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BOHOR - Prvo nedeljo v letošnjem letu je pri koči na Bohorju potekalo tradicionalno srečanje posavskih 
planincev, ki pa ima še poseben pomen za sevniške planince - povezano je z idejo nastanka pohoda 
pred več kot 40 leti. Takratna znana in priljubljena oskrbnika Tončkovega doma na Lisci, Pavle in 
Marjanka Stergar, sta si želela vzeti trenutek zase in za prijatelje po napornem delovniku v času novega 
leta. Pavle je predlagal, da bi sevniški planinci prvo nedeljo v novem letu organizirali planinski pohod 
na Bohor, ki bi se ga lahko udeležil tudi on. Ideja je bila sprejeta in tako je ostalo vse do današnjih 
dni. Prav tako pa se pohodnice in pohodniki ob vračanju domov vedno ustavijo pri lesenem križu (pri 
odcepu poti proti Javorniku s ceste za Planino) in si pripovedujejo šale. 
 S. R., foto: Ljubo Motore 

Kdaj po Savi na motorni pogon?

Posavski obzornik
z višjo redno naklado:

27.000 izvodov
KRŠKO - Uredništvo Posavskega obzornika se je odločilo, da z 
novim letom poveča število tiskanih izvodov, kar pomeni, da 
bo najbolj bran časopis v Posavju odslej izhajal v redni na-
kladi 27.000 izvodov. Odločitev je delno rezultat naraščanja 
števila gospodinjstev v regiji, a tudi vse večjega zanimanja za 
časopis, ki ga redno bere prek 50.000 bralcev v starosti od 
10. do 75. leta (NRB 2014). V času, ko naklade tiskanim me-
dijem doma in v svetu padajo, je to gotovo dobra novica tako 
za vse, ki časopis ustvarjamo, kot tudi za tiste, ki ga na različ-
ne načine podpirate. Ur.

Koliko EU sredstev 
smo uspeli pridobiti? 
Kljub mnogim infrastrukturnim in ostalim 
pridobitvam, ki smo jih bili v posavskih občinah 
deležni v minuli finančni perspektivi 2007-2013, 
nam podrobno preučevanje pridobljenih 
evropskih kohezijskih sredstev razkriva, da 
smo bili pri tem v primerjavi z ostalimi regijami 
najmanj uspešni. 

  Stran 2, 3

S tekmovanji utrjujejo znanje,
z druženjem pa vezi v kraju 

- 5% 




*Ob predložitvi kupona, priznamo popust
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Tudi uradno »Posavska regija« 
SLOVENIJA, POSAVJE - S 1. januarjem je stopila v veljavo spre-
menjena klasifikacija statističnih teritorialnih enot v Evrop-
ski uniji (NUTS), po kateri Slovenija s spremenjeno uredbo 
uveljavlja  spremembi imen dveh statističnih regij, spremem-
bo mej štirih statističnih regij in spremembo mej dveh ko-
hezijskih regij. Tako sta preimenovani dosedanji Notranj-
sko-kraška statistična regija in Spodnjeposavska statistična 
regija, in sicer Notranjsko-kraška v Primorsko-notranjsko re-
gijo, Spodnjeposavska pa v Posavsko regijo. S tem so se po-
sledično spremenile tudi meje Savinjske, Posavske, Osrednje-
slovenske in Zasavske regije, saj sta občini Radeče in Bistrica 
ob Sotli prešli iz Savinjske v Posavsko regijo, občina Litija pa 
iz Osrednjeslovenske v Zasavsko regijo, s čimer se je nekoli-
ko spremenila tudi meja dveh kohezijskih regij, to je Vzhod-
ne in Zahodne Slovenije. 
 B. M. 

AKTUALNO

Tudi v letu 2015 vas vabimo, da nas obiščete 
in se prepustite naši kulinarični ponudbi. 

Budič Peter s.p.
Zagrebška cesta 9, Čatež ob Savi, 8250 Brežice
tel.: 07 49 90 450,  041 969 969, 041 893 858

e-mail: gostilna-budic@siol.net, www.gostilnabudic.com

ODPRTO:
ponedeljek-sobota:
12h-23h
nedelja: zaprto

www.ekotrgovina-julija.si

akcija velja do 15.2.2015 oz. do razprodaje zalog

Ekološka trgovina 

Julija 

tel: 08 20 56 192

- 25 %
3l samo 15, 74 €

v Intermarketu Brežice

Telefonija deli in hromi občino
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povedali so - O varnosti in terorizmu

Janez Kerin, Leskovec: Pretekli dogodki v 
Franciji so vsekakor spremenili miselnost, da 
se nam to ne more zgoditi. V Sloveniji kakor 
tudi v domačem kraju se počutim varno. Gle-
de na trenutno klimo in napetosti v svetu se 
bojim, da posamezne skupine ljudi s tovrst-
nimi napadi ne bodo prenehale. Teroristični 

napadi so bili del naše zgodovine, žal so del naše sedanjosti in 
bojim se, da nas bodo taka početja spremljala tudi v bodoče.

Elena Sigmund, Budna vas: Vsaka država 
ima močan vojaški in obveščevalni poten-
cial. Lahko bi skupaj nevtralizirali teror ali ga 
zmanjšali na minimum. Lahko gre tudi za dru-
gačne interese, terorizem se lahko uporabi za 
manipuliranje z ljudmi. Dobimo prestrašeno 
množico, ki po terorističnem napadu dopušča 

vojaška posredovanja v tujini in mučenja. Sama se počutim var-
no, še posebej, kadar nisem v za napade nevarnih velemestih.

Darko Ferlan, Vrhje: Absolutne varnosti ni. 
Sami si še zmeraj zatiskamo oči in se ne poču-
timo ogrožene, ko se nekaj dogaja drugje. Še 
vedno se počutim varnega in zaupam varno-
stnim organom, ki bodo poskrbeli, da se kaj 
podobnega, kot se je v Franciji, ne bi zgodilo 
tudi pri nas. V Sloveniji je zaradi zgodovine 

nekaj manj nestrpnosti do tujcev in pripadnikov drugih ver. 
Če smo manj nestrpni, smo morda manj zanimiv cilj teroristov.

CERKLJE OB KRKI, KRŠKO - 9. januarja je minister za obrambo 
Janko Veber obiskal cerkljansko Vojašnico Jerneja Molana, na-
kar se je v Krškem srečal še s člani stranke SD in drugimi zainte-
resiranimi udeleženci. Tema pogovora se je navezovala na aktu-
alne teme z obrambnega področja, vojne veterane, vključevanje 
mladih v usposabljanje za reševanje in obrambo države, civilno 
zaščito, podporo gospodarstvu v pristojnosti ministrstva, pro-
mocijo šolanja in usposabljanje bodočih vojakov ipd.
 Vir: SD Krško

Obrambni minister Veber 
v Cerkljah in Krškem

KOSTANJEVICA NA KRKI – Skupina sedmih svetnikov kostanje-
viškega občinskega sveta za danes, 22. januarja, sklicuje 2. re-
dno sejo občinskega sveta, na kateri bi obravnavali poročilo o 
primopredaji dela in nalog ter primopredajni zapisnik med bi-
všim in sedanjim županom z dne 23. 10. 2014 ter aktivnosti in 
roke za sprejemanje proračuna za leto 2015. Svetniki se pri tem 
med drugim sklicujejo na 16. člen statuta občine, v skladu s ka-
terim mora župan sklicati sejo na zahtevo najmanj četrtine čla-
nov občinskega sveta, v kolikor tega ne stori v sedmih dneh po 
prejemu pisne zahteve, pa lahko sejo skličejo svetniki, ki so zah-
tevo podali. Obravnavo proračuna za letošnje leto zahtevajo na 
podlagi 81. člena statuta, po katerem mora župan predlog ob-
činskega proračuna predložiti občinskemu svetu najkasneje v 
30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zbo-
ru, v letu rednih lokalnih volitev pa naj bi župan predlog prora-
čuna svetnikom predložil v 60 dneh po izvolitvi sveta.  P. P.

RADEČE - Potem ko so Radečani včeraj popoldne s slavnostno 
akademijo v Domu kulture obeležili 20-letnico ustanovitve ob-
čine Radeče, se bo danes popoldne kot najvišji organ odločanja 
v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine že na 4. redni 
seji v tem mandatu sestal občinski svet. Med drugim se bodo sve-
tniki seznanili s predlogom letošnjega proračuna, v katerem je 
načrtovanih 5.206.206 evrov prihodkov in 5.096.206 evrov od-
hodkov, v potrditev prejeli spremembi dveh členov odloka o ob-
činskem prostorskem načrtu ter predlog komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja o imenovanju direktorice KTRC 
Radeče. Na razpisano delovno mesto je razpisna komisija pre-
jela štiri vloge, od tega sta bili dve popolni, na podlagi predlože-
nih življenjepisov ter osebnih predstavitev dveh kandidatov pa 
komisija predlaga občinskemu svetu, da na mesto direktorice 
KTRC imenuje dosedanjo direktorico Marijo Imperl. Ob nave-
denih točkah bodo svetniki obravnavali tudi predlog OŠ Marja-
na Nemca Radeče o uskladitvi presežkov prihodkov nad odhodki 
preteklih let zaradi uskladitve in preknjižbe neodpisane vredno-
sti osnovnih sredstev z njihovimi viri financiranja, v sprejem pa 
bodo prejeli tudi sklep o imenovanju šestih pooblaščencev ob-
činske uprave, ki bodo lahko dajali informacije javnega značaja 
s svojega delovnega področja.  B. M.

Radeški svetniki o proračunu

Danes seja na zahtevo svetnikov

KRŠKO - Na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča in 
v sodelovanju Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v 
Sloveniji bo v petek, 30. januarja, na gradu Rajhenburg pote-
kal pogovor evropskih poslancev s civilno družbo, predstavni-
ki gospodarskih družb, lokalnih skupnosti in mediji. Poslanci 
bodo spregovorili o svojem delu in o aktualnih temah Evrop-
skega parlamenta, hkrati pa prisluhnili občankam in občanom 
Posavja o priložnostih ter izzivih življenja v Posavski regiji. 
Pred navedenim dogodkom, ki bo potekal v Romanski dvora-
ni gradu z začetkom ob 13. uri, pa si bodo v okviru obiska v 
Posavju evroposlanci Romana Tomc (EPP/SDS), dr. Igor Šol-
tes (Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze), Franc Bogo-
vič (EPP/SLS) in Patricija Šulin (EPP/SDS) ogledali najsodob-
nejšo sortirnico odpadkov v Sloveniji in novo kompostarno 
družbe Kostak ter obiskali podjetji Evrosad in GEN energija.
  B. M.

Obisk evroposlancev v Posavju

Navedena sredstva so bila pri-
dobljena iz prijav na tri evrop-
ske sklade, ki so del evropske 
kohezijske politike. Največ, 
kar več kot 70 milijonov (mio) 
evrov (€ ), je bilo pridobljenih 
iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj (ESRR), ki je na-
menjen krepitvi ekonomske 
in socialne kohezije in kot po-
moč pri odpravljanju razvojnih 
neravnotežij, okoli 9 mio € iz 
Kohezijskega sklada (KS) kot 
strukturnega instrumenta za 
zmanjševanje ekonomskih in 
socialnih neskladij in stabiliza-
cijo gospodarstva (iz tega na-
slova za investicije na področju 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja 
in čiščenja odpadnih voda, rav-
nanja s komunalnimi odpadki, 
na področju učinkovite rabe 
energije, za gradnjo in razvoj 
prometne infrastrukture ipd.) 
ter dobrih 6 mio € iz Evropske-
ga socialnega sklada (ESS) za 
zaposlovanje, odpiranje novih 
delovnih mest in krepitev ino-
vativnosti. 

OBČINA BREŽICE

V občini Brežice so preko raz-
ličnih razpisov za realizacijo 
investicij in projektov pridobi-
li 27.743.798 mio € sredstev, 
upoštevaje še 6.947.645 €, 
ki so jih prejeli na Direkci-
ji RS za ceste za ureditev in-
frastrukture izven nivojskega 
križanja v Dobovi pa skupno 
34.691.443,27 €. Od navede-
ne vsote je občina pridobila 
14.204.127,04 €, najvišje po-
stavke za realizacijo investi-
cij, višje od 1 mio €, pa pred-

stavljajo pridobljena sredstva 
za izgradnjo vrtca Mavrica - 
2.212.332,46 €, sekundarna 
izgradnja kanalizacije Dobova 
- 1.539.078,00 €, komunalna 
ureditev industrijske poslovne 

Koliko evropskega denarja smo
POSAVJE - V programskem obdobju 2007-2013 (podatki do 26. novembra 2014, op. p.) se je v štiri po-
savske občine Brežice, Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki steklo skupno dobrih 90 milijonov evrov 
evropskih sredstev, ki so jih pridobile občine, posamezne družbe, ustanove regijskega pomena, pa tudi za-
vodi in društva.

cone Brezina - 1.006.837,00 €, 
celovita obnova gradu Breži-
ce - 1.242.972,79 €, od tega 
186.445,92 € nacionalnih 
sredstev, 1.113.614,00 € za 
izgradnjo sekundarne kana-
lizacije za priključevanje na 
ČN Globoko, 1.742.697,00 € 
za ureditev starega mestne-
ga jedra, za energetsko sana-
cijo OŠ Velika Dolina, Doma 
kulture Brežice in Zdravstve-
nega doma Brežice skupno 
1.257.964,34 €, od tega so 
evropska sredstva znaša-
la 1.069.269,69 €, preostala 
sredstva pa je zagotovila drža-
va, ter sredstva v skupni višini 
1.318.879 € za izvedbo 1. in 2. 
faze izgradnje sekundarne ka-
nalizacije za priključevanje na 
čistilno napravo Brežice.

Ministrstvo za zdravje je za iz-
gradnjo brežiškega urgentnega 
centra prejelo 1.572.214,00 €, 
od tega so 235.832,10 € pred-
stavljala državna sredstva. 
Splošna bolnišnica Brežice 
je bila uspešna pri pridobitvi 
sredstev za energetsko sanaci-
jo traktov bolnišnične zgradbe 
v višini 1.392.174,00 €, večin-
ski delež investicije je bilo re-
alizirane iz naslova evropskih 
sredstev, 208.826,10 € pa je 
bilo nacionalnih sredstev. Med 
ostalimi subjekti, uspešnimi 
pri pridobivanju večje vso-
te sredstev, izpostavljamo še 
družbo Terme Čatež, ki je pri-
dobila za prenovo in razširitev 
hotela Terme 4.085.000 €, od 
tega 612.750 € državnih sred-
stev, za izgradnjo tretje ku-
pole v bazenskem komplek-

su zimske termalne riviere 
1.539.232 €, delež nacional-
nih sredstev je pri tem znašal 
230.884,80 €, ter za dodatno 
promocijo turistične ponudbe 
Aktivne počitnice 84.768,23 € 

evropskih sredstev. Družba 
Kovis je na treh razpisih pre-
jela 610.000 € za tehnolo-
ško posodobitev in opremo, 
od tega je bilo 91.500 € naci-
onalnih sredstev, Terme Pa-
radiso Cvetkovič so pridobile 
600.000 € za hotel s SPA cen-
trom, od tega je bilo 510.000 € 
evropskih, preostanek pa na-
cionalnih, omeniti pa velja še 
Lokalno razvojno fundacijo 
Posavja, ki je za Posavsko regi-
onalno stično točko nevladnih 
organizacij (PRSTaN), v tem 
primeru gre za regijski pro-
jekt, prav tako prejela na treh 
razpisih 611.875 €, od tega ve-
čino, dobrih 520.000 €, evrop-
skih sredstev. 

Poleg navedenih so bili uspe-
šni pri pridobivanju evropskih 
sredstev za investicije na ob-
močju občine Brežice še Mla-
dinski center Brežice, osnov-
ni šoli Brežice in Bizeljsko ter 
podjetja Form tehnik, Indu-
strijska oprema Brežice, KB - 
3 trgovsko podjetje, Kovinska 
galanterija Branko Novosel, M 
Mobil - proizvodnja mobilnih 
hiš, Mercur turist, Mipo trgo-
vsko podjetje, Montaža Kovin-
skih konstrukcij Marjan Kus in 
TA Regulator. 

OBČINA KRŠKO

Občina Krško, družbe v ob-
čini, društva idr. so v šestle-

tnem obdobju pridobili sku-
pno 39.991.937,22 € sredstev. 
V občini Krško izstopata po vi-
šini sredstev v ospredje dve in-
vesticiji v šestletnem obdobju, 
in sicer je za gradnjo, upravlja-
nje in vzdrževanje odprtega ši-

rokopasovnega omrežje elek-
tronskih komunikacij občina 
prejela 6.027.650,00 € sred-
stev, od tega 5.123.502,50 € 
evropskih, iz evropskih spod-
bud za konkurenčnost podje-
tij in raziskovalno odličnost 
pa Razvojni center energeti-
ke ZEL-EN 6.008.128,00 €, v 
vsoti pa je poleg evropskih za-
jetih tudi dobrih 900.000 € 
nacionalnih sredstev. Čez mi-
lijon sredstev so dobili še na-
slednji upravičenci: Direkcija 
RS za ceste 2.171.998,00 € za 
izgradnjo 2 km dolgega odse-
ka obvoznice Krško, od nave-
dene vsote je bilo 325.799 € 
nacionalnih sredstev; Občina 
Krško 1.613.816,72 € za pre-
novo velike dvorane in spre-
mljajočih prostorov v Kultur-
nem domu Krško, od tega je 
bilo 242.072,51 € nacional-
nih sredstev, 1.844.034,00 € 
za celovito prenovo Dalma-
tinove ulice, CKŽ in ureditev 
Zatona, na treh razpisih sku-
pno 2.734.292 € za izgradnjo 
kanalizacije in obnovo infra-
strukture v naselju Spodnji 
Stari Grad in Krškega polja, 
3.000.000 € za celostno preno-
vo gradu Rajhenburg, od tega 
450.000 € nacionalnih sred-
stev, za energetsko sanacijo 
OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica 
ter športne dvorane pri OŠ Le-
skovec skupno 2.340.254,53 €, 
od tega 351.038,17 € nacio-

nalnih sredstev, 1.433.000 € 
za energetsko sanacijo vrtca 
Krško - enote Pravljica, za 2. 
fazo izgradnje komunalne in-
frastrukture Vihre - Mrtvice 
1.962.771 €, za ureditev Val-
vasorjevega kompleksa in re-

Pridobili evropska sredstva za delo z Romi

Omeniti velja tudi Društvo zaveznikov mehkega pristanka iz 
Krškega, ki je bilo po izkupičku evropskih sredstev kot društvo 
najbolj uspešno ne le v občini Krško, temveč tudi na območju 
celega Posavja, saj je pridobilo na treh razpisih 284.760,90  € 
sredstev, od tega je delež državnih sredstev predstavljal 
42.714,13 €. Sredstva iz dveh razpisov so pridobili za vklju-
čevanje Romov v javno življenje preko medijev in kulture, en 
razpis pa se je nanašal na usposabljanje na področju medijev.

Med podjetji največ denarja Termam Čatež

Ob razvojnem centru ZEL-EN, v katerem sodeluje več gospo-
darskih družb, pa tudi javne institucije, ki je pridobil 6 milijo-
nov evrov, so kot posamična družba s privatnim lastništvom 
daleč največ evropskega denarja uspele pridobiti Terme Ča-
tež, in sicer prek 5,6 mio €. 

Grad Rajhenburg je bil celostno prenovljen.
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Gotovo ste med kakšnim sprehodom ali vožnjo že opazili bele 
table z napisi „sofinancirano z“ in manjšimi slikami zastav 
Evropske unije, Slovenije in včasih še občinskimi grbi? Če ste 
stopili bliže, ste opazili tudi, da so s krepkimi črkami zapisa-
na navadno precej zapletena, suhoparna imena projektov, ki 
pa imajo za sabo pravzaprav dolgo zgodovino priprav, poga-
janj in izvedbe. Tako tabla nikoli ni zgolj tabla, temveč je vi-
zualno opozorilo na to, da neka pridobitev v prostoru, bodisi 
objekt, cesta ali kaj podobnega, ni padla z neba in nikakor ne 
sme biti samoumevna.

Čeprav je včasih Marxa kar bogokletno citirati, sploh v okoljih, 
ki so namesto njegove dejanske filozofije brala odlomke ali s 
strani sistema zmanipulirane povzetke, pa je t. i. mark sistična 
„odtujitev“ oz. „alienacija“ povsem značilna tudi za evropska 
sredstva, ne le za kapitalistično delo sámo. Ko pride denar iz 
Evrope, dobijo ljudje pogosto nekakšen, meni povsem nerazu-
mljiv občutek, da gre za sredstva „nekoga drugega“ in ne naša 
lastna! Sofinancirano iz Evropske unije, tega in tega evropske-
ga sklada, piše na tablah. Kdo pa financira te evropske sklade 
in kdo pravzaprav je Evropska unija? 

EU smo mi in to že precej dolgo, celo še preden smo dejansko 
postali država članica. Evropski evro ni prav nič drugačen od 
našega evra, samo skozi več rok in delovnih mest zaokroži, več 
interesnih skupin se dotakne in se skozi leta vrne nazaj. Zadnja 
leta sem tako povsem presenečena ugotavljala, da celo nekate-
ri predstavniki posavskih javnih zavodov in velikih gospodar-
skih družb nimajo razčiščenih pojmov o tem, da denar Unije 
ni nikakršno darilo, temveč odgovornost in resen dolg, ki ga 
je potrebno odslužiti. 

Pravzaprav pa si tudi ti direktorji niso nič krivi – ker samo pi-
hajo v isti rog. V tistega, ki trobi, da je država nekaj, kar je lo-
čeno od nas, davkoplačevalcev, državljanov, in da je npr. jav-
na uprava nekaj samoumevnega ali celo samostojnega. In zato 
je, seveda, treba državo prenesti okoli, potegniti čim več iz nje. 
Kakšen nesmisel! Popolni absurd gnilobe. Z vsakim goljufa-
njem države in Unije goljufajo sami sebe in svoje sodržavljane. 
Evropska unija smo mi, ne glede na našo proporcionalno majh-
nost. In, logično, kako naj potem razumejo odgovornost za pri-
dobljena sredstva? Že pred leti sem bralcem zaupala, kako mi 
je nek posavski projektant v zanosu dejal, da za državo ali 
Evropo naredi vse dva ali trikrat dražje. Spomnim se, kako se 
mi je takrat slika splošnega odnosa do tako pridobljenih sred-
stev v Sloveniji povsem spremenila. Ta ista, skažena predstava 
se mi je potrdila, ko sem nedavno brala opise bodočih projek-
tov in v mnogih spet prepoznavala popolne domišljijske spise. 

Veliko samoumevnost sredstev in težave z razumevanjem črpa-
nja pa je bilo opaziti tudi v prejšnji finančni perspektivi 2007-
2013. Ko se človek poglobi v opise in konkretne številke posa-
meznega projekta, bi marsikaterega odgovornega vprašal po 
zdravju. Odgovorni za projekte, t.i. vodilni partnerji, so pač po-
gosto dobili ogromne količine virtualnega denarja (od Evrope 
še neizplačanega, saj Evropa izplačuje za že izvedeno) v raz-
poreditev in porabo. Sčasoma so nekateri ob stotisočih evrov 
povsem izgubili občutek, za kako velika sredstva pravzaprav 
gre. Poskušali so jih kar najbolj uskladiti s poprejšnjimi domi-
šljijskimi spisi prijavljenih projektov, katerim morajo izved-
bene aktivnosti povsem ustrezati (omenimo še, da morajo biti 
vodje projektov dejansko usposobljeni tudi za posebno, biro-
kratsko latovščino, ki je navadnemu človeku največkrat pov-
sem nerazumljiva, a očitno nujna za črpanje sredstev). Projekti 
so navadno še dolgo čakali na zeleno luč z ministrstev, potem 
jih je bilo potrebno čez noč izvesti in tudi porabiti denar. Po-
navljam – naš skupni denar.

In v tej samoumevnosti sredstev in hitenju so se marsikje iz-
gubila glavna vprašanja: kaj so dejanski cilji našega črpanja 
evropskih sredstev? Kakšne dolgoročne učinke pričakujemo? 
Kje so vsa obljubljena nova delovna mesta? Kje so silno ope-
vane ustvarjene možnosti za razvoj? Kje so ti številni turisti, 
ki naj bi jih privabila velika, a razpršena sredstva za promo-
cijo? Kot da bi se šele po strogih kontrolah na terenu in nepo-
srednih grožnjah Evrope, da bo treba sredstva tudi vračati, v 
Sloveniji počasi začeli zavedati, da evropska sredstva niso kar 
tako. Da so za velika sredstva tudi velike odgovornosti, ki bi 
jih nekdo, ob morebitni malomarnosti pri izvedbi ali neučin-
kovitosti projektov, pač moral nositi.

Samoumevnost 
evropskega 
denarja?

komentar

Piše: Maruša Mavsar

konstrukcijo Mencingerjeve 
hiše na dveh razpisih skupno 
1.660.826 €; prav tako na dveh 
razpisih skupno 1.488.697 €, 
od tega 100.426,00 € naci-
onalnih sredstev za izgra-
dnjo komunalne infrastruk-
ture Velika vas - Gorenja vas 
in sekundarnega omrežja ka-
nalizacije Podbočje idr. Med 
uspešne pri pridobivanju 
evropskih sredstev lahko uvr-
stimo še Regionalno razvojno 
agencijo Posavje (RRA), ki je 
iz naslova regijskega projek-
ta Posavska štipendijska she-
ma prejela v letih 2009-2012 
skupno 2.435.158,31 €, od 
tega 365.193,74 € nacional-
nih sredstev, na treh razpisih 
regijskega pomena pa še sku-
pno 742.457 €. 

Poleg navedenih so evropska 
sredstva s prijavami pridobili 
še družbe Cerjak, proizvodnja 
in storitve iz Žadovinka, Gaze-
la - trgovina, proizvodnja. in-
ženiring Krško, GEN energija 
in GEN-I, I.H.S. Krško, Kostak 
Krško, Metalika - proizvodnja 
pohištva, furniranega alumini-
ja in inženiring iz Leskovca pri 
Krškem, Metalna Senovo, Mla-
dinski center Krško, Nukle-
arna elektrarna Krško, Prah 
d.o.o. PE Krško, Prodoma Kr-
ško, Savaprojekt, TEB, Rudar 
Senovo, VIIG Dobrava pri Pod-
bočju in Willy Stadler iz Veli-
ke vasi. 

OBČINA SEVNICA

Občina Sevnica je pridobi-
la skupno 13.383.779,64 € 
evropskih sredstev, in sicer 
preko milijon € sredstev iz 
razpisov iz naslova: Posavska 
špajza 1.101.031,42 €, za re-
habilitacijo in izgradnjo vodo-
vodnih sistemov 1.125.009 €, 
ureditev vodovoda v obči-
ni Sevnica 1.359.673 €, ener-
getsko sanacijo OŠ Savo Kla-

dnik in enote vrtca Kekec 
1.266.285,14 €, gradnjo vrt-
ca v Krmelju 1.050.000 €, za 
kanalizacijo in čistilno napra-
vo Orehovo ter kanalizacijo 
Log preko dveh razpisov sku-
pno 1.157.851 €. Med večji-
mi odobrenimi sredstvi obči-
ni so bili še sanacija okolice 
gradu Sevnica - 495.000 €, za 
omrežje cest v občini Sevni-
ca - 505.383 €, izgradnja jav-
ne komunalne infrastrukture 
- 420.843 € ter ureditev pro-
metne infrastrukture v obči-
ni v višini 472.931 €. Sredstva 
v višini skupno 757.041,39 €, 
od tega 643.485,18 € evrop-
skih in 113.556,21 € nacio-

nalnih sredstev, so za izvedbo 
energetske učinkovitosti pri-
dobili v Domu upokojencev 
in oskrbovancev Impoljca, si-
cer pa so bila na razpisih uspe-
šna še naslednja podjetja in za-
vodi iz občine: Stilles Sevnica, 
Plastoform Blanca, Armat Kr-
melj, OŠ Savo Kladnik Sevnica, 
Arhej Sevnica, Inplet pletiva 
Blanca, Chemocolor Sevnica, 
Karodi Sevnica, Doga Krmelj, 
Savabeton Boštanj, Preis Sev-
nica, Ferotehna Krmelj in Ko-
pitarna Sevnica. 

OBČINA KOSTANJEVICA 
NA KRKI

Občina Kostanjevica na Krki 
je bila med leti 2007-2013 
uspešna na štirih razpisih. 
673.712 € so pridobili za re-
konstrukcijo in prizidek k ob-
stoječemu vrtcu pri OŠ Jožeta 
Gorjupa Kostanjevica na Krki, 

321.090 € za rekonstrukcijo 
Gorjanske ceste ter pločnika 
s komunalno infrastrukturo, 
560.000,00 € za kanalizacijski 
sistem v naselju Prekopa in za 
ureditev 1. faze obrtne cone 
500.000 €, pri čemer je de-
lež evropskih sredstev znašal 
425.000 €, razliko pa so pred-
stavljala sredstva državnega 
proračuna. Od podjetij, ki ima-
jo sedež v Kostanjevici na Krki, 
je bilo uspešno le podjetje Re-
sistec UPR d.o.o. & CO.K.D. , v 
katerem so leta 2008 za ope-
racijo Mladi raziskovalci iz go-

spodarstva – generacija 2007 
pridobili 144.496,14 €, od tega 
122.821,72 € evropskih sred-
stev in 21.674,42 € nacional-
nih sredstev. 

PO ČRPANJU SREDSTEV 
NA REPU REGIJ

Četudi smo pogosto priča na-
vedbam o uspešnosti črpanja 
evropskega denarja, pa je pri-
merjava višine sredstev, ki so 
jih v enakem obdobju uspeli 
iz evropskih skladov pridobi-
ti v drugih, do nedavnega sku-
pno 12 statističnih regijah, po-
kazala, da smo pri tem bili na 
zadnjem mestu. Skupno pre-

jeto vsoto 90.389.364 € na 
območju regije smo razdeli-
li na 69.994 prebivalcev, koli-
kor jih je po podatkih Statistič-
nega zavoda RS živelo v štirih 
obravnavanih občinah regije 
na dan 1.7.2014, in dobili vso-
to 1.291 €/prebivalca, kar pa 
je še vedno za 62 € nižja vso-
ta od v najmanjši in po mnogih 
pokazateljih najsiromašnejši 
Zasavski regiji (1.353 €/pre-
bivalca), v kateri prebiva do-
brih 27.000 ljudi manj kot v 
naši regiji. V Koroški regiji, ki 
je po številu prebivalcev naj-
bolj primerljiva nekdanji Spo-
dnjeposavski statistični regi-
ji, dodana »evropska vrednost 
na prebivalca« iz tega naslova 
znaša 1.784 €. V teh pogledih 
sta bili v slovenskem merilu 
najuspešnejši regiji Jugovzho-
dna Slovenija, ki jo tvori 21 do-
lenjskih občin, z okoli 361 mi-
lijoni pridobljenih evropskih 

sredstev, v kateri pretvorjena 
dodana vrednost na prebival-
ca znaša 2.526 €, in Pomurska 
regija (27 občin) z 2.437 €/
prebivalca ali skupno dobrimi 
289 mio € sredstev. Preraču-
nana vrednost prejetih sred-
stev na prebivalca posamezne 
občine pa so naslednja: Krško - 
1.548 €, Brežice - 1.145 €, Sev-
nica 764 € in Kostanjevica na 
Krki 675 €. 

GOSPODARSTVO 
ZAPOSTAVLJENO

Primerjava z ostalimi regijami 
pa kaže na razmeroma slab 
odziv ali premajhen uspeh čr-
panja sredstev s strani posa-
vskih podjetij. Kot so slednje 
pokomentirali na Gospodarski 
zbornici Slovenije OZ Posavje, 
Krško, minula finančna per-
spektiva že v samem izhodi-
šču ni bila zastavljena v korist 
gospodarstva, saj so bila sred-
stva, ki so jih oz. jih še bodo do 
konca porabile regije, določe-
na z razrezom, v katerega pa 
projekti gospodarstva niso so-
dili. Dodajajo, da so kljub temu 
na pobudo članov GZS OZ Po-
savje posavskim županom pre-
dlagali kar nekaj projektov, ve-
zanih na ureditev poslovnih 
con (PC Brezina, Drnovo, Vrbi-
na, Šmarje - PC Sevnica in PC 
Kostanjevica na Krki) v pod-
poro tamkajšnjim podjetjem, 
pri čemer pa niso bili deležni 
posluha: »Na GZS OZ Posavje, 
Krško menimo, da bi tudi ob-
čine morale biti najprej pod-
porno okolje gospodarstvu 
ter nato občanom in da bi pro-
jekti, ki sodijo v dvig kakovosti 
življenjskega standarda, mora-
li slediti razvoju gospodarstva. 
Navsezadnje so t. i. evropska 
sredstva denar, ki ga je ustva-

rilo slovensko gospodarstvo 
in ki se je preko različnih tran-
sakcij vrnil nazaj v Slovenijo, 
ki je sicer neto plačnica. V fi-
nančni perspektivi 2014-2020 
pa je prevladal razum in je za 
gospodarstvo vzhodne kohe-
zijske regije namenjenih več 
kot 60 % vseh sredstev, zneski 
pa so fiksni, kar pomeni, da ne 
more priti do prelivanja sred-
stev med posameznimi ukre-
pi. Sredstva tako ne bodo več 
vnaprej dodeljena regijam in 
se bodo morali tako gospo-
darski subjekti kot občine in 
regije potegovati za sredstva 
s projekti, ki bodo doprinaša-
li k pozitivnim učinkom. Doda-
tno, zmagovalni projekti bodo 
tisti, ki bodo povezovalni, saj 
je povezovanje eden izmed te-
meljev nove finančne perspek-
tive.«

Kot je povedala mag. Nataša 
Šerbec iz Regionalne razvoj-
ne agencije Posavje, pa k raz-
meroma majhni uspešnosti 
posavskih podjetij pri črpa-
nju sredstev v obdobju minu-
le finančne perspektive 2007-
2013 botruje več dodatnih 
faktorjev, med drugim tudi 
velikost podjetij: »V regiji na-
mreč prevladujejo mikro pod-
jetja, druga težava je zalaganje 
sredstev za investicije in kre-
ditni krč ter likvidnost, poleg 
seveda plačilne nediscipline, 
ki vpliva na likvidnost podje-
tij. Namreč sredstva v prejšnji 
perspektivi, govorimo o nepo-
vratnih virih, so se usmerjala 
predvsem v investicije in teh-
nološko opremo. Bolj uspešne 
pri investicijah so bile lokal-
ne skupnosti.« Kot je še dejala 
Šerbčeva, pa so lahko podjetja 
na podeželju v enakem obdo-
bju kandidirala tudi za ukrepe 
iz Programa razvoja podeže-
lja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EK-
SRP), vendar pa slednji ne sodi 
v del kohezijske politike.

S pričujočim zapisom želimo 
ob izteku programskega ob-
dobja 2007-2013 prikazati ši-
roko paleto projektov in in-
vesticij, ki so bile izvedene v 
Posavju ob pomoči evropske-
ga denarja. Potrebno je tudi 
povedati, da se nekateri na-
vedeni projekti niso nanašali 
zgolj na občino, ki je sredstva 
pridobila kot nosilec (npr. Po-
savska špajza), ali pa investi-
cija seže celo preko regijskih 
meja (ZEL-EN). Z navedenimi 
primerjavami, ki kažejo, da je 
bila uspešnost pridobivanja 
sredstev na prebivalca najnižja 
v Sloveniji, nismo želeli razvre-
dnotiti pomena izvedenih pro-
jektov, saj se zavedamo, da bi 
brez teh sredstev čakali na nji-
hovo realizacijo še mnogo let, 
nekaterih pa morda celo ne bi 
bilo. Želimo pa opozoriti na še 
bolj odgovoren odnos do ra-
zvojnih možnosti, ki jih pred-
stavlja t. i. evropski denar, in 
na potrebo po še večjem sode-
lovanju v regiji pri pripravi in 
izvajanju projektov v novem 
programskem obdobju 2014-
2020. 
 Bojana Mavsar

uspeli pridobiti v Posavju?

Razen objekta podjetja Krovstvo tesarstvo Tršinar Sandi ko-
stanjeviška obrtna cona, urejena s pomočjo evropskih sred-
stev, še sameva.

OŠ Sava Kladnika Sevnica
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83-LETNIK UMRL V BOLNIŠNICI - Policisti so 16. 1. dopol-
dan obravnavali prometno nesrečo v kraju Črnc v brežiški ob-
čini. Z ogledom kraja nesreče so ugotovili, da je 83-letni voznik 
osebnega avtomobila Renault kangoo med vožnjo skozi nase-
lje na ravnem delu vozišča izgubil oblast nad vozilom, trčil v 
brežino ob cesti  in v betonski zid, nakar se je po trčenju vozi-
lo prevrnilo in obstalo na dovozu stanovanjske hiše. Reševal-
ci so vozniku nudili pomoč in ga odpeljali v brežiško bolnišni-
co, kjer je voznik izgubil bitko z življenjem. 

PRIJELI PET TATINSKIH SEVNIČANOV - Policisti so bili 19. 1. 
dopoldan obveščeni o tatvinah v prodajalni v Sevnici in v trgo-
vskem centru v Krškem, kjer so zmikavti ukradli mobilne tele-
fone in športna oblačila ter pobegnili z osebnim avtomobilom. 
Opis domnevnih osumljencev in vozila je novomeški OKC takoj 
posredoval vsem policistom na širšem območju, vozilo pa so 
izsledili policisti PP Krško in odvzeli prostost petim osumljen-
cem z območja Sevnice, starim med 19 in 26 let. Zasegli so jim 
ukradena športna oblačila, jih vrnili oškodovancu, peterica 
Sevničanov pa bo ovadena zaradi kaznivega dejanja tatvine.

S CERKVE POKRADLI ŽLEBOVE - Med 9. in 10. 1. je v Kosta-
njevici na Krki nekdo vlomil v kovinski zabojnik ob prodajalni 
in odtujil tri plinske jeklenke. Dva dni kasneje so nepridipra-
vi v okolici Brežic  vlomili v rezervoarja dveh delovnih strojev 
in iztočili okoli 200 litrov goriva. V kraju Gazice je med 12. 1. 
in 13. 1. neznanec skozi balkonska vrata vlomil v počitniško 
hišo in odtujil televizijski sprejemnik, denar, kamero in foto-
aparat. Lastnika je oškodoval za 2500 evrov. V Brežicah je 16. 
1. neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo 
in odtujil denar., v Leskovcu pri Krškem pa so v noči na 18. 1. 
neznanci z župnijske cerkve ukradli dobrih 30 m bakrenih od-
točnih cevi. Škode je za okoli 1300 evrov.

NASILEN DO NAJBLIŽJIH - Krški policisti so bili 14. 1. zvečer 
obveščeni o nasilju v družini. Zbrali so obvestila in ugotovi-
li, da je 33-letni nasilnež izvajal fizično nasilje nad partnerko. 
Osumljenec jo je pretepel in jo poškodoval po glavi. Policisti 
so žrtev zaščitili, osumljencu odvzeli prostost in ga odpeljali v 
prostore za pridržanje. Zaradi kaznivih dejanj nasilja v druži-
ni in zanemarjanja otrok in surovega ravnanja so ga s kazen-
sko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. 
 Zbrala: B. M.

Saša Martinčič, Radeče: Sem zelo slab porab-
nik zdravil, tako tudi homeopatskih zdravil še 
nisem uporabila. Običajno se pozdravim kar z 
»domačo lekarno«, v kateri so različne vrste ča-
jev, pa med, kis … Pri vseh stvareh je tako, da ne-
komu nekaj odgovarja, drugemu ne. Mislim, da 
je tako tudi pri uporabi in pri predpisovanju ho-

meopatskih zdravil. Vsak naj se sam odloči.

Anamarija Merljak, Vrhovska vas: Homeo-
patska zdravila poznam iz pripovedovanj mla-
dih mamic, ki so jih uporabljale za zdravljenje 
vnetih ušes. Učinkovitost tega principa zdravlje-
nja je odvisna od posameznika. Tisti, ki v to ver-
jame, mu bo tudi pomagalo. Sama v to ne verja-
mem, zato tudi še nisem teh zdravil uporabljala. 

Po mojem mnenju alternativno zdravljenje ne sodi k zdravniku.

Andreja Zore, Krško: Za otroke, blaženje pre-
hlada ali boljšo odpornost sicer občasno upora-
bljam homeopatske kapljice, a le kot preventivni 
dodatek, ker naj ne bi imele stranskih učinkov, 
in kot dopolnilo k uradnim zdravilom. Za večjo 
uporabo sem o zdravljenju s homeopatskimi 
zdravili premalo podučena oziroma sem še ve-

dno v uradno medicino bolj prepričana kot v alternativno. 

Franc Štokar, Orehovec: S homeopatijo nimam 
neposredne izkušnje, niti ne poznam koga, ki bi 
takšna zdravila poskusil. Menim pa, da bi zdrav-
niki morali imeti možnost predpisovati home-
opatska zdravila, saj jih ponekod na zahodu že 
priznavajo. Vsakomur, ki vanje verjame, lahko 
pripomorejo pri zdravljenju. Ko človek zboli, 

poskusi vse, kar mu lahko pomaga in zakaj ne bi imel te možnosti.

Čedalje večjo veljavo dobivajo t. i. homeopatska zdravila. 
Anketirance smo tokrat povprašali, ali poznajo to vrsto 
zdravil in njihov princip delovanja, so jih morda že kdaj 
uporabili ter ali bi po njihovem mnenju morali zdravniki 
imeti možnost predpisovanja tudi homeopatskih zdravil.

anketa

Priložnost (tudi) homeopatiji?

Zdi se, da je napad na ured-
ništvo v Parizu presenetil 
vse? Zakaj?
Ko imamo ljudje opraviti z 
napovedovanjem dogodkov, 
se zanesemo na odločanje na 
podlagi lastnih izkušenj. Poe-
nostavljeno rečeno, zanašamo 
se na dostopnost, bližino in 
podobnost dogodkov. V naši 
nedavni preteklosti takšne 
izkušnje torej nimamo, nič 
podobnega se ni zgodilo nam 
niti našim bližnjim, če si mora-
mo zamisliti dogodek, ki bi se 
nam zgodil v bližnji prihodno-
sti, to ni nekaj, na kar najprej 
pomislimo. Zaključek takšne-
ga odločanja je, da dogodka ne 
predvidimo. Če bi sklepali na 
podlagi logičnih premis, bi pri-
šli do drugačnega zaključka. V 
letu 2013 je bilo v Franciji 63 
dogodkov, ki so jih označili za 
teroristične. V Angliji sta iste-
ga leta dva napadalca na ce-
sti ubila vojaka Leeja Rigbyja. 
Leta 2004 je bil na Nizozem-
skem ubit producent Theo van 
Gogh zaradi filma, ki vsebu-
je kritiko islama. Zaključek ta-
kšnega razmišljanja je torej, da 
se v Franciji lahko pripeti nov 
napad, napadalca lahko delu-
jeta v paru ali sama, tarča na-
pada je lahko nekdo, povezan z 
žaljenjem verskih čustev. Zelo 
verjetno so francoske oblasti 
na podoben način ocenile, da 
je uredništvo potencialna tar-
ča napada in v kolikor bi se na-
pad zgodil na enak ali podoben 
način kot na Rigbyja ali van Go-
gha, bi ga z obstoječimi ukrepi 
preprečili. 

Lahko na primer nekaj 
10.000 vojakov in polici-
stov, kot jih je bilo v Parizu, 
res učinkovito zaščiti ran-
ljive skupine oz. potencial-
ne tarče?
V tem trenutku so enote vojske 
in policije na terenu tako zara-
di neposredne ogroženosti kot 
tudi ponovne vzpostavitve za-
upanja in občutka varnosti. Si-
cer pa odgovor na zaustavitev 
terorizma ni samo na ravni po-
licistov in vojakov, ampak je v 
takšno delo vpet celoten ob-
veščevalno-varnostni sistem 
in drugi organi. Veliko prime-
rov organi pravočasno zaznajo 
in preprečijo, vendar vseh za-
nesljivo ni mogoče. Terorizem 
se spreminja z vidika organiza-
cije in taktike delovanja. 

Ali so tudi v Evropi razlike 
med državami, kar se tiče 
tolerance do različnih oblik 
nasilja in predvsem reakcij 
na akte terorizma?
Razlike obstajajo. V zadnjem 
obdobju je harmonizacija na 
tem področju zelo intenzivna, 
v ospredje tako stopajo podob-

nosti. Usklajeno odkrivanje in 
pregon sta v Evropi brez meja 
nujena pogoja za učinkovito 
delo organov. Kar lahko opazi-
mo po napadu v Madridu leta 
2004, po morilskem pohodu 
Breivika leta 2011 ali zdaj v 

Parizu, je to, da grožnja pove-
zuje ljudi. Zelo pomembno je, 
kako države izkoristijo trenu-
tek enotnosti.

Kakšno vlogo pri »občutku« 
varnosti oz. nevarnosti pri 
ljudeh pa odigrajo danda-
nes mediji?
Mediji so v samem središču 
terorističnega delovanja. Če 
ostanemo na zelo splošni rav-
ni, so žrtve samo sredstvo in 
ne cilj. Treznost, objektivnost 
in preudarnost medijev je v ta-
kšnih primerih zelo pomemb-
na. Slednje je bilo dobro vi-
dno oktobra lani ob incidentu 
v kanadskem parlamentu, pri 
čemer so kanadski in ameri-
ški mediji o dogodku poroča-
li povsem različno. Ameriško 
poročanje je bilo senzaciona-
listično, kanadsko umirjeno. 
Seveda pa internet postavlja 
nova pravila. Zakaj je bil pri-
mer v Parizu tako zelo stra-
hovit? V nekaj trenutkih so 

bili posnetki v nespremenjeni 
obliki preko interneta dosto-
pni vsem. V tem primeru od-
pade tudi uredniška vloga, ki 
je zagotavljala prej omenjeno 
preudarnost. Storilci v tem po-
gledu postajajo bolj neodvisni 

od medijev, kot so bili pred do-
brim desetletjem. 

Ob vsem tem dogajanju v 
zadnjem obdobju se človek 
upravičeno sprašuje, ali se 
lahko kaj podobnega zgodi 
tudi pri nas. Svet za nacional-
no varnost je sicer ugotovil, 
da ocena ogroženosti Slove-
nije ostaja nizka. Kolikšna je 
verjetnost, da se teroristični 
napad zgodi v Sloveniji? 
Verjamem, da je ta ocena kre-
dibilna. Teoretično lahko re-
čem, da je terorizem pojav 
majhne verjetnosti velikih po-
sledic, kar pomeni, da nam 
sklepanje, da se še nikoli ni nič 
zgodilo, ne pomaga pri napo-
vedovanju prihodnosti. Napad 
se torej lahko zgodi. Pri nas 
smo vpeti v mednarodno oko-
lje, imamo mirovne misije v tu-
jini. Neko dejanje, ki se lahko 
zgodi povsem drugje, ima lah-
ko posledico tudi pri nas. Neko 
spontano dejanje lahko sproži 

določen odziv, zato takšnih do-
godkov ne moremo povsem iz-
ključiti. 

Kateri objekti so lahko tarče 
terorističnih napadov v Slo-
veniji? 
Imamo kategorijo objektov, ki 
jim rečemo kritična infrastruk-
tura. To so objekti takšnega 
pomena, da bi prekinitev nji-
hovega delovanja zelo vpliva-
la na nacionalno varnost, go-
spodarstvo in druge ključne 
funkcije delovanja države. Ti 
objekti imajo posebno pozor-
nost z vidika varnosti, ima-
mo zakonske in podzakonske 
akte, ki zahtevajo njihovo ob-
vezno varovanje in načrtova-
nje za različne incidente. To 
pa sodi že na področje zaščite 
in reševanja. Z oceno ogrože-
nosti lahko določimo, kateri so 
izpostavljeni objekti, ne more-
mo pa reči, da nek drug objekt 
ne bo predmet napada.

Kaj pa v Posavju? Ena izmed 
potencialnih tarč je zagoto-
vo Nuklearna elektrarna Kr-
ško.
NEK spada med kritično infra-
strukturo, hkrati je eden naj-
bolj varovanih objektov v dr-
žavi.

Kdo so lahko napadalci? Kje 
iščejo svoje somišljenike in 
podpornike?
Takšno razmišljanje je nevar-
no, saj predpostavlja, da jih 
lahko prepoznamo na ulici. To 
vodi v nestrpnost in diskrimi-
nacijo. Z ugotavljanjem poten-
cialnih storilcev se ukvarjajo 
organi odkrivanja in pregona. 
Na splošno pa se Evropa tre-
nutno ukvarja z Evropejci, ki 
odhajajo na bojišča na krizna 
žarišča in se vračajo v Evropo. 
Predstavljajo potencialno gro-
žnjo, ker so bili v stiku z orož-
jem in imajo izkušnje bojeva-
nja. V zadnjem času so socialna 
omrežja zelo otežila delo var-
nostno-obveščevalnih služb, 
ker omogočajo težko sledljivo 
rekrutiranje posameznikov. 
Malo za šalo. Dejstvo je, da so 
za vse nas vozniki nevarnejša 
skupina, saj je veliko večja ver-
jetnost, da si udeležen v pro-
metni nesreči, kot da si žrtev 
terorističnega dejanja.

Slovenija je tranzitna drža-
va. Vsakodnevno se po na-
ših cestah in železniških ti-
rih vozi veliko ljudi različnih 
narodnosti. Na Obrežju in v 
Dobovi policisti pogostokrat 
odkrijejo pribežnike, orožje, 
droge. Se sploh zavedamo, 
koliko prepovedanih stvari 
gre mimo nas? Kako pri tem 
ocenjujete uspešnost varno-
stnih organov? 

Vitja Gričar, strokovnjak na področju varnosti:

KRŠKO – Nedavni teroristični napadi v Parizu so pretresli ves svet. Ponovno so se začele pojavljati razprave 
o tem, kako varni smo v resnici. S področjem varnosti se med drugim ukvarja tudi tokratni sogovornik Vi-
tja Gričar. Kot svetovalec za upravljanje tveganj presoja različna operativna tveganja, med katerimi so tudi 
varnostna tveganja. Pred leti je bil vpet v delovanje varnostnih organov, zato smo se v pogovoru dotaknili 
predvsem te tematike. 

Socialna omrežja so otežila 
delo varnostnih služb

35-letni Vitja Gričar iz Dolenje vasi pri Artičah je po izobrazbi 
politolog mednarodnih odnosov, diplomiral je na temo držav-
ne ekonomske obveščevalne varnosti, trenutno zaključuje po-
diplomski študij mednarodnega menedžmenta. Kot svetovalec 
za upravljanje tveganj s svojim podjetjem MI 4 d.o.o. sodeluje 
večinoma s tujimi podjetji pri oceni tveganj, ko podjetja vsto-
pajo v nova poslovna okolja. Pri svojem delu je v manjšem ob-
segu vpet tudi v usposabljanja in svetovanja varnostnim pod-
jetjem. Končal je srednjo policijsko šolo in kratek čas delal pri 
policiji. Dve leti je bil tudi na Občini Krško kot svetovalec za 
zaščito in reševanje, kjer je bil koordinator projekta za izbolj-
šanje pripravljenosti na jedrsko nesrečo. Pri 14 letih je začel 
trenirati ju-jitsu, sedem let je tudi tekmoval, sedaj pa je že peto 
leto generalni sekretar Ju-jitsu zveze Slovenije.
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Kar slišimo iz medijskih poro-
čil, je zelo slabo izhodišče za 
ustvarjanje predstave o tem, 
kaj se dogaja. Če bi se zanašali 
na to, bi morali upoštevati tudi 
to, česar mediji ne povedo. Dej-
stvo je, da smo leta 2013 ime-
li tretjino manj nezakonitih 
prehodov državne meje kot v 
prejšnjih letih, pa tega nismo 
slišali, ampak samo, koliko pri-
bežnikov so dobili na meji. Po 
številnih statistikah Eurosta-
ta je Slovenija na samem repu 
kriminalne problematike, torej 
med najvarnejšimi državami v 
EU. Sicer nisem prava oseba za 
to, da bi lahko ocenjeval uspe-
šnost naših varnostnih orga-
nov, lahko pa rečem, da so naši 
organi glede na zmanjšana fi-
nančna sredstva in človeške 
resurse ob hkratnem ohranja-
nju raziskanosti kriminalitete 
učinkoviti. Verjetno bo moral 
priti minister, ki bo na parla-
mentarnem zaslišanju pove-
dal, da bo povečal sredstva za 
policijo in takšno zaslišanje 
uspešno prestal. Takega mi-
nistra pri nas že dolgo ni bilo.

Odpiranje mej omogoča 
prost pretok ljudi, s tem pa 
prihaja do mešanja kultur, 
ver, ras. Tudi teroristi lahko 
brez težav potujejo iz ene 
države v drugo. Menite, da 
je bila odločitev o »padcu« 
meja pravilna?
Najprej se je potrebno vpra-
šati, zakaj je bila odločitev o 

odpiranju mej sprejeta. Rav-
no zaradi miru. In očitno je, 
da deluje. Evropa bo letos pra-
znovala 70 let miru, brez vojn, 
verjetno ravno zaradi odpira-
nja mej. Imeli smo že veliko 
mejo – železno zaveso. Nem-
ški znanstvenik Risse-Kappen 
trdi, da železna zavesa ni pa-
dla zato, ker so ZDA premaga-
le Rusijo, ampak ker so ljudje 
iz Nemčije in ostale srednje 
Evrope začeli potovati v Rusi-
jo in obratno ter začeli prena-
šati ideje. Prost pretok idej je 
verjetno večji garant varnosti 
kot pa nevarnost. Ne potrebu-
jemo širših, ampak pametnej-
še meje. Zapiranje mej, obso-
janje tujcev in drugačnosti ni 
pravilna poteza.

Kako naj se obnaša človek, 
če je zajet kot talec ali če je 
na primer priča bančnemu/
poštnemu ropu?
Vemo, da ropar v principu ne 
želi poškodovati žrtev, ampak 
samo pridobiti premoženjsko 
korist. Če mu to omogočimo, 
je verjetnost, da nas bo poško-
doval, zelo majhna. Zato je lo-
gičen napotek, da v primeru 
ropa skušamo storiti vse, da 
uresničimo roparjeve zahte-
ve. Pomembno je tudi, da si za-
pomnimo opis storilca, smer, v 
katero je šel, njegovo vozilo itd. 
in takoj obvestimo varnostne 
organe. Pri situacijah s talci je 
veliko bolj zapleteno. Pri tem 
gre za več vrst situacij, ki so v 

izhodišču zelo podobne, ven-
dar v resnici povsem drugač-
ne. Take so recimo t. i. amok 
situacije, ko napadalci pride-
jo v objekt in streljajo naoko-
li, večinoma se končajo z njiho-
vim samomorom, ter t. i. tiger 
kidnappings, ko nekdo ugra-
bi tvojega družinskega člana 
in zahteva, da nekaj izpolniš. 
Zato ni možno dati preproste-
ga odgovora, kako se obnaša-
ti kot talec. Seveda je potreb-
no storiti vse, da ne ogroziš 
sebe in opozoriš pristojne or-
gane, vendar so to presplošni 
napotki.

Glede na to, da ste tudi in-
štruktor samoobrambe za 
varnostne organe, kaj bi de-
jali o usposobljenosti slo-
venskih varnostnih orga-
nov? 
Pred leti sem na policijski 
akademiji učil borilne vešči-
ne, prav tako sem bil izvajalec 
usposabljanja za Slovensko 
vojsko, tako da imam izkušnje 
na tem področju. Borilne ve-
ščine so samo ena izmed kom-
petenc, da varnostni organi 
opravljajo svoje delo in nalo-
ge. Uporabljajo se v kontekstu 
uporabe praktičnega postop-
ka, se pravi izvajanja poobla-
stil, ki jih imajo varnostni orga-
ni. Moja izkušnja je oddaljena 
in danes ne vem dovolj, da bi 
sodil o usposobljenosti varno-
stnih organov. 
 Rok Retelj

CERKLJE OB KRKI – Na Os-
novni šoli Cerklje ob Krki 
so se lani razveselili novice, 
da naj bi se v letošnjem letu 
končno začela težko priča-
kovana gradnja nove šole in 
vrtca. Prostorska stiska na 
šoli je namreč že nekaj časa 
zelo velika, del pouka mo-
rajo izvajati po kabinetih in 
celo na hodniku.

Potem ko je bil v lanskem po-
letju izbran načrt za novo šolo 
in je bila septembra podpisa-
na pogodba med projektanti iz 
Ljubljane in Občino Brežice, je 
bil začetek del predviden za le-
tošnji junij, takoj ko bodo učen-
ci odšli na počitnice. Kot sporo-
čajo z občine, ki bo morala kriti 
vsa sredstva za več kot pet mi-
lijonov evrov vredno investi-
cijo, je začetek gradnje odvi-
sen od zagotovljenih sredstev 
v proračunu 2015 in od občin-
skega sveta, ki mora investicijo 
najprej podpreti. Če bo do tega 
prišlo, se bo gradnja začela v 
drugi polovici letošnjega leta. 
Trenutno je občina v fazi izde-
lave dokumentacije projekta za 
pridobitev gradbenega dovol-
jenja za gradnjo šole v Cerkljah, 
dokumentacija bo predvidoma 
dokončana do začetka februar-
ja. Takrat bo občina na Uprav-
ni enoti Brežice vložila prošnjo 

Bo gradnja šole stekla še letos?

za  gradbeno dovoljenje. Načr-
tujejo, da bo le-to pridoblje-
no do konca maja. Sočasno bo 
projektant izdeloval dokumen-
tacijo projekta za izvedbo, ki 
bo predvidoma končana prav 
tako do konca maja, še pravi-
jo na oddelku za družbene de-
javnosti in v kabinetu župana. 

Po besedah ravnateljice cerk-
ljanske šole Andreje Urbanč 
projekt gradnje nove šole po-
teka nemoteno naprej. Vmes je 
bilo sicer nekaj zapletov, saj so 
nekateri starši zahtevali, da se 
zgradi večja telovadnica od na-
črtovane – novembra je bil za-
radi tega sklican celo sestanek 
sveta šole, sveta staršev in kra-
jevnih svetnikov s predstavni-
ki občine –, vendar velikost te-
lovadnice ostaja takšna, kot je 
v načrtu nove šole, po norma-

tivih, ki so predpisani za veli-
kost šole oz. število otrok. »Več-
je telovadnice enostavno ni 
mogoče umestiti v sam pros-
tor, razen če bi se odkupilo še 
dodaten del zemljišča, vendar 
pa bi se potem moral celoten 
postopek pridobitve projektne 
dokumentacije ponoviti. To pa 
pomeni preložitev gradnje šole 
za nedoločen čas,« pravi Ur-
bančeva. Šola in občina sta se 
z MORS-om tudi že dogovori-
li za nadomestno lokacijo pou-
ka v času gradnje. Učenci bodo 
imeli pouk v eni od stavb v Vo-
jašnici Jerneja Molana v Cerk-
ljah, vrtec pa bo začasno domo-
val v prostorih cerkljanskega 
župnišča. »Sicer si ne pred-
stavljam, kako dolgo bomo še 
zdržali v starih prostorih, ker 
je prostorska stiska res velika. 
Poleg tega se še ne ve točno, 
koliko oddelkov 1. razreda bo 
v naslednjem šolskem letu – en 
ali celo dva. Če bosta dva, bo pa 
verjetno potrebno dati na raz-
polago še zbornico, druge re-
šitve res ne vidim. Vsekakor 
bo delo okrnjeno zaradi tega,« 
priznava ravnateljica in doda-
ja, da si vsi po vrsti, od učitel-
jev, staršev do otrok, želijo, da 
bi se šola začela graditi po na-
črtu, če pa bi že prišlo do zami-
ka, pa upajo, da ne bo predolg. 
 Rok Retelj

Andreja Urbanč

Na zahtevo skupine sedmih 
svetnikov s prvopodpisanim 
Andrejem Rajarjem je bila 
tako tik pred novim letom 
sklicana 2. izredna seja tam-
kajšnjega občinskega sveta na 
temo izvedenih postopkov in 

vračila vlaganj v javno teleko-
munikacijsko omrežje (JTO). 
»V prejšnjem mandatu občin-
skega sveta ni bilo moč uspe-
ti z argumenti, zato je v novem 
mandatu skupina sedmih sve-
tnikov – torej večina v 10-član-
skem občinskem svetu - poka-
zala namen, da želi to perečo 
problematiko takoj v začetku 
nastopa funkcije svetnika/sve-
tnice pregledati, analizirati in 
rešiti. V ta namen se je skupina 
svetnikov takoj po volitvah ne-
kajkrat sestala s sedanjim žu-
panom. Ker z njegove strani ni 
bilo pravega, konkretnega od-
ziva in predvsem ne interesa, 
da se zadeva reši, smo se odlo-
čili za sklic izredne seje z dnev-

Vračilo vlaganj v telefonijo deli in hromi občino
KOSTANJEVICA NA KRKI – Vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, ki so ga gradili konec 80-ih in v začetku 90-ih let, bo, kot kaže, osrednja tema v 
tem mandatu lokalne samouprave. Občina je namreč v preteklih letih občanom razdelila le del vrnjenega denarja, večji del pa zadržala in porabila za razne infra-
strukturne projekte, nekateri občinski svetniki pa (znova) zahtevajo, da gre občanom večji delež t. i. telefonskega denarja.

nim redom imenovanje delov-
ne komisije za vračilo vlaganj 
v JTO in področje dela delov-
ne komisije, ki bo najprej pre-
gledala že izvedene postop-
ke,« nam je pojasnil Rajar. Za 
sejo so predlagali dnevni red 
s tremi točkami: 1. ustanovi-
tev petčlanske delovne komi-
sije za pregled izvedenih po-
stopkov in vračanj vlaganj v 
JTO in določitev nalog komi-
sije, 2. imenovanje članov ko-
misije za vračilo vlaganj v JTO 
in 3. obravnava kronološkega 
poročila o izvedenih postopkih 
vračila vlaganj v JTO. 

Po Rajarjevih besedah je župan 
Ladko Petretič sejo (na njiho-

vo drugo zahtevo) sicer skli-
cal, vendar je sprejem sklepa 
o ustanovitvi delovne komisi-
je (vanjo so imenovali Rajarja 
kot predsednika, Matejo Jure-
čič kot njegovo namestnico ter 
Jožico Lešnjak, Andreja Keri-

na in Antona Zagorca kot čla-
ne) želel na vsak način pre-
prečiti. Skupina svetnikov je 
predlagane sklepe izglasovala, 
vendar je župan, tako kot je na-
povedal pred glasovanjem, na 
podlagi statuta občine sklepe 
zadržal oz. dal nanje veto, tako 
da, kar se njega tiče, komisija 
ne obstaja. Kot je Petretič pove-
dal za naš časopis, bo občina o 
poteku seje in sklepih obvestila 
Ministrstvo za notranje zade-
ve, v kolikor bodo ponovno iz-
glasovani, pa bo v zvezi z njimi 
sprožil upravni spor. »Ni nam 
jasno zakaj toliko prikrivanja, 
blokiranja, če pa je vse tako, kot 
pravijo, pravilno. Smatramo, da 
imamo pravico, kot najvišji or-
gan v občini in predstavniki 
ljudstva, biti seznanjeni z za-
devo do potankosti. Onemogo-
čanje vpogleda smatramo kot 
nezakonito blokado,« pa meni 
svetniška skupina. 

ZGODBA Z ZGODOVINO

Zgodba o t. i. telefoniji ima v ko-
stanjeviški občini že dolgo bra-
do, ki raste že skorajda od nje-
ne ustanovitve oz. vsaj od leta 
2008, ko je občina od Sloven-
ske odškodninske družbe d.d. 
na svoj račun prejela prva sred-
stva, namenjena vračilu konč-
nim upravičencem v skladu z 
zakonom o vračanju vlaganj 
v javno telekomunikacijsko 
omrežje. Občina Kostanjevica 
na Krki je doslej na svoj pod-

račun prejela cca. 1.163 milijo-
na evrov iz naslova vračil vla-
ganj v JTO. S prvo poravnavo je 
julija 2011 upravičencem, zla-
sti s Prekope, izplačala 134 ti-
soč evrov, na podlagi aneksov 
zaradi pritožb občanov pa na-
knadno še 11 tisoč evrov. Z dru-
go poravnavo maja 2012 je ob-
čanom razdelila še 117 tisoč 
evrov, z obema poravnavama 
skupaj torej 262 tisoč evrov. 
Kam je šel preostali denar? Po 
podatkih direktorice občin-
ske uprave Judite Lajkovič je 
občina 274 tisoč evrov vloži-
la v izgradnjo obvoznice, 230 
tisoč evrov v obrtno cono, sa-
nacijo ceste Ržišče in rekon-
strukcijo ceste Koprivnik, 189 
tisoč evrov pa v izgradnjo ŠRC, 
pri prvih poravnavah pa je mo-
rala plačati tudi 20 tisoč evrov 
obresti. Zdaj je na računu obči-
ne še 236 tisoč evrov t. i. tele-
fonskega denarja, »nerešenih« 
pa po njenih podatkih ostaja 
še 48 upravičencev, katerim bi 
morali izplačati še cca. 26 tisoč 
evrov, a še niso podpisali po-
ravnav. Preostanek sredstev 
naj bi vložili v infrastrukturne 
projekte. 

Nasprotna stran izpostavlja 
zlasti visok delež sredstev, ki 
ga je občina obdržala v prora-
čunu oz. porabila na opisan na-
čin. Kot pojasnjuje Lajkovičeva, 
so bila v skupni znesek vklju-
čena tudi sredstva delitvene bi-
lance z Občino Krško in izgra-

dnje centrale, ki niso predmet 
delitve fizičnim osebam, pa so 
bila, po navodilih ministrstva, 
vključena v izračun sorazmer-
nega deleža. »Ravno tako pa 
posamezniki niso vlagali toli-
ko, kot so se z izjavami in po-
godbami obvezali, ker so bila 
že v času vlaganj pridobljena 
sredstva pravnih prednikov 
Občine Kostanjevica na Krki, 
ki sedaj pripadajo občini, zato 
je posledično njihov delež vla-
ganj nižji, kot pa je bil prvotno 
predviden,« dodaja. 

ČAKA SE NA SODNI RAZPLET

Rajar si je skupaj s somišljeni-
ki za večji delež vračila denarja 
občanom prizadeval že v prej-
šnjem mandatu, zdaj pa ima pri 
tej zahtevi večinsko podporo v 
občinskem svetu. V prejšnjem 
mandatu se je na podlagi ugo-
vorov nekaterih upravičencev 
zoper občino pričel prekrškov-
ni postopek pri Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in 
šport, ki je 20. marca lani iz-
dalo odločbo o prekršku. Po 
Rajarjevih navedbah je mini-
strstvo ugotovilo številne ne-
pravilnosti, med njimi, da se je 
seznam upravičencev večkrat 
spreminjal, da so vprašljivi so-
razmerni deleži, saj občina ne 
uspe dokazati svojih vlaganj 
in da je delež občine neobičaj-
no visok (76 %), deleži neka-
terih končnih upravičencev pa 
so celo nižji od tistih, ki jih je 

neposredno s poravnavo odo-
brilo Državno pravobranilstvo 
(npr. Gorjupova cesta), ter da 
ni priznano delo v višini 100 ur, 
kar je bilo priznano s strani Dr-
žavnega pravobranilstva. Obči-
na je zoper odločbo vložila zah-
tevo za pravno varstvo, ki ji je 
Okrajno sodišče v Krškem 27. 
oktobra lani ugodilo in – poe-
nostavljeno povedano – odloči-
lo, da občina ni storila prekrška 
in da ji že pridobljenih sredstev 
ni potrebno vrniti državi. 

A se je ministrstvo na sodbo 
pritožilo, na kar je odgovori-
la tudi občina, o pritožbi pa 
bo odločilo Višje sodišče v Lju-
bljani. Na občini smatrajo, da 
je pred kakršnimi koli nadalj-
njimi koraki potrebno počakati 
na to odločitev sodišča, skupini 
svetnikov pa se »izgovori, da je 
zadeva na sodišču in da je obči-
na naredila vse pravilno« zdijo 
nekorektni, saj sodišče po nji-
hovi nestrokovni oceni ne od-
loča vsebinsko, pač pa samo, 
ali je bivši župan storil prekr-
šek po 15. členu zakona o vra-
čanju vlaganj v JTO in ali bi se 
občini morebiti odvzela proti-
pravna premoženjska korist. 
»Naš cilj glede vračanj vlaganj 
v telefonijo je torej pregled do-
kumentacije, ugotovitve in re-
šitev v interesu vlagateljev oz. 
upravičencev in občine,« pra-
vijo. 

  Peter Pavlovič

Andrej Rajar

Ladko Petretič
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V obeh združenjih, tako v Sku-
pnosti občin Slovenije (SOS), 
kamor so vključene posavske 
občine Bistrica ob Sotli, Bre-
žice, Krško, Radeče in Sevni-
ca, kot v Združenju slovenskih 
občin (ZSO), katerega članica 
je občina Kostanjevica na Krki, 
opozarjajo, da izračun finanč-
nega ministrstva ni v skladu 
s sprejeto in veljavno meto-
dologijo za izračun financira-
nja občin. Finančno ministr-
stvo pri tem pojasnjuje, da bi 
morala biti za izplačilo celo-
tnih zneskov zagotovljena fi-
nančna izravnava iz državnega 
proračuna, slednjo pa bi mora-
la vlada sprejeti s sklepom, ki 
pa ga v letu 2015 ni predvide-
la, medtem ko je sam proračun 
trenutno v pripravi rebalansa. 
Povprečnina za leto 2014 je 
znašala 536 €, s prvim leto-
šnjim nakazilom so jo oklesti-
li na 525 €, finančni minister 
Dušan Mramor pa celo pre-
dlaga znižanje na 494 €, s či-
mer bi država na račun skoraj 
osem odstotkov nižjih prihod-
kov občinam prihranila prek 
70 milijonov (mio) €, doda-
tnih 20 mio € pa še z ukinitvi-
jo sofinanciranja občinskih in-
vesticij.

Povprečnina je podlaga za iz-
račun primerne porabe obči-
nam, ki jim jo za vsako prora-
čunsko leto izračuna finančno 
ministrstvo, iz naslova primer-
ne porabe pa občine financira-
jo zakonsko določene naloge, 

Občine, tudi posavske, bodo »tanko piskale«
POSAVJE - Posavske občine so ogorčene nad zmanjšanimi nakazili iz naslova dohodnine, ki so jih prejele s strani države v prvem tednu letošnjega leta. Akontativ-
ne zneske dohodnine za januar in februar je finančno ministrstvo izračunalo na podlagi povprečnine za leto 2015 v višini 525 evrov (€)/prebivalca, od tega so 
občine akontacijo zneskov prejele le iz naslova dohodnine, ki jim pripada. 

nekaterim pa te predstavlja-
jo polovico ali celo več kot po-
lovico vseh prihodkov. Zato 
se bo znižanje drastično od-
ražalo pri delovanju občin na 
vseh področjih, predvsem pa 
bodo na udaru manjše obči-
ne, katerim grozi, da ne bodo 
upravičene tudi do solidarno-
stne izravnave, ki so jo preje-
male tiste občine, katerih z za-
konom določeni prihodki od 
dohodnine so bili manjši od 
primernega obsega sredstev 
za financiranje primerne po-
rabe. Predmet pogajanj je na-
mreč tudi ukinitev solidarno-
stne izravnave. 

INVESTICIJ DOMALA NE BO

Znesek primerne porabe je v 
občini Sevnica v letu 2014 zna-
šal 11.296.000 €, kar je več kot 
65 odstotkov vseh prihodkov 
občine. Lani je občina iz tega 
naslova (dohodnine) tedensko 
prejemala po 212.427 €, prvi 
teden januarja pa ji je bilo na-
kazanih zgolj 183.399 € oz. 
13,67 odstotka manj. Kot po-
udarjajo na Občini Sevnica, pa 
je ob tem posebno zaskrbljujo-
ča tudi namera za ukinitev in-
vesticijskih sredstev za obči-
ne, saj bi to za Občino Sevnica 
pomenilo konkretno dodatnih 
650.000 € manj. »Če bo Vlada 
pogajanja zaključila enostran-
sko, kot je že bila praksa v pre-
teklih letih, bi za 18-milijonski 
proračun Občine Sevnica to 
pomenilo znižanje sredstev za 

2,4 mio €. Ob ohranjanju ena-
kega obsega zakonskih obve-
znosti, katerih standardov za 
kakovost življenja občanov 
ne želimo krčiti in so že sedaj 
usmerjene zelo racionalno, bi 
to bistveno vplivalo na razvoj-
no-investicijske naloge oz. po-
daljšalo dinamiko investicij 
s področij gradnje in obnove 
osnovnih šol, vodooskrbe in 
vzdrževanja cest,« so nam spo-
ročili z Občine Sevnica. 

V letu 2014 je realizacija doho-
dnine za Občino Kostanjevica 
na Krki znašala 1.605.144 €. 
Glede na celotno realizacijo 
prihodkov v letu 2014, to je 
3.374.044 €, predstavlja de-
lež dohodnine v celotnih pri-
hodkih 47,57 odstotka, pri če-
mer na občini dodajajo, da je 
bila realizacija prihodkov v 
letu 2014 visoka zaradi trans-
fernih prihodkov, ki so zna-
šali 1.182.066 €, torej kar 35 
odstotkov. Prvo nakazilo doho-
dnine s strani Ministrstva za fi-
nance, ki jo je Občina Kostanje-
vica na Krki prejela 7. januarja 
letos, je bilo za 4.116 € nižje od 
preteklega leta, na letni ravni 
to pomeni manj dohodnine v 
višini 214.032 €. Po besedah 
višje svetovalke za javne finan-
ce na občini Karle Gašpar to 
za tako malo občino, kot je Ko-
stanjevica na Krki, pomeni, da 
bo imela komaj za preživetje, 
torej komaj za pokritje tekočih 
odhodkov in transferjev, za in-
vesticije pa žal ne bo denarja. 

Primerna poraba občine Kr-
ško je v minulem letu znaša-
la 15.638.465 €, prav toliko 
so znašala dejanska nakazila 
iz državnega proračuna iz na-
slova dohodnine v letu 2014. 
9. januarja so na občino pre-
ko SOS prejeli tudi primerjal-
ne izračune za letošnje leto 
za primer višine povprečni-
ne 525 € in 494 €. V prvem 
primeru bi znašala dohodni-
na za Občino Krško, preje-
ta iz državnega proračuna, 
15.426.447 €, v primeru 494 € 
pa 14.516.140 €. V osnutku 
predloga občinskega prora-
čuna za letošnje leto, ki ga je v 
decembru že potrdil tudi ob-
činski svet, so na občini načr-
tovali lanskoletno višino doho-
dnine, to je 15.638.465 €, pri 
čemer so v pripravi predloga 
proračuna že opravili korek-
cijo zneska na 15.426.447 €. 
Kot še dodajajo na Občini Kr-
ško, bi znižanje povprečnine 
po predlogu 494 € za občino 
pomenilo v primerjavi z letom 
2014 izpad sredstev v višini 
1.122.325 €, to pa bi posledič-
no pomenilo v največji meri 
zmanjšanje investicijskih od-
hodkov.

Na Občini Brežice poudarjajo, 
da bi vsako nižanje primerne 
porabe s 536 € pomenilo mo-
čan poseg v izvajanje nalog 
občine. V primeru drastične-
ga znižanja primerne porabe 
na 494 € bi občina v primerja-
vi z minulim letom prejela kar 

za 1.058.600 € manj sredstev, 
primerna poraba bi tako zna-
šala dobrih 13.093.281 €: »Ta-
kšno krčenje sredstev bi resno 
ogrozilo izvajanje osnovnih 
nalog občine. Prineslo bi krče-
nje stroškov in programov na 
vseh področjih, zmanjšanje in-
vesticij ali celo ustavitev, skr-
čiti bi morali programe javnih 
zavodov in sredstva za delo-
vanje društev, zmanjšati sred-
stva za materialne stroške šo-
lam in vrtcem, občina ne bi 
mogla več zagotavljati izvaja-
nja nujnih nalog, ki niso obve-
zne po zakonu, kot npr. zagota-
vljanje sredstev do polne plače 
zaposlenih kuharic v šolah, za-
gotavljanje logopeda in spre-
mljevalcev otrok s posebnimi 
potrebami, ukinitev denarne 
pomoči ob rojstvu otroka ipd., 
krčenje sredstev bi doprineslo 
k dvigu cen komunalnih stori-
tev, nezmožnosti zagotavljanja 
novih mest v vrtcih za otroke 
ipd.« 

Na Občini Radeče so v lan-
skem letu prejeli 2.502.124 € 
primerne porabe, kar pred-
stavlja 57,55 % vseh trenu-
tno realiziranih prihodkov. V 
veljavne dokumente za leto-
šnje leto so vključili izračun 
povprečnine v znesku 525 €, 
kar pomeni 2.435.754 € pri-
merne porabe ali 66.370 € 
manj od predhodnega leta, v 
primeru uveljavitve povpreč-
nine 494 € pa bi prejeli sku-
pno samo 2.292.021 € ali kar 

210.103 € manj. Po tako čr-
nem scenariju bi imeli sred-
stev zgolj za golo preživetje, 
pravijo na občini, močno okr-
njene bi bile osnovne funkcije, 
domala onemogočeno delova-
nje javnih zavodov in javne-
ga podjetja, društvenih in kul-
turnih dejavnosti, v celoti bi se 
morali odpovedati načrtova-
nim investicijam, zaključiti pa 
zgolj tiste, ki so sofinancirane 
s strani države in kohezijske-
ga sklada. Kot so nam še pove-
dali, pa država ob tem prena-
ša vedno več nalog v izvajanje 
občinam, kot denimo s 1. janu-
arjem letos predpisano obve-
zo prehoda na e-račune, za kar 
pa s strani države niso preje-
li nikakršnih sredstev, temveč 
zgolj finančne obremenitve, 
saj morajo nabaviti primerno 
programsko opremo in tudi 
plačevati njeno funkcioniranje. 

Po besedah Franja Debela-
ka, župana občine Bistrica ob 
Sotli, pa bo, kot kažejo trenu-
tni podatki, zmanjšanje sred-
stev tako drastično, da občini 
ne bo preostalo nič razvojnih 
sredstev: „To pa so sredstva, s 
katerimi se lahko prijavljamo 
na evropske in druge razpise. 
Žal bomo v letu 2015 primora-
ni zmanjševati vse nenujne iz-
datke, ki pa so bili namenjeni 
k dvigu kakovosti življenja ob-
čanov. Poznalo se bo na social-
nih transferjih, delovanju dru-
štev in celo šole.“ 
 Bojana Mavsar

Po nagovoru poveljnika 15. 
polka vojaškega letalstva pod-
polkovnika Bojana Breclja, 
ki je na začetku prireditve vo-
jake vprašal »Za koga?«, ti pa 
so v en glas zaklicali »Za Slove-
nijo!«, je pred mikrofon stopil 
načelnik Generalštaba SV ge-
neralmajor dr. Andrej Oster-
man. Med drugim je poudaril, 
da je 15. polk vojaškega letal-
stva pomembna komponenta 
slovenskih obrambnih sil, saj 
so naloge, ki jih opravlja, izre-
dno pomembne za nacionalno 
varnost, njegovi pripadniki pa 
sodelujejo tudi v mednarodni 
operaciji Kfor na Kosovu. Kot 
je še dejal, prispevajo vojaki 
neprecenljiv delež k uspešno-
sti slovenskega sistema zašči-
te, reševanja in pomoči. Samo 
lani so v Sloveniji na pomoč 
poleteli vsak drugi dan in po-
magali 176 poškodovanim ali 
obolelim. Pri odpravljanju po-
sledic naravnih nesreč je sode-
lovalo 8100 pripadnic in pripa-
dnikov SV, pripadniki 15. polka 
so bili nepogrešljivi pri pomoči 
na nedostopnih območjih. »Ob 
majskih poplavah ste bili v BiH 
in Srbijo napoteni z nalogo po-

Posnetek reševanja dojenčka je videl ves svet

magati v poplavah prizadetim 
prebivalcem. S posnetkom re-
ševanja dojenčka v BiH pa ste 
ime Slovenske vojske in njenih 
pilotov ponesli v vse svetov-
ne medije ter se po izboru ene 
izmed spletnih strani uvrstili 
med posnetke z najmočnejšim 
sporočilom leta 2014,« je voja-
ke pohvalil Osterman. V nada-
ljevanju je spomnil tudi na za-
četek delovanja letalskih sil SV 
s herojskim poletom majorja 
Kalana in praporščaka Šuštar-
ja 28. junija 1991 v vrste teri-

torialne obrambe ter na datum 
začetka vojaškega letalstva. 
12. januarja 1919 so namreč 
na prvi bojni polet na koroško 
fronto poletela letala iz Ljublja-
ne. Omenil je še, da bodo letos 
izvedli preverjanje za helikop-
tersko medicinsko evakuaci-
jo, kar bo prispevek Slovenije 
za delovanje v Natu v priho-
dnjem letu.

Načelnik Generalštaba SV in 
poveljnik 15. polka sta podeli-
la tudi priznanja 15. polka vo-

jaškega letalstva, SV pa je bo-
gatejša tudi za štiri operativne 
pilote, ki so uspešno zaključili 
usposabljanje v Letalski šoli SV 
in bodo prevzeli naloge v ope-
rativnih letalskih enotah. Ob 
tej priložnosti je poveljnik Bre-
celj podelil letalske znake pilo-
ta SV – letalska krilca Maticu 

CERKLJE OB KRKI – 12. januarja so v Vojašnici Jerneja Molana s slovesnostjo obeležili dan slovenskega vojaškega letalstva. Postrojene pripadnice in pripadnike 
15. polka vojaškega letalstva je nagovoril slavnostni govornik, načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) generalmajor dr. Andrej Osterman.

Poveljnik 15. polka vojaškega letalstva podpolkovnik Bojan 
Brecelj med podelitvijo letalskih krilc novim pilotom SV

Gombocu, Luki Štrusu, An-
žetu Derlinku in Jerneju Ra-
movšu. Slovesnost, ki jo je po-
vezovala Jasmina Spahalić, so 
kulturno oblikovali kvintet Or-
kestra SV in glasbena skupina 
Liquf. V čast dneva slovenskega 
vojaškega letalstva so priredi-
tveni prostor preletela tudi le-

tala slovenskega in madžarske-
ga vojaškega letalstva.

V petek, 23. januarja, bo ob 9. 
uri v Športni dvorani Brežice 
še športni dogodek, s katerim 
bodo počastili dan slovenske-
ga vojaškega letalstva.
 Rok Retelj
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Pogost vzrok bolečine v rami so vnetja tetiv s kalcinacijo, kar 
diagnosticiramo z UZ preiskavo. Če zdravnik z ultrazvočno pre-
iskavo potrdi takšen vzrok bolečine, je zelo učinkovita UZ vode-
na protibolečinska punkcija z izpiranjem kalcinacije, kar je v sve-
tu že zelo uveljavljena metoda, v Sloveniji pa smo med prvimi, 
ki jo izvajamo. Poseg opravlja naša sodelavka, Irena Žnideršič, 
dr.med., specialistka radiologije. 

Postopek je dokaj hiter (manj kot 20 min), pod kontrolo UZ slike 
se natančno punktira kalcinacijo in izpira ter odstrani določen 
delež kristalov, po posegu je izboljšana gibljivost brez bolečin 
ali z bistveno manjšimi bolečinami. Za dolgotrajno izboljšan-
je gibljivosti rame se priporoča po potrebi dodatna fizioterapi-
ja ali kinezioterapija.

V ambulanti, ki jo vodi dr. Ante Barbir, dr.med., specialist inter-
nist, endokrinolog, tirolog, opravljamo kompletno diagnostiko 
ščitnice. Delo je organizirano tako, da so preiskave opravljene 
v najkrajšem možnem času. V ambulanti opravljamo pogovo-
re, klinične preglede, ultrazvočne preglede, ultrazvočno vodene 
punkcijo za citološko analizo, odvzeme in analize krvi ter druge 
preglede s področja interne medicine, endokrinologije (policis-
tični jajčniki, bolezni povezane s prekomerno telesno težo,…) 
in diabetologije.

Maksimalna čakalna doba za ambulanto je teden dni.

kovih besedah zagotovo pris-
peva tudi to, da je tako rekoč 
pri vsaki hiši na območju, ki 
ga pokrivajo, vsaj en gasilec in 
zato znajo ravnati preventivno.

»Društvo ima zelo velik pomen 
za našo krajevno skupnost, 
iz njega izhajajo tudi druga 
društva, kot so denimo športni 
društvi v Velikem Podlogu in 
na Gorici ter ribiško društvo. 
Poleg krajevne skupnosti smo 
gonilna sila teh krajev,« pravi 
predsednik društva Tomaž 
Koretič. Ob gasilskem po-
slanstvu se znajo tudi druži-
ti in veseliti, za kar poskrbijo 
z raznimi pikniki po zaključku 
tekmovanj. Koretič poudar-
ja še pomen dobrega sodelo-

vanja s tamkajšnjo podružnič-
no šolo in vrtcem pri njej, tako 
da imajo pri gasilcih veliko 
podmladka od pionirjev in pi-
onirk dalje. Kot pravi Baznik, 
si vsi otroci želijo biti pri ga-
silcih, zato imajo že težave pri 
usklajevanju vadbe. Rak rana 
društva pa je, kot še marsik-
je drugje, oprema. »S pomoč-
jo krajevne skupnosti in spon-
zorjev smo kupili devet oblek 
za intervencijo s škornji in če-
ladami, tako da imamo opre-
mo za eno desetino. Želimo pa 
si zamenjati avtocisterno, ki bo 
naslednje leto stara že 50 let,« 
pravi Koretič in upa, da bodo 
do nove prišli vsaj do 90-let-
nice društva, ki bo čez tri leta. 
 Peter Pavlovič

S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

Smilja Radi
za območje občine Sevnica na
smilja.radi@posavje.info

Rok Retelj
za območje občine Brežice na
rok.retelj@posavje.info

Bojana Mavsar
za območje občine Krško na
bojana.mavsar@posavje.info

 

ŽUPEČA VAS - Po nekajletnem premoru so na predvečer pra-
znika svetih treh kraljev mladi pevci (na fotografiji z leve: 
Jernej Zorko, Jernej Dušak, župnik mag. Janez Žakelj, David 
Špiler, Jože Orešar in Miran Gramc) iz župnije Cerklje ob Kr-
ki ponovno obudili koledovanje. V zadnjih letih so sicer vasi 
v župniji obiskovali koledniki, ki so jih sestavljali birmanci. 
Letošnji koledniki so obiskali prebivalce Župeče vasi, jim za-
peli pesem z naslovom Kolednica, nad vrati napisali kratico 
20-G+M+B-15 ter vsem zaželeli blagoslovljeno in veselo no-
vo leto. Zbrana sredstva so v sklopu trikraljevske akcije na-
menili misijonarjem, ki jih bodo porabili za lačne otroke. R. R.

VELIKI VRH NAD OSREDKOM – Člani Planinskega društva Bre-
žice so 10. januarja devetič pripravili in opravili spominski tra-
dicionalni pohod po poti slovenskega tolarja na Veliki vrh nad 
Osredkom. Naj spomnimo: državljani Slovenije smo kmalu po 
osamosvojitvi dobili svojo valuto, tolar, ki je med državljani uži-
vala veliko zaupanje. Tako so septembra 1992 v obtok prišli to-
larski bankovci, z vstopom v EU pa smo januarja 2007 tolarje 
zamenjali za evre, zato je bil član PD Brežice Ivko Godler po-
budnik, da se v spomin in v počastitev slovenskega tolarja na-
redi spomenik.
Tudi letos so se k spomeniku slovenskemu tolarju napotili pla-
ninci slovenskih planinskih društev, planinci iz Samoborja in 
Zagreba ter domačini. Pohodnike sta pozdravila županja občine 
Kozje Milena Kranjc in bivši župan Andrej Kocman. Predsed-
nica sveta KS Osredek Alenka Kunej je z domačinkami poskr-
bela za prijetno druženje s pogostitvijo, ki se je nato sklenilo v 
domu Ivka Godlerja na Osredku, kjer so brežiški planinci množi-
co pohodnikov postregli s toplim obrokom. Predsednik PD Breži-
ce Tone Jesenko ocenjuje, da se je pohoda v spomin na del naše 
zgodovine udeležilo okoli 140 pohodnikov. 
 N. J. S., foto: M. Tokić

Deveti pohod v spomin na tolar

Prihod pohodnikov k spomeniku slovenskemu tolarju
Tekmovanj se udeležuje kar 90 
članov in članic ter podmladek 
308-članskega društva, ki mu 
predseduje Tomaž Koretič, 
poveljuje pa Stane Baznik. 
Lanskega občinskega gasilske-
ga tekmovanja so se udeležili z 
osmimi ekipami in prav vse so 
se uvrstile na prva tri mesta: 
pionirke, mladinke, članice B 
in člani B so zmagali, pionirji in 
mladinci so bili drugi, članice 
A in člani A pa tretji. Tudi leto 
pred tem so bili zelo uspešni, 
saj je na občinskem tekmovan-
ju kar šest od devetih društve-
nih ekip zmagalo v svojih ka-
tegorijah. V lanskem letu so 
poleg tega na jesenskem tek-
movanju za pokal PGD Dolenja 
vas pionirke zmagale, pionirji 
pa so bili četrti, na jesenskem 
tekmovanju za pokal PGD Raka 
pa so mladinke osvojile prvo 
in članice A drugo mesto. Na 
gasilskem kvizu za pionirje v 
Domžalah so oktobra osvojili 
1. in 8. mesto. Lani so se ude-
ležili tudi državnega tekmo-
vanja v Ormožu, kamor so se 
uvrstili na podlagi rezultatov 
zdaj že predlanskega regijske-
ga tekmovanja v Sevnici, kjer 
so bile pionirke in člani B prvi, 
mladinke, mladinci, članice A 
in članice B pa drugi. Na držav-
ni ravni so najvišje, na sedmo 
mesto, segle pionirke, članice 

Na obisku pri PGD Veliki Podlog

S tekmovanji utrjujejo znanje,
z druženjem pa vezi v kraju 
VELIKI PODLOG - Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Podlog se poleg več kot 80-letne zgodovine v zadnjih 
letih ponaša tudi z zelo vidnimi rezultati na občinskih in regijskih, pa tudi na državnih tekmovanjih. Poleg 
tega ima gasilstvo pomembno vlogo tudi v družabnem utripu kraja oz. krajevne skupnosti.

B so bile 18., člani B 27., članice 
A 29., mladinci 34. in mladinke 
47. »Tekmovanja so pomem-
bna, da imamo podmladek za 
naprej, saj starejši nimajo to-
liko časa za vajo, mladi pa ga 
imajo malo več. Slednji se tudi 
najbolj zavzeto pripravljajo 
za tekmovanja, zlasti, če gre 
za državno, kjer je sicer malo 
težje uspeti,« pravi poveljnik 
Baznik. Intervencij imajo k sre-
či malo, lani denimo le dve, eno 
ob požaru in eno ob poplavah, 
a se trudijo, da so nanje vseeno 
dobro pripravljeni. K majhne-
mu številu požarov po Bazni-

V društvu se trudijo za prenos znanja z izkušenih članov na podmladek.

ZGODOVINA DRUŠTVA
PGD Veliki Podlog je bilo ustanovljeno leta 1928, predvsem 
zaradi vse pogostejših požarov, na pobudo kmetov Janeza in 
Franca Pacek iz Velikega Podloga in Franca Meniča iz Malega 
Podloga. S pomočjo prispevkov vaščanov in dobičkom od ve-
selic so leta 1936 kupili gasilski voz, ki je bil leta 1952 poso-
dobljen, vzporedno pa so nabavljali tudi opremo in gasilske 
uniforme. Leta 1970 je bila nabavljena nova motorna črpal-
ka Rosenbauer 75 VW, leta 1973 pa tudi gasilsko vozilo. Leta 
1982 so bile s samoprispevkom krajanov v vseh vaseh postavl-
jene omarice s hidrantnim nastavkom in cevmi za hitro začet-
no intervencijo. Leta 1986 je društvo dobilo kombinirano vo-
zilo Magirus, ki se občasno uporabi še sedaj. Leta 1988 so iz 
opuščene strojne lope uredili lep gasilski dom, leta 2003 pa 
je na mestu stare gasilske dvorane zrasla večnamenska dvo-
rana, ki ima dva dela: telovadnico za šolske potrebe ter pros-
tore za delovanje vseh društev v KS. Prav tako se je v vseh teh 
letih veliko delalo na izobraževanju in na tekmovalnem delu, 
ki pa je v zadnjih letih še napredovalo.

www.segrad.si, GSM: 041 477 715
Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec 

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

www.aristotel.si

ULTRAZVOČNO VODENA PUNKCIJA 
V UZ AMBULANTI

AMBULANTA ZA BOLEZNI ŠČITNICE

Informacije in naročila na telefonski številki 07 49 03 000.



Posavski obzornik - leto XIX, številka 2, četrtek, 22. 1. 20158 IZ NAŠIH KRAJEV

SEVNICA - V lanskem novembru so se na tradicionalnem sre-
čanju izgnancev in beguncev občine Sevnica ponovno spo-
mnili dogodkov iz preteklosti, ki svarijo pred morebitno po-
dobno grožnjo, kar je lepo prikazal tudi kratek film v uvodu 
srečanja. 

»Izgnanci in begunci smo prestali veliko hudega, zato ni odveč, če 
z izostrenimi čuti opozarjamo na negativnosti. Na letošnji skup-
ščini Društva izgnancev Slovenije je bil potrjen Protifašistični 
manifest, ki so ga podprle tudi druge evropske države in dru-
štva, vključena v Mednarodni odbor izgnancev in beguncev žr-
tev fašizma in nacizma v letih 1920 - 1945,« pa je dejal v svojem 
nagovoru v polni dvorani sevniškega kulturnega doma predse-
dnik Koordinacijskega odbora DIS Sevnica Vincenc Zalezina, ki 
je bil kritičen tudi do sedanjosti, v kateri vladata »brezdušni ka-
pitalizem in slepa sla po profitu«. Kam bo takšno ravnanje pripe-
ljalo, je nato ponazoril z mislijo starega indijanskega poglavarja, 
ki je pred davnim časom dejal: »Ko boste podrli zadnje drevo in 
pojedli zadnjo ribo iz reke, boste ugotovili, da se denarja ne da 
jesti.« O nerešeni problematiki povračila vojne škode je v nada-
ljevanju spregovorila predsednica Društva izgnancev Sloveni-
ja Ivica Žnidaršič. Povedala je, da bo v letošnjem letu ponovno 
izvedena akcija ugotavljanja vojne škode, zato bodo članice in 
člani prejeli vprašalnik o vojni škodi. Zbrane podatke bodo nato 
ponovno predložili državnim organom v odločanje. Srečanje je 
z zaigranimi skladbami pred vhodom v kulturno dvorano obo-
gatila Godba Sevnica, na odrskih deskah pa učenke in učenci OŠ 
Sava Kladnika Sevnica.  S. R., foto: L. M.

Nerešeno vprašanje vojne škode

V sevniški kulturni dvorani je potekalo tradicionalno sreča-
nje izgnancev in beguncev občine Sevnica.

SEVNICA - V lanskem letu je sevniško društvo Sožitje, ki je 
usmerjeno v izobraževanje in usposabljanje oseb z motnja-
mi v duševnem razvoju za samostojno življenje in aktivno 
delo, dopolnilo 45 let delovanja. Visok jubilej so obeležili s 
prireditvijo, ki so jo naslovili Z roko v roki. 

»Čas je edina stvar, ki se je ne da ujeti in ustaviti. Je tisti, ki opo-
zarja na pretekle, sedanje in prihajajoče dogodke. In tako je mi-
nilo pet let, ko smo se nazadnje predstavili javnosti v letu 2009 
ob praznovanju naše 40-letnice. S ponosom in veseljem lahko 
ugotovim, da je bilo tudi teh pet let uspešnih, saj nam je uspelo 
realizirati vse zastavljene programe tako na področju rehabili-
tacije in rekreacije ter na področju izvajanja oblik samopomoči, 
ki jih izvajamo za naše člane in njihove družine. Še predvsem ve-
seli dejstvo, da so se v zadnjih letih med nami stkale pristne pri-
jateljske vezi in da smo v javnosti vse bolj prepoznavni,« je dejal 
na novembrski prireditvi Miran Štern, ki vodi sevniško Sožitje 
že deset let. Zahvalil se je tudi staršem, sorodnikom, strokov-
njakom, prijateljem, donatorjem in sponzorjem, ki sodelujejo z 
društvom ter pomagajo uresničevati zastavljene cilje. Za odlič-
no pripravljen scenarij poteka prireditve pa se je zahvalil social-
ni delavki Majdi Sečen, ki je sedela v prvi vrsti in pozorno spre-
mljala dogajanje na odru. 
Zbrane na prireditvi, ki sta jo povezovali osnovnošolka Ana Tr-
bovc in študentka turizma Taja Polanc, so nagovorili še pred-
stavnica Zveze društev Sožitje Slovenije Katja Vandal, direkto-
rica sevniškega Centra za socialno delo Danica Božič in župan 
Srečko Ocvirk. Prijeten kulturni program so oblikovali zanimivi 
gosti - skupina Žabice iz Vrtca Ciciban Sevnica, skupina Cici ma-
žorete društva Trg Sevnica, učenke in učenci OŠ Ana Gale Sevni-
ca, varovanke in varovanci sevniške enote VDC Leskovec-Krško 
skupaj z zaposlenimi, članice in člani Sožitja DUO Impoljca ter 
vokalna skupina Vilinke.  S. Radi

45 let društva Sožitje Sevnica

Sevniško društvo Sožitje se je predstavilo skupaj z gosti ob 
45-letnici delovanja na prijetni prireditvi.

Uvod v pevski večer je kot go-
stiteljica z nekaj pesmimi pri-
pravila moška vokalna skupina 
Lira iz Krmelja, v nadaljeva-
nju pa se je občinstvu pred-
stavil MePZ Dvor ob Krki, ki 
s petnajstimi pevkami in pev-
ci zaradi ubranih glasov delu-
je kompaktno in harmonično, 
kar je sicer prednost zborov, 
ki so številčno močnejši. S Kr-
meljem ga povezuje zborovod-
kinja Marjana Dobovšek, ka-
tere oče Ludvik Ahačič je leta 
1953 kot glasbeni učitelj pri-
šel v Krmelj in prevzel vodenje 
ženskega pevskega zbora v Kr-
melju. Domača ženska pevska 
skupina Lokvanj se je pred-
stavila z ljudskimi pesmimi 
in koncertu dodala pridih do-
mačnosti, zanimiva popestri-
tev večera pa je bila skupina 
Triola iz Boštanja, ki je s svo-

Lira praznovala 20-letnico
KRMELJ - Praznični december se je v Krmelju pričel z božično-novoletnim koncertom moške vokalne sku-
pine Lira, ki je na Miklavžev večer pripravila v prepolni krmeljski kulturni dvorani pevski dogodek, s kate-
rim je obeležila 20-letnico svojega delovanja. 

jim nastopom in svežim ter za-
nimivim glasbenim repertoar-
jem takoj prevzela občinstvo.

Na vrhuncu prireditve, ko so se 
pevci Lire predstavili s šopkom 
umetnih pesmi, sta območna 
koordinatorka JSKD OI Sevni-
ca Katja Pibernik in predse-
dnik Zveze kulturnih društev 
občine Sevnica Jože Novak 
pevcem podelila Gallusova 
priznanja za dolgoletno delo 
na področju zborovskega pe-
tja. Ob tem sta izpostavila po-
men delovanja vokalne skupi-
ne, ki je v svojem dosedanjem 
delovanju nanizala skoraj pet-
deset samostojnih nastopov in 
preko sto sodelovanj na raz-
ličnih prireditvah. Ob podeli-
tvi priznanj so se pevci MoVS 
Lira zahvalili vsem donatorjem 
in sponzorjem, ki so material- no in moralno podpirali njiho-

vo ustvarjalno delo in vsem, 
ki so ustvarjali jubilejni večer 
druženja s pesmijo.

V zaključku večera se je »Li-
rovcem« na odru pridružila še 
Klapa bograč, skupina doma-
čih fantov, ki ob kuhanju bo-
grača tudi skupaj kaj zapoje. 
Skupni pesmi sta tako morda 

obet, da se bo število pevcev v 
skupini v prihodnosti poveča-
lo. Za dobro popotnico občin-
stvu pa so ob koncu koncerta 
pevski zbori skupaj zapeli še 
božično pesem, ki je bila obe-
nem prijeten uvod v druženje 
ob dobri kapljici in prigrizku v 
nadaljevanju. 

 Smilja Radi

MoVS Lira sestavljajo člani, ki stojijo od leve proti desni: 1. 
tenor Stane Repovž in Jože Knez, 2. tenor Brane Štih in Rado 
Kostrevc, 1. bas Toni Štih in Matej Renko, 2. bas Jože Skoporc 
in Franci Bastardi, ki je tudi zborovodja. Z njimi je tudi sku-
pina domačih mladih pevcev, s katerimi se bo morda število 
članov v skupini povečalo.

Občina Radeče je z junijem lanskega leta pričela izvajanje projekta 
Energetska sanacije stavbe OŠ Radeče, za katerega je uspešno pri-
dobila 100 % sofinanciranje upravičenih stroškov iz sredstev evrop-
skega Kohezijskega sklada in sredstev slovenske udeležbe za kohezij-
sko politiko, strošek Občine Radeče v tem projektu pa je zgolj DDV.
 
Projekt je bil razdeljen v dve fazi. Prva faza je obsegala izvedbo to-
plotne zaščite oz. izolacije sten in ostrešja, menjavo oken, okenskih 
vrat in vrat z okenskimi policami, zamenjavo termostatskih venti-
lov in termostatskih glav ter vgradnjo črpalk s frekvenčno regula-
cijo. Skladno s pogodbo je bila prva faza realizirana v času lanskih 
poletnih počitnic, manjša zaključna dela pa so bila opravljena še v 
prvih mesecih novega šolskega leta.

Izvedba druge faze je predvidena za čas letošnjih zimskih šolskih po-
čitnic in zajema izvedbo strojnih inštalacij s postavitvijo novega kot
la ter zamenjavo energenta na lesne pelete z vso pripadajočo opre-
mo. V okviru te faze sanacije bo v prostoru obstoječe pralnice urejen 
tudi zalogovnik za pelete, pralnica pa bo prestavljena v drug prostor. 
Vsa potrebna pripravljalna dela, vključno s selitvijo pralnice in nuj-
nimi demontažami, bodo opravljena že v času pred zimskimi šolski-
mi počitnicami, ključna dela s postavitvijo, priključitvijo in testira-
njem kotla bodo potekala v času počitnic, ko v šoli ne bo učencev 
in učenk, po počitnicah pa bodo opravljena le še nekatera manjša 
nemoteča izolacijska dela. Izvajanje šolskih aktivnosti tako po do-
govoru z vodstvom šole, ki že od priprave projekta naprej aktivno 
sodeluje pri njegovi realizaciji, ne bo niti v najmanjši meri moteno.

Z zaključkom druge faze projekta bo energetska sanacija stavbe OŠ 
Radeče zaključena, objekt bo celovito energetsko saniran in bo kot 
tak zagotavljal velike prihranke na področju porabe energije. Cilj iz-
vedene energetske sanacije stavbe je namreč usmerjen v zmanjše-
vanje porabe toplotne in električne energije ter posledično zaščito 
konstrukcije pred propadanjem zaradi vremenskih vplivov. Ob ener-
getski sanaciji stavbe so bile strogo upoštevane vse zahteve iz pra-
vilnika o toplotni zaščiti stavb PURES ter dodatne zahteve iz razpi-
snih dokumentacij in pravilnikov o energetski sanaciji. 

Nadaljevanje energetske sanacije OŠ Radeče

KRŠKO - V Kulturnem domu Krško bodo nocoj ob 18. uri brez-
plačno predvajali celovečerni dokumentarni film »Tista njena 
iskrica«. Film prikazuje portret Barbare, 12-letne deklice, ki je 
zaradi cerebralne paralize – tetra pareze »ujeta« v svoje telo. De-
klica prav tako ne govori in njena edina komunikacija s svetom je 
komunikator, majhen monitor, s katerim preko očesne zaznave 
komunicira z okolico. KD Krško želi z brezplačno projekcijo filma 
omogočiti ogled najširši javnosti, opozoriti na pomen razumeva-
nja drugačnosti in spodbujati k empatiji ter strpnemu sobivanju. 

Nocoj brezplačni dokumentarec
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PODBOČJE – Krajevna organizacija Rdečega križa Podbočje in 
tamkajšnja osnovna šola sta 6. decembra pripravila tradicional-
no srečanje starostnikov nad 75 let. V šolski jedilnici se je zbra-
la slaba polovica oz. 66 od 144 krajanov KS Podbočje, ki so že 
dopolnili to starost, med njimi je enajst 90-letnikov. Najstarej-
ša med zbranimi na srečanju je bila Angela Kerin, ki je v leto-
šnjem januarju dopolnila 95 let. Za uvod so jim kulturni program 
s plesnimi, glasbenimi in recitacijskimi točkami ter kratko igri-
co pripravili podboški šolarji in šolarke, z domačo pesmijo pa so 
jih razveselili še Koledniki iz Bušeče vasi. V imenu organizator-
jev sta jih pozdravila ter jim zaželela veselja, zdravja in sreče v 
bližajočem se novem letu, v zbrani družbi pa prijetno druženje, 
ravnatelj šole Branko Strgar in predsednica podboškega Rde-
čega križa Tončka Černelič. P. P. 

Bistvo projekta je v tem, da 
starejši prostovoljci obišče-
jo vse starejše od 69 let v svo-
ji okolici, jih povprašajo o tem, 
kako živijo in jim poskušajo or-
ganizirati pomoč, če jo potre-
bujejo. Projekt Starejši za sta-
rejše, ki je v Posavju prisoten 
približno 10 let, je v sevniški 
občini zaživel pred sedmimi 
leti. Vanj je vključenih 54 pro-
stovoljk in prostovoljcev (v ce-
lotnem Posavju 195). Le-ti so 
v lanskem letu obiskali okoli 
1800 oseb ter skozi pogovor in 
opravljeno anketo ugotavljali 
želje in potrebe starostnikov, 
pri čemer je bila največkrat 
izražena potreba po pomoči 
pri različnih hišnih opravilih. 
»Ljudje nas radi sprejmejo in 
poklepetajo, a se je že tudi zgo-
dilo, da nas kdo ni sprejel, ker 
so se bali sprejeti tujca v hišo,« 
je dejala ena izmed prostovoljk 
v omenjenem projektu.

V Podbočju Rdeči križ in šola 
družno gostila starostnike

Najstarejša udeleženka srečanja je bila Angela Kerin (desno).

Starejši pomagajo starejšim 

Rezultate delovanja za leto, ki 
se je izteklo, je predstavila re-
gijska koordinatorica Ida Kri-
žanec. »V Posavju živi 10.235 
starejših od 69 let, od tega v 
Sevnici 2003. V celotnem Po-
savju je v projekt vključenih 

8185 oz. 79,97 % oseb, v sev-
niški občini pa je zajetih 1986 
oz. 99,15 % oseb ciljne skupi-
ne. V letu 2014 smo načrto-
vali za celotno Posavje 4770 
oz. za sevniško območje 1325 
obiskov na domu, napravili 

Predsednica sevniškega društva upokojencev ter prostovolj-
ka in koordinatorica programa Starejši za starejše v doma-
či občini Marijana Kralj (stoji) s sevniškima prostovoljkama 
in prostovoljcema

SPODNJI STARI GRAD - Mnogi smo si prvi dan v letu 2015, kot je 
to običaj, zaželeli vse dobro v prihajajočem letu. Za gospo Jolan-
do Schlünzen (na fotografiji levo) iz Spodnjega Starega Gradu 
je prvi dan v letu vedno nekaj posebnega, tokrat pa je bil nekaj 
izjemnega. Gospa je namreč praznovala spoštovanja vrednih 90 
let. Čast izročiti šopek devetih vrtnic ter zaželeti sreče in zdrav-
ja v imenu sovaščanov – krajanov KS Spodnji Stari Grad - Spo-
dnja Libna sta imela Michael Špiler in Andreas Repše, oba čla-
na sveta KS, ki sta jo obiskala v Domu starejših občanov Krško.
 Vir: KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna 

Na novo leto praznovala 90 let

Predsednica društva dr. Alen-
ka Krenčič Zagode je priso-
tnim poročala s strokovnega 
izobraževanja na Onkološkem 
inštitutu, ki je potekalo v okvi-
ru Rejevih dnevov. Tema se je 
nanašala na malignome (rak) 
krvotvornega in limfatičnega 
tkiva, ki zavzemajo peto mesto 
po pogostnosti rakov v Slove-
niji in pri katerih gre za nepo-
vratne spremembe krvotvorne 
matične celice ali celic limfatič-
ne vrste. V Sloveniji vsako leto 
odkrijejo okoli 310 bolnikov, 
razlog za nastanek limfoma pa 
ni poznan. Dejavniki tveganja 
so lahko različni, sicer pa so na 
seznamu: genetski dejavnik, 
oslabljen imunski sistem, vi-
rusi, zatem sevanje, radiotera-
pija, kajenje, benzan, kemote-
rapija. Pozorni moramo biti na 
povečane bezgavke, če se poti-
mo, smo utrujeni … Vzpodbu-

Govorili o raku limfnih žlez

dno upanje daje shranjevanje 
matičnih celic, ki postaja pred-
vidljivo zavarovanje in naložba 
v prihodnje zdravje ter prevze-
ma vse več potenciala za zdra-
vljenje in obnavljanje obnovlji-
vih tkiv.

Dr. Duša Hlade Zore pa je 

spregovorila o tem, ali se pa-
cienti zavedamo svojih pravic, 
vendar je ob tem izpostavila, 
da imajo – imamo tudi paci-
enti svoje dolžnosti. Pravice, 
teh je 14, so urejene z zako-
nom, rešuje jih zastopnik pa-
cientovih pravic, ki je izvoljen 
za pet let ter rešuje nesporazu-
me med izvajalci zdravstvenih 
storitev in pacienti. Če zasto-
pnik ne more rešiti zapletov, 

Udeleženci srečanja z vodstvom društva v ospredju

pa smo jih 5722 v Posavju oz. 
1760 v vaši občini do danes,« 
je nizala podatke in še doda-
la, da potekajo redni meseč-
ni sestanki koordinatorjev ter 
redni sestanki s prostovoljka-
mi in prostovoljci na društve-
nem nivoju. Poleg sestankov 
imajo tudi redna izobraževa-
nja in enkrat letno srečanje 
vseh prostovoljk in prosto-
voljcev Posavja, ki so vključe-
ni v projekt Starejši za starejše. 
»Želim, da vstopimo v še eno 
uspešno, prijetno, veselo novo 
leto in da nam krizni časi ne bi 
kvarili naših uspehov in naše-
ga zadovoljstva,« je zaključila 
Ida Križanec ter se zahvalila za 
dobro opravljeno delo. Zbrane 
sta nagovorila in pohvalila nji-
hovo delo tudi župan Srečko 
Ocvirk in predsednik Pokra-
jinske zveze društev upoko-
jencev Posavja Jožef Žnidarič.
  S. Radi

TRŽIŠČE - 11. decembra je potekalo v gostišču Ulčnik v Tržišču srečanje prostovoljk in prostovoljcev ter 
koordinatorjev sevniške občine, ki sodelujejo v vseslovenskem projektu Starejši za starejše.

ČATEŽ OB SAVI – Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku je v Termah Čatež pripravilo poučno je-
sensko srečanje, posvečeno raku limfnih žlez, ki je v porastu.

pacient poišče pomoč pri varu-
hu pacientovih pravic, nadalj-
nji postopek pa je nato še pri 
Zdravniški zbornici. Kot pravi 
dr. Hlade Zoretova, morata obe 
strani paziti na medsebojno 
komunikacijo, z lepo in razu-
mljivo besedo se da veliko re-
šiti, sicer pa naj bodo pritožbe 
pacientov spodbuda za izbolj-
šanje. Direktorica Zdravstve-
nega doma Sevnica Vladimi-
ra Tomšič je prisotne znova 
opomnila na pomembnost od-
zivanja na državne presejalne 
programe, ki rešijo marsikate-
ro življenje.

Aktivno društvo je s humani-
tarnim koncertom v Podčetrt-
ku zbralo 2100 evrov, v Mer-
catorjevi akciji 500 in znesek 
2600 evrov namenilo za digi-
talni mamograf brežiški bolni-
šnici. Poučno srečanje so z je-
sensko igrico ljubko zaokrožili 
učenci OŠ Koprivnica.
  N. Jenko Sunčič

KRŠKO - 27. decembra je stanovalec krške Ulice Milke Kerin na 
Griču Franci Avguštin organiziral prednovoletno medsosedsko 
srečanje stanovalcev ulice, s posebno pozornostjo pa je pripra-
vil tudi spominska darilca za vsako hišo, soorganizatorje sreča-
nje in izvajalce družabnega in glasbenega programa. Stanovalci 
ulice, ki so širše poznani po složnosti sobivanja in medsebojnem 
spoštovanju, so se prav tako na Avguštinovo pobudo prvič orga-
nizirano srečali za prvega maja leta 1989, temu pa je do dana-
šnjih dni sledilo še več priložnostnih srečanj, spomine nanje pa 
so obudili tudi preko razstavljenih fotografij na panoju. Sosed-
je, katerim se je pred vstopom v novo leto na srečanju pridruži-
la tudi krška podžupanja Ana Somrak, so si zaželeli mirno leto 
2015, da bi vsem služilo zdravje in da bi družno preživeli še mno-
go skupnih trenutkov.  B. M. 

Praznično srečanje sosedov

RAKA – Konec lanskega novembra je v restavraciji Silvester na 
Raki potekalo že tradicionalno srečanje starostnikov iz Krajev-
ne skupnosti Raka. Tokrat je bila udeležba še posebej številčna. 
Srečanje so organizirali Krajevna skupnost Raka, Društvo upo-
kojencev Raka, OO Rdečega križa Raka in Osnovna šola Raka. V 
programu so sodelovali učenci Osnovne šole (pevski zbor, recita-
torji, instrumentalisti s harmoniko), pevski zbor Društva upoko-
jencev, ljudski godci Č'bular in Pevci treh vasi. Otroci so se ded-
kom, babicam in sosedom z besedo in glasbo zahvalili za dobre 
zglede. Program je povezoval učenec 9. razreda Aljaž Bogolin. 
Vse zbrane so ob zaključku kulturnega programa pozdravili in 
jim zaželeli veliko zdravja in lepega v novem letu predsednik 
sveta KS Raka Silvo Krošelj, ravnateljica OŠ Raka Milvana Biz-
jan, predsednica Društva upokojencev Raka Fanika Metelko in 
predsednica OO Rdečega križa Marija Vrhovšek. Ob pogovo-
ru, dobri hrani in pijači, petju in poslušanju ljudskih godcev je 
druženje potekalo še dolgo v popoldanski čas. Krajani so obuja-
li spomine, si pripovedovali šale in delali načrte za prihodnost.                                                             
 Slavica Tomažin

Srečanje raških starostnikov

KRMELJ – Na OŠ Krmelj so se med prazniki odločili za lepo ge-
sto in obiskali starejše krajane, ki živijo sami, ter jim tako po-
pestrili praznične dni. »Skromna darilca in zapete pesmice so 
jim na obraz priklicale presenečenje in iskreno veselje, topli 
objemi in stiski rok z lepimi željami pa so povzročili tudi ka-
kšno solzico sreče. Tako vemo, da jim je to res veliko pomeni-
lo. Ta srečanja niso ogrela samo njihovih src, ampak tudi na-
ša. Lepo in prav bi bilo, da takšni obiski postanejo stalnica,« 
je v opisu obiskov zapisala učiteljica na krmeljski šoli Ines 
Colner. Res pohvale in posnemanja vredna gesta, pa dodaja-
mo v našem uredništvu.
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V družbi HESS smo uspeli realizirati vse planirane 
vzdrževalne aktivnosti, ki so bile usmerjene pred-
vsem v zagotavljanje zahtevane visoke razpoložlji-
vosti naprav in opreme, kar je pogoj za izkoriščanje 
ugodne hidrologije. Posebna pozornost je bila name-
njena agregatom na HE Krško, kjer so bili izvede-
ni podrobnejši pregledi opreme pred iztekom garan-
cijske dobe, ki se je zaključila konec lanskega leta. 

Preteklo leto je bilo zaradi visokih povprečnih preto-
kov zelo aktivno na področju obratovanja, saj so na-
prave obratovale s svojo polno močjo (vsi agregati) 
60 dni. Omenjene razmere so zahtevale visoko raz-
položljivost maloštevilnega osebja, ki je poleg vzdr-

ževalnih del opravljalo tudi vsa dela, vezana na ne-
moteno obratovanje, čiščenje plavja in zagotavljalo 
protipoplavno varnost v času visokih voda. 

Soočeni smo bili z maksimalnim pretokom okoli 2500 
m3/s, ki na hidroelektrarnah ni povzročal bistvenih 
nevšečnosti, tveganja so bila obvladovana skladno s 
pričakovanji, kar je odraz uspešnega in strokovnega 
dela. V letu 2014 smo pridobili dodatne dragocene 
izkušnje tako na področju vzdrževanja kot obratova-
nja, ki jih bomo lahko uporabili tudi ob in po izgradnji 
HE Brežice oziroma verige HE kot celote.

 Foto: arhiv HESS, d.o.o.

Družba HESS, d.o.o. je v letu 2014 proizvedla 534,7 GWh električne energi-
je in s tem presegla načrtovano proizvodnjo za 131,7 GWh oziroma 33 %, 
kar pa ni rezultat samo ugodnih hidroloških razmer, temveč tudi skrbnega, 
načrtovanega in učinkovitega vzdrževanja hidroelektrarn. 
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Leto 2014 – sinergija ugodne 
hidrologije, obratovanja in vzdrževanja

POSAVJE – Iz sevniške območne službe Zavoda za zaposlovanje 
so sporočili, da je za letošnje leto za izvajanje programov javnih 
del na območju Posavja zagotovljenih dodatnih 255.000 evrov, 
skupaj torej 1.440.600 evrov. To je sicer le 4 % manj sredstev, kot 
jih je bilo lani, a še vedno dovolj, da so lahko vse programe, ki so 
izpolnjevali pogoje javnega povabila, izbrali. Velika večina se jih 
že izvaja, nekateri pa se bodo pričeli z izvajanjem do konca tega 
meseca. Potrjenih je 110 programov javnih del za 152 oseb, kar 
je le 13 oseb manj, kot se jih je lahko vključilo v letu 2014. »Z iz-
borom programov javnih del smo 13. januarja zaključili in zara-
di porabe vseh razpoložljivih sredstev za te namene javno pova-
bilo tudi zaprli,« so sporočili iz sevniške enote.  P. P.

V javna dela vključili 152 oseb

Akumulacijski bazen reke Save 

Vzdrževanje HE

STRASBOURG – Evroposlanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je 13. 
januarja na zasedanju Evropskega parlamenta podprl spremem-
bo Direktive o omejitvi ali prepovedi gojenja gensko spremenje-
nih organizmov - GSO, ki popravlja neprimerno ureditev iz leta 
2001, so sporočili iz njegove pisarne. »Nova ureditev bo zdaj 
omogočila državam članicam EU, ki ne želijo gojitve GSO na svo-
jem ozemlju, da lahko prepovedo gojenje GSO brez tveganja, da 
jih lahko multinacionalke tožijo na mednarodnih sodiščih,« je ob 
tem poudaril Bogovič ter opozoril, da bodo morale države, ki že 
doslej gojijo GSO, biti v bodoče zelo pozorne na morebitne če-
zmejne vplive svojih praks.  B. M.

GSO avtonomna odločitev države

LJUBLJANA, KRŠKO - Za danes, 22. januarja, je sklicana 5. redna 
seja mandatno-volilne komisije Državnega zbora RS, na njej pa 
bodo člani obravnavali tudi predlog sklepa o imenovanju pred-
sednika in devetih članov Nadzornega odbora Sklada za financi-
ranje razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK. Iz 
predlaganega delovnega gradiva je razvidno, da naj bi dosedanje 
člane v Nadzornem odboru Sklada, mag. Marka Mavca (pred-
sednik), Milana Beričiča, Matjaža Engela, mag. Sanjo Gora-
novič, Bojana Horvata, Alenko Planinc, mag. Franca Propsa, 
mag. Vojka Sotoška, Brigito Stopar in Natašo Šterban Bez-
jak, zamenjali mag. Matjaž Vodušek, ki ga poslanska skupina 
SMC predlaga za predsednika, izmed devetih članov pa naj bi na 
predlog poslanskih skupin SDS in SD iz prejšnjega sestava osta-
la Milan Beričič in Bojan Horvat, medtem ko bo sedem članov 
predvidoma potrjenih na novo, in sicer Pavel Brglez (na pre-
dlog poslanske skupine DeSUS), Franjo Curanovič (SMC), Ro-
bert Čehovin (SDS), Franc Florjančič (DeSUS), Dušan Hočevar 
(SDS), Tomislav Jurman (SMC), Jožef Kocuvan (NSi) in Tama-
ra Vonta (ZaAB). Mandat članom NO traja pet let, njihova osre-
dnja pristojnost pa je nadzor zakonitosti dela upravnega odbo-
ra in direktorja Sklada NEK.  B. M. 

Predlagan nov NO Sklada NEK

LJUBLJANA, KRŠKO - Vlada RS je 15. januarja imenovala Marti-
na Novšaka, direktorja GEN energije, za člana Upravnega odbora 
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in 
odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 
za dobo štirih let. Novšak, ki vodi GEN energijo od leta 2005, je 
član Upravnega odbora Sklada NEK sicer že od poletja 2008, ko 
ga je vlada prvič imenovala vanj, marca 2011 pa je bil ponovno 
imenovan v odbor za štiriletni mandat. V petčlanskem odboru 
so poleg Novšaka še Dimitrij Marjanović (predsednik), Gregor 
Božič, Meri Kelemina (vsi trije imenovani s strani Državnega 
zbora) in Jože Slivšek, imenovan s strani Občinskega sveta Ob-
čine Krško.  P. P.

Novšak ponovno v UO Sklada NEK 

Župan Ivan Molan je pred-
stavil širok nabor ukrepov, 
s katerimi občina dolgoroč-
no ustvarja spodbudno oko-
lje za razvoj podjetništva. Na 
podlagi lani sprejetega od-
loka o spodbudah podjetni-
štvu, ki predpisuje, da lahko 
mikro, mala in srednje veli-
ka podjetja pridobijo do 40 % 
sredstev sofinanciranja za na-
kup zemljišča v poslovnih co-
nah, bo občina tudi letos ob-
javila javni razpis, na katerega 
se lahko podjetja prijavijo. Žu-
pan je omenil tudi decembr-
ski podpis pogodbe s podje-
tjem za najem zadnjih prostih 
prostorov v Slovenski vasi, ki 
jih je občina pridobila s stra-
ni MORS-a, potekajo pa že po-
govori z novimi potencialnimi 
investitorji v poslovnih conah. 
Kot je še dejal, je pomembno 
tudi, da občina spodbuja mla-
da, t i. start-up podjetja. Eno 
takih je podjetje Enolyse, ki bo 
zaradi uspeha verjetno širilo 
svojo dejavnost in mu bodo 
zato prostori v Mestni hiši 
Brežice kmalu postali pre-
majhni. V občini razmišljajo 
tudi o podjetniškem inkuba-
torju, ki bi ravno takšnim pod-
jetjem omogočal osnovne po-
goje za razvoj. Prav tako letos 
na področju turizma računajo 

V Brežicah prva start-up šola
BREŽICE – Občina Brežice ter Zavod za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) Brežice sta 19. januar-
ja pripravila novinarsko konferenco, na kateri so župan Ivan Molan ter Anja Antončič in Karl Vertovšek 
(ZPTM Brežice) predstavili dejavnosti na področju podpore in razvoja lokalnega podjetništva.

na več projektov, ponovno se 
bodo povezali s Termami Ča-
tež. »Treba se je zavedati, da 
je naloga občine spodbujanje 
podjetništva, ne more pa reše-
vati posledic slabih poslovnih 
odločitev podjetij,« je še pove-
dal Molan. 

Dobro prakso brezplačnih 
predavanj za podjetnike pre-
teklega leta ZPTM Brežice na-
daljuje tudi letos, saj so se po 
besedah Karla Vertovška 
Dnevi podjetniških priložno-
sti izkazali za zanimivo zade-
vo, pri kateri gre za druže-
nje podjetnikov in obrtnikov, 

spoznavanje novih trendov 
in predstavitev lokalnih po-
nudnikov. Dnevi podjetniških 
priložnosti 2015 se bodo pri-
čeli zadnjo sredo v januarju 
in se nadaljevali vsako sredo 
v februarju. Njihova tematika 
bo različna – od poslovanja v 
društvih in priprave zaključ-
nega poročila, priložnosti v 
kmetijstvu in turizmu, sodob-
nih spletno-mobilnih trendov 
v poslovanju do eRačunov za 
društva in neprofitne zavode. 
Vsa predavanja bodo poteka-
la v Mestni hiši Brežice, obve-
zna je predhodna prijava. Mar-
ca pa se bo v Brežicah odvila 

Prva Start:up šola. Kot je de-
jala Anja Antončič, bo le-ta 
namenjena predvsem tistim 
s podjetniškimi idejami, ki bi 
jih želeli razviti in pri tem po-
trebujejo nekoga, da jim malo 
pomaga. Šola bo organizirana 
v sodelovanju s Tehnološkim 
parkom Ljubljana, predavali 
bodo strokovnjaki s področja 
podjetništva, predavanja bodo 
potekala vsako sredo v marcu, 
za udeležence s stalnim pre-
bivališčem v občini Brežice je 
brezplačna, za ostale udele-
žence pa kotizacija znaša 40 
evrov. Obvezne predhodne 
prijave zbirajo do 27. febru-
arja oz. do zapolnitve pro-
stih mest, predvidenih je 15 
udeležencev. Marca nadalju-
jejo tudi s tečaji tujih jezikov, 
ki bodo prilagojeni potrebam 
podjetnikov in turističnih de-
lavcev. Zaenkrat so razpisani 
štirje tečaji – italijanščina, ru-
ščina in angleščina v dveh raz-
ličicah. Tečaji so plačljivi, šte-
vilo prostih mest pa omejeno. 
Iz ZPTM-ja pa že sedaj sporo-
čajo, da bo tudi letos tretji vi-
kend v oktobru potekal Pod-
jetniško-obrtni in kmetijski 
sejem (POK), ki je lani priva-
bil več kot sto razstavljavcev in 
3000 obiskovalcev.
 Rok Retelj

Župan Ivan Molan s predstavnikoma ZPTM Brežice Anjo An-
tončič in Karlom Vertovškom (foto: Občina Brežice)

STUTTGART, POSAVJE – Prav danes, 22. januarja, se na najve-
čjem svetovnem sejmu za turizem in prosti čas CMT v Stuttgar-
tu prvič predstavlja mreža postajališč za avtodome po Sloveniji 
in v projekt vključene občine. Nosilec projekta je Občina Mirna, 
med številnimi partnerji pa so tudi posavske občine Kostanjevi-
ca na Krki, Krško in Sevnica. Z vzpostavitvijo mreže postajališč 
za avtodome po Sloveniji želijo partnerji pod enotno tržno znam-
ko tako doma kot v tujini promovirati Slovenijo, predvsem pa lo-
kalno turistično ponudbo skozi oči popotnika z avtodomom. V 
okviru projekta bo v prihodnjih treh letih v vsaj 50 slovenskih 
občinah vsaj eno standardizirano postajališče za avtodome z in-
formacijsko tablo z namigi za izlet. Pobudniki želijo popotnikom 
z avtodomi predstaviti turistično-kulinarične lepote naše deže-
le od blizu. Po podatkih iz preteklih let je sejem v Stuttgartu ena 
najbolj obiskanih sejemskih prireditev v južni Nemčiji, tako po 
številu razstavljavcev in poslovnih partnerjev kot po številu is-
kalcev ponudbe. Prebivalci Nemčije sicer potrošijo letno več kot 
60 milijard evrov za potovanja v tujino, med njimi je veliko po-
potnikov z avtodomi.  P. P.

Mreža postajališč za avtodome 
na sejmu CMT v Stuttgartu
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JATNA - V lanski jeseni je potekala vseslovenska prostovoljska 
akcija obnavljanja v žledolomu in v ostalih naravnih ujmah po-
škodovanih gozdov, v kateri je bilo na več lokacijah po Sloveni-
ji skupno posajenih okrog 29.000 sadik, kar ustreza površini 12 
hektarjev gozda. Sama akcija sajenja sadik je potekala v mesecu 
novembru tudi na gozdnatem predelu Jatne (na meji občin Ra-
deče, Litija, Šentrupert in Sevnica) na nadmorski višini 850 me-
trov, kjer je bilo v preteklih letih v vetrolomu porušenega sko-
raj tri hektarje gozda.
Jesenskega sajenja več kot 2000 dreves gorskega javorja, bukve, 
divje češnje in smreke na površini skoraj  enega hektarja na Ja-
tni se je udeležilo več kot 70 prostovoljk in prostovoljcev različ-
nih starosti iz zasavskih in posavskih občin. »S prostovoljsko ak-
cijo smo želeli opozoriti na dejstvo, da so slovenski gozdovi naše 
bogastvo, ki poleg oskrbe z lesom in drugimi dobrinami opravlja-
jo še številne druge ekološke in socialne funkcije - preprečujejo 
erozijo tal, zagotavljajo pitno vodo, zadržujejo odtok vode, čistijo 
zrak, so dom prostoživečih živalskih vrst, varujejo našo naravno 
in kulturno dediščino ter omogočajo rekreacijo za ljudi in razvoj 
sonaravnega turizma. Akcijo sajenja sadik ponovno načrtujemo 
v letošnji pomladi, zato lahko že danes prispevate sredstva v vi-
šini enega evra s ključno besedo GOZD na številko 1919. Za ob-
novo 900 hektarjev gozda potrebujemo kar 2,2 milijona sadik. 
Zavedajmo se, da z vsako posajeno sadiko naredimo nekaj do-
brega za slovenski gozd in za skupno dobro vseh prebivalcev,« 
je po zaključeni akciji dejal inženir gozdarstva Jože Prah iz Sev-
nice. Za naš časopis je še povedal, da namerava Zavod za gozdo-
ve RS po sanacijskem načrtu obnoviti slovenske gozdove, ki so 
jih prizadele različne naravne ujme, v desetih letih. 
 S. Radi, foto: J. Prah

Obnova poškodovanih gozdov

Prostovoljske akcije obnavljanja poškodovanega gozda na 
območju Jatne se je udeležilo lepo število prostovoljk in pro-
stovoljcev.
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Vanj sodi tudi možnost plovbe 
z vozili na motorni pogon, ven-
dar je za to potreben sprejem 
posebne uredbe. Občina Sev-
nica je že v začetku leta 2007 
poslala na Ministrstvo za oko-
lje in prostor pobudo za spre-
jem Uredbe o uporabi plovil na 
motorni pogon na akumulacij-
skem jezeru HE Boštanj. Maja 
2009 je bil pripravljen zadnji 
predlog uredbe za obravna-
vo na vladi, a do tega ni prišlo, 
zato je poslanec SDS Tomaž 
Lisec aprila 2013 postavil po-
slansko vprašanje takratne-
mu ministru za kmetijstvo in 
okolje mag. Dejanu Židanu, ki 
je odgovoril, da se bo uredba 
sprejela še v prvi polovici leta 
2013. »A se ni nič zgodilo. Tudi 
na postavljeno vprašanje mar-
ca 2014 je isti minister zatrdil, 
da bo vožnja z motornimi vo-
zili možna še v sezoni 2014. A 
se (spet) ni nič zgodilo,« je po-
vedal poslanec, ki je vprašanja 
v zvezi s plovbo vozil na mo-
torni pogon pri HE Boštanj v 
lanskem novembru naslovil še 
na sedanjo ministrico za okolje 
in prostor Ireno Majcen. Sle-

Kdaj bo po Savi dovoljeno pluti 
na motorni pogon?
SEVNICA - Najdaljša slovenska reka doživlja v svojem spodnjem toku v zadnjem dvajsetletju številne spre-
membe, ki so posledica gradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Ob tem se je spremenila pokrajina 
in spreminil se je rečni tok - postal je mirnejši in kot tak primeren za razvoj rečnega turizma.

dnja je v pisnem odgovoru po-
jasnila, da je bila uredba že v 
medresorskem usklajevanju, 
vendar je bilo v postopku ugo-
tovljeno, da je potrebno bolj 
temeljito obdelati področje 
preprečevanja vnosa zebra-
ste školjke, potrebna pa je bila 
tudi uskladitev z naknadnimi 
pripombami Občine Sevnica. 
»Glede na to, da smo nekate-
rim željam Občine Sevnica v 

celoti ugodili, uredbo po stro-
kovni plati uskladili, predvide-
vamo, da bo po medresorskem 
usklajevanju uredba sprejeta 
na Vladi RS,« je ministrica za-
ključila svoj dopis. 

Ker pa ni bil naveden konkre-
ten datum sprejema uredbe, 
je poslanec Lisec ministrici na 
januarski seji Državnega zbo-
ra zastavil vprašanje, kdaj bo 

uredba sprejeta in poudaril, da 
pričakuje njen sprejem v roku 
dveh mesecev, da se bo lahko 
lokalna skupnost pripravila 
na plovno sezono v letu 2015 
in v skladu z uredbo uredila 
vse potrebno za varno plovbo. 
»Če bo potrebno, bom poslan-
ska vprašanja postavljal vsak 
mesec. Ker takšen odnos izvr-
šilne veje oblasti ni pošten do 
lokalne skupnosti in do njenih 
prebivalcev, kar posledično 
prinaša ogromno gospodar-
sko in turistično coklo razvoju 
krajem ob reki Savi, ker si ura-
dniki izmišljujejo vedno zno-
va neke ovire za nesprejem. 
Enkrat pravijo, da bo možna 
plovba le z električnimi vozili, 
drugič, da bo verjetno kje tudi 
cona za skuterje, tretjič jim ne 
ustrezajo premazna sredstva 
vozil … Če uredba ne bo spreje-
ta do maja 2015, bo potrebno 
razmisliti o načinu državljan-
ske nepokorščine, ker smo v 
lokalni skupnosti usklajeni, ka-
kšno uredbo želimo. In to čim 
prej,« je zaključil Lisec. 

 Smilja Radi

Sprehajalna pot ob Savi je lepo urejena, uredba o možnosti 
plovbe z vozili na motorni pogon pa bi omogočila nadalje-
vanje razvoja rečnega turizma na akumulacijskem jezeru 
HE Boštanj.

Nov kompleks za proizvodnjo 
zdravilnih farmacevtskih učin-
kovin je Krka začela graditi ju-
lija 2012, vrednost naložbe pa 
je znašala 85 milijonov evrov. 
V prvi fazi so zgradili pro-
izvodni obrat Sinteza 1 s pri-
padajočo infrastrukturo, ob 
njem so zgrajeni tudi vsi in-
frastrukturni objekti in pomo-
žni objekt Sinteze 1, v katerem 
so podporni sistemi za napa-
janje proizvodnje ter pisarni-
ški in laboratorijski prostori, 
so nam pojasnili v Krkini služ-
bi za odnose z jasnostmi. »Z no-
vim obratom Sinteza 1 v Krš-
kem v Krki utrjujemo Krkino 
filozofijo vertikalne integraci-
je, s katero obvladujemo razvoj 
in proizvodnjo izdelkov od faze 
pridobivanja zdravilnih učin-
kovin do proizvodnje končnih 
oblik in njihove ponudbe na tr-
gih,« so še zapisali v odgovoru 
na naša vprašanja. Kot pravijo, 

Še bodo zaposlovali in gradili
KRŠKO, NOVO MESTO – Brez posebnega pompa in dokaj neopazno se je že jeseni pričela proizvodnja v Kr-
kinem obratu Sinteza 1 na lokaciji v Krškem, v soseščini tovarne Vipap Videm na levem bregu reke Krke. V 
njem ima zaposlitev 36 ljudi, do konca leta pa naj bi se njihovo število skoraj podvojilo.

obrat zagotavlja fleksibilnost 
proizvodnje in omogoča pre-
hod na proizvodnjo novih iz-
delkov v najkrajšem možnem 
času, omogoča maloserijsko 
proizvodnjo, pogojno pa tudi 
proizvodnjo velikih serij učin-
kovin in intermediatov v nad-
zorovanih pogojih v skladu z 
evropsko direktivo o registra-
ciji, ocenjevanju in avtorizaci-
ji kemikalij (REACH). Trenu-
tno je v Krškem zaposlenih 36 
delavcev, ob polni zasedenosti 
obrata konec leta 2015 pa bo 
predvidoma v njem zaposle-
nih 69 sodelavcev, kar bo seve-
da odvisno od obsega in potreb 
proizvodnje. »Občina Krško 
pričakuje, da bo z začetkom 
obratovanja obrata v Krškem 
investitor v tem in prihajajočih 
letih zaposlil še dodatno števi-
lo ljudi, predvsem iz lokalnega 
okolja, kot je bilo dogovorjeno 
ob umeščanju objekta v pro-

stor,« pa na vprašanje o priča-
kovanjih glede Krkine investi-
cije odgovarjajo na občini.

Krka je lokacijo v Krškem po-
trebovala zaradi omejenih pro-
storskih možnosti na osrednji 
lokaciji v Novem mestu. »V Kr-
škem smo pridobili ustrezno 
zemljišče in infrastrukturo, ki 
ustreza našim potrebam, s či-
mer je Krško postalo strateška 
lokacija za gradnjo obratov za 
kemijsko proizvodnjo tudi v 
naslednjih letih. Tako bomo na 
16,6 hektarov veliki parceli v 
prihodnosti glede na potrebe 
po surovinah gradili nove pro-
izvodne zmogljivosti za pro-
izvodnjo zdravilnih učinkovin. 
V prvi fazi smo pozidali okoli 2 
hektarja površin,« na vpraša-
nje o nadaljnjih načrtih v Kr-
škem pravijo v službi za odno-
se z javnostmi. Kot prednost te 
lokacije navajajo relativno bli-

žino matičnemu podjetju in 
avtoceste. »Z nestrpnostjo pa 
pričakujemo tudi izgradnjo no-
vega mostu čez reko Savo, ki bo 
omogočil boljše in hitrejše logi-
stične povezave,« še dodajajo.
 P. Pavlovič

Krkina Sinteza 1 je »zrasla« na obrobju mesta ob krški papirnici, ki je tam že tri četrt stoletja.

Naslednji teden k ministrici
POSAVJE – V prejšnji številki časopisa smo obširno poročali o 
tem, da je Vlada RS z novo uredbo za dober milijon evrov le-
tno znižala t. i. jedrsko nadomestilo, ki ga prejemajo občine v 
polmeru 10 km okoli reaktorja NEK. Posavski župani so zah-
tevali takojšen sprejem pri ministrici za okolje in prostor Ire-
ni Majcen in predsedniku vlade Miru Cerarju, a so se mora-
li nanj kar načakati, saj je sestanek na to temo pri ministrici 
sklican šele za naslednji teden.  P. P.
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Že kmetija Biohof Widacher, 
ki obsega pet hektarjev v kra-
ju Malters, jim je ponudila za-
nimiva izhodišča za razmislek. 
Mladi gospodar, ki se je 'priže-
nil' iz Avstrije, je pojasnil, da 
pridelujejo zelenjavo – največ 
listnate - v zelo širokem kolo-
barju, 70 arov imajo v rastli-
njakih. Gnojijo samo z rastlin-
skim kompostom in z zelenim 
gnojem. Rastlinjaki so različni, 
nekateri približno štiri metre 
široki in okoli 40 dolgi, drugi 
do dvanajst metrov široki, med 
rastlinjaki pa je dober meter 
praznega prostora, namenje-
nega dobremu zračenju in pro-
storu za sneg. Kljub temu, da 
ravno mimo rastlinjakov teče 
velik potok, imajo na kmeti-
ji drugačno rešitev: urejena je 
drenaža, v katero se zbere vsa 
voda s streh rastlinjakov, ki se 
nato s pomočjo črpalke shra-
njuje v akumulacijsko jezero 
in uporablja nazaj za namaka-
nje. Imajo pa tudi širše rastli-
njake, do dvanajst metrov. Med 
rastlinjaki pa so utrjene poti, 

tako da je možno v vsakem 
vremenu v rastlinjak z meha-
nizacijo, katere imajo res veli-
ko. Kmetija leži na nadmorski 
višini 530 metrov in na kon-
cu gostega naselja, prodaja-
jo tako v domači trgovini kot 
na tržnici v bližnjem Lucernu, 
kjer prodajo 70 odstotkov ze-
lenjave, ostalo pa v verigi Mi-
grosovih supermarketov. Po-
leti je na kmetiji 15 delavcev, 
pozimi pa le dva manj, saj jih 
zaposlijo v pridelavi kalčkov - 
od kalčkov vijolične redkvice 
do sončnic, brokolija in rdeče-
ga zelja. Z zelo moderno linijo 
za vzgojo sadik vzgojijo 6000 
zabojčkov sadik zelenjave za 
lastne potrebe, kar je redkost 
v Švici. 

Z EKOLOŠKIM 
KMETOVANJEM DO 
REINTEGRACIJE 
ZAPORNIKOV

Ogledali so si tudi zapore Wa-
uwilermoos v kraju Egolzwil. 
Posebnost teh zaporov je, da 
imajo svoje ekološko posestvo 
od leta 1995, veliko 150 hek-
tarjev, od tega 80 travinja za ži-
vino in konje, 20 koruze, 15 žit, 
13 krompirja, sedem korenč-
ka, en hektar sadovnjaka, tri 
zelenjave in še enajst hektar-
jev naravnih habitatov za pti-
ce. Zapori so odprtega tipa, 
vzgojni, namenjeni zaporni-

Ogled kmetijskih praks v Švici
V kmetovanju se je potrebno ves čas učiti in opazovati bližnjo in daljno okolico. V tujini  pogosto preseneti-
jo z inovativnimi rešitvami ter povezovanjem pridelovalcev in potrošnikov. Tako je tudi v Švici, kamor se je 
na ekskurzijo odpravilo Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

kom, ki končujejo prestajanje 
kazni. Delo 80 zapornikov pri-
lagodijo njihovim zmožnostim 
na dvajsetih različnih podro-
čjih. V zaporu so se za ekolo-
ško posestvo odločili iz treh ra-
zlogov: prvi je ta, da zapornik 
naj ne bi delal s pesticidi, drugi 
razlog je, da je na posestvu ob 
takem kmetovanju vedno do-
volj dela, in tretji, da je to zelo 
vzgojno, saj pridelava hrane 
vedno vliva nekakšen smisel. 
Nudijo tudi uslugo oskrbe konj 
lastnikom, ki nimajo časa za to, 
imajo tudi konje v t. i. pokoju, 
kjer ti dočakajo svoj naravni 
konec. Konji naj bi bili najbolj-
ša rehabilitacija za tiste zapor-
nike, ki so bili podvrženi ma-
milom. Na posestvu imajo tako 
moderne, odprte hleve za živi-
no, pri kravah mlekaricah stre-
mijo k proizvodnji iz 8000 li-
trov mleka na 6500 po kravi na 
leto, saj trdijo, da je vse nad to 
mejo pač preveč. Pri zelenjavi 
vse plodovke cepijo, saj imajo 
tako veliko manj težav z bole-
znimi in škodljivci, tudi pride-

lek da je tako veliko večji. Po-
hvalijo se lahko tudi z veliko 
proizvodnjo kokošjih jajc, sa-
dik jagod in proizvodnjo bi-
oplina iz gnoja in rastlinskih 
ostankov. Bioplina za proizvo-
dnjo elektrike proizvedejo v 
ekvivalentu trideset tisoč li-
trov nafte. Proizvodnja cele-
ga posestva znese štiri mili-
jone frankov na leto, pridelke 
prodajo tudi verigi supermar-
ketov Migros in supermarke-
tom COOP.

ŠVICA PRIDELA KAR 
60 ODSTOTKOV SVOJE 
ZELENJAVE

Obisk inštituta FIBL, ki je vo-
dilna svetovna ustanova na po-
dročju ekološkega kmetijstva, 
je osvetlil tudi poskuse in pri-

merjave med različnimi nači-
ni pridelave hrane. Poskuse in-
štitut dela na svojem posestvu 
in pri kmetih. Največjo kvali-
teto hrane naj bi dokazali pri 
biodinamičnem načinu pride-
lave, sledi mu ekološka pride-
lava. Leta 1973 ustanovljen 
inštitut je še danes v zasebni 
lasti, zaposlenih je 155 ljudi, v 
glavnem strokovnjakov na po-
dročju kmetijstva. 

Zametki ekološke zelenjave 
v Švici segajo že v leto 1947. 
Danes Švicarji pridelajo 60 od-
stotkov lastne zelenjave, v se-
zoni pa je ne uvažajo. Koren-
ček tako na primer uvažajo v 
celem letu le dva meseca. Tudi 
transport zelenjave z letali je 

prepovedan, vsa uvožena zele-
njava pa mora ustrezati stro-
gim švicarskim zahtevam.

IZ MOČVIRJA DO KMETIJE

Na ogledu kmetije Bruder-
hof v kraju Dallikon v bliži-
ni Züricha, ki obsega 36 hek-
tarjev (trideset okoli hiše), je 
člane ekskurzije presenetila 
vsebnost humusa na njivah. 

Na kmetiji, kjer se dandanes 
ukvarjajo z zelenjavo, polje-
delstvom, živinorejo in ima-
jo bioplinarno za proizvodnjo 
elektrike, je bilo pred prvo 
svetovno vojno močvirje, ki 
so ga izsušili. Vsebnost humu-
sa na njivah je tako neverje-
tnih osem odstotkov, na enem 
travniku pa celo dvajset. Imajo 
sedemletni kolobar, med njiva-
mi imajo trimetrske zelene pa-
sove, ki jih pokosijo za živino, 
območje pa služi za dognoje-
vanje, zalivanje, škropljenje in 
transport, da čim manj potlači-
jo njivo. Poudarili so, da imajo 
pozimi pokrita tla. Zaupali so 
še en zanimiv podatek: živine, 
prirejene samo na paši, pro-
dajo za petindvajset odstot-

kov več kot ekološke živine, ki 
ni prirejena samo na paši. Pri-
delke prodajajo na kmetiji in 
preko svojega partnerja, ki z 
zelenjavo v zabojčkih oskrbu-
je okoli 600 strank.

O ekskurziji nam je Zvone Čer-
nelič z ekološko-biodinamič-
ne kmetije v brežiški občini še 
zaupal: „Še posebej smo bili 
ekološki kmetje tokrat vese-
li sopotnikov, kmetijskih stro-
kovnjakov iz strokovnih šol 
kmetijskih zavodov, saj bodo 
imeli ti v bodočnosti vse ve-
čjo vlogo pri izobraževanju 
bodočih ekoloških kmetov. To, 
kar smo videli v Švici, je bilo 
res vredno ogleda, še pose-
bej za tiste, ki tako že delamo 
in bomo videno poskušali pre-
nesti na čim več nejevernih To-
mažev, ki trdijo, da se ekološko 
ne da kmetovati in od takšne 
pridelave živeti.“ 

 Maruša Mavsar, 
 Zvone Černelič

Na kmetiji Biohof Widacher imajo sklenjen vodni krog s po-
močjo akumulacijskega jezera. 

V zaporih Wauwilermoos se zaporniki tudi poklicno izobra-
žujejo za nadaljnje življenje, delo na ekološkem posestvu pa 
zaporu prinese več milijonov švicarskih frankov letno. Pridel-
ke lahko kupite tudi v posebni trgovini zapora.

Drenaža med rastlinjaki

Ogrodni traktor za medvrstno obdelavo

KOSTANJEVICA NA KRKI - Društvo domače koline, ki ima se-
dež v Kostanjevici, združuje pa tako posavske kot dolenjske 
ljubitelje domačih kolin, je na praznik svetega Antona Pu-
ščavnika, imenovanega tudi "prašičkar", pripravilo tradici-
onalni praznik domačih kolin, na katerem so razglasili naj-
boljše pridelovalce domačih dobrot.

Na letošnje ocenjevanje so člani društva in ostali prinesli 99 vzor-
cev: 27 mesenk, 33 krvavic, deset pečenic, 12 tlačenk, šest vzor-
cev ocvirkov, pa tudi enajst slanih potic. Mesene izdelke je oceni-
la petčlanska komisija s predsednikom Petrom Verstovškom na 
čelu. V "kraljevski" kategoriji krvavic je slavil Dominko Kušljan 
iz Šentjerneja, drugo mesto je osvojil Jože Unetič iz Sajevc, tretje 
pa Jožef Petkovšek iz Leskovca. V kategoriji mesenih klobas sta 
prvo in tretje mesto osvojila Jože in Ivan Arh iz Velikega Podlo-
ga, v kategoriji pečenic pa prav tako prvo in tretje mesto Žiga in 
Boštjan Sintič iz Dolenje Pirošice. Slednji je na ocenjevanje pri-
nesel tudi najboljše ocvirke, drugo mesto pa si je prislužila An-
dreja Levičar z Dobrave. Med tlačenkami je zmago odnesel Sil-
vo Vide iz Grobelj pred Andrejo Dušak iz Cerkelj ob Krki. Kot 
je povedal Verstovšek, je bila kakovost izdelkov na visoki ravni, 
saj se pridelovalci iz leta v leto bolj trudijo tako glede estetike 
kot okusa. Pri krvavicah je pohvalil, da vanje niso dajali cimeta, 
pogrešal pa nekoliko več »domačnosti« (proso ali ajda namesto 
riža, več domačega majarona, domača čreva namesto kupljenih). 
Med tlačenkami oz. žolcami je pogrešal več takšnih, ki bi bile na-
rejene iz želodca ali mehurja, med ocvirki pa več takšnih s kožo. 

Prav tako petčlanski komisiji za ocenjevanje potic je predsedo-
val Martin Lindič. Po njeni oceni je najboljšo vlečeno potico spe-
kla Mihaela Blatnik iz Ledeče vasi, najboljšo vzhajano pa Tanja 
Luzar iz Šentjerneja. Druženje v gostilni Kmečki hram so pope-
strili z živo glasbo in licitacijo tlačenke. P. Pavlovič

Ključne so domače sestavine

V posameznih kategorijah so zmagali (z leve): Jože Arh, Žiga 
Sintič, Boštjan Sintič, Mihaela Blatnik in Silvo Vide (manjka-
ta Dominko Kušljan in Tanja Luzar).

Od 1. januarja 2015 veljajo za opravljanje osebnega dopolnilne-
ga dela (ODD) določbe novega zakona o preprečevanju dela in za-
poslovanja na črno. Bistveno izhodišče je, da ODD ne predstavlja 
oblike zaposlitve pri delodajalcu, ampak posameznik sam opravl-
ja priglašena dela v okviru ODD. Dela, ki se lahko opravljajo kot 
ODD, so razvrščena v dve osnovni skupini: prva skupina so dela, 
kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, 
njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela (občasna po-
moč v gospodinjstvu, pomoč pri kmetijskih delih, varstvo otrok in 
pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu, inštrukcije, pre-
vajanje in lektoriranje, izvajanje umetniških oziroma drugih kul-
turnih vsebin ob zasebnih dogodkih, pomoč pri oskrbi hišnih ži-
vali na domu lastnika živali), druga skupina pa, kadar posameznik 
sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z za-
konom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo 
na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih 
in jih prodaja, ali kadar gre za nabiranje in prodajo gozdnih sade-
žev in zelišč. Pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilne-
ga dela je vnaprej pridobljena vrednotnica, ki jo je mogoče kupi-
ti na kateri koli upravni enoti, ob vzpostavitvi e-uprave 2 pa bo to 
mogoče opraviti tudi preko spleta (predvidoma do 30. 6. 2015).

Osebno dopolnilno delo po novem 

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

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

www.krovstvo-trsinar.si
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BREŽICE – Slovensko etno-
loško društvo (SED) je de-
cembra v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice 
pripravilo etnološki večer v 
počastitev etnologinje in ku-
stosinje dr. Ivanke Počkar, 
dobitnice Murkove nagrade.

Po pozdravu prisotnih etnolo-
gov in ostalih slušateljev direk-
torice Posavskega muzeja Bre-
žice Alenke Černelič Krošelj 
je pogovor z dr. Ivanko Poč-
kar vodila njena stanovska 
kolegica dr. Helena Rožman. 
Bil je zelo zanimiv, sproščen 
preplet življenja od otroštva 
do Murkove nagrade, podkre-
pljen s predvajanjem slikovne-
ga gradiva iz arhiva dr. Počkar-
jeve. Njeno življenje je pričelo 
teči leta 1953 v Ljubljani, kjer 
je na Zavetiški 5 leto dni sta-
ra iskala velikonočne pirhe, na 
isti naslov pa je bil leta 1989 s 
Filozofske fakultete preseljen 
oddelek za etnologijo, tako da 
jo, kot je dejala dr. Počkarjeva, 
etnologija spremlja na nek na-
čin že od rosnega prvega roj-
stnega dne. Vse svoje življenje 
gleda z etnološkimi očmi v te-
žnji povezovanja preteklosti s 
sedanjostjo. V Brežice je prišla 
s trebuhom za kruhom z misli-
jo in namenom, da ostane »za-
časno stalno«, a malega »zača-

Dr. Jonatan Vinkler je svo-
je predavanje z naslovom 
»Uporniki in 'hudičevi solda-
tje' – slovenski protestanti-
zem 16. stoletja in islam« pri-
čel z dejstvom, da je bil islam v 
naši kulturi prisoten že davno 
v preteklosti, in sicer v obliki 
turške vojske, katere vojščaki 
so izpovedovali islam. Pojasnil 
je, da slovenščina v 16. stole-
tju še ni poznala izraza musli-
mani, ampak je tako za poime-
novanje turške vojske, turške 
države kot muslimanske vere 
poznala en sam izraz – Tu-
rek. Turki oz. njihova vojaška 
moč so ljudem takrat pome-
nili znak, da se jim približuje 
konec sveta, Turke so enači-
li s hudičem, oblikovala pa se 
je tudi posebna žanrska zvrst 
– pridige proti Turkom, v ka-
terih Turki nastopajo kot naj-
večje zlo, kot morilci, oskru-
njevalci, plenilci. Ob tem je 
Vinkler dejal, da so te pridi-
ge takrat imele enako funkci-
jo, kot jo ima danes televizija 
- funkcijo manipuliranja z lju-
dmi. Hkrati pa je konec 16. sto-
letja začela Evropejce turška 
država zelo zanimati in posle-
dica tega je bil izid knjige »Ži-
vljenje in podobe turških sul-
tanov«, ki velja za eno prvih 
proučevalskih knjig o turškem 

Predavanje dr. Jonatana Vinklerja

Čas za odprt pogovor o islamu
KRŠKO - V Mencingerjevi hiši je na povabilo Mestnega muzeja Krško 8. januarja predaval dr. Jonatan Vin-
kler, predavatelj na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, glavni urednik založbe Univerze na Primor-
skem in Zbranih del Primoža Trubarja ter avtor številnih znanstvenih člankov. 

orientu. Strah in trepet je ve-
lik del 16. stoletja vzbujal zla-
sti sultan Sulejman Veličastni, 
ena od številnih smeri turških 
vpadov na slovensko ozemlje 
pa je potekala tudi skozi naše 
kraje, in sicer preko Brežic, Kr-
škega in po dolini Save mimo 
Zidanega Mosta proti Celju in 
Laškemu.

Kako pa so se ljudje branili 
pred Turki? Vinkler pojasnju-
je, da je bila en del obrambe 
organizirana deželna obram-
ba, znotraj te organizirana me-
stna obramba in uvedba strel-
ske straže, drugi del pa je bila 
samoorganizacija na podeželju 
v obliki taborov, ki so bili pose-
jani praktično po vsem sloven-

skem ozemlju, razen v najbolj 
goratem delu, kjer taborov ni 
bilo. Kot primer enega najzna-
menitejših omeni tabor v Hra-
stovljah, v katerem se nahajajo 
posebna freska Mrtvaški ples 
in v glagolici napisani grafiti. 
Kot je dejal Vinkler, je glavne 
informacije o prodoru islama, 
turških vpadih in soočanju lju-
di s temi tegobami najti v delih 
Primoža Trubarja, ki je del po-
gledov na islam prevzel preko 
besedil nemškega reformator-
ja Martina Luthra. Slednji naj 
bi bil prvi moderni evropski 
teolog, ki pripadnikov islama 
ni štel za apostate (odpadnike 
od krščanstva), saj kljub temu, 
da imajo svojo vero, priznavajo 
tudi Kristusa. To je bil za takra-

tno Evropo velik intelektualni 
premik v protestantski misli, 
ki se je nato prijel in obveljal 
tudi pri Trubarju. »Ena duho-
vska pesem zoper Turke in vse 
sovražnike cerkve« je Trubar-
jeva pesmarica, v kateri loču-
je vernike, vero in vojsko ter 
o muslimanskih imamih celo 
meni, da so to zelo učeni lju-
dje, ki svoje ljudi vzgajajo do-
bro. Trubar je v tistem obdo-
bju zelo vplival na to, kakšno 
podobo so si o Turkih ustvari-
li Slovenci, in sicer so jih zaradi 
njegovih tekstov po eni strani 
dojemali kot »hudičeve solda-
te« ali predhodnico apokalip-
se, po drugi strani pa tudi kot 
nekoga, ki ga je mogoče mar-
sikaj naučiti in tako tudi spre-
meniti.

S slikovnim gradivom, pred-
vsem z reprodukcijami del 16. 
stoletja obogateno predava-
nje je Vinkler zaključil z nave-
zavo na dogajanja v Franciji in 
poudaril, da so danes razmere 
precej drugačne, kot so bile v 
16. stoletju, toda prišel je čas, 
ki terja tudi v slovenski druž-
bi temeljit in odprt pogovor o 
islamu, pri čemer bo potrebno 
zavzeti konkretna in odločna, a 
nefanatična stališča.
 Kristina Klemenčič

Predavatelj dr. Jonatan Vinkler pred zbranim občinstvom

Z Ivanko Počkar od otroštva 
do Murkove nagrade

sno stalnega« mesta Brežice 
danes ne bi zamenjala. Tu si 
je zaradi svoje širine, znanja, 
doslednosti in profesionalno-
sti pridobila velik ugled, ki ga 
uživa med stanovskimi kolegi 
in nekdanjimi profesorji. Me-
sta Brežice ne bi zamenjala niti 
njena družina, saj se tu počuti 
varno. Družina, ki je ob kilome-
trini njenega etnološkega dela 
velik del doseženega uspeha.

Počkarjeva pravi, da je v živ-
ljenja svojih informatorjev - 
ti niso intervjuvanci - vstopa-
la nežno in bila vedno dobro 
sprejeta. Življenjske zgod-
be »zapisuje« tenkočutno in z 
vsemi govornimi posebnostmi. 
Na jezik je silno občutljiva, ga 
ljubi in vse njene knjižne izda-

je so, tako dr. Rožmanova, pra-
ve literarne miniature. »Pogo-
vor mora biti – pomembna je 
živa beseda!« pravi naša Ivan-
ka. Preko knjig je oživila me-
sto Brežice, Bizeljsko ... Za pod-
poro pri izdajah knjig je vsem 
hvaležna, zlasti Društvu za 
oživitev mesta Brežice, ki je za 
mesto na ta način veliko nare-
dilo. Z etnološko dušo in očmi 
se je udeleževala vsega, če-
sar se je lahko, nov pogled na 
etnologijo ji je odprla Iva Sti-
plovšek, vzpodbujala jo je z 
majhno porumenelo fotogra-
fijo in je, pravi danes, ljubite-
ljica fotografije. »Posavje, kjer 
so jutra bližja soncu« je slogan 
Počkarjeve, ki prizna: »Čudo-
vit občutek je to - dobiti nagra-
do!« Natja Jenko Sunčič

Ivanka Počkar in Helena Rožman

DOBOVA – Nabito poln Kulturni dom Dobova je 10. januarja z 
bučnim aplavzom nagradil samostojno mažoretno predsta-
vo Mažoretk Dobova, ki so uprizorile plesno uspešnico Hre-
stač – moč poguma. Na odru so se zvrstile vse skupine ma-
žoretk OŠ Dobova in OŠ Kapele ter učenke dobovske šole, ki 
obiskujejo interesno dejavnost Ustvarjalni ples.

Glavno vlogo v predstavi so imele Klavdija Kelher kot Klara, Lo-
riana Bogovič kot Hrestač in Laura Pavlović kot Mišji kralj. Kla-
ra je Hrestača, leseno lutko vojaka, ki lahko z usti tre orehe, do-
bila kot darilo ob božičnem praznovanju. Med spanjem pridejo k 
njej miši z Mišjim kraljem na čelu. Pride do dvoboja med Hresta-
čem in Mišjim kraljem, pri čemer slednji zabode Hrestača, Kla-
ra pa v Mišjega kralja vrže čevelj in ta pogine. Klarine solze za 
umrlim Hrestačem le-tega ponovno oživijo. V zgodbi so nastopili 
tudi snežinke, srnice, kresničke, vile in božični vojaki. Ena točka 
je minila v popolni temi, samo s svetlečimi mažoretnimi palica-
mi, predstavo pa je zaključila igra senc. V predstavi sta nastopili 
tudi Ivana Vatovec (babica) in Špela Ravnikar (Tinka). Babica 
je svoji vnukinji Tinki pripovedovala zgodbo o Hrestaču. Ob kon-
cu sta se Loriana Bogovič in Laura Pavlović – obe sta tudi vodji 
mažoretne interesne dejavnosti na dobovski in kapelski šoli, pri 
vodenju jima pomaga še Lea Jurečič – domačim zahvalili pred-
vsem za potrpljenje, saj so se mažoretke na to predstavo dolgo 
in zelo zavzeto pripravljale.
 R. Retelj

Mažoretke uprizorile Hrestača

Laura Pavlović in Loriana Bogovič kot Mišji kralj in Hrestač, 
za njima del nastopajočih v mažoretni predstavi

BREŽICE - Konec decembra 
je že tradicionalno tudi Ple-
sno društvo Imani Brežice 
priredilo zimski plesni ve-
čer in s tem obiskovalce po-
peljalo novemu letu naproti 
v poskočnih ritmih moderne 
glasbe in s prepletom skrb-
no načrtovanih gibov.

Skupine Alter ego, Celestina, 
Hip hop odrasli, Ka Bavidas 
Pelera, Hip hop velika forma-
cija, Ka Bavidas Pelera mlaj-
ši, Sodobni ples 5+7, Hip hop 
3-5, Sodobni ples 3+4, Hip hop 
1+2, Sodobni ples 1+2 ter ple-

Pričarali zimsko pravljico

sni gostje Plesne delavnice Ili-
jane Lončar iz Požege. Predsta-
va, ki je poskrbela tako za oči 
kot ušesa polne dvorane, so 
oblikovale koreografinje Si-
mona Bortek, Rosana Hor-
vat, Hedvika Lopatič, Jerne-
ja Rožman in Katja Terglav. 
Gostje, plesalci Laure Lončar 
in Luke Kneževića, so izvedli 
koreografijo „S vezom ili (bez) 
veze“. Prvič so se publiki pred-
stavili tudi novi učitelji in ko-
reografi društva: za hip hop 
Samo Marinč, sodobni ples 
Eni Vesović in Samuel Samu-
el. Z zimsko pravljico, ki je bila 

res pravljična, saj je za sceno 
poskrbelo Društvo likovnikov 
Brežice, je plesno društvo za-
ključilo uspešno leto 2014. Kot 
je povedala Ksenija Herako-
vič v imenu društva, so plesalci 
obiskali več kot 60 prireditev v 
Sloveniji in tujini, občinstvu pa 
so se predstavili v več kot 200 
plesnih točkah. Po številnih 
priznanjih in kratkem oddihu 
ob počitnicah bo sedaj pravi 
čas za razmislek o nadaljnjem 
delu, toplejša polovica leta pa 
nam bo gotovo prinesla mnogo 
zanimivih, barvitih produkcij.  
 Maruša Mavsar

Zimska pravljica je zajela Brežice, še preden je zares zapadel sneg. 
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VELIKA VAS, LESKOVEC PRI KRŠKEM – V prostorih gasilskega 
doma Velika vas je 20. decembra potekala predstavitev knjige o 
Veliki in Gorenji vasi. Knjiga je razdeljena po poglavjih avtorjev, 
ki so v svoje prispevke vložili veliko truda in znanja. Tako se v 
prvem poglavju absolventa arheologije Jerneja Rihterja, ki so-
deluje pri različnih arheoloških raziskavah doma in v tujini, sre-
čamo z življenjem ljudi nekoč s pomočjo franciscejskega katastra 
in kaj je danes drugače. V drugem in tretjem poglavju nam knji-

žničarka in domoznanka Ljudmila Šribar predstavlja kmetijsko 
proizvodnjo Velike vasi leta 1918 in razvoj do leta 1941 ter na-
tančne opise cerkve sv. Martina v Veliki vasi. Četrto poglavje je 
delo domačina, vnetega zbiralca in raziskovalca lokalne pisne in 
slikovne dediščine Franca Pirca z opisi graščine v Veliki vasi. V 
zadnjem poglavju upokojena učiteljica zgodovine na OŠ Lesko-

vec pri Krškem Zdenka Horvat približa obe vasi v polpreteklem 
in sedanjem času. Nekaj vrinjenih kratkih zapisov drugih avtor-
jev knjigo etnološko in strokovno dodatno bogati. Knjigo je ure-
dila in lektorirala Jasmina Spahalić. Zapisi obsegajo skoraj 220 
strani, ki jih je oblikoval Boštjan Colarič. Izid knjige je podprla 
Krajevna skupnost Leskovec pri Krškem. 
 J. Spahalić, foto: Boštjan Colarič

SEVNICA - V Knjižnici Sevnica so 5. decembra zvečer oživeli 
miti. Tako je naslov skupinske likovne razstave likovne sekcije 
ART Lipa iz Kulturno umetniškega društva Budna vas. Obisko-
valce so z otvoritvenim programom pozdravile članice društva. 
Ljudske pevke Solzice so zapele ljudske pesmi, Aleksandra Si-
gmund Krajnc je zapela dve pesmici, Magda Sigmund pa je 
prebrala pesmi članic Eve Keber, Marije Bajt in Marjetke Er-
man. Povezovalna nit je bila v rokah Veronike Sigmund. »Raz-
stava je posvečena raziskovanju mitologije, folklornih pripove-
di, zgodb, katere se skrivajo v preteklosti. Za slikarje je tema 
zelo široka in zanimiva, ki potrebuje mnogo domišljije, znanja 
in izkušenj. Gledalca pa vabi na sprehod po čarobnem vrtu, pri-
sluhniti petju mitoloških ptic, ki naznanjajo prihodnost.« Tako 
je zapisala v opisu razstave Elena Sigmund, profesorica likov-
ne pedagogike in mojstrica vitrajev, ki je vodja sekcije in men-
torica ljubiteljskim slikarkam.
Za razstavo so svoja dela prispevale: Elena Sigmund, Gordana 
Dobriha, Mojca Musar, Marija Oven in Irena Zgonc. Rudi 
Stopar je v otvoritvenem nagovoru zaželel umetnicam iz likov-
ne sekcije ART Lipa še veliko ustvarjalnosti za naprej. 
 Magda Sigmund 

Ustvarjajo spletni učbenik

BREŽICE – Zavod Magičnost ustvarjanja LIJAmedia iz Cerkelj 
ob Krki, ki ga zastopata Mia Brunej in Matej Žibert, je v MC 
Brežice organiziral tridnevni mednarodni sestanek z udele-
ženci iz Edremita v Turčiji in Wettina iz Nemčije. Na sestanku 
so ustvarjali spletni učbenik za učenje videa, in sicer tako, da 
bo ta brezplačno na voljo za mlade, mladinske delavce in uči-
telje, ki jih zanima video. Projekt financira EU preko progra-
ma Erasmus. Šest udeležencev pripravlja video učbenik v slo-
venskem, nemškem, turškem in angleškem jeziku, končan pa 
bo maja 2015. V okviru predstavitve učbenika bo organizira-
na brezplačna video delavnica za mladinske delavce in zain-
teresirane učitelje.  N. J. S.

drobtinice minulega leta Miklavžev večer za odrasle 
in razstava Zakladi dreves
BOŠTANJ - Turistično društvo 
Boštanj ob Savi je v sodelova-
nju z Aktivom kmečkih žena 
Boštanj v začetku decembra 
pripravilo kar dve prijetni 
prireditvi. Miklavžev večer 
za odrasle so številni ude-
leženci vzeli resno in pustili 
otroke doma. Ob prijetnih vi-
žah Alojza Mrgoleta, pesmih 
Ljudskih pevcev iz Boštanja 
in kvinteta Boštanjski prija-
telji ter obujanju spomina na 
doživete zgodbe iz otroških 
let, pa tudi pregledu zgodovi-
ne obeleževanja Miklavža, so 
večerne ure kar hitro minile. 
Tudi parklji in angeli so zve-
sto opravljali svoje delo. Seve-
da se tudi Miklavž ni izneveril 
in prinesel mnogo daril. Za ga-
stronomske užitke so skrbe-
le članice aktiva s prigrizki in 
sladkimi dobrotami, turistič-
no društvo pa s kuhanim vi-
nom in čajem z dodatki.

Otvoritve čudovite razsta-
ve »Zakladi dreves« v obno-
vljeni kapeli sv. Nikolaja (pri 
boštanjski Graščini) pa so 
se udeležili številni ljubite-
lji umetnosti. V nabito polni 

kapeli so v uvodnem progra-
mu sodelovale članice doma-
čega pevskega tria Vilinke in 
inštrumentalni trio družine 
Drstvenšek. Navzoče je poz-
dravil predsednik turistične-
ga društva Aleš Germovšek, 
potem pa je dobil besedo rez-
barski umetnik Marjan Vo-
dnik iz Domžal, ki razstavlja 
18 prekrasnih silhuet, vsa-
ko iz druge vrste lesa, s svo-
jo zgodbo od stoletnega dre-
vesa do umetnine. Navzoči 

smo nemo poslušali opise in 
dogodke o vsakem drevesu, 
ki so bila posekana na raznih 
območjih Slovenije in zamej-
stva zaradi različnih vzrokov, 
in vsak kip predstavlja svojo 
zgodbo. Sledila so tudi mno-
ga vprašanja, na katera je od-
govarjal umetnik. Ob kon-
cu otvoritve so se udeleženci 
tudi posladkali in dobili skro-
mno darilce. 

 Janez Levstik 

POSAVJE - Družba Petrol je tudi konec leta 2014 že četrto le-
to zapored izvedla humanitarno akcijo »Naša energija pove-
zuje«, s katero bodo sredstva, predvidena za nakup poslov-
nih daril, namenili posameznikom, društvom in projektom v 
lokalnih skupnostih v skupni vrednosti več kot 60.000 evrov. 
V imenu družbe Petrol so poslovodje z bencinskih servisov v 
Posavju (BS Obrežje, BS Čatež, BS Brestanica, BS Krško 1, BS 
Krško 2, BS Brežice 2, BS Brežice 3, BS Bizeljsko in BS Dobova) 
sredstva v skupni vrednosti 1800 evrov predali družini hudo 
bolne deklice Mile Humek iz Dobove, je sporočil vodja dobov-
skega bencinskega servisa Peter Polovič.

Dušanovih 40 plesnih let

KRŠKO - V Kulturnem domu Krško je 30. decembra potekala slavnostna prireditev, na kateri 
je Dušan Vodlan obeležil 40 let uspešnega in prizadevnega dela na plesnem področju. V uro 
in pol trajajoči prireditvi se je na odru zvrstilo veliko glasbenih in plesnih talentov, pa tudi že 
uspešnih in priznanih plesalcev in glasbenikov. Ob koncu prireditve je Vodlan prejel zlato me-
daljo za 40 let dela, ki mu jo je dodelila Zveza kulturnih društev Slovenije, in posebno zlato me-
daljo za dosežke na športnem področju, ki mu jo je podelil predstavnik OKS ter večkratni olim-
pijski in svetovni prvak Miro Cerar starejši. Prireditvi je sledilo še družabno srečanje v hotelu 
City Krško ob glasbi skupine Rock Partyzani.  Vir: PK Lukec Krško, foto: Marko Mesec 

Z otvoritve razstave »Zakladi dreves« v kapeli sv. Nikolaja

Na prireditvi je zaplesal tudi Vodlan (v sredini).

Udeleženci sestanka Mete Misir, Matej Žibert in Mia Bru-
nej (zgoraj) ter Sertan Ay, Eugen Timm in Martin Kahles 
(spodaj)

Kljub dvema obsežnima decembrskima številkama, ki jima je sicer sledila malo skro-
mnejša prva januarska, se je v našem uredništvu nabral zajeten obseg člankov in po-
ročil z raznih dogodkov ob zaključku lanskega in začetku letošnjega leta, ki še niso na-
šli mesta na časopisnih straneh. Tokrat se je ponudila možnost, da to popravimo in se 
rešimo nekaj »starih dolgov«. Upamo, da bomo s tem kljub časovnemu zamiku razve-
selili tako organizatorje in ustvarjalce teh dogodkov kot avtorje prispevkov.   Ur.

Oživeli miti

Zapele so Ljudske pevke Solzice.

Knjiga o Veliki in Gorenji vasi

Soavtorji knjige

Zbrani na predstavitvi
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SENOVO - Območna enota Krško Zava-
rovalnice Triglav je vrtcu pri osnovni 
šoli Senovo namenila sredstva za na-
kup in postavitev podlage za igrala na 
zunanjem igrišču, kar bo povečalo var-
nost predšolskih otrok. Novoletna pre-
ventivna akcija je del družbeno odgo-
vornega projekta Zavarovalnice Triglav 
»Za boljši jutri«. V okviru tega je najve-
čja slovenska zavarovalnica del finanč-
nih sredstev, ki jih vsako leto nameni 
za novoletna darila poslovnim partner-
jem, razpršila po vsej Sloveniji in pod-

prla 22 različnih projektov v lokalnih 
skupnostih. Na zunanjem igrišču vrtca 
pri OŠ XIV. divizije Senovo predšolski 
otroci preživijo številne urice. Do pred 
kratkim je bil pod tamkajšnjimi igra-
li pesek. S pomočjo finančnih sredstev, 
ki jih je Zavarovalnica Triglav v okviru 
novoletne preventivne akcije »Za bolj-
ši jutri« namenila vrtcu, pa so pod igra-
la namestili podlago, ki bo omilila ali 
celo preprečila marsikatero poškodbo 
najmlajših. 
 Vir: Zavarovalnica Triglav

Praznične melodije
DOLENJA VAS - Dolenjeva-
ške Prepelice so decembra 
pod umetniškim vodstvom 
Mire Dernač Hajtnik sku-
paj z gosti spletale venček 
prazničnih melodij. Zbrane 
sta nagovorila predsednica 
KD Žarek Mateja Jesenšek 
in predsednik sveta KS Do-
lenja vas Goran Udovč. Sko-
zi adventni čas nas je pope-
ljal MePZ Lipnica iz Kamne 

Gorice z zborovodkinjo Met-
ko Soklič. Svoj repertoar so 
ta večer sakralno obarva-
li. Za instrumentalni pri-
dih sta poskrbeli kitaristki 
Lara Drugovič in Kristina 
Hafner, ki sta nas popelja-
li v čudoviti svet kitarske-
ga sola in dueta. Venček so 
spletale tudi pevke ŽePZ Fe-
mina Cantat z Velikega Trna 
z umetniško vodjo Ano Če-
šnjevar, ki so s pesmi-
jo oznanjale božično skriv-
nost. Za svetlo in bleščečo 
lučko v venčku prazničnih 
melodij pa je poskrbela pr-
vošolka Ana Volčanšek, ki 
nas je razveselila s svojim 
čudovitim glasom in milim 
zvokom flavte. Prepelice so 
venček spletale z novoletni-
mi melodijami, dokončno pa 
je venček prazničnih melodij 
zažarel ob skupnem prepe-
vanju. Venček sem pomaga-
la oblikovati v celoto Irena 
Janc. Veselo druženje v Do-
lenji vasi se je nadaljevalo ob 
kozarčku rujnega in ob slad-
kih dobrotah. 
 Irena Janc

Z otroško predstavo popestrili 
praznični čas

KAPELE - Decembrsko praznično vzdušje so v Kapelah pope-
strili starši vrtčevskih in šolskih otrok ter krajani z otroško 
predstavo »Mala čarovnica, ki ni mogla biti zlobna«. Že peto 
leto zapored so kapelski otroci s starši in starimi starši z ve-
likim veseljem pričakovali ogled otroške predstave, ki jo pri-
pravijo starši in krajani Kapel. Vsako leto pričarajo na odru 
pravljico, ki vsem polepša praznične dni in nam še dolgo osta-
ne v lepem spominu. Tokrat so svoj čas za pripravo igrice na-
menili: Metka Krošelj Molan, Vinko Penič, Jasna Jurman, 
Vesna Stergar, Katalin Makadi, Denis Kranjec in Alenka 
Pečnik Kranjec kot režiserka. Da pa je igrica zaživela v vsem 
svojem čaru, so pripomogli še družina Urek s kostumsko po-
dobo ter Iztok Molan z oblikovanjem gledaliških listov. Pri 
izvedbi so pomagali tudi otroci nastopajočih. Na koncu pred-
stave nas je obiskal dedek Mraz, ki je zopet prinesel darila in 
nas s svojo prisotnostjo razveselil.
 Vesna Molan

BREŽICE - Brežiški »lionsi« so 
preteklo leto zaključili z dobro-
delno gesto za otroke. V okvi-
ru večletne akcije »Otrokom 
pot do znanja« so predzadnji 
vikend v letu na grajskem dvo-
rišču v sklopu dogajanja Bre-
žice moje praznično mesto na 
stojnici ponujali rabljene knji-
ge, ki so jih podarili člani Lions 
kluba Brežice, v zameno za do-
brodelne prispevke. V okviru 
te akcije so zbrali dobrih 200 
evrov, ki jih bodo v vključili v 
omenjeni projekt. V okviru 
slednjega so v preteklih letih s 
šolskimi potrebščinami poma-
gali že mnogim otrokom iz so-
cialno šibkih družin v brežiški 
občni. Med drugim so preteklo 
leto tudi s pomočjo osnovno-
šolke iz Artič, ki se je odpove-
dala rojstno dnevnim darilom, 
in Alenke Cizel omogočili 
učencu OŠ Artiče enotedenski 
športno-jezikovni tabor in dve-
ma učencema dodatno pomoč 
pri urah angleščine. Lions klub 
Brežice za pomlad napovedu-
je tudi večji dogodek, katerega 
namen bo ravno tako zbiranje 
sredstev za otroke.
  L. Z.

Koledniki v Radečah

RADEČE - Koledovanje je star predkrščanski narodni običaj v času okrog novega leta. Otroci in 
mladi kot koledniki hodijo od hiše do hiše, prepevajo in prinašajo blagoslov. V župniji Radeče je 
tudi letos bilo koledovanje na Štefanovo, 26. decembra, popoldan. Koledniki so bili razdeljeni v 
štiri skupine, obiskali so okoli 160 hiš. V vsaki skupini so otroci ob spremstvu odraslih predsta-
vljali svete tri kralje, zvezdo in pastirje. Ob prihodu so najprej zaigrali in zapeli božično pesem 
»Poslušajte vsi ljudje«, nato pa so v recitalu zaželeli srečo in vse dobro ter prosili dar za pomoč 
otrokom v misijonskih deželah. Na podboje vrat so nalepili nalepko z letnico 2015 in začetni-
cami imen Treh kraljev G+M+B (Gašper, Miha, Boltežar), pod letnico in kraticami pa je napisa-
no: mir + pogum + blagoslov.
Letošnje geslo trikraljevske akcije je bilo »Naše veselje za srečo drugih«. Koledniki so zbirali 
denar za pomoč misijonarjem na Madagaskarju, v Ukrajini in Etiopiji. V naši župniji so skupno 
zbrali 1662 evrov. Zbrani znesek je že bil posredovan Misijonskemu središču Slovenije, ki ga bo 
namenil slovenskim misijonarjem v zgoraj naštetih državah. Misijonarji si prizadevajo, da bi 
omogočili otrokom šolanje, napredek v znanju in spremembo socialnega stanja.
 Štefica Mlakar

Dedek Mraz na Veliki Dolini

VELIKA DOLINA - Dedek Mraz je v decembru obiskal tudi otro-
ke na Veliki Dolini. Preden jim je razdelil darila, so si malčki 
in njihovi starši, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano, 
ogledali predstavo »Pika praznuje«, ki so jo pripravili otroci 5. 
razreda pod mentorstvom predsednice društva Marjete Arh 
Kvartuh. S pesmijo o starem dobrem možu so otroci priklica-
li dedka Mraza. Pridnih otrok je bilo zelo veliko, tako da je do-
bri mož razdelil kar 106 daril. Prihod dobrega moža, ki se za-
radi vremena tokrat ni pripeljal s sankami, ampak je prišel kar 
peš, smo skupaj omogočili starši, krajani krajevne skupnosti 
Velika Dolina in krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem s 
prostovoljnimi prispevki, ter donatorji. Po slovesu so otroci z 
nasmeškom odhiteli domov radovedno odpirat svoja darila.
 DPM Velika Dolina-Jesenice

Radeški koledniki

Dobrodelna 
gesta »lionsov«

Ustvarjalci otroške predstave

Otroci, ki so uprizorili igrico, z dedkom Mrazom

Za večjo varnost otrok

Alojz Šribar stokrat daroval kri 
KRŠKO – Območno združenje 
Rdečega križa Krško je sre-
di decembra organiziralo kr-
vodajalsko akcijo, na kateri je 
skupno 316 posameznikov da-
rovalo 450 ml krvi, zatem pa 
so za najbolj zveste v tem ple-
menitem dejanju organizira-
li še srečanje. Na srečanju kr-
vodajalcev so Mojca Vizler, 
sekretarka Rdečega križa OZ 
Krško, in članici ekipe prve 
pomoči Tatjana Lekše in Mi-
lada – Mima Stopinšek pode-
lile spominske zahvale z dari-
lom jubilejnim darovalcem: za 
30- (10), 40- (33), 50- (26), 
60- (13), 70- (8) in 80- kra-
tno (3) darovanje življenjske 
tekočine. Evidenca jubilejnih 
darovanj je sicer izdelana gle-
de na udeležbo na krvodajal-
skih akcijah Zavoda za transfu-
zijsko medicino, ki s terensko 
ekipo večkrat letno gostuje po 
krški občini, upoštevana pa so 
tudi darovanja na dislocirani 
enoti omenjenega zdravstve-
nega zavoda v Splošni bolni-
šnici Novo mesto. Prav poseb-
no mesto si je prislužil Alojz 
Šribar, ki je bil ob 100-kratni 
udeležbi na krvodajalski akci-
ji osrednje ime večera. Vizler-

jeva je ob slavnostni podelitvi 
poudarila, da je prav vsak po-
sameznik pomemben, ne gle-
de na to, kolikokrat daruje kri 
in ne glede na to, komu je le-ta 
namenjena, ter izrazila hvale-
žnost Občini Krško za sofinan-
ciranje delovanja Območnega 
združenja Rdečega Križa Kr-
ško. Humanitarna organizaci-
ja je razdeljena na 13 krajev-
nih organizacij, znotraj katerih 
deluje 57 prostovoljcev, na se-
dežu pa sekretarki pri človeko-

ljubnem delu pomaga še oko-
li 20 sodelavcev-prostovoljcev. 
Pomembna aktivnost Rdečega 
križa je torej tudi krvodajal-
stvo in k tej dobrodelni gesti 
ste vljudno vabljeni prav vsi. 
450 ml darovane krvi zdravo 
telo namreč hitro nadomesti, 
nezanemarljiva pa je ob tem 
misel, da ravno tega slabega 
pol litra življenjske tekočine 
nekomu reši življenje. 
 Doroteja Jazbec, 
 foto: Anton Hruševar

Stokratni krvodajalec Alojz Šribar (v ozadju za otroki)

S predaje sredstev senovškemu vrtcu

Kitaristki Lara Drugovič in 
Kristina Hafner
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Knjige iz Posavja
Vedno zanimive razglednice in druge knjige o zgodovini posavskih mest

UGODNO

Krško - 
Stoletje na razglednicah 

(2. izdaja)

Sevnica - 
Stoletje na razglednicah

Krško - 
Življenje z reko Savo

Krško in Krčani
(2. ponatis)

- Krško in okolica
- Brežice z okolico
- Sevnica in okolica
- Dekanija Videm

Viktor Tiler 
komplet zbranih del: 

17,50 €
35,00 €

17,50 €
35,00 €

12,50 €
25,00 €

7,50 €
15,00 €

8,50 €
17,00 €

NAROČILA: 040 634 783, 07 49 05 780; zalozba@posavje.info; Zavod Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO
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»Rodil sem se v trdni dese-
tčlanski kmečki družini. Bil 
sem četrti otrok in tretji sin, 
zato so starši želeli, da bi po-
stal duhovnik, kajti včasih je 
bil to takšen običaj, ampak 
mene to ni mikalo. Veliko sem 
bral, marsikaj me je zanimalo, 
zato sem se odločil za drugač-
no pot, a navezanost na zemljo 
je ostala, zato sem se po upo-
kojitvi začel ukvarjati z bio-
dinamičnim kmetovanjem. Z 
njim se brez uporabe umetnih 
gnojil dosega odlična kakovost 
pridelkov, ohranja se plodnost 
tal, pestrost kulturnih rastlin 
in ekološko ravnotežje. Osno-
va za delo na zemlji je upora-
ba naravnih preparatov, ki jih 
pripravim sam, poleg tega pa 
poteka delo v skladu s koz-
mičnimi ritmi, ki so povezani 
z dnevi, s položajem Lune, ki je 
sestavni del Zemlje, ter v skla-
du s položajem in konstelaci-
jo planetov,« je tekla pripoved 
Janeza Košarja, soustanovi-
telja društva za biodinamično 

Kmetovalec, godec in folklorist Janez Košar

»Igram na star, ljudski način«
ŽIGRSKI VRH - V vasi Žigrski Vrh v sevniški občini, od koder se v jasnem vremenu širi prekrasen razgled na 
Lisco,  Kum, hrvaško Sljeme in Gorjance, živi v hiši, ki jo je zgradil v bližini svoje rojstne domačije, 72-letni 
Janez Košar - podjetnik v pokoju, ljudski godec, folklorist in biodinamični kmetovalec. 

gospodarjenje Ajda Posavje. 
»Veste, zemlja nam ogromno 
nudi, le sprejeti moramo znati, 
a znati moramo zanjo tudi pra-
vilno skrbeti, ker nas sicer čez 
nekaj stoletij ne bo več,« je na-
daljeval in nato pokazal na sa-
dovnjak, na majhne vrtove in 
majhno mlako, ki je v prostoru 
nujna za ohranjanje naravnega 
ekosistema. »Če bi ljudje znali 

prisluhniti naravi in jo opazo-
vati, bi se lahko ravnali po njej 
in ne bi potrebovali nobenega 
zakona,« je še dodal. 

Posebno mesto v njegovem 
domu pa ima harmonika. Z njo 
se je prvič srečal kot otrok, saj 
je v bližini njihove domačije ži-
vel muzikant Franc Vovk, ki je 
pogosto prihajal na obisk in z 
veseljem raztegoval meh. Še 
več dni po njegovem odhodu 
si je mladi Janez brundal zai-
grane melodije, a ker ni imel 
harmonike, je s prsti igral po 
svojih prsih, ki so nadomeščale 
inštrument. Oče, ki je opazil si-
novo močno željo, je nekoč na-
sekal dovolj veliko količino »fi-
žolovk«, jih naložil na voz in jih 
odpeljal v mesto. Zanje je dobil 
staro, skoraj uničeno harmoni-
ko, a veselju v hiši ni bilo kon-
ca. »To je bila moja prva har-
monika,« je še dodal Košar, ki 
se je potem bolj kot harmoni-
ki posvetil šolanju in poklicu. 
Ko pa je za svoj 60. rojstni dan 
ponovno prejel v dar harmo-
niko, se od nje ni več ločil. Pri-
ključil se je razborski folklorni 
skupini, v kateri je bil najprej 
plesalec ljudskih plesov, po-
tem pa je postal godec. »Igram 
na star, ljudski način, tako kot 
so igrali godci pred stotimi leti. 
Tega načina igranja danes sko-
raj nihče več ne pozna,« je na-
daljeval in dodal, da je hodil 
tudi na plesne in godčevske 
delavnice, da bi še bolj spo-

znal tradicionalno ljudsko pe-
tje, igranje in ples. V lanskem 
septembru se je udeležil tudi 
regijskega srečanja pevcev 
ljudskih pesmi in godcev ljud-
skih viž ter se uvrstil na finalno 
srečanje, ki se je 22. novembra 
odvijalo v Zrečah. Predstavil se 
je z dvema skladbama, ki ju je 
kot otrok poslušal v domačem 
okolju, ko jih je igral ljudski go-
dec Franc Vovk. Pri poustvar-
janju teh melodij je bil Janezu 
v veliko pomoč Jelko Hvala, 
ki je z Vovkom v tistih povoj-
nih časih igral klarinet. Navdu-
šil je z »Drvarsko polko«, ki so 
jo v starih časih igrali na vsa-
ki prireditvi, še posebej pa je 
bila priljubljena takrat, ko so 
fantje ob nedeljah pod vaško 
lipo preizkušali moči in se šo-
pirili pred dekleti. Viža »Zdejle 
gremo tutle tam« pa se je igra-
la, ko so se fantje odpravljali is-
kat svoje neveste in ljubezen ni 
bila na prvem mestu. 

Nekdanji plesalec in godec fol-
klorne skupine Društva upo-
kojencev Razbor (ko je bil še 
član, je za ohranitev skupine 
doniral sredstva za 17 oblačil 
in vesel je, da skupina še ve-
dno s svojim delovanjem ohra-
nja oblačilno kulturo s konca 
19. stoletja in tradicijo ljud-
skih plesov), poznavalec bio-
dinamičnega kmetovanja in 
velik ljubitelj narave ima še ve-
liko načrtov. Eden izmed njih 
je uglasbitev zadnje kitice pe-
smi »Nekoč« pesnice Mihaele 
Zahrastnik, članice društva 
za biodinamično gospodarje-
nje Ajda Posavje. »S svojimi pe-
smimi v pesniški zbirki, ki jo je 
izdala v lanskem septembru, je 
pokazala, kako z naravo vzpo-
staviti dialog,« je pojasnil so-
govornik, ki meni, da mora člo-
vek, če želi ostati vitalen, ves 
čas nekaj početi. »Telesne in 
umske aktivnosti ne smeš za-
nemariti,« je zaključil najin po-
govor v svojem toplem domu, 
v katerem se je slišal tudi pra-
sket ognja v peči na drva. 

 Smilja Radi

Janez Košar s svojo harmoniko

PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI - Boštjanu Kuneju iz Bi-
strice ob Sotli so na njegovi poti v samostojnost – tako je 
poimenoval akcijo zbiranja denarja za dodelavo svojega 
vozila– pomagali že mnogi. Nazadnje so se z dobrodelnim 
koncertom na njegov klic odzvali tudi domačini. 

Ponovoletni dobrodelni kon-
cert »Boštjanova pot v samo-
stojnost« so zaradi večjega pri-
reditvenega prostora pripravili 
v večnamenski dvorani v Podče-
trtku, kjer je nastopila razgibana 
množica glasbenikov in glasbe-
nih zasedb. Po svojem nastopu 
so roko Boštjanu stisnili MoPZ 
Terme Olimia Podčetrtek, Ljud-
ski pevci Fantje z vrhov, pevke 
Sosede, Mladi korenjaki, pev-
ke Dekliškega cerkvenega pev-
skega zbora La Vita, Marko in 
Miha Zagmajster, MePZ Bistri-
ca ob Sotli, Nika Kunst, Andrej 
Černelč, Social Blue, Osti jarej in 
Brencl banda. Za smeh in obisk 
vidnejših politikov je poskrbel 
imitator Tilen Artač, besedne 
niti je pletla Zdenka Ivačič. 

Celoten izkupiček koncerta - skupaj s prodajo kart in sponzor-
skimi sredstvi je bilo zbranih 2.700 evrov - so organizatorji (RK 
Bistrica ob Sotli, tamkajšnje kulturno in mladinsko društvo in 
Občina Bistrica ob Sotli) namenili invalidnemu Boštjanu, ki si je 
zaradi obolelosti za Beckerjevo mišično distrofijo primoran do-
delati svoje vozilo. Vožnja avtomobila bi mu, kot pravi, omogo-
čila pot v samostojnost, predvsem pa možnost, da obdrži službo 
v Kozjanskem parku ter da ostane povezan z družbeno okolico. 
Zato je Boštjan pred dobrim letom začel z obširno akcijo zbiranja 
donatorskih sredstev za okoli 40.000 evrov vredno investicijo. 

Dobrodelni koncert so obiskali številni Boštjanovi sokrajani, pri-
jatelji in sodelavci, nagovorila sta ga tudi direktor Kozjanske-
ga parka mag. Hrvoje Teo Oršanič in župan Franjo Debelak. 
»Podpora domačih ljudi, domačega okolja, dobre misli in poziti-
ven odziv prijateljev, sosedov, sodelavcev, znancev mi pomenijo 
največ. Vse to je moji zgodbi dalo še močnejši zagon in trdno pre-
pričanje, da mi bo uspelo,« je po koncertu dejal Boštjan. S svojo 
zagnanostjo in voljo je doslej uspel zbrati dobro polovico sred-
stev, kot pravi, pa mora sedaj počakati še na odziv države, saj bo 
morda ta po novem zakonu takšno investicijo sofinancirala. Če 
bo res tako, bo lahko dodelava njegovega vozila stekla že kmalu, 
sicer bo primoran še naprej preizkušati, koliko dobrote je v lju-
deh. Po dozdajšnjih odzivih je je še zelo veliko. 
 Emilija Šterlek

Boštjan vse bližje svojemu cilju

Boštjanu Kuneju so na pomoč 
priskočili mnogi nastopajoči.

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - 8. januarja smo predstavniki Žup-
nijske Karitas Radeče obiskali naše župljane (župnija Radeče in 
Svibno) in občane občine Radeče, ki prebivajo v Trubarjevem 
domu upokojencev v Loki. Z vsemi, ki jim to dopušča zdravstve-
no stanje in počutje, smo se srečali v večnamenski dvorani. Po 
pozdravu z 20 stanovalci in kratki molitvi  je radeški župnik Miro 
Bergelj opisal, kako smo praznovali božične praznike v naši žup-
niji. Župnik je vsem zaželel obilo blagoslova v letošnjem letu. Mi-
mica Mesojedec je prebrala lepo »božično zgodbo«. Tajnik Žup-
nijske Karitas Miran Prnaver je prav tako pozdravil vse navzoče 
in na kratko predstavil delovanje Župnijske Karitas Radeče. Po-
udaril je, da poleg materialne pomoči številni potrebujejo tudi 
pomoč, podporo v obliki pogovora, poslušanja. Za tako poslan-
stvo pa ne potrebujemo denarja, ampak le čas in dobro voljo. Sre-
čanja se je poleg sedmih prostovoljcev radeške Karitas udeležil 
tudi svibenski župnik Janez Jasenc. Da je bilo srečanje bolj ve-
selo, slovesno in praznično, smo zapeli nekaj božičnih pesmi, v 
katerih so se nam pridružili stanovalci doma. Letos je bilo petje 
še bolj veselo in odmevno, saj nas je spremljal harmonikar An-
drej Lamovšek. Sledila je še skromna in simbolična obdaritev 
in prijeten klepet. Oba župnika in tajnik Karitasa so v spremstvu 
socialne delavke nato še po sobah obiskali vse župljane, ki zara-
di bolezni niso mogli v dvorano. Loko smo tistega dne zapuščali 
z občutkom hvaležnosti, da smo imeli priložnost prijetnega sre-
čanja z našimi v marsičem preizkušanimi sestrami in brati. Lepa 
zahvala gre tudi zaposlenim v domu za vso pomoč in sodelovan-
je pri organizaciji našega srečanja.  M. Prnaver 

Obisk radeške Karitas v TDU Loka 

KRŠKO - Ljudska univerza Krško ima že dolgo tradicijo delovanja 
študijskih krožkov, ki jih je v Sloveniji razvil Andragoški center 
Slovenije  in jih še vedno spremlja. V študijskem letu 2014/15 
je razpisala sedem novih študijskih krožkov, ki so za udeležence 
brezplačni, saj so sofinancirani iz državnega in občinskega prora-
čuna. Študijski krožek »Slovenija, tu živim in se učim« je že kon-
čan. Krožek »Iz petindvajsetih črk gradimo knjižne hiše« pote-
ka, drugi krožki pa se bodo začeli v januarju in februarju 2015. 
Novi študijski krožki, ki so še na voljo, so: »Spoznaj sebe in najdi 
svojo pot«, »Reciklaža starih oblačil in izdelava krpank«, »Dru-
žabne igre nekoč in danes«, »Prehodimo pešpoti v naši okolici«, 
»Učenje nemščine« in »Samooskrbni vrt«. 

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

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetiscezamalezivali.html/ ali obiščete zavetišče.

Na posvojitev čaka 
še nekaj živali.

14402B 
Kuža manjše rasti, star do 2 
leti, prijazen in igriv, rad ima 
sprehode, želi si varnega doma, 
je čipiran, registriran in cepljen.

14396KO  
Zdrav in živahen psiček terier, 
star do 2 leti, čipiran in cepljen, 
je zelo prijazen do otrok in sta-
rejših, išče topel dom.

14401B 
Večji in zelo prijazen pes, star 
do 2 leti, križanec med bern-
skim planšarjem in nemškim 
ovčarjem. Vesel bo skrbne dru-
žine in toplega doma.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občinskega sveta Občine Brežice objavlja

Javni poziv uporabnikom javnih dobrin 
v občini Brežice

Z Odlokom o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin v občini Brežice (Uradni list RS, št. 100/08; v nadaljevanju: 
Odlok) je opredeljen Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
v občini Brežice (v nadaljevanju: svet uporabnikov) kot organ 
varstva pravic uporabnikov javnih dobrin, ki se zagotavljajo z 
izvajanjem obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih 
služb v občini Brežice. 
Svet uporabnikov, ki je sestavljen iz petih (5) predstavnikov 
uporabnikov javnih dobrin v občini Brežice, imenuje Občinski 
svet Občine Brežice. Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja predlaga Občinskemu svetu v imenovanje štiri 
člane, enega pa predlaga župan.
Uporabnike javnih dobrin v občini Brežice pozivamo, da 
nam posredujete predloge kandidatov za imenovanje v svet 
uporabnikov. Podatki o predlaganih kandidatih naj vsebujejo 
osebne podatke kandidata (ime in priimek, rojstni podatki, 
naslov) ter soglasje kandidata. 
V skladu s četrtim odstavkom Odloka članstvo v svetu 
uporabnikov ni združljivo z zaposlitvijo, pogodbenim delom 
ali članstvom v organih upravljanja pri izvajalcih lokalnih 
gospodarskih javnih služb in z delom v upravnih organih občine 
Brežice. 
Prosimo vas, da vaše predloge o možnih kandidatih pošljete 
na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Občinski svet Občine Brežice, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice, najkasneje do 28.1.2015. 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja mag. Andrej Vizjak

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV IN PROJEKTOV V LETU 2015 ZA 

NASLEDNJA PODROČJA:

1. KULTURA
a) Ljubiteljska kultura – programi ter redna dejavnost društev
b) Ljubiteljska kultura – organizacija programov, izobraževanj 

in prireditev preglednega značaja
Kontaktna oseba: mag. Božena Devčič, tel. 07 620 5592, 
bozena.devcic@brezice.si

2. ŠPORT
a) Programi športa

Kontaktna oseba: Matija Kolarič, tel. 07 620 5593, 
matija.kolaric@brezice.si

3. MLADINA
a) Programi s področja dejavnosti otrok in mladine

Kontaktna oseba: Vilma Zupančič, tel. 07 620 5595, 
vilma.zupancic@brezice.si

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

zdravstvenega varstva 
Kontaktna oseba: Mojca Banič, tel. 07 620 5591, 
mojca.banic@brezice.si

Razpisi so objavljeni na spletni strani Občine Brežice www.
brezice.si v rubriki »Javni razpisi«, in sicer z dnem 22. januar 2015.

Roka za oddajo prijav na vse razpise je 4. marec 2015.

Odpiranje prispelih prijav, ugotavljanje pravilnosti in popolnosti 
prijav ter oblikovanje predlogov za izbor programov bodo za 
posamezna področja opravile posebne strokovne komisije, ki jih 
imenuje župan.

Razpisi za ostala področja bodo objavljeni po sprejemu 
proračuna Občine Brežice za leto 2015 - predvidoma konec 
marca/začetek aprila 2015.

PRSTaN  Posavska stična točka za nevladne organizacije kot 
tehničnoadministrativni organ objavlja

POZIVA K PREDLOŽITVI KANDIDATUR ZA PREDSTAVNIKE 
NEVLADNIH ORGANIZACIJ V RAZVOJNI SVET REGIJE POSAVJE

Poziv je namenjen nevladnim organizacijam, registriranim na 
podlagi Zakona o društvih, Zakona o zavodih (zasebni zavodi) 
ali Zakona o ustanovah in s sedežem v občinah: Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica ali Radeče.

Namen poziva je imenovanje predstavnikov posavskih NVO (= 
društva, zasebni zavodi, ustanove) v  najvišji organ regije, kjer 
bodo zastopali interese in stališča nevladnega sektorja v regiji. 
O svojem delu bodo dolžni poročati kolegiju Mreže NVO Posavja 
in koordinatorju oz. stičišču ter pri svojem delovanju upoštevati 
navodila navedenih dveh organov.

Rok za oddajo predlogov je 6. februar 2015 (upoštevane bodo 
vse pošiljke, ki bodo do vključno 6. 2. 2015 oddane na pošto), in 
sicer na naslov: PRSTaN, Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice, s 
pripisom »Predlog za predstavnika NVO«.

Vse informacije in ustrezne obrazce za podajo predloga najdete 
na spletni strani www.prstan.eu ali nas kontaktirate na info@
prstan.eu oz. tel. 041 944 460.
 PRSTaN

Župan občine Brežice Ivan Molan se je udeležil podelitve priznanj 
udeležencem tečajev računalniškega opismenjevanja starejših v 
sklopu projekta Migam z@ računalnikom, ki je potekal v Knjižnici 
Brežice. Projekt preko programa javnih del omogoča Občina Breži-
ce. V letu 2014 je bilo izvedenih 17 tečajev, na katerih je 254 ude-
leženk in udeležencev brezplačno spoznalo delo z računalnikom in 
postalo samostojnih pri raziskovanju svetovnega spleta. Tečaji se na-
daljujejo tudi v novem letu, trenutno potekata dva tečaja v Knjižni-
ci Brežice in eden na Osnovni šoli Bizeljsko.

Program računalniškega opismenjevanja je nastal na pobudo Knji-
žnice Brežice in Društva upokojencev Brežice ter bil uresničen s pod-
poro Občine Brežice, ki zanj v sklopu programa javnih del zagotavlja 
potrebna sredstva. Osrednji namen tečajev, ki potekajo pod vod-
stvom mentorice Lilijane Žiroš, je starejšim omogočiti pozitivno iz-
kušnjo z računalnikom, vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest, jih 
motivirati za nadaljnje učenje in samostojno uporabo računalnika 
ter svetovnega spleta v vsakdanjem življenju.

Župan Ivan Molan je čestital prejemnikom priznanj za uspešno opra-
vljen tečaj in jim zaželel uspešno delo z računalnikom. Direktorica 
Knjižnice Brežice mag. Tea Bemkoč je ob svojem nagovoru tečajni-
kom predstavila tudi možnost brezplačne individualne računalniške 
pomoči uporabnikom, ki so se že udeležili katerega izmed računal-
niških tečajev, pa bi želeli osvežiti znanje. Pomoč je namenjena tudi 
uporabnikom, ki bi se želeli poučiti o samostojni rabi programa CO-
BISS – MOJA KNJIŽNICA (iskanje gradiva, podaljševanje roka izpo-
soje ipd.) ter portalov BIBLOS in DOBREKNJIGE.SI. 

PIŠECE, BIZELJSKO – V začet-
ku meseca januarja sta Olga in 
Mihael (Miha) Leskovšek v pi-
šeški cerkvi sv. Mihaela obno-
vila svojo zakonsko zaobljubo 
izpred 60 let. Bisernoporočen-
cema je ob tem izjemnem jubi-
leju čestital župan občine Breži-
ce Ivan Molan. 

Dejal je, da sta zakonca Leskov-
šek pomemben del družbenega 
življenja v svojem kraju, zaselku 
Orehovec pri Pišecah, saj je njun 
dom že šest desetletij povezova-
lec tako vaščanov kot dogajanja 
v vasi. Zaželel jima je še obilo do-
brega počutja in razumevanja. 
Ob vprašanju, kakšen je recept 
za dolgoleten in uspešen zakon, 
sta se Leskovškova strinjala, da 
je potrpežljivost pri tem gotovo 
pomembna vrlina. 

Bisernoporočenca sta prava za-
kladnica bogatih življenjskih iz-
kušenj in spominov, ki jih še da-
nes rada delita. V kraju se radi 
spominjajo veselega druženja v 
Leskovškovi hiši ob ličkanju ko-
ruze, ruženju fižola, smukanju 
perja in podobnih dogodkih, ki 
so popestrili večere na vasi. Go-
spa Olga je bila še posebej pri-
ljubljena med mladimi, saj je 

V Pišecah ponosni na bisernoporočenca 

znala svoje znanje o kmečkih 
opravilih potrpežljivo in z veliko 
mero dobre volje deliti z njimi, 
tako je veliko generacij mladih 
deklet naučila okopavati koru-
zo, žeti pšenico, pleti korenje in 
ostala dela, ki so jih morale go-
spodinje poznati. 

Olga se je rodila in odraščala na 
Zevnikovi kmetiji na Bojsnem, 
Miha pa na njunem sedanjem 
domu v Orehovcu. Njun vsakdan 
je krojilo delo na kmetiji. Že zgo-
daj v otroštvu sta izkusila vojno 
in pomanjkanje, Olga z družino 
v izgnanstvu v Nemčiji, Miha pa 
na domačih tleh. Po končani voj-

ni sta pridno pomagala na do-
mačijah svojih staršev in konč-
no lahko začela uživati mladost. 
Živela sta nedaleč drug od dru-
gega in skupna pot k nedeljskim 
mašam ju je združila v prijatelj-
stvu, ki je preraslo v ljubezen. V 
želji po skupnem življenju sta se 
v začetku leta 1955 poročila in 
se v novem domu razveselila roj-
stva hčerke Zinke. Človeka odpr-
tega srca, vedrega duha in pri-
dnih rok sta ponudila varen dom 
in ljubeznivo zavetje rejenkama 

Zvonki in Marici. Delo na kme-
tiji je potekalo od jutra do veče-
ra, kljub vsem naporom je za-
konca Leskovšek delo družilo in 
po besedah njunih sovaščanov 
sta bila zgled vsem mladim dru-
žinam v kraju kot prijetna dru-
žabnika, vedno obdana z dobri-
mi sosedi in znanci. 

Sosedje in sokrajani dobro po-
mnijo, kako skrbno sta Olga 
in Miha varčevala za gradnjo 
nove hiše, ki sta jo zgradila v le-
tih 19711974 zgolj s skromni-
mi prihodki svoje kmetije. Da-
nes kmetija živi naprej, na njej 
že pomagata gospodariti vnuka 
jubilantov  Damjan z Urško in 
Boris z Nino, ki sta poleg hčer-
ke Zinke Olgi in Mihatu v veliko 
pomoč, raste pa že četrti rod: 
pravnuki Niko, Klemen in Lana, 
ki bisernoporočencema lepšajo 
jesen življenja.

Ob praznovanju biserne poro-
ke so jubilantoma njuni doma-
či in gostje zaželeli obilo zdrav-
ja, dobrega počutja in še vrsto 
let srečnega skupnega življenja. 

Občina Brežice omogočila 254 tečajnikom 
spoznavanje sveta računalništva
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Občina Krško obvešča javnost, da se je zaključila javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega na-
črta ožjih ureditvenih območij III., IV., in V. zgodovinskega jedra 
Krško (SDUN staro jedro Krško – »Železnina«), ki ga je izdelal To-
pos, d.o.o., Novo mesto (november 2014). 

V času javne razgrnitve je imela javnost pravico podati pripombe 
in predloge na dopolnjen osnutek SDUN staro jedro Krško – »Že-
leznina«. Župan Občine Krško je v januarju 2015 potrdil stališče 
do pripombe oziroma predloga, ki je bil podan na javno razgrnjen 
dopolnjen osnutek SDUN staro jedro Krško – »Železnina«. Občina 
Krško je stališče do pripombe oziroma predloga objavila na sple-
tni strani Občine Krško www.krsko.si.

Občina Krško, 
Zveza kulturnih društev Krško in 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Krško

Vas vljudno vabijo na  
proslavo

 ob slovenskem kulturnem prazniku
v soboto, 7. februarja 2015, ob 18. uri 

v Kulturni dom Krško.

Slavnostni govornik bo
mag. Igor Teršar, 

direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.
Na slovesnosti bomo podelili Prešernove plakete.

V kulturnem programu sodelujejo
»znameniti Krčani« in Orkester slovenske policije 

z dirigentom Nejcem Bečanom.

Za ves promet bo zaradi izvaja-
nja več projektov še do sredine 
leta zaprta cesta Krško – Bresta-
nica skozi Sotelsko. Občina Krško 

Na odseku skozi Sotelsko v teku več projektov

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2015 v občini Krško
Občina Krško je z letom 2015 po-
novno pristopila k pripravi baze 
zavezancev za plačilo nadome-
stila za uporabo stavbnega ze-
mljišča (NUSZ) za leto 2015. V 
skladu z zakonodajo je Občina 
Krško že v preteklih letih razširi-
la bazo zavezancev in z dopolni-
tvijo omogočila enako obravna-
vo vseh lastnikov in uporabnikov 
stavbnih zemljišč. Dopolnitev 
baze podatkov za odmero nado-
mestila se je nanašala na nepo-
zidana in pozidana stavbna ze-
mljišča, ki do sedaj še niso bila 
vključena v bazo in odmero.

Kljub dejstvu, da bazo zavezan-
cev redno ažuriramo na podlagi 
prejetih vlog in uradnih evidenc, 
še vedno obstaja verjetnost na-

pak predvsem pri tistih, ki v pre-
teklem letu niso bili pozorni na 
podatke, ki so bili osnova za od-
mero nadomestila. Zavezanec, 
ki ugotovi, da odmera nadome-
stila ne prikazuje dejanskega 
stanja, ima v skladu s pravnim 
poukom v roku 15 dni od pre-
jema odločbe pravico do pritož-
be na pristojno davčno upravo.
 
Zavezance za plačilo NUSZ, ki so 
v skladu z 12. in 13. členom Od-
loka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Kr-
ško (Uradni list RS, št. 131/03, 
34/04, 124/08, 20/12 in 25/14) 
upravičeni do oprostitve plačila 
nadomestila, pozivamo, da do 
31. januarja 2015 podajo vlogo 
za oprostitev na Finančni urad 

Brežice, Cesta prvih borcev 39 
a, 8250 Brežice.

Zavezanec, ki bo za posamezni 
odmerni predmet prvič prejel 
odločbo o odmeri nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča, 
lahko vloži zahtevo za oprostitev 
plačevanja nadomestila pri pri-
stojni davčni upravi, skupaj s pri-
tožbo na odločbo o odmeri na-
domestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v roku, ki je določen za 
pritožbo na odločbo.

Nadomestilo sodi med lastne 
občinske prihodke in predstavlja 
enega najpomembnejših virov lo-
kalne skupnosti. Tako pridobljena 
sredstva se namenjajo opremlja-
nju stavbnih zemljišč, urejanju 

javnih površin ter za vse ostale 
posege za dvig nivoja komunal-
nega standarda vseh prebivalcev 
v občini. Nadomestilo za upora-
bo stavbnega zemljišča se plaču-
je letno od zazidanega in neza-
zidanega stavbnega zemljišča in 
sicer za stanovanjsko in poslovno 
dejavnost. Zavezanec za plačilo 
je neposredni uporabnik zemlji-
šča oziroma stavbe ali dela stav-
be (lastnik oziroma najemnik po-
slovnostanovanjskih prostorov).

Za vsebinska vprašanja glede 
odmere se lahko zavezanci obr-
nejo tudi na Oddelek za gospo-
darske dejavnosti Občine Krško 
oz. na Mitjo Kožarja. Telefon: 
07 49 81 358, enaslov: mitja.
kozar@krsko.si

namreč v tem času nadaljuje s 
projektom hidravličnih izboljšav 
na odseku Čistilna naprava Bre-
stanica – Hidroelektrarna Krško 
(povezava sistemov Krško in Se-
novo) ter s projektom širokopa-
sovnih povezav. Za sanacijo usa-
da na odseku te ceste je izbran 

Na cesti Krško – Brestanica skozi Sotelsko potekajo dela hidravličnih izboljšav, širokopasovnih pove-
zav, stekla bodo dela sanacije usada in širitev ceste na dveh zožanih delih, Infra gradi kanalizacijo, 
zato bo cesta do sredine leta zaprta za ves promet.

izvajalec, ki bo predvidoma še 
ta mesec začel z deli. Občina Kr-
ško pa bo hkrati s temi projekti 
tudi pristopila k razširitvi ceste 
na dveh najbolj ozkih delih te ce-
stne povezave. Podjetje Infra iz-
vaja tudi gradnjo fekalne kanali-
zacije iz naselja Sotelsko. Zaradi 

velikega obsega del oziroma iz-
vajanja več projektov hkrati, ki 
naj bi se predvidoma zaključili 
do sredine tega leta, bo v tem 
času tudi popolna zapora ceste 
Krško – Brestanica.
Občane prosimo za razumeva-
nje.

Obvestilo o zaključku javne razgrnitve 
dopolnjenega osnutka SDUN staro mestno 

jedro Krško – »Železnina«

Potem ko je bila energetska sanacija osnovne šole v Krškem zaklju-
čena sredi oktobra, so v zaključni fazi tudi dela zunanje ureditve. Ker 
energetska sanacija ni vključevala zunanje ureditve in se je izkazalo, 
da obstoječi strelovod ne ustreza predpisom, je Občina Krško doda-
tno naročila dela zunanje ureditve in izvedbo strelovoda. Po načrtih 
bi z deli morali zaključiti do konca leta, vendar trdnost terena ni bila 
ustrezna. Dela se bodo nadaljevala ob ustreznih vremenskih pogojih.

Občina Krško je pri oskrbi za zapuščene živali zavezana zakonoda-
ji in jo izpolnjuje, zato vsako leto izvede javno naročilo  javni poziv 
za oskrbo in namestitev zapuščenih živali v azilu. V letu 2015 je Ob-
čina sklenila pogodbeno razmerje z Veterinarsko bolnico Brežice, ki 
je ponudila najcenejšo ponudbo za izvajanje storitev in bila v skla-
du z zakonodajo izbrana kot izvajalec pogodbenih obveznosti. Zato 
vse občane obveščamo, da lahko za oskrbo zapuščenih živali pokli-
čejo v Veterinarsko bolnico Brežice na tel št. 07 / 49 61 156 ali na 
center za obveščanje na 112.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 14. januarja na skupno po-
novoletno srečanje tudi letos povabil bivše zaposlene občinske upra-
ve Občine Krško, ki je tokrat potekalo na gradu Rajhenburg v Bresta-
nici. Potem ko je uvodoma župan bivšim sodelavkam in sodelavcem 
predstavil delo uprave v lanskem letu in načrte v prihodnjem, so si 
skupaj ogledali še grad in zadnje razstave oziroma postavitve, ki sta 
jim jih predstavili Helena Rožman, vodja enote Grad Rajhenburg, 
in Irena Fürst, vodja Muzeja novejše zgodovine, enote Brestanica. 

Zaključek del zunanje ureditve 
pri OŠ Jurija Dalmatina Krško

Srečanje z nekdanjimi sodelavci občinske uprave

Oskrba zapuščenih živali v letu 2015 

V skladu s sofinancersko pogodbo v višini 485 tisoč evrov med Ob-
čino Krško, družbo Infra, Elektrom Celje in Telekomom Slovenije je 
oktobra stekel projekt celovite ureditve Zasavske ceste v Brestanici 
v okviru izgradnje HE Krško, ki je v zaključni fazi. V okviru tega pro-
jekta je Občina Krško v višini 105 tisoč evrov sofinancirala obnovo 
vodovodnega omrežja, cestne razsvetljave, širokopasovnih povezav 
in del obnove ceste v dolžini 450 metrov. V sklopu ureditve ceste je 
Občina Krško pristopila tudi k odkupu in rušitvi stanovanjske hiše z 
gospodarskim poslopjem s ciljem zagotavljanja prometne varnos-
ti na Zasavski cesti. 

Obnova Zasavske ceste v zaključni fazi
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Razpis za podelitev priznanj na področju športa
Športna zveza Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica in KŠTM Sevnica poziva k podaji predlogov 
za podelitev priznanj na področju športa v občini Sevnica v letu 2014. Priznanja bodo podeljena 
najboljšemu športniku, športnici, športni ekipi in športni osebnosti za dosežene športne rezultate v 
letu 2014. Zaradi doseženih izrednih uspehov na posameznem področju se lahko priznanje dode-
li v ustrezni dodatni kategoriji.

Kandidate lahko predlagajo klubi, društva, športne organizacije, javni zavodi in pravne osebe s sede-
žem na območju občine Sevnica in fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju občine Sevni-
ca. Vloge v pisni obliki sprejema Športna zveza Sevnica še do 24. januarja 2015. Prijavnice morajo 
predlagatelji oddati v pisni obliki na poštni naslov Športne zveze Sevnica. Razpis je skupaj z obrazci 
v celoti objavljen tudi na spletni strani Občine Sevnica.

Izbor bo opravilo predsedstvo Športne zveze Sevnica, priznanja pa bodo podeljena na prireditvi Špor-
tnik leta 2014, ki bo 12. februarja ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica. 

Prometne posodobitve v Gabrijelah
Minuli petek je bila namenu predana investicija ureditve 300-metrskega odseka hodnika za pešce v pričetku naselja 
Gabrijele, ob odseku lokalne ceste Krmelj–Gabrijele–Pijavice. Tamkajšnji krajani in predstavniki krajevne skupnosti so 
ob tem veselem dogodku pripravili prijeten kulturno-družabni program. 

Skupna pogodbena vrednost 
del, ki so se zaključila decembra 
lani, je znašala dobrih 65 tisoč 
evrov. Pri pripravi projektne do-
kumentacije je z investitorjem, 
Občino Sevnica, aktivno sodelo-
vala Krajevna skupnost Krmelj, 
pri sami izvedbi projekta pa je 
potrebno posebej izpostaviti 
tudi dobro sodelovanje s tam-

kajšnjimi krajani. 

Sočasno z ureditvijo pločnika na 
dveh pododsekih so bili izvede-
ni razširitev in obnova vozišča, 
odvodnjavanje, zaščita oziro-
ma prestavitev komunalnih vo-
dov ter posegi na obstoječi ce-
stni razsvetljavi. Na območju 
priključka javne poti za Polje pri 

Tržišču je bil, za potrebe preho-
da za pešce, zgrajen odsek ploč-
nika tudi na drugi strani ceste. 
Ureditev prinaša večjo cestno-
prometno varnost za vse ude-
ležence v prometu. 

Zbrane na prireditvi pri Koritu 
sta nagovorila predsednica Sve-
ta Krajevne skupnosti Krmelj 

Slavica Mirt in župan Srečko 
Ocvirk. S kulturnim programom 
so dogodek obogatili učenke in 
učenci Osnovne šole Krmelj ter 
Ženska pevska skupina Lokvanj 
in Moška vokalna skupina Lira, 
novo pridobitev pa je blagoslo-
vil župnik Jože Kohek. 

 Foto: Občina Sevnica

Prenovljeni odsek zagotavlja ustrezno prometno varnost. Prireditev pri Koritu v Gabrijelah je bila lepo obiskana. 

Najmlajši so obiskovalce poučili o prometnem bontonu in prvinah 
cestno-prometne varnosti. 

Otvoritveni trak sta predsednica in podpredsednik Sveta KS Krmelj, 
Slavica Mirt in Drago Berk, prerezala v družbi najmlajših predstav-
nic Gabrijel in župana Srečka Ocvirka. 

V prvem delu posveta je resor-
ni minister dr. Peter Gašperšič 
skupaj s strokovnimi sodelav-
ci predstavil namen strategije, 
ki vključuje prikaz izhodišč, po-
treb in možnosti za razvoj ključ-
nih področij prometa, pripravo 
usklajenega programa razvo-
ja ključnih področij prometa in 
zagotovitev predhodne pogoje-
nosti za črpanje evropskih sred-
stev v aktualnem finančnem ob-
dobju. Poleg ministra z ekipo so 
svoje prispevke podali tudi vod-
je državnih institucij, med nji-
mi DARSa, Slovenskih železnic 
in družbe DRI za upravljanje in-
vesticij.

Poglede in opombe na strate-
gijo so nato podali župani še-
stih slovenskih občin, med nji-
mi župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk. Skupni imenovalec 
predstavitev lokalnih skupnosti 
je bila ugotovitev, da strategija 
zanemarja področja v Sloveniji, 
ki niso pokrita z avtocestnim kri-

V središču Sevnice se je prejšnji teden odprlo drsališče, k postavi-
tvi katerega je Občina Sevnica pristopila tudi letos, po zelo dobrem 
odzivu in številčnem obisku že v lanski zimi. Drsališče v velikosti 200 
kvadratnih metrov bo obratovalo do konca februarja, in sicer med 
tednom od 10. do 20. ure, med vikendi pa do 21. ure. Uporaba dr-
sališča je za vse brezplačna, izposoja drsalk, ki je na voljo v nepo-
sredni bližini, pa znaša en evro.

Občina Sevnica izpostavila pomanjkljivosti 
Strategije razvoja prometa
V organizaciji Državnega sveta Republike Slovenije je 6. januarja v Ljubljani potekal posvet na temo razvoja državne ce-
stne in železniške infrastrukture. Predstavljen je bil strateški dokument »Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveni-
ji«, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo in je trenutno v fazi javne obravnave, odprte do konca leta 2015.

žem oziroma glavnimi koridor-
ji železniških povezav. Mednje 
sodi širše območje občin Sev-
nica, Radeče, Hrastnik in Laško, 
ki med drugim pričakujejo na-
daljnje načrtovanje in umešča-
nje projekta Tretje razvojne osi 
na celotni trasi med Celjem in 
Novim mestom.

Župan Srečko Ocvirk je v svo-
jem prispevku opozoril na sla-
bo dostopnost občine Sevni-
ca do regijskih središč in s tem 
povezanih težav prebivalstva in 
gospodarstva ter problematiko 
oddaljenosti do zdravstvenih ur-
gentnih centrov. Pripombe na 
predlog strategije so bile poda-

ne tako s strani Občine Sevnica, 
na podlagi evidentiranih potreb 
posavske regije pri pripravi Re-
gionalnega razvojnega progra-
ma za črpanje evropskih sred-
stev v perspektivi 2014–2020 
pa jih podajamo tudi na nivo-
ju Regionalne razvojne agenci-
je Posavje.

Drsališče vabi k obisku

Izbor županovega vina 2015
Vinogradniška društva sevniške občine pod pokroviteljstvom in 
v sodelovanju z županom občine Sevnica tudi letos organizirajo 
izbor »Županovo vino 2015«, ki bo namenjeno promociji občine 
in bo imelo status protokolarnega vina za različne priložnosti. V 
letu 2015 bosta kot županovo vino izbrani dve vini, in sicer rde-
či bizeljčan PTP ter cviček PTP, letnik 2014. Celoten razpis z opi-
som načina sodelovanja na izboru je objavljen na spletni strani 
Občine Sevnica. 
Sprejem vzorcev bo potekal 26. februarja 2015, od 16. do 20. 
ure, v Baru Teraž v Boštanju. Ocenjevanje vzorcev bo 28. febru-
arja 2015 v Vinski kleti Mastnak, izbrani županovi vini pa bomo 
uradno razglasili 14. marca 2015.  Prepričani smo, da bo, tako kot 
prejšnja leta, tudi letošnje županovo vino uspešen promotor sev-
niške občine, vinogradnikov in vinogradniške dediščine.
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SEVNICA - V prazničnem mesecu decembru sta bili v graj-
skem oknu Radogost na sevniškem gradu na ogled kiparski 
umetnini Andreja Štovička iz Leskovca pri Krškem, ki izha-
ja iz znane umetniške družine.

»Nocoj postavlja na ogled svoja kiparska dela Andrej Štoviček, 
tretji, ki izhaja iz umetniške družine kiparjev in medaljerjev, stare-
ga očeta Vladimirja Štovička in matere Vladimire Štoviček. Poleg 
domačega uka kiparjenja in modeliranja v delavnici starega očeta 
in matere se je posebej, krajši čas, izpopolnjeval tudi v oblikova-
nju keramike. Občasno sodeluje na skupinskih razstavah likovne-
ga društva Oko iz Krškega in ima za seboj že nekaj odzivnih samo-
stojnih razstav,« je tekla uvodna predstavitev umetnika v grajski 
kapeli sevniškega gradu, kjer je bil v decembru osrednji gost Ru-
dija Stoparja, ki vsako prvo sredo v mesecu na prireditvi Rado-
gost predstavi umetnika oz. umetnico iz domačih in tujih logov. 

Umetnostni zgodovinar in li-
kovni kritik dr. Mirko Juter-
šek pa je o umetnikovi ustvar-
jalnosti zapisal: »Blizu so mu 
jasne, čiste oblike, kar prihaja 
še posebno do veljave pri mo-
delaciji nekoliko sanjavo ide-
aliziranih ženskih postav na 
medaljah, pa tudi pri raznih 
zanimivih likovnih aplikaci-
jah. Andreja vodi nezgrešljiv 
občutek za dobro likovno izraznost, podkrepljeno z močno spo-
ročilnostjo, ki se včasih zdi sanjska. Njegova notranja zgodba se 
odvija z vztrajanjem pri individualnosti in z manifestacijo zave-
sti o lastni in splošni realnosti. Menim, da bi moral biti še pogu-
mnejši in si drzniti premakniti meje svojega kiparskega jezika 
še dalje od genskega zapisa. Opazno je, da se to že dogaja. Kar 
želi in ima povedati, opravlja svojsko, zanimivo in dobro. Je ne-
verjetno svoboden, zanj ne obstajajo pravila - kar šteje, je izku-
šnja, ki jo posreduje občestvu.« V stalni muzejski zbirki Ogled je 
o umetniku in njegovem delu spregovorila tudi direktorica Po-
savskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, medtem ko 
se avtor sam ni želel izpostaviti, saj mu več kot besede pomeni-
jo njegove stvaritve, ki »govorijo« vsaka zase.

Glasbeni del programa, ki se je odvijal v akustični grajski kapeli, 
sta pripravila člana zasedbe DaBlueBlues Blaž Kučuk na kitari 
in David Tomažin na ustni harmoniki. Zvok, vpet v eksplozivni 
kitarski resonator in ustno harmoniko, je za trenutek ustavil čas 
in popeljal prisotne v čas bluesa in rock'n'rolla. 
 S. Radi, foto: L. Motore

Štovičkovi idealizirani ženski akti

RADEČE - Ob lanskoletnem jubileju, 10-letnici delovanja, so čla-
nice in člani Društva ljubiteljev likovne umetnosti Radeče (DLLU) 
pripravili pregledno razstavo del, ki so še do konca januarja na 
ogled v razstavnem prostoru Caffe galerije v Radečah. Ob tem 
prijetnem dogodku je na otvoritvi v mesecu novembru predsed-
nica društva Metka Rozman dejala: »V likovnih delih je zazna-
ti doslednost, vztrajnost, čutečnost in, na kar ste lahko ponosni, 
izvirnost. Vaše tehnike, pa naj bo to akril, akvarel, olje na platnu, 
oglje, kolaž, so se z leti izjemno izpopolnile.« Nekaj prijaznih in 
spodbudnih besed je zbranim na otvoritvi namenil tudi radeški 
župan Tomaž Režun, ki je nato skupaj z Metko Rozman člani-
cam in članom Društva ljubiteljev likovne umetnosti Radeče po-
delil posebna priznanja. Prejeli so jih: Zala Brus, Ludvik Kos, 
Boris Koteski, Mojca Musar, Marija Oven in Irena Zgonc ter 
ustanoviteljica društva Julija Belinc. Iskrenim čestitkam ob ju-
bileju se je pridružil tudi vodja območne izpostave JSKD OI Laš-
ko Ivan Medved, ki je društvu podelil posebno plaketo. V otvo-
ritvenem kulturnem programu so sodelovali učenci in učenke 
GŠ Laško-Radeče in MoPZ Papirničar z Jagnjenice.  S. R.

Navdih zanjo je mentorica 
Marija Hrvatin našla v blogu 
Andreja Trafele. »Če govo-
rim o samem sebi, o drugih ali 
samo o stvareh, potem se ho-
čem v svojih besedah razkri-
ti, hočem dati vedeti, kaj mi-
slim in čutim. Pustim vam, da 
vržete pogled v mojo dušo,« je 
bil predstavljen del njegove-
ga razmišljanja, ki je spodbu-
dil k ustvarjalnim trenutkom 
in tudi k sproščenemu pogo-
voru. Le-ta je povzročil pra-
vo »viharjenje možganov« in 
prebudil mnogo pozitivnih 
misli, ki so prav tako redkost 
v sodobni družbi. Prisotni so 
si bili enotni, da v zmešnjavi 
negativnih misli in občutkov 
največkrat ne najdemo izho-
da, saj si želimo biti popolni, 
ob tem pa pozabljamo na svoj 
jaz, ki mu z negativnimi vzor-
ci rušimo lastno samopodo-
bo. »Pisanje je lahko čudežno 
zdravilo, ki pomaga ozavesti-
ti in razrešiti stare vzorce; pi-
sanje nas približa nam samim 
in nam pomaga odložiti breme 
preteklosti. Naučimo se spre-
jemati in ljubiti sami sebe,« je 
bila ena izmed misli, ki je zbra-
ne popeljala v razmislek o pre-

Pestrost literarne ustvarjalnice
SEVNICA - 9. decembra se je v Knjižnici Sevnica odvil zaključek tretje sezone literarne ustvarjalnice z nas-
lovom V meni prebiva …, ki je potekala na čitalniškem oddelku knjižnice od novembra do decembra, prine-
sla pa je novo, na videz izzivalno temo - literarni striptiz.

poznavanju čustvenih zaznav 
in tistih drobnih pozornosti, ki 
imajo posebno mesto v našem 
življenju.

Z izborom nastalih del na li-
terarnih delavnicah, ki so bile 
deloma celo terapevtske, so 
se udeleženke in udeležen-
ci predstavili na zaključni de-
cembrski prireditvi, na kateri 
so v svojo sredo povabili še po-
sebne goste, literarne in glas-
bene. Vsak s svojim literarnim 
izdelkom, nastalim na jesenski 
literarni in terapevstki delav-
nici, so se predstavili Antoni-
ja Ban, Zdravka Brečko, Ani-

ta Jazbec, Eva Keber, Anica 
Kodrič, Tanja Košar, Karel 
Kožuh, Berta Logar, Alenka 
Preskar, Veronika Rostohar, 
Marta Valenčak, Jože Vukče-
vič in Jožef Žnidarič. Z zvon-
kimi glasovi so kulturni večer 
obogatile članice vokalne sku-
pine Vilinke iz Boštanja, z iz-
jemnimi fotografijami iz nara-
ve pa Lea Babič z Bizeljskega. 
Večeru je dodal poseben čar z 
uvodnim solo pevskim nasto-
pom Uroš Brezovšek ob kla-
virski spremljavi Jelke Gre-
gorčič Pintar, v zaključnem 
delu pa še predstavitev knji-
žnega prvenca Dotik neskonč-

nih strasti Lenke Kaye Novak 
iz Ljubljane. Z avtorico se je 
pogovarjala bibliotekarka Ta-
nja Mikolič, v vlogo Neznanke 
in Neznanca pa sta se vživela 
Smilja Radi in Uroš Brezov-
šek. Za sodelovanje se je vsem 
zahvalila direktorica sevniške 
knjižnice Anita Šiško ter po-
darila publikacijo z izbranimi 
prispevki udeleženk in udele-
žencev ustvarjalnice. 

»To je bilo Posavje v malem in 
še več,« je dejal nekdo ob za-
ključku dogodka, prijetno pre-
senečen, da je lahko literarni 
večer tako privlačen, vsebin-
sko bogat in zanimiv. Tudi od-
zivi vseh sodelujočih v pro-
gramu so bili več kot odlični, 
kar pa je čustveno povzela še 
mentorica literarne ustvarjal-
nice in idejni vodja večera Ma-
rija Hrvatin: »Za dobro počutje 
ne potrebujemo skoraj ničesar 
drugega kot le nekoga, s kate-
rim si lahko izmenjamo svo-
je mnenje. Najbolj pomemb-
no od vsega pa je, da si znamo 
vzeti čas. Vzeli smo si ga, zato 
- hvala.« 
 Smilja Radi, 
 foto: B. Brečko

Zaključna prireditev tretje sezone literarne ustvarjalnice v 
sevniški knjižnici je prinesla bogat vsebinski program.

DLLU Radeče praznoval 10 let 

Člani DLLU Radeče s predsednico društva Metko Rozman

Andrej Štoviček

BREŽICE - Območna izpostava JSKD Brežice je 4. decembra v 
avli brežiškega Doma kulture pripravila srečanje 17 literarnih 
ustvarjalcev v počastitev praznika »Ta veseli dan kulture«, ki je 
povezan z najžlahtnejšim slovenskim poetom Francetom Pre-
šernom, kot je povzela organizatorka Lučka Černelič. Srečan-
je je potekalo pod tradicionalnim sloganom »Če beseda bi doma 
ostala ...«. »Sedemnajst pišočih iz Brežic je prispevalo pesmi in 
kratke zgodbe, ki smo se jih odločili izdati v zborniku. Za njih 
sta značilna raznovrsten slog in samosvoja izbira tematike. 
Vsekakor lahko v pričujočem zborniku najdemo izredno 
dodelane tekste kot tudi takšne, ki so značilni za pisce na začetku 
literarne poti. Mladim in malce starejšim literatom želim obilo 
vztrajnosti, navdiha in neuničljive volje. Naj nikoli ne pozabijo, 
da je osnova dobrega pisanja skrita v kupih prebranih knjig. Naj 
besede najdejo pot in zapolnijo praznino listov,« so misli, ki jih 
je avtorjem ob strokovnem pregledu del namenil Samo Dražu-
merič, znani literarni pisec, ki se je v Domu kulture predstavil z 
romanom »Enakonočje v Montevideu«. Avtorji Anamarija Ag-
nič, Eva Bahčič, Nina Kodrič, Tim Medved, Lazo Grujičić, Je-
rica Hriberšek, Stanislava Pernišek, Nina Režman, Vladka 
Sumrek, Dragomila Šeško, Janez Bršec, Reneja Mihelič, Rudi 
Mlinar, Špela Ravnikar, Rudi Stopar, Ivana Vatovec in Franc 
Živič so prejeli priznanja Sklada za sodelovanje, Koledniki z Vox 
Posavci pa so v predahu popestrili srečanje.  N. J. S.

Osnova dobrega pisanja je 
skrita v kupih prebranih knjig

Del sodelujočih literatinj

KRŠKO - Zveza kulturnih društev Krško je 15. januarja s 
tradicionalno prireditvijo Kulturni mozaik zaokrožila pro-
gramsko leto 2014. Na njej se je predstavilo osem od sku-
pno 14 društev, članic ZKD občine Krško. 

Ob spremljajoči razstavi fotografij članov Društva ljubiteljev fo-
tografije Krško so v programu, ki ga je povezovala Ana Brezni-
kar, nastopili: s pesmimi sestav Ljudski pevci Ajda KD Žarek Do-
lenja vas, z duhovito samopredstavitvijo vodja gledališke sekcije 
Teater Svetokriški pri KD Stane Kerin Podbočje Ivanka Černe-
lič Jurečič, z instrumentalnima točkama člani KD Simfonični or-
kester GŠ Krško - klarinetista Matic Sotošek in Jakob Ban ob 
klavirski spremljavi Tonija Sotoška, člani KD Svoboda Bresta-
nica - vokalisti Anja Žabkar, Marko in Jernej Železnik ob kla-
virski in citrarski spremljavi Anje Drstvenšek, z odlomkom igre 
»Tistega lepega dne« Mirjana Marinčič, Rastislav Florjančič 
in Janez Kerin iz KD Leskovec pri Krškem, Mešani pevski zbor 
Anton Aškerc Koprivnica pod vodstvom zborovodje Anje Rad-
kovič ter Folklorna skupina Senovo, ki deluje pod okriljem DKD 
Svoboda Senovo, v sklopu katerega sta bila prikazana še kratki 
film »Gastarbeiter« ter razstava ročno izdelanih lutk društvene 
lutkovne skupine. 

Udeleženci so kulturni večer zaključili s prijetnim druženjem ob 
pogostitvi članic Aktiva kmečkih žena Krško-polje, Mirjana Ma-
rinčič, predsednica ZKD Krško, pa jim je zaželela obilo ustvarjal-
nih muz tudi v tem letu.
 B. Mavsar 

Kulturni mozaik ZKD Krško

Mešani pevski zbor Anton Aškerc Koprivnica

Kultura v Posavju

BREŽICE - V Posavskem muzeju Brežice ob občasni umetnost-
ni razstavi Svetovi risbe Zorana Didka danes, 22. januarja, ob 
10. uri organizirajo okroglo mizo. V pogovoru bodo sodelovali: 
prof. Srečo Dragan, profesor na Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Iztok Premrov, umetnostni 
zgodovinar, novinar in urednik RTV Slovenija, Peter Povh, ured-
nik uredništva dokumentarnega programa RTV Slovenija, in Oži 
Lorber, muzejska svetovalka, kustosinja razstave.

Okrogla miza ob Didkovi razstavi
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• Četrtek, 22. 1.

• ob 9.00 in 10.50 v Domu 
kulture Radeče: predsta-
va »Princesa kamnitih src« 
v izvedbi Prosvetnega dru-
štva Vrhovo, za mladinski 
abonma

• ob 10.00 v galeriji Posavske-
ga muzeja Brežice: okrogla 
miza ob občasni umetnostni 
razstavi »Svetovi risbe Zora-
na Didka«, sodelujejo: prof. 
Srečo Dragan, profesor na 
Akademiji za likovno ume-
tnost in oblikovanje Univer-
ze v Ljubljani, Iztok Premrov, 
umetnostni zgodovinar, no-
vinar in urednik RTV Slo-
venija, Peter Povh, urednik 
uredništva dokumentarne-
ga programa RTV Slovenija, 
in Oži Lorber, muzejska sve-
tovalka, kustosinja razstave

• ob 15.00 v MT Senovo: 
Preživimo večer v najbolj-
ši družbi – branje in izdela-
va knjige

• ob 17.00 v avli Doma kul-
ture Brežice: Fotografske 
igrarije – razstava fotogra-
fij osnovnošolskih avtorjev

• ob 18.00 v KD Krško: brez-
plačna projekcija doku-
mentarnega filma »Tista 
njena iskrica«

• ob 18.00 v predavalni-
ci AMD Krško na stadionu 
Matije Gubca: informativno 
predavanje o transcenden-
talni meditaciji in njenih 
učinkih na različna podro-
čja življenja, vstop prost

Petek, 23. 1.

• ob 9.00 v Športni dvorani 
Brežice: športna prireditev 
ob dnevu slovenskega voja-
škega letalstva

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: filmski večer - Harry 
Potter + kokice

• ob 17.00 v MT Raka: peka 

piškotov
• ob 17.00 v MC Sevnica: pre-

davanje Andreja Pešca »Sre-
ča v družini«

• ob 17.00 v MT Senovo: 
ogled dokumentarnega fil-
ma in pogovor o filmu

• ob 18.00 v dvorani Glasbe-
ne šole Brežice: koncert bi-
vših učencev

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: gledališka predsta-
va »Niti tat ne more pošte-
no krasti« v izvedbi gleda-
liške skupine Ceglis DŠKD 
Svoboda Krmelj, za abonma 
in izven

• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: Kdor prej umre, 
bo dlje mrtev - pogovor ob 
knjigi Marcela Štefančiča jr.

Sobota, 24. 1.

• od 07.00 do 21.00 v Špor-
tni dvorani Brežice: 2. veli-
ki mednarodni zimski no-
gometni turnir, na katerem 
bodo sodelovale ekipe iz 
Slovenije, Hrvaške ter Bo-
sne in Hercegovine z več kot 
700 otroki; v soboto tekmu-
jejo selekcije U-8 (v dvora-
ni Gimnazije Brežice), U-9 in 
U-11, v nedeljo, 25. 1., pa se-
lekciji U-10 in U-13

• ob 9.00 v MT Senovo: posli-
kava s kano z Mojco

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: živ žav – Stra-
šni dol

• od 9.00 do 18.00 v dvorani 
Doma kulture Brežice: regij-
ski plesni seminar »Fantje v 
plesni dejavnosti«

• od 10.00 do 12.00 v MC 
Krško: MC direndaj - igraj-
mo se 

• ob 10.00 v MT Raka: igraj-
mo se zunaj  

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
kuharska delavnica

• ob 16.00 v MC Krško: sreča-
nje reikistov, info: norma@

spiritual.si
• ob 16.00 v MC Sevnica: te-

matsko obarvano druženje
• ob 17.00 v Večnamen-

skem domu v Dolenji vasi: 
8. Ocvirkijada

• ob 20.00 v Klubu Metulj 
v Bistrici ob Sotli: koncert 
glasbene skupine Didiwa

Nedelja, 25. 1.

• ob 10.00 v cerkvi svete-
ga Lovrenca na Raki: Bož-
ja liturgija sv. Janeza Zlato-
ustega - maša po vzhodnem 
obredu ter v staroslovan-
skem jeziku, prepeval bo 
Slovenski ekumenski zbor

• ob 17.00 v kulturni dvora-
ni v Šentjanžu: gostovanje 
Gledališkega društva Rade-
če s predstavo »Gospa po-
slančeva«

Ponedeljek, 26. 1.
• ob 11.30 v MC Sevnica: slo-

venščina za priseljence
• ob 16.00 na Ljudski univer-

zi Krško: začetek brezplač-
nega študijskega krožka »Z 
nemščino na potovanje«

• ob 17.00 v TVD Partizan 
Boštanj: predavanje Matja-
ža Turinka »Obdelava tal«

Torek, 27. 1.

• ob 9.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: predavanje mag. 
Andreje Jernejčič »Komuni-
kacija in strah pred javnim 
nastopanjem«

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

• ob 17.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: lutkovna predstava 
»Trije prašički«, za abonma 
in izven

• ob 18.00 v kavarni Galerija 
v centru Spar Radeče: odpr-
tje razstave Violete Hren

• od 18.00 do 19.30 na Ho-
čevarjevem trgu 1, Krško 
(vhod z zadnje strani): an-
gelska vodena meditacija - 
srečanje z vodnikom

Sreda, 28. 1.

• od 10.00 do 18.00 v Mestni 
hiši Brežice: sladke srede v 
središču mesta - degustacije

• ob 16.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predavanje Mile Levec 
»Poslovanje v društvih – pri-
prava zaključnega računa«

• ob 16.00 v MC Sevnica: ping 
pong nagradni turnir

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-

ca: pravljična urica z ustvar-
jalnico

• ob 17.00 s Čateža ob Savi: 
nočni pohod z baklami na 
Šentvid

• ob 18.00 v veliki dvorani 
KD Krško: koncert »Glasbe-
na šola malo drugače«

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: tradicionalni pla-
ninski večer, osrednji gost 
večera: pater dr. Karel Gržan

Četrtek, 29. 1.

• ob 10.00 na Ljudski uni-
verzi Krško: srečanje krož-
ka »Pa zapojmo eno po slo-
vensko«

• ob 15.00 v MT Senovo: izde-
lava nakita

• ob 16.00 v MC Sevnica: ping 
pong nagradni turnir

• ob 17.00 v klubu Bruno Ga-
brijele: predavanje prof. Sa-
bine Grošelj »Strupi iz okolja 
- kaj nas uničuje, kaj nas va-
ruje« (prijave obvezne) 

• ob 18.00 v predprostoru 
Viteške dvorane Posavske-
ga muzeja Brežice: odprtje 
prve letošnje Posavske mu-
zejske vitrine »Spomin iz 
vojne in sveta« – album dru-
žine Kopinč, ki jo bo pripra-
vila Vlasta Dejak, muzejska 
svetovalka

• ob 18.00 v MC Brežice: in-
formativno predavanje o 
transcendentalni meditaciji 
in njenih učinkih na različ-
na področja življenja, vstop 
prost

• ob 19.30 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: gledališka pred-
stava »Ko Ko Komedija«, za 
abonma in izven

Petek, 30. 1.

• ob 16.00 v MC Sevnica: ping 
pong nagradni turnir

• ob 17.00 v MT Senovo: uz-
bekistanski večer z Nigoro 
Jakša

• ob 17.00 v OŠ Bizeljsko: 24. 
zimski festival

• ob 18.00 v MC Krško: prvi 
mladinski posavski posvet 
na temo »Sodelovanje mla-
dih v ekoloških postopkih v 
Posavju«

• ob 18.00 v knjižnici na Se-
novem: predstavitev filmov 
Luksuz produkcije

• ob 19.00 v Gostilni Kmečki 
hram Kostanjevica na Krki: 
večer prijateljstva in poezije

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert Lenart Krečič, Gene 
Lake in Boris Kozlov tria, za 
jazz-etno abonma in izven

kam v posavju

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

LENART KREČIČ, GENE LAKE 
IN BORIS KOZLOV TRIO

koncert iz jazz-etno cikla
Za JAZZ-ETNO ABONMA in izven

Lenart Krečič – saksofon, Gene Lake – bobni, Boris Kozlov – bas

petek, 30.1., ob 20. uri
KLUB KDK

MGL: PREVARE
komedija

(Za MODRI ABONMA+KOMEDIJA in izven)
Režija: Jaka Ivanc / Igrajo: Gašper Tič, Viktorija Bencik 

Emeršič/Lena Hribar, Jurij Drevenšek k.g./Jure Kopušar, 
Uroš Smolej, Nika Rozman k.g./Tina Potočnik, Domen Valič

sobota, 31.1., ob 19.30 uri
VELIKA DVORANA

VABLJENI V DIGITALNI KINO!
spored in termini projekcij na www.kd-krsko.si

VABI K VPISU V JAZZETNO ABONMA
Abonma Jazzetno glasbenega cikla zaobjema 7 koncertov, ki se 
bodo zvrstili od januarja do decembra 2015, v četrtek, petek ali 
soboto ob 20. uri v Kulturnem domu Krško. Cena abonmaja je 
50 €. Lepo vabljeni k vpisu in obisku koncertov!

Vpis abonmajev bo potekal od 26.1. do 30.1.2015 
na blagajni Kulturnega doma Krško 

med 10. in 12. ter 15. in 17. uro. Telefon: 07 48 80 194.

Informacije:  Žiga Kump, koord. in org. kulturnih programov, 
t: 07 48 80 196,  e-pošta: ziga.kump@kd-krsko.si.

Ena sama luč, tudi samo majcena lučka, pa mno-
go luči, večjih, svetlejših, utripajočih, veliko lučk 
raznih barv … Decembrskih za vzdušje, veselje in 
upanje. Ponekod še migljajo, se v utripanju prehite-
vajo globoko v januarju. Luč je upanje.

Naj se z januarja čustveno prepustim decembru, ki 
mi iz leta v leto prve ure povzroča nelagodje. Prav-
zaprav sem to začetno decembrsko nelagodje vzgoji-
la sama. Potem se s prvimi prižganimi lučmi in luč-
kami, umetnimi seveda, premaknem. Kako dobro, 
da so! Kako dobro, da jih ljudje prižigajo. Kako do-
bro dene, da so razsvetljeni balkoni, da lučke utri-
pajo za okni, da so raznobarvne verige s svetlečimi 
lučmi razpeljane po dvoriščih, vrtovih, po živih dre-
vesih, po smrečju. Decembrski Posavski muzej je za-
piral sapo z osvetljenimi lampijoni, ki so jih posli-
kali šolarji občinskih osnovnih šol, žive okrašene 
smrečice z lučmi so dajale topel občutek, da si se ne-
nadoma znašel v mladem, dišečem smrekovem goz-
dičku.  

Kar vstane spomin na smrečje. Leta nazaj smo žive 
smrečice sredi decembra prinašali domov, da je po 
njih sveže dišalo po smoli, ki se je lepila na prste, 
ko smo jih krasili. S pravimi svečkami, ki so bile 
umeščene v kovinske žabice, te pa smo pripenja-
li na vejice, ki smo jih za snežen videz in prazničen 
okus krasili z vato in drugimi domačimi, prvinski-
mi dobrotami. Nad prižganimi svečkami smo bede-
li, da se prižgane ne bi polastile kosmičastih vatk, 
čeravno so bile bele krpice previdno zataknjene na 
iglice, svetleči papirčki z bonboni pa tudi v previ-
dni razdalji. Mamljivo okrasno družbo so vsemu 
skupaj dajali domači piškoti, večinoma v obliki 
ovčk in zvezdic.

Potem je napočil čas božičnih skrivnosti z jaslica-
mi in Zvezdo Repatico, ki je kazala pot popotnikom 
k jaslim. Kot pred mesecem dni. Ko se je človeštvo 
umirilo in nekako potihnilo. Potonilo vase. Posta-
lo v zadnjih trenutkih leta dobro z dobrimi željami. 
Bilo bolj milo, sočutno. Zato želim, da bi božični čas 
trajal skozi vse leto. Da bi si človeštvo božični čas 
priklicalo v spomin do naslednjega čim pogoste-
je. Zaradi notranjega miru, zaradi dobrote, zavoljo 
razuma. Kar lahko gradi človek vsak zase za svo-
jo bit, za dom, prijateljstvo, soseščino, za človeštvo. 
Za mir. Morda ni slučaj, da je prvi januar, prvi dan 
v letu, namenjen razmišljanju o miru. Pa le razmi-
šljanju. Kakšna škoda! Huda škoda, da smo ljudje 
takšni sršeni! Ki brenčimo neumnosti, za brenčanji 
pa vstajajo hude stvari. Mir potrebuje Zvezdo Re-
patico, potrebuje Luč. Luč, ki bi morala biti v lju-
deh za ljudi.

Zato sem vesela za te luči in lučke okoli domov, ki 
nas še spremljajo globoko v januar in na svoj na-
čin vzpodbujajo naše notranje luči. Za srečo v letu, 
ki teče. Svetu in Posavju je nujna Luč. Ker je Upa-
nje …    

Luč.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Sobota, 31. 1.

• od 8.00 do 13.00 v avli MC 
Brežice: orientalski bazar

• ob 9.00 v MT Senovo: kuha-
mo po uzbekistansko

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: živ žav – pool 
party

• ob 15.00 v MC Sevnica: ve-
liki finale ping pong turnirja

• ob 18.30 v nekdanji OŠ Bu-
šeča vas: ekipni turnir v na-
miznem tenisu v organizaci-
ji ŠD Sušica

• ob 19.30 v veliki dvorani KD 
Krško: komedija »Prevare«, 
za modri abonma in izven

Nedelja, 1. 2.

• ob 16.00 v Kulturnem 

domu Podbočje: monoko-
medija »Al' en al' dva« v iz-
vedbi Zdenka Pereca (Kul-
turno društvo Leskovec pri 
Krškem)

Ponedeljek, 2. 2.

• ob 16.00 na Ljudski univer-
zi Krško: prvo srečanje krož-
ka »Digitalna fotografija«

• ob 18.00 v TVD Partizan Bo-
štanj: predavanje Rajka Ška-
riča »Odnosi v družini«

Torek, 3. 2.

• ob 19.00 v MC Krško: otvo-
ritev fotografske razstave Jo-
žice Mikek Veber »Odprimo 
duri«
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na muhi ...

Med udeleženci predprazničnega »jedrskega« sprejema na 
gradu Rajhenburg so – v skladu s to gospodarsko panogo - 
prevladovali moški, po večini dokaj resne narave. A tudi nji-
hovi resni obrazi so se precej razvedrili, kolena pa zmehčala, 
ko sta na oder stopili dve Nini – violinistka Pirčeva, Krčanka, 
med drugim članica Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ter 
pevka Strnadova, Ljubljančanka, ki se je morda kdo spomi-
nja iz Bitke talentov. Dekleti namreč navdušujeta tako s svo-
jimi umetniškimi sposobnostmi kot s prijetnim videzom. (P. 
P., foto: B. Colarič)

Oba sta člana sevniške fotosekcije Društva Trg Sevnica in nju-
ne fotografije postajajo pomemben del sevniške kronologi-
je, polpretekle zgodovine, ujete v fotografski objektiv. Ljubo 
Motore in Vinko Šeško najpogosteje iščeta v naravi najlepše 
utrinke, sta pa tudi vestna zapisovalca različnih dogodkov v 
sevniški občini skozi "oko" fotoaparata, ki je njun zvesti spre-
mljevalec na njunih premnogih poteh. Mnoge njune fotogra-
fije najdemo tudi v knjigah. Med drugim tudi v knjigi Sevnica 
– stoletje na razglednicah. (S. R.) 

Pozor, kamera teče! Njenemu 
ostremu očesu težko ostane 
karkoli skrito, še sploh, če za 
njo stoji Bojan Kostevc, ki zna 
s to napravo ravnati in ujeti 
vanjo najlepše, najpomemb-
nejše, najboljše trenutke. Ko 
snema, obstajajo samo on, 
kamera in izbrani kader. Če 
bi ga morda kdo želel pri tem 
motiti, pa mu njegov oster 
pogled pove vse. (S. R.)

UJEMITE VZNEMIRLJIVO 
PONUDBO!

NISSAN MICRA
 

  ŽE ZA 8.950 €

NISSAN NOTE
 

  ŽE ZA 10.990 €

SAMO DO  

KONCA  

JANUARJA

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO ŠE DANES!

Kombinirana poraba goriva: 3,5–5,4 l/100 km. Emisije CO2: 99–125 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Oglaševani ceni veljata za modela: 1) Nissan Micra 1,2 Visia, cena po ceniku 10.350 EUR, z upoštevanim popustom 1.400 EUR in DDV. 2) Nissan Note 1,2 Visia, cena po ceniku 12.700 EUR, z upoštevanim 
popustom 1.710 EUR in DDV. Komercialna akcija velja samo za vozila iz zaloge.Brezplačno 5-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške 
garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Slike so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana.

VELJA ZA VOZILA IZ ZALOGE

NOVO MESTO , KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7. DO 19. URE, SOBOTA OD 7. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.

»V časih, ko veliko govorimo o ekološkem onesnaževanju, 
bi lahko dodali, da je del tega problema tudi posebno 
onesnaževanje z velikimi jumbo plakati, ki vabijo na 
prireditve še mesec dni po zaključku. Ali res ni nikogar, ki bi 
bdel nad tem in zahteval, da se najkasneje v tednu dni plakati, 
ki niso več aktualni, odstranijo z vidnih mest? Tako pa še 
danes, 20. januarja, dva velika plakata na vpadnici v Sevnico 
in Boštanj vabita na prireditve v decembru,« je zapisal bralec 
Samo ob priloženi fotografiji. 

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

Na slavnostnih prireditvah, kakršna je bila tudi kostanjeviška 
proslava dneva samostojnosti in enotnosti, so prve vrste po-
navadi rezervirane za pomembne osebnosti. Deklica na foto-
grafiji se je odločila, da se jim bo kar pridružila in si koncert 
pihalnega orkestra ogledala iz bližnje perspektive. Protokol 
le ni bil tako strog, da ji tega ne bi omogočil.  (P. P.)

Oba Mira Cerarja očitno rada zahajata v Krško ali sta z njim 
tako ali drugače povezana. Miro Cerar st., ki se je po Leonu 
Štuklju zapisal v zgodovino kot najuspešnejši slovenski telo-
vadec, se je konec decembra v Krškem pridružil praznovanju 
40-letnice plesnega udejstvovanja Dušana Vodlana. Slednji 
bo prepustil vodenje Plesnega kluba Lukec sinovoma, med-
tem ko se namerava sam še bolj posvetiti šamanizmu. Še bolj 
kot prvoomenjeni Miro Cerar st. pa je s Krškim povezan nje-
gov sin Miro Cerar ml. Glede na to, da je prevzel vodenje slo-
venske vlade v zelo nehvaležnih časih, je sicer dvomiti, da se 
mu bo uspelo v slovensko zgodovino zapisati kot najuspešnej-
ši predsednik vlade, si je pa ta izbral za življenjsko sopotnico 
Vesno Arnšek iz Krškega. (B. M., foto: Marko Mesec)

Brežičan Goran Miljanović je že dodobra udomačen na odru, 
saj je kot statist in igralec nastopil v filmih Darka Nikolovske-
ga, je član dramske sekcije Vaška scena pri KUD Slavček Velika 
Dolina, nastopal je v senovski gledališki predstavi Dekliščina, 
pa tudi v gledališki predstavi in kratkem filmu Gastarbeiter. 
Zase pravi, »da je tipičen prekarni delavec, saj prime za vsa-
ko delo, po navadi v zameno za majhno plačilo z minimalni-
mi pravicami«. In da je temu res tako, je tudi dokaz zavezova-
nja kravate Brestaničanu Žigi Kumpu, s katerim sta družno 
nastopila v Gastarbeiterju, le da še ne vemo, kakšno je bilo v 
tem primeru plačilo. (B. M.)

Za MePZ KUD Anton Kreč Čatež ob Savi je december vsako le-
to zelo pester, saj se člani pripravljajo na božični koncert, ki 
ga društvo organizira. Zato tudi ni veliko časa, da bi se sku-
paj poveselili, ko ima kdo izmed članov rojstni dan. Naključje 
pa je poskrbelo, da vsak dan med 15. in 19. decembrom nek-
do praznuje. Na zadnjem božičnem koncertu je predsednica 
čateškega društva Katarina Sedeljšak posebno pozornost na-
menila naslednjim »decemberčkom«, kot jih je poimenovala: 
Milki Ivanšek, Andreji Beribak, Tinki Petrič, Ignacu Slakonji 
in Mihaelu Tomšetu. (R. R.)
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Sara Železnik iz Brestanice
Devetnajstletna rakica je študentka prvega letnika Grafične in 
medijske tehnike na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, 
ki se tudi kasneje želi ukvarjati z grafičnim oblikovanjem. Rada 
ustvarja, riše, bere, preživlja čas z družino in prijatelji, v zadnjem 
času pa nekaj prostega časa namenja tudi rekreaciji. Uživa tudi 
ob peki peciva in preizkušanju novih receptov. Najraje sicer po-
sluša acapella skupine, glasbo pa izbira glede na počutje, zato 
posluša skoraj vse glasbene zvrsti. Med večjim številom njej lju-
bih filmov izpostavlja Zajtrk pri Tiffanyju, med najljubšimi knji-
gami pa Prevzetnost in pristranost (Jane Austen).
 Foto: Boštjan Colarič

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

Peter Dobravec iz Spodnje Jablanice (Šmartno pri Liti-
ji) in Jožica Stipič z Brezovice pri Podbočju, 18. oktober 
2014, mestni park Krško (Foto: Dejan Mužič)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Branka Vilić, Krško – 
dečka,

• Ines Jagrič Križman, 
Brežice – deklico,

• Sanja Zavišek, Dramlja – 
dečka,

• Petra Kuntarič, Slivje – 
deklico,

rojstvamoja poroka posavske ženske

Podarite 
Portretno 
fotografiranje
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• Barbara Tomše, Krška vas 
– dečka,

• Lana Pešec, Brežice – 
deklico,

• Martina Tomše, Sela pri 
Dobovi – deklico,

• Tatjana Prešiček, Vojsko 
– dečka,

• Klavdija Bizjak, Sela pri 
Dobovi – dečka,

• Damjana Jazbec, Krško – 
dečka.

ČESTITAMO

Dekleta iz Posavja, ki bi bila pripravljena sodelovati v naši rubri-
ki, vabimo, da nam to sporočijo na e-naslov: info@fotografika.si.

Pavla Ajdonik iz Stolovnika pri Brestanici je 30. decembra pra-
znovala svoj 90. rojstni dan. Kljub visokemu jubileju še vedno čila 
in dobro razpoložena Pavla Ajdonik se je leta 1924 rodila v dru-
žini Pavlič. Leta 1947 se je poročila z rudarjem Miroslavom Ajdo-
nikom ter prevzela delo na manjši kmetiji, na kateri so ji pridno 
pomagale tudi tri hčere. Po 65 letih zakona je pred nekaj manj kot 
dvema letoma mož umrl, a Pavla ni ostala sama, saj ima kar šest 
vnukov in osem pravnukov, ki ji stojijo ob strani in ji z veseljem 
pomagajo. Ob visokem jubileju so ji čestitali ter ji zaželeli veli-
ko zdravja in sreče tudi podžupanja občine Krško Ana Somrak, 
predsednik sveta KS Brestanica Vlado Bezjak ter predstavnici 
brestaniškega Krajevnega odbora Rdečega križa Tatjana Stro-
pnik in Anica Samec.

90 let Pavle Ajdonik

RADEČE - V župnijski cerkvi v Radečah je ljubljanski pomožni 
škof dr. Anton Jamnik krstil Petro Meh, ki je osmi otrok v dru-
žini Brigite in Vladimirja Meha (na fotografiji desno). Škof je 
pohvalil in se zahvalil zakoncema Meh za pogum in odločitev, 
da imata tako številčno družino. V imenu župnije se je škofu za 
obisk, opravljeno sveto mašo in podelitev zakramenta zahvali-
la tajnica ŽPS-ja Mateja Kovač. V imenu družine je zahvalne be-
sede župniku Miru Berglju in škofu Jamniku izrekla sestra kr-
ščenke Anamarija.   M. Prnaver

Podelitev krsta osmemu otroku
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Posavci na Emi 2015, glasbenik iz tujine premierno 
v Krškem, 'bitka' mladih talentov. Tokrat preberite:

Na izboru EMA 2015, ki bo v soboto, 28. februarja, se bo 
predstavilo osem izvajalcev po izboru strokovne komisi-
je: Alya in Neno Belan, Clemens, I.C.E. (foto: Petra Ho-
čevar), Jana Šušteršič, Maraaya, Martina Majerle, Rudi 
Bučar ter Tim Kores – Kori. Ravno skupino I.C.E., kjer 

za bobni sedi naš 
posavski rojak 
Blaž Sotošek, 
smo v naši rubri-
ki že predstavi-
li. „I.C.E. smo se 
prijavili na EMO 
v prvi vrsti zato, 
da širšemu ob-
činstvu predsta-
vimo novo sklad-

bo in posledično tudi album, ki bo izšel v sredini marca. Gre 
za izvrstno priložnost, kjer lahko svojo glasbo, sporočila in 
energijo deliš z ljudmi,“ nam je Blaž zaupal o motivih sku-
pine za nastop na glasbenem tekmovanju. Vprašali smo ga 
tudi, ali meni, da bi se 'trši' zvoki obnesli v Evropi: „V po-
plavi faktorjev, ki se morajo poklopiti, da nek song 'zado-
gaja' Evropi, 'trši' in 'mehkejši' zvoki najverjetneje igrajo 
le majhno vlogo. Vedno pa je bil in bo čas za eno in drugo.“ 
Kot pravi, osebno ne goji posebnih čustev do Evrovizije, je 
pa vedno na tekmovanje gledal kot na šov in zanimivo mu 
je gledati, kako glasba dobi večjo vrednost ob takšni nori 
vizualizaciji, ki jo danes ponuja tehnika.

Maryjane (vir: youtube) je hrvaško-slovenski duet, ki ga 
sestavljata Marina Benić in Saša Pipić, skladba Mjeseče 
pa je njuna prva skupna avtor-
ska pesem. Duo je nastal leta 
2005 v Brežicah. Vsak je imel 
do sedaj svojo glasbeno izku-
šnjo, a podobna glasbena iz-
ražanja in pogled na življenje. 
Njune pesmi govorijo o tem, 
kako je narava na voljo za različne ljubezni, a največja lju-
bezen je ljubezen do sebe. Duo sicer ustvarja glasbo v hr-
vaškem, slovenskem in angleškem jeziku, velik vpliv na 
njun zvok pa so imele Norah Jones, Janice Joplin in Deva 
Premal. 

Obiskali smo tudi recital izraelskega glasbenika beloruskih 
korenin Dmitrija Alperovicha (foto: LIJAmedia), ki ga je 
poroka prinesla ravno k nam, v Posavje. Omenjeni kitarist, 
ki se je premierno predstavil v Krškem, je svojo glasbeno 
pot začel s klasično kitaro pri 12 letih, nekaj let kasneje od-

kril ljubezen do skladanja, prav 
tako pa se je navdušil nad elek-
trično kitaro. Pri 19 letih je bil 
sprejet na Rubinovo akademijo 
za glasbo in balet v Jeruzalemu. 
V tem obdobju je srečal svojega 
glasbenega partnerja Alexeyja 
Polyanskega. Skupaj sta usta-
novila band Seventh Station. 
Dmitri je prav tako organiziral 
dva velika koncerta, posvečena 
legendarnim Pink Floydom, 

skupaj s Polyanskim spisal prvi album, spisal solo album, 
imel veliko učencev, nastopal ter snemal z lokalnimi ume-
tniki in sodeloval z mnogimi glasbeniki iz Izraela ter ZDA. 
Ima pa fant kar nekaj glasbenih ciljev, povezanih s Slove-
nijo, v letošnjem letu: „Rad bi ponovil recital še v katerem 
slovenskem mestu, posnel svoj solo album, s svojo skupi-
no odšel na turnejo po Evropi ter nenazadnje učil mlade 
nadobudne kitariste.“ Na recitalu smo bila sicer priča Al-
perovichevim mešanim glasbenim svetovom, od Bacha do 
moderne klasične glasbe, slišali pa smo tudi njegova lastna 
dela, ki so bila izvedena premierno.

Medtem na eni izmed komercialnih televizij poteka šov, 
imenovan Razred talentov, ki je pravzaprav šov z mladi-
mi, talentiranimi pevci, starimi med 8 in 14 let, ki pod 
vodstvom mentorjev in učiteljev petja izpopolnjujejo svo-
je pevsko znanje. Z otroci delajo tudi štirje znani žiranti, 
ki so jim hkrati mentorji: Katarina Habe, Alenka Godec, 
Tomi Meglič in Aleksander Mežek. In tako smo opazi-
li tudi mlade nadobudne posavske talente: Aido Perko 
Praner in Manco Mihelin z Bizeljskega ter Špelo Škaler 
iz Brežic. Velja omeniti, da pri omenjenem šovu ne gre za 
tekmovanje oz. izpadanje, ampak pridobivanje prepotreb-
nih glasbenih izkušenj. Pohvalno!
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V starem mestnem jedru Brežic, 
v zgradbi nasproti občine (Me-
stni atrij, Cesta prvih borcev 17), 
nas lahko obiščete vsak ponede-
ljek in torek ter četrtek in pe-
tek od 9. do 12. ure in naroči-
te male oglase, zahvale, voščila 
ter druge naročene objave ali si 
ogledate in naročite knjige založ-
be Neviodunum.  Uredništvo

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

Geslo križanke pošljite do četrtka, 29. januarja 2015, na na-
slov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

OŠTARIJA MARGARETA,
ROBERT BLAZINŠEK S.P., CESTA 4. JULIJA 22, 8270 KRŠKO

Geslo 26/2014 številke: 

LOKALNE INFORMACIJE 
ZA VSE GENERACIJE 

DOBRE IN LEPE KNJIGE IZ POSAVJA

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

NAGRAJENCI VELIKE NAGRADNE KRIŽANKE:

1. nagrada: 

VIKEND PAKET ZA DVE OSEBI 
(dve nočitvi in dva polpenziona) 

na Turistični kmetiji Grobelnik 
Ema Kralj, Raka

2. nagrada:
nedeljsko kosilo za štiri osebe v Gostilni Ribnik: 

Poldi Hočevar, Radeče

3.  8. nagrada:
nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostilni Ribnik: 

Simon Vogrin, Velika Dolina; Domen Bogovič, Krško; 
Nevenka Okorn, Sevnica; Renata Jordan, Sajevce; 
Ivica Sotelšek, Dednja vas; Matjaž Bohinc, Brežice

9.  11. nagrada:
školjke iz krušne peči za dve osebi v Pizzeriji Fontana: 

Meta Kralj, Krmelj; Klavdija Javornik, Krško; 
Domen Ločičnik, Poklek

12. nagrada:
5x obisk fitnesa v Fitnesu Požun: Nino Moravac, Sremič

13.  15. nagrada: 
knjiga Krško  Stoletje na razglednicah Založbe Neviodunum: 

Alojz Novak, Krško; Irena Zorko, Dobrava ob Krki; 
Metka Gasior, Župeča vas

16.  20. nagrada: 
komplet otroških slikanic Brinove zgodbe Založbe Neviodunum: 
Milena Hribar, Loka pri Zidanem Mostu, Tina Gregl, Bizeljsko; 

Andreja Žabkar, Mali Trn; Marija Štajnaher, Brežice; 
Anica Groznik, Šentjanž
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na posavski sceni
Lansko leto smo na Planinski cesti 63 v Sevnici 

odprli hišno prodajalno kruha in peciva po nižjih 
cenah. Zahvaljujemo se vam zaupanje 

in se priporočamo tudi za naprej.

NOVOST: EKOLOŠKI KRUH 
IN PIRIN KRUH BREZ KVASA 

Z VINSKIM KAMNOM
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LUKSUZ PRODUKCIJA 
• petek, 30. januar, ob 18. uri -  

Knjižnica Senovo 

Člani Društva zaveznikov mehkega pristanka bodo pred-
stavili nove filme, na ogled pa bo tudi nekaj največjih 
hitov prejšnjih let. 

VEČER PRIJATELJSTVA IN POEZIJE

• petek, 30. januar, ob 19. uri -  
Gostilna Kmečki hram, Kostanjevica na Krki

Druženje ustvarjalcev z obeh strani meje ob poeziji in 
glasbi.

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

Prve snežinke 
na Kifl fešti
28. decembra, tik pred iztekom 
leta, so študenti v okviru Klu-
ba posavskih študentov (KPŠ) 
pripravili tako imenovano Kifl 
fešto, katere se je udeležilo kar 
okoli tisoč ljudi. 

Oder je ogrela skupina Mil-
kshake, za njo je nastopala do-
lenjska zasedba GoGs, kot vr-
hunec večera pa so poslušalci 
pričakali skupino Mi2. Ti so 
igrali starejše hite kot tudi no-
vejše komade iz najnovejšega 
albuma Čista jeba. Koncertni 
del programa so zaključli lju-
bljanski rockerji Don Mentony 
Band s svojimi starimi hiti, ka-
tere smo poslušale vse genera-
cije. Na stojnici KPŠ so si obi-
skovalci lahko vzeli brezplačne 
kifle, ki veljajo za enega izmed 
najbolj prepoznavnih simbo-
lov organizatorja, v tako ime-
novanem »tretjem bloku« pa 
so študenti ponujali kuhano 
vino. In tukaj zabavi in plesu 
še zdaleč ni bilo konec. Po kon-
čanem koncertu so obiskovalci 
lahko odšli v klub mladinskega 
centra, kjer sta glasbo vrtela DJ 
Jack Bixby in DJ Ben. 

Kot posebej lep »okrasek« pa 
so zbrano množico popestrile 
prve snežinke, ki so ustvarile 
pravljično vzdušje, kot se za ta 
čas spodobi.  Sv. M.
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ROKOMET

MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Slovan : Krško 
36:33 , Brežice : Ribnica 33:39
Lestvica – 1. Slovan 22, 8. Krš-
ko 8, 12. Brežice 4

KADETI, PF – skupina B
Rezultat 1. kroga – Ormož : 
Krško 30:27

ČLANICE
Rezultati – Nazarje : Brežice 
31:26, Brežice : Škofja Loka 
30:22
Lestvica – 1. Jadran Hrpelje-
Kozina 23, 3. Brežice 15

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultat – Sevnica : Velike Laš-
če 4:1 (Škorić, Kurtić, Mehić, 
Krnc)
Lestvica - 1. Dobovec 30, 7. 
Sevnica 15

MLADINA U19 – skupina 
center
Rezultat – Laško : Sevnica 5:1
Lestvica – 1. Extrem Sodražica 
22, 6. Sevnica 4

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL
Rezultati – Krško : Kamnik 
72:78, Krško : Konjice 65:80
Lestvica – 1. Konjice 20, 7. Po-
savje Krško 13

ČLANI 4. SKL – vzhod 1
Rezultat – Brežice : Šmarje 
66:58
Lestvica – 1. Vojnik 14, 2. Bre-
žice 11

MLADINCI 2. SKL – skupi-
na DC
Rezultat – Cerklje : Krško 
50:63
Lestvica – 1. Krško 10

KADETI 2. SKL
Rezultati – Krško : Ilirija 86:19, 

Globus Ljubljana : Brežice 
60:83, Ježica : Krško 66:58
Lestvica C3 – 1. Gorenja vas 14, 
3. Posavje Krško 12
Lestvica C7 - 1. Triglav Kranj B 
18, 4. HPG Brežice 12

STAREJŠI DEČKI 1. SKL
Rezultati A liga – Šentvid : Krš-
ko 81:55, Krško : Krka 69:85 
Rezultati B liga – Brežice : Idri-
ja 57:60, Brežice : Pivka 61:86
Lestvica A vzhod – 1. Krka 21, 
8. Krško 12
Lestvica B sever – 1. Pivka 20, 
6. HPG Brežice 12

KADETINJE 1. SKL – skupina 
1B zahod
Rezultat - Podbočje : Pivka 
45:43
Lestvica – 1. Kranjska Gora - 
Jesenice 8, 4. Posavje Podboč-
je 6

ODBOJKA

ČLANI 3. DOL
Rezultat – Triglav II : Kostanje-
vica 3:2 (26:28, 25:20, 21:25, 
26:24, 15:13)
Lestvica – 1.Calcit Kamnik II 
28, 2. Kostanjevica na Krki 22

ČLANICE 3. DOL
Rezultati – Krško : Braslovče 
II 0:3 (16:25, 10:25, 15:25), 
Brestanica : Volleyball Ljublja-
na II 3:0 (25:12, 25:22, 25:12)
Lestvica – 1. Kostak Elmont 
Brestanica 25, 8. POK Krško 4

KADETINJE, B liga – skupi-
na B
Rezultati - Krško : Novo mesto 
2:0, Šentvid II : Krško 0:2
Lestvica – 1. Krško 4

STAREJŠE DEKLICE, A liga - 
zahod 2
Rezultati – Krim : Krško 0:2, 
Calcit Kamnik : Krško 2:0
Lestvica – 1. Calcit Kamnik I 4, 
3. POK Krško 2

ligaški semafor

OPATIJA, BREŽICE - Tilen Kolarič, 22-letni član kluba MMA Bre-
žice, je konec decembra v Opatiji osvojil turnir super finale FFC 
Futures v mešanih borilnih veščinah (MMA) v kategoriji do 70 
kg. S tem dosežkom je postal prvi Slovenec, ki je osvojil to pr-
venstvo. Tilen je nastopil na poziv organizatorja kot zamenjava 
za poškodovanega Stefana Zvijera iz Srbije. S komaj 17-dnev-
nimi pripravami je zelo presenetil konkurenco. Najtežjo preiz-
kušnjo je prestal že v polfinalu, ko se je spopadel s favoriziranim 
hrvaškim borcem Aleksandrom Rakasom. Z njim se je v prete-
klosti neuspešno spopadel že na kvalifikacijskem FFC turnirju v 
Zagrebu. Rakasa je premagal v prvi rundi: najprej ga je presene-
til z desnim krošejem, nato je izkoristil priložnost in ga zrušil na 
tla ter ga prisilil k predaji z davljenjem (RNC). V finalu se je Ko-
larič boril proti hrvaškemu borcu Hrvoju Stepiću, tudi njega je 
z rušenjem uspešno podrl na tla ter ga s superiornimi parterni-
mi tehnikami prisilil k predaji v četrti minuti prve runde. S temi 
zmagami je dokazal svojo mirnost proti izkušenejšim nasprotni-
kom in kontinuiteto treninga, ki mu je zagotovo pripomogla pri 
osvojitvi turnirja. Zmaga na prvenstvu mu je prinesla pogodbo 
za leto 2015 z eno najboljših organizacij v Evropi FFC (Final Fi-
ght Championship).  Vir: MMA Brežice

Kolarič osvojil turnir v Opatiji

Tilen Kolarič (desno) po eni od zmag

BRESTANICA - Ob zaključku starega leta so se tradicionalno, že 
petič zapovrstjo, na brestaniški umetni steni zbrali malodane vsi 
posavski plezalci. Preizkušali so se na skoraj 40 balvanskih pro-
blemih, ki skrivajo izziv v zgolj nekaj gibih in niso višji od štirih 
metrov. Na debele blazine so najprej pristajali osnovnošolci, ki jih 
je po zaključku obiskal tudi dedek Mraz. Nato so na sceno stopili 
člani, mladi in mladi po srcu. Vzdušje se je stopnjevalo vse do ve-
likega finala, ko so v dvorani ugasnili luči, po štirje finalisti in fina-
listke pa so se v soju žarometov, ob spodbudi glasbe in glasnega 
navijanja spopadli z zelo zahtevnimi balvani, ki jih je zanje pri-
pravil idejni vodja prireditve Nejc Pozvek: »Letos smo bili pri-
ča morda celo najbolj napetim finalnim obračunom v vseh petih 
letih. Vzdušje je bilo fantastično, fantje in dekleta pa so pokazali, 
da so v dobri formi in da lahko tudi v novem letu od njih priča-
kujemo obilo dobrih vzponov.« Pozno ponoči so ob zaključku že 
snovali načrte, kako še popestriti druženja v prihodnje.
 Vir: PAK

Tradicionalno druženje plezalcev

Mladi plezalci na balvanih (foto: Tjaša Trošt)

ATLETIKA
Legendarni Primož Kozmus 
in Barbara Špiler sta ob na-
slovih državnih prvakov v 
metu kladiva iskala pot do čim 
boljšega rezultata na EP v Züri-
chu. Primož si je želel do me-
dalje, ki mu še manjka v njego-
vi bogato obloženi vitrini. Met 
77,45 m mu je prinesel 6. me-
sto, kar je vrhunski dosežek, ki 
pa ga ni zadovoljil. Špilerjeva 
išče potrditev v članski konku-
renci, a ji 64,48 m ob težavnih 
razmerah ni prineslo želene 
uvrstitve v finale. Marko Špi-
ler je osvojil naslov zimskega 
prvaka in letnega podprvaka 
v suvanju krogle. Vid Zevnik 
je v Celju pritekel do držav-
nega naslova v teku na 5 km, 
Jan Breznik pa do bronastega 
odličja v teku na 3 km.
Mladi atletinji AK Brežice Lara 
Omerzu in Leda Krošelj sta 
se udeležili svetovnih iger mla-
dih, ki so potekale v kitajskem 
Nanjingu. Krošljevi je uspe-
lo poraziti nekatere izmed fa-
voritk in si je s 3,90 m priska-
kala 3. mesto v skoku s palico, 
Lara pa je v finalu skoka v vi-
šino osvojila 7. mesto. V Bre-
žicah se z Niko Glojnarič in v 
Sevnici s Karin Gošek kalita 
še dva mlada atletska bisera, o 
katerima bomo v prihodnosti 
nedvomno še slišali. 

KARATE 
Nastja Galič, članica KK Ob-

Šport v Posavju 2014 – 2. del
POSAVJE – Posamični šport je tisti, ki tudi manjšim okoljem omogoča razvoj najvišjih tekmovalnih potencia-
lov. To so v preteklosti dokazovali posavski športniki z atletom Primožem Kozmusom na čelu, ki se je zavihtel 
celo na olimpijski prestol. Naredili smo kratek pregled nad tem, kaj se je dogajalo na področju posamičnih 
športov v olimpijskih in nekaterih tradicionalno posavskih panogah v preteklem letu. V nasprotju z ekipnimi 
športi, kjer kraljujejo moški, je za posamične športe značilna večja prisotnost članic nežnejšega spola.

zorje Brežice, je v februarju 
uspešno nastopila na mladin-
skem EP v Lizboni (Portugal-
ska), kjer se je s svojo kato Su-
parimpei prebila v četrtfinale. 
Kaja Budič, sicer članica Ko-
lektorja iz Idrije, je svoje zna-
nje v borbah prikazala na član-
skem SP v Bremnu (Nemčija), 
kjer je nabirala prve izkušnje 
na tovrstnem tekmovanju. 

TRIATLON
Jaroslav Kovačič, član ŠD Po-
savje, je pričetek leta preživel v 
deželi triatlona na Novi Zelan-
diji, kjer se je strokovno izpo-
polnjeval v sodelovanju z naj-
boljšimi triatlonci na svetu. 
Letos je ob prehodu na daljše 
distance v Velenju uspel osvo-
jiti naslov državnega prvaka v 
olimpik triatlonu in 3. mesto 
na ekipnem DP s ŠD Posav-
je. Posebej lahko izpostavimo 
uspešne nastope na »ironma-
nih« v Wanaki, Budimpe-
šti in Celovcu, kjer je s časom 
8:35.35 postavil najboljši do-
sežek posavskih »železnih« 
triatloncev vseh časov. Nina 
Mandl je ob svojem povrat-
ku na triatlonske steze osvoji-
la 3. mesta na DP v sprint tria-
tlonu in akvatlonu ter ekipnem 
DP v Celju. 

PLAVANJE
Plavalci PK Celulozar so na le-
tnem DP na Ravnah na Koro-
škem priplavali do osmih ko-

lajn. Mladinka Nika Bizjak je 
osvojila tri srebrne medalje 
(50 m prosto, 50 m hrbtno in 
100 m prosto) in bron (100 m 
hrbtno). Kadetinja Žana Ma-
ruša si je priplavala srebr-
no medaljo (1500 m prosto) 
in dve bronasti odličji (200 in 
800 m prosto). Odličen nastop 
je uspel tudi štafeti mladink 
(Karmen Zorič, Lara Jam-
briško, Špela Grilc in Nika 
Bizjak), ki je v štafeti 4 x 200 
m osvojila 2. mesto. 
Na državnem prvenstvu v pla-
vanju za invalide v Radovlji-
ci so za ŠD Plavalček uspešno 
tekmovali trije člani. Amadeja 
Urbanč Vlahov je postala dr-
žavna prvakinja na 50 m pro-
sto in prsno, Vincenc Radež 
na 50 m prosto, 50 m prsno in 
100 m prsno, Andrej Bibič pa 
je na 50 m prsno osvojil 2. me-
sto, na 50 m prosto pa postal 
državni prvak, vsak v svoji tek-
movalni kategoriji. 

STRELSTVO
Leto je bilo še posebej uspe-
šno za mladi strelki z zračno 
pištolo iz SD Marok Sevnica. 
Ob tretjem zaporednem mla-
dinskem naslovu državne pr-
vakinje je Anuša Kovačič na 
mladinskem EP v Moskvi (Ru-
sija) osvojila odlično 12. me-
sto s 377 krogi. Na kasnejšem 
SP v Granadi (Španija) je potr-
dila svojo vrhunskost z uvrsti-
tvijo na odlično 20. mesto med 
68 nastopajočimi mladinkami 
z rezultatom 375 krogov. Moj-
ca Kolman, državna podpr-
vakinja, je na SP z rezultatom 
371 krogov prispevala k odlič-

ni uvrstitvi slovenske članske 
reprezentance na 9. mesto. Za 
prisotnost na istem tekmova-
nju je v trapu poskrbel mla-
dinec iz Strelskega kluba Ru-
dar Globoko Kristian Geč, ki 
je ustrelil 106 glinastih golo-
bov in je po odličnem začetku 
osvojil končno 52. mesto. Na 
SP v streljanju za športnike in-
valide je Damjan Pavlin, član 
SD Leskovec, v streljanju leže 
dosegel 10. in v streljanju sto-
je 19. mesto. Z ekipo Slovenije 
se je dokopal do srebra na pr-
venstvu, ki je potekalo v nem-
škem Suhlu.

MOTOŠPORT
Ob zvezdniku slovenskega 
speedwaya Mateju Žagarju 
(AMTK Ljubljana) so Posavci 
v DP osvojili naslednja mesta: 
Aleksander Čonda (sicer ST 
Lendava - 4.), Denis Štojs (5.), 
Žiga Kovačič (6.) in Matic Iva-
čič (7.). Drugi mesti sta pripa-
dli Krčanom tako v državnem 
prvenstvu v parih (Štojs, Iva-
čič, Kovačič) kot tudi v klub-
skem prvenstvu. Veselje pa je 
v Posavje prinesel Žiga Kova-
čič, ki je osvojil naslov držav-
nega prvaka v mladinski kate-
goriji pred klubskim kolegom 
Maticem Ivačičem.
Brežiški motokros je v razre-
du MX open zastopal Klemen 
Gerčar, ki je zaradi izostanka z 
nekaterih dirk osvojil le 4. me-
sto v DP, kljub temu, da je sko-
zi celotno sezono držal drugo 
mesto. Brežičani sicer še na-
prej ostajajo najaktivnejši or-
ganizator slovenskih dirk v 
motokrosu. Luka Šebek 

SEVNICA – Po prazničnem premoru se je z 11. kolom nadaljeva-
lo tekmovanje v 1. slovenski futsal ligi. Sevniški malonogometaši 
so z zmago proti KMN Velike Lašče s 4:1 (2:0) vknjižili tri točke 
in ohranjajo možnosti za preboj v končnico. Ekipa Mitje Jonte-
za se je pred domačimi gledalci predstavila z všečno igro. V pr-
vem polčasu so si Sevničani ustvarili veliko priložnosti, do pr-
vega zadetka pa je bilo potrebno počakati vse do 17. minute, ko 
se je Irnes Škorić otresel svojega čuvaja in s pravim evrogolom 
popeljal Sevnico v vodstvo. Takoj zatem sta Luka Koprivnjak in 
Nenad Kurtić izkoristila napako gostov, slednji pa je postavil re-
zultat polčasa. Tudi v drugem polčasu so bili Posavci boljši na-
sprotnik. Med strelce sta se vpisala še Ševzet Mehić in Domen 
Krnc. Gostje so svoj edini gol dosegli v 34. minuti. »Ta zmaga je 
zaslužena. Dobro smo igrali, očitno smo naredili dobre temelje 
za nadaljevanje leta. Mojim fantom čestitke!« je po tekmi pove-
dal domači trener Jontez. Sevničani so s petimi zmagami in še-
stimi porazi sedmi na lestvici.  P. P., vir: KMN Sevnica

Z zmago ohranili upe na končnico

Veselje Sevničanov po zmagi
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KRANJ, POSAVJE – 11. januarja je v OŠ Simona Jenka v Kranju po-
tekalo 19. posamično osnovnošolsko državno prvenstvo za fan-
te in dekleta za šolsko leto 2014/2015, ki so se ga udeležili tudi 
posavski osnovnošolski šahisti in šahistke ter dosegli lep posa-
mični in skupinski uspeh, kar kaže na zelo kvalitetno delo v vseh 
šahovskih sredinah v Posavju. Osnovnošolci so tekmovali v štirih 
ločenih tekmovalnih skupinah. Najbolje so se odrezala dekleta B 
do 12 let, saj so se kar tri uvrstila v prvo šesterico: Pia Marie Ru-
žič (OŠ Adama Bohoriča Brestanica) je bila druga, Tina Urbanč 
četrta in Larisa Kuhar (obe OŠ Cerklje ob Krki) šesta, medtem 
ko je Nina Bobnič (OŠ Blanca) osvojila 39. mesto. Med dekleti 
A do 15 let je bila Ana Urbanč (OŠ Cerklje ob Krki) deveta, Alja 
Baškovec (OŠ Podbočje) pa 18. Tudi fantje so se solidno odreza-
li. V kategoriji A do 15 let je bil Peter Kržan (OŠ Raka) 12., Ale-
ksander Bajc 15. in Klemen Zupančič (oba OŠ Leskovec pri Kr-
škem) 18. Med fanti B do 12 let so dosegli: Klemen Kajtna (OŠ 
Sevnica) 16. mesto, Jan Kraševec (OŠ Podbočje) 29. mesto, Anej 
Kopina Božič (OŠ Leskovec pri Krškem) 36. mesto in Jan Jeraj 
(OŠ Boštanj) 43. mesto. Miloš Ružič, ki nam je posredoval na-
štete rezultate, poleg drugega mesta Pie Marie Ružič izpostavlja 
še odličen rezultat zelo mladega Jana Kraševca (8 let), lanskega 
državnega prvaka v pospešenem šahu do 8 let, ki je v konkuren-
ci do 12 let osvojil odličnih 50 % možnih točk.
  P. P.

Najvišje posegla Ružičeva

Srebrna Pia Marie Ružič v kategoriji deklet do 12 let poleg 
glavnega sodnika turnirja Bojana Arzenška; skrajno desno 
je svetovna mladinska prvakinja Laura Unuk, ki je podelje-
vala medalje.

VELENJE, BREŽICE – Mesto v Šaleški dolini je bilo drugi ja-
nuarski vikend prizorišče članskega in veteranskega prven-
stva v svetovno najbolj prepoznavnem borilnem športu. Po-
savci so domov prinesli štiri medalje, vključno z eno zlato.

Po s kolajnami sušnih letih v mladinskih konkurencah je Kaji 
Budič z Dvorc, sicer članici KK Kolektor iz Idrije, uspelo osvojiti 
prvi naslov članske državne prvakinje v bojih nad 68 kg. Po za-
nesljivih zmagah v predtekmovanju je Kajo v finalu čakala sta-
ra znanka in glavna konkurentka s slovenskih tatamijev Tjaša 
Vrbnjak, nosilka brona z mladinske-
ga evropskega prvenstva. Budičeva je 
v zaključku izjemno čvrstega dvobo-
ja prišla do zmage z 2:0, ki je pome-
nila naslov državne prvakinje. Z uspe-
hom je potrdila uvrstitev na evropsko 
člansko prvenstvo, ki bo potekalo v 
Istanbulu (Turčija) v času od 19. do 
22. marca, še prej pa bo v začetku fe-
bruarja odpotovala na evropsko mla-
dinsko prvenstvo v Zürich. Svetovno 
mladinsko prvenstvo v Indoneziji v 
novembru bo še dodatna nagrada in 
možnost za prepoznaven rezultat. Vi-
den napredek in uspehi na tatamiju 
dvigujejo letvico pri mladi borki vedno višje: »Zadnji uspehi mi 
predstavljajo velik motiv. V naslednjem obdobju bo poudarek 
predvsem na mladinskih prvenstvih in članskem v Turčiji. Šola 
bo ob dveh treningih na dan morala malo potrpeti.« 
Sedem članov KK Obzorje Brežice je na državnem prvenstvu tek-
movalo v katah in borbah. Petra Planinc je v kategoriji do 55 kg 
osvojila naslov državne podprvakinje, ob njej pa velja omeniti še 
uspešni veteranki Metko Galič in Matejo Petančič z osvojeni-
ma bronoma. Nastja Galič, v katero so polagali največje upe, po 
vrhunski izvedbi svoje kate žal ni naredila obveznega poklona 
sodnikom, čemur je sledila diskvalifikacija. Z uspešnim nasto-
pom članske in veteranske ekipe so v brežiškem klubu dokazali, 
da je karate v Posavju izredno priljubljen šport, ki tudi starejšim 
generacijam omogoča ohranjanje fizične in psihične kondicije. 
 L. Šebek   

Budičevi zlato, Planinčevi srebro

Kolega Luka Šebek je, kot ste lahko prebrali v tej in prejšnji šte-
vilki časopisa, povzel posavske športne dosežke v minulem letu. 
Čeprav je v tako omejenem obsegu težko zajeti vse, kar se je 
zgodilo v obdobju enega leta, je nedvomno pokazal in dokazal, 
da ima Posavje poleg električne in še kakšne druge tudi veliko 
športne energije, ki regijo postavlja na vidno mesto ne le v slo-
venskem, ampak tudi v mednarodnem in celo svetovnem meri-
lu. Panogam, v katerih so naši športniki že pregovorno uspešni 
(atletika, plavanje, nekatere borilne discipline ...), se pridružuje-
jo nove in kljub temu, da so nekatere morda stagnirale, je posa-
vska »športna mavrica« zelo barvita. Še posebej velja po mojem 
mnenju izpostaviti, da Posavje napreduje v najbolj popularnih 
ekipnih športnih panogah, tako po zaslugi posameznikov, ki si 
kruh služijo v večjih slovenskih in tudi tujih klubih ter so se uve-
ljavili kot člani državnih reprezentanc, kot po zaslugi domačih 
ekip, ki so se približale državnemu vrhu, zlasti v futsalu, roko-
metu in nazadnje še v nogometu.

Ko predstavljamo posamezne športnike ali klube, se nenehno po-
navljajo opozorila, da je za njihov nadaljnji razvoj in prihodnost 
ključna podpora »političnega in gospodarskega okolja«. V pov-
sem poenostavljenem jeziku to pomeni, da potrebujejo več de-
narja tako iz javnih kot sponzorskih virov. Ko razmišljam, kako 
lahko pri tem pomaga - recimo temu - povprečni ljubitelj športa, 
ki nima možnosti vplivati na prej omenjeno pridobivanje sred-
stev, se mi zdi najpomembnejše to, da domače športnike podpre-
mo z obiskom športnih tekmovanj. S tem jim ne bomo pomagali 
le neposredno kot navijači, pač pa tudi posredno, saj bodo večjo 
udeležbo gledalcev na tekmovanjih lahko "unovčili" tako pri po-
tencialnih sponzorjih kot javnih virih podpore športu. Zanima-
nje javnosti je včasih morda celo boljši argument kot sicer do-
kazani, a od oči ljubiteljev športa umaknjeni uspehi. 

Zakaj ne bi torej sobotnega ali nedeljskega popoldneva preži-
veli na nogometni, rokometni, košarkarski ali odbojkarski tek-
mi, na kateri se fantje in dekleta »za sendvič in sok« srčno borijo 
za svoj klub, namesto da pred TV ekranom gledamo preplačane 
zvezdnike evropskih in svetovnih lig? Zakaj se ne bi na atletskih, 
plavalnih, gimnastičnih, borilnih, strelskih in drugih tekmah v 
živo prepričali, kaj zmorejo naši mladi športniki in športnice, 
ki jih bomo morda čez leta gledali tudi na velikih prvenstvih in 
olimpijadah? Dajmo jim priložnost, da nam dokažejo, da so res 
vredni tako naše, vključno z medijsko, kot sponzorske in vsakr-
šne drugačne podpore.

Dajmo jim 
priložnost

pogled s klopi

Piše: Peter Pavlovič

KRŠKO - Futsal reprezentanca Slovenije se bo v sklopu priprav na 
kvalifikacijski turnir za uvrstitev na EP, ki bo marca v Laškem,v 
kratkem dvakrat pomerila z reprezentanco BIH. Tekmi bosta v 
Krškem (v nedeljo, 25. 1., ob 17.30) in Podčetrtku (v ponedeljek, 
26. 1., ob 18.00). Selektor Andrej Dobovičnik je objavil seznam 
igralcev, na katere računa. Vabljeni igralci so: Rok Mordej (Dobo-
vec Pivovarna Kozel), Igor Bratić (KMN Oplast Kobarid), Matej 
Fideršek (RE/MAX Maribor), Nejc Hozjan (KMN Puntar), Uroš 
Kroflič (Dobovec Pivovarna Kozel), Aljaž Kusterle (KMN Oplast 
Kobarid), Alen Mordej (Dobovec Pivovarna Kozel), Tilen Šten-
dler (Adriatica, ITA), Benjamin Melink (Adriatica, ITA), Domen 
Krnc (KMN Sevnica), Denis Totoškovič (FC Litija), Gašper Vr-
hovec (FC Litija), Nik Zajc (KMN Bronx Škofije). Na čakanju so 
Dani Vulikič (KMN Oplast Kobarid), Irnes Škorić (KMN Sevni-
ca) in Sebastijan Drobne (RE/MAX Maribor).  D. P.

Nika Glojnarič, ena najbolj 
obetavnih mladih atletinj v 
Sloveniji, nastopa tudi v teku 
na 60 metrov, kjer že zmagu-
je v konkurenci precej starej-
ših tekmovalk. Potem ko je v 
Ljubljani na prvem mitingu 
letošnjega leta s 7,81 sekun-
de odšel v zgodovino 22-let-
ni dvoranski klubski rekord 
Vladke Lopatič, je ta rezul-
tat še izboljšala na Dunaju z 
osebnim rekordom 7,75 se-
kunde. V tehnično zahtevnej-
ši disciplini teka na 60 metrov 
z ovirami se je Niki v Ljublja-
ni semafor ustavil na 8,77 se-
kunde, kar je pomenilo, da je 
postavila rezultat, ki ni uspel 
še nobeni mladi slovenski at-
letinji v dvorani. Za stotinko je 
popravila pet let star rezultat 
Mance Šepetavc, za katerega 
so trdili, da ga bo težko prese-
či. Nikin cilj je uvrstitev v re-

Glojnaričeva z rekordom v 2015
BREŽICE – Prva atletska tekmovanja v letu 2015 že prinašajo uspehe mladih atletov iz AK Brežice. Ob zma-
gah pa je mlada, komajda 14-letna Nika Glojnarič podrla tudi pionirski državni rekord v teku na 60 metrov 
z ovirami. 

prezentanco za olimpijski fes-
tival evropske mladine, ki bo 
konec julija v Tbilisiju, v pre-
stolnici Gruzije.

Brežiški atleti so se udeleži-

li tudi priprav in dvoranske-
ga atletskega mitinga v No-
vem Sadu. Lara Omerzu je v 
skoku v višino že v prvem po-
skusu preskočila 183 cm in s 
tem izenačila slovenski dvo-

ranski rekord za mlajše in sta-
rejše mladinke. Zmagala je 
celo pred šest let starejšo Čr-
nogorko Marijo Vuković, ki je 
bila pred štirimi leti v Monc-
tonu v Kanadi svetovna mla-
dinska prvakinja. Lara je prav 
tako zmagala na Dunaju s pre-
skočenimi 179 cm.

V brežiškem atletskem klubu 
so zelo zadovoljni z urejenost-
jo vadbenih razmer v zimskem 
obdobju. Legendarna dvora-
na »Balon«, ki so jo preuredi-
li za atlete in z letošnjim letom 
tudi za potrebe nogometašev, 
je pripeljala do dviga kakovos-
ti dela in rezultatov. Le-ti so ob 
povečanju števila vadečih vid-
ni tudi na državnih prvenstvih, 
saj v Brežice v vsej zgodovini 
atletike še ni romalo toliko od-
ličij kot v preteklem letu. 
 Luka Šebek

Nika Glojnarič (foto: AK Brežice)

V Krškem prijateljska tekma med 
Slovenijo in BiH

NOVO MESTO, PODBOČJE - Na žen-
sko košarkarsko tekmo vseh zvezd 
oz. t. i. All Stars, ki je 11. januarja 
potekal v novomeški dvorani Ma-
rof, je bila v kategoriji starejših de-
klic (U15) povabljena tudi košarka-
rica kadetske ekipe Podbočja Lora 
Ana Jurečič (na fotografiji med ro-
kovanjem s košarkarsko masko-
to Lipko). V ekipi »svetlih«, ki jo je 
vodila trenerka Klavdija Oblak, je 
odigrala 13 minut in dosegla šest 
točk, njena ekipa pa je zmagala s 
63:60. Povabilo je lepo priznanje ne le zanjo, pač pa tudi za pod-
boški klub, ki v tej sezoni prvič sodeluje v tekmovanju pod okri-
ljem Košarkarske zveze Slovenije.  P. P., foto: M. Jurečič

Jurečičeva na All Stars tekmi
Brežiška zasedba na državnem prvenstvu

Kaja Budič

RADENCI, KRŠKO - Plavalci Športnega društva Plavalček so se 
17. januarja udeležili Pokala Radenci. Tokrat je tekmovalo kar 
osem »plavalčkov«, in sicer sedem invalidov in ena rekreativka, 
vsi v disciplinah 50 m prosto in 50 m prsno. V skupini invalidov 
so si na 50 m prosto priplavali naslednje uvrstitve: Mateo Šepa-
rović 1. mesto, Vincenc Radež 2. mesto in Rok Slapšak 3. me-
sto, na 50 m prsno pa: Maj Režman 1. mesto, Mitja Cizel 2. me-
sto, Amadeja Urbanč Vlahov in Andrej Bibič pa sta si delila 3. 
mesto. Rekreativce je uspešno zastopala Maja Haler.  T. L.

Plavalčki uspešni v Radencih
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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 politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

MICKE MARIJE 
OGOREVC

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame

se iskreno zahvaljujeva vsem dragim sorodnikom, ki ste nama v 
najtežjih trenutkih stali ob strani in nama vsestransko pomagali. 
Posebna zahvala osebju Doma starejših občanov Krško za nego in 
nesebično pomoč. Velika hvala tudi Tinci, Metki, Maji, Tanji in Zvonki. 
Hvala govorniku za besede ob slovesu. Hvala vsem in vsakemu 
posebej za izrečene besede sožalja. 

Žalujoča Darko in Nada s svojimi

s Sromelj

IVAN ŽIVIČ
(1930 - 2014) 

V božično-novoletnem času je preminil spoštovani gospod 
Ivan Živič, član in dolgoletni predsednik Društva diabetikov 
Posavje – Brežice. Težko je ubesediti vse dobro, plemenito, 
človekoljubno, kar je v svojem polnem življenju storil za ožjo 
in širšo skupnost. Opravljal je številne pomembne in odgovor-
ne funkcije: bil je direktor tovarne Jutranjka Brežice, direktor 
Slovina Brežice in predsednik Izvršnega sveta Občine Brežice.
 
V 18 letih njegovega predsedovanja je posavsko društvo di-
abetikov doživelo preporod in razcvet; gospod Živič je na-
mreč s svojim vztrajnim delom, močno voljo in velikim ela-
nom zgradil ugled društva in povečal zaupanje članov. Leta 
2005 je postal častni predsednik Društva diabetikov Posav-
je – Brežice, 2006. leta je prejel priznanje ob 50-letnici delo-
vanja zveze na področju izobraževanja in dela s sladkornimi 
bolniki, leta 2011 pa mu je Zveza društev diabetikov Slove-
nije podelila naziv častni član. 

Ob tem, da je veliko let prizadevno vodil naše društvo, je bil 
tudi podpredsednik Društva izgnancev Slovenije, predsednik 
Pihalnega orkestra Kapele in ustanovni član Društva senior-
jev in menedžerjev Posavja. 

V naš spomin se je zapisal kot blag, prijeten človek. Na vse 
ljudi je gledal prijazno, svetlo in spodbudno, z mnogimi je 
spletal iskrene, trdne vezi. Imel je spoštljiv odnos do vsako-
gar in posluh za človeško stisko in solidarnost. Delati z njim 
je bilo prijetno, pa naj je imel vodilno ali svetovalno vlogo. Še 
tako težke zadeve so bile lažje rešljive z njegovo konstruktiv-
nostjo in odprtostjo za zamisli in predloge. Z notranjim mi-
rom, toleranco in modrostjo je bil mnogim za zgled. Ob vseh 
časteh, ki so mu bile izkazane, pa je ostal skromen. Vsi smo 
cenili njegovo poštenost, strpnost, preudarnost, zanesljivost 
in predvsem človečnost. S svojo osebnostjo, delavnostjo in 
pokončno držo je dal velik pečat Posavju, Brežicam in okoli-
ci. Pokazal nam je, kako je treba živeti in delati. Hvaležni smo 
mu za naša skupna leta, za to, da smo lahko delali skupaj za 
dobro in za napredek društev.

 Darja Mandžuka, predsednica društva

IN MEMORIAM
MILAN 

HERAKOVIČ
(1947 - 2015) 

Vsakdo med nami v življenje vstopi sredi predstave in sredi 
predstave tudi odide. Žal ne bomo nikoli mogli razumeli, za-
kaj nekateri odhajajo mnogo prej, takrat, ko je njihova pred-
stava še v polnem žaru. 

Kar naenkrat nas je tiho in nepričakovano, sredi polnega op-
timizma, zapustil Milan Herakovič, nekdanji dolgoletni gostil-
ničar, predsednik KS, občinski svetnik in častni meščan Ko-
stanjevice na Krki. 

Če lahko za koga rečemo, da je bil popolnoma predan svojemu 
domačemu kraju, potem to velja za Milana Herakoviča. Zadnjih 
trideset let skoraj ni bilo projekta ali prireditve, kateri ne bi dal 
svojega pečata. Majhno mestece, ki ga je znal tako lepo opisa-
ti in o katerem je govoril s toliko ljubezni, je bilo zanj središče 
sveta. Trudil se je, da je vse, o čemer je govoril, tudi uresničil. 
Zavedal se je, da so možnosti razvoja Kostanjevice neomeje-
ne, a da lahko v danem trenutku storimo samo toliko, za koli-
kor si bomo prizadevali vsi. Velikokrat je poudaril, da smo si 
ljudje podobni v besedah, a se razlikujemo v dejanjih. Njegova 
dejanja in njegove vodstvene sposobnosti so dobile poseben 
pomen, ko je bil med leti 1994 in 2006 predsednik krajevne 
skupnosti Kostanjevica na Krki. V tem obdobju je Kostanjevi-
ca doživela velik razcvet, začeli so se številni odločilni razvoj-
ni projekti, uspelo mu je vzpostaviti tudi dober odnos s takra-
tno skupno Občino Krško. Vse to se je še posebej odrazilo v 
času, ko je Kostanjevica na Krki praznovala 750-letnico prve 
omembe v pisnih virih. Mesto na otoku je dobilo novo podo-
bo, zgrajena je bila čistilna naprava, tekli so odločilni pogovo-
ri o realizaciji obvoznice. Kostanjevico je takrat obiskalo ne-
šteto politikov, gospodarstvenikov in umetnikov, stkala se je 
široka mreža poznanstev. Milan je bil gonilna sila vsega tega, 
nikoli ni obmiroval, nikoli ni zamudil priložnosti, da je Kosta-
njevico predstavljal kot slovenski biser. V njem in njegovih so-
delavcih pa je hkrati vedno močneje tlela tudi misel na samo-
stojno občino. Odprl je nešteto vrat, zavrtel nešteto telefonov, 
gostil nešteto vplivnih politikov in vztrajno peljal Kostanjevi-
co k odločitvi, da poskuša ponovno vzpostaviti svojo lokalno 
upravo. Neskončno srečen in ponosen je bil, ko so krajani z ve-
likim odstotkom glasov potrdili dolgoletne sanje in izglasovali 
novo občino. Aktivno se je kot svetnik vključil tudi v prvi man-
dat občinskega sveta. Vedno in povsod je iskal izzive, nobena 
naloga zanj ni bila pretežka ali neizvedljiva. Dejal je, da kdor 
hoče nekaj narediti, že najde pot, a kdor noče ničesar naredi-
ti, vedno najde izgovor. Velikokrat je na svoji poti naletel tudi 
na nasprotovanja, toda zavedal se je, da ni nujno, da ljudje ti-
sto, kar delaš, odobravajo, kajti pogosto šele čas pokaže, da je 
bilo tisto, kar si delal, dobro za vse.
 
Za vse, kar je storil za Kostanjevico, sta mu priznanji name-
nili tako Občina Krško kot Občina Kostanjevica na Krki. Leta 
2007 je postal častni meščan mesta Kostanjevica na Krki in 
prejel tudi ključ, ročno kovano, nekoliko povečano kopijo spa-
inheimskega mestnega ključa iz srednjega veka.

Milan Herakovič bo za vedno ostal v našem spominu kot člo-
vek, ki je odločilno oblikoval sodobno podobo otoškega me-
sta in občine Kostanjevica na Krki. 

 Občina Kostanjevica na Krki

IN MEMORIAM

Spoštovani gospod predsednik 
vlade RS dr. Miro Cerar!

Ker ste v teh dneh naročili svojim 
ministrom, da pripravijo predno-
stne projekte za leto 2015, bi Vas 
rad opozoril, da se ob koncu leta 
2015 iztečejo koncesijske pogod-
be za dimnikarsko dejavnost, 
zato bi bilo nujno takoj pristopiti 
k izdelavi nove zakonodaje, ki bo 
odpravila številne neustavnosti 
in nezakonitosti na tem podro-
čju. Potrebna je tudi uskladitev z 
zakonodajo EU. Najbolj nazorno 
je na te na nepravilnosti opozo-
ril nekdanji ustavni sodnik, prof. 
dr. Ciril Ribičič, ki je zapisal na-
slednje: »… Ko sem se pred časom 
poglobil v obsežno dokumentaci-
jo civilnih združenj, ki si prizade-
vajo spremeniti ureditev dimni-
karstva na Slovenskem, sem se 
spraševal, kako je mogoče, da so 
bila njihova vztrajna in glasna 
prizadevanja toliko časa zelo 
neuspešna. Nasprotna stran se 
ni resno ukvarjala z vsebino pri-
pomb in odgovori nanje. V glav-
nem jih je ignorirala ter s prisilo 
in represijo, delno tudi ustraho-
vanjem, vzdrževala ureditev, za 
katero so aktivisti civilnih zdru-
ženj verjeli, da je protiustavna. 
Po mojem mnenju so imeli prav.

Niso sporni cilji zakonskega ure-
janja dimnikarske službe (pre-
prečevati škodo za okolje, člove-
kovo zdravje, požarno varnost in 
varovanje energije), sporno je to, 
da je zakon to dejavnost povzdi-
gnil v obvezno javno službo na 
državni ravni, dal izvajalcem 
pretirana pooblastila, vzpo-
stavil njihov lokalni monopol 
(po en koncesionar za vsako ob-
čino) in administrativno dolo-
čanje cen ter zagrozil z repre-
sijo vsem, ki bi se mu kakor 
koli upirali. Po moji oceni gre 
za kršitev človekovih pravic 

Pobuda za spremembo 
dimnikarske zakonodaje

in svoboščin: nedotakljivost 
stanovanja, varstvo zasebno-
sti, pravica do doma in mirne-
ga uživanja lastnine, varstvo 
osebnih podatkov, razumno 
pričakovana zasebnost in 
splošna svoboda ravnanja. 
Legitimni cilji ne upravičuje-
jo vsakršnih posegov v pravice. 
Zakonodajalec je nesorazmer-
no posegel vanje, saj bi mogel in 
moral z manj invazivnim pose-
ganjem v naštete pravice doseči 
svoje legitimne cilje…« (Celoten 
članek z dne 16.11.2013 je mo-
goče najti na spletu, posamezne 
dele sem sam postavil v bold).

Javno dimnikarsko službo je po-
trebno iz javne službe na rav-
ni države vrniti  na lokalni nivo 
in dovoliti konkurenco med di-
mnikarskimi podjetji. Odpraviti 
je potrebno izvajanje nekaterih 
del, ki ne sodijo v dimnikarsko 
službo (kot primer navajam 
merjenje emisij in preglede ma-
lih kurilnih naprav, saj si lastniki 
kurilnih naprav sami naročamo 
ustrezne pooblaščene strokov-
njake za nastavitve kurilnih na-
prav, da dosežemo minimalno 
porabo in minimalne izpuste, po-
leg tega pa takih meritev ne zah-
teva zakonodaja EU). Osnovna 
dejavnost dimnikarjev naj spet 
postane čiščenje dimovodnih in 
kurilnih naprav in ne »številni 
pregledi in meritve«, za katere 
so predvsem zainteresirani do-
sedanji koncesionarji, zaradi le-
pih zaslužkov. 

Prepričan sem, da boste v pri-
pravo nove zakonodaje vključi-
li tudi člane številnih civilnih ini-
ciativ, ki že nekaj časa delujejo v 
Sloveniji. Veliko uspehov v letu 
2016 Vam želim, tudi na podro-
čju sprejemanja nove dimnikar-
ske dejavnosti.
 Ivan Tomše, Brežice

ANDREJA KOVAČIČA

ZAHVALA

Z žalostjo in bolečino v srcu smo se poslovili od našega dragega 
moža, očeta, tasta, svaka, prijatelja ...

Hvaležni smo vsem, ki ste bili na kakršen koli način del njegovega 
življenja, da imeli radi, ga spoštovali in se poslovili od njega.
Ena zvezda več na nebu bo sijala za vas in za nas.

Žalujoči: vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...
(T. Pavček)

iz Brestanice.

Bil si svetel, topel plamen v našem življenju,
ugasnil si hitro kot sveča,

a tvoj ogenj bo vedno gorel in nas grel v srcih.

IVANKE ZIDAR

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame,

stare mame in prababice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom za vsak stisk roke, za izražena sožalja, podarjene sveče, 
cvetje in svete maše. 

Hvala sodelavcem iz Metalne Senovo, gasilcem iz PGD Mali Kamen 
in sosednjih društev, gospodu župniku, posebej hvala pa njeni 
zdravnici dr. Evi Medvešček in medicinski sestri Suzani Mirt za vso 
pomoč v času njene bolezni.

Hvala vsem, ki ste bili z nami v času njene bolezni in slovesa ter 
vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli radi

z Malega Kamna
RUDI VRŠČAJ

ZAHVALA

V 70. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš ljubi mož,
dragi ati, tast in najboljši dedi

Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom, sodelavcem in znancem, ki so nam izrekli sožalje in nam v 
težkih trenutkih stali ob strani ter dragega pokojnika v tako velikem 
številu pospremili na zadnji poti. Hvala za darovane sveče, svete 
maše in denarno pomoč. Hvala PGD Leskovec, DVD Radešići in vsem 
ostalim gasilcem za čudovito slovo, g. župniku za lepo opravljen 
obred, govornikoma za ganljive besede slovesa, pevcem za lepo 
petje, izvajalcu Tišine, Cvetličarni Lilija, kolektivu Interspar Novo 
mesto ter pogrebni službi Kostak Krško. Hvala vsem, ki ste nam 
kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali. 
Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste ga imeli radi in se ga boste 
spominjali.

Njegova žena Marica in otroci 
Mojca, Rudi in Sandi z družinami

iz Krškega.

Ta črni dan je moral priti,
Ta dan gorja, ta dan solza …

Bolečino se da skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,

le dragega moža, atija in dedija
nihče nam ne more vrniti.
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnijh 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, prijate-
lji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi 
kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti, saj smo za obja-
vo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:

• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 

ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

MARIJE KOČEVAR

ZAHVALA

Ob nepričakovani izgubi predrage žene
ter skrbne in ljubeče mamice

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v bolečih in težkih trenutkih na 
različne načine stali ob strani ter na dan zadnjega slovesa našo 
najdražjo pospremili k večni sreči.
Hvala bližnjim in daljnim sosedom, sorodnikom, prijateljem, 
znancem; mnogim podjetjem, organizacijam, zvezam, aktivom 
ter gibanjem, društvom, šolam, medijem in posameznikom iz cele 
Slovenije. Posebej bi se radi zahvalili domačemu PGD Stranje in 
vsem bližnjim za takojšnjo pomoč pri obnovi poškodovanega doma. 
Iskrena zahvala tudi vsem ostalim gasilskim društvom, Krajevni 
skupnosti Senovo, Občini Krško in županu mag. Miranu Stanku, 
podjetju Kostak Krško, Radiu Krka Novo mesto, televiziji Vaš Kanal 
Novo mesto, ZPM Krško, časopisoma Posavski obzornik in Dolenjski 
list ter evropskemu poslancu Francu Bogoviču. Posebna zahvala 
Škofijski Karitas Celje, Salezijanski družini in celjskemu škofu dr. 
Lipovšku ter številnim duhovnikom in vsem, ki ste prisostvovali pri 
zelo lepem poslovilnem obredu. Hvala Vam vsem in še mnogim, ki 
niste imenovani.

Žalujoči: mož Peter Kočevar s sedmimi otroki

Nenadoma prišlo je tvoje slovo,
z žalostjo v srcih zremo v nebo.

A vemo, da od tam boš gledala na nas, 
saj ljubezni ne more izbrisati čas.

roj. Drstvenšek, iz Stranj 17 nad Blanco

PAVLE RAČIČ

ZAHVALA
 Ob boleči izgubi naše drage mamice, babice, prababice, tašče in tete

se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, še posebno 
družini Bobek, in znancem, ki ste jo spremljali v življenju in na njeni 
zadnji poti, ji darovali cvetje in sveče, kakor tudi vsem, ki ste 
sočustvovali z nami in nam izrekali sožalje. 
Hvala osebju Doma starejših občanov iz Krškega za pozorno nego in 
oskrbo ter zdravniku Rudolfu Ladiki. 
Hvala pogrebni službi Kostak, oktetu pevcev iz Brestanice za 
ubrano petje, gospodu Danijelu Mižigoju za ganljive besede slovesa, 
trobentaču Miranu Petelincu, gospodu župniku za lepo opravljen 
obred. Za izkazano spoštovanje ob slovesu hvala tudi Zvezi borcev 
NOB Krško, Društvu upokojencev Krško ter obema praporščakoma.

Vsi njeni

iz Krškega

ROK ŠPILER

SPOMIN

24. januarja bo minilo 15 let, odkar te ni več med nami, naš dragi

Hvala vsem, ki se ga radi spominjate.
Vsi njegovi, ki ga pogrešamo

iz Naselja heroja Maroka 9, Sevnica.

Ni res, da odšel si,
nikoli ne boš!

Ujet v naša srca 
z najlepšimi spomini

boš vsak naš korak 
spremljal v tišini. ANA COLARIČ

ZAHVALA
V 90. letu nas je za vedno zapustila
 draga mama, sestra in stara mama

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste v teh žalostnih trenutkih 
sočustvovali z nami. Hvala dr. Imširovičevi in osebju internega 
oddelka bolnišnice Brežice, hvala pogrebni službi Žičkar, gospodu 
župniku za lepo opravljen obred in organizirano petje pri sveti 
maši. Hvala prijateljem in znancem za darovane svete maše, cvetje 
in sveče. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Jablanc 12, Kostanjevica.

JULIJANA IN STANKO
ANDREJAŠ

SPOMIN

20. januarja je minil en mesec, 19. januarja pa leto dni, 
odkar vaju ni več z nami

Hvala vsem, ki ste ju imeli radi, z njima delili trenutke življenja 
in ju boste ohranili v lepem spominu.

Bojana in Teo z družinama

iz Krškega.

JOŽEKA VOGRINCA

SPOMIN

24. januarja pred petimi leti
se je končala življenjska pot

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki še vedno 
obiščete njegov zadnji dom, ob njem postojite in prižigate sveče 
Jožeku v spomin, nam pa v tolažbo.

Vsi njegovi

iz Selc nad Blanco.

V temni noči je prišlo slovo,
z žalostjo v srcu zremo v nebo,

a v naših srcih je ostala le
praznina in velika bolečina.

Ponosni smo, ker smo te imeli.

IVANA UMEKA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega 
dragega moža in očeta 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekali sožalje, darovali 
sveče in svete maše.
Posebna zahvala internemu oddelku bolnišnice Brežice, kolektivom 
VTS Krško, Valvasorjeve knjižnice in Šumi bonboni.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, 
g. kaplanu Urbanu Lesjaku za lepo opravljen obred, Pevcem zvoka 
za zapete žalostinke in za lepo zaigrano Tišino. Hvala tudi Rafaeli 
Novak Kren za ganljive besede slovesa.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo 
posebej imenovali, in ste našega dragega Ivana v tako velikem številu 
pospremili na njegovi prerani zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Raven pri Zdolah 8

MILAN PINTERIČ

ZAHVALA

V Gospodu je zaspal naš dragi mož, oče, brat, dedek in pradedek, 
vinogradnik z Bizeljskega

S hvaležnostjo v srcu se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
sodelavcem, prijateljem, ki ste nam stisnili roko, izrekli sožalje ter 
ga pospremili na zadnji poti. 

Hvala osebju bolnišnice Brežice, hvala vsem, ki ste se našega dragega 
ata Milana spomnili v molitvi in darovali zanj svete maše, cvetje, 
sveče ter darove za Cerkev in Karitas. 

Za tople besede slovesa se zahvaljujemo g. Roku Kržanu in g. 
Alojzu Kuneju. Hvala g. župniku Vladu Leskovarju za lep nagovor 
in pogrebni obred, g. Janezu Cerarju za somaševanje, cerkvenim 
pevcem za lepo petje ter vsem, ki ste bili v mislih z nami.

Žalujoči: vsi njegovi

Vse, kar je zajeto v ljubezen, ne umrje,
ampak ostane za večno življenje,

ker ljubezen nikoli ne mine.
(M. Rupnik)

1933-2015.

MILAN HERAKOVIČ

ZAHVALA

Težko in boleče je spoznanje, 
da je za vedno zaprl svoje oči naš dragi

Ob nenadomestljivi izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste bili del 
njegovega življenjskega poslanstva, ter vsem, ki ste nam v najtežjih 
trenutkih stali ob strani, nam izrazili sožalje, darovali sveče, cvetje 
in za svete maše ter ga tako množično in veličastno pospremili na 
njegovi zadnji poti. Posebna zahvala sosedom ter ekipi urgentne 
službe ZD Krško, Občini Kostanjevica na Krki za organizacijo žalne 
seje, g. župniku za lepo opravljen obred, kostanjeviškim pevcem, 
Pihalnemu orkestru Kostanjevica na Krki, praporščakom, pogrebni 
službi Žičkar, govornikom, Društvu podeželskih žena ter Gostilni 
Kmečki hram. 

Hvala vsem, ki se ga boste s spoštovanjem spominjali. 

Žalujoči: vsi njegovi

Zdaj naj me pustijo pri miru.
Zdaj naj se navadijo, da me ni.

Hočem zapreti oči. 
(P. Neruda)

iz Kostanjevice na Krki.

Žalujoči: vsi njegovi

JOŽETA ROMIHA

ZAHVALA

Ob bolečem slovesu od našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem 
in prijateljem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali sveče in cvetje.

Posebna zahvala sosedi ge. Marici Kovačič, g. kaplanu Urbanu, 
govorniku g. Jankoviču, Krajevni skupnosti Krško, Zvezi borcev, 
pogrebni službi Kostak, pevcem iz Brestanice ter hvala vsem, ki 
ste nam namenili besede tolažbe, nam stali ob strani in našega ata 
pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Krškega

Ni res, da si odšel – nikoli ne boš,
ujet v naša srca

z najlepšimi spomini
boš vsak naš korak spremljal v tišini.

FRANCI HRIBAR

SPOMIN

24. januarja bo minilo 20 let,
odkar nas je zapustil

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob in se ga še vedno spominjate.

Žalujoči: žena Betka, hčeri Marjeta in Špela ter sin Damjan

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli.

iz Drožanja.
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Prodam 400 kock sena, cena 
1,50 €/kom. Tel.: 041 900 824

Prodam seno v kockah. Oko-
lica Dobove. Tel.: 041 991 555

Prodam seno v kockah, cca. 
250 kosov, cena 1,50 €/kos. 
Tel.: 040 704 355

Prodam seno v okroglih balah, 
cena 20 €/kom, ter bika sivca 
in ČB. Tel.: 070 574 053

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Gabr-
je pri Dobovi 42 a, Dobova

Prodam bukova drva za štedil-
nik ali centralno kurjavo, mo-
žna dostava na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., Ro-
žno 26, Brestanica

Prodam bukova drva, možen 
razrez in dostava, in seno v 
kockah (1,20 €/kom). 
Tel.: 031 895 748

Prodam suha bukova drva, 50 
m2, možen razrez in dostava na 
dom, ter 100 let star čevljarski 
stroj. Tel.: 041 833 177

KMETIJSTVO
Prodam škropilnico mole-
kulator, 400 l, Agromehani-
ka, malo rabljena. Cena 800 €. 
Tel.: 041 326 144

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Franci Peterkoč, Gabrje 
23, Dobova. Tel.: 031 610 933

Prodam koruzo v storžih iz ko-
ruznjaka in domače kunce, po 
15 €/kom. Tel.: 031 304 172

Prodam koruzo v zrnju, jedil-
ni krompir in svežo svinjsko 
mast. Tel.: 051 361 635

Prodam koruzo v zrnju, ječmen 
in krmno pšenico z brezplačno 
dostavo. Tel.: 051 499 355

Prodam koruzo trdinko v zr-
nju iz koruznjaka in ječmen 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam ječmen, koruzo iz ko-
ruznjaka. Možna menjava za 
vino ali drva. Kupim vino. 
Tel.: 031 730 830

Seno v kockah prodam ali me-
njam za drva. Prodam alfa ko-
tel, 220 l. Tel.: 041 541 539 

Prodam krmo v okroglih ba-
lah, možna menjava za ple-
mensko živino ali odojke, pra-
šiča. Tel.: 031 397 434

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7

NUDIM IZPOSOJO
MOBILNE DVIŽNE
KOŠARE VIŠINE DO 12,5m,
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
PREMIKANJE PO
DELOVIŠČU.

www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net

NEPREMIČNINE
Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov, geološka po-
ročila, izvajamo strokovni nad-
zor. ARS Projektiranje, Anton 
Strniša s.p., Gabrovec 1a, Pod-
plat. Tel.: 03 810 4182, 031 
393 560

Projektiranje - legalizaci-
ja, novogradnja, prenova, ru-
šitev, notranja oprema vseh 
objektov, zunanja ureditev. 
Aspo biro, Samo Vojko Cero-
všek s.p., Papirniška ulica 24, 
Krško. Tel: 041 683 380, aspo.
biro@amis.net

Prodam smrekov gozd, gozd v 
k.o. Cerklje in njivo v k.o. Drno-
vo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 668 522

Prodam hišo z dvoriščem v 
okolici centra Brežic. 
Tel.: 051 483 103

Prodam stanovanje, 42 m2, v 
naselju Trobentica v Brežicah. 
Tel.: 041 729 833 ali tinaniko-
li@gmail.com

V okolici Brežic oddam v brez-
plačen najem vinsko klet s 500 
trtami vinograda in sadovnja-
kom. Tel.: 040 257 959

Oddam dvosobno stanovanje 
na Vidmu. Tel.: 040 741 819

AVTOMOBILIZEM

Prodam Renault Modus 1,6, 
letnik 2005, cena 2.700 €, pre-
voženih 210.000 km. 
Tel.: 040 210 689

mali oglasi

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

CKŽ 65, KRŠKO | Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

CPB 13, Brestanica, 041/625-406, info@telsat.si, www.telsat.si

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.
- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

Dva para
stekel
za ceno enega!* 

1+1
Okulistični pregledi na zdravstvenO karticO070 660 660

kot ga 
poznate 

iz tv

obzornikova oglasna mreža

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

OKULISTIČNI
PREGLEDI

www.optika-keber.si

OptikaKeber

07/499 22 33
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 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 €

Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 €

Ostala ponudba 
je na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden podelil 
nagrado (CD ploščo) Srečku Bezjaku, Špengova ulica11, 2342 

Ruše. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 17. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (6.) Ans. POET - Sprehajam se
 2. (1.) Ans. POGUM - Novoletne želje
 3. (2.) Ans. MARCELA IN - Bodi nežen
 4. (3.) Ans. FANTJE Z VSEH VETROV - 
   Skupaj zapuščajva mladost
 5. (3.) Ans. ERAZEM - Tika taka
 6. (5.) Ans. SVETLIN - Nataša
 7. (8.) Ans. VIHAR - Naj lepi bodo prazniki
 8. (9.) Ans. BRANETA KLAVŽARJA S PRIJATELJI - 
   Divji kostanji
 9. (10.) Ans. VIKEND - Zaljubljen
 10. (-.) Skupina GADI - Ona

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Vrt - Šla sva v gozdiček

 
Kupon št. 242

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, 24. januar, ob 17. uri

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

IZREZAN OGLAS VELJA KOT KUPON ZA 10 % POPUST

Alojz Kržan s.p., Zaloke 8, 8274 RAKA
T: 07/497 51 22; M: 041/646 944
E: akrzan10@gmail.com 
www.keramika-krzan.info
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RAZNO
V telefonskem studiu v Breži-
cah iščemo sodelavke. Stimu-
lativno plačilo, možnost redne 
zaposlitve. Magna plus d.o.o., 
Curnovec 42p, Artiče. 
Tel.: 041 668 811

Hladilnico za meso ali zelenja-
vo, zorilnico za suhomesnate 
izdelke s samodejnim uravna-
vanjem temperature in vlage, 
inox vrata in regale, ugodno 
prodam. Tel.: 031 614 401

Iščem osebo (žensko) za 
strežbo v lokalu. Tel.: 070 876 
313, Renata Hubej s.p., Kapele 
20, Kapele

Prodam garažo, 5x3 m. Cena 
po dogovoru. Tel.: 070 743 084

Prodam 1000-litrske PVC ci-
sterne za vodo ali katero koli 
tekočino. Cena 28 €/kom. 
Tel.: 031 895 748

Podarite odvečne knjige, pri-
ročnike. Pokličite, pridem z ve-
seljem, jih odpeljem in ohra-
nim. Tel.: 030 996 225

Izdelava in montaža kovinskih 
in lesenih nadstreškov ter iz-
delava sadjarskih lestev. Med-
ved Anton s.p., Rožno 21, Bre-
stanica. Tel: 041 799 002

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Prodam svinjo, težko oko-
li 250 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam prašiča, težkega 160 
kg. Okolica Rake. 
Tel.: 031 504 280

Prodam prašiča, 190 kg, cena 
1,80 €, po dogovoru lahko tudi 
polovico. Tel.: 031 762 872

Prodam prašiča, 220 kg, hra-
njenega z domačo hrano. 
Tel.: 031 452 476

Prodam prašiča, težkega cca. 
150 kg, in beli jedilni krompir. 
Tel.: 07 49 67 826, zvečer

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-
stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje

Prodam psičko šarplaninko, 
staro 7 tednov, dobra čuvajka 
velikih kmetij in ovac. 
Tel.: 041 205 941

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam kuhinjske elemente 
(4 m), štedilnik (50 cm), po-
mivalni stroj (45 cm), pomi-
valno korito (80 cm). Rablje-
no, ohranjeno, vredno ogleda. 
Cena 800 €. Tel.: 041 328 168

Prodam dobro ohranjen hla-
dilnik z zamrzovalnikom Go-
renje, tip HZS 1856, model RF 
3181 W, vreden ogleda. 
Tel.: 031 763 450

Prodam masažni stol s 5 funk-
cijami masaže, pisarniški stol 
in fotelj v črni barvi, vse za 100 
€. Tel.: 031 316 166

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 2 meseca. 
Tel.: 031 312 613

Prodam telico simentalko, 
brejo 7 mesecev; bikca simen-
talca, starega 8 mesecev, sila-
žne okrogle bale (5 kom), suhe, 
in 5 kom sena. 
Tel.: 041 820 904 

Prodamo prašiča za zakol, tež-
kega cca. 150 kg, okolica Dobo-
ve. Tel.: 041 858 998

Prodam 2 prašiča za zakol, 
težka cca. 200-220 kg. 
Tel.: 041 445 867

Prodam odojke, težke 20 kg, 
in kosilnico Niemayer Euro-
disc, 260 cm. Tel.: 040 345 693

Prodam 100 kg suhomesnate-
ga prašiča, krmljenega z doma-
čo kuhano hrano. Lahko tudi 
polovica. Po zmerni ceni. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam prašiča, težkega oko-
li 200 kg. Cena ugodna. 
Tel.: 070 874 133

Prodam prašiče, težke do 120 
kg, ter eno izločeno svinjo. 
Okolica Boštanja. Možnost za-
kola. Tel.: 041 662 730

Prodam prašiče, do 40 kg, za 
2,40 €/kg, in prašiče, težke 
cca. 100 kg, za 1,80 €/kg. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam prašiča, krškopoljske 
pasme, težkega 150 kg. Okoli-
ca Dobove. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 898 926 

Prodam odojke, 25-40 kg, 
cena po dogovoru. 
Tel: 041 683 518

Prodam prašiča, težkega oko-
li 200 kg, hranjenega z domačo 
hrano. Tel.: 07 49 77 259

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam rdeče in belo vino, le-
tnik 2013 in 2014. Cena po do-
govoru. Tel.: 040 957 067

Prodam cisterne za vino 
(1100 l, 750 l, 600 l), mlin za 
grozdje in pecljalnik. Tel.: 031 
653 294, 07 81 40 259

Prodam kostanjevo kalano 
kolje, dolžine 2,20 m. Cena 
1,20 €/kom.Tel.: 040 742 045

Prodam kolje za vinograd in 
traktorske gume (14.9/13x28). 
Tel.: 030 694 956

Prodam kole za vinograd, fižol 
in paradižnik, ugodno. 
Tel.: 041 847 896

Prodamo krompir (jedilni, kr-
mni, za nadaljnjo pridelavo), 
koruzo (vreče in večje količi-
ne) ter domač mak. 
Tel.: 031 573 687

ŽIVALI

Prodamo ponije: žrebca, brejo 
kobilo, žrebičko, staro 10 me-
secev. Visoki so 1,30 m, ujaha-
ni s sedlom; prodamo stroj za 
ruženje koruze, star 3 leta. 
Tel.: 051 828 289

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj. 
Tel.: 040 673 009

Prodam bikca limuzin, težke-
ga 160 kg. Tel.: 041 836 515

Prodam teličko simentalko, 
staro 4 tedne, cena po dogo-
voru. Tel.: 070 848 863

Prodam teličko sivko, težko 
180 kg. Tel.: 041 369 250 

Podjetje Sanabela d.o.o., Ce-
sta Dolomitskega odreda 10c, 
Ljubljana, zaposli nove ko-
mercialiste za delo v telefon-
skem studiu v Krškem. Išče-
mo komunikativne, resne in 
odgovorne kandidate z željo 
po dodatnem zaslužku. Delov-
ni čas poteka v dveh izmenah. 
Zaželene so delovne izkušnje 
v direktni prodaji in osebe, ki 
imajo razvite sposobnosti tele-
fonske komunikacije. Nudimo 
zaposlitev s poskusno dobo, 
zaželeni pa so tudi upokojen-
ci. Tel.: 040 602 431 

Prodam mesarski ploh, klep-
ce, klopce in stolčke na tri 
noge. Tel.: 031 761 559

Prodam kostanjev les na ra-
stju, debeline 15-25 cm, večjo 
količino, dostopno s tovornja-
kom, ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam gumi voz, 13 col, in le-
sene sode (od 200 do 400 l), 
ugodno. Tel.: 051 389 362

Prodam hrastove plohe, 50 
mm, sušene 5 let. Cena 550 €/
m3. Tel.: 041 326 144

Družina nudi pomoč starejšim 
ljudem v zameno za bivanje pri 
njih. Tel.: 051 315 715

Prodam cisterno za gorivo 
(500 l) in dve cisterni za vino 
(300 l). Tel.: 031 213 825

Prodam bariton z ravnim od-
mevnikom. Cena 400 €. 
Tel.: 031 714 121

STIKI
Ženitvene, zanimive, raznovr-
stne ponudbe od vsepovsod. 
Tel.: 031 836 378, 03 57 26 
319, Leopold Orešnik s.p., Do-
lenja vas 85, Prebold

63-letni vdovec išče preprosto 
gospo, od 55 do 65 let, za sku-
pno življenje. 
Tel.: 031 289 319

Urejen, srednjih let, brez obve-
znosti si želim spoznati resno 
prijateljico. Možna tudi resna 
veza. Tel.: 051 813 575

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)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 
€, za okvir pa 3,70 €. Cena objave 
malega oglasa za pravne osebe, s.p. 
in druge posameznike, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati naziv in naslov naročnika. 
Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

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

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: Maruša Mavsar

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, 
Smilja Radi, Rok Retelj 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Luka Šebek, 
Simon Uršič, Ljubo Motore, Kristina 
Klemenčič

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Maruša Mavsar, 
Bojana Kunej, Smilja Radi

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

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 uredni-
štva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije 
ga dostavlja vsem gospodinjstvom v ob-
činah Krško, Brežice, Sevnica, Kosta-
njevica na Krki, Radeče in Bistrica ob 
Sotli. Fizične in pravne osebe ga lahko 
naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. Pla-
čajo samo stroške pošiljanja, ki znaša-
jo za eno leto oz. 26 številk: za naslovni-
ke v Sloveniji – 17 EUR, v Evropski uniji 
– 33 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.000 izvodov

 

Naslednja številka (3/2015) bo izšla v 
četrtek, 5. februarja 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 29. januar.

090 62 22
1,99 EUR/min iz omrežja Telekom, ceno zveze iz drugih omrežij določa vaš operater

Pokliči me!
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Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da bo prodaja 
belih kilogramskih 

piščancev ter 
mladih rjavih, grahastih 

in črnih jarkic
v soboto, 21. februarja.

Spoštovane 
stranke! 

PERUTNINARSTVO CIGLARPerutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča, da bo

Naročila na: 
07 49 73 190 ali 031 676 724.

21. februarja prodaja 
rjavih jarkic pred nesnostjo,

04. marca prodaja 
belih kilogramskih 
piščancev in jarkic. 

Vsak četrtek lahko kupite 
enodnevne 

bele piščance.
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naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Knjige 
iz Posavja

Otroške slikanice Brinove zgodbe
Brin in Aleks Afrika
Brin in zajec Karol

Brin in poskočni Jan

NAROČILA: 
040 634 783, 07 49 05 780; zalozba@posavje.info; 

Zavod Neviodunum, Trg Matije Gubca 3, 8270 KRŠKO

4,50 €
9,00 €

4,50 €
9,00 €

4,50 €
9,00 €

16,00 €
32,00 €

Iz zbirke Brežiške študije:
- S patri smo si bili dobri
- Gospa, če ni dobro, ni treba nič plačat
- Dve gasi, dva policaja, sto obrtnikov

12,75 €
25,50 €

14,00 €
28,00 €

14,00 €
28,00 €

20,00 €
35,00 €
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Takšne torte nastajajo tudi pri 
nas doma v Sloveniji. Takšne 
torte izdeluje Slavka Klemen-
čič, slovenska mojstrica izde-
lave tort. Živi na Prilipah v ob-
čini Brežice, njene torte pa so 
znane po celi Sloveniji in tudi 
širše. Ni izučena slaščičarka. 
Vseh slaščičarskih veščin se 
je naučila sama. Kot pravi, sla-
ščičarstvo ni njen poklic, am-
pak hobi. S slaščičarstvom se 
je začela ukvarjati v mlado-
sti. Pri štirinajstih je izgubi-
la mamo, njen oče pa se je po-
novno poročil. Nova žena je 
bila gostinka in je Slavko vpe-
ljala v gostinstvo. Najprej je 
delala v hladni kuhinji na hla-
dnih predjedeh, nato pri slašči-
cah. Pri pripravi obeh je zelo 
pomembna estetika, ki gospe 
Slavki ni tuja. Kot pravi, je že v 
osnovni šoli znala lepo risati. 
Ko pa je odrasla, je vedno zno-
va iskala materiale za obliko-
vanje in največ jih je našla pri 
izdelavi tort.

Torte je Slavka najprej izdelo-
vala za svoje najbližje. Za dru-
žino in prijatelje. Tudi za svojo 
poroko je torto naredila sama. 
Sčasoma se je začel ta krog lju-
di širiti in dobivati je začela če-
dalje več naročil. Težave pa je 
imela z materialom. Ves mate-
rial za torte si je morala priskr-
beti sama. Receptov se je uči-
la iz slaščičarskih knjig. Sicer 
je sodelovala s slaščičarjem, 
ki je delal mojstrski izpit, ven-
dar ji ni hotel razkriti svojih re-
ceptov. »Recepti so bili velika 
skrivnost, in kdor jih je imel, 
jih ni hotel deliti z drugimi,« 
se spominja Slavka. 

V svojih slaščičarskih začetkih 
se je z različnimi skupinami 
udeleževala državnih tekmo-
vanj. Tam je opazovala raz-
stavne eksponate in vedno jo 
je zanimalo, kako so stvari na-
rejene. Ker ni imela slaščičar-
ske izobrazbe, ostali slaščičar-
ji pa so bili skrivnostni, se je 
oblikovanja materiala učila s 
poskušanjem. Da je dokončno 
izdelala svoje značilne vrtni-
ce, je porabila kar devet let. Za 
njih je porabila veliko materi-
ala. Posebnost teh vrtnic je ta, 
da se jih da oblikovati v šopek. 

Slavka se od drugih slaščičar-
jev razlikuje tudi po nekaterih 
ostalih tehnikah. Ena od teh je 
risanje po marcipanu. Vendar 
ne risanje po klasičnem marci-
panu, ampak po ponarejenem 
marcipanu. Ta je sestavljen iz 

Slavkine torte kot iz pravljice
PRILIPE - Cerkve, žabe, trobente, ure, rože, dojenčki, race, kuhinjski lonci, čopiči, nogometni čevlji, raf-
ting … Kaj pa sploh naštevam? To so torte. Marsikdo si takšnih tort ne predstavlja ali pa jih povezuje s sve-
tovno znanimi slaščičarji in kuharji. Vendar po takšno torto ni potrebno iti daleč. 

mleka v prahu in sladkorja, ki 
mora biti brez dodatkov proti 
strjevanju. Značilnost takšne-
ga marcipana je, da prena-
ša tehniko piši-briši. Te teh-
nike slikanja se je naučila že 
v osnovni šoli. Dobra lastnost 
te tehnike je, da lahko narisa-
no izbrišeš z vodo in sliko na-
rediš ponovno. Tega seveda ne 
moreš delati v nedogled, dopu-
šča pa nekaj ponovitev. Na kla-

sičnem marcipanu je to tehni-
ko nemogoče izvajati, saj se 
marcipan ob stiku z vodo zač-
ne topiti.

Za eno od najboljših značil-
nosti svojih tort Slavka izpo-
stavlja svežino. »Moje torte so 
sveže. Suhega kruha se lahko 
vsak naje,« hudomušno pove. 
Tako nadeve za torte dela tik 
pred zdajci. Ker so njene tor-
te prave mojstrovine, se vča-
sih zgodi, da torto razrežejo 
šele po nekaj dneh, saj je noče-
jo uničiti. Zato je pomembno, 
da je torta tudi po nekaj dneh 
užitna in sveža. Njene torte so 
klasične iz biskvita in kuhane 
kreme. Ker kreme temeljijo na 
rastlinski smetani, vsebujejo 
tudi manj holesterola.

Slavkine torte so prepoznali 
tudi v stroki. Za svoje delo je 
prejela številne nagrade in pri-
znanja. »Lahko je biti najboljši 
med amaterji, dokazati pa se je 
treba med profesionalci,« pra-
vi. Leta 1996 je tako prejela 
najvišjo kuharsko nagrado v 
Sloveniji. To je bil naziv slašči-
čarski mojster in trak kakovo-
sti, ki ga je prejela od Gospo-
darske zbornice Slovenije. Za 
pridobitev tega naziva je po-
trebno osvojiti deset zlatih me-
dalj na državnih prvenstvih.

Dober glas seže daleč. Tudi v 
primeru Slavke je tako. Torte 
je delala tudi za znane osebe. 
Ponosno pove, da je naredi-
la torto za Vlada Kreslina in 
Heleno Blagne. Najslavnejša 
oseba, ki je poskusila Slavkino 
torto, pa je zagotovo papež Ja-
nez Pavel II. Za njega je torto 

pripravila, ko je bil na obisku 
v Sloveniji. Na splošno stranke 
Slavko opisujejo kot zelo prija-
zno in ustrežljivo. Pravijo tudi, 
da vedno rada svetuje pri izbi-
ri torte.

Kje pa nastajajo te torte, s ka-
terimi je Slavka osvajala vsa 
ta priznanja in nazive? Človek 
bi pomislil na najmodernej-
šo kuhinjo z vsemi mogočimi 

pripomočki in najmanj petimi 
pomočniki. Vendar ne. Te tor-
te nastajajo v domači kuhinji, 
z doma narejenimi pripomoč-
ki in brez petih pomočnikov. 
Po potrebi Slavki na pomoč 
priskočijo domači, predvsem 
mož, ki ji pomaga pri izdela-
vi slaščičarskih pripomočkov. 
Doma imajo stružnico in ko 
rabi kakšen poseben kalup za 
torto, ji ga mož z veseljem na-
redi. Mož je tudi glavni kritik. 

In ja, stvari ne gredo vedno 
tako, kot si jih Slavka pred-
stavlja. Tudi v njeni kuhinji 
so se dogajale katastrofe. Naj-
bolj se spominja prigode, ko je 
bila torta že skoraj gotova in je 
prosila sina, da ji torto prinese 
v hladilnico, kjer bi jo še oble-
kla in dodala dekoracijo. In ko 
ima hudič mlade, gre vse naro-
be. Torta je sinu padla po sto-
pnicah. To ne bi bila takšna ka-
tastrofa, če ne bi torta morala 
biti gotova naslednji dan. Slav-
ka je bila primorana vse delati 
od začetka, budna je bila celo 
noč, vendar je naslednji dan 
stranka dobila svojo torto. 
Tudi na splošno je torte najra-
je delala ponoči. Takrat je bilo 
v hiši najbolj mirno in lahko se 
je najbolj skoncentrirala. 

Ko sva pregledovali fotografije 
tort, sem se začela spraševati, 
od kje dobiva vse te ideje. Njen 
odgovor je bil, da pri poročnih 
tortah motive išče v dekoraciji 
poročnih dvoran, nevestinem 
šopku in vabilih. Pri ostalih 
tortah pa motive išče iz življe-
nja ljudi, ki jim je torta name-
njena. Tako je za devetdese-
ti rojstni dan urarja naredila 

torto, ki jo je okrasila z uro, ki 
je bila restavracija ure iz devet-
najstega stoletja. Ko je urar vi-
del to uro, ni mogel verjeti, da 
je narejena iz sladkorja. Torto 
pa vedno najprej oblikuje v gla-
vi. Ko začne delati torto, se za-
pre v svoj svet ter ne vidi in ne 
sliši nič, kar prihaja od zunaj.

Torte pa niso edina Slavkina 
ljubezen. Ker se je želela nauči-
ti, kako pravilno delati z barva-
mi, se je pridružila Likovnemu 
društvu Brežice. Tam je začela 
slikati in izkazalo se je, da tudi 
s čopičem dela umetnine. Nje-
ne slike so bile razstavljene na 
številnih razstavah, ena od slik 
visi na zidu brežiške bolnišni-
ce. Njene slike pa krasijo tudi 
zidove domače hiše. V sklo-
pu Likovnega društva Brežice 
imajo tudi keramično sekcijo. 
Slavka se ji je pridružila, ker 
je hotela ustvarjati nekaj traj-
nega. Njene torte niso trajne. 
Glina je. Tako ustvarja tudi gli-
nene skulpture, keramične po-
sode, najljubša ji je raku tehni-
ka. Poleg tega najde čas tudi za 
fotografijo in tai chi.

Ko se je upokojila, ji je sin po-
daril psička, nemškega ovčar-
ja. Ker se je zavedala, da bo Mi-
ško zrasel v velikega psa, se je 
odločila, da ga bo izšolala. Ni 
pa ostalo samo pri tem. Slavka 
je naredila vse potrebne izpite 
in postala vaditeljica psov v Ki-
nološkem društvu Brežice. To 
delo ji je bilo v veliko veselje, 
saj pravi, da so psi edini, ki člo-
veka brezpogojno ljubijo. 

Slavka je stara 67 let. Življe-
nje ji ni bilo preveč naklonje-
no, vendar ni nikoli dovoli-
la, da bi jo zaznamovale slabe 
stvari. Z vsako slabo izkušnjo, 
ki jo je imela, je postajala moč-
nejša in slabo poskušala obr-
niti v dobro. Postala je ena od 
najboljših izdelovalk tort v Slo-
veniji. Število tort, ki jih je na-
redila, je ogromno, še sama ne 
pozna točne številke. Je pa ena 
torta, ki si jo bo zapomnila za 
vedno. To je bila torta, ki jo je 
za poroko naročil mlad par iz 
Slavonije. Spominjala je na ka-
tedralo. Visoka je bila meter in 
štirideset centimetrov. Na po-
roki je bilo 560 ljudi, a torte 
niso pojedli. Za izdelavo je po-
rabila deset dni. 
 Andreja Novoselič

Slavka zna narediti tudi torto v obliki žabe.

Torta kot restavracija ure iz 
19. stoletja

Poročna torta, ki spominja 
na katedralo


