražji, dolg se znižuje

SEVNICA – 18. decembra se je na 12. redni seji sestal sevniški 
občinski svet. Prisotni svetniki in svetnice so med drugim 
soglasno potrdili proračun za letošnje leto ter se seznanili 
z načrti o gradnji mostu na Log, česar si prebivalke in prebi-
valci Sevnice ter Loga želijo že več kot desetletje.

Svetnice in svetniki so o proračunu občine Sevnica za leto 2020 
razpravljali že na novembrski občinski seji, na kateri so podali 
kar nekaj pripomb, predlogov in pobud, ki jih je občinska uprava 
nato obravnavala ter nekatere uvrstila v posamezne proračun-
ske postavke. To je na decembrski seji župan Srečko Ocvirk ute-
meljil z besedami, da je treba upoštevati finančne zmožnosti in 
razmišljati tudi o projektih, ki niso enoletnega značaja. V krajši 
razpravi je Franc Povše (ponovno) izpostavil potrebo po gradnji 
vrtca v Boštanju, za kar bi se lahko začela urejati dokumentacija, 
Gorazda Zupanca pa je zanimalo, s kakšnim namenom se bo od-
kupila sušilnica v Loki, in odgovor je bil, da je v načrtu ureditev 
trga v kraju. V nadaljevanju so prisotni soglasno potrdili občin-
ski proračun, ki znaša 17,5 milijona evrov, medtem ko je predvi-
denih proračunskih odhodkov za 17,9 milijona evrov, 120 tisoč 
evrov pa je namenjenih tudi participativnemu delu proračuna.

Po več kot desetletju prvih načrtov za izgradnjo mostu, ki bo 
povezal staro sevniško mestno jedro z naseljem Log na levem 
bregu Save, se zdi, da bo končno prišlo do realizacije. Načrte so 
predstavili vodja sektorja za investicije v ceste na Direkciji RS za 
infrastrukturo Tomaž Willenpart in predstavniki projektant-
skega podjetja. Gre za zelo zahteven projekt s trenutno ocenje-
no vrednostjo 14 milijonov evrov. Z izgradnjo mostu, ki je v na-
črtih predviden kot viadukt v dolžini 280 metrov, je predvidena 
ukinitev dveh nivojskih železniških prehodov ter povezava ces-
te Sevnica–Blanca s cesto Boštanj–Impoljca na Logu s krožiš-
čema na obeh straneh Save ter z avtobusnim obračališčem na 
Logu. Most bo imel na obeh straneh vozišča še kolesarsko ste-
zo in pločnik. Predstavljen je bil tudi časovni okvir poteka iz-
gradnje: v letu 2020 bo zaključek projektiranja, izvedeno stro-
kovno mnenje in revizija projekta; v obdobju 2020/2021 se bo 
začela izdelava investicijskega programa in naročilo parcelaci-
je; v letu 2022 se bo začelo s pridobivanjem zemljišč; v obdobju 
2022/2023 bo vložena vloga za gradnjo in objava razpisa za iz-
vajalce del, v kolikor bodo v državnem proračunu zagotovljena 
finančna sredstva; gradnja naj bi se pričela v letu 2024, zaklju-
čena naj bi bila leta 2026. 
 Smilja Radi

Proračun soglasno sprejet, 
most na Logu do leta 2026

Bistriški�občinski�svet�na�zadnji�lanski�seji

KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviška občina je v novo leto stopila z veljav-
nim proračunom, saj so ga občinski svetniki na zadnji lanski seji soglasno potr-
dili. Svetniki so na mizo dobili popolnoma enak predlog proračuna kot osnutek, 
ki so ga obravnavali in poslali v 15-dnevno javno razpravo konec novembra.

BROD – Potem ko je podjetje 
KT Tršinar (kot podizvajalec 
podjetja CGP) pred prazniki 
izvedlo obnovo vozne površi-
ne in varnostne ograje že sko-
raj pet mesecev zaprtega lese-
nega mostu čez reko Krko, so 
v minulih dneh opravili še za-
menjavo oz. ojačitve horizon-
talnih povezav na konstrukci-
ji mostu, ki jih je pri pregledu 
mostu 18. decembra zahteval 
projektant Direkcije RS za in-
frastrukturo. Med prazniki za-
radi visokega vodostaja Krke 
tega ni bilo možno izvesti, k 

sreči pa je reka po novem letu 
dovolj upadla. Podjetje CGP je 
medtem začelo še z namešča-
njem prometne signalizacije, 
s katero bo urejen izmenični 
enosmerni promet preko mo-

stu ter ločena vozna površina 
od hodnika za pešce. Kot smo 
izvedeli tik pred oddajo časo-
pisa v tisk, je za danes, 9. ja-
nuarja, sklican tehnični pre-
gled mostu, na katerem bodo 
preverili, ali je most saniran v 
skladu s popisom materiala in 
del projektanta ter ali so dela 
dobro izvedena. V KS Podbo-
čje in v strokovnem odboru, ki 
ga je za reševanje problemati-
ke mostu imenovala KS, upa-
jo, da bo most odprt nemudo-
ma oz. še v tem tednu.
 P. P.

Obnova končana, odprtje še ta teden?
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28-letna Tanja Weixl iz Krške-
ga je na prvi dan novega leta ob 
14.48 rodila hčerko Lucijo, ki 
je tehtala 3670 g in je bila ve-
lika 52 cm. S 30-letnim očkom 
Gašperjem Jarcem že imata 
triletnega sina Liama. »Zani-
mivo je, da se je Lucija rodila 
1. 1., Liam pa 11. 11.,« je dejala 
mamica Tanja, ki ima v avstrij-
skem Gradcu brata Mateja in 
mamo Miro. Očkova mama je 
Darja, oče Tomo, oba pa prav 

tako živita v Krškem. Porodni-
ca je imela rok na silvestrovo. 
»A je hčerkica nekoliko poča-
kala,« je še povedala mamica, 
ki je prišla v porodnišnico 1. ja-
nuarja zjutraj ob 8. uri. »Poma-
gali so mi z umetnimi popadki, 
ki so bili precej močni, porod 
pa je bil hiter, saj sem rodila 
v dobrih dveh urah po narav-
ni poti. Tudi prvič sem rodila 
po naravni poti. V nosečnosti 
nisem imela težav, dobro sem 
se počutila, le prve mesece 
sem imela nosečniško slabost.« 
Imeni obeh otrok sta s partner-
jem izbrala skupaj. Zadovoljna 
sta, ker imata par, in ne razmi-
šljata, da bi imela še kaj otrok. 
»V porodnišnici se dobro poču-
tim, zadovoljna sem, osebje je 
zelo prijazno. Super je bila tudi 
pomoč pri porodu in srečna 
sem, ker je z nama vse v redu,« 
je zaključila Weixlova.

27-letna Mateja Gričar je 
31. decembra ob 18.52 rodi-
la sina, ki je bil težak 3750 g, 
velik pa 55 cm. Očka je 25-le-
tni Alen Resnik. Sinek Lan je 
njun drugi otrok, prvorojenka 
je štiriinpolletna Maša. Mlada 
mamica ima brata Denisa, ki 
je očka hčerki Mii in sinu An-
žetu, babica je Zdenka in de-
dek Marjan, stanujejo pa na 
Zdolah. Očka Alen ima sestro 
Niko, mamo Marjano in očeta 
Francija. Novega družinskega 
člana sta se razveselila po očk-
ovi strani tudi prababica Ma-
rija in pradedek Lojze. Vse tri 
generacije stanujejo v Venišah. 
V pogovoru je sogovornica de-
jala, da je imela že prvi porod 
prezgodaj in tudi tokrat je ime-
la rok poroda šele 14. januar-
ja. »Zaradi lege ploda je bila 
nosečnost rizična. Bila sem 

pod večjo zdravniško kontro-
lo, morala sem več počivati. 
Drugače pa sem se ves čas po-
čutila v redu, le mirovati je bilo 
treba,« je dejala in dodala, da je 
bil porod presenečenje. »Priš-
la sem na kontrolo in bila sem 
dovolj odprta, tako so me zadr-
žali in nas je malo prej razve-
selil nov družinski član. Vesela 
sem, da sem rodila kot zadnja 
v letu,« se je nasmehnila in še 
povedala, da sta ime za oba ot-

roka s partnerjem izbirala sku-
paj. »Danes pa lahko rečem, da 
ima ime sedaj simbolni pomen 
in nakazuje, da se je rodil Lan-
-i,« je še z nasmeškom pripo-
mnila. 

Statistični podatki 

V letu 2019 so v porodnišnici 
zabeležili 474 porodov in 479 
rojstev, saj je bilo pet dvojčkov. 
Deklic je bilo 242, dečkov pa 
237. Iz občine Brežice je bilo 
177 porodnic, iz občine Krško 
183 in iz občine Sevnica 57, 
iz občine Bistrica ob Sotli 13, 
iz občine Radeče pet, iz obči-
ne Kostanjevica na Krki dve, 
iz občine Kozje deset, iz obči-
ne Podčetrtek štiri, z novome-
škega območja šest, s celjskega 
in ljubljanskega pa po dve. Iz 
še nekaterih slovenskih krajev 
so zabeležili po en porod, prav 
tako iz Sirije, iz sosednje Hrva-
ške pa štiri.  

Opravili so 92 carskih rezov, 
kjer ni bilo posebnosti. Porod-
nice odpustijo v domačo oskr-
bo peti dan po carskem rezu, 
pri vaginalnem porodu pa tret-
ji dan, prvi dan je statistično 
ničti. Najtežji deček, ki se je ro-
dil, je imel 4400 g, isto težo je 
imela najtežja deklica. Najlaž-
ji deček je imel 1300 g, najlaž-
ja deklica pa 2000 g. Najmlaj-
ša porodnica v lanskem letu se 
je rodila leta 2003, najstarej-
ša pa leta 1977. Ena porodni-
ca je bila samska, ostale so na-
vedle očeta. 

Novo leto so pričeli s tremi po-
rodi deklic, ki so se rodile ob 
14.48, 17.12 in 23.13. Za sreč-
ne porodne in poporodne tre-
nutke je 31. 12. skrbela me-

dicinska ekipa v sestavi dr. 
Mateje Vukmanič Pohar, ba-
bice Petre Pristavec, pediatra 
Gorana Žarkoviča in otroške 
sestre Jerneje Pavlič. V me-
dicinski ekipi 1. 1. 2020 sta 
bila zdravnica in pediater ista 
kot prejšnji dan, babica je bila 
Tea Orožen, otroška sestra 
pa Manca Brilej. Na praznič-
ni 2. januar smo ujeli medicin-
sko ekipo z dr. Natašo Kočnar, 
babico Sanelo Lukavica, pedi-

atrinjo Sanjo Radić Lugarić, 
otroška sestra je bila ista kot 
zadnji decembrski dan.  

Življenjski stil in modni 
porodni trendi

Današnje obdobje je čas ži-
vljenjskega standarda na viso-
ki ravni in temu primerno se 
prehranjujejo bodoče mamice, 
ki imajo vsaka svoj življenjski 
stil. Ni dovolj gibanja, vnaša se 
preveč kalorične hrane, ženske 
se vedno starejše odločajo za 
prvega otroka, temu lahko bot-
ruje prisotnost t. i. bolezni mo-
derne dobe, npr. nosečniška 
sladkorna, povišan tlak, zato 
je toliko bolj nujna kontrola 
nosečnice. 

V lanskem letu je bil zabeležen 
en porod doma, ki se je srečno 
končal. Stroka spodbuja poro-
de v varnem okolju, da so le-
-ti kontrolirani, kar omogoča 
porodnišnica. Trend rojevanja 
doma ni priporočljiv oz. je lah-
ko celo nevaren, če ni usposo-
bljenega osebja. Takšni porodi 
so lahko celo usodni za otroka. 
To se pojavlja v zadnjem času 
povsod po Sloveniji. Obstajajo 
sicer babice s posebno licenco, 
ki pomagajo pri porodu doma, 
ta storitev je plačljiva. Če ima 
porodnica babico pri sebi, ona 
uredi nadaljnji postopek, saj je 
treba otroka prijaviti v matič-
no evidenco. Če pa porod po-
teka brez babice, je procedu-
ra zapletena, ker sledljivost 
novorojenčka ni preverjena, 
lahko je vprašljiv izvor otro-
ka, zlasti v današnjih migra-
cijskih časih. Trend doula (ali 
dula, obporodna spremljeval-
ka) je izzvenel, verjetno zaradi 
večjega izobraževanja parov v 

materinski šoli, kjer pridobijo 
razširjeno znanje o nosečnos-
ti, porodu, negi novorojenca …

Materinstvo spremeni 
življenje

»Naj poudarimo, da je mate-
rinstvo naraven pojav, vendar 
ni enostavno, saj se s priho-
dom otroka predrugači dnev-
ni ritual. Otroci so zahtevni, 
lahko ponoči ne spijo, imajo 

krče, jokajo, vendar se zaradi 
tega ni treba pretirano vzne-
mirjati. To je naravni proces 
rasti otroka. Mamice naj do-
volijo, da jim kdo pomaga. Ni 
treba imeti slabe vesti, če vse-
ga v hipu ne zmorejo. Treba se 
je naspati in si odpočiti, kajti 
psihično razpoloženje matere 
je zelo pomembno. Po porodu 
je lahko nihajoče, kar za otroka 
ni dobro, saj to čuti. Če je mati 
izčrpana, nemirna, razdražlji-
va, ker je nenaspana, to prena-
ša na otroka in so lahko zaradi 
tega vsi nesrečni. Zadovoljna 
in umirjena mati je najboljši 
pogoj, da je otročiček srečen,« 
so poudarile sogovornice in iz-
postavile še pomembnost do-
jenja. »V porodnišnici svetuje-
mo glede dojenja. Ko pridejo v 
domače okolje, imajo pri nas 
24-urno možnost, da nas pok-
ličejo, smo jim na razpolago za 
svetovanje. Lahko se tudi oseb-
no oglasijo po nasvet, če pot-
rebujejo kakšno besedo glede 
uspešnosti dojenja. Po prihodu 
domov jih obiskujejo tudi pa-
tronažne sestre, ki dajejo na-
potke. Dojenje ni le hrana, to 
je tudi izkaz ljubezni, naveza-
nosti in imunološka zaščita,« 
je bilo še povedano.

V začetku minulega leta so svo-
jemu namenu predali dve nad-
standardni sobi, kjer je lahko 
prisoten tudi partner, ki biva-
nje dodatno plača. Zanimanje 
za nastanitev je precejšnje, in 
če bi imeli še kakšno na raz-
polago, bi jim prišlo prav. Pred 
zaključkom leta pa so investi-
rali v nova avtomatska vhodna 
vrata v porodni oddelek, tako 
je omogočena še večja varnost 
in zasebnost njihovih pacientk.
� Marija�Hrvatin

BREŽICE�–�V�Brežicah�se�tudi�tokrat�niso�izneverili�tradiciji�
in�pripravili�silvestrovanje�na�prostem,�ki�je�bilo�ponovno�
dobro� obiskano.� Pretežno� občanke� in� občane� pa� tudi�
nekatere�izven�občinskih�meja�je�na�zadnji�večer�leta�2019�
z�živo�glasbo�zabavala�skupina�Obvezna�smer,�katere�hiti�
segajo� v� 80.� leta� prejšnjega� stoletja.�Množico� je� tik� pred�
polnočjo�tradicionalno�nagovoril�župan�Ivan�Molan�in�dejal,�
da�se�zaključuje�desetletje,�v�katerem�so�se�z�občani�veliko�
družili,�srečevali�in�organizirali�veliko�dobrih�dogodkov.�Po�
skupnem�nazdravljanju�in�številnih�voščilih�za�vse�dobro�v�
letu�2020�in�obenem�tudi�na�začetku�novega�desetletja�ter�
nekaj�posameznih�ognjemetih�v�neposredni�bližini�prizorišča�
(uradnega�ognjemeta�v�Brežicah�že�nekaj� let�ni�več)�se�je�
zabava�nadaljevala�pozno�v�novoletno�noč�oz.�že�kar�jutro.�
Ogrevanje�za�silvestrovanje�v�brežiškem�mestnem�jedru,�za�
katerega� je� spet�poskrbel�brežiški�Zavod�za�podjetništvo,�
turizem� in� mladino,� je� potekalo� že� dan� prej,� ko� se� je�
številna�množica�zabavala�ob�zvokih�najbolj�priljubljenega�
slovenskega�ansambla�Modrijani,�še�prej�pa�se�je�v�Viteški�
dvorani�Posavskega�muzeja�v�organizaciji�PMB�odvil�zdaj�
že� tradicionalni� 6.� gala� novoletni� koncert� z� nastopom�
Slovenskega�okteta.�R.�R.

KRŠKO�–�V�Krškem�je�t.�i.�silvestrske�dneve�tretje�leto�zapored�
organiziralo� KUD� Posavje� prireditve.� Potem� ko� so� na�
predzadnji�dan�v�letu�pripravili�program�za�otroke,�zvečer�
pa�so�se�številni�zabavali�ob�glasbi�D'Palinka�banda�in�Pop�
Designa�z�Miranom�Rudanom,�je�novo�leto�nekoliko�manjša�
množica�na�Trgu�Matije�Gubca�dočakala�ob�glasbi�mlade�
petčlanske�zasedbe�Džuboks�iz�Kostanjevice�na�Krki.�Večina�
se�je�sicer�bolj�kot�pod�odrom�gnetla�v�ozadju�prizorišča�in�ob�
stojnicah,�na�katerih�so�ponujali�tople�napitke,�ob�novoletnem�
odštevanju,�ko� je�vzdušje�nekoliko�oživelo,�pa�so�nekateri�
vendarle�stopili�malo�bolj�v�ospredje.�Medtem�ko�so�'uradni'�
ognjemet�nadomestili�številni�manjši�ognjemeti�v�okolici,�so�
nekateri�pogrešali�nagovor�in�voščilo�župana�ali�katerega�
drugega�predstavnika�lokalne�oblasti.�P.�P.

Na staro leto trije dečki,
na novo leto tri deklice
BREŽICE – Zadnji dan leta 2019 so se v brežiški porodnišnici rodili trije dečki, zadnji novorojenček je bil 
Lan, leto 2020 pa so pričele tri deklice, prva se je 1. januarja rodila Lucija. Naslednjega dne smo se z obema 
mamicama pogovarjali o počutju in občutjih, o podrobnejših statističnih podatkih ter napotkih za bodoče 
mamice pa z dežurnim medicinskim osebjem.

Mamica�Tanja�Weixl�s�hčerko�Lucijo Mamica�Mateja�Gričar�s�sinom�Lanom

SEVNICA� –� Vstop� v� novo� leto� so� Sevničanke� in� Sevničani�
začeli�na�prostem�v�mestnem�središču�že�v�poznem�torkovem�
popoldnevu�s�silvestrovanjem�za�najmlajše�s�predstavo�Prav�
posebno�darilo�in�s�prihodom�dedka�Mraza.�Prednovoletno�
druženje�in�rajanje�za�starejše�se�je�začelo�ob�22.�uri�ob�zvokih�
ansambla�Roka�Žlindre.�Novoletno�zdravico�je�izrekel�župan�
Srečko� Ocvirk:� »Občankam� in� občanom� želim� predvsem�
zdravja,�zadovoljstva�in�uspehov,�povezanosti�in�miru.�Naj�
bo�s�toplino�in�srečnimi�dogodki�prepleteno�novo�leto�2020.�
Še�naprej�si�želim�dobrega�sodelovanja�na�vseh�področjih�
našega�skupnega�sobivanja.«�S.�R.
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PIJAN NASILNEŽ DAVIL ŽENO – Brežiški policisti so 21. 12. 
prejeli klic na pomoč, ker naj bi moški pretepal ženo. Takoj so 
odšli na kraj, zaščitili žrtev ter vzpostavili javni red in mir. Zo-
per pijanega nasilneža, ki ni upošteval ukazov policistov in je 
nadaljeval z žaljenjem družinskih članov, so uporabili prisil-
na sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. 
Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 44-letni moški žrtev davil, 
jo večkrat udaril v glavo in jo poškodoval. Zaradi nasilja je utr-
pela več zlomov reber in poškodbe glave. Policisti so zoper osu-
mljenca podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasi-
lja v družini in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi.

GLASBENI PRIPOMOČEK SPROŽIL EVAKUACIJO – 27. 12. 
zjutraj so na mejnem prehodu Obrežje pri pregledu avtobusa 
v enem od potovalnih kovčkov zaznali elektronsko napravo z 
napajanjem, ki je po svojih značilnostih in obliki vzbudila sum, 
da gre za eksplozivno napravo z mehanizmom za vžig. Rent-
genski posnetek je potrdil, da gre za sumljiv predmet. 32-le-
tnemu potniku so odvzeli prostost, mejni prehod so evakuira-
li, promet na avtocesti proti Obrežju pa za nekaj časa omejili in 
zaprli. Na koncu se je izkazalo, da je sumljiva naprava brezžič-
ni pedal za obračanje elektronskih notnih strani na tabličnem 
računalniku. Ob tem je bil pridržan njen lastnik, ruski pianist 
Andrej Gugnin, ki so ga po dobrih dveh urah, ko je bilo znano, 
da predmet ni nevaren, spet izpustili, mejni prehod pa ponov-
no sprostili za promet.

PRI GAZICAH IN V RADEČAH SKUPNO 11 POŠKODOVANIH 
– 18. 12. nekaj po 11. uri so bili policisti obveščeni o prometni 
nesreči z udeležbo kombija in osebnega avtomobila pri Gazicah. 
Opravili so ogled in ugotovili, da je 24-letni voznik vozil oseb-
ni avtomobil iz smeri Cerkelj ob Krki proti Gazicam. V naselju 
Gazice je v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast 
nad vozilom, zapeljal levo in čelno trčil v Renault trafic, ki ga je 
iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 48-letni voznik. V nesreči 
sta se hudo poškodovala dva potnika iz vozila povzročitelja in 
en potnik iz kombija. Oba voznika in še dva potnika iz kombija 
so utrpeli lažje poškodbe. Zoper povzročitelja nesreče so poli-
cisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Dan pred 
božičem je prišlo malo po 13.00 na Poti na Brod v Radečah do 
prometne nesreče z udeležbo dveh osebnih vozil, v kateri so se 
poškodovale štiri osebe.  Zbral:�R.�R.�

Nina Špiler Škoda, Črešnjice: V (pred)praznič-
nem času se trudim, da koledarje, venčke, vo-
ščilnice ipd. kupim od dobrodelnih organizacij, 
otrok in ostalih ljudi, ki zbirajo denar za dolo-
čene namene. Rada se udeležim prireditev in 
predstav, kjer so prostovoljni prispevki. Prazni-
ki so zame čas za družino, sorodnike in prijate-

lje. Tudi za tiste, za katere skozi leto ne najdem časa.

Simon Krošelj, Poklek: Pri nas smo mnenja, da 
so ljudje potrebni pomoči ne samo med prazni-
ki, ampak čez celo leto, zlasti ob raznih naravnih 
nesrečah ali družinskih tragedijah. V naši druži-
ni najraje pomagamo direktno človeku, ki je po-
treben pomoči, zlasti če živi blizu. Glede na izku-
šnje pomoč preko dobrodelnih ustanov namreč 

ne pride vedno do tistega, ki jo potrebuje.

Antonija Ban, Trebež: Rada obdarujem, tudi v 
prazničnih dneh. Vsakemu namenim edinstve-
no darilce. Poslušam svoje srce, podarim spon-
tano in iskreno. Naučena sem, da sem dobro-
delna. To ni samo po sebi umevno, priti mora 
v zavest. Ob praznikih so mnogi bolj darežljivi, 
še posebej, če se jih na to spomni. Že otroke bi 

morali poučiti, da dobrodelnost prinaša zadovoljstvo in bogati. 

Eva Kotar, Sevnica: Naša družina redno name-
nja sredstva Karitas in Rdečim noskom, sama pa 
v okviru študija saksofona v Nemčiji in medna-
rodne združbe Live Music Now redno igram v 
inštitucijah, kot so domovi ostarelih, sirotišnice, 
centri za odvisnike in brezdomce, zapori itd. S 
to dobrodelno gesto popestrimo vsakdanjik lju-

dem, ki težje ali pa sploh ne morejo obiskati koncertov.

Praznični čas, ki je za nami, je bil tudi priložnost za dobro-
delnost, saj stiske takrat pridejo še bolj do izraza. Prve le-
tošnje sogovornike smo vprašali, ali so se med prazniki 
spomnili na koga, ki je v stiski, oz. na kakšen način pri-
spevajo v mozaik dobrodelnosti.

anketa

Dobrodelnost med prazniki

Kakšni so vaši spomini na 
družino, domači kraj, ljudi, 
navade, običaje? 
V družini nas je bilo sedem. 
Starša, dve starejši teti in tri-
je otroci. Bili smo revni, toda 
bogati v odnosih, v naši hiši 
je bil vsakdo dobrodošel, ved-
no se je našla prijazna beseda. 
Mislim, da mi je bilo sedem ali 
osem let, ko sva s sestro Toni-
ko kovala načrt, kako bi mami 
za god kupila rožnat pred-
pasnik, takšnega, kot so ga no-
sile druge tete na vasi. Veste, 
takrat smo vsaki odrasli ženi 
rekli teta in ne gospa, kot je to 
v navadi danes. Ker pa ni bilo 
denarja pri hiši, naju je mama 
prosila, če lahko odnese ro-
žnat predpasnik nazaj v trgovi-
no ter kupi sladkor in sol. Rad 
se spominjam tudi večerov, ko 
nam je mama po večerni molit-
vi pripovedovala zgodbe o na-
ših misijonarjih – Baragi, Majc-
nu in drugih. Posebno mi je 
ostal v spominu oče Damjan, ki 
je živel na otoku Malokaj in se 
ves razdajal gobavcem. Pripo-
vedovala nam je tudi o otrocih, 
ki nimajo priložnosti, da bi ho-
dili v šolo, in da so lačni. Tako 
sem spoznal, da tam nekje da-
leč živijo ljudje, ki potrebujejo 
pomoč, in z mano je rastla že-
lja, da bi pomagal vsem pomo-
či potrebnim.
 
Ali ste se zato posvetili du-
hovniškemu poklicu in ne 
zdravniškemu, o katerem 
ste prav tako razmišljali?
Spominjam se učiteljice Ma-
rike Haler, za katero je bil 
vsak učenec oziroma učenka 
prepričan, da ga ima učiteljica 
najrajši. Ko je prihajal čas odlo-
čitve, kam po zaključeni osem-
letki, je prišla k nam domov ta-
kratna ravnateljica Marinka 
Hafner in skušala starše prep-
ričati, da bi me dali v gimnazi-
jo, sam pa sem razmišljal, v ka-
terem poklicu bi lahko naredil 
nekaj dobrega za druge. Zelo 
sta mi bila všeč tako zdravni-
ški kot duhovniški poklic. Po 
premisleku sem se odločil za 
slednjega in ni mi žal, kajti op-
ravljam plemenito delo in ves 
čas sem v stiku z ljudmi – tako 
s tistimi, ki potrebujejo mojo 
pomoč, kot tistimi, ki jo lah-
ko nudijo, sam pa skušam biti 
kot profesor verouka podo-
ben svoji osnovnošolski učite-
ljici Mariki. 

Zakaj ste izbrali za kraj svo-
jega bivanja in delovanja av-
strijsko Koroško?
V Celovcu sem bil med študi-
jem teologije leto dni na pra-
ksi v dijaškem domu, ki so ga 
vodili salezijanci, v njem pa so 
med tednom stanovali dijaki 
slovenske gimnazije. To je bila 

ena najlepših izkušenj, ki sem 
jih pridobil v času študija, in ko 
me je po končanem študiju ter 
posvečenju v duhovnika pred-
stojnik vprašal, ali bi bil kaplan 
v Ljubljani ali grem v Celovec, 
sem brez oklevanja izbral kraj, 

v katerem sem preživel prijet-
no študijsko leto. Danes sem 
med mladimi na avstrijskem 
Koroškem že 40 let in 37. leto 
poučujem verouk na Zvezni gi-
mnaziji ter Zvezni realni gim-
naziji za Slovence v Celovcu. 
Takšno življenje mi je bilo po-
darjeno in hvaležen sem za to. 

Velika dobrodelnost in 
iskrena pomoč vas že več 
kot tri desetletja povezujeta 
z Etiopijo – kdaj in zakaj ste 
se odločili, da boste pomaga-
li ljudem, predvsem pa otro-
kom na črni celini?
Prvič sem se srečal z Etiopijo 
v letih 1984 in 1985, ko je za-
radi lakote umrlo več kot mili-
jon ljudi, po večini otrok. Tak-
rat so salezijanci v Adis Abebi, 
glavnem etiopskem mestu, 
prosili vse salezijanske skup-
nosti po svetu, če bi jim poma-
gale. Tudi moja skupnost v Ce-
lovcu je prispevala svoj delež 
in kasneje sem v Etiopijo tudi 
sam odpotoval. S skupino hu-
manitarcev sem bil pri najrev-
nejših – pri otrocih in mladih, 
ki noči prespijo v umazanih 
kanalih; pri otrocih, ki so lač-
ni, žejni ter bolehajo za mala-
rijo, aidsom ali tuberkulozo, a 
ko sem videl mater, ki je imela 
v naročju dojenčka, ki je poča-
si umiral, ker mati ni imela do-
volj hrane zanj, oba pa sta bila 
živa okostnjaka, sem sklenil: 
’Če rešim s pomočjo botrstva le 
enega otroka, sem dal svojemu 

življenju največji smisel.’ Tak-
rat se je začela zame nova pot, 
ki me pogosto vodi v Etiopijo, 
deželo prisrčnih ljudi, a tudi 
zelo velike revščine in bolezni. 
Ta njihova temna plat je za nas, 
ki živimo v Evropi, nevidna, 

neznana – ne vidimo njihove-
ga obličja ne njihovega trplje-
nja ne boja za življenje, dok-
ler jih ne obiščemo. Vsak moj 
obisk je povezan z domom za 
sirote, domom za najdenčke, ki 
so jih starši zaradi stiske takoj 
po rojstvu zapustili. Srečujem 
se s trpljenjem mladih, ki se na 
cestah prodajajo, da preživijo 
sebe in svoje družine. Mnogi 
izmed njih zbolijo in umrejo. S 
skupino prostovoljcev se tru-
dimo, da mlade rešujemo pred 
ljudmi, ki preprodajajo človeš-
ke organe … Revščine, trplje-
nja in še marsičesa drugega je 
veliko, preveliko, a vedno sre-
čam ljudi, ki želijo pomagati. 
To so sestre svete matere Te-
rezije, frančiškanke, uršulin-
ke, hčere svete Ane, salezijan-
ci in mnogi drugi, tudi številni 
prostovoljci in prostovoljke, 
ki preživijo v Etiopiji nekaj te-
dnov ali mesecev. 

Katere zgodbe so se vas naj-
bolj dotaknile?
Veliko jih je in težko je izbra-
ti. Ena izmed njih je zgodba o 
srečanju z Awet, temnopoltim 
dekletom, ki si je želela pos-
tati frizerka, zato je odšla iz 
majhne afriške vasi v mesto. 
Zaposlila se je v nočnem baru, 
v katerem je bila prisiljena v 
dodatno delo, ki je razvredno-
tilo ne samo njeno življenje, 
ampak tudi njeno telo – poču-
tila se je ponižano, poteptano, 
ogoljufano. Močno si je žele-

la pobegniti iz tega praznega 
vsakdana in vesel sem, ker 
smo ji uspeli ob veliki pomoči 
dveh salezijanskih prostovolj-
cev domačinov Melanesh in 
Estifanosa najti mesto pomoč-
nice frizerke. Zdaj uspešno na-
preduje in ko sem jo v lanskem 
februarju obiskal, mi je rekla, 
da se zahvaljuje Bogu, da ni 
okužena, in botru, ki ji je po-
magal, da je prišla do želenega 
poklica; spoznala je tudi fanta, 
ki jo spoštuje ter si želi z njo 
ustvariti dom in družino. To 
je zgodba s srečnim koncem, 
a trenutno sem še pod vtisom 
dogodkov lanskega poletja. 

Konec avgusta in septembra 
sem bil s skupino prostovolj-
cev na jugu Etiopije v misijo-
nu sester frančiškank, kjer sem 
pomagal v bolnišnici, v katero 
vsakodnevno prihajajo bol-
niki s slonovo boleznijo, ima-
jo tako imenovani elefantitis. 
Bolezen, ki se širi s piki ko-
marjev, povzroča hudo oteka-
nje udov, posebno nog. Zdravi-
la za bolezen ni, a bolni vsak 
dan prihajajo v misijon na te-
rapijo. Sestre in drugo medi-
cinsko osebje jim nudijo vodo 
ter tekoče milo, nato jim z va-
zelinom ali oljem blažijo rane 
in bolečine. Ko sem pomagal 
pri terapiji, bi najraje gledal 
vstran, da me ne bi premaga-
la slabost, kajti rane na nogah 
so odprte, gnojne, pomešane s 
krvjo in v vročini zelo zaudar-
jajo. Vse mi je bilo povrnjeno, 
ko mi je bolnik ob koncu te-
rapije, ko sem mu vtkal olje v 
rane, hvaležno podaril nasmeh 
ter se mi zahvalil v svojem na-
rečju. Dejal je: ’Tosimo’, kar v 
slovenščini pomeni: ’Hvala’.

Nepozaben je dogodek, ki se 
je zgodil ob blagoslovu nove 
srednje šole na zahodu Etiopi-
je, povsem blizu Sudana. Pred-
sednik združenja staršev je pri 
slovesnem kosilu, ob prgišču 
riža in zeliščni omaki, rekel: 
’Hvala vam, ker ste nam zgra-
dili novo šolo, tako našim otro-
kom ne bo treba, da se podajo 
na pot v Evropo, ker bodo tu 
s svojim znanjem spreminjali 
pokrajino na bolje!’ Tudi sam 
sem prepričan, da je najboljša 
naložba vlaganje v znanje in da 
pomagamo ljudem v njihovem 
domačem okolju.

Kaj omogoča projekt Botr-
stvo za Etiopijo?
V Etiopiji in sosednji Eritre-
ji imamo salezijanci 12 skup-
nosti, misijonov, v katerih se 
posvečamo izobraževanju ter 
vzgoji. Naša največja skrb je 
omogočiti otrokom, posebno 
tistim, ki so ostali brez star-
šev, šolanje, da ne bi prista-

Dr. Jože Andolšek, salezijanec, profesor verouka in misijonar:

Rad bi postal žleb, po katerem 
bi se pretakal življenjski sok … 
BOŠTANJ – Le nekaj dni po vstopu v novo leto se je odvijal prijeten klepet s patrom Jožetom Andolškom, ki 
se je mudil na krajšem obisku v rodnem kraju, saj že 40 let živi na avstrijskem Koroškem. V Celovcu vodi 
pastoralni center za Slovence in mašuje v Špitalu ob Dravi, profesor verouka je na celovški Zvezni gimnazi-
ji ter Zvezni realni gimnaziji za Slovence, pomaga salezijanskim misijonarjem v Etiopiji, ki skrbijo za revne 
in zapuščene otroke, vključen je tudi v projekt botrstva.

Jože�Andolšek
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li na cesti, kjer bi zašli v kri-
minal in prostitucijo, ter da bi 
jih zavarovali pred trgovci s 
človeškimi organi. S šolanjem 
bodo morda našli pot iz revšči-
ne, se izučili za poklic in zaži-
veli človeka vredno življenje. 
Tisti, ki hodijo v šolo, imajo 
priložnost, da se naučijo pisa-
ti, brati, računati in tako nap-
rej. Del jih gre v srednjo šolo 
in nekateri na fakulteto, da po-
tem postanejo inženirji, zdrav-
niki ... Le tisti, ki lahko vstopijo 
v proces šolanja, imajo priho-
dnost in ena izmed njih je tudi 
Shawit. Pred leti, ko je zaklju-
čila srednjo šolo, me je prosila, 
če bi ji lahko našel botra, da bi 
nadaljevala s šolanjem. Uspe-
lo je in danes dela kot zdravni-
ca – zdravi otroke sirote, bolne 
in vse tiste, ki nimajo denarja.

V program botrstva, ki delu-
je v okviru Misijonskega sre-
dišča Slovenije in Misijonske 
pisarne v Celovcu, se lahko 
vključijo posamezniki, druži-
ne in ostali, ki so pripravlje-
ni sprejeti botrstvo za najbolj 
ogrožene otroke v eni najrev-
nejših držav sveta. Biti boter 
pomeni prispevati dar v višini 
15 evrov na mesec. To je soli-
darnostna pomoč otrokom in 
mladim v misijonih ter zados-
tuje za mesečne potrebe po-
sameznega otroka – za šolni-
no, šolske potrebščine, šolsko 
uniformo in hrano.  V verigo 
botrstva je zaenkrat vključe-
nih okoli 1350 posameznikov, 

botrov, ki s svojimi prispevki 
lajšajo stiske etiopskih otrok 
in družin. 
    
Pri vašem humanitarnem 
delu vas podpirajo tudi vaši 
rojaki v Boštanju, kako?
Vesel sem, da sem odraščal v 
boštanjski župniji, ki so jo vo-
dili salezijanski duhovniki po 
načelih svetega Janeza Boska. 
Le-ta je svoje življenje posve-
til mladim, predvsem tistim, 
ki so bili zapuščeni, ki jim ni 
šlo dobro, in to njegovo pos-
lanstvo se še vedno nadaljuje. 
Župnija Boštanj, kot tudi dru-
ge župnije v Sloveniji in Avstri-
ji, v adventnem času daruje iz-
kupiček od adventnih venčkov 
za otroke v Etiopiji. Nekate-
ri so botri vsaj enemu otroku, 
nekatera podjetja v Boštanju 
in Sevnici so izdatno pomaga-
la pri gradnji srednje šole na 
zahodu Etiopije, ki sem jo v 
najinem pogovoru že omenil. 
Letos februarja bo odšla v Eti-
opijo nova skupina prostovolj-
cev in med njimi bo prvič ne-
kaj takih, ki so se izobraževali 
ter izpopolnjevali v geštalt pe-
dagogiki in geštalt terapiji tudi 
pri dr. Fonziju Žibertu, župni-
ku iz Boštanja. 

Pred leti so mi ob prazniku 
krajevne skupnosti Boštanj 
dali priznanje za delo, ki ga 
opravljam v Etiopiji. Takrat so 
učenke in učenci OŠ Boštanj 
pripravili zelo dober recital 
in še isti večer sem jih pova-
bil na gostovanje v Avstrijo. 
In res so prišli ter navdušili s 
svojo predstavo. Na boštanj-
ski osnovni šoli sem tudi dobil 
priložnost, da sem predstavil 
življenje otrok v Etiopiji sko-
zi pripoved na podlagi lastnih 
izkušenj in tudi skozi posnete 
filme. Ponosen sem na svoj do-
mači kraj in rojake ter njihov 
čut za sočloveka.

Zagotovo so vas že kdaj 
vprašali, zakaj zbirate za mi-
sijone v Etiopiji in ne za lju-
di v naši bližini, ki prav tako 
potrebujejo pomoč, kakšen 
je vaš odgovor?
Kjerkoli smo, so revni in ti nas 
bodo vedno potrebovali. Ved-
no znova, ko ljudi vprašam, če 
bi darovali, mi povedo, da da-
rujejo pomoči potrebnim na 
domačih tleh – in sem jim rav-
no tako hvaležen, kot če bi po-
magali misijonom. Vsepovsod 
so stiske, a v Etiopiji se ljud-
je borijo, da bi dobili vsaj en 

obrok hrane na dan. To je ver-
jetno težko verjeti, a to je re-
alnost pod vročim afriškim 
soncem. Spominjam se nekega 
poletnega večera, ko me je ot-
rok v Etiopiji vprašal, ali je res, 
da imajo tam, kjer sem doma, 
otroci vsak dan dovolj hrane, 
zvečer pa tudi čaj. Samo pri-
kimal sem. Naj navedem še en 
primer: na obrobju Adis Abe-
be imamo salezijanci mladin-
ski center, kamor prihaja od 
petsto do sedemsto otrok, ki 
tam preživijo ves dan, ker niso 
vključeni v projekt Botrstva, 
da bi lahko šli v šolo. Ko sem 
bil na obisku, sem videl otroke, 
ki so pri obedu polovico kruha 
spravili v žep in voditelja cen-
tra sem vprašal, kaj bodo nare-
dili s tem kruhom. Povedal mi 
je, da ga bodo odnesli domov 
za starše ali stare starše ... Os-
tal sem brez besed.
 
Če bi imeli čarobno palico, 
bi morda z njo karkoli spre-
menili? 
Hudo mi je, ker je nimam. Že-
lim si, da bi vsi otroci in mladi 
imeli priložnost, da bi obisko-
vali šolo, imeli dovolj hrane, 
pitne vode, da bi imeli medi-
cinsko oskrbo. Tako bi lahko 
uresničili svoje sanje in živeli 
človeka vredno življenje. Sam 
živim s posebnim hrepene-
njem – rad bi postal žleb, po 
katerem bi se pretakal življenj-
ski sok zdravja, miru in veselja. 

 Smilja Radi

IZDELAVA IN MONTAŽA

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

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

Pestra izbira medu lokalne 
pridelave domačih čebelarjev.

Nadzorovana kvaliteta.

MEDOMAT na Tržnici 
Videm v Krškem 

(pri dvigalu)

Na voljo 24 ur na dan!

Za botrstvo lahko na spletni strani www.missio.si izpolnite pri-
javnico ali pokličite na telefonsko številko 01/300-59-50. Po-
slali Vam bodo fotografijo otroka ter nekaj osnovnih podatkov 
o njem in njegovi družini. 
Misijonsko središče Slovenije, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana;
tel: +386 1 300 59 50, e-pošta: missio@rkc.si.

Državni svetnik in sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk je pouda-
ril, da smo z osamosvojitvijo 
dosegli pomembne narodne 
cilje: približati se razvitemu 
zahodu, postati del Evropske 
unije, zveze NATO in prepo-
znavna država v srednjeevrop-
skem prostoru. Vse od tedaj do 
danes pa smo priča mnogim 
spremembam. »Aktiven udele-
ženec osamosvojitvenih dejanj 
je danes zrelih let. Svojo upo-
kojitev lahko pričakuje pri 65 
letih, medtem ko so se v devet-
desetih letih upokojevali mno-
go prej. Leta 1991 je zaposleni 
s povprečno plačo moral opra-
viti 3702 uri za nov družinski 
avtomobil, v letu 2018 pa le 
1225 ur. V eni uri je leta 1991 
delavec zaslužil za 2,2 kg kru-
ha, danes pa za 3,3 kg. Lahko 
rečem, da danes živimo lažje, 
kot smo živeli 29 let nazaj, ži-
vimo dlje, živimo bolj kakovo-
stno,« je dejal Ocvirk.

Tako kot smo po eni strani pri-
ča in deležni zviševanja kako-
vosti življenja v vseh predelih 
Slovenije, smo po drugi strani 
priča tudi izredno močni cen-
tralizaciji v gospodarskem, 
upravnem in finančnem pome-
nu, je opozoril in se v nadalje-
vanju navezal na načrtovano 
regionalizacijo Slovenije: »Slo-
venija pa ni samo prestolnica, 
kjer je lociranih skoraj polovi-
ca vseh delovnih mest v drža-

Samostojnost je način razmišljanja naroda
KRŠKO, POSAVJE – Samostojnost je med drugim občutek posameznika in skupnosti, na kakšen način in v kolikšni meri odloča o svoji usodi, je stanje duha in na-
čin razmišljanja naroda, je dejal 26. decembra na regijski proslavi v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti slavnostni govornik Srečko Ocvirk. Slovesnosti, 
ki je bila dobrodelne narave, so se udeležili številni vidni predstavniki posavske politike, gospodarstva in drugih sfer.

vi, plačanih iz javnih blagajn. 
Slovenija ni samo birokratski 
aparat na ministrstvih. Slove-
nija je tudi Kunšperk, osnovna 
šola na Veliki Dolini, kmetija 
na Svibnem, gozdar na Jatni ali 
zaposlen v Metalni. In vsi ti dr-
žavljani potrebujejo storitve, 
ki bi jih morala država preko 
svojih sistemov enakopravno 
zagotavljati,« je dejal, zaradi 
česar je Državni svet RS, kate-
rega član je, tudi prevzel pobu-
do za regionalizacijo Slovenije. 
»Zato moramo zaradi zago-
tavljanja razvoja in konkurenč-
nosti na vseh področjih slediti 

sodobnim evropskim načelom. 
Regionalizacija je eno od oro-
dij za doseganje teh ciljev./.../ 
Niso vsi dnevi v letu sončni, 
tako kot niso vsi državni re-
sorji samo prijazni. Sonce in 
dež sta potrebna za dobro že-
tev. Tako so pravni red, nadzor 
ter odgovornost okvir za varno 
in svobodno življenje državlja-
nov v državi, ki zagotavlja so-
cialno varnost, gospodarski in 
družbeni razvoj.« V zaključku 
govora se je Ocvirk še enkrat 
navezal na državnost, pri če-
mer se je vprašal, ali imamo 
enoten okvir svobode, v ka-

terem uresničujemo svojo sa-
mostojnost in svobodo, in ali 
pravna država res velja za vse 
državljane enako: »Preprosta 
razlaga tega je, da se moja svo-
boda konča na točki, ko prične 
omejevati svobodo drugih in 
svoboda drugih prične omeje-
vati mojo. Ali to preprosto raz-
lago razumemo, udejanjamo v 
odnosu do naših sosedov, šib-
kejših, priseljenih ali do čla-
nov etničnih manjšin? To je 
naša odgovornost, lahko re-
čem tudi – odgovornost veči-
ne. Odgovornost večine je tudi, 
da pripomoremo, da bodo moji 

sosedje, šibkejši, priseljenci, 
begunci in etnične skupine ra-
zumeli odgovornost do varo-
vanja pridobitev evropske ci-
vilizacije.«  

Na zbrane na slovesnosti je Oc-
virk naslovil še čestitke ob pra-
zniku, kakor v uvodu slovesno-
sti tudi gostitelj, župan občine 
Krško mag. Miran Stanko, ki 
je poudaril, da tako kot ob osa-

mosvojitvi tudi danes noben 
cilj ni nedosegljiv: »Z veliko 
mero medsebojnega spošto-
vanja, sodelovanja in solidar-
nosti lahko dosežemo in ures-
ničimo še kakšne velike sanje. 
Te so vedno dovoljene in nihče 
nam jih ne more vzeti.«

Praznik so počastili prapor-
ščaki Pokrajinskega odbora 
Zveze veteranov vojne za Slo-
venijo Posavje, Policijskega 
veteranskega društva Sever 

Posavje, posavskih območ-
nih združenj veteranov voj-
ne za Slovenijo in območnih 
združenj slovenskih častni-
kov ter Združenja borcev za 
vrednote NOB Krško. Kultur-
ni program, ki sta ga moderi-
rala Klara Kukovičič in Aleš 
Tuhtar, so oblikovali Simfo-
nični orkester Glasbene šole 
Krško s solistoma Maticem 
in Tonijem Sotoškom ml. 

ter učenke in učenci OŠ Jurija 
Dalmatina Krško pod mentor-
stvom Vesne Komatar. Hkra-
ti je bila proslava dobrodelna, 
saj so obiskovalci s simbolično 
vstopnino v višini enega evra 
zbrali 432 evrov, namenje-
ni pa bodo delovanju Krizne-
ga centra za otroke in mlado-
stnike, ki deluje pod okriljem 
CSD Posavje v Leskovcu pri 
Krškem od leta 2005 dalje.

� Bojana�Mavsar�

Ob�himni�v�počastitev�praznika�(z�leve):�evropski�poslanec�Franc�Bogovič,�krški�župan�mag.�
Miran�Stanko,�državni�svetnik�Srečko�Ocvirk�in�poslanec�v�DZ�RS�Dušan�Šiško�(vsi�s�soprogami)

Solist�Toni�Sotošek�ml.�in�dirigent�Peter�Gabrič
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BREŽICE, LJUBLJANA – Strokovne delavke Vrtca Mavrica Breži-
ce Tinkara Urek, Renata Miljanović, Nina Kotnik in Romana 
Iveta so bile s svojim projektom Gib na kubik, ki so ga izvedle 
skupaj s partnerji iz ljubljanskega vrtca, nominirane za letošnjo 
nagrado Zlati kabel. To je nacionalna nagrada slovenskim šolam 
in vrtcem za kakovostno opravljeno delo na področju mednaro-
dnih sodelovalnih projektov na daljavo, ki se izvajajo v okviru 
akcije eTwinning. Podeljuje se letno zaključenim projektom oz. 
projektom v zaključni fazi, ki dosegajo pomembne rezultate na 
področju pedagoških inovacij, sodelovanja med šolami in vrtci, 
ki so vpleteni v projekt, ter kreativne rabe IKT-orodij, ob tem pa 
nikakor ni spregledana tudi pomembnost vpliva, ki ga ima pro-
jekt na ustanovo kot celoto. 4. decembra 2019 so iz Grand ho-
tela Union v Ljubljani vse članice tima, ustvarjalke projekta Gib 
na kubik, Vrtcu Mavrica Brežice prinesle nagrado Zlati kabel v 
posebni kategoriji, kar predstavlja prestižno raven dosežene ka-
kovosti na področju vzgoje in izobraževanja. V brežiškem vrtcu 
so na svoje sodelavke izjemno ponosni, nagrade se veselijo sku-
paj z njimi, saj je le-ta odraz visoko kakovostnega dela celotne-
ga vrtca. Projekt namreč izhaja iz večletnega dela vrtca na skup-
ni prednostni nalogi, v okviru katere so se strokovni delavci zelo 
poglobljeno strokovno posvetili področju gibanja v predšolskem 
obdobju. Glavni namen nagrajenega projekta je bil opazovanje 
napredovanja gibalnih zmožnosti predšolskih otrok ob pove-
zovanju treh generacij: otrok, njihovih staršev in starih staršev.
  S. K./R. R.

Zlati kabel za Vrtec Mavrica

Nagrajene�brežiške�vzgojiteljice�z�ravnateljico�vrtca�Silvijo�
Komočar

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, večina 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.

BREŽICE – Polkovnik v pokoju Mitja Teropšič je pred nabi-
to polno dvorano v Mestni hiši Brežice predstavil svojo knji-
go z naslovom Brežiški teritorialci, ki govori predvsem o na-
stanku, razvoju in organizaciji Teritorialne obrambe (TO) 
občine Brežice.

Knjiga Brežiški teritorialci za 
njenega avtorja Mitjo Teropši-
ča predstavlja izpolnitev njego-
vega dolga kot dolgoletnega po-
klicnega pripadnika občinskega 
štaba TO in poveljnika TO občine 
Brežice do vseh brežiških terito-
rialcev in teritorialk, poveljnikov, 
starešin štabov, poveljstev vojnih 
enot in brežiških politikov, ki so 
v celotnem obdobju od leta 1968 
pa vse do leta 1991 dali svoj 
osebni prispevek v mozaik razvoja in krepitve TO občine Breži-
ce. Knjigo je posebej posvetil padlemu teritorialcu, vojnemu tova-
rišu in bojevniku Jerneju Molanu, nosilcu častnega vojnega znaka 
TO Republike Slovenije, ki ga je prejel posmrtno, in njegovi druži-
ni ter brežiškim bojevnikom, nosilcem visokih odlikovanj za voj-
ne zasluge, nosilcem spominskih bojnih znakov 1991 ter vsem 
teritorialcem in bojevnikom, ki so sodelovali v vojni leta 1991. 
V pogovoru z avtorjem knjige, ki ga je vodil Stanislav Zlobko, je 
bilo med drugim izpostavljeno, da se je TO leta 1995 preimeno-
vala v Slovensko vojsko. »Teritorialna obramba ni bila nikoli uki-
njena,« je ob tem poudaril Teropšič. Kot je dejal slednji, še ni zas-
ledil literature, ki bi podrobno opisovala razvoj in nastanek TO 
v posamezni občini, tako da je knjiga Brežiški teritorialci najbrž 
prvi tak primer v Sloveniji. Knjiga je luč sveta ugledala leto dni 
po praznovanju 50. obletnice nastanka TO RS. Teropšič se je tudi 
javno zahvalil Stanislavi Molan, sestri pokojnega Jerneja Mola-
na, ki je v knjigi zapisala čustvene spomine na svojega brata. Av-
torju so ob koncu čestitali in se zahvalili tudi predsednik Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič, brežiški župan Ivan 
Molan in prej omenjena Stanislava Molan.  R. Retelj

SEVNICA – V sevniški kulturni dvorani je potekala predsta-
vitev knjige Boj v Krakovskem gozdu, ki jo je napisal zdaj že 
pokojni Rudi Smodič, v njej pa osvetljuje dogodke iz časa slo-
venske osamosvojitvene vojne v letu 1991.

V knjigi Boj v Krakovskem goz-
du je zbranega mnogo doku-
mentarnega gradiva, ki razkriva 
pomen boja posavskih teritori-
alcev zoper agresorja v Krako-
vskem gozdu ter avtorjevo do-
življanje časa, ki je omogočil 
vstop v svobodo, in tudi kasnej-
še posttravmatske posledice 
udeležencev po zaključenih bo-
jih. Med drugim je v knjigi pred-
stavljena tudi slabost osamosvojitvene vojne – slovenske protiz-
račne obrambe ni bilo. Zadnji del v knjigi je posvečen postavitvi 
spominskega obeležja v Zalokah, ki ga je Rudi Smodič (ustanov-
ni član OZVVS Krško in prvi častni predsednik društva ter bivši 
predsednik pokrajinskega odbora ZVVS za Posavje in član pred-
sedstva Zveze veteranov vojne za Slovenijo ter član njenih delov-
nih teles in prejemnik številnih priznanj) pospremil z zapisom: 
»V tistih dneh leta 1991 mi še na misel ni prišlo o kakem spo-
meniku, ko sem dva dneva kot teritorialec ležal na bojnih polo-
žajih v Krakovskem gozdu. Še danes se zahvaljujem vsem, ki so 
pripomogli, da med nami ni bilo smrtnih žrtev, še posebej našim 
radioamaterjem in enoti za zveze, ki so na improvizirani tehniki 
prisluškovali majorju JLA Prodanoviću ter njegovim nadrejenim 
v Karlovcu in Zagrebu. Le zaradi njihove sposobnosti prisluško-
vanja, načrtovanja in umika poveljujočih po napadu s položajev 
takoj po boju so letala JLA sejala smrtonosni tovor po izpraznje-
nih položajih Teritorialne obrambe. To je tudi razlog, da danes 
ob spomeniku v Zalokah ni kamna z vklesanimi našimi imeni ... «    
Vsebino knjige je zbranim predstavil Anton Supančič, predse-
dnik pokrajinskega odbora ZVVS Posavje. Recenzijo knjige je na-
pisal vojni in vojaški zgodovinar dr. Tomaž Teropšič, oblikova-
nje naslovne strani je bilo zaupano akademskemu slikarju Rajku 
Čubru.  S.�Radi,�foto:�L.�Motore

Knjiga kot izpolnitev dolga

Mitja�Teropšič�s�knjigo�Bre
žiški�teritorialci

O boju v Krakovskem gozdu 

Knjigo� je� predstavil� Anton�
Supančič.

KRŠKO – Kulturno društvo Mažoretni klub Baton, ki je mno-
gim znano tudi pod imenom Krške mažoretke, je v decem-
bru v Kulturnem domu Krško praznovalo deset let obstoja.  

Krške mažoretke so bile ustanovljene na pobudo Angie Pranjič, 
Bože Zajec in Urške Šebat leta 2009. Od samega začetka se ma-
žoretke redno udeležujejo državnih tekmovanj ter prireditev v  
domači občini in drugod po Sloveniji. Novonastala skupina ka-
det je v lanskem letu dosegla zavidljive rezultate – na festivalu 
’Lukec open’ v Brežicah je dosegla bronasto priznanje, na med-
narodnem tekmovanju MWF v Kočevju 1. mesto, zlato prizna-
nje in pokal, na festivalu ’Rolly dance open’ v Mariboru 1. mes-
to in srebrno priznanje. 
Decembrska prireditev ob 10-letnici delovanja se je začela z 
nastopom vseh mažoretk, ki so v treh skupinah stopale na oder 
in pred njega ter ob glasbi Who run the world napovedale pester 
plesni večer, v katerem so z zgodbo ’Ema postane mažoreta’ v 10 
plesnih točkah poskrbele za navdušenje. Večer sta z glasbenim 
nastopom dodatno obogatili mlada pevka in mažoretka Alina Ju-
lija Jagič ter posebna gostja Rebeka Dremelj. V zaključnem delu 
prireditve so mentorice in koreografinje, Kiara Karolina Kerin, 
Lara Baznik in Maja Plankar, prejele srebrno značko JSKD OI 
Krško ob njihovem 10-letnem udejstvovanju v klubu, Mažoretni 
klub Baton pa jubilejno priznanje, ki ga je v imenu društva prev-
zela predsednica Darja Dobršek. Društvo je posebno darilo za 
dolgoletno mažoretno udejstvovanje podelilo mladim mažoret-
kam – Alini Juliji Jagič, Juliji Pišek in Dolores Paunovič. Prijet-
na prireditev, na kateri so se mažoretke predstavile tudi skozi 
video zapis, se je zaključila s skupnim nastopom vseh mažoretk 
ter z razrezom torte.  Vir:�MK�Baton�Krško

Desetletnica krških mažoretk

Krške�mažoretke

Za naslednjo številko Posavskega obzornika najavljamo 
tematske strani o zdravju, lepoti in vitalnosti, 

ki so mnogim postale nepogrešljiv vir zanimivih nasvetov 
in informacij o dobrem počutju ter skrbi za naše telo.Ko
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Radečan vplačal »sedmico«, 
občini četrt milijona evrov
RADEČE – V prvih dneh letošnjega leta je bil izžreban loterij-
ski listek z dobitno kombinacijo, ki prinaša 1.713.577 evrov. 
Po podatkih Loterije Slovenije ga je vplačal občan občine Ra-
deče. Le-ta bo na svoj bančni račun prejel 1.456.540 evrov, kaj-
ti dobitki v vrednosti 300 evrov ali več so skladno z Zakonom 
o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo obdavčeni s 
15 % davkom, ki ga prejme občina stalnega prebivališča do-
bitnika. To pomeni, da bo Občina Radeče dobila na svoj račun 
257 tisoč evrov. Župan Tomaž Režun, ki je potrdil, da ni nobe-
na skrivnost več, da je dobitnik občan radeške občine, vendar 
se ne želi javno izpostavljati, pravi, da mora dobitnik najprej 
prevzeti dobitek, ko bo na občinskem bančnem računu zne-
sek, ki ji pripada po zakonu, se bodo resno pogovorili, za ka-
tere namene bodo ta nepredviden denar porabili.  S. R.

KRŠKO – Občina Krško je v 
okviru projekta Mar nam je 
za skupnost na novi lokaciji 
v starem mestnem jedru, peš 
coni pri mladinskem oddel-
ku Valvasorjeve knjižnice Kr-
ško, po nekaj letih drsališča iz 
umetne mase spet uredila 200 
m2 veliko drsališče iz naravne-
ga ledu. Kot najugodnejši po-
nudnik za dobavo in montažo 
drsališča je bila izbrana druž-
ba Kota iz Petrovč, pogodbena 
vrednost pa je znašala 60.600 
evrov. Tako so tudi v zimskem 
času omogočili možnost rekre-
acije za vse generacije, Športna 
zveza Krško pa skrbi za izva-
janje tečajev drsanja in drugih 
zimskih radosti. Poudariti ve-
lja, da je drsanje brezplačno, 
vključno z izposojo drsalk. Z 
obiskom so zadovoljni, saj be-
ležijo povprečno 80 drsalcev 
dnevno, ob vikendih pa tudi 
do 150 dnevno.  P. P.

Dober odziv na krško drsališče
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STOJANSKI� VRH� –� Kot� vsako� leto� je� tudi� med� minulimi�
prazniki,�29.�decembra,�potekalo�tradicionalno�praznovanje�
krajanov�Stojanskega�Vrha�v�KS�Cerklje�ob�Krki�s�prihodom�
dedka�Mraza.�Praznovanje�organizirajo�vaščani,�ki�nabavijo�
tudi�darila.�S�pomočjo�prispevkov�skuhajo�golaž,�pri�čemer�
je�glavni�kuhar�Bojan�Tomše,�pomočniki�pa�Andrej�Lekše,�
Bojan�Pečar in�Darko�Štefanič.�Poskrbijo�tudi�za�čaj�in�vino,�
piškote,�rogljičke�in�domač�kruh,�ki�ga�speče�Melita�Lekše.�
Miha�Kuhar�poskrbi,�da�jih�ne�zebe�in�da�lahko�v�žerjavici�
spečejo�'jegra'�in�krompir.�Vsekakor�pa�ne�bi�bilo�tako�veselo�
brez�Ivana�Urbanča,�saj�ima�'dobre�veze'�pri�dedku�Mrazu,�ki�
prinese�poln�voziček�daril�za�vse�prisotne.�M.�K.

V cerkljanski župniji so se ob 
koncu lanskega leta odločili, 
da bodo uprizorili živo božič-
no zgodbo. »Ta pripoveduje o 
ljubezni, da se je Bog sam spus-
til na grešni svet, da bi nas od-
rešil. Po tem otroku iz jaslic, 
po Jezusu, prihaja upanje ne-

bes nad vse ljudi, ki se ga v 
veri oklenejo in zaživijo v lju-
bezni,« je povedal domači žu-
pnik mag. Janez Žakelj, ki je 
za žive jaslice pripravil scenarij 
in jih zrežiral, pri idejni zasno-
vi pa je s skicami za izdelavo 
scene pomagal tudi akadem-
ski slikar Gregor Smukovič. 
V predstavah živih jaslic je so-
delovalo veliko domačih fara-
nov, prav tako je bil v ta pro-
jekt, ki je zajemal najprej tudi 
pripravo samega prizorišča in 
zagotovitev vseh stvari, ki spa-
dajo k živim jaslicam (npr. ži-
vali), vključen širok krog sode-
lujočih, ki so vanj vstavili svoje 
najboljše sposobnosti, darove, 
čas in prostovoljno delo. Vlo-
ge v živih jaslicah so si razde-
lili: Ana Marija Žerjav (Ma-
rija), Damjan Žerjav (Jožef), 
Lana Dušak (Jezušček), Re-
beka Dušak (Elizabeta), Hana 
Irt (angel), Jožica Dušak (an-
gel), Matjaž Špiler (Herod), 
Franc Ilc (pisar), Tone Lajko-
vič (pismouk), Andrej Turšič 
ml. (tesar), Vid Zevnik, Jana 
Zevnik, Franc Lajkovič, Luka 
Lajkovič, Matej Lajkovič (vsi 
kralji), Franc Žibert, Andrej 
Ježovnik, Simon Zevnik, Dra-
go Kranjc, Stipe Davidovič 

V Cerkljah prvič uprizorili 
živo božično zgodbo
CERKLJE OB KRKI – V Cerkljah ob Krki so v dneh okrog božiča prvič uprizorili svetopisemsko zgodbo Jezu-
sovega rojstva v podobi živih jaslic. Na posebej prirejenem prostoru pri župnijski cerkvi sv. Marka so žive 
jaslice premiero doživele uro pred polnočnico, nato so sledile še tri ponovitve. Obisk vseh predstav je bil 
nad pričakovanji.

(vsi vojaki), Stane Volčanšek, 
Martina Zorič, Franc Baško-
vič, Marjan Pavlovič, Martin 
Duhanič, Martin Pavlovič, 
Samanta Kranjc, Neli Žibert, 
Mark Ježovnik, Hana Ježov-
nik, Neža Pavlovič (vsi pas-
tirji), Marko Rudman, Toni 

Ajster (trobenta in pozavna), 
za osvetljavo so skrbeli Jure 
Špiler, Andrej Resnik, Ma-
tej Škoda in Matic Virant, za 
ozvočenje Damijan Ivančič, v 
vlogah pripovedovalcev so bili 
Dušan Bevc, Štefka Bevc, An-
dreja Dvornik, Jernej Zorko 
ml., Zdravko Vegelj in Rok Re-
telj, žive jaslice je posnel Nejc 
Pisanski, generalko pa Davor 
Lipej. Pri postavljanju scene za 
žive jaslice so sodelovali: Franc 
Ilc, Martin Kranjc, Marjan Pa-
vlovič, Anton Gramc, Andrej 
Turšič st., Andrej Turšič ml., 
Martin Duhanič, Samo Ma-
rinček, Janez Zevnik, Mar-
tin Šoško, Alojz Retelj, Iz-
tok Gramc, Drago Kranjc, 
Franc Baškovič, Stane Volčan-
šek, Helena Volčanšek, Mar-
jan Drečnik, Benjamin Ba-
znik, Albert Unetič, Fonzi 
Špiler, Marko Kranjc, Metka 
Špiler, Mojca Retelj, Martina 
Poldan, Jasmina Jaklič, Kle-
men Zorko, Roman Ograjšek, 
Boris Ograjšek, Franci Zlob-
ko, Zdravko Vegelj, Dušan Be-
ribak, Miro Ferenčak, Sta-
ne Baškovič, Jože Baškovič, 
Franci Ajster, Franc Turšič, 
Robi Goman, Matjaž Špiler, 
Matej Škoda, Martin Tom-

še, Franci Krkovič, Peter Kr-
kovič ter samostojni podje-
tniki Jernej Dušak, Krovstvo 
Tršinar, Matej Duhanič, Edo 
Baznik, Janez Conta, Mar-
jan Kus, Iztok Arh in Martin 
Sintič.

Po besedah cerkljanskega žu-
pnika je priprava živih jaslic 
precej težek projekt in zahte-
va sodelovanje številnih lju-
di. Pripraviti je bilo treba te-
ren, postaviti kulise – hišice, 
hlevček, Herodov stolp in ogra-
de ter jih tudi primerno opre-
miti. Potrebna sta bila primer-
na osvetlitev in ozvočenje. Vsi 
igralci so se morali glede na 
svojo vlogo primerno obleči. 
Žakelj je posebej pri tem iz-
postavil opravo rimskih voja-
kov, ki je bila tudi za poznaval-
ce te stroke zelo zanimiva. K 

temu je treba dodati še igralce 
same; Marijo, Jožefa, pastirje 
in kralje ter pisarja, pismouka, 
Heroda, bralce pripovedovalce 
in tudi seveda pravega otročič-
ka. Za glasbeno podlago je pos-
krbel domači zbor DOM (pod 
vodstvom Vida Merljaka, Da-
vida Špilerja in Stanke Tur-
šič Pungerčar) ter trobentač 
in pozavnist. Jaslice tudi ne 
morejo biti brez pastirskih og-
njev in živali – oslička, kravice, 
ovčk ter kraljevskih konjev, za 
kar gre zahvala družinam Og-
rajšek, Sintič, Novak, Lajkovič 
in Zevnik. Gledalci so se lahko 

po koncu živih jaslic spreho-
dili po Betlehemu in poljanah 
ter bili deležni dobrot doma-
čih pastirjev.

Župnik se zahvaljuje vsem 
igralcem in drugim, ki so sode-
lovali v projektu živih jaslic za 
njihov izjemen prispevek, saj 
so žive jaslice pomenile nekaj 
posebnega ne samo za župnijo, 
ampak tudi za sam kraj. Zahva-
la gre tudi Občini Brežice, ki je 
za projekt živih jaslic namenila 
nekaj manj kot tisoč evrov, čla-
nom PGD Cerklje ob Krki za po-
žarno stražo in redarstvo, žu-
pniji Dobova za oblačila za žive 
jaslice ter vsem ostalim, ki niso 
omenjeni, a so prav tako veliko 
pomagali pri pripravi. Župnik 
in ostali sodelujoči že snujejo 
načrte za pripravo živih jaslic v 
letu 2020, pri čemer bodo sku-

šali pridobiti še več prostora za 
gledalce, ki jih je bilo na premi-
ernih izvedbah res ogromno, 
za kar se zahvaljuje tudi njim 
in upa, da so si tudi na ta na-
čin polepšali božične praznike 
in se jih je božična zgodba iz ži-
vih jaslic dotaknila.
 Rok Retelj

Del�živih�jaslic�so�bile�tudi�prave�živali�(foto:�Luka�Rudman).

Oprava�rimskih�vojakov� je� še�posebej�vzbujala�pozornost�
(foto:�R.�R.).

BIZELJSKO – 13. decembra, na god sv. Lucije, so ljubitelji petja 
v bizeljski cerkvi sv. Lovrenca prisluhnili četrtemu božičnemu 
koncertu pevk Ženskega pevskega zbora Mravljice, ki so sveča-
no prihajale na prizorišče z lučkami v rokah ter tako napolnile 
prostor s svetlobo, vedrino in toplino. Pripravile so šopek zna-
nih in priljubljenih pesmi, ki v tem predprazničnem času vedno 
navdušijo. Poseben čar je dodala glasbena spremljava Sloven-
skega citrarskega kvarteta, katerega članica je tudi zborovod-
kinja Mravljic prof. Anita Veršec, ki je v goste povabila še svoja 
učenca iz Litije, člana Srebrnih strun. Kar je lepo, vedno prehit-
ro mine in tudi tokrat je urica ubranega petja minila, kot bi tre-
nil. Predsednica zbora Suzana Vahtarić, ki je prireditev pove-
zovala, je izrekla zahvalo pevkam, ki so v zboru od ustanovitve 
pred dobrimi petimi leti, vsem gostom večera in podpornikom 
zbora. V njihove roke se je v znak zahvale pred koncem preseli-
la »dekoracija«, poslušalci pa so ob odhodu dobili zavitek božič-
nih piškotov.  L.�Babič�

Mravljice tokrat s citrarji

Zahvala�zborovodkinji�Verščevi�(foto:�L.�Babič)

Programi so za udeležence brezplačni. 
INFORMACIJE IN PRIJAVE: 07 48 81 170, anja.brilej@lukrsko.si, www.lukrsko.si. 
Spremljajte nas na: www.facebook.com/lukrsko 

Vedno je pravi čas, da dokončate osnovno šolo ali pridobite 
nova znanja ter izkušnje. Vabljeni, da se nam pridružite! 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

Stopite z nami na pot znanja! 
 VABIMO VAS K VPISU V:
• OSNOVNO ŠOLO 
 ZA ODRASLE (8. in 9. razred),
• 30-URNI ŠTUDIJSKI KROŽEK: 
 TRENING SOČUTNEGA 
 STARŠEVSTVA in
• 30-URNI ŠTUDIJSKI KROŽEK: 
 STARE JEDI POSAVJA.
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Na praznični dan, 26. decembra, so pri spomeniku v parku v Rade-
čah obiskovalce ob zvokih koračnice pozdravili praporščaki lokalnih 
društev ter s himno in slovenskimi pesmimi pevci Moškega pevske-
ga zbora Papirničar Jagnjenica pod vodstvom zborovodkinje Rosa-
ne Jakšič. Osrednji kulturni program proslave je pripravila gledališka 
skupina Gledališkega društva Radeče z recitalom v režiji Klemna Ni-

količa. Slavnostna govornica je bila direktorica  občinske uprave Ob-
čine Radeče Marjetka Lipec, ki je spomnila, kako smo se pred skoraj 
30-timi leti Slovenci s kar 95-odstotno podporo udeleženih v plebi-
scitu, odločili za samostojno in neodvisno državo Slovenijo. Z močno 
voljo in odločnostjo smo se uprli negotovosti, se poenotili in pove-
zali ter postavili zase. Živeli smo za iste cilje, za skupno dobro, v eno-
tnosti, presegli smo delitve na vaše in naše. Enakovredno smo se sa-
mozavestno postavili ob bok večjim in dokazali, da je v jasno začrtani 
ambiciji in poenotenju moč. Izpostavila je misel, da smo se poenotili 
ter sočutnost in spoštovanje osnovnih življenjskih vrednot dokaza-
li nedavno tega v vseslovenskih dobrodelnih akcijah, ko smo nese-
bično pomagali ljudem in otrokom v težkih življenjskih stiskah, kajti 
povezal nas je jasen skupni cilj – pomagati. Dokazali smo, da zmore-
mo in znamo premagati predvsem medsebojne ovire in pozvala, da 
to skupno sposobnost prenesemo še na druga področja. Spomnila 
je tudi na pomemben mejnik radeške občine, ki je, kot je na decem-
brski seji občinskega sveta spomnil svetnik Miran Prnaver, 23. de-
cembra praznovala 25-letnico obstoja. Zbranim je ob koncu zaželela 
prijetne praznične dni in vse dobro v novem letu.
Ob zaključku proslave je delegacija, ki so jo sestavljali župan Tomaž 
Režun ter predstavnika Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Policij-
skega društva Sever položila venec in prižgala sveče ob spomeniku 
spomina na vojno za samostojno Slovenijo.

V šolskem letu 2019/2020 je 
Občina Sevnica podelila 22 
štipendij, od tega dve štipen-
diji bodočima prevzemniko-
ma kmetije, 15 štipendij sre-
dnješolcem, ki so se odločili 
izobraževati za enega izmed 
deficitarnih poklicev, ter pet 
štipendij študentom s področ-
ja kulture, ki se izobražujejo v 
tujini. Naključno izbrani so za 
našo medijsko hišo povedali, 
kaj jim pomeni prejemanje šti-
pendije.

Neja Štih iz Šentjanža, ki obi-
skuje Kmetijsko šolo Grm in 
tehniško gimnazijo v Novem 
mestu, prejema štipendijo za 
gastronomskega tehnika tret-
je leto. »Štipendija mi omogo-
ča lažje šolanje, saj so meseč-
ni izdatki kar visoki,« pove 
srednješolka, ki za prevoz 
v kraj šolanja vsakodnevno 
uporablja šolski avtobus. Jer-
nej Gačnik iz Škovca pri Trži-
šču in Nejc Repovž iz Kamen-
ce pri Šentjanžu obiskujeta na 
že omenjeni novomeški sred-
nji šoli poklicni izobraževalni 
program gospodar na podeže-
lju, saj sta bodoča prevzemnika 

Štipendija jim olajša šolanje 
SEVNICA – 30. decembra je v konferenčni dvorani Komunale Sevnica potekal županov sprejem štipendistk 
in štipendistov. Občina Sevnica namreč nudi štipendije za srednješolsko izobraževanje za deficitarne pok-
lice, bodoče prevzemnike kmetij ter nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki študirajo v tujini.

kmetije. Tudi njima štipendija 
omogoča lažje šolanje, znanje, 
ki ga bosta pridobila v času šo-
lanja, pa bosta z veseljem upo-
rabila pri delu na kmetiji. »Ne 
vem, kaj bi počel drugega, kot 
delal na kmetiji. Ni dolgočasno, 
kot je na primer delo za teko-
čim trakom v tovarni. Imam 
tudi svoj čebelnjak s sedmimi 
čebeljimi družinami,« pove Jer-
nej. »Mene veseli delo z delov-
nimi stroji, še posebej s trak-
torjem. Rad orjem njivo ali pa 
vozim bale s travnika,« poja-
snjuje Nejc. Sara Praznik iz 

Boštanja v angleškem Liverpo-
olu obiskuje gledališko akade-
mijo za musical, štipendija pa ji 
omogoča lažje bivanje v tujini. 
»S študijem izpolnjujem svo-
je otroške sanje,« navdušeno 
pove Sara. Štipendija omogoča 
nemoten študij tudi Jerome-
ju Kostanjšku iz Sevnice, ki v 
avstrijskem Linzu študira jazz 
trobento. »S štipendijo pokri-
jem del stroškov stanarine, 
omogoča pa mi tudi nemoteno 
delo za fakulteto. Če štipendije 
ne bi imel, bi verjetno moral še 
dodatno delati ob študiju in to 

bi pomenilo manj časa za vad-
bo igranja inštrumenta in še 
česa,« pojasni Jeromej. 

Uvod v srečanje s sevniškimi 
štipendistkami in štipendisti je 
popestril z igranjem na pozav-
no učenec Glasbene šole Sev-
nica Črt Pačnik, zbrani so si 
ogledali tudi 20-minutni doku-
mentarni film Od praznika do 
praznika, ki je skozi sliko in go-
vorjeno besedo prikazal utrip 
življenja v občini Sevnica. Za-
ključek se je odvijal v sprošče-
nem klepetu ob pogostitvi, kjer 
so mladi svoje izkušnje delili s 
sovrstniki ter vodjo oddelka za 
gospodarstvo na Občini Sevni-
ca Vlasto Kuzmički, ki je do-
godek tudi povezovala, z žu-
panom Srečkom Ocvirkom, 
ki je navzoče v uvodu srečanja 
tudi nagovoril, podžupanom 
Janezom Kukcem, direktori-
co sevniške enote zavoda za 
zaposlovanje Sašo Mohorko, 
ravnateljico GŠ Sevnica Katjo 
Krnc ter predsednikom sev-
niške območne obrtne in pod-
jetniške zbornice Alojzem 
Tuhtarjem. 
 Smilja Radi

V�prostorih�sevniške�Komunale� je�potekalo�prvo�srečanje�
štipendistk�in�štipendistov,�ki�prejemajo�štipendijo�Občine�
Sevnica.����

RADEČE�–�24.�decembra�so�v�Savo�sedmo�leto�zapored�potopili�
300�steklenic�penine,�ki�bo�»zorela«�v�reki�do�sredine�letošnje
ga�leta.�Pri�potopu�so�sodelovali�radeški�župan�Tomaž�Režun,�
podžupan�Janez�Prešiček,�poslanec�Matjaž�Han,�ki�je�bil�pobu
dnik�tega�dogodka,�sevniški�enolog�Zdravko�Mastnak�ter�po
sebna�gosta�–�nekdanji�slovenski�smučarski�skakalec�Primož�
Ulaga�in�Zdenka�Norčič,�soproga�nekdanjega�smučarskega�
skakalca�in�trenerja�Bogdana�Norčiča.�Letošnji�potop�penine�
je�bil�namreč�v�znamenju�Planice,�saj�Sava,�ki�teče�tudi�sko
zi�Radeče,�izvira�v�dolini�pod�Poncami,�kjer�naši�skakalni�asi�
uspehe�pogosto�proslavijo�s�penino�sevniškega�enologa.�Slo
vesen�potop�steklenic�penine�je�spremljala�tudi�glasba,�za�ka
tero�so�poskrbeli�člani�Klape�Skala,�ki�so�se�odrekli�honorarju�
za�nastop�in�ga�v�višini�400�evrov�podarili�Planinskemu�dru
štvu�Radeče�za�ureditev�plezalne�stene�v�radeški�športni�dvo
rani,�za�kar�bo�sicer�potrebnih�okoli�30�tisoč�evrov.�� D.�J./S.�R.

SEVNICA – Sevniški godbeniki in godbenice se bodo 11. ja-
nuarja predstavili v kulturni dvorani v Boštanju z glasbenim 
delom programa, ki so ga 21. decembra izvedli na božično-
-novoletnem koncertu v dvorani športnega doma v Sevnici.

Na decembrskem prazničnem koncertu je občinstvo prisluhnilo 
glasbenim pripovedim največjih imen ameriške glasbene indu-
strije – uvodni skladbi Zgodba z zahodne strani ameriškega skla-
datelja in dirigenta Leonarda Bersteina je sledil preplet najbolj 
znanih melodij skladatelja Georga Gershwina – Rapsodija v mod-
rem, Kubanska uvertura, Amerikanec v Parizu in Porgy and Bess. V 
nadaljevanju večera so se sevniški godbeniki predstavili v skladbi 
Jingle Bells, ki jo je japonski dirigent in aranžer Naohiro Iwai pre-
oblekel v plesni ritem swinga in pop-rocka. Sledil je venček skladb 
iz t. i. zlatih 60. let v Ameriki ter venček skladb nepozabnega Fran-
ka Sinatre, v katerih so nastopili tudi nekateri solisti. Godbenice 
in godbeniki so poslušalcem v dodatku namenili še splet skladb 
ameriškega pevca jazza, soula in bluesa Raya Charlesa, ki ga je 
odlično interpretiral tudi glasbeni gost Uroš Perić. 42-letni Ce-
ljan s srbskimi koreninami je svetovno znani blues in soul pevec, 
ki je umetnik v polnem pomenu besede. V skladbah Georgia on 
my mind in Unchain my heart so nastopajoči izkazali veliko mero 
čutnosti in strasti, ki so ju še nadgradili v jazzovskih standardih 
Glenna Millerja v venčku njegovih najbolj znanih skladb, Pensil-
vaniya 6-5000, In the Mood in Moonlight serenade. 
Obiskovalke in obiskovalci so izjemne glasbene zgodbe nagradili z 
močnim aplavzom, navdušenje  pa so v svojih pozdravnih nagovo-
rih izrekli tudi župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, predsednik 
KD Godba Sevnica Janez Šerjak in častni član sevniške godbe 
Andrej Štricelj. Dirigent Matic Nejc Kreča se je zahvalil preču-
dovitemu občinstvu, godbenikom ter moderatorki večera Tanji 
Urek za »graciozno povezovanje koncerta s skrbno izdelanim ve-
znim tekstom, ki je lepo zaokroževal glasbeno pripoved v celoto«. 
� Vir:�KD�Godba�Sevnica,�foto:�L.�Motore

Glasbeno popotovanje z godbo 

KD�Godba�Sevnica

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

V četrtek, 19. decembra, je na pobudo župana Tomaža Režuna na Ra-
deški tržnici potekalo prednovoletno druženje občanov. Zdaj že tra-
dicionalno prireditev je tudi letos organiziral KTRC Radeče, k sode-
lovanju pa so pritegnili zavidljivo število lokalnih društev, organizacij 
in ponudnikov. Bogato obložene stojnice, božične melodije, ponu-
jeni topli napitki in domače dobrote so na tržnico privabili lepo šte-
vilo obiskovalcev, ki so kljub hladnemu večeru uživali v sproščenem 
predprazničnem druženju. Poskrbljeno je bilo tudi za najmlajše – ti 
so se lahko sladkali s palačinkami ter se v družbi Božičkovega škrata 
zabavali v otroškem kotičku.
Druženje na Radeški tržnici je tudi letos popestrila razstava jaslic, ki 
jo je skrbno pripravilo Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije. Vsakoletna 
razstava ponuja pregled delovanja sodobnih ustvarjalcev, postavlje-
na pa je z namenom v obiskovalcih prebuditi veselje do lepot božič-
nega časa. Kot je izpostavil Drago Kozinc, predstavnik društva, so le-
tošnjo razstavo s svojimi deli še posebej zaznamovali domačini. Klara 
Sonc, Rezi Strniša, Albina Rutar, v Radečah rojena Marijana Grahek 
in Janez Perenič, Petra, Izidor in Matevž Lazar z Jagnjenice ter ve-
roučenci 8. in 9. razreda pod mentorstvom katehistinje Ane Novak 
so izdelali prave umetnine, gospa Klenovšek s Čelovnika pa je za le-
tošnjo razstavo na ogled posodila papirnate jaslice s Češke. Blagoslov 
jaslic je opravil radeški župnik Miro Bergelj. S svojo vsebinsko razno-
vrstnostjo sta prireditvi postali nepogrešljiv del prazničnega decem-
brskega dogajanja v Radečah. Veseli smo, da je temu tako in zagoto-
vo se naslednje leto srečamo v še večjem številu. 

Druženje na Radeški tržnici in razstava jaslic
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Potem ko je prejšnja osemle-
tna koncesijska pogodba pred 
letom dni potekla, sta kosta-
njeviška občina in Kostak za-
radi nemirne politične situ-
acije v občini podpisala le 
enoletni aneks k pogodbi. Ob-
čina je lani objavila javni raz-
pis za izvajalca gospodarskih 
javnih služb, na katerega se je 
prijavilo zgolj krško podjetje. 
Kot je povedal župan Ladko 
Petretič, so se po opravljenih 
pogajanjih odločili za novo po-
godbo s Kostakom, saj bi ob-
čina sicer ostala brez komu-
nalnih storitev. Za občane se 
ne spreminja veliko, saj sto-
ritve in cene ostajajo iste kot 
so bile določene v prejšnji po-
godbi. Pogodba je na letni rav-
ni vredna približno 520 tisoč 
evrov, odvisno od obsega del 
zimske službe. »Seveda pa se 
bomo trudili na vseh ravneh, 

da bi stroške zmanjšali, v ko-
likor bo to možno in da zara-
di tega ne bo škode za obča-
ne,« je še dodal župan. Povedal 
je še, da so z opravljanimi sto-
ritvami Kostaka kljub občas-
nim pripombam občanov za-
dovoljni, ponosen je predvsem 
na visok delež ločeno zbranih 

odpadkov. Koncesijska pogod-
ba sicer zajema oskrbo s pi-
tno vodo, odvajanje in čišče-
nje komunalne in padavinske 
vode, ravnanje z odpadki, po-
kopališko dejavnost, letno in 
zimsko vzdrževanje cest, ure-
janje zelenic, skrb za javno 
razsvetljavo, izobešanje zas-
tav in praznično okraševanje. 

Prvi mož Kostaka Miljenko 
Muha je dejal, da si bodo še 
naprej prizadevali za kvalite-
tno izvrševanje obveznosti iz 
koncesijske pogodbe ter kva-
litetne storitve kostanjeviškim 
občanom in občankam. Direk-
tor Sektorja komunale Jože Le-
skovar je dodal, da so v minu-

lem koncesijskem obdobju na 
področju komunalne dejavno-
sti v kostanjeviški občini nare-
dili 'tektonski premik', pred-
vsem na področju oskrbe s 
pitno vodo. Potem ko so pred 
dvema letoma na zajetju Jama 
montirali novo filtrirno napra-
vo, ni bilo več treba nikoli, niti 
ob največjem deževju, preku-
havati vode. Povečali so tudi 
delež ločeno zbranih odpad-
kov in na vsega en kamion le-
tno (12 ton) zmanjšali količino 
odloženih odpadkov. »Vendar 
imamo tudi za naslednje ob-
dobje kar nekaj izzivov, pred-
vsem čim večjo priključitev 
občanov na centralno čistilno 
napravo, saj ta trenutno dela s 
polovično močjo,« je dejal Le-
skovar, načrtujejo pa tudi ob-
novo še nekaterih vodovodnih 
sistemov. »Želimo, da gremo z 
napredkom, ki smo ga dosegli v 
minulem koncesijskem obdob-
ju, v naslednje osemletno ob-
dobje, tako da bodo imeli obča-
ni čim manj težav in pripomb, 
kar bo pomenilo, da komunala 
dela dobro.« Komunalne stori-
tve v kostanjeviški občini sicer 
predstavljajo okoli 10-odsto-
tni delež komunalne dejavno-
sti Kostaka.
� Peter�Pavlovič

KOSTANJEVICA NA KRKI – Na pobudo Turističnega in Mladin-
skega društva Kostanjevica na Krki je 20.decembra pod kosta-
nji na Tamalem plac potekalo praznično dobrodelno druženje. 
Na stojnicah je bila na voljo ponudba domačih kulinaričnih iz-
delkov, ročno izdelanih okraskov in toplih napitkov, ena stojni-
ca je bila namenjena otroškim oblačilom za izmenjavo in mate-
rialu za zavetišče. Poleg turističnega in mladinskega društva so 
sodelovali še Društvo vinogradnikov, Društvo domače koline, Ja-
marski klub in Osnovna šola Jožeta Gorjupa, vsi iz Kostanjevice 
na Krki. S plesnimi točkami so dogajanje obogatile mlade plesal-
ke pod vodstvom Dušanke Požgaj, stojnico je imela tudi Sonja 
Klemenčič iz okolice Brežic z ročno izdelanim nakitom in eko 
vzglavniki. Kot je sporočila predsednica TD Kostanjevica na Krki 
Tatjana Petrič, je šel izkupiček s šolske stojnice v šolski sklad, 
ves ostali izkupiček pa so namenili Zavetišču za male živali Bre-
žice.  P. P.

KRŠKO – 17. decem-
bra so v Društvu So-
žitje Krško za čla-
ne društva v krškem 
hotelu City pripravili 
novoletno srečanje z 
dobrodelno noto Po-
klicne gasilske eno-
te Krško in družbe 
Kostak. Novoletne-
ga rajanja se je ude-
ležilo okoli 130 čla-
nov, od tega več kot 
polovica oseb z mot-
njami v duševnem 
razvoju. Aleš Sto-
par, direktor krških 
poklicnih gasilcev, je ob tej priložnosti društvu izročil vrtno orod-
je, ki ga bodo člani društva v prihodnjem letu s pridom uporabili 
pri delovnem usposabljanju, drugi del donacije pa v obliki daril-
nega bona v višini 2.600 evrov, sredstva iz tega naslova pa bodo 
prav tako namenili za usposabljanje, ki bo nekaterim članom 
omogočilo večje zaposlitvene možnosti. Krški gasilci so donaci-
jo zbrali s prodajo gasilskih koledarjev. Delovno usposabljanje je 
podprla tudi družba Kostak, v imenu katere je Maja Kermc po-
vedala, da bo družba društvu omogočila uporabo površin, pot-
rebnih za usposabljanje, pri čemer bodo udeležencem nudili tudi 
potrebno strokovno pomoč, s poudarkom na usposabljanju za 
varno delo. V imenu društva se je donatorjema zahvalil predse-
dnik Sožitja Bojan Cizel, po krajšem kulturnem programu, ki ga 
je izvedla folklorna skupina društva, in rajanju so se udeleženci 
prednovoletnega srečanja razveselili tudi prihoda Božička, ki je 
vsem uporabnikom razdelil darila. B. M. 

Sožitje prejelo zvrhan koš daril

Aleš� Stopar� je� v� imenu� kolektiva�
poklicnih� gasilcev� društvo� obdaril� z�
uporabnim�vrtnim�orodjem�in�zneskom�
v�višini�2.600�evrov.

Praznično dobrodelno druženje

Praznično�druženje�je�potekalo�na�Tamalem�plac.

Leto in pol je, odkar v Krškem izvajamo pilotni 
projekt Integrirana oskrba v občini Krško "MOST", 

zato bomo na JAVNI TRIBUNI spregovorili o naših 
dosedanjih izkušnjah in o pomembnosti takšne 
oskrbe za sistemsko ureditev integrirane oskrbe. 

Vabimo vas, da se nam pridružite  
v sredo, 22. januarja, ob 17. uri,

 v prostorih Občine Krško. 
Na dogodek smo  povabili predstavnike medijev 

in javnosti ter naše podpornike, partnerje in 
predstavnike Ministrstva za zdravje in 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter župane posavskih občin.

Veseli vas bomo!

KRŠKO – Zdravstveni dom Krško je lani občutno posodobil voz-
ni park, ki šteje 23 vozil v reševalni službi, patronažni službi in 
drugje. Z zamenjavo treh službenih vozil v skupni višini 51.000 
evrov želijo izboljšati kakovost pogojev dela patronažne služ-
be in voznikov sanitetnih prevozov na območju občin Krško in 
Kostanjevica na Krki. 

Za patronažno službo so tako kupili dve vozili Fiat Panda. Ži-
vljenjska doba patronažnega vozila je 12 let, v tem času pa vo-
zilo naredi v povprečju 150.000 km. Patronažna služba Zdra-
vstvenega doma Krško izvaja v sklopu svojih nalog zdravstveno 
in socialno obravnavo posameznikov, družin in lokalnih skup-
nosti, nego bolnikov po delovnem nalogu izbranega osebnega 
zdravnika (lahko tudi nadomestnega zdravnika), obravnavo no-
sečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov in otrok do 3. leta sta-
rosti ter prav tako preventivne obiske invalidov, kroničnih bol-
nikov ter oseb z motnjami v razvoju na njihovem domu, ki so 
socialno ogroženi ter sodelujejo s Centrom za duševno zdrav-
je odraslih Posavje. Dejavnost patronažne službe je sestavni del 
javnega zdravstva in sodi med storitve osnovnega zdravstvene-
ga zavarovanja. 
Za sanitetne prevoze so kupili vozilo VW Sharan. Življenjska 
doba sanitetnega vozila je 6 let, v tem času pa naredi v povpre-
čju 320.000 km. Sanitetni prevoz je prevoz pacienta, ki med pre-
vozom ne potrebuje spremstva ali zdravstvene oskrbe zdravstve-
nega delavca, prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim 
vozilom pa bi lahko bil za njegovo zdravje škodljiv.  Izvajanje sa-
nitetnih prevozov je organizirano kot javna zdravstvena služba 
v okviru mreže izvajalcev.
Službena vozila so predali v uporabo sredi decembra.
� Vir:�ZD�Krško

V novo leto z novimi vozili 

Predaja�novih�vozil�v�uporabo

Kostaku še osem let koncesije
KOSTANJEVICA NA KRKI – Župan občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in predsednik uprave družbe 
Kostak Miljenko Muha sta na predzadnji dan leta 2019 podpisala koncesijsko pogodbo za izvajanje določe-
nih gospodarskih javnih služb v kostanjeviški občini za obdobje naslednjih osmih let.

Petretič�in�Muha�sta�podpis�pogodbe�potrdila�s�stiskom�rok.

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

www.PosavskiObzornik.si
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PROIZVODNJA – DECEMBER 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 2 ZP - - 230 300 10 100 - -

PB 3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB 4 ZP 0 - 189 300 8 100 1,7 mg/m3 -

PB 6 ZP 0 35 41 50 6 100 0,9 mg/m3 5 mg/m3

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB2, PB3, PB4 in PB6 458.229 11 8

CPB 18, 8280 Brestanica

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

Priznanje za 15 let neprekinje-
nega opravljanja obrtne dejav-
nosti so prejeli: Vesna Bajc, 
Mihaela Hočevar, Anton Jošt, 
Jure Kajič, Marko Krajnc, 
Jože Rupar, Vincenc Mlinarič, 

Leto je bilo zaznamovano z vi-
soko stabilnostjo obratova-
nja, ki je rezultirala v prese-
ženem planu proizvodnje, saj 
so že slab teden pred iztekom 
leta dosegli načrtovanih 5,43 
milijarde kWh proizvedene 
električne energije na letnem 
nivoju. Prvič po uvedbi 18-me-
sečnega gorivnega ciklusa je 
bila tudi dolžina izvedbe letoš-
njega remonta najkrajša ozi-
roma rekordno kratka, je de-
jal Stanislav Rožman, saj so 
ga ob menjavi goriva, preven-
tivnih vzdrževalnih pregledih 
in preverjanjih opreme ter de-
setih večjih posodobitvah us-
peli izvesti v zgolj 28 dneh. V 
letu 2019 so uspešno presta-
li tudi mednarodni pregled in 
presojo s strani Svetovnega 
združenja operaterjev jedrskih 
elektrarn WANO, ki so NEK po-
novno uvrstili v najvišji razred 
oz. med deset najzanesljivej-
ših jedrskih elektrarn v Evro-
pi. Obratovalna tveganja so bila 
izredno nizka, jedrska sredica 
se ohranja v izredno dobrem 
stanju skozi cel obratovalni 
ciklus, beležijo nično pušča-
nje, na izredno visokem nivo-
ju je tudi zagotavljanje varnos-
ti in zdravja pri delu, saj so vse 
profesionalno prejete doze da-
leč pod upravnimi omejitvami. 

NEK s polno močjo v leto 2020
KRŠKO - Predsednik uprave nuklearne Stanislav Rožman in člana uprave Saša Medaković sta 19. decembra 
na srečanju s predstavniki medijskih hiš predstavila obratovalne in poslovne rezultate v minulem letu. Ti 
jih navdajajo z zadovoljstvom, je dejal Rožman, predvsem, ker so ti rezultat »izjemne motiviranosti celot-
nega kolektiva«.

V sklopu Programa nadgra-
dnje varnosti imajo realizira-
nih že več kot 60 odstotkov 
projektov. Že med remontom 
so zagotovili polno funkcio-
nalnost pomožne komandne 
sobe kot alternativne lokaci-
je za upravljanje elektrarne, 
v skladu z načrti poteka grad-
nja posebej utrjene varnostne 
zgradbe, v kateri bodo name-
ščeni rezervoarji hladilne vode 
in dodatni varnosti sistemi za 
vbrizgavanje vode v reaktorski 
hladilni sistem in oba uparjal-
nika za primer nedelovanja 
obstoječih sistemov, del tret-
je izvedbene faze pa predsta-
vlja tudi varnostna nadgradnja 
začasnega skladiščenja izrab-
ljenega goriva. Gre za uvedbo 

suhega skladiščenja, je še po-
vedal Rožman, oziroma za po-
stopno prestavitev izrabljenih 
gorivnih elementov iz bazena v 
odporne, nepropustno zaprte 
zabojnike, ko za zagotavljanje 
hlajenja ne bodo potrebovali 
nobene dodatne naprave, sis-
tema ali energenta, kar pred-
stavlja prehod od aktivnih re-
šitev k pasivnim. Sicer pa je 
NEK v letošnje leto vstopila s 
potrjenimi poslovnimi doku-
menti, s tem pa tudi zagotov-
ljenimi finančnimi viri tako za 
tekoče poslovanje, obratova-
nje kakor tudi izvedbo načrto-
vanih investicij. 

Zadovoljstvo nad doseženimi 
rezultati je ob tej priložnosti 

izrazil tudi Saša Medaković, 
ki je na mestu člana uprave s 
strani hrvaškega elektrogo-
spodarstva v začetku novem-
bra nasledil dolgoletnega čla-
na uprave Hrvoja Perharića, 
ki se je upokojil. Medaković je 
med drugim dejal, da mu je po-
dročje dela dobro poznano, saj 
je od leta 2007 dalje vodil hr-
vaški državni zavod za radio-
loško in nuklearno varnost, v 
zvezi z NEK pa dejal, da gre 
za varen in stroškovno učin-
kovit objekt: »V tem letu smo 
imeli prek 5400 obiskovalcev, 
ki odhajajo iz našega objek-
ta prepričani, da delujemo v 
skladu s standardi ter da smo 
izredno pomemben in okolju 
sprejemljiv objekt.« 

V letu 2020 so si v NEK zada-
li cilj doseči proizvodnjo 5,95 
milijarde kilovatnih ur elek-
trične energije, a se, glede na 
to, da v letošnjem letu ni načr-
tovanega remonta, in v kolikor 
ne bo prišlo do nepričakova-
nih zaustavitev objekta, uteg-
ne celo ponoviti po proizvo-
dnji rekordno leto 2014, ko je 
proizvodnja presegla šest mi-
lijard kilovatnih ur električne 
energije.

� Bojana�Mavsar

Saša�Medaković�in�Stanislav�Rožman

Priznanja dolgoletnim obrtnikom
SEVNICA – 13. decembra se je v sevniški kulturni dvorani odvijalo tradicionalno prednovoletno srečanje 
članic in članov Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica, na katerem so tudi tokrat podelili jubilej-
na priznanja in plakete za dolgoletno neprekinjeno opravljanje obrtne dejavnosti.

Rajmund Ramovš, Dominik 
Špan in Zinka Žganjar. Preje-
mniki bronaste plakete za 20 
let neprekinjenega opravljanja 
dejavnosti so bili: Alojz Cer-
jak, Aleksander Špan in Mi-
roslav Mirtelj. Srebrno pla-
keto za 25 let neprekinjenega 
opravljanja dejavnosti so pre-
jeli: Jože Erman, Srečko Kus, 
Alojzij Pavkovič, Anton Prah, 
Rajko Šplajt, Damjan Bla-
znik, Jože Hočevar, Marjan 
Imperl, Milan Jager, Roman 
Kozinc, Damijan Kreže, Janez 
Lisec, Polonca Močnik, Jožef 
Mrgole, Matjaž Prah, Andrej 
Prijatelj, Anton Skubic, Jan-
ko Mesinger in Breda Drenek 
Sotošek. Prejemniki zlate pla-
kete za 30 let neprekinjenega 
opravljanja dejavnosti so pos-

tali: Jože Kozinc, Vera Šala-
mon, Drago Zupan in Miran 
Zupan. Prejemnica diaman-
tne plakete za 40 let nepreki-
njenega opravljanja dejavnosti 
je postala Martina Lipar, jubi-
lejno plaketo za 50 let nepre-
kinjenega opravljanja obrtne 
dejavnosti pa je prejela Silva 
Fric Porenta. Jubilejna prizna-
nja je podelil predsednik sev-
niške območne obrtno-podje-
tniške zbornice Alojz Tuhtar s 
sekretarko Anito Pečnik. 

Pomen močne in številčne 
Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije, ki je v lanskem de-
cembru obeležila 50 let usta-
novitve, je v svojem govoru iz-
postavil predsednik zbornice 
Branko Meh. Državni sekre-

tar v kabinetu predsednika vla-
de Franc Vesel, ki deluje na po-
dročju malega gospodarstva, je 
dejal, da je njegova pozornost 
usmerjena na izboljševanje po-
ložaja obrtnikov ter podjetni-
kov. Navzoče sta nagovorila še 
predsednik sevniške območ-
ne obrtno-podjetniške zborni-
ce Alojz Tuhtar in župan Sreč-
ko Ocvirk.

V uvodu srečanja je zbrane s 
skladbo Jingle bells v praznič-
ne decembrske dni popeljal 
sedmošolec Patrik Prijatelj, 
nasmejan zaključek večera je 
s stand up komedijo oblikoval 
Tadej Toš, prireditev pa je po-
vezoval Oskar Zoran Zelič. 

� S.�Radi,�foto:�Foto�Asja

Ureditve iz narave v knjigi
LESKOVEC PRI KRŠKEM – Podjetje Infra je 18. decembra po-
vabilo na predstavitev nove knjige z naslovom Spodnja Sava 
– vzor načrtovanja in urejanja, ki se dotika predvsem nara-
vovarstvenega dela gradnje hidroelektrarn.  

Avtorjev knjige je več, spremno besedo je napisal direktor Infre 
mag. Vojko Sotošek, predgovore pa glavni direktor krške projek-
tantske družbe Savaprojekt Peter Žigante, direktor Zavoda RS 
za varstvo narave mag. Hrvoje Teo Oršanič in projektant Kre-
šimir Kvaternik iz družbe IBE. Vsi našteti so bili prisotni tudi 
na predstavitvi knjige kot tudi lepo število ostalih udeležencev, 
od županov, občinskih uslužbencev, zaposlenih na Infri do pred-
stavnikov projektantskih, energetskih in drugih podjetij. Pove-
zovalka dogodka Jasmina Spahalić, ki je tudi urednica in lekto-
rica omenjene knjige, večino slikovnega gradiva pa je prispeval 
Branko Brečko, je najprej k besedi povabila Sotoška, ki je po-
vedal, da se je ideja o nastanku knjige porodila ob začetku grad-
nje infrastrukturnih ureditev HE Brežice (leta 2015). »Ideja je 
bila, da v obliki tiskanega gradiva predstavimo predvsem nara-
vovarstveni del gradnje HE,« je pojasnil in dodal, da si morajo 
priznati, da so z gradnjo HE zelo posegli v naravo, vendar ne z 
namenom, da bi jo uničili, »ampak smo s temi posegi kot inve-
stitorji začeli spreminjati strugo reke Save ter naravo na njenem 
levem in desnem bregu, kar se je dogajalo vseskozi, od začetka 
gradnje HE Boštanj pred 15 leti«. S to knjigo so želeli predsta-
viti in opozoriti na ureditve, ki so bile potrebne, da ohranijo na-
ravne danosti tega prostora, je poudaril.
Eden od pobudnikov za nastanek knjige je bil tudi Žigante, ki je 
povedal, da do zdaj še nobeno državno infrastrukturno in inže-
niring podjetje ni naredilo toliko različnih inženirskih in okolj-
skih posegov, kot jih je Infra pri gradnji HE. Pri nastanku knjige 
so bile združene različne stroke, tudi Zavod RS za varstvo nara-
ve. Njegov direktor Oršanič je priznal, da so sprva še kolebali, ali 
bi se na povabilo pri sodelovanju v knjigi sploh odzvali, saj je po 
njegovem treba vedeti, da gre za krepek poseg v okolje, ki člove-
ku prinaša določene ugodnosti, za vrsto življenjskih oblik pa je 
lahko zelo tragičen. Njihovo odločitev, da se pridružijo, je spod-
budila predvsem Žigantejeva misel, da so prišli daleč v sodelo-
vanju in imajo nekaj pokazati ter naj bo knjiga dokument časa 
in prostora, je poudaril Oršanič, ki je zaključil z mislijo: »Varstvo 
narave presega domeno ene institucije, kot je v tem primeru Za-
vod za varstvo narave. Varstvo narave je dejansko naloga vseh 
nas, vsaka panoga, lokalna skupnost in politika bo morala nosi-
ti svoj del odgovornosti pri soočanju z okoljskimi izzivi.« K be-
sedi so bili povabljeni še že prej omenjeni Kvaternik, prvi direk-
tor družbe HSE mag. Drago Fabijan, Nuša Rožman in Andraž 
Hribar iz Savaprojekta.
 R. Retelj

Dobitniki� jubilejnih� priznanj� in� plaket� za� dolgoletno� neprekinjeno� opravljanje� obrtne�
dejavnosti�s�predsednikom�OOZ�Sevnica�Alojzem�Tuhtarjem

Omizje�na�predstavitvi�knjige�so�sestavljali�Žigante,�Sotošek,�
Oršanič�in�Spahalićeva.



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 1, četrtek, 9. 1. 2020 11
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Br

ež
ic

e

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. 

Psiček AS (19440B) 
je prikupen mešanček z nem-
škim ovčarjem, srednje dolge 
dlake. Išče odgovorne lastnike 
in topel dom.

MEGI (19409B) 
je prijazna mlada mucka, stara 
cca. šest mesecev. Je sterilizi-
rana in pripravljena za posvoji-
tev. Potrebuje ljubeče in odgo-
vorne lastnike, ki ji bodo nudili 
varen dom. 

Psička TIA (19428KK) 
je prijazna in živahna mešanka 
koker španjela, ki obožuje spre-
hode. Stara je osem let in steri-
lizirana. Išče odgovorne lastnike 
in topel dom.

Člani društva Fotoklub Brežice se v prostorih Občine Brežice (Cesta 
prvih borcev 18) predstavljajo z izborom fotografij fotografske raz-
stave Naši pogledi. Razstava je na voljo za ogled od januarja do mar-
ca 2020 v času uradnih ur občine. 

V krogu družine, hčera, vnukov in pravnukov je v Stari vasi na Bi-
zeljskem obeležila visok življenjski jubilej Neža Mihajlovič. Gospa 
Neža se je rodila na Bizeljskem, na domačiji pri cerkvi svetega Lo-
vrenca na Bizeljskem, družino pa si je ustvarila v Ljubljani, kjer da-
nes tudi živi. Ob visokem življenjskem jubileju je slavljenki v imenu 
Občine Brežice voščila podžupanja Mila Levec ter ji izročila šopek 
in priložnostno darilo. Voščilom se je pridružil tudi bizeljski župnik 
Vlado Leskovar.

Občina Brežice se je zaradi pro-
blematike prehoda za pešce v 
Trnju, pri trgovini Lidl, odločila, 

Občina Brežice vabi na

4. KMETIJSKI FORUM,

ki bo v sredo, 22. januarja 2020, 
s pričetkom ob 18. uri,

v večnamenski dvorani Mladinskega centra 
Brežice, Gubčeva 10a, Brežice.

PROGRAM FORUMA:

• Uvodni nagovor, Ivan Molan, župan občine Brežice;

• Pametno kmetijstvo – predstavitev najsodobnejše kmetij-
ske tehnike, Martin Mavsar, univ. dipl. inž. kmet., svetova-
lec specialist za kmetijsko tehniko in sadjarstvo, KGZS, Kme-
tijsko gozdarski zavod Novo mesto;

• Predstavitev nekaterih tolerantnih sort vinske trte, Jernej 
Martinčič, univ. dipl. inž. kmet., svetovalec specialist za vi-
nogradništvo, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto;

• Predstavitev projektov avtohtone pasme krškopoljski prašič, 
mag. Andrej Kastelic, univ. dipl. inž. kmet., vodja oddelka 
za živinorejo, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto;

• Predstavitev nove odporne sorte jabolk BONITA, Anton Kor-
šič, Zadruga Tibona z.o.o.

Po zaključku predstavitev vljudno vabljeni na družabni del, ki je 
namenjen izmenjavi medsebojnih izkušenj in pridobivanju do-
datnih informacij v osebnem pogovoru s predavatelji.

DARUJMO KRI-REŠUJMO ŽIVLJENJA!

Spoštovani! 

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

Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za krvodajal-
ca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 65 let in teh-
tate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajejo kri vsake 4 me-
sece, moški vsake 3 mesece. 

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

• SREDO, 15, JANUARJA 2020, z vpisom od 8.00 do 13.00 in
• ČETRTEK, 16. JANUARJA 2020, z vpisom od 8.00 do 12.00 

V MLADINSKEM CENTRU BREŽICE – GUBČEVA ULICA 10/A

Vljudno vabljeni!

Naši pogledi na ogled v prostorih Občine Brežice

Jubilantka Neža Mihajlovič 90. rojstni dan 
praznovala v domačem kraju

Za večjo prometno varnost – dodatni 
varnostni ukrepi pri prehodu za pešce 
v Trnju pri trgovini Lidl

da uredi več dodatnih ukrepov 
za povečanje zaznavnosti obsto-
ječega prehoda in posledično 

povečanje varnosti predvsem za 
pešce. Rešitve so se usklajeva-
le s projektantom in predstavni-
ki Direkcije RS za infrastrukturo 
(DRSI), saj gre za državno ces-
to, zato je bilo za dodatne uk-
repe potrebno soglasje s strani 
direkcije. 

Občina je izvedla naslednje uk-
repe za večjo varnost pešcev ob 
prečkanju ceste preko prehoda: 
v območju prehoda za pešce je 
skrajšan zavijalni pas za smer Bi-
zeljsko, pri čemer se prične pas 
za desne zavijalce takoj za pre-
hodom za pešce. Ob tem je bil 
razširjen pločnik za pešce, ki slu-

žil kot čakalna površina. Ukrep 
zožitve vozišča ima dva name-
na, in sicer zmanjšanje hitrosti 
vozil in skrajšanje prehoda za 
pešce. Na vozišču pred preho-
dom za pešce z obeh strani so 
bile vgrajene talne lučke za do-
datno označitev prehoda. Na-
črtovana pa je še obojestran-
ska postavitev biča (svetlobni 
znak za označitev prehoda za 
pešce) in izris talnih oznak na 
cestišču, ki zaradi nizkih tempe-
ratur še niso primerno izvede-
ne. Pogodbena vrednost za iz-
vedbo del znaša dobrih 48.500 
evrov, izvajalec del je podjetje 
KOP Brežice d. d.

Občina Brežice skrbi za prometno varnost vseh udeležencev v prometu z obnovami lokalnih cest in javnih poti, za več-
jo prometno varnost pešcev pa tudi z gradnjo pločnikov, s postavitvijo prikazovalnikov hitrosti in tudi z dodatnimi 
ukrepi označevanja prehodov za pešce. V letu 2019 je občina urejala ceste in javne poti po vseh krajih občine, zgradi-
la del pločnika na Veliki Dolini (povezava OŠ in centra naselja), pločnik v Šentlenartu, pločnik ob Trdinovi ulici v Breži-
cah in pločnik na Borštnikovi ulici. 
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Na spletni strani Občine Krško je objavljeno Javno povabilo k odda-
ji vloge za izbor in sofinanciranje programov javnih del iz sredstev 
proračuna Občine Krško v letu 2020. 
Na spletni strani Občine Krško povezavo na besedilo javnega povabi-
la najdete v rubriki "OBVESTILA IN OBJAVE" - Javni razpisi in objave.
V besedilu javnega povabila je med drugim  navedeno, da se vloga 
za sofinanciranje programov javnih del s strani Občine Krško poda 
na obrazcih za prijavo na javno povabilo za izbor programov javnih 
del (ponudba za izbor programa javnega dela za leto 2020, program 
javnega dela za leto 2020, izjava naročnika programa javnega dela za 
leto 2020 za izbor programov javnih del iz Kataloga programov javnih 
del za leto 2020, in sicer vse v dveh izvodih), izdanih s strani Zavoda 
RS za zaposlovanje. Prosimo, da vse tri obrazce oddate podpisane in 
požigosane v dveh izvodih. Vloge morajo biti predložene OSEBNO na 
naslov: Občina krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Oddelek za 
družbene dejavnosti. Vlogo  za izvajanje programov javnih del, ki jih 
sofinancira Občina Krško, je potrebno oddati najkasneje 3 (tri) de-
lovne dni pred rokom, določenim kot zadnjim za oddajo vloge na 
javno povabilo za izbor programov javnih del ZRSZ. Slednje pome-
ni, da morate vlogo oddati najkasneje v petek, 10. januarja 2020, 
do 10. ure, na Oddelku za družbene dejavnosti, v kolikor boste žele-
li vlogo oddati na Zavod za zaposlovanje v sredo, 15. januarja 2020.

Leto 2019 in 2020 v občini Krško
Preteklo leto so v občini Krško zaznamovali številni projekti in naložbe, med katerimi je gotovo največja zaključek 
gradnje krške obvoznice. Tudi leto 2020 bo predvsem investicijsko naravnano, saj je v proračunu za naložbe načrtova-
nih nekaj več kot 17 milijonov evrov.

LETO 2019 ZAZNAMOVAL ZA
KLJUČEK GRADNJE OBVOZ
NICE

V letu 2019 je Občina Krško za 
naložbe namenila okoli 16 mili-
jonov evrov. Na področju šolstva 
in predšolske vzgoje so nadalje-

vali z obnovami objektov pred-
šolske vzgoje in šol, med drugim 
z izgradnjo prizidka na OŠ Kop-
rivnica, gradnjo večnamenskega 
doma na Zdolah, v katerem bo 
svoje prostore imel tudi vrtec, 
pridobili gradbeno dovoljenje za 
gradnjo novega vrtca na Seno-
vem in nadaljevali z aktivnostmi 
za umeščanje novega objekta 

OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško 
v starem mestnem jedru. Na po-
dročju kulture so začeli s prvimi 
deli za širitev Valvasorjeve knji-
žnice Krško in zaključili z obnovo 
Hočevarjevega mavzoleja. 

Na področju prometne infra-
strukture s poudarkom na za-
ključku gradnje krške obvozni-
ce je bilo v 2019 namenjenih 
8,6 milijona evrov. Nadaljeva-
li so z modernizacijo občinskih 

in nekaterih državnih cest ter 
pločnikov, nadaljevali z gradnjo 
kolesarskih poti, uredili P+R par-
kirišče, nadhod nad železniško 
progo, nova izposojevališča ko-
les in drugo. Področje gospodar-
stva je med naložbami v 2019 
zaznamovala predvsem grad-

nja podjetniškega inkubatorja 
na CKŽ 44 v Krškem, področje 
kmetijstva pa komasacije na po-
dročju Velikega Podloga, ureja-
nje mestnih vrtov ter naložbe v 
kmetijska gospodarstva. Na po-
dročju komunalne infrastruktu-
re so zaključili s 1. fazo izgradnje 
komunalne infrastrukture Gori-
ca, Jelše.

Občina Krško v zadnjih letih več-
jo pozornost namenja tudi skrbi 
za starejše s poudarkom na pi-
lotnem slovenskem projektu in-
tegrirane oskrbe MOST. Zaklju-
čili so z gradnjo poslovilnega 
objekta na pokopališču v Krškem 
ter začeli s prvimi aktivnostmi za 
gradnjo poslovilnega objekta na 
pokopališču na Stranjah. V no-
vembru so se začela dela  širitve 
in obnove gasilskega doma PGE 
Krško in PGD Videm ob Savi.

2020 V ZNAMENJU ŠIRITVE 
OSREDNJE KNJIŽNICE, GRAD
NJE VRTCA NA SENOVEM, NA
DALJEVANJA OBNOVE ULIC 
NA VIDMU, GRADNJE PRIZID
KA GASILSKEGA DOMA PGE 
KRŠKO

Za leto 2020 proračun krške ob-
čine na prihodkovni strani znaša 
39,1 milijona evrov, na odhod-
kovni pa 41,7 milijona, od tega 
nekaj več kot 17 milijonov evrov 

za naložbe. V letu 2021 pa 40,2 
milijona evrov na prihodkov-
ni ravni ter 40,7 milijona evrov 
na odhodkovni ravni, od tega za 
naložbe 16,5 milijona evrov.

Kar se tiče naložb, bodo med ve-
čjimi projekti leto 2020 v obči-
ni Krško zaznamovali predvsem 
obnova in gradnja prizidka ga-
silskega doma PGE Krško in PGD 
Videm ob Savi v Krškem, gradnja 
prizidka Valvasorjeve knjižnice 
Krško, gradnja novega vrtca na 
Senovem, zaključek izgradnje 
prizidka in obnove kuhinje v OŠ 
Koprivnica, modernizacija ob-
činskih cest, kolesarska pove-
zava Krško–Kostanjevica na Krki 
ter Krško–Sotelsko–Brestanica, 

izdelava projektne dokumenta-
cije za peš most čez Savo z Vid-
ma do starega mestnega jedra, 
izgradnja mrliške vežice na St-
ranjah, komasacija in agrome-
lioracija Veliki Podlog, namaka-
nje kmetijskih zemljišč iz Save 
ter program namakanja Kalce 
- Naklo, komunalna infrastruk-
tura Veliki Podlog, aktivnosti 
za gradnjo novega objekta OŠ 
dr. Mihajlo Rostoharja Krško v 
starem mestnem jedru, rekon-

strukcija objekta Trg 9 v Bre-
stanici (kulturni dom), nadalje-
vanje obnove ulic na Vidmu in 
mestu Krško, ureditev trga na 
Raki in drugi. V načrtu je tudi 
dnevni center v okviru Doma 
starejših občanov Krško, v tem 
letu pa bodo začeli tudi z aktiv-
nostmi za gradnjo novega bloka 
oskrbovanih stanovanj.

Za redno in investicijsko vzdrže-
vanje občinskih cest, za del in-
vesticij, nakupe zemljišč in stro-
kovni nadzor pri gradnji je v 
naslednjih štirih letih v prora-
čunu občine Krško predvidenih 
skupno nekaj več kot 10 milijo-
nov evrov oz. okoli 2,5 milijona 
na leto. 

Gradnja prizidka pri OŠ Koprivnica

Zaključek gradnje krške obvoznice v decembru 2019

Poslovilni objekt na pokopališču Krško

Ureditev P+R parkirišča

Gradnja prizidka gasilskega doma PGE Krško in PGD Videm 

2020 bo tudi v znamenju širitve Valvasorjeve knjižnice Krško 

Zadovoljstvo občanov z delom občinske 
uprave raste
Kot vsako leto, je tudi konec leta 2019 Občina Krško z anketo pre-
verila zadovoljstvo občank in občanov z delom občinske uprave. 
70 % anketirancev je z delom občinske uprave zadovoljnih. Da so 
zaposleni prijazni pri delu s strankami, se strinja večina (85 %), več 
kot polovica vprašanih (72 %) se strinja, da so zaposleni strokovno 
usposobljeni, tako kot prejšnja leta pa so v najmanjši meri (47 %) 
zadovoljni s hitrostjo reševanja različnih vlog. Z delom gospodarskih 
javnih služb so bolj zadovoljni kot v 2018, najbolj so zadovoljni z vo-
dooskrbo (90 %), z odvozom odpadkov je zadovoljnih 81 %, 77 % z 
javno razsvetljavo, 68 % z zimskim vzdrževanjem cest. Zadovoljstvo 
je najvišje, ko gre za organizacijo prevoza otrok v šolo, distribucijo 
vode in obratovalni čas gostinskih lokalov.
Trend zadovoljstva občanov raste. Skupni indeks (ki je izračunan 
na podlagi povprečnega zadovoljstva in nam pove, v kolikšni meri 
občinska uprava uresničuje potrebe v lokalnem okolju) znaša 69, 
medtem ko je bil lani 67. Pred desetimi leti 63, v letu 2005 pa le 58.
Seveda pa je še vedno veliko potreb po izboljšavah pri delu, med 
katerimi prednjačijo predvsem področja cest, reševanja vlog, vzgo-
je in izobraževanje …
 Vir: Poročilo raziskave zadovoljstva 

z delom občinske uprave, Episcenter

Javno povabilo k oddaji vloge za izbor in 
sofinanciranje programov javnih del iz sredstev 
proračuna Občine Krško v letu 2020

URNIK SVETOVALNE PISARNE za JANUAR 2020 
Krško, Kostak, d. d., stavba komunale:
 · 10., 17., 24., 31. januar med 7:00 in 15:00
 · 13. januar med 9:00 in 17:00
Sevnica, stavba krajevne skupnosti pri občini:
 · 9., 16., 30. januar med 7:00 in 15:00
 · 22. januar med 9:00 in 17:00
Brežice, CRP, d. o. o, Finžgarjeva ulica 1:
 · 14., 21., 23., 28. januar med 7:00 in 15:00
Radeče, sejna soba občine:
 · 29. januar med 9:00 in 17:00
Kostanjevica na Krki, prostori občine: 
 · 27. januar med 11:30 in 15:00
Bistrica ob Sotli, sejna soba občine:
 · 15. januar med 16:00 in 18:00 

Svetovalec občane poziva, da ga pred obiskom svetovalne pi-
sarne pokličejo na telefonsko številko 07 48 17 233, saj so mo-
žne nepredvidene spremembe. Vse spremembe uradnih ur so 
objavljene tudi na spletni strani www.varujvodo.si, pod zavih-
kom urnik.



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 1, četrtek, 9. 1. 2020 13IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

Konec decembra je v Mladinskem centru Sevnica potekalo med-
generacijsko druženje, ki so ga organizirali zavod KŠTM Sevnica, 
Zavod Sopotniki in Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica. Ob pro-
gramu zabavnih in družabnih iger so se družili osnovnošolci, upo-
rabniki storitve brezplačnega prevoza za starejše in prostovoljci. 

Dogodka sta se udeležili tudi direktorica Javnega zavoda KŠTM Sev-
nica Mojca Pernovšek in profesorica razrednega pouka na Osnovni 
šoli Sava Kladnika Sevnica Zvonka Jevševar Kumelj. V nagovorih, ki 
sta jih namenili udeležencem dogodka, sta obe izpostavili pomen 
medgeneracijskega povezovanja in solidarnosti. 
 Vir: zavod KŠTM Sevnica

Prednovoletni županov sprejem štipendistk in štipendistov je bil 
namenjen predvsem spodbujanju povezovanja med mladimi, ki so 
vključeni v programe štipendiranja Občine Sevnica. 

Občina Sevnica podeljuje štipendije v treh vsebinskih sklopih: za 
srednješolsko izobraževanje za deficitarne poklice, za bodoče prev-
zemnike kmetij in za nadarjene dijake in študente s področja kul-
ture, ki študirajo v tujini. Za šolsko leti 2019/2020 je Občina Sevni-
ca podelila skupno 22 štipendij, od tega je dve štipendiji namenila 
bodočima prevzemnikoma kmetij, 15 štipendij srednješolcem, ki so 
se odločili izobraževati za enega izmed deficitarnih poklicev, in 5 šti-
pendij dijakom in študentom s področja kulture.
Štipendije za nadarjene študente s področja kulture Občina Sevnica 
podeljuje od leta 2008, v sodelovanju z Regionalno razvojno agen-
cijo Posavje, ki tehnično izpelje razpis. Od prvega razpisa do danes 
je bilo podeljenih 9 štipendij posameznikom in posameznicam, ki 
so svoje šolanje nadaljevali v Nemčiji, Avstriji, Švici in Veliki Britaniji.
Cilj podeljevanja štipendij bodočim prevzemnikom kmetij, to je di-
jakom oziroma študentom kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz 
občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kme-
tiji, je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospo-
darstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnolo-
gij kmetijske proizvodnje. Občina Sevnica te štipendije podeljuje 
že več kot 25 let, žal pa število štipendistov s tega področja upada.
S štipendiranjem srednješolskega izobraževanja za deficitarne pok-
lice pa Občina Sevnica želi zagotoviti ustrezen kader na trgu dela na 
svojem območju glede na povpraševanje delodajalcev in s tem omo-
gočiti tako boljši gospodarski razvoj kot večjo zaposljivost mladih.
Štipendistke in štipendiste je pozdravil župan Srečko Ocvirk, ki je iz-
postavil, da Občina Sevnica želi slediti potrebam mladih, saj bodo 
prav mladi čez nekaj let aktivno gradili lokalno skupnost. Sprejeta 
strategija za mlade v občini Sevnica in tovrstni sprejemi so korak 
naprej k boljši povezanosti mladih med seboj in z Občino Sevnica 
kot eno izmed krovnih javnih institucij v domačem okolju.

Infrastrukturne posodobitve v preteklem letu 
V letu 2019 je bilo v občini Sevnica izvedenih več infrastrukturnih posodobitev, ki prispevajo k prijaznejšim pogojem 
bivanja in dela. 

Ena izmed vidnejših posodobitev 
je zagotovo novo urejeno parki-
rišče na Kvedrovi cesti pri Žele-
zniški postaji Sevnica. Projekt je 
sestavljen iz dveh ločenih inve-
sticij, sofinanciranih s strani dr-
žave in Evropske unije iz Kohe-
zijskega sklada. Novo urejeno 
parkirišče v neposredni bližini 
železniške postaje ima 42 parkir-
nih mest, od tega sta dve mes-
ti namenjeni invalidnim osebam 
ter 4 mesta z elektro-napajalno 
postajo. Med železniško in avto-
busno postajo je na novo urejen 
in razširjen pločnik, bližje železni-
ški postaji pa je umeščena nova 
avtobusna postaja. Posodobitev 
parkirišča je del širše ureditve 
območja, kjer se stikata zasebni 
in javni potniški promet v sodob-
no zaokroženo celoto z integraci-
jo vseh oblik prometa.

Obnova Bazena Sevnica, ki je bil 
izvedbeno in finančno zahtev-
nejši projekt v letu 2019, bo za-
ključena v začetnih mesecih leta 
2020. Obnova javnega bazena 
je bila po več kot tridesetih le-

tih nujna. V začetku leta 2019 je 
potekala prva faza obnove, to je 
celovita obnova bazenskih školjk 
olimpijskega in otroškega baze-
na in njune okolice, z zamenjavo 
PVC folije in vseh inštalacij. Tre-
nutno poteka obnova strojnice. 
Bazen Sevnica bo v kopalni sezo-

ni 2020 ustrezno pripravljen za 
preživljanje prijetnih prostočas-
nih trenutkov v toplem vremenu.

Izgradnja obračališča za avtobu-
se pri Osnovni šoli Blanca je ce-
lostna rešitev ureditve mirujoče-
ga prometa na tem območju, ki 

izboljšuje prometno varnost na 
območju šole. Obračališče bo 
mogoče povezati tudi z načrto-
vanim novim nadvozom na ob-
močju bodoče obvozne ceste 
mimo Blance.

Na območju ceste Šentjanž–
Štajngrob so v poletnih mese-
cih potekala dela sanacije plazu. 
Sredstva za sanacijo je Občina 
Sevnica uspešno pridobila s stra-
ni Ministrstva za okolje in pros-
tor, Sektorja za zmanjševanje 
posledic naravnih nesreč, uredi-
la pa je vse potrebne postopke 
priprave projektne dokumenta-
cije in zagotovila izvedbo nadzo-
ra pri izvajanju projekta sanacije.
Izboljšave in obnove cestno-
-prometne in druge infrastruk-

ture izboljšujejo kakovost življe-
nja občank in občanov, hkrati pa 
prispevajo k lepši zunanji podo-
bi domačih krajev. Občina Sevni-
ca bo tudi v letu 2020, skladno 
s sprejetim proračunom, nada-
ljevala z infrastrukturnimi poso-
dobitvami.

Prenova parkirišča na Kvedrovi cesti, obnova Bazena Sevnica (foto: Bojan Kostevc)

Obračališče pri Osnovni šoli Blanca, sanacija plazu na območju ceste Šentjanž–Štajngrob (foto: Bo-
jan Kostevc)

Športna aktivnost ima veliko pozitiv-
nih učinkov, ker izboljšuje splošno po-
čutje, nas napolni z energijo in nam 
pomaga ohranjati zdravje. Pomembno 
pa je, da izberemo aktivnosti, ki so 
primerne naši telesni pripravljenosti, 
sposobnostim in starosti ter predvsem 
želji po spoznavanju novega ali doži-
vljanju nečesa, kar nam je blizu.
Projekt Lisička giba, ki ga bo z letoš-
njim letom pričel izvajati zavod KŠTM 
Sevnica, je namenjen celi družini. Njegov cilj je, da bi občanke in 
občani odkrili in bolje spoznali zanimive rekreativne točke v občini 
Sevnica ter bili seznanjeni s športnimi dogodki, ki jih skozi vse leto 
prirejajo različne organizacije in športna društva. 
Pri projektu Lisička giba lahko sodeluje vsak. Na rekreacijskih točkah 
v občini Sevnica v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2020 lah-
ko obiskovalci zbirajo žige in na tak način osvojijo praktično nagrado, 
majico Lisička giba. Za praktično nagrado je potrebno v najmanj treh 
vsebinskih sklopih zbrati minimalno število točk. Žige se zbira v bro-
šuri, ki je dostopna po simbolični ceni v Turistični agenciji Doživljaj. 
Otroci do 10. leta starosti se lahko vključijo v projekt Mini lisička 
giba. Za njih so merila za osvojitev praktične nagrade še bolj dos-
topna. 
Za tri najbolj aktivne posameznike je organizator projekta pripravil 
še dodatne praktične nagrade, zato zavod KŠTM Sevnica in Občina 
Sevnica vljudno vabita vse, ki jih gibanje veseli, da v letu 2020 zbe-
rejo čim večje število točk oziroma žigov, prebudijo svoje telo in os-
vojijo praktične nagrade. 
Žigi bodo na voljo za zbiranje na naslednjih lokacijah oziroma špor-
tnih dogodkih: Sevniška planinska pot - Pot Lojza Motoreta, Vrh po-
hodne poti, Tematska pot, Športni dogodek in Bazen Sevnica. 

Lisička giba – rekreacija za celo družino
Ob zaključku leta so se na razširjeni seji sestali člani štaba Civilne 
zaščite Občine Sevnica in se seznanili z opravljenimi aktivnostmi, 
ki prispevajo k večji splošni varnosti. 

Skozi vse leto je Občina Sevnica uspešno sodelovala s službami in 
organizacijami ter društvi, ki sodelujejo v sistemu zaščite, reševa-
nja in pomoči, vključno z Gasilsko zvezo Sevnica in vsemi petnajsti-
mi prostovoljnimi gasilskimi društvi, Zdravstvenim domom Sevnica, 
sevniškim območnim združenjem Rdečega križa, Policijsko postajo 
Sevnica, Planinskim društvom Lisca Sevnica, Društvom potapljačev 
Vidra Krško in drugimi. Nemoteno je potekalo tudi sodelovanje z 
Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje – izpostavo Bre-
žice. Na seji so se člani štaba seznanili še z izrednimi dogodki v letu 
2019, ko na območju občine Sevnica ni bilo večjih naravnih nesreč, 
razen močnejših padavin v poletnem času, ki so povzročile nevšeč-
nosti in gmotno škodo na nekaterih območjih. Občina Sevnica tudi 
za leto 2020 načrtuje nadaljevanje aktivnosti, ki pripomorejo v boljši 
varnosti in boljši usposobljenosti sevniške Civilne zaščite.

Seja štaba Civilne zaščite Občine Sevnica 

Seje so se udeležili predstavniki organizacij, ki sodelujejo v sistemu 
zaščite, reševanja in pomoči (foto: Občina Sevnica).

Županov sprejem prejemnikov štipendij 

Sprejem štipendistk in štipendistov je bil namenjen predvsem 
povezovanju (foto: Občina Sevnica).

Medgeneracijsko druženje v MC Sevnica

Medgeneracijsko druženje v MC Sevnica (foto: Ajda Jeler)
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Po besedah Janoša Zoreta iz 
NK Posavje Krško so se za so-
delovanje oz. združevanje med 
omenjenimi klubi odločili, ker 
želijo, da se odliv najboljših 
nogometašev iz Posavja zaus-
tavi in da ustvarijo neke vrste 
piramido, ki bo spodaj ime-
la zelo dobre in številčne no-
gometne šole, na vrhu pa po-
sameznike iz Posavja, ki bodo 
na najvišjih nogometnih nivo-
jih zastopali posavski nogo-
met. Izpostavil je, da se vsak 
klub zaradi majhnosti lokal-
nih skupnosti sooča s številni-
mi izzivi na več področjih, od 
odliva najboljših v druge re-
gije, pomanjkanja strokovnih 
delavcev, zagotavljanja finanč-
nih virov, vzpostavitve ustrez-
nih infrastrukturnih pogojev 
do administrativnega delova-
nja klubov. Navedel je, da ima 
omenjenih šest klubov skupaj 
približno 600 aktivnih nogo-
metašev, z več kot 350 doda-
tnimi vadečimi v osnovnošol-
skih krožkih in trenerji pa je 
skupaj v nogometu dejavnih 
prek tisoč ljudi, pri čemer ni 
niti enega zaposlenega v re-
dnem delovnem razmerju, je 
poudaril. Želijo si novo nogo-
metno prebujenje v posavski 
regiji s pomočjo vseh, ki so za 
iskrene in konstruktivne od-
nose v nogometu. Kot so za-

Za posavski nogometni preporod
KRŠKO – V MC Krško je 23. decembra šest nogometnih klubov iz širšega Posavja podpisalo pismo o nameri, s 
čimer so naredili pomemben korak k ustanovitvi Zveze nogometnih klubov Posavja. Sodelovanje so s podpi-
som potrdili NK Bregana, NK Brežice 1919, ŽNK Posavje, NK Posavje Krško, NK Radeče in KMN Sevnica. 

pisali v skupni izjavi, so cilji 
združevanja klubov predvsem 
popularizacija nogometa, or-
ganizacijski, kadrovski in stro-
kovni dvig nivoja dela v vseh 
klubih, poenoten program 
dela najmlajših selekcij, omo-
gočiti vsem otrokom napredek 
in razvoj njihovega potenciala 
na poti do članskega nogome-
ta, združevanje kvalitetnih po-
sameznikov od konca OŠ dalje 
in omogočanje igranja na naj-
višjem nivoju, iskanje podjetij, 
ki bodo prepoznala regijski in 
mednarodni projekt športne-
ga povezovanja kot koristen 
za družbo in okolje, ter tudi 
bolj racionalna poraba ome-
jenih sredstev regije. Dodal 
je, da je njihov cilj tudi razvoj 

ženskega nogometa v Posavju, 
zato je bil pred kratkim usta-
novljen Ženski nogometni klub 
Posavje.

Začetek delovanja zveze 
do konca tega leta

Zastavili so si tudi časovne ci-
lje, in sicer želijo do leta 2025 
vzpostaviti trajnostni model 
nogometa v Posavju, ustano-
vitev Zveze nogometnih klu-
bov Posavja predvidevajo do 
konca septembra 2020, do 
konca leta pa še ustanovitev 
in zapolnitev organov zveze 
ter začetek njenega delovanja. 
»Prepričani smo, da je tak na-
čin povezovanja in razmišlja-
nja, pri katerem gre za razvoj 

čisto vsakega od majhnih klu-
bov, da bo imel močne ekipe v 
vseh selekcijah, predvsem U15 
in U13, velika novost in prido-
bitev tako Posavja kot sloven-
skega nogometa,« je še pou-
daril Zore. Pismo o nameri so 
podpisali Goran Grdinić (NK 
Bregana), Peter Gramc (NK 
Brežice 1919), Aleksander 
Vegel (ŽNK Posavje), Rok Zor-
ko (NK Posavje Krško), Mar-
ko Kotar (KMN Sevnica) in 
Jure Rainer (NK Radeče). Kot 
je po podpisu dejal Zorko, ki 
je bil tudi nosilec ideje o zdru-
žitvi klubov, je Posavje v zad-
njem času, kar se tiče nogo-
meta, »padlo v manjšo luknjo, 
iz katere se želimo čim hitreje 
pobrati«. Po njegovem je zdru-
ževanje klubov ena od stvari, 
s katerimi želijo spodbuditi 
novo prebujenje mladinskega 
in kasneje članskega nogome-
ta v Posavju. »Cilj je ustvariti 
novega mladega reprezentan-
ta iz Posavja, priti v prvo ka-
detsko in mladinsko ligo ter ne 
nazadnje povezati vse klube v 
Posavju, ki bodo to želeli,« je 
povedal Zorko. Na dogodku je 
bil prisoten tudi Vlado Moč-
nik, predsednik MNZ Celje, 
pod okriljem katere igrajo po-
savski nogometni klubi.

 Rok Retelj

Podpisniki�(z�leve)�Grdinić,�Kotar,�Gramc,�Zorko�in�Vegel,�tretji�
z�desne�Močnik

BREŽICE – Prvi vikend v decembru je v športni dvorani v Bre-
žicah potekalo največje karate tekmovanje doslej, ki ga je orga-
nizirala Karate zveza Slovenije z organizacijsko podporo Karate 
kluba Brežice. Na tekmovanju je sodelovalo sedem balkanskih 
držav s 714 tekmovalci, ki so tekmovali v katah in borbah, tako 
v posamični kot ekipni konkurenci. Karate klub Brežice in slo-
vensko reprezentanco sta zastopali tudi dve brežiški karate-
istki, in sicer Ana Sever v borbah ter Ela Petan v borbah in v 
katah. Slednja je najprej nastopila v katah v konkurenci kadetinj. 
V prvem krogu je bila prosta, v drugem je za nasprotnico dobi-
la vrhunsko katašico Klaro Braja s Hrvaške, eno najboljših ka-
detinj na svetu. Ela je odlično izvedla kato Paiku, vendar ji tok-
rat izjemne Hrvatice ni uspelo premagati. Za nameček je Klara 
v nadaljevanju v polfinalu žal izgubila in Ela je ostala brez mož-
nosti za boj za medaljo v repasažu. V kategoriji kadetinj je po-
leg Ele Petan (do 54 kg) v borbah nastopila še Ana Sever (nad 
54 kg). Slednja je v prvem krogu premagala Mašo Stepančić 
iz Srbije, v drugem pa v napeti in zelo izenačeni borbi priznala 
premoč Čačkovi s Hrvaške. Borila se je zelo srčno in napadalno 
ter vsekakor upravičila svoje mesto v reprezentanci. Ela je bila 
v izjemno težki konkurenci v prvem krogu prosta, v drugem je 
premagala Bilanovićevo iz BiH, v tretjem Mameledzijo s Hr-
vaške, klonila v polfinalu proti Rezićevi ter se za bron pomeri-
la z Milutinovićevo iz Srbije. O medalji je odločila le ena akci-
ja, v kateri je Ela prva zadela nasprotnico, žal pa si sodniki niso 
bili enotni in so točko dodelili nasprotnici. Ela je tako osvojila 
končno peto mesto, kar je potrditev dobrega dela v klubu in op-
timistična napoved prihodnosti. 
� Vir:�Karate�klub�Brežice

Ela Petan peta na Balkanu

Ela�Petan�(levo)�med�eno�od�borb�v�brežiški�športni�dvorani

MC DIRENDAJ: ORIGAMI

Na brezplačni otroški ustvarjalni delavnici 
se bomo posvetili japonski umetnosti pre-
pogibanja papirja - origami. 
Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si 

MC Krško, sobota, 11. 1., od 10.00 do 
12.00.

KONCERT: RAVECAVE VOL.2

TechSectorEvents in MC Krško ponovno 
organizirata RAVECAVE Posavje Vol.2! 
Nori DJ-i vas bodo popeljali v svet under-
ground glasbe do poznih jutranjih ur. 
Vstopnine ni!

MC Krško, petek, 17. 1., od 21.00.

STANDUP DELAVNICE S KAJO 
GROZINA

Na delavnice standupa s Kajo Grozina se 
prijavite s kratkim opisom na: standupska-
jo@gmail.com do 20.1. Kotizacija: 50€ za 
10 delavnic in zaključni večer.

MC Krško, četrtek, 23.1., ob 18.00

KONCERT: SPIZDI, SIKNES, POKORA, 
YUNG WOODOO & CDW

Hiphop in rap v MC Krško. Predstavili se 
bodo lokalni ustvarjalci: Spizdi, Siknes, 
Pokora, Yung Woodoo in CDW. 
Vabljeni! 

MC Krško, petek, 24. 1., od 21.00.

ROČNI NOGOMET: TURNIR DVOJK

Z velikim veseljem napovedujemo turnir 
dvojk v ročnem nogometu v dvorani MC 
Krško. Najboljše čakajo tudi nagrade. 
Prijavnine ni!

MC Krško, sobota, 11.1.2020, od 20.00.

KONCERT: COWBOYS FROM HELL + 
Чрнозјом (ČRNOZJOM)

Obalni veseli razgrajači Cowboys From 
Hell prihajajo v MC Krško, zato segrejte 
vratove, namažite glasilke in se pripravite 
na žur! Nastopili bodo tudi lokalni znanilci 
temne zime Črnozjom.

MC Krško, sobota, 25. 1., od 22.00

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
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20 let pozneje, za 20novih
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Kot je povedala predsedni-
ca društva Kristina Bevc, so 
v društvu zadani program iz-
vedli v celoti in ga zaključili z 
novoletno razstavo. Z deli so 
jo oblikovali avtorji: Mija Ba-
škovč, Špela Osojnik, Vladka 
Sumrek, Metka Vimpolšek, 
Anton Zorko, Marko Zu-
pančič, Branka Ereš, Sonja 
Kostanjšek, Olga Piltaver, 
Mihaela Prevejšek, Alen-
ka Venišnik, Kristina Bevc, 
Helena Frešer, Tatjana Po-
tokar in Zlatka Vučinić.

Sicer pa bi lahko Društvo li-
kovnikov Brežice preimeno-
vali  v »družbo likovnih brez-
domcev«, so si enotni člani. To 
je obširno utemeljevala člani-
ca društva, tudi mentorica in 
likovna pedagoginja Alenka 
Venišnik. Kot je dejala, so čla-
ni DLB dejansko brezdomci. 
Kot milijoni največkrat ne po 
lastni krivdi razseljenih in be-
žečih ljudi po svetu. Članom 
v društvu oziroma društvu 
se godi podobno, saj se čuti-
jo odrinjene, kajti po več kot 

Ob novoletni razstavi – kritično
BREŽICE – Aktivni člani Društva likovnikov Brežice so 19. decembra v grajski kleti Posavskega muzeja Bre-
žice pripravili odprtje novoletne slikarsko-kiparske razstave. Ob tej priložnosti so opozorili, da društvo po 
55 letih delovanja še vedno nima svojih prostorov.

pol stoletja ustvarjanja so še 
vedno brez lastnih prostorov 
in brez najosnovnejših pogo-
jev za delo. Po 55 letih bogate-
ga ustvarjanja begajo in iščejo 
zavetje pri drugih društvih in 
zavodih, vsem, ki jim odprejo 
vrata, so neizmerno hvaležni, 
vendar z grenkim priokusom. 
Čeravno, kot je dejala direkto-
rica muzeja Alenka Černelič 
Krošelj, razstave oplemeniti-
jo tudi različne lokacije. Seve-
da pa to ne zmanjša potrebe 

in želje likovnikov po svojem 
prostoru, ob toliko zaprtih 
in propadajočih prostorih, ki 
jih je kar nekaj v mestu. Če se 
obrnejo levo proti Krškemu ali 
desno proti Dobovi, je situaci-
ja drugačna. Tudi drugod po 
Sloveniji. Ob 50-letnici obsto-
ja je društvu politika podelila 
priznanje. A kam z njim? Kam 

bi ga obesili? Ko se na žalost  
zdi priznanje kar tako, saj po-
litikov na njihovih odprtjih ni 
niti za vzorec.

»Poudarjam, likovna dela niso 
samo nekaj, kar mora biti lepo 
na oko, naša dela naj bi tako 
kot dela vseh umetnikov od-
ražala trenutno stanje posa-
meznika, skupine ali druž-
be. Umetniki so vedno 'korak 
pred…', od nekdaj nerazumlje-
ni  in odrinjeni.  Umetnost zna 
biti zelo kruta, revolucionar-
na, uporniška, z barvo in črto 
je moč marsikaj sporočiti, po-
udariti …« je med drugim še 
povedala Venišnikova.

Ob kritični temi je bil zgo-
voren tudi ples Lije Čurič in 
Lane Kurajić, plesalk Plesne-
ga društva Imani, njuna men-
torica je Sanja Spirič.

� N.�Jenko�Sunčič

Razstavljavci�in�razstavljavke�v�grajski�kleti

KRŠKO – V Kulturnem domu Krško so 20. decembra odpr-
li gostujočo razstavo »Jan Palach 69«. Nastala je v okviru 
neprofitnega projekta, ki z zgodbo Jana Palacha posreduje 
informacije o nedavni evropski zgodovini ter podpira načela 
demokratične družbe in državljanske odgovornosti. 

Jan Palach, češki študent zgodovine in politične ekonomije na 
praški Karlovi univerzi, je 16. januarja 1969 na Trgu Svetega Va-
clava v Pragi s samosežigom protestiral zoper vkorakanje vojske 
Varšavskega pakta na Češkoslovaško. Umrl je tri dni pozneje v 
bolnišnici. Njegov pogreb 25. januarja 1969 se je spremenil v ve-
like demonstracije proti režimu.
Kot je na odprtju razstave dejala direktorica Kulturnega doma 
Krško Darja Planinc, razstava na nas naslavlja vprašanje, koliko 
smo po 29 letih od izglasovane samostojnosti kot posamezniki in 
kot skupnost pripravljeni zastaviti za lastno državo in za lokalno 
skupnost. »Redki bi tako kot Jan zastavili svoje življenje. Smo vsi 
ostali za dobro skupnosti pripravljeni zastaviti vsaj svojo bese-
do?« je poudarila. Župan občine Krško mag. Miran Stanko je iz-
postavil povezanost Slovenije pa tudi Krškega s Češko republiko 
na mnogih področjih. Razstavo, ki v Sloveniji gostuje že na sed-
mi lokaciji, je podrobneje predstavila Alena Šamonilova iz Če-
ško-slovenskega društva. Kot je dejala, je namen razstave pribli-
žati življenje in dejanje Jana Palacha v zgodovinskem kontekstu 
praške pomladi in začenjajoče se normalizacije. Odprl jo je na-
mestnik veleposlanika Češke republike v Ljubljani Jan Beneš, 
ob tem pa dejal, da je Palachovo dejanje pomenilo začetek upo-
ra proti totalitarizmu.
Otvoritveni dogodek, ki ga je vodila dr. Helena Rožman, sta z 
glasbo popestrila klarinetist Robert Pirc in pianist Martin Šu-
šteršič. P.�Pavlovič

Zgodba Jana Palacha v Krškem

Razstava�prikazuje�odmevno�zgodbo�o�Janu�Palachu.

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Lamutovem likovnem salonu so 
20. decembra odprli gostujočo razstavo »Bojan Kovačič in 
grafična šola v Narodni galeriji«, ki so jo pripravili v Naro-
dni galeriji v Ljubljani, kjer je Bojan Kovačič (1949–2017) 
petnajst let vodil grafično šolo. 

Bojan Kovačič je v primerjavi z drugimi člani ljubljanske grafične 
šole izkusil nekoliko drugačno disciplino uvajanja v tehniko, saj se 
je posvečal tehničnemu nadzoru učinkov, improvizacija in ekspe-
rimentiranje z medijem pa sta ga vodili v inovacijo. Bil je prvi, ki 
je tiskal po predrtih grafičnih ploščah, kar je Bogdan Borčić nato 
sistematično vključil v svoj likovni jezik. Kot pedagog je znal pris-
luhniti različnim značajem svojih gojencev, odkrival v njih speci-
fična nagnjenja in potenciale ter to spodbujal h grafičnemu izra-
zu. Razstava, ki jo je podrobneje predstavil njen soavtor (skupaj 
s Kristino Preininger) dr. Andrej Smrekar, je posvečena uči-
teljevemu spominu in njegovim učencem v Narodni galeriji, na 
ogled pa je do 9. februarja. 
Direktor galerije Goran Milovanović je na odprtju povedal, da 
so z razstavo zaključili izjemno uspešno leto, v katerem je gale-
rija obeležila tudi 45 let obstoja. Osrednji dogodek je bil gosto-
vanje razstave Obrazi ekspresionizma v češkem muzeju GASK v 
Kutni Gori. Avtorska skupina iz Galerije Božidar Jakac je za ta pro-
jekt prejela najvišje priznanje na področju slovenskega muzeal-
stva – Valvasorjevo nagrado za enkratni dosežek. Galerija je pre-
jela tudi bronasto priznanje Posavske gospodarske zbornice za 
trajnostno naravnano inovacijo, projekt reciklaže transparentov 
v muzejske spominke, zlato plaketo Občine Kostanjevica na Krki 
za 45-letnico delovanja ter nagrado Jakob v okviru projekta Gra-
dovi Posavja.� P.�Pavlovič

Zaključili uspešno jubilejno leto

Z�razstavo�v�Lamutovem�salonu�so�zaključili�uspešno�leto.

BREŽICE – V organizaciji JSKD OI Brežice je 4. decembra po-
tekal literarni večer že 22. območnega srečanja literarnih 
ustvarjalcev z naslovom Če beseda bi doma ostala … Ljubite-
lji literature so se zbrali v avli Doma kulture Brežice.

Večerno literarno vzdušje je z igranjem na violino pričela aka-
demska glasbenica in prof. violine na GŠ Brežice Lara Rimac. 
Po besedah Lučke Černelič območna literarna srečevanja vsa 
leta pripravljajo z namenom, da beseda literarnih ustvarjalcev 
res ne bi ostajala v domačih zavetjih, da bi ujete in zapisane be-
sede našle pot k literarnim sladokuscem, ki hrepenijo po razkri-
tih spoznanjih, ki prinašajo veselje in zabavo. Razstavljeni motivi 
tokratnih fotografskih razmišljanj brežiških ljubiteljskih fotogra-
fov so dodatno obogatili besedni in glasbeni dogodek. Tako so 
se z vso žlahtnostjo umetniških vsebin poklonili praznovanju 
Tega veselega dne kulture, odprli brežiški kulturni ambient, kjer 
je vsak dobrodošel, vsebine le-tega pa pripomorejo k boljšemu 
počutju in duhovni rasti, je med ostalim poudarila Černeličeva.
Avtorji, ki so sodelovali na območnem srečanju, so: Franc Balas, 
Monika Bukovec, Rudi Mlinar, Karmen Molan, Rudi Stopar, 
Dragomila Šeško in Franc Živič iz Literarne sekcije Beseda KD 
Franc Bogovič Dobova, Ana Jelenko, Tajda Lisec, Zala Rosto-
har in Anika Simončič iz Gimnazije Brežice, samostojno Vladi-
mira Sumrek in Ivana Vatovec (Jagodni izbor DU Brežice). Pri-
sotni literati so večer prijetno popestrili in obogatili z branjem 
svojih del, prispevke je izbrala, tudi za 22. priložnostno zbirko 
Če beseda bi doma ostala ..., strokovna spremljevalka Barbara 
Korun, mentorica pri literarnih delavnicah, ki so se jih udeleži-
li tudi brežiški literati. Korunova je pojasnila, da bere prispevke 
tako, da ji ime avtorja ni znano, in da rada prihaja v kraje, ki so 
na obrobju domovine.
V odsotnosti nekaterih avtorjev so dela brali Barbara Korun, 
Drago Pirman in Simona Rožman Strnad, ki je nato ob koncu 
z Lučko Černelič avtorjem podelila priznanje z vrtnico in izreče-
no zahvalo za sodelovanje.  N.�Jenko�Sunčič

Srečanje ljubiteljev literature

Sodelujoči�na�območnem�srečanju�literatov
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16. januar, 18.00
Koncert AKADEMIJE ZA GLASBO 
UNIVERZE V LJUBLJANI: 
»POKLON BEETHOVNU – koncert ob 
250-letnici rojstva Ludwiga van 
Beethovna«
Vstopnina.

23. januar, 18.00
5. KONCERT GLASBENIH ŠOL POSAVJA
Vstop prost.

www.PosavskiObzornik.si
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• ob 13.30 v VGC Posavje (CKŽ 44, 
Krško): ljudski plesi

• od 15.00 do 16.00 v telovadnici 
MC Brežice: razgibajmo se

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: pravljične urice pri Med-
vedku Sladkosnedu

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: potopisno predavanje 
»Z Jožetom Stibričem po Iranu«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
potopisno predavanje Mateja 
Koširja »Tibet – streha sveta«

• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: 
Gozdna terapija

• ob 18.00 v sejni sobi A Občine 
Krško: predavanje mag. Nastje 
Mulej »Naučimo otroka razmi-
šljati«, vstop prost

Petek, 10. 1.

• ob 18.00 s parkirišča pred 
vrtcem na Vidmu v Krškem: po-
hod ob polni luni na Grmado

• ob 19.30 v Kulturnem domu Kr-
ško: komična drama »Popolni 
tujci«, za Zeleni in Modri abon-
ma ter izven

Sobota, 11. 1.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: sobotni živ žav – snego-
lin plastelin

• od 10.00 dalje v večnamenski 
športni dvorani Brežice: med-
narodno tekmovanje v ju-jitsu 
»Abu Dhabi National Pro Jiu Jitsu 
Championship Slovenia 2020«

• ob 10.00 v MC Krško: MC diren-
daj – origami

• ob 16.00 v Galeriji Krško: delav-

kam v posavju
• ob 19.30 v Domu kulture Bre-

žice: glasbena komedija »Nune 
v akciji«

Četrtek, 16. 1.

• ob 10.00 v VGC Posavje Krško: 
predavanje Edgarja Prša »Slad-
ki pelin«

• ob 17.00 v dvorani MC Brežice: 
otroška gledališka predstava »O 
belem mucku ...« 

• ob 18.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: iOtok & Kako dolg je čas – 
projekcija filma in pogovor s pi-
sateljem Matetom Dolencem

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posav skega muzeja Brežice: 
koncert Akademije za glasbo UL 
ob 250-letnici rojstva Ludwiga 
van Beethovna

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zorko 
v Knjižnici Brežice: predavanje 
Draga Klanščka in dr. Helene Je-
riček Klanšček »Razstrupljanje, 
postenje in izguba teže: miti in 
resnice«

Petek, 17. 1.

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
jam session vol. 36

• ob 21.00 v MC Krško: koncert 
RaveCave Posavje vol. 2

Sobota, 18. 1.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: sobotni živ žav – zimski 
izzivi: labirinti, črke in številke

Ponedeljek, 20. 1.

• ob 18.00 v Mestni hiši Brežice: 
Spoznajte Japonsko skozi oči go-

spe Violete – potopisno preda-
vanje

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
srečanje bralnega krožka za od-
rasle

Torek, 21. 1.

• od 9.00 do 11.00 pred MC 
Brežice (zbor): hoja za zdrav-
je – pohod 

• ob 16.45 in ob 18.00 (dve 
ponovitvi) v avditoriju Vrtca 
Mavrica Brežice: dobrodelna 
gledališka predstava »Zvezdica 
Zaspanka« 

• ob 19.30 v Domu kulture Bre-
žice: gledališka kriminalka 
»Skrivnostni primer ali kdo je 
umoril psa«, za abonma in izven

Sreda, 22. 1.

• ob 16.00 na mladinskem od-
delku Knjižnice Brežice: Bere-
mo s tačkami

• ob 17.00 v prostorih Občine 
Krško: javna tribuna o doseda-
njih izkušnjah v pilotnem pro-
jektu integrirane oskrbe MOST 
in o pomembnosti takšne oskr-
be za sistemsko ureditev inte-
grirane oskrbe

• ob 17.00 v sejni sobi MC Bre-
žice: predavanje Andreja Peš-
ca »Skrivnost vzgoje motivira-
nih, samostojnih in odgovornih 
otrok«

• ob 18.00 v večnamenski dvo-
rani MC Brežice: 4. kmetijski 
forum

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert »Glasbena šola 
malo drugače«, brezplačne 
vstopnice

nica »Poslušanje vonjev« z Bar-
baro Pio Jenič, vstop prost

• ob 18.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: koncert »Ko odbije polnoč«, 
operne melodije članov pevske-
ga društva Naša pesem

• ob 18.00 v prostorih PK Kobra v 
Pišecah: ekipno pokalno prven-
stvo Posavja v pikadu

• ob 20.00 v dvorani MC Krško: 
turnir dvojk v ročnem nogometu

Nedelja, 12. 1.

• ob 9.00 z ribnika Resa na Vidmu 
v Krškem: tradicionalni zimski 
pohod na Grmado

• ob 15.00 v kulturnem domu na 
Velikem Trnu: prireditev Ocvir-
ki in vino

• ob 17.00 v Domu kulture Bre-
žice: Krst pri Savici, predstava v 
režiji Kaje Nakani

Ponedeljek, 13. 1.

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: okrogla miza »Leseni 
mostovi – naša dediščina«

Torek, 14. 1.

• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: 
pravljična ura z ustvarjalno de-
lavnico

• ob 18.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: igrana predstava za otroke 
»Kosovirja na leteči žlici«, za Ru-
meni abonma in izven

Sreda, 15. 1.

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

Ko pišem te besede, se je pričel peti dan v letu 2020. Številka iz 
20 in še enkrat 20 se mi zdi zanimiva, saj je za oči lepo skladna, 
za pomnjenje tudi, kakšni in kateri dogodki pa jo bodo napolnili, 
pa zdaj lahko le slutimo. Lahko povem tudi drugače – s kakšni-
mi, katerimi snovmi in dejanji bomo število tega leta napolni-
li ljudje, meščani in vaščani, prebivalci tega planeta ... Utruje-
nega planeta. 

Zadnje trenutke leta 2019 so pričakujoče srčne kotičke razkošno 
ovenčali orkestri brežiške glasbene šole, Solzice, zdajšnji učenci 
in učenci, ki so si virtuoznost tkali na naši šoli. Ki je svetal zgled 
za plemenite premike, ko spet in spet spoznaš, kako pomembno 
je, da glasbeniki znajo poslušati soigralca v orkestru, da sklad-
be z navdušenjem zadrhtijo v skritih dušah poslušalcev. Osta-
jam pri muziki. Novoletni koncert dunajskih filharmonikov je 
bil tokrat še eden za občutljiva srca. Seveda je bil vrhunski kot 
vsakokrat, vendar mu je tisto nekaj več – človečnost, spontanost 
z dušo dal latvijski dirigent Andris Nelsons, ki je orkestru dirigi-
ral prvič. Upam, da bom imela srečo in se bom lahko še kdaj to-
pila v njegovem sijajnem toplem dirigentskem elementu. Topla 
duša se enostavno rodi, znanje, več znanj pa se nauči.

Bilance in analize so manj ljube, ker ti, če si pošten, pokažejo 
tudi zdrse, napačne poteze, neumnosti, če že kdo hoče. Pa daj-
mo, pobrskajmo po letu 2019. Koliko je bilo zares srečnih trenut-
kov? Koliko od srca in na glas nasmejanih? Koliko blazno beže-
čih trenutkov, preživetih v družbi ljubih ljudi? Kaj nam je zares 
uspelo, brez predhodnih zaobljub konec leta 2018? Koliko no-
vih ljudi je prišlo v naša življenja? So se pokazali plemeniti? Ali 
prevaranti? Ali blazno pametni, ki neprestano sodijo in preso-
jajo? Koliko dragih ljudi je odšlo? Koliko solz je preteklo in koli-
ko neprespanih noči je vstalo z jutrom? Koliko ljudi smo osreči-
li, potolažili? Koliko njih prizadeli in razočarali? 

Odmevna vprašanja za odmevne in poštene odgovore. Ki si jih 
moramo postaviti in nanje odgovoriti, da naša življenja ne bi 
tekla prazna mimo nas. Kajti če z zavedanjem spremljamo po-
tek naših življenj in ta naša življenja aktivno živimo, lahko zares 
občutimo vsa čustva in občutke, ki nas opomnijo, da smo na vseh 
naših poteh konec koncev ljudje. Z ljubeznijo, prijateljstvom, ob-
čutkom pripadnosti, smehom in solzami, rojstvom in, ja, smrtjo. 
Ko bi se morali opomniti, da smo blagoslovljeni z darom, ki mu 
pravimo življenje. Ki namreč ni samoumevno, še zdaleč ni lahko 
in enostavno, je v njem prav malo plim in več osek ...

Sploh pa se trudim s sestavljanjem, ko mi praznično iluzijo še da-
jejo lučke, ki sem jih napletla, adventne svečke, praznični aranž-
maji z jelenčki, s storžki, jaslice in še kaj bi bilo našteti. A če sem 
iskrena, sem se sestavljala že ob vsakem norem poku, nezgledno 
bobnala v sebi in poskušala ugotoviti, kako sploh še dovoljujejo 
oblastniki to norijo. So jim čuti zamrli? K tej čudni (iztirjeni) ra-
dosti prištevam kovinski smreki na dveh krožiščih, ki bosta času 
in vremenu ponovno (?) kljubovali še leto in dan, in novo trgo-
vino, ki bo pojedla še eno travnato površino, nuje po njej pa niti 
za šilce niti za ščepec …

Ta en orkester je razglašen, igralci se ne poslušajo in se ne sliši-
jo … Želim zdravja, jeklenih živcev, s smetano dobrih prijateljev, 
ki marsikaj odtehtajo …

Odmevi.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

PRIREDITVE 
V JANUARJU 2020

Fotografska razstava 
»FOTOGRAFIJA V MLADIH OČEH« 

Lana Pavlič in Anže Gorenc
• na ogled do ponedeljka, 3. februarja

Potopisno predavanje TIBET – STREHA SVETA 
Matej Košir

• v četrtek, 9. januarja, ob 18. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO 
DELAVNICO

• v torek, 14. januarja, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj 

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO 
DELAVNICO

• v sredo, 15. januarja, ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 20. januarja, ob 18. uri

PRAVLJIČNA URA Z USTVARJALNO 
DELAVNICO

• v sredo, 29. januarja, ob 17. uri v Knjižnici Sevnica 

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

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

PODBOČJE�–�Prva�adventna�nedelja�je�v�Podbočju�minila�v�
znamenju�letnega�koncerta�pevske�zasedbe�Pevke�izpod�Bočja,�
ki�deluje�v�okviru�Kulturnega�društva�Stane�Kerin�Podbočje.�
Lepo� napolnjeni� podboški� dvorani� se� je� z� repertoarjem�
pesmi�z�vseh�koncev�Slovenije�predstavilo�enajst�pevk�pod�
taktirko�Andreje�Barič�Kerin.�Na�odru�se�jim�je�pridružila�
tudi�osemčlanska�domača�zasedba�Korzingerji,�ki�je�zapela�
tako�samostojno�kot�skupaj�s�pevkami,�premore�pa�so�znova�
popestrile� »podboške� flavzarce«� (Ivanka�Černelič� Jurečič,�
Renata�Jurečič�in�Metka�Vrhovšek).�Rdeča�nit�koncerta,�ki�je�
poslušalstvo�popeljal�v�praznični�december,�je�bilo�srečevanje�
pod�lipo�na�podboškem�trgu,�od�koder�je�včasih�odmevala�
pesem�in�se�spletla�kakšna�ljubezen�…�P.�P.

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

Drama SNG Maribor

Popolni tujci
komična drama

za Zeleni in Modri abonma 
ter izven

petek, 10. 1., ob 19.30 uri

Svetlana Makarovič 

Kosovirja na leteči žlici
igrana predstava za otroke

za Rumeni abonma in izven
torek, 14. 1., ob 18. uri

iOtok & Kako dolg je čas
predstavitev knjige in 

projekcija �lma
četrtek, 16. 1., ob 18. uri
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Janezu Marošu, Melinci 81, 9231 Bel-
tinci. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Skupina DŽUBOKS - Zadnja želja
 2. (4.) POSKOČNI MUZIKANTI & NUŠA DERENDA - Beli 
   oblaki, bele ...
 3. (1.) Ans. MODRIJANI - Ti me tako lepo
 4. (2.) Ans. POSAVSKI VESELJAKI - Pijte modro 
   (frankinjo)
 5. (6.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 6. (10.) Ans. VRT - Kadar naš oče praznuje
 7. (5.) Ans. PETAN & MARJAN PETAN - En cent
 8. (9.) Ans. UROK - Kar je dobru nej slabu
 9. (8.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
 10. (-.) Ans. BORŠT - Ribn'čan ima jeklene živce

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Grom - Moja mala Tinka

Kupon št. 501
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, 11. 1. 2020, ob 20. uri

Mlada Radečanka na Emi 2020, nov singel Tadeje 
Molan prinaša novo upanje, Klemen Slakonja posnel 
himno Luki Dončiću. Tokrat preberite:

Dvanajst izvajalcev – med njimi tudi zmagovalca EMA 
freš – se bo na izboru EMA 2020 predstavilo 22. februar-
ja. Tričlanska komisija, ki so jo sestavljali glasbenica Rai-
ven, vodja založniške dejavnosti ZKP RTV SLO Mojca Me-
nart in glasbeni urednik Vala 202 Jernej Vene, je izbrala 
deset skladb in izvajalcev. Na vabilo k sodelovanju je RTV 
SLO prejela 74 prijav. Letos se bodo na Emi tako predsta-
vili Ana Soklič, Božidar Wolfand Wolf, Imset, Inmate, 
Klara Jazbec, Lina Ku-
duzović, Manca Ber-
lec, Simon Vadnjal, 
Tinkara Kovač in Ra-
dečanka Gaja Pres-
tor (foto: Instagram). 
Slednja, vsestranska 
mlada umetnica, je nase 
opozorila že s prvo av-
torsko skladbo To je, kar 
imam leta 2018, sedaj 
pa predstavlja avtobio-
grafsko izpovedno pesem Le tebe rabim. »Pesem je nastala, 
ko sem imela res slab dan. S fantom sem prvič prišla v kon-
flikt, nato sem odšla v spalnico, vzela kitaro in začela pisa-
ti. Pesem se je kar zlila na papir. Govori o boju med mojo 
zavestjo in podzavestjo,« je Gaja povedala o novi skladbi, 
s katero sporoča, da ni nič narobe, če se kdaj ne počutimo 
dobro v lastni koži. 

Po himni, ki jo je Klemen Slakonja (foto: Youtube) leta 
2014 posnel za Gorana Dragića, se je tokrat posavski igra-
lec, pevec, imitator in še kaj, poklonil košarkarju Luki Don-
čiću. »Lukov oboževalec sem že vrsto let. Spremljam ga 
vse, odkar sem pred leti naletel na novičko, da je pri 13 

letih podpisal za 
Real Madrid. Ob 
prvem ogledu nje-
govih posnetkov 
se spomnim, da 
sem si rekel: ‘Uau, 
noro, ta fant bo fe-
nomenalen!’ Že 
nekaj časa sem mu 
svoje spoštovanje 
želel izkazati s hi-

mno. Ob gledanju šaljivega prispevka, v katerem je Luka 
izjavil, da bi se želel v prihodnosti pojaviti v pesmi slav-
nega kanadskega raperja Draka, pa mi je naredilo ‘klik’ – 
lahko bi mu zapel kot Drake in tako delno uresničil njego-
ve sanje,« je o vsem skupaj dejal Slakonja, ki resnično upa, 
da mu bo izdelek všeč in da si bo pesem naš NBA zvezdnik 
kdaj predvajal tudi pred tekmami. V videospotu se pojavi 
tudi akrobatska skupina Dunking Devils, katere člani so 
oblečeni v Dončićev dres in enako kot športni as izvajajo 
leteče čarovnije s košarkarsko žogo. Video se nevarno bliža 
milijonu ogledov, a ne pozabimo, da je njegov video v vlogi 
Vladimirja Putina doslej zbral več kot 28 milijonov ogle-
dov. Priporočamo ogled, smeh zagotovljen! 

Lahko bi rekli, da novi singel posavske pevke Tadeje 
Molan (foto: Press Release) v novem letu prinaša novo 
upanje. Milijoni luči je namreč tretji singel z njenega priha-
jajočega debitantske-
ga albuma, ki bo izšel 
v novem letu. Med 
ljudi prinaša sporoči-
lo o upanju in svetlo-
bi, ki prihaja od znot-
raj. »Besedilo pesmi 
se ozira v notranjost 
človeka, v njegov du-
hovni svet kot nasprotje materialističnemu, predvsem v 
času, ko se ob koncu leta oziramo nazaj in razmišljamo, kaj 
vse nam je dobro uspelo, kaj nam še mora, kje smo storili 
napake, kako jih bomo popravili. Skladba pa ni postavlje-
na samo v praznični čas, ko na nas sije milijone luči z vseh 
strani, temveč govori o lučkah, ki sijejo v ljudeh, v naših du-
šah, saj se prav te lučke še bolj svetijo, kadar stopimo sku-
paj, si pomagamo, naredimo dobro delo, ki nas osreči in 
obogati. Želim, da s to mislijo vstopimo v novo leto in za-
gotovo bomo z nasmehom stopali po vsaki poti,« še doda 
Tadeja. Ob tem gre omeniti, da gre posebna zahvala Vlasti 
Moškon in Jožici Kupljenik (Društvo gluhih in naglušnih 
Posavja) za sodelovanje pri snemanju videospota. Vredno 
ogleda in seveda poslušanja!
� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. nagrada:  mehiška plošča za dve osebi
2. nagrada:  dve pici po izbiri
3. nagrada:  tiramisu za dve osebi

Geslo križanke pošljite do četrtka, 16. januarja, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

OŠTARIJA MARGARETA, 
SKAT D.O.O., CESTA 4. JULIJA 22, 8270 KRŠKO

Geslo 26/2019 številke:
POVEZUJEMO POSAVJE, GOSTILNA REPOVŽ,  

GOSTIŠČE JEŽ, GOSTILNA KUNST, GASTRO PUB SPLAVAR

Nagrajenci novoletne križanke so:
1. in 2. nagrada: degustacijski meni za dve osebi v Gostilni Repovž v 
Šentjanžu; Alojz Kovačič, Senovo; Andrejka Harapin, Bojsno
3. in 4. nagrada: degustacijski meni za dve osebi  v Gostilni Kunst 
v Krškem; Rok Špan, Dolenja vas; Jani Stegenšek, Dolenji Boštanj
5. in 6. nagrada: degustacijski meni za dve osebi  v Gastro pubu Spla-
var v Brežicah; Anica Gomilšek, Krško; Vesna Kržičnik, Kostanjevi-
ca na Krki
7. in 8. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostišču Jež v Jagnje-
nici; Eva Grozde, Zgornje Vodale; Jožica Nanut, Mali Kamen
9., 10. in 11. nagrada: knjiga Postelja iz knjig (Zavod Neviodunum); Fri-
da Gabrič, Senovo; Milan Dragar, Šentjur na Polju; Jože Prah, Dobova
12. in 13. nagrada: knjiga Potepanja po gorah (Založba Neviodunum); 
Stane Kržan, Gorenja vas; Igor Jurovič, Gabrje
14. in 15. nagrada: knjiga Dober dan, resničnost! (Založba Neviodu-
num); Martina Račič, Mali Vrh; Romana Kropič, Štajngrob
16. in 17. nagrada: Almanah občine Krško 2019 (Založba Neviodu-
num); Viktorija Levičar, Veniše; Martina Repše, Senovo
18., 19. in 20. nagrada: komplet otroških slikanic Brinove zgodbe (Za-
ložba Neviodunum); Karolina Bevc, Cerklje ob Krki; Marija Pražen, 
Radeče; Vida Strojanšek, Poklek nad Blanco

www.ostarija-margareta.si

italijanska in mehiška kuhinja 
s pridihom domačnosti in izvirnosti

Delovni čas:  PON. - ČET.: 8. - 23. ure, 
PET.: 8. - 24. ure, SOB.: 12. - 24. ure, NED.: 12. - 22. ure

031 33 50 50

07 49 05 050
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pirnici, sprva kot interni kon-
trolor in najdlje kot kadrovik. 
Pred dvema letoma je po sko-
raj 63 letih zakona z Vido po-
stal vdovec, praznine, kot pra-
vijo domači, pa nič in nihče ne 
uspe zapolniti. 

JANEZ ZAHRASTNIK

Pri Hvaleževih v Počakovem je 
aprila 90 let praznovala najp-
rej njegova žena Slavka, ob 

koncu leta pa so se razveseli-
li še okroglega jubileja Janeza 
Zahrastnika. Janez je odraš-
čal v družbi še petih sester in 
dveh bratov, prevzel domačijo 
in gospodaril na kmetiji – več 
kot 30 let je s konji spravljal 
les iz bližnjih in daljnih goz-
dov, žena pa je skrbela za dom 
in družino, ki sta si jo oboga-

tila s sinovoma Francijem in 
Janezom ter hčerko Rezko. 
Prav konji in potreba po njih 
so bili razlog, da so bili eni red-
kih, ki jih niso odpeljali v izg-
nanstvo. Pozneje se je Janez 
zaposlil v radeški papirnici in 
tam dočakal pokoj. Precejšen 
del njegovega življenja je bilo 
prepevanje. Doma so vsi peli, 
tudi brata in sestre, kmalu so 
začeli peti na kóru pri cerkve-
nem zboru, leta 1969 pa se 
je Janez vključil v Moški pev-
ski zbor Papirničar Jagnjeni-
ca, kjer je prepeval vse do lan-
skega leta. 

JOŽE BLAJ

Jožeta Blaja, ki je rasel v Pod-
kraju, na domačiji, katere se 
drži domače ime Pr' Murn'čk, 
še danes marsikdo pozna po 

imenu te drobne živali. Bil je 
tretji zapovrstjo med deveti-
mi otroki, imel je štiri brate in 
štiri sestre. V svojem življenju 
je doživel marsikaj, tudi vojne 
čase in izgnanstvo. Skozi živl-
jenje ga spremlja žena Polda, 
ki jima je rodila hčer Heleno 
in sina Romana. Sicer je nje-
govo službeno plat življenja 
zaznamovalo delo v Ojstrem, 
kjer je bil rudar, nato je delal 
27 let v tovarni Izolit v Rade-
čah in še devet let v radeški 
papirnici. Posebnost njego-
vega jubileja je v letu 2019 v 
dvojnosti: poleg 90. rojstnega 
dne obeležuje tudi častitljivih 
70 let članstva v domači gasil-
ski organizaciji, s čimer je naj-
starejši član PGD Radeče.

� Doroteja�Jazbec

MILAN JESENŠEK

11. decembra je visok jubilej, 
90 let, praznoval Milan Je-
senšek iz Prnovš, natančneje 

iz ulice Cesta za gradom, ki ji 
je prav slavljenec pred 40 leti 
nadel to ime. Odraščal je v Za-
vršju pri Dobovcu kot eden iz-
med desetih otrok. Leta 1955 
je za svojo življenjsko sopotni-
co vzel Vido, ki jima je rodila 
hčerki Vilmo in Vesno, sledn-
ji pa sta svojima staršema dali 
štiri vnuke. Milan je obiskoval 
šolo za miličnika v Begunjah in 
sprva delal v varnostnem ba-
taljonu. Eno leto službene ka-
riere je preživel kot pisarniški 
referent za krajevno skupnost 
na področju radeške lokalne 
samouprave, ob delu je kon-
čal še ekonomsko šolo, nato pa 
do pokoja delal v radeški pa-

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Suzana Benko, Karažnik 

(Zagreb) – deklico,
• Mia Arh, Gržeča vas – 

deklico,
• Teja Velnar, Veliki Podlog 

– dečka,
• Tjaša Kunstelj, Žadovinek 

– deklico,
• Špela Mohar, Artiče – 

deklico,
• Marjeta Rak, Rogačice – 

deklico,
• Katja Kukec, Tržišče – 

deklico,
• Vesna Kermc, Konjsko – 

dečka,
• Barbara Šoško, Dvorce – 

deklico,
• Renata Ismić, Senovo – 

deklico,
• Maja Kolman, Dobova – 

dečka,
• Tea Bevc, Brestanica – 

dečka,
• Šeila Žmavc, Žejno – dečka,
• Tadeja Štefanič, Mihalovec 

– dečka,
• Besire Krasniqi, Brežice – 

deklico,
• Sara Špes, Brežice – 

deklico,
• Valerija Klenovšek, 

Dolenji Leskovec – deklico,
• Laura Kobali, Jereslavec – 

dečka,
• Vlora Shurdhaj, Radeče – 

dečka,
• Teja Bukovinski, Sela pri 

Dobovi – dečka,
• Nastja Mićan, Krško – 

dečka,

rojstva

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Zala�Budački�s�Senovega�in�Miljan�Milanović�iz�Dobrove,�
28.� september� 2019,� pri� gostišču�Dular� v� Kostanjku�
(foto:�Boštjan�Colarič)

poroke

• Robert Umek in Andreja 
Juriša, oba iz Dobrove,

• Sandi Škof in Nataša 
Dobravc, oba iz Drenovca 
pri Bukovju,

• Slavko Hvalc in Žanet Prah, 
oba z Orešja na Bizeljskem, 

• Marjan Tomec in Sonja 
Božič, oba iz Velike vasi.

ČESTITAMO!

• Mihaela Volk, Krška vas – 
dečka,

• Mateja Gričar, Veniše – 
dečka,

• Emina Sivac, Vihre – dečka,
• Monika Hrvatič, Čanje – 

deklico,
• Tanja Weixl, Krško – 

deklico,
• Danijela Brajdič, Sremič – 

deklico,
• Melanija Mlakar, Hudo 

Brezje – deklico,
• Tanja Rajković, Sevnica – 

dečka,
• Nina Mirt, Jelše – deklico,
• Vesna Krnc, Brod v 

Podbočju – dečka,
• Klavdija Krmelj, Rožno – 

deklico.
• Alenka Cizel, Blatno – 

deklico,
• Vesna Ganc, Vranje – 

deklico,
• Tjaša Bobnar, Dolnja 

Težka Voda – dečka,
• Kaja Galič Lenkič, Brežice 

– dečka.

ČESTITAMO!

Trije radeški 90-letniki
RADEČE – V decembru so na območju radeške občine 90 let dopolnili kar trije izmed skupno sedmih obča-
nov, rojenih leta 1929. Vse tri slavljence so obiskali župan občine Radeče Tomaž Režun, sekretar Območne-
ga združenja Rdečega križa Laško – Radeče Vlado Marot, predsednica Društva upokojencev Jožefa Novak 
ter predsednik in tajnica Krajevne organizacije Rdečega križa Radeče Miha Kunej in Terezija Ocepek. Jubi-
lantom so čestitali in jim izročili skupno darilo, domači vseh treh slavljencev pa so poskrbeli za pogostitev. 

Z JOŽETOM STIBRIČEM PO IRANU – 
potopisno predavanje

• četrtek, 9. januar, ob 18.00 –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Jože Stibrič nas bo v predavanju popeljal v gorati Iran, 
v domovino ene najstarejših civilizacij, kjer se tradici-
ja prepleta s sodobnostjo današnjega sveta. Med drugim 
bomo spoznavali bogato kulturno in naravno dediščino, 
zanimiva mesta in življenje nomadov.

Z VALVASORJEM ZA MIZO – 
predstavitev knjige

• četrtek, 23. januar, ob 18.00 –  
Osrednja knjižnica v Krškem

V večeru bomo gostili znanega slovenskega etnologa dr. 
Janeza Bogataja ob izidu njegove knjige Z Valvasor-
jem za mizo, ki je izšla v lanskem letu ob 330. obletni-
ci Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske. Avtor nam bo 
osvetlil prehransko kulturo na Kranjskem v drugi polo-
vici 17. stoletja.

SREČEVANJA S KNJIGAMI – bralno srečanje

• ob sredah, ob 10.00 –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Vabimo vas, da se nam pridružite na srečanjih s knji-
gami, ki jih vodi profesorica slovenščine Marija Lelič.

POGOVORI O(B) KNJIGAH – bralno srečanje

• ob ponedeljkih, ob 10.00 – Knjižnica Senovo

Vabimo vas, da se nam pridružite na pogovorih o knjigah 
s profesorico slovenščine Božo Ojsteršek.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

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

Udeležite se računalniških delavnic za starejše, na kate-
rih boste lahko naredili prve korake v svet računalniških 
znanj. Dogovorite se lahko na tel. 07 4904 000.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V JANUARJU

Milan�Jesenšek

Janez� Zahrastnik� z� ženo�
Slavko

Jože�Blaj

SELA PRI RAKI – 23. decem-
bra je praznovala 90. rojstni 
dan Ivica Preskar, ki se je ro-
dila kot edina hči materi Ma-
riji Duh. Poročila se je s Fran-
cem Preskarjem in z njim živela 
od leta 1949 do leta 1986 v Kr-
škem, ob upokojitvi pa se je z 
možem preselila v vas Sela pri 
Raki. V zakonu sta se rodili dve 
hčeri, danes pa rišejo nasmeh 
na njenem obrazu tudi trije 
vnuki in trije pravnuki. Službovala je na davčni upravi Občine 
Krško, pred več kot desetletjem je ovdovela, a še vedno vzorno 
skrbi za lastno gospodinjstvo. Ob jubileju sta jo z obiskom razve-
selili predsednica DU Raka Fanika Metelko in predsednica KO 
RK Raka Marija Vrhovšek.  Vir:�KO�RK�Raka

90 let Ivice Preskar

Jubilantka�Ivica�Preskar

Dobrodelna predstava v brežiškem vrtcu
BREŽICE – Vrtec Mavrica Brežice v ponedeljek, 21. januarja, vabi na dobrodelno gledališko 
predstavo za otroke z naslovom »Zvezdica Zaspanka«, v kateri igrajo strokovne delavke vrtca, 
članice dramske skupine Snežinka. Predstava, ki jo bodo uprizorili v avditoriju Vrtca Mavri-
ca Brežice, bo imela dve ponovitvi, ob 16.45 in ob 18. uri. Ker bo število sedežev omejeno, 
bo vstop možen le z vstopnicami, ki jih boste lahko prevzeli med 13. in 17. januarjem do 14. 
ure v upravi vrtca. Vstopnine ni, bodo pa veseli prostovoljnih prispevkov, ki jih bodo pobirali 
pred pričetkom predstave, pridobljena sredstva bodo namenili v sklad Vrtca Mavrica Brežice.

• ROJSTVA
• 
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BREŽICE – 28. decembra je v polni dvorani Mladinskega centra 
Brežice potekal pravljični božično-novoletni koncert zimzelenih 
pesmic otroškega pevskega zbora Lučke iz Kapel z gosti. Idejna 
vodja in zborovodkinja je profesorica Biba Novak, ki sicer pou-
čuje na žalski glasbeni šoli (solo petje, pevski zbor in komorno 
igro), a jo je ljubezen pripeljala v Kapele, kjer ob sobotah dopol-
dan poučuje ter v čarobni svet glasbe vključuje otroke iz Kapel 
in okolice. Poleg Lučk so nastopili še nekateri njeni učenci in s 
svojimi pevsko-glasbeno-plesnimi točkami pričarali praznični 
večer. Skozi večer je obiskovalce hudomušno vodila in jim dala 
tudi misliti, kam hiti ta svet, majhna napovedovalka (snežinka), 
stara komaj šest let, na koncu večera pa jih je obiskal tudi prav 
poseben gost – Božiček. Večer se je zaključil v prazničnem duhu 
in še dodatno obogatil praznične dni. In ker zborovodkinja misli 
na vse, je bilo po koncertu tudi lepo poskrbljeno za druženje na-
stopajočih z obiskovalci, pred polno mizo domačih dobrot. 
 B.�K.�Rožman

OBVESTILA

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne 
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, 

od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja 
identifikacije naročnika.

zahvale, spomin SPOMIN

JOŽEFE POLŠAK

25. decembra je minilo žalostno leto, odkar se je končala 
življenjska pot naše drage žene, mame, babice, prababice in sestre

Mož Jože, hčerka Irena 
ter vnuki Robert, Tanja in Karin z družinami

Ni�res,�da�si�odšla,
za�vedno�boš�tu!

Ujeta�v�naša�srca,
z�najlepšimi�spomini,
boš�vsak�naš�korak
spremljala�v�tišini!

Kjer koli smo, si z nami vedno ti – tvoj glas, tvoj nasmeh, 
tvoja neizmerna ljubezen in dobrota, energija in optimizem. 

ZELO TE POGREŠAMO!

iz Zdolske ceste 16/b, Krško.

SPOMIN

MARIJE KERIN

Preteklo je 20 let, odkar smo se poslovili
od naše mame in stare mame

Vse mine, ostanejo lepi spomini, ki so močnejši od pozabe.
Hvala vsem, ki je niste pozabili.

Njeni, ki smo jo imeli radi

z Marofa v Brežicah.

SPOMIN

BORIS MAVSAR

Na božič je minilo eno leto,
odkar nas je za vedno zapustil

Njegovi otroci

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

le�delo�tvojih�pridnih�rok�ostaja.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu. 

s Trške Gore 38.

SPOMIN

TONE DENŽIČ
12. januarja so minila tri leta, odkar je za vedno odšel moj dragi mož

Žena Marija

Tone�–�kot�ljubezen,�ki�objema�svet,
je�tvoje�življenje�bilo,

znal�si�ljubeče�ponuditi�roko,
še�vedno�boli�me�tvoje�slovo.

Prihajam�na�kraj�miru�in�tišine,
žalost�mi�srce�prevzema,

ker�tu�ostala�je�toplina�tvojega�nasmeha.
Zelo�te�pogrešam.

Hvala vsem, ki obiščete njegov grob 
in ga ohranjate v lepem spominu.

iz Brežic.

SPOMIN

MARIJA – 
MARICA ČERNELIČ

8. januarja je minilo žalostno leto dni, 
odkar nas je zapustila naša draga

Vsi njeni

Dom�je�prazen�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče.

Ostala�je�praznina,�v�srcih�bolečina
in�tiha�solza�večno�lepega�spomina.

Ostale�so�le�sledi�dela�tvojih�pridnih�rok,
ki�nas�spremljajo�s�tabo�vsepovsod.

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu, z lepo mislijo 
postojite ob njenem grobu in prižigate sveče.

iz Dečnega sela.

ZAHVALA

KARMEN OBRADOVIĆ

Ob mnogo prezgodnji in boleči izgubi
naše drage hčerke, žene, mamice,

nečakinje in sestrične

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem,
ki ste se od naše Karmen poslovili

in jo pospremili k večnemu počitku v BiH. 

Hvala vsem, ki jo nosite v srcu in za njo prižigate svečko.

Žalujoči: mama, mož, sinova Teo in Andrej ter vsi njeni

rojene Vogrinc, iz Dolenje vasi pri Krškem,
nazadnje živela v BiH s svojo družino,

Odšla�si�tam,
kjer�ni�bolečin,
a�v�naših�srcih

boš�vedno�ostala.

SPOMIN

KAREL KLENOVŠEK

8. januarja je minilo 20 let,
odkar nas je zapustil 

Vsi njegovi

20�let�že�v�grobu�spiš,
v�naših�srcih�vedno�živiš.

Spomin�nate�bo�večno�živel,
nikoli�ti�zares�nisi�od�nas�odšel.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

iz Gorenjega Leskovca.

SPOMIN

PETER ŠPILER

Januarja 2018 je mnogo prezgodaj
odšel moj ljubljeni mož

Soproga Aleksandra

Dve�leti�je�mimo,
odkar�Te�več�ni,
a�misel�nenehno
s�Teboj�govori�...

(Aleksandra�Špiler)

Vsem, ki se ga spominjate, se iskreno zahvaljujem – saj človek
ni mrtev, dokler ga živi pestujemo v svojih mislih!

iz Kostanjka pri Zdolah.

Prepevale kapelske Lučke 

Otroški�pevski�zbor�Lučke�iz�Kapel

BOŠTANJ – 25. decembra je MePZ Zvon pripravil v domači v far-
ni cerkvi že 30. koncert božičnih pesmi pod vodstvom zborovod-
je Cirila Udovča (na fotografiji). Z ubranim petjem so dogodek 
popestrili še solist Tine Bec, ki je zbor spremljal še na klavia-
turah, ter v duetu Hana Androjna in Lucija Denžič ter Melita 
Železnik in Tadeja Udovč. Poseben kamenček v glasbeni mo-
zaik so dodali še gosti – godalni kvartet izjemnih mladih glasbe-
nikov. Besedno vez med posameznimi skladbami je tkala Jelka 
Bec, vse dobro v novem letu 2020 je zaželel župnik Fonzi Žibert. 
V cerkvi, ki je na koncert privabila lepo število obiskovalk in obi-
skovalcev, so bile do 6. januarja na ogled tudi prekrasne jaslice, 
ki jih je na približno 50 kvadratnih metrih postavil, tako kot vsa 
pretekla tri desetletja, domačin Ciril Udovč.  S. R.

Božični koncert in razstava jaslic

LOG PRI SEVNICI – Na letošnji božični koncert, ki se je odvijal 
zadnjo nedeljo v decembru v cerkvici sv. Križa na Logu, je ženska 
vokalna skupina Amabile (na fotografiji) povabila v goste Ko-
lednike z Rake. Pester izbor prazničnih pesmi je bil sestavljen iz 
slovenskih pesmi, povezanih v božično zgodbo, ki jim je doda-
ten zven dodal inštrumentalist Benjamin Lipovšek, Ciril Do-
linšek pa pravljičen pridih s pripovedovanjem pravljice ’Muca 
Nana in božična sreča’ avtorice Monike Bukovec. Koncertu, ki 
postaja tradicionalen, so dodali dodatno spodbudo še obiskoval-
ke in obiskovalci, ki so napolnili sakralni prostor do zadnjega ko-
tička.  S.�R.,�foto:�M.�Blaznik

Amabile in Koledniki z Rake
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Obvestilo – 
sprememba delovnega časa

Bralce in naročnike objav obveščamo, da bo 
zaradi kadrovskih sprememb informacijska točka 
Posavskega obzornika v Brežicah v letu 2020 imela 
nekoliko spremenjen delovni čas. Male oglase, 
zahvale, voščila ter druge objave boste lahko naročali 
tako kot doslej vsak ponedeljek in torek ter v četrtek 
in petek, vendar samo od 9. do 11. ure (doslej do 12. 
ure), ob sredah bo pisarna še naprej zaprta. Hvala za 
razumevanje. 
 Uredništvo

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

ZAHVALA

JOŽETA
BUKOVCA

18. decembra smo se na
leskovškem pokopališču poslovili
od dragega moža, atija in dedka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem 
in vaščanom za denarno pomoč, sveče, cvetje in svete maše. Hvala  
bolnišnicama Brežice in Novo mesto ter pogrebni službi Žičkar.
Iskrena hvala gospodu župniku Žagarju za lepo opravljen obred, 
pevcem za ganljive pesmi in izvajalcu Tišine.
Hvala vsem, ki ste našega Joškota pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

z Mrtvic.

KARLA IMPERLA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Srce�je�omagalo,
dih�je�zastal,
a�nate�večno

spomin�bo�ostal.

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta,
dedka in pradedka

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
Območni obrtno-podjetniški zbornici Krško za izrečeno sožalje, 
objeme, stiske rok, darovane sveče in pomoč. Posebej se zahvaljujemo 
UKC Ljubljana za vso nudeno zdravstveno pomoč. Hvala ge. Marjetič 
za prečudovit poslovilni govor, gospodu župniku za opravljen 
obred in sveto mašo, brestaniškim pevcem za prečudovite pesmi, 
trobentaču za odigrano pesem in pogrebni službi Kostak.
Iskrena hvala prijateljicama Poloni in Branki za vso pomoč v vežici.

iz Brestanice

ZAHVALA

rojene Kodela,
NADE OLENIK

Ob izgubi naše drage

se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti
in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoča: sinova Srečko in Joško

ZAHVALA

z Viher
OSVALDA VALENTINČIČA

Ni�smrt�tisto,�kar�nas�loči,
in�življenje�ni,�kar�druži�nas.

So�vezi�močnejše.
Brez�pomena�zanje�so
razdalje,�kraj�in�čas.

(Mila�Kačič)

Ob boleči izgubi našega ljubega moža, atija, dedija in tasta 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za obiske v času njegove bolezni, tolažilne besede, izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denarne prispevke. Posebna 
zahvala njegovemu bratu Slavku in svakinji Marici za njune obiske 
in nesebično pomoč. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga spoštovali 
ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Žena Anica, hči Petra, sin Aleš z Janjo in vnukinja Alja

ZAHVALA

TONČKA VARLEC
Hvala vsem, ki se je boste spominjali.

iz Blatnega.

28. novembra je v Münchnu
v 77. letu starosti sklenila

svojo življenjsko pot naša draga
sestra, teta, svakinja, sestrična in botra

Sestri Minka, Nežka in brat Slavko z družinami
ter svakinja Anica, nečakinje in nečaki

ANTONIJA

ZAHVALA

JOŽEFA TRAVNIKARJA
Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje 
in sveče.

Hvala gospodu župniku, pogrebni službi, pevcem, izvajalcu Tišine in 
vsem tistim, ki ste našega dragega ata pospremili k večnemu počitku. 

Za�vedno�boš�ostal�v�naših�srcih.

z Bizeljskega.

15. decembra smo se 
na bizeljskem pokopališču

poslovili od našega dragega

Žalujoči: sinova Miran in Jože z družinama

ZAHVALA

iz Lončarjevega Dola

MARTINA
TINČETA KOSA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedija, pradedija in tasta

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in 
znancem za izrečena sožalja, sočutne objeme, topel stisk rok ter 
podarjeno cvetje, sveče in denarno pomoč.
Hvala Taninu Sevnica, dr. Božidarju Groboljšku, patronažni sestri 
Mihaeli Baumkirher, Komunali Sevnica, gospodu Bojanu Zapušku, 
vrtnariji Peklar-Ramovš, vsem društvom in aktivu z Blance, 
slovenskim železnicam, Planinskemu društvu Lisca Sevnica, gospe 
Štefki Vidrih, Kvartetu Jarica za lepo zapete žalostinke, trobentaču 
za zaigrano Tišino in gospodu župniku za opravljen cerkveni obred.
Hvala tudi vsem tistim, ki vas v zahvali nismo posebej imenovali, pa 
ste nam kakor koli pomagali.

Vsi njegovi, ki ga pogrešamo

ZAHVALA

ANTONA GNIDICE

V petek, 20. decembra 2019, smo se na sevniškem pokopališču
še zadnjič poslovili od ljubečega moža, ata, starega ata,

tasta, brata, strica, botra, bratranca, svaka in soseda

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za sočutne objeme, tolažilne besede, topel stisk rok, podarjeno 

cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke.
Ohranili�te�bomo�v�lepem�spominu.

Žalujoči: žena Jožica, sin Jožko in hči Marjana z družinama, 
snaha Vesna ter vsi njegovi 

iz Lončarjevega Dola 40 pri Sevnici. 

Ne�jokajte�ob�mojem�grobu,
le�tiho�k�njem�stopite,

�pomislite,�kako�trpel�sem,
�in�večni�mir�mi�zaželite.

ZAHVALA

ERNESTA MARINČKA

17. decembra smo se poslovili 
od našega dragega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše in denarno 
pomoč. Hvala sodelavcem HM Brežice, sodišča iz Brežic in Krškega, 
hvala g. župniku Janezu Žaklju za lepo opravljen obred, g. Žičkarju 
ter sodelavcem za lepo organizacijo pogreba. Hvala pevcem, izvajalcu 
Tišine, Društvu izgnancev in praporščaku g. Francu. Hvala vsem, ki 
ste bili z nami ob njegovem zadnjem slovesu in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je.

ZAHVALA

MARJANA
MOLANA

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in sv. maše.
Hvala patru Marku iz Krškega in pogrebni službi Žičkar.
Posebna zahvala PGD Zdole, posavski gasilski zvezi, Lovski družini 
Videm ob Savi, delegaciji lovcev iz Posavja, Hinja, delegacijam LD 
Obsotelja ter LD Kuna in Fazan s Hrvaške, vsem praporščakom in 
govornikoma g. Mitji Ficku iz gasilske zveze in g. Matjažu Bogoviču 
v imenu lovske zveze.
Hvala osebju internega in negovalnega oddelka Splošne bolnišnice 
Brežice in g. Darku Toplišku za nesebično pomoč.
Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej omenili, a ste ga bodrili in 
spremljali v času njegove bolezni ter ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.
Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njegovi

iz Pleterij pri Zdolah

ZAHVALA

MARIJE GERJEVIČ

31. decembra smo se na artiškem 
pokopališču poslovili od

Ob mnogo prezgodnji in boleči izgubi naše drage Marije se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste se od naše Marije poslovili in jo pospremili k večnemu počitku. 
Hvala vsem, ki jo nosite v srcu in zanjo prižigate sveče.

Žalujoči: vsi njeni

Odšla�si�tja,�kjer�ni�bolečin, 
a�v�naših�srcih�boš�vedno�ostala.

rojene Sodič, iz Zgornjega Obreža 18 a.
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Prodam luščilec koruze, pred-
setvenik (2 m), klinaste brane 
in sadilec krompirja. 
Tel.: 030 694 956 

Prodam trosilec gnoja Orion 
40 LCL, ohranjen, kot nov. Cena 
5.950 €. Tel.: 031 827 039 

Prodam samonakladalko 
Mengele 210 Quadro gorsko, 
bukova drva, žganje in cviček. 
Tel.: 040 319 448

Prodam koruzo, ječmen, triti-
kal, prašiče (100 – 120 kg, cena 
2,10 €/kg), slamo v okroglih 
balah in plug Kverneland (2- in 
3-brazdni). Tel.: 041 972 956

Prodam koruzo, ječmen v vre-
čah in slamo v balah. Prodam 
tudi bikca, starega 3 mesece. 
Možna dostava. 
Tel.: 051 499 355

Prodam seno v okroglih balah, 
25 kom, cena 25 €. 
Tel.: 041 396 241

Prodam kocke sena in otave, 
trosilec hlevskega gnoja Taj-
fun, predsetvenik, širina 1,5 
m. Tel.: 040 775 985

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

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

Prodam bukova drva, mož-
nost dostave na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., Ro-
žno 26, Brestanica

Prodam suha bukova drva, 
metrska. Tel.: 031 335 585

Prodam večjo količino suhih 
kostanjevih drv, razrez po že-
lji, možna dostava. Okolica Kr-
škega. Tel.: 031 509 337

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

Prodam prašiča, težkega 180 
do 200 kg. Tel.: 07 49 67 250 
ali 031 346 625

Prodam prašiče, težke 45-55 
kg, in prašiča, težkega okoli 
190-200 kg. Tel.: 031 768 569

Prodamo odojke, težke cca. 30 
kg. Tel.: 031 283 279

Prodam prašiče (180 kg), 
krmljene z doma pridelano 
hrano. Tel.: 041 565 142

Ugodno prodam merjasca in 
prašiče mesnati tip, teža 60-
250 kg, domača reja. Kupec 
dobi darilo. Možen tudi zakol, 
Bistrica ob Sotli. 
Tel.: 031 664 286

Prodam prašiča, težkega oko-
li 200 kg, hranjenega tudi s ku-
hano domačo hrano. Cena 1,80 
€/kg. Tel.: 031 589 273 

Prodam prašiča, težkega cca. 
170 kg. Cena 1,90 €/kg. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam prašiča, težkega oko-
li 160 kg. Domača hrana. Vre-
den ogleda. Okolica Krškega. 
Tel.: 041 546 493

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 
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proizvodnja in montaža

w
w

w
.s

te
kl

ar
st

vo
-le

ks
e.

si

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 2 prašiča, težka cca. 
200 kg. Tel.: 031 897 928

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Star mizarski ponk, kredenco, 
skrinjo, fotelje, manjši voziček 
lojtrnik ali cizo in ostale stare 
predmete kupim. 
Tel.: 031 878 351

RAZNO 
V Sevnici iščemo gospo za po-
moč pri čiščenju stanovanja 
starejši osebi. 
Tel.: 041 635 016 

Podarite odvečne knjige. Pok-
ličite, pridem z veseljem, jih 
odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225

STIKI
Iščem gospo za občasna sreča-
nja s 65-letnim, visokim, atrak-
tivnim moškim iz okolice Kr-
škega. Tel.: 068 615 310 

50-letni urejen, resen moški 
želi spoznati resno prijatelji-
co, možna resna zveza. 
Tel.: 030 747 518

Iščem žensko za resno zvezo 
iz okolice Brežic. Sem urejen, 
star 40 let, v službi, diplomiran 
ekonomist. Tel.: 041 331 528
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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 ječmen v vrečah.
 Tel.: 041 541 539

Prodam drva (kratko žagana), 
okrogle bale sena in ponija sre-
dnje rasti. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574

Prodam mešana drva za kur-
javo, samonakladalko SIP 25 
m3 in rotacijsko koso 165 cm, 
ugodno. Tel.: 041 408 774

Prodam suha bukova drva, 
možna dostava in razrez. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 827 776 

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

Prodam vino cviček po 0,80 
€/l ter modro frankinjo in me-
šano belo po 1,50 €/l. 
Tel.: 041 809 209

ŽIVALI
Prodam prašiče, težke cca. 
100 kg, krmljene z domačo 
hrano. Cena po dogovoru. Oko-
lica Krškega. Tel.: 040 862 947 

Prodam dve telički simental-
ki, stari 2 in 4 mesece. Cena ob 
ogledu. Tel.: 031 557 084

Prodam svinjo, staro 2 leti, in 
prašiča, težkega 120 kg. 
Tel.: 031 698 469 obzornikova oglasna mreža

meren za frizersko dejavnost. 
Tel.: 041 798 961

Oddam ali prodam poslovni 
prostor 34 m² v Novi vasi pri 
Mokricah. Pod določenimi po-
goji pa podarim aktivno podje-
tje. Resni interesenti. 
Tel.: 031 304 268

AVTOMOBILIZEM
Prodam avto Citroen C3, le-
tnik 2004, lepo ohranjen. 
Tel.: 041 552 835

Prodam R Laguno karavan 2.0 
D, letnik 2012, črne barve, pre-
voženih 155.000 km. Slovenski 
avto, drugi lastnik. 
Tel.: 041 760 071

Prodam Volkswagen Golf Va-
riant 1.6, letnik 2/2015, 1. la-
stnik, dobro ohranjen. 
Tel.: 040 343 113

Prodam avto Golf – model 5, 
let. 2006, prevoženih 200.000 
km, zelo dobro ohranjen. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 251 705

KMETIJSTVO
Kupim traktor in traktorske 
priključke. Dobro plačilo. 
Tel.: 051 813 034

Kupim traktorsko prikolico za 
prevoz goveda. 
Tel.: 070 820 330

Prodam traktor Antonio Ca-
rarro 4300, letnik 2005, 38 
KM. Tel.: 040 495 353 

Kupim kosilnico BCS in pajek 
SIP. Tel.: 030 998 658 

NEPREMIČNINE

V okolici Brežic oddam v na-
jem ali prodam stanovanj-
sko hišo. Prav tako prodam ali 
oddam v najem brunarico z 
manjšim vinogradom. 
Tel.: 031 670 586

Za 10.000 € prodam vinog-
rad na Goleku. Asfalt, elektri-
ka, voda, kabel, možna grad-
nja (56 m2). Tel.: 041 722 809

Zelo ugodno prodam vinog-
rad na Čelah s 500 trtami in 
nedograjeno zidanico z elek-
triko, vodovodom in hišno šte-
vilko (Dolenja vsa pri Krškem 
62c). Tel.: 041 424 423

Prodam vinsko klet z vinogra-
dom, 380 trt, na lokaciji Poni-
kve – Žakovci. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 07 49 57 543

Prodam leseno hiško s sadov-
njakom in 200 trt, površina 7 
arov. Okolica Rajca pri Mokri-
cah. Tel.: 031 748 498

Brežice, železniška postaja – 
v najem oddamo lokal, pri-

051 246 915, Mateja Škorc
www.nnrn.si

HIŠA SREMIČ
Cena 98.000 €, leto izgradnje 1998,

velikost 192 m², parcela 306 m²,
EI: D razred
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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: 27.400 izvodov

 

Naslednja številka (2/2020) bo izšla v 
četrtek, 23. januarja 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 16. januar 2020.

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.

V Posavskem obzorniku št. 25 iz 
5. decembra 2019 je na naslovnici 
naslov Z novim letom dražja komu-
nala! Kot občan opažam, da je ve-
činski del občinskega sveta sprejel 
sklep o podražitvi komunalnih sto-
ritev, z izjemo sedmih svetnikov, ki 
so glasovali proti podražitvi komu-

nalnih storitev. Tukaj bi želel na-
vesti njihova imena, saj je novinar 
Posavskega obzornika posplošil 
poročilo iz glasovanja in je napi-
sal v članku le, da je krški občin-
ski svet na 9. redni seji potrdil letni 
program dejavnosti gospodarskih 
javnih služb in nekoliko višje cene 
komunalnih storitev v prihodnjem 
letu. Vsaj nekateri svetniki so v in-
teresu občanov, ki želijo ekono-
mično porabljati svoj denar, gla-
sovali proti povišanju cen in niso 
slepo sledili predlogu komunalne-
ga podjetja: Milena Bogovič Perko 
(SDS), Dušan Dornik (SMC), Taja-
na Dvoršek (SMC), Matjaž Gomil-
šek (SDS), Robert Kostevc (SMC), 
Jože Olovec (SDS) in Jože Žabkar 

(SDS). Glasovanja se je vzdržal sve-
tnik Aleš Zajc (SMC), vsi ostali pa 
so povišanje cen potrdili! 

Meni kot občanu občine Krško se 
mi zdi nerazumljivo, da se cene 
vsako leto povišajo, občinski svet 
in ostali občani pa ne reagirajo na 

vnovična povišanja cen. Cene na 
položnicah se obračunavajo po 
metodologiji cen, ki je zavajajoča 
in je navadni smrtniki ne razume-
mo, absolutno pa razumemo čisto 
»kmečko« logiko seštevanja, koli-
ko je 1 + 1 = 2.

Poglejmo moje položnice, ki jih 
plačujem za štiričlansko družino, 
iz let 2014 in 2019. Po neki prire-
jeni metodologiji se je cena dvigni-
la za nekaj odstotkov, a cena na po-
ložnici se je v teh letih dvignila za 
50 % in več.  Ne rabijo nas prepri-
čevati o novi metodologiji, ker je 
cena na položnici jasna! Cena se je 
dvignila za 50 % in več.

Svojo trditev utemeljujem s po-
ložnicami od leta 2014 do leta 
2019. Primerjava cen je narejena 
za štiričlansko družino s priključ-
kom DN 20 in vsebuje DDV. Imam 
svojo malo komunalno čistilno na-
pravo in svoj zalogovnik za vodo, 
pa vendar moram vsak mesec ko-
munali plačati znesek preko 40 €! 

Cena praznjenja male komunal-
ne čistilne naprave je formirana 
tako, da se znesek plačuje meseč-
no pri vsaki položnici, in sicer za 
obdobje 36 mesecev, kar pome-
ni, da imam pravico do praznjenja 
MKČN enkrat na tri leta. 

Leta 2014 sem za praznjenje 
MKČN plačal za odvoz 10 m3 blata 

mesečno 2,409 €. Če pomnožimo 
na 36 mesecev, to znaša 86,72 €. 
Odvoz za isto storitev 31. 10. 2019 
je 5,8097 €. Če pomnožimo na 36 
mesecev, to znaša 209,15 €. Razli-
ka v ceni je 141 %!

Moja mala komunalna čistilna na-
prava je velika 2,75 m3! Komunal-
no podjetje mi mesečno zaraču-

Leto 2014 Leto 2019 % pod-
ražitve

Zbiranje komunalnih odpadkov 0,0659/1 kg 0,1411/1 kg 114
Obdelava komunalnih odpadkov 0,0333/1 kg 0,0930/1 kg 179
Obračun odlaganja 0,0718/1 kg 0,1092/1 kg 52

Tabela 1: Primerjava cene za ravnanje z odpadki

prejeli smo

Predraga komunala v Krškem

nava odvoz 10 m3 odpada. Enkrat 
v treh letih iz moje čistilne na-
prave odpeljejo cca. 0,5 m3 odpa-
da, znesek na moji položnici pa je 
vsak mesec 10 m3 odplak! To je 
preprosto kraja, na katero nava-
dni občani nimamo vpliva, svetni-
ki pa vedno znova in znova pritr-
jujejo podražitvam.

Cena za odvoz odpadkov je prav 
tako narastla abnormalno (tabe-
la 1)! 

Nerazumno mi je tudi, da mora 
štiričlanska družina imeti 240-li-
trsko posodo za odpadke meša-
ne frakcije. Vse odpadke ločujemo 
in v dveh tednih ne zapolnimo za-
bojnika. Skušamo se vesti ekolo-

ško in proizvesti čim manj odpa-
da. Pri tem pa komunalne odpadke 
plačujemo po teži v kg, a smeti nih-
če ne tehta. Občani smo financira-
li izgradnjo separacije, ločujemo 
odpadke, cene odvoza pa so vsa-
ko leto višje. 

Iz cenikov, ki so javno dostopni 
na internetnih straneh komunal-

nih podjetij po Sloveniji, sem op-
ravil primerjavo cen nekaterih 
komunalnih podjetij po Sloveniji. 
Cene komunalnih storitev so v ob-
čini Krško med najdražjimi, če ne 
kar najdražje. Podajam primerjavo 
cen, pri čemer sem upošteval pri-
merjavo cen za štiričlansko druži-
no s priključkom DN 20 in vsebu-
je DDV (tabela 2).

Kot občanu mi je nerazumljivo, da 
se svetniki ob tako pomembnih 
odločitvah, kot so pogoste dra-
žitve komunalnih položnic, tako 
lahkotno z dvigom rok odloča-
jo o povišanju cen za vse občane. 
Občani, volivci pa so bolj ali manj 
nejevoljni prisiljeni vleči denar iz 
svojih denarnic. Občinski svetniki 

so bili izbrani s strani volivcev in 
pričakovano bi bilo, da naj bi se ti 
isti svetniki postavili na stran na-
vadnih smrtnikov ter komunal-
no podjetje prisilili v iskanje kon-
struktivnih gospodarskih rešitev 
za uspešno poslovanje brez ože-
manja občanov! 

Dejan�Sevšek,�
Leskovec�pri�Krškem

Kraj Omrežnina 
voda

Vodarina
EUR/m3

Zbiranje komunalnih 
odpadkov EUR/kg

Omrežnina greznica 
ali MKČN EUR/m3

Praznjenje greznice 
ali MKČN EUR/m3

AJDOVŠČINA 3,0207 0,4087 0,1243 0,0320 0,2528
BREŽICE 2,5638 0,6468 0,1438 1,3612 0,2981
GROSUPLJE 4,8032 0,5240 0,1406 0,4809 0,3478
KRANJ 5,8700 0,4818 0,1005 0,7700 0,3900
VRHNIKA 4.1200 0,6787 0,1300 0,9311 0,3985
KRŠKO 6,0814 0,8104 0,1412 1,1307 0,4151

Tabela 2: Primerjava cen za štiričlansko družino s priključkom DN 20 in DDV

Spoštovani gospod Dejan Sevšek, 
zahvaljujemo se vam za analizo 
cen komunalnih storitev v obči-
ni Krško, predvsem pa smo zado-
voljni, da se občani zavedajo po-
membnosti izvajanja komunalnih 
storitev.

Veseli nas, da ste si vzeli čas in po-
iskali občine v Republiki Sloveni-
ji, ki imajo najnižje cene komu-
nalnih storitev, ni pa korektno, da 
niste v primerjavo podali tudi ob-
čine, ki imajo najdražje komunal-
ne storitve.

Težko primerjamo položnice do 
leta 2014 in po letu 2015, saj smo 
v letu 2015 začeli z obračunava-
njem cen komunalnih storitev v 
skladu z novo zakonodajo, po ka-
teri je potrebno zaračunati ceno 
omrežnine in ceno komunalne 
storitve. Omrežnina je prihodek la-
stnika infrastrukture, to je Občine 
Krško, storitev pa je prihodek izva-
jalca komunalnih storitev.

Po natančnem pregledu položnic 
med leti 2015 in 2019 lahko ugo-
tovimo, da so se povišale omrežni-
ne zaradi aktivacije novih objektov 
in zaradi postopnega zmanjševa-

nja subvencij za omrežnino. Na de-
javnosti ravnanja z odpadki pa je iz 
primerjave položnic v tabeli za junij 
2015 in junij 2019 razvidno, da se je 
cena za štiričlansko družino zmanj-
šala z 18,62 € na 17,92 €, kar lah-
ko tudi preverite na svoji položni-
ci. Posamezni kalkulativni elementi 
na ceno storitve ravnanja z odpad-
ki nimajo vpliva, saj je cena v občini 
Krško oblikovana na osebo in se za-
radi obratovanja centra za ravnanje 
z odpadki v zadnjih letih nekoliko 
znižuje, kar je pa bilo ugotovljeno 
tudi z neodvisno revizijo podjetja 
KPMG, izvedeno na predlog Nad-

zornega odbora Občine Krško. 

Iz primerjave položnic (v ta-
beli) za komunalne storitve za 
štiričlansko družino iz Leskovca 
pri Krškem s porabo pitne vode 
12 m3, z malo komunalno čistil-
no napravo (MKČN) in ravna-
njem z odpadki je razvidno, da 
se je skupni znesek na položni-
ci v petih letih zvišal le za 4,4 %.  

Moramo pa poudariti še nasled-
nje, da je Občinski svet občine Kr-
ško eden izmed prvih potrjeval 
cene komunalnih storitev za leto 
2020, druge občine še niso spre-

jemale novih cen. V primeru zgo-
raj predstavljene položnice se bo 
v letu 2020 mesečni strošek za šti-
ri osebe povišal za 0,66 EUR. Glav-
ni razlog za minimalno povišanje 
cen komunalnih storitev  pa izhaja 
iz naslova dviga minimalnih plač, 
ki je zakonsko določen. Vsekakor 
je potrebno tudi komunalnim de-
lavcem, ki izvajajo komunalne sto-
ritve v vseh vremenskih razmerah 
in tudi med prazniki, zagotoviti živ-
ljenja vredne prihodke.  

Preden nekoga obdolžite kraje, bi 
se lahko pozanimali o načinu ob-
računa komunalnih storitev. Kar 
se tiče obračuna storitve odvaja-
nja in čiščenja odpadne komunal-
ne vode in obratovanja MKČN, je v 

skladu z zakonodajo osnova za ob-
račun poraba pitne vode po števcu, 
ne pa samo tiste odvedene v kanal 
ali na MKČN.

V GZS Zbornici komunalnega go-
spodarstva (ZKG) že vrsto let prip-
ravljajo primerjalno analizo izva-
janja gospodarskih javnih služb 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda ter ravna-
nja z odpadki. V primerjalno ana-
lizo je vključenih več kot 75 % ko-
munalnih podjetij in prebivalstva 
Republike Slovenije. V primerjalni 
analizi so predstavljeni vsi relevan-
tni podatki o izvajalcih gospodar-
skih javnih služb, o velikosti ob-
močij, opremljenosti, količinah in 
cenah. Iz te analize je razvidno, da 

je cena komunalnih storitev v ob-
čini Krško med primerljivimi obči-
nami med najnižjimi, ne moremo 
pa se primerjati z nekaterimi obči-
nami, ki imajo na določenih dejav-
nostih drugačne pogoje oskrbe, kot 
so v občini Krško.

Družba Kostak in Občina Krško re-
dno spremljata vse rezultate poda-
ne v primerjalni analizi in jih vsa-
ko leto tudi detajlno pregledata ter 
podata usmeritve za nadaljnje iz-
vajanje storitev gospodarskih jav-
nih služb.

Po natančnem pregledu primerjal-
ne analize Zbornice komunalnega 
gospodarstva lahko ugotovimo, da 
družba Kostak dejavnosti gospo-
darskih javnih služb v občini Kr-
ško izvaja na visokem nivoju, cene 
za izvajanje gospodarskih javnih 
služb v primerljivih območjih pa 
so nižje od povprečja. 

Kostak Krško

Odgovor družbe Kostak 
na pismo bralca Dejana Sevška

leto Oskrba s pitno vodo Greznice in MKČN Ravanje z odpadki Skupna
položnica

omrežnina storitev skupaj omrežnina storitev okolj.daj. skupaj omrežnina storitev skupaj
2015 4,03 9,14 13,17 0,91 5,41 0,63 6,95 0,90 17,72 18,62 38,74
2019 6,08 9,72 15,80 1,13 4,98 0,63 6,74 0,20 17,72 17,92 40,46

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, 
povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politi-
ko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki 
bi lahko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki mo-
rajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v pri-
meru institucij, organi zacij, društev ...). Pošiljatelj soglaša, da se njegovi osebni podatki 
zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika. Objavljeni prispevki ne odraža-
jo stališč in mnenj uredništva.
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FRANC BOGOVIČ: Če generalno gledamo 
delo županov in občin v zadnjih 20 letih, 
mislim, da Posavje dobro sledi hitremu 
tempu razvoja. Mislim, da župani dobro 
delajo in da to potrjujejo tudi rezultati na 
volitvah.

CVETKA TOMIN: Spoznavati različne lju-
di, kulture, običaje je bogastvo. Še vedno 
rada potujem, ampak ko se pripeljem čez 
brežiški most preko Save, mi vedno zno-
va srce zaigra: moje Brežice, moje Blatno!

ANITA VERŠEC: Nadvse si želim, da bi 
se končno uredil zadružni dom na Bi-
zeljskem, ki je daleč najbolj akustična 
dvorana poleg Viteške. Upam, da se bodo 
našla primerna sredstva, ker je škoda, da 
zadružni dom – njegova zunanja podoba 
– tako propada. 

ALOJZ TUHTAR: Formalne organizacije, 
ki bi povezovala na področju obrtništva 
celotno Posavje, ni. Se pa obrtniki med se-
boj poznamo in se povezujemo na ta na-
čin, da če npr. nekdo naroči oblazinjeno 
pohištvo, najprej iščemo med domačimi 
ljudmi.

ALEKSANDRA VOGLAR: To je naš način 
življenja, materialne dobrine nam ne po-
menijo nič ali bore malo. Z Martinom sva 
oba angažirana v PAK, svoj čas rada raz-
dajava za druge, predvsem pa smo sreč-
ni, da živimo, vsaj za moje pojme, v naj-
lepšem kotičku sveta.

DUŠAN KLENOVŠEK: Svet smo pripelja-
li do za mlade zelo brezizhodne situacije. 
Politika bo mladostnikom prisluhnila, če 
bodo v dovolj velikem številu protestira-
li in potem šli tudi na volitve, saj takšnim 
zahtevam prisluhne le zaradi lastnega 
obstoja.

SEVERIN LIPOVŠEK: Takrat smo se vsi 
okoli Primoža Kozmusa z njim vred veliko 
(na)učili. Ko danes pogledam nazaj, ugota-
vljam, da smo imeli najbolj izpopolnjen in 
delujoč sistem v primerjavi z vsemi špor-
tniki, s katerimi sem kasneje sodeloval. 

KSENIJA KOZOROG:  V čakalnici bi po 
opravljenem zdravniškem pregledu 35. 
pacienta dosegel normativ, zato bi moral 
vsem naslednjim reči, da jih ne moreš vze-
ti na pregled. Seveda tega ne storiš, ker za 
to nimaš niti srca. 

EMILIJA DRŽANIČ: V preteklosti je bil 
učitelj spoštovana oseba. Danes ni več no-
benega pravega odnosa, saj ga tudi v dru-
žinah ni. Če bo doma eden od staršev skri-
tiziral učitelja, bo tudi otrok dobil določen 
odpor do njega. 

JAROSLAV KOVAČIČ: Upam, da bodo v Kr-
škem kmalu zgradili bazen. Tukaj bi lah-
ko iskali priložnosti na področju trenaž-
nih centrov, saj jih v Sloveniji ni in mislim, 
da bi se Posavje lahko uveljavilo kot olim-
pijski trenažni center za različne športe.

TATJANA AVŠIČ ŽUPANC: Naša izobraz-
ba je morda še vedno zelo široka in pre-
malo takoj uporabna. Sploh mladi želijo, 
da je vse takoj, produkt, rezultat in plači-
lo, a ni vedno tako, zlasti pri raziskoval-
nem delu, kjer moraš biti zelo potrpežljiv 
in vztrajen na dolgi rok.

DEJAN UČAKAR: Otroci običajno pustijo 
instrument, ker imajo še manj potrplje-
nja, kot smo ga imeli mi. Vse je Facebo-
ok, Google, vse, kar te zanima, imaš takoj 
pred nosom in ne razumejo, da za določe-
no stvar potrebuješ pol leta, da se jo nau-
čiš, osvojiš.

ALENKA ČERNELIČ KROŠELJ: Prepriča-
na sem, da imamo še veliko priložnosti, da 
bi naše Brežičane in okoličane ozavestili, 
kako lepo je preživljati čas tudi v mestu 
vsak dan, ne samo v dneh prireditev. To je 
poseben izziv, ki ga moramo sprejeti.

DUŠAN ŠIŠKO: Vsekakor se držim svojih 
predvolilnih napovedi in sem najbolj pozo-
ren na problematiko, ki se mi zdi pomemb-
na za naše okolje. Seveda pa sodelujem v 
razpravah o večini drugih vprašanj, saj 
sem vendarle poslanec vseh državljanov.

ZVONKA MRGOLE: Če je vas tako zaščite-
na, da ne moreš dobiti dovoljenja za grad-
njo ali pa adaptacijo po lastnih željah, bi 
bilo morda smiselno razmisliti o vlogi spo-
meniškega varstva, ker lahko z neživljenj-
skimi pogoji dosežeš nasproten učinek.

FRANC ŠTOKAR: Zavedati bi se morali, da 
si izvoljen zato, da delaš za dobrobit lju-
di, ne za osebne interese. Volivci so v šti-
rih letih le ugotovili, da tako ne gre in na 
zadnjih volitvah izvolili povsem druge lju-
di in tako je tudi prav.

ANICA BUTKOVIČ: Na kvaliteto življenja 
tukajšnjih ljudi se lahko gleda z dveh pla-
ti – daljša pot do zdravnika, uradov, sre-
dnjih šol itd. pomeni slabšo, živeti še ved-
no v zdravem srcu Slovenije pa definitivno 
boljšo kvaliteto.

ANDREJA BURKELC KLAJN: V Vrhovem, 
na primer, nimamo ne poštnega nabiral-
nika ne bančnega avtomata ne majhne tr-
govine in ko si starejši in nimaš prevoza, 
lahko nastane problem. Želim si, da bi se v 
prihodnosti tudi te stvari nekako uredile.

DARJA PLANINC: Imamo izjemno zgo-
dovino in imenitno prenovljene kultur-
ne spomenike, ki živijo, imajo zgodbo. Le 
poslušati se moramo in vzpostaviti med-
sebojno zaupanje, ki je osnova za uspeš-
no sodelovanje tudi na področju razvoja 
turizma v tem prostoru.

MARJAN ŠAREC: Gospodje iz civilnih ini-
ciativ naj pač povedo, kako se bomo os-
krbeli, od kje bomo dobili energijo, ki jo 
tudi oni potrebujejo, da imajo pametne te-
lefone in računalnike in vse tisto, kar jim 
omogoča, da pišejo razne članke. 

MARIJAN ŽIBERT: Včasih smo imeli celo 
sedem bankomatov v teh koncih, danes pa 
nobenega več, kar definitivno kaže na to, 
da na nas nekdo kar malo pozablja in nas 
na ta način zapostavlja.

ANDREJ VIZJAK: Menim, da bi bilo treba 
začeti z vsebino: katere naloge bodo pok-
rajine v prihodnje izvajale, katere naloge 
bodo prenesene z države in ministrstev 
ter občin na pokrajinsko raven, kaj bodo 
ljudje konkretno imeli od novih pokrajin.

ZORAN CVAR: Priložnosti je vedno dovolj, 
le videti jih je treba. Prihodnost sem videl 
tudi v povezovanju Posavja in Zasavja, kar 
predvideva najnovejši predlog pokrajin-
ske razdelitve in prva povezovanja na kul-
turnem področju so se že začela.

JOŽE RAUŠL: Danes se marsikomu kolca 
po dobrinah, ki so bile dar fabrike, ne le za 
zaposlene, ampak tudi za širšo krško skup-
nost. Vse, kar danes vidimo v Krškem, ra-
zen seveda novih stvari, je več ali manj re-
zultat celuloze, to je danes nepojmljivo. 

JOŽE LORBER: V zadnjem času se izkopa-
vanja veliko bolj kakovostno izvajajo kot v 
preteklosti, bolj je vse nadzorovano in po-
sledično so rezultati po celi Sloveniji res 
odlični, tudi ljudje so se začeli veliko bolj 
zanimati za najdbe iz preteklosti.

POSAVJE�–�Po�dobri�tradiciji�v�prvi�številki�novega�(XXIV.)�letnika�domačega�časopisa�
prinašamo�drobne,�a�zanimive�povzetke�nekaterih�misli�naših� lanskih�sogovornic�
in�sogovornikov.�Pri�izboru�Posavk�in�Posavcev,�včasih�pa�tudi�koga�od�drugod,�se�
uredništvo�ravna�po�več�načelih,�največkrat�pa�presodi�po�aktualnosti�in�njihovem�
nekdanjem�ali�sedanjem�prispevku�v�dobro�(posavske)�skupnosti.�
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