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Služba NMP v UC Brežice
BREŽICE - Od 18. januarja vsa nujna medicinska pomoč 
(NMP) za brežiške občane deluje v prostorih Urgentnega cen-
tra (UC) Brežice. To pomeni, da je Zdravstveni dom Brežice 
od tega datuma naprej ponoči, med vikendi in prazniki zaprt. 
Služba NMP zato vsem tistim, ki bodo sami prišli na pregled, 
sporoča, naj gredo direktno v UC Brežice, kjer jih bo diplomi-
rana medicinska sestra ali diplomiran zdravstvenik uvrstil v 
različne kategorije glede na stopnjo nujnosti in usmeril gle-
de na specialistično stroko, ki jo potrebujejo. Bolniki, ki NMP 
potrebujejo na terenu, to sporočijo na številko 112, dispečer 
bo klic prevzel, ga prevezal v UC Brežice in po potrebi aktivi-
ral druge intervencijske službe. Nov Pravilnik o službi NMP 
je stopil v veljavo novembra 2015, ob izrednih naporih Sploš-
ne bolnišnice Brežice ter enormnim prilagajanjem in solidar-
nostjo kadra ZD Brežice pa so zaenkrat uspeli ohraniti zdrav-
nika za teren, ki ga nov pravilnik več ne določa.  R. R.

AKTUALNOBrežičani ohranili 
Rusjanov grob 

v Beogradu
V Brežicah deluje Združenje ljubiteljev letalstva, 
ki si je ime nadelo po prvem slovenskem letalcu 
Edvardu Rusjanu. Njegov grob v Beogradu je 
propadal in bi ga zagotovo prekopali, če ne 
bi sekretar združenja Ernest Ferk vložil vse 
napore v to, da se ga ohrani, še več, ob grobu so 
postavili tudi Rusjanov doprsni kip.
 Stran 6
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Kako živijo mestna 
središča v Posavju?
Nekoč cvetoča posavska mestna središča so 
v zadnjih desetletjih začela »izumirati«, saj se 
je težišče razvoja preselilo v novejše predele 
in obrobja mest, občine in druge ustanove pa 
se trudijo za njihovo oživitev. Pokukali smo v 
zgodovino in aktualni utrip vseh treh večjih 
mestnih središč.
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»MONARHIJA« BISTRICA OB SOTLI - »V času kraljevanja naše vinske kraljice razglašam občino Bistrica 
ob Sotli za monarhijo,« so bile besede župana Franja Debelaka na veličastnem sprejemu 20. vinske 
kraljice Slovenije, ki je letos postala županova sokrajanka Sara Stadler. Vsestransko dekle, ki je že 
nekaj let zelo dejavno v bistriški občini, najsibo kot gasilka najsibo kot povezovalka prireditev in 
pevka, si je tudi zaradi svoje neprestane dobre volje, sposobnosti in pripravljenosti pomagati po 
mnenju vseh več kot zaslužilo krono. Le kdo se ne bi želel fotografirati s kraljico, še posebej, če je 
doma iz tvojega okoliša - tudi člani Mešanega pevskega zbora Bistrica ob Sotli so izkoristili priložnost 
in se skupaj s svojo sopevko postavili pred objektiv.  Foto: Rok Retelj
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povedali so - o dodatku za stalno pripravljenost

Jože�Slivšek,�Zdole: Minister Mramor bi mo-
ral takoj, ko je prišla afera na dan, veliko na-
pako, ki je bila namerna, priznati in reči, da 
bo vrnil ves denar, če bi želel obdržati še vsaj 
malo svoje kredibilnosti. Tudi v tej zadevi se 
poraja dvom v pravno državo. Premier Cerar 
ni sprejel odstopa ministra, zaradi česar je 

vedno bolj pod vprašanjem tudi njegova verodostojnost. To, 
da so si izplačevali dodatke, je absolutno nedopustno.

Mojca�Pibernik,�Brežice: Izplačevanje do-
datkov zaposlenim na ekonomski fakulteti je 
po mojem mnenju protizakonito, opravičilo 
in vrnitev denarja ni dovolj, ampak bi morali 
vsi, ki so si v času zategovanja pasov dodat-
ke neupravičeno izplačevali, absolutno od-
stopiti. Dejanje vseh, ki so vpleteni v afero, je 

nehigiensko. Veliko kadra, npr. policisti, stalno pripravljenost 
opravlja ob redni službi, pa za to ne dobi nobenega denarja.

Jože�Prah,�Sevnica: Plačilo se lahko kaže v 
različnih stanjih ali oblikah. Akademik z ve-
liko začetnico je ves čas v stalni pripravlje-
nosti. In zato ne dobiva denarnega nadome-
stila, temveč družbeno priznanje okolja. Prav 
je, da profesorji, ki so si dovolili izplačeva-
ti stvari, ki jim ne pripadajo ne po zakonu, 

še manj pa po etičnem merilu, vrnejo vse izplačane dohodke, 
se opravičijo in vsaj še en obrok dajo v dobrodelne namene.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Kostanjeviški podžupan Aleš�Kegl-
jevič je z izjavo za javnost sporočil, da je občina v četrtek, 14. 
januarja, prejela sodbo Okrajnega sodišča v Krškem z dne 15. 
12. 2015 v tožbi fizične osebe kot tožeče stranke zoper Občino 
Kostanjevica na Krki glede t. i. telefonije. »V zahtevku je tožnik 
očital, da mu je občina v predloženi poravnavi upoštevala prema-
lo denarnega vložka, premalo drogov in premalo ur ter dvakrat 
odbila obvezno dajatev. V predmetni sodbi je sodišče v celoti po-
trdilo izračun občine kot pravilen in ovrglo vse očitke tožnika,« je 
zapisal Kegljevič. V izjavi je še dodal, da glede na to, da so bili vsi 
končni upravičenci pri izdaji poravnav obravnavani po enakem 
principu kot v tožnikovem primeru, iz navedenega torej izhaja, 
da je takratna Komisija za vračilo vlaganj v javno telekomunika-
cijsko omrežje na območju občine Kostanjevica na Krki, v sode-
lovanju z izvedencem za telekomunikacije, pravilno in korektno 
opravila svoje delo za vse upravičence.  P. P.   

SEVNICA�-�14.�januarja�je�v�prostorih�Hotela�Ajdovec�pote-
kal�letni�občni�zbor�OO�DeSUS�Sevnica,�na�katerem�so�izvo-
lili�novo�vodstvo�za�naslednje�štiriletno�mandatno�obdobje.�
Dogodka�sta�se�udeležila�tudi�predsednik�stranke�in�zunan-
ji�minister�Karel�Erjavec�ter�poslanec�v�DZ�RS�Uroš�Prikl.

»Imejte zaupanje v novo vodstvo in v predsednika stranke ter v 
poslance,« je dejal po ponovni izvolitvi Jože�Žnidarič, ki je nato 
predstavil tudi program dela za novo mandatno obdobje 2016-
2020. Med načrti je povečanje članstva, ustanovitev pokrajin-
skega odbora stranke DeSUS ter podpora ustanovitvi demograf-
skega sklada. Gost srečanja, zunanji minister Karel�Erjavec, je 
spregovoril o interpelaciji ter o delu Vlade, za katero je dejal, da 
dela pod zelo hudimi pritiski. »Prisotna je želja, da bi prišlo do 
predčasnih volitev,« je pojasnjeval in se nato dotaknil še teme o 
migrantih. »Migracija je pod kontrolo. Vlada ima glede tega zelo 
jasne načrte,« je dejal in dodal, da je varnostna situacija v Evropi 
izredno zahtevna, postavitev žičnate ograje pa je opisal kot psi-
hološki efekt, saj naj bi zaradi nje migranti spremenili svojo pot.   

V zaključnem delu srečanja, ki se ga je udeležilo 76 članic in čla-
nov (od 137), so bile podeljene tudi srebrne plakete zaslužnim 
članom. Prejeli so jih Jože�Dernač, Poldi�Klenovšek�in Milica�
Sitar, Maks�Redenšek pa je prejel priznanje pokrajinske zveze 
stranke DeSUS.  S. R.

Erjavec na občnem zboru 
sevniškega DeSUS-a

Jože Žnidarič (stoji) bo še en mandat vodil OO DeSUS Sevnica.  

Sodišče ovrglo očitke tožnika

BISTRICA OB SOTLI - 25. januarja se bodo na 11. redni seji ses-
tali člani občinskega sveta občine Bistrica ob Sotli. Med točka-
mi dnevnega reda izpostavljamo prvo obravnavo odloka o pro-
računu za leto 2016. Prihodki so ocenjeni na slabih 1,5 milijona, 
odhodki pa na približno 1,9 milijona evrov, kar pomeni primanj-
kljaj v višini približno 470.000 evrov. Poleg tega bodo svetniki 
obravnavali tudi sklepe o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v vrtcu Pikapolonica v Bistrici ob Sotli ter se seznanili s 
poročilom nadzornega odbora občine.  R. R.

KRŠKO:�TEŽIŠČE�RAZVOJA�
SE JE PRENESLO PREKO 
SAVE 

Četudi arheološka najdišča iz-
kazujejo, da je bilo območje 
starega Krškega poseljeno že 
v rimski dobi, se je kot značil-
no srednjeveško mesto zače-
lo razvijati ob vznožju krške-
ga gradu, prvič omenjenega 
v pisnih virih leta 895. Trška 
naselbina, kjer so se prebivalci 
ukvarjali s trgovino, obrtjo in v 
zaledju s poljedelstvom, je za-
radi izpostavljenosti turškim 
vpadom leta 1477 pridobila 
mestne pravice. Razvoj obrti 

in trgovine je bil v veliki meri 
vezan na plovno reko Savo, na 
nabrežju katere je imelo mes-
to tudi nakladalno postajo in 
ladjedelnico. Že leta 1890 je 
bil v mestu ustanovljen Odbor 
za olepševanje mesta, ki ve-
lja za eno prvih oblik in pred-
hodnika kasnejših turističnih 
društev na območju Posavja in 
širše Dolenjske. Mesto je bilo 
med drugim širše na obmo-
čju Dravske banovine znano 
tudi po kopališču in letovišču 
Krško, razgibanem športnem 
življenju, izvrstnih gostilnah in 
hotelih, kot je bil denimo Gre-
goričev hotel, ki je imel tudi 
prireditveno dvorano, v kateri 
so, v mestu, ki je bilo kulturno 
zaznamovano in prebujeno že 
od močnega protestantskega 
gibanja v 16. st., meščani pri-
rejali koncerte, gledališke igre, 
plese ipd.  

Kulturno in športno življenje, 
se spominja Marjan�Žibret, ki 
živi v mestu že skoraj osem de-
setletij, je cvetelo v mestu tudi 
v prvih desetletjih po vojni, pri-

Mestna središča v Posavju

Kako obuditi življenje v nekoč 
POSAVJE�-�Tudi�vsa�tri�večja�posavska�mestna�središča,�Krško,�Brežice�in�Sevnica,�so�v�zadnjih�desetle-
tjih,�izrazito�pa�v�obdobju�po�prelomu�iz�drugega�v�tretje�tisočletje,�doživela�enako�usodo�kot�številna�dru-
ga�mestna�središča�v�Sloveniji�-�iz�njih�so�na�obrobja�mest�začele�odhajati�trgovine,�gostinski�lokali,�banke,�
zdravstvene,�izobraževalne�in�druge�ustanove.�Pobrskali�smo�po�zgodovini�vseh�treh�mestnih�jeder�in�razi-
skali,�kdaj�in�zakaj�se�je�začelo�njihovo�»umiranje«�ter�kaj�se�dogaja�na�področju�njihovega�oživljanja.

reditve pa so privabljale v veli-
kem številu prebivalce  od bli-
zu in daleč, zelo dobro pa so 
bile obiskane tudi prodajalne. 
Potem ko sta bili naselji Krško 
in Videm leta 1953 združeni 
v enovito mesto Videm-Krško 
in sta to ime nosili vse do leta 
1964, se je težišča razvoja, pra-
vi Žibret, preneslo na videm-
sko stran, ki je nudilo možnost 
za širitev bivanjskih enot. Po-
sledično so se preselile denimo 
bančne ustanove, z izgradnjo 
osrednjega kulturnega hrama 
kulturna dogajanja, z razvo-
jem južnega predela mesta so 
se iz mesta začele izseljevati še 

prodajalne, po nekoliko nepo-
srečeno zasnovani urbanistič-
ni zasnovi pa tudi za življenje 
in vsakodnevni utrip mesta po-
membne ustanove, kot so deni-
mo zdravstveni dom, lekarna, 
glasbena šola idr.  

Da staro mestno jedro ne bi 
»životarilo« le kot upravno 
središče, je Občina Krško v 
zadnjem desetletju vložila ve-
liko sredstev in prizadevanj v 
njegovo vsestransko oživitev. 
Ob že izvedeni obnovi mestne-
ga jedra na odseku od Zatona 
do Hočevarjevega trga, nosil-
cem poslovnih dejavnosti so-
financira najemnine poslovnih 
prostorov v višini 50 %, kakor 
navajajo na občini, pa so tre-
nutno razpoložljivi prostori v 
lasti občine skoraj v celoti za-
sedeni. V teku je tudi urejanje 
dodatnih poslovnih prosto-
rov na naslovu CKŽ 44 (nek-
danje prodajalne Mercator), 
kjer bodo uredili na nekaj 100 
m2 površine najmanj deset no-
vih poslovnih prostorov, prav 
tako je v pripravi projekt za 

ureditev poslovno-stanovanj-
skega objekta na CKŽ 19 (nek-
danja Železnina), v prihodnjih 
letih pa predvidena tudi do-
končna ureditev območja Za-
tona z odkupom in ureditvijo 
tamkajšnjih praznih objektov 
za poslovno in stanovanjsko 
dejavnost. Sicer občina vsa-
ko leto sofinancira tudi obno-
ve stanovanjskih objektov, ob-
novo fasad, streh ter zunanjega 
stavbnega pohištva fizičnim 
osebam. V letu 2015 je tako 
iz tega naslova sofinancirala 
obnovo 12 fizičnim osebam v 
skupni višini 27.000 evrov.   

In četudi je že vrsto let slišati 
opozorila, da se staro mestno 
jedro »prazni« tudi s stanoval-
ci, pa razpoložljivi zgodovinski 
in statistični viri izkazujejo, da 
temu ni tako in da skozi stole-
tja in desetletja število prebi-
valcev ostaja primerljivo, saj je 
denimo leta 1900 v mestu žive-
lo okoli 880 prebivalcev, po po-
datkih iz Centralnega registra 
prebivalstva pa toliko prebival-
cev s prijavljenim stalnim pre-
bivališčem v starem mestnem 
jedru živi tudi danes. A bolj kot 
samo število prebivalcev je za-
skrbljujoče, je v pogovoru me-
nil Žibret, da je mesto »ostare-
lo«. Njegova »pomladitev« pa 
je bistvenega pomena, je mne-
nja tudi mag. Nataša�Šerbec, 
predsednica sveta Krajev-
ne skupnosti mesta Krško, da 
mesto ne bi bi imelo zgolj sta-
tus upravnega in spalnega na-
selja, temveč da bi staro mesto 
postalo mesto mladih družin in 
s tem tudi živahnejšega vsak-
danjega utripa, kar bi bilo mo-
goče doseči preko dolgoroč-
nejših ukrepov.  V tem predelu 
mesta je namreč glede na šte-
vilo uporabnikov kolikor toliko 
zadovoljujoče tudi število igral-
nih in športnih površin. Za igro 
in zabavo je najmlajšim skozi 
dan vse dni v tednu na voljo 
uporaba igral na igralnih povr-
šinah pri tamkajšnji enoti vrt-
ca, nekoliko starejši pa se lahko 
sproščajo in družijo na igrišču 
Šajspoh, pri katerem je, kakor 
dodajajo na občini, predvide-
na vzpostavitev tematskega 
parka z otroškimi igrali ter ob-
nova bližnjega lesenega objek-
ta (nekdanje kočevarske hiše), 
s strani KS mesta Krško pa je 
predvidena tudi obnova otro-
škega igrišča Pod goro.  

Vsekakor lahko zapišemo, da 
je bilo v luči revitalizacije kr-
škega mestnega središča v 
zadnjih letih veliko postorje-
nega, ne nazadnje pa so rezul-
tati vidni tudi širše, saj je no-
vembra lani občina Krško v 
vseslovenski akciji Moja dežela 
- lepa in gostoljubna v katego-
riji mestnih jeder za urejenost 
zgodovinskega predela mesta 
osvojila tretje mesto in preje-
la priznanje Turistične zveze 
Slovenije. 

BREŽICE:�PO�LETU�2000�
MESTNA�ULICA�»IZUMIRA«

Staro mestno jedro Brežic je 
nastalo pred osmimi stolet-
ji, Brežice so bile prvič ome-
njene leta 1241. Mestno jedro 
je strnjeno pozidano ob širo-
ki glavni cesti na levem bregu 
nekdanje struge od brežiške-
ga gradu proti centru mes-
ta. Če se od severa proti jugu 
sprehodimo po mestnem je-
dru, si lahko ogledamo številne 
znamenite stavbe: podružnič-
no cerkev sv. Roka, gimnazijo, 
kjer je bil nekoč frančiškan-
ski samostan, Nemško hišo, 
Narodni dom, župnijsko cer-
kev sv. Lovrenca, hišo družine 
Del Cott, Mestno hišo, staro le-
karno ter najstarejše stavbe v 
mestu - nekdanje grajsko go-
spodarstvo (grajsko kaščo in 
grajske hleve) in brežiški grad. 
Ne smemo pozabiti na simbol 
mesta – vodovodni stolp. Bre-
žice so bile nekoč sejemsko, 
trgovsko in obrtniško mesto. 
Kot je v monografiji Dve gasi, 
dva policaja, sto obrtnikov za-
pisala dr. Ivanka� Počkar,� je 
bilo v mestu leta 1850 v 120 
mestnih hišah vsaj 97 obrtni-
kov. Po drugi svetovni vojni je 
bilo veliko hiš v Brežicah naci-
onaliziranih, zato je prišlo do 
zatona marsikatere obrtniške, 
gostilničarske in trgovske de-
javnosti. Do konca prejšnjega 
stoletja so se obdržali le urar, 
čevljar, pek, gostilničar, mesar, 
krojač, šivilja, mizar, zidar, so-
boslikar, steklar, frizer, foto-
graf in avtomehanik, nekate-
ri med njimi na glavni brežiški 
ulici svojo dejavnost nudijo še 
danes. Na Cesti prvih borcev v 
današnjih časih prevladujeta 
predvsem gostinstvo in ban-
čništvo, obrtnikov in trgov-
cev, razen nekaterih izjem, ni 
več. Ulica je predvsem po letu 

Bistričani prvič o proračunu

Pogled na glavno ulico v starem mestnem jedru Krškega
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cvetočih mestnih središčih?
2000 »izumrla«, saj se je ve-
čina lokalov zaprla, trgovine 
so se prestavile v nakupoval-
ni center izven mestnega sre-
dišča. Razlogi so bili predvsem 
spremenjeni pogoji za obrtni-
ško delo, premalo prometa pa 
tudi visoke najemnine. Izložbe 
so samevale, vsake toliko časa 
je v mestno središče sicer pri-
šel kakšen nov ponudnik, ven-
dar ni zdržal dolgo. Brežičani 
in tudi ostali, ki (vsakodnev-
no) prihajajo v Brežice, so se 
razočarani spraševali, kaj se 
je pravzaprav zgodilo z osred-
njim delom mesta, ki je dese-
tletja nazaj nudilo popolnoma 
vse. Kmalu se je začelo porajati 
vprašanje, kako ga spet oživeti. 

Občina Brežice je med letoma 
2008 in 2010 v sklopu projekta 
»Ureditev starega mestnega je-

dra Brežice« uredila in obnovi-
la vso potrebno infrastrukturo 
v mestu. Večina podprojektov 
je potekala pod nadzorom in s 
smernicami Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Novo mes-
to, saj je brežiško mestno jedro 
zaščiteno kot kulturna dedišči-
na. Med drugim so bili ureje-
ni/zgrajeni Ulica stare pravde, 
Pod obzidjem, most na nadvo-
zu na Bizeljski cesti, notranja 
fasada na Mestni hiši, grajski 
park ter postavljene table oz. 
t. i. totemi, ki označujejo po-
membnejše objekte in izko-
panine. Vse ureditve so bile 
narejene z namenom, da mes-
to dobi lepo podobo in da se 
ponovno vrne življenje vanj. 
Vendar je treba obnovljeno in-
frastrukturo napolniti z vsebi-
no. S slednjim se ukvarja Za-
vod za podjetništvo, turizem 
in mladino (ZPTM) Brežice, 
ki upravlja tudi z Mestno hišo, 
hkrati je turistično-informacij-
ski center za vse obiskovalce in 
organizira prireditve, veliko 
vlogo pri dogajanju v mestu in 
privabljanju obiskovalcev ima-
jo Posavski muzej Brežice, KD 
Drugi oder ter ostala društva 
in javni zavodi. V mestnem je-
dru (CPB, Ulica stare pravde, 
Pod obzidjem, Bizeljska cesta, 
Trg izgnancev) po podatkih iz 
registra živi 301 oseba s stal-
nim prebivališčem. 

Društvo za oživitev mesta Bre-
žice je bilo leta 2002 ustanov-
ljeno z namenom predstavlja-
nja, opozarjanja in skrbi za 
staro mestno jedro Brežic. Po 

besedah njegove predsedni-
ce Alenke� Černelič� Krošelj 
deluje predvsem kot civilna 
strokovna družba, ki odpi-
ra vprašanja, odgovarja na-
nje, predstavlja pomembnost 
te dediščine, spodbuja skrb 
in s svojim delom daje števil-
ne podlage za razvoj turizma 
in s tem tudi oživljanje mes-
ta. V teh letih so sodelovali pri 
številnih turističnih projek-
tih, opozarjajo na pomembne 
obletnice in jih obeležuje-
jo, organizirajo okrogle mize, 
predstavitve in razstave, kate-
rih cilj je ozaveščanje o mestu 
in občini. O možnostih oživi-
tve starega mestnega jedra je v 
preteklem letu razpravljal tudi 
svet Krajevne skupnosti Breži-
ce, ki ji predseduje Uroš�Škof. 
Kot je dejal, je želja nekaterih, 
da bi se v staro mestno jedro 

vrnili krojači, šivilje, trgovci 
pa tudi božični sejem s stojni-
cami. Kot težavo mestnega je-
dra Škof izpostavlja dejstvo, 
da v njem živi predvsem osta-
relo prebivalstvo, zato bi bilo 
po njegovem treba spremeni-
ti strukturo prebivalcev v prid 
mlajšim, bolj izobraženim, kul-
turnim in duhovno višjim slo-
jem prebivalstva, ki bodo po-
sledično skrbeli za estetski 
videz okolice. »Brežice bi lah-
ko v prihodnosti postale mes-
to festivalov. Prav tako bi bilo 
treba poiskati možnosti in pri-
dobitve finančnih sredstev za 
obnovo stavb in pročelij za-
ščitenih stavb v mestnem sre-
dišču,« še navaja Škof. Černe-
lič Krošljeva kot Brežičanka 
dodaja, da je lepo in strnjeno 
mestno jedro velika prednost, 
ki jo morajo najprej posvoji-
ti Brežičani in se vanj podati 
večkrat kar tako in mimogre-
de. »Ko bodo ljudje od dru-
god začutili utrip tudi ob manj 
običajnih urah, bo to res dose-
žek,« pravi.

Za mnenje smo povprašali 
tudi urarja Slavka�Merslavi-
ča, Brežičana, ki ima svojo de-
javnost v centru Brežic od leta 
1990. Pojasnil je, da se na tak 
način, kot je sedaj, mesta ne 
da oživeti, saj praktično nima 
vsebine. »Če bi želeli mesto 
ponovno zbuditi, bi se moralo 
vsakodnevno nekaj dogajati, 
še posebej poleti,« pravi in do-
daja, da so prireditve, ki jih or-
ganizira ZPTM, bolj za njegov 
lasten interes kot kaj drugega. 

»Imajo svojo gostinsko ponud-
bo in s tem odvračajo ostale 
brežiške gostince, da bi sode-
lovali pri tem. ZPTM in ostali 
brežiški ponudniki bi se mora-
li povezovati, prav tako bi mo-
rali redno prihajati turisti iz 
Term Čatež v Brežice. Turistič-
ni avtobus bi moral voziti vsak 
dan v letu,« razlaga Merslavič, 
ki je prostor, kjer ima urarstvo, 
kupil - kot pravi, na srečo, kajti 
s plačevanjem najemnine ne bi 
prav dolgo obstal. Občina Bre-
žice sicer preko vsakoletne-
ga javnega razpisa za pospe-
ševanje razvoja podjetništva 
sofinancira podjetnikom na-
jemnine v starem mestnem 
jedru. Lani je delež sofinanci-
ranja najemnin znašal 40 % 
upravičenih stroškov. Nov na-
čin parkiranja v središču mes-
ta Merslavič označuje kot zelo 
dober, takšna ureditev parki-
ranja je bila izključno pobuda 
vseh prebivalcev in najemni-
kov na glavni brežiški ulici. »S 
parkomati se je končno uredi-
lo parkiranje, ker so prej za-
posleni na občini zasedli ce-
lotno ulico in ni mogel nihče 
drug parkirati. Če pa bi neke-
ga dne mestno jedro zaprli za 
ves promet, sem prepričan, da 
bi to pomenilo propad mesta,« 
je še sklenil Merslavič.

SEVNICA: TRGOVINE IN 
OBRTNIKI�SO�ODŠLI

Na ozki ravnici na levem bre-
gu Save, med Drožanjskim in 
Florjanskim potokom, se je v 
poznem srednjem veku pod 
grajskim hribom razvilo staro 
sevniško mestno jedro. Nasel-
bina, ki sta ji dva velika poža-
ra (leta 1763 in 1854) uničila 
dobršen del takratnega stav-
bnega fonda, je do današnjih 
dni ohranila dolg in pravoko-
ten tržni prostor. Obdajata ga 
dva niza trških stavb z urejeno 
vrstno parcelacijo. Najstarejša 
zgradba v starem mestnem je-
dru, ki je od aprila 2013 vpisa-
no v register nepremične kul-
turne dediščine kot spomenik 
lokalnega pomena, je t. i. spo-
dnji grad, ki je bil zgrajen pred 

letom 1563 kot utrdba, po letu 
1595 pa so ga prezidali v rezi-
denco. V njem je danes sedež 
Občine Sevnica, upravne eno-
te in davčnega urada.

V starem delu Sevnice so mno-

go desetletij živeli gostilničar-
ji, trgovci, obrtniki in držav-
ni uradniki, ki so predstavljali 
takratno trško buržoazijo. V 
času pred prvo svetovno vojno 
pa vse do druge je zaradi mile 
klime cvetelo tudi letoviščar-
stvo, ki je prinašalo tržankam 
in tržanom tuje kulturne vpli-
ve ter nudilo dodaten zaslu-
žek. »Pred 1. svetovno vojno 
so v trgu letovali Nemci, Av-
strijci, Čehi in Madžari. V le-
tih med svetovnima vojnama 
so bili najštevilčnejši obisko-
valci Zagrebčani,« je zapisala 
v enem svojih prvih razisko-
valnih del etnologinja Mojca 
Terčelj. Po drugi svetovni voj-
ni se je začel razvoj novejšega 
mestnega središča na obmo-
čju Šmarja in staro mestno je-
dro je počasi začelo izgubljati 
trgovine, zaradi pospešenega 
razvoja industrije se je zače-
lo tudi opuščanje obrtne de-
javnosti, tako da o marsikate-
ri danes ni več nobene sledi. 
Za tiste redke, ki še ohranja-
jo stik s preteklostjo, kot je na 
primer stara kovačnica druži-
ne Staroveški v Florjanski uli-
ci ali pa lepo ohranjen frizerski 
salon s konca 19. stoletja sto-
letja na Glavnem trgu v Sevni-
ci, pa se sredstva za obnovo 
žal (še) niso našla. V trgu se je 
začelo zmanjševati tudi števi-
lo gostinskih lokalov. Edina še 
delujoča gostilna iz druge po-
lovice 19. stoletja je stara trška 
gostilna Vrtovšek, v kateri gos-
podari že tretji rod. 

O oživitvi prostora, v kate-
rem živi okoli 500 prebivalk 
in prebivalcev, je beseda tekla 
že večkrat. Celovit načrt ure-
ditve  je v svojem diplomskem 
delu že pred desetletji predsta-
vil arhitekt Milan�Gabrič, pred 
šestimi leti je na eni izmed ob-
činskih sej predstavil načrt 
zunanje ureditve Slomškove-
ga doma in dela zelenice ob 
občinski stavbi arhitekt Da-
vid�Tušar. Takrat se nekateri 
svetniki s takšno zasnovo niso 
strinjali - menili so, da je pot-
rebno k urejanju pristopiti ce-
lostno in zajeti širše območje. 

V lanskem januarju je svojo vi-
zijo ureditve starega mestne-
ga jedra na podlagi opravljenih 
anket med prebivalstvom ter 
po pregledu prostora predsta-
vilo projektantsko podjetje Sa-
vaprojekt iz Krškega. Predlog 

je zajemal celovito revitaliza-
cijo, ki bi omogočala umešča-
nje novih objektov in uredi-
tev - od dozidave občinskega 
upravnega objekta do rušit-
ve dotrajanega Slomškovega 
doma in gradnje podzemnih 
garaž, ureditev odprtih povr-
šin za mirujoči promet v sklo-
pu občinskega parka, ureditev 
rečnih pristanov ob Savi ter re-
kreacijskih površin itd. 

In kako vidijo staro sevniško 
mestno jedro tamkaj živeči, 
kakšne so želje, pričakovanja, 
potrebe? Nekateri so predla-
gali obnovo praznih hiš, ki bi 
jih ponudili pod ugodnimi na-
jemnimi pogoji mladim druži-
nam. Nekateri so menili, da bi 
bilo potrebno v staro trško je-
dro privabiti večje število lju-
di s poklicnim znanjem - šivi-

lje, krojače, tapetnike, pletilje, 
urarje … Najemnica manjšega 
poslovnega prostora v eni iz-
med obnovljenih starih trških 
hiš Marjeta�Košar�pa je deja-
la: »Stara mestna jedra imajo 
nek romantičen, nostalgičen 
značaj, zato jih je potrebno oh-
raniti v čim bolj izvirni podo-
bi, dodati jim je potrebno samo 
ustrezno vsebino, ki bo omo-
gočala, da se bo vsak počutil 
sprejetega in dobrodošlega. 
Mondena mestna središča lju-
di odtujujejo, majhna mestna 
jedra jih povezujejo, zato sem 
pred dobrim letom dni odprla 
cvetličarno v starem delu Sev-
nice, kjer sem našla veliko no-
vih srčnih prijateljev.« 

 Bojana Mavsar, 
 Rok Retelj, 
 Smilja Radi

Staro sevniško mestno jedro, ki je ohranilo dolg in pravokoten 
sredinski prostor, obdajata dva niza trških stavb. 

Južni del glavne brežiške ulice, Ceste prvih borcev, s pogle-
dom na grad

CERKLJE OB KRKI - Pred dnevi so se pričela dela projekta »Re-
konstrukcija in dograditev novega objekta Osnovne šole Cerklje 
ob Krki«. Izvajalec del, podjetje AS-Primus d.o.o., pripravlja grad-
bišče (postavitev zaščitne ograje, zabojnikov za potrebe vode-
nja gradbišča ipd.), v nadaljevanju bo izvajalec začel z rušenjem 
novejšega, dozidanega dela objekta šole ter pripravo zunanjih 
površin, so sporočili z Občine Brežice. Natančni terminski roki 
poteka del bodo določeni na prvem koordinacijskem sestanku. 
Spomnimo, da so bile decembra 2015 podpisane pogodbe med 
občino ter izvajalci del (AS-Primus d.o.o., Kolektor Koling d.o.o., 
Kostak d.d.) in strokovnega nadzora (Savaprojekt d.d.) v skup-
ni vrednosti 5,3 milijona evrov za izvedbo omenjenega projek-
ta. Celotna vrednost projekta (poleg gradbenih del še izdelava 
dokumentacije, arhitekturni natečaj, oprema in odkup zemljišč) 
znaša kar 6,26 milijona evrov. Po besedah župana Ivana�Mola-
na�gre za eno največjih investicij na področju občine, ki bo otro-
kom in zaposlenim na šoli in v vrtcu omogočila kakovostne po-
goje za delo in učenje. Zaključek del je načrtovan v juliju 2017 s 
pridobitvijo uporabnega dovoljenja.  R. R.

Šola postala gradbišče

Izvajalec del trenutno prazni prostore novejšega dela šole, ki 
ga bodo kmalu porušili.

SEVNICA�-�19.�januarja�je�v�dvorani�Alberta�Felicijana�na�sev-
niškem�gradu�potekal�posvet�na�temo�»Posavje�-�polno�ko-
lesarskih�možnosti«,�v�katerem�so�bile�predstavljene�kole-
sarske�in�konjeniške�poti�kot�priložnost�za�razvoj�dodatne�
turistične�ponudbe�za�aktivno�preživljanje�prostega�časa.

Prvi sklop srečanja na obravnavano temo je ponudil seznanja-
nje turističnih ponudnikov z možnostmi pridobivanja kolesar-
skih gostov. Poseben gost je bil  Tadej�Valjavec, nekdanji odličen 
slovenski kolesar in sedanji turistični ponudnik iz specializirane 
turistične agencije Helia, svoj prispevek pa sta dodala tudi Kole-
sarsko društvo Sevnica in KŠTM Sevnica.

Drugi sklop je predstavljala okrogla miza o razvojnih možnosti 
kolesarskega turizma v Posavju in Obsotelju, kjer je bil predsta-
vljen tudi slovensko-hrvaški projekt Bike&Ride. Nosilka omenje-
nega projekta, ki je vreden 400.000 evrov in ga v 85 % financira 
Evropski sklad za regionalni razvoj, je hrvaška Zagorska razvojna 
agencija. V razpravi, ki je sledila, so bili med drugim predstavlje-
ni nekateri izpeljani in nekateri idejni projekti, infrastruktura ...

V zadnjem, tretjem sklopu je Valjavec, ki se lahko pohvali z mno-
gimi uspehi, tudi s skupnim 10. mestom na Tour de France, v kle-
petu razkrival profesionalno kolesarstvo, kariero in še kaj. Več o 
dogodku pa v naslednji številki Posavskega obzornika.  S. R.

Posvet o kolesarskih priložnostih 
Posavja in Obsotelja
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JANUARJA�V�NESREČAH�UGASNILI�ŽE�DVE�ŽIVLJENJI - Po-
tem ko sta se leti 2014 in 2015 izkazali z vidika varnosti v cest-
nem prometu za najvarnejši leti v preteklem desetletju, saj v 
prometnih nesrečah na posavskih cestah ni ugasnilo nobeno 
življenje, se je leto 2016 pričelo neobetajoče, saj sta v dobrih 
dveh tednih ugasnili že dve življenji. Za posledicami nesreče, 
ki se je pripetila 5. januarja pod večer na Dalmatinovi ulici v 
Krškem, je dva dni kasneje zaradi hudih poškodb v ljubljan-
skem KC umrla 67-letna občanka Krškega. Slednjo je med preč-
kanjem cestišča izven prehoda za pešce pri vzratni vožnji po 
enosmerni ulici zbil z vozilom 22-letni voznik.  
Policisti ugotavljajo, da se v tem letnem času poveča število 
prometnih nesreč, v katerih so udeleženi pešci. Zato voznike 
osebnih avtomobilov in tovornih vozil opozarjajo, naj bodo po-
zorni na pešce, še posebej takrat, ko se vozne razmere poslab-
šajo in se zmanjša vidljivost. Tudi pešci naj poskrbijo za svojo 
varnost, ob slabši vidljivosti (ponoči, v megli …) pa naj nosijo 
svetla oblačila in uporabljajo odsevna telesa.
V drugi prometni nesreči, ki se je pripetila 17. 1. okoli ene ure 
zjutraj na cestninski postaji Drnovo, je izgubil življenje 25-letni 
moški iz Dobove. Slednji naj bi z veliko hitrostjo najprej trčil v 
steber cestninske postaje, nakar je vozilo odbilo na jekleno va-
rovalno ograjo, kjer je zagorelo, ogenj pa se je z osebnega avto-
mobila razširil tudi na objekt cestninske postaje. Voznik oseb-
nega vozila je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče.  

POSKUS�UBOJA�V�BREŽICAH - Brežiški policisti raziskuje-
jo okoliščine kaznivega dejanja poskusa uboja, do katerega je 
prišlo v enem izmed stanovanjskih blokov v Brežicah nekaj po 
19. uri 16. januarja. Med sporom in pretepom, v katerem so bili 
udeleženi 42 in 18  ter 24-letni moški, je 18-letnik z nožem v 
predel trebuha zabodel 24-letnika in ga hudo telesno poško-
doval. 42 in 18-letnemu moškemu, po neuradnih podatkih gre 
za očeta in sina, so odvzeli prostost, hudo ranjenega mladeni-
ča pa so prepeljali v bolnišnico.

SUROVO NAPADEL PARTNERKO - Krški policisti so v noči 
na 8. 1. intervenirali zaradi izvajanja nasilja v družini, kjer je  
46-letni nasilnež partnerki grozil z nožem in jo z njim tudi 
poškodoval po roki. Poškodovano žensko so oskrbeli v zdrav-
stvenem domu, nasilnežu pa so zaradi suma, da bo ogrozil nje-
no življenje, varnost in svobod, izrekli prepoved približevanja.  
 Zbrala: B. M.

Simon�Orehovec,�Boštanj: Pri nas doma ima-
mo veliko kmetijo in koline so del našega vsak-
danjika. Z njimi poskrbimo, da imamo na zalogi 
dovolj mesa za vse letne čase. S kolinami je ve-
liko dela, a jedi, ki jih pripravimo še isti dan oz. 
večer so najokusnejše, ker so popolnoma sveže. 
To je tudi dogodek, ki ima družaben značaj, saj 

se takrat zbere v hiši širše sorodstvo, ki pomaga pri opravilih.

Tjaša�Kus,�Poštena�vas: Pri nas še vedno ohra-
njamo tradicijo kolin. Prašiča kupimo in domov 
pripeljemo že na pol obdelano meso. Doma s so-
rodniki ali prijatelji potem še narežemo špeh, 
naredimo krvavice, klobase ter pripravimo 
meso za v skrinjo in v dim. Dobro je, da se oh-
ranja tradicija in starši predajo znanje na nas-

lednje generacije, saj nikoli ne veš, kaj te čaka v prihodnosti.

Tine�Kodrič,�Župeča�vas: Na koline imam pre-
lepe spomine, to je bil pravi kmečki praznik, ko 
se nas je veliko zbralo, zvečer smo še zapeli. Se-
daj se vse odvija bolj na hitro, sem pa vesel, ker 
je domače res domače. Tradicija naj se ohranja, 
ob tem pa vemo, kaj jemo, kakšne so krvavice, 
prekajene klobase. Pomisliti je treba, da je sa-

mooskrba pomembna in si znamo hrano pridelati sami.

Anica�Srpčič,�Veliki�Trn: Koline na star način 
v naših krajih še vedno živijo. Pri nas doma ne 
redimo prašiča, ga pa kupimo drugje ter posku-
šamo ohranjati in biti deležni vseh podrobnosti 
kolin. To se mi zdi zelo pomembno, saj ponava-
di vemo, kje prašiča kupimo in kaj je jedel. Vča-
sih je bila navada, da se je pri prašiču porabilo 

vse, od repa do ušes in dejansko to še počnemo.

V�tokratni�številki�časopisa�smo�nekaj�prostora�namenili�
tudi�podrobnemu�opisu�poteka�domačih�kolin�po�starih�
običajih,�nekaj�sogovornikov�pa�smo�vprašali,�ali�tudi�pri�
njih�doma�še�ohranjajo�to�tradicijo�oz.�kje�drugje�sodelu-
jejo�pri�njej�ter�kakšen�pomen�pripisujejo�temu.

anketa

Še ohranjate tradicijo kolin?

Maja�lani�ste�prevzeli�mes-
to�pomočnika�selektorja�re-
prezentance�Veselina�Vujo-
vića,�kar�je�na�vaši�dosedanji�
trenerski�poti�verjetno�naj-
večji�izziv.�Kaj�vas�je�prite-
gnilo� oz.� prepričalo,� da� ga�
sprejmete?
Ko me je predsednik Bobinac 
(Franjo, predsednik Rokome-
tne zveze Slovenije, op. a.) pok-
lical, če bi bil pomočnik selek-
torja Vujovića, ni bilo nobene 
dileme in nisem razmišljal več 
kot dve sekundi, ker je to le ve-
lika čast in pomembna vloga, 
zame tudi malo čustvena. Ne 
nazadnje sem bil kar pomem-
ben igralski del te reprezentan-
ce v njenih prvih desetih letih, 
zdaj pa se vračam v tej vlogi, 
kar mi je v še dodatno vese-
lje. Poleg Celja je reprezentan-
ca druga ekipa, ki je največ po-
menila v moji karieri. 

S� selektorjem� se� verjetno�
poznate� že� od� prej,� še� iz�
igralskih�let�…
Se in delati s takšnim stro-
kovnjakom je še dodatna čast. 
Spominjam se ga še kot igral-
ca, ko sta ekipa Metaloplastike 
in jugoslovanska reprezentan-
ca, v kateri je bil Vujović naj-
boljši igralec, našo generacijo 
'zastrupila' z rokometom. Tudi 
zaradi tega sem se sploh našel 
v rokometu in da lahko po to-
liko letih sedim poleg njega in 
učim, je zame še toliko bolj po-
membno. Seveda pa bi to vlo-
go sprejel tudi, če bi bil selek-
tor kdo drug.

Videti�je,�da�je�Vujović�vne-
sel� v� reprezentanco� nek�
svež�pristop,�drži?
Drži, predvsem na motiva-
cijskem področju ima nekaj 
drugačnih prijemov, zelo ve-
liko zahteva od igralcev, zlas-
ti maksimalen pristop na vsa-
kem treningu, a je kljub vsemu 
ob tem še vedno dovolj spro-
ščenosti. Nekaj je tudi tak-
tičnih novosti v sistemu igre, 
predvsem želi, da žoga še hit-
reje kroži, da se igralci gibajo 
in da je čim manj vodenja igre 
z mesta, kar ne prinaša veliko 
rezultatov. Osnova pa je abso-
lutno trda obramba.

Je� ta� način� rokometa� tudi�
vam�blizu?
Zelo. Pravzaprav me je prese-
netilo, kako veliko idej in za-
misli, ki jih imam, ima tudi on, 
ki je že priznan trener in je vo-
dil že nekaj vrhunskih klubov.

Slovenija� je�na� evropskem�
prvenstvu�v�zelo�težki�sku-
pini� s� Švedsko,� Španijo� in�
Nemčijo� (ob� izidu� časopi-
sa�je�prvega�dela�tekmova-
nja�že�konec).�Kakšni�so�cilji�
oz.�pričakovanja�pred�odho-
dom?

Želimo priti čim višje. Vujo-
vić že od samega začetka pou-
darja, da so fantje kvalitetni in 
sposobni tudi za medaljo, am-
pak treba je v to verjeti, ime-
ti v zavesti, da se da narediti 
velik rezultat, predvsem pa ne 
popuščati. Poskuša nas dvig-
niti malo višje od zadovoljive-
ga povprečja. Toda glede na te-
žavnost skupine se lahko vse 
obrne tudi v nasprotno smer.

Pogosto�ste�prvenstva�spre-
mljali�kot�strokovni�komen-
tator� ob� televizijskih� pre-
nosih,� kar� je� najbrž� tudi�
nehvaležna� vloga.� Kaj� se�
vam� zdi� težje,� biti� z� ekipo�
ob�igrišču�ali� jo�spremljati�
bolj�na�daleč?
Najlažje je v kakršni koli vlo-
gi na ali ob igrišču, ko si na 
tribuni, pred TV ekranom ali 
v komentatorski kabini pa je 
težje. Ob igrišču lahko kaj po-
magaš, svetuješ in vsaj malce 
vplivaš, v komentatorski kabi-
ni pa je treba brzdati čustva, 

povedati, kaj se dogaja na igri-
šču, a brez nekih velikih emo-
cij, ki so 'dovoljena' le, kadar 
se zmaguje ali pade kakšen 
odločilni gol. Vem, kako je fan-
tom na igrišču tudi, ko jim gre 
slabo, zato sem jih poskušal 
kot komentator malce zašči-
titi in razumeti tudi v prime-
ru kakšne slabe tekme ter to 
ublažiti. Mnogim ljudem to ni 
všeč, ker smo zelo kritični in 

moramo športnike, ko jim ne 
gre, povsem poteptati, ko jim 
gre dobro, pa jih povzdiguje-
mo. To je res nehvaležna vlo-
ga, ker ne moreš nikoli vsem 
ugajati.

Če� greva�malo� v� posavske�
kraje:�pred�leti�ste�bili�tre-
ner� tudi�v�Krškem� in�klub�
popeljali�v�prvo�ligo�in�celo�
v� ligo� za� prvaka.� Verjetno�
tudi� zdaj� spremljate�doga-
janje�na�posavski�rokome-
tni�sceni,�kajne?
Spremljam, normalno, Krško 

je moj matični klub, v njem 
sem začel in končal igralsko 
kariero ter naredil tudi prvi 
korak v samostojnem trener-
skem delu. To sta bili krasni 
dve leti z lepimi uspehi, Krško 
bo vedno ostalo v mojem srcu. 
Hočeš nočeš vedno z enim 
očesom spremljam, kaj se do-
gaja v klubu. V zadnjem času 
je prišlo do sprememb, dosti 
igralcev je odšlo, na vodstve-
nih položajih so novi ljudje, 
tudi finančno je situacija mal-
ce padla. Toda Krško bo vedno 
ostalo na rokometnem zemlje-
vidu, mladi fantje, ki prihajajo, 
bodo čez leto ali dve še bolj-
ši in prepričan sem, da se bo 
Krško zopet vrnilo v prvo ligo. 
V tem trenutku pa je igranje v 
1.B ligi zanje veliko bolj ko-
ristno, saj tudi zmagujejo in 
je zato več veselja kot v 1.A 
ligi, ko so bili večinoma pora-
zi. Moramo vedeti, da je to zelo 
kvalitetna liga za mlajše igral-
ce, za katere je pomembno, 
da dobijo minutažo in samo-
zavest. Vidim, da vodstvo lepo 
in skrbno dela v okviru razpo-
ložljivih financ. Krško ima zelo 
dobro pokrito paleto mlajših 
selekcij, vedno je bilo znano, 
da se v Krškem z njimi dobro 
dela, zato me sploh ni strah za 
prihodnost krškega rokometa.

Posavje�je�vedno�veljalo�za�
rokometno�regijo,�a�razbito�
na�več�med�sabo�konkurenč-
nih�središč�(Krško,�Sevnica,�
Dobova,�Brežice,�Radeče),�ki�
težko�najdejo�skupni�jezik,�
da�bi�se�bolj�povezala�med�
sabo.�Je�to�dobro�ali�slabo?
Po eni strani je dobro, po drugi 
strani pa to rivalstvo spodko-
pava idejo, ki tli že zelo dolgo: 
da bi en klub v tej regiji pa le 
bil močan prvoligaš in da bi se 
v njem zbirali najboljši igralci 
tudi iz ostalih klubov, ostali pa 
bi igrali v B ligi, kjer bi se kalili 
mlajši igralci. Po geografskem 
položaju bi bilo Krško morda 
celo najbolj primerno za to, 
ker je nekje na sredini in je 
največje mesto na tem obmo-
čju. Seveda pa vsak vleče na 
svojo stran in pravi, zakaj pa 
ne pri nas in nekako ne pride 
do tega, da bi skupaj naredi-
li strategijo in da bi res ime-
li enega stabilnega prvoliga-
ša. Tako se kvaliteta razkropi 
in imamo tu in tam prvoliga-
ša, trenutno Dobovo in Sevni-
co, vendar je to vedno boj za 
obstanek. Dobova ima slabo 
pokrite mlajše selekcije, tudi 
v članski ekipi je veliko igral-
cev od drugod. 
Mislim, da bi bilo glede na tra-
dicijo in lepo piramido selek-
cij Krško najbolj primerno sre-
dišče posav skega rokometa, a 
je vprašanje, če lahko pride do 
tega. Mogoče, če bodo mlajše 
generacije bolj odprte za te 

Uroš Šerbec, nekdanji rokometaš, rokometni trener:

Rivalstvo spodkopava idejo 
o močnem prvoligašu iz Posavja
ZREČE,�BRESTANICA�-�Slovenska�rokometna�reprezentanca�v�teh�dneh�igra�na�evropskem�prvenstvu�na�
Poljskem,�pomočnik�selektorja�Veselina�Vujovića�pa�je�posavska�rokometna�legenda,�Brestaničan�Uroš�
Šerbec,�ki�smo�ga�ujeli�tik�pred�odhodom�iz�pripravljalne�baze�v�Termah�Zreče�proti�poljskemu�Vroclavu.

Uroš�Šerbec bo 15. februarja dopolnil 48 let. Odraščal je v 
Brestanici in se izučil za elektrotehnika. Kot rokometaš - ig-
ral je na poziciji desnega zunanjega igralca - je igral za RK Kr-
ško (od leta 1980 do 1989), RK Gorenje Velenje (od leta 1989 
do 1991), RK Celje Pivovarno Laško (od leta 1991 do 2001), 
RK Slovan Ljubljana (od 2002 do 2003), RK Dol pri Hrastni-
ku (od leta 2003 do 2005) in na koncu ponovno za RK Krško 
(od leta 2005 do 2008). Za slovensko reprezentanco je odigral 
120 tekem in dosegel 476 golov, kar ga uvršča na 17. mesto na 
»večni« lestvici po nastopih in 7. po zadetkih. Med drugim je 
igral na svetovnem prvenstvu 1995 na Islandiji, kjer je Slove-
nija osvojila 18. mesto, na evropskih prvenstvih leta 1994 na 
Portugalskem (10. mesto), leta 1996 v Španiji (11. mesto) in 
leta 2000 na Hrvaškem (5. mesto) ter na olimpijskih igrah leta 
2000 v avstralskem Sydneyu, kjer je bil kapetan reprezentan-
ce, ki je osvojila 8. mesto. Trenersko pot je začel kot pomočnik 
trenerja v RK Maribor, leta 2010 je postal trener v RK Krško in 
ga že v prvem letu pripeljal v prvo ligo in celo v ligo za prva-
ka. Do pred kratkim je bil trener 1.B ligaša Drava Ptuj. Znan je 
tudi kot strokovni sokomentator ob prenosih rokometnih te-
kem (najpogosteje ob Ivu�Milovanoviču) na nacionalni tele-
viziji. Že od leta 1991 z družino živi v Celju.
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SEVNICA�-�V�sevniškem�zdravstvenem�domu�je�potekala�pri-
reditev�z�naslovom�»Zgodbe,�ki�rešujejo�življenja«,�ki�je�bila�
namenjena�tudi�predstavitvi�preventivnega�zdravstvenega�
programa�Svit.

Na ogled je bil postavljen model napihljivega črevesa, pred dia-
gnostičnim laboratorijem pa se je odvila predstavitev knjige »Di-
agnoza, ko zastane dih« posavske avtorice Marije�Hrvatin, ki so 
ji zaradi sodelovanja v programu Svit pravočasno odkrili raka na 
črevesju in jo ohranili pri življenju. Po uspešnem operativnem po-
segu in okrevanju je postala Svitova ambasadorka, nato pa se je 
odločila in napisala knjigo, ki jo krasi 39 fotografij mavric. Prispe-
vali so jih različni avtorji - dva iz sevniške občine, Marica�Kram-
žar in Vinko�Šeško (njegova mavrica krasi tudi naslovnico knji-
ge). Na dogodku je zgodbo o hvaležnosti za »ponovno rojstvo, 
za podarjeno življenje« avtorica odstirala v pogovoru z Andre-
jo�Kobal.
Misli o pomenu preventivnih zdravstvenih programov za zgodnje 
odkrivanje raka, ki so Dora, Zora in Svit, je z zbranimi delila direk-
torica ZD Sevnica ter podpredsednica Posavskega in obsoteljske-
ga društva za boj proti raku Vladimira�Tomšič, direktorica Knji-
žnice Sevnica Anita�Šiško je spregovorila o novi knjižni novosti, 
ki spodbuja k razmišljanju in hkrati osvešča. Mnogo spodbudnih 
in prijaznih besed je namenila obiskovalkam in obiskovalcem tudi 
predstavnica celjske enote Nacionalnega inštituta za javno zdrav-
je Tatjana�Škornik�Tovornik. Izid knjige in predstavitev je po-
hvalil tudi sevniški župan Srečko�Ocvirk. Sonja�Tkalec, ki se 
ljubiteljsko ukvarja s slikanjem (v knjigi je objavljeno njeno soo-
čenje z vključevanjem v Program Svit), in sevniški fotograf Vin-
ko Šeško sta ob tem posebnem dogodku postavila na ogled nekaj 
svojih slikarskih in fotografskih del, za glasbeni del pa je skrbel 
kvartet trobil, ki so se poimenovali Kvartet Svit. 
 S. Radi, foto: L. M.

zamisli in bodo morda našle 
kakšno rešitev. To bi bilo za 
posavski rokomet dobro.

Kljub�tej�razdrobljenosti�in�
dejstvu,�da�je�trenutno�roko-
met�v�regiji�celo�malo�v�senci�
nogometa,�Posavje�daje�dva�
reprezentanta�(Gorazd�Škof�
in�Klemen�Cehte)� in� še�ka-
kšnega�na�vidiku�(Nejc�Ceh-
te,�Blaž�Janc,�Urh�Kastelic�…).
V Posavju je bilo vedno veli-
ko talentov, konec koncev so 
bili tudi v moji generaciji po-
leg mene še Bruno Glaser, Aleš 
Sirk, Matjaž Mlakar, Ale Kuka-

vica pa gotovo sem še koga po-
zabil. Prepričan sem, da bodo 
tudi v prihodnje iz tega oko-
lja prihajali reprezentanti. Se-
veda pa si želim, da bi lokal-
na politika in gospodarstvo 
še bolj podprla tudi rokomet, 
ne le nogomet, menim, da bi 
moralo biti dovolj denarja za 
oba športa. Moštveni špor-
ti pritegnejo publiko ter zani-
manje javnosti in medijev. Vsi 
upamo na boljše čase, igralci 

pa vedno bodo, ker tradicije 
ne moreš kar tako uničiti. Bili 
so dobri in slabi časi, tudi ka-
tastrofalni, igralci pa so vedno 
'nastajali'.

Če� se� ozrete� na� svoja� zgo-
dnja� leta� v� rokometu:�
kakšne�so�razlike�v�organi-
ziranosti�klubov,�pogojev�za�
trening�pa� tudi�pripravlje-
nosti�mladih�za�ukvarjanje�
s�športom�v�primejavi�z�da-
našnjim�časom?
Moram reči, da smo v Krškem 
imeli dobre pogoje že takrat. 
Bilo je nekaj več improvizacije, 

spominjam se, da se je trener 
kar z osebnim avtom vozil po 
nas v Brestanico in še po ne-
katere druge fante na Drnovo 
in okoliške vasi. Kasneje smo 
dobili kombi in šoferja, ki nas 
je vozil. Bili smo eni redkih 
v tem delu Slovenije, ki smo 
imeli dvorano, pa tudi uteži, 
medicinke in podobne pripo-
močke, tako da lahko rečem, 
da smo imeli najboljše pogoje 
daleč naokoli. Zdaj je dvoran 

dovolj, pa tudi trenažni proces 
je drugačen.
Kar pa se pripravljenosti mla-
dih tiče, se je marsikaj spre-
menilo, te generacije so zras-
le ob računalnikih, mobitelih 
in drugih napravah. Lahko se-
diš ali ležiš doma, pa imaš cel 
svet na dosegu roke. Zavze-
tost, pripravljenost odpove-
dovanju marsičemu je manjša, 
zato se morajo klubi še toliko 
bolj potruditi, da mlade pri-
tegnejo v šport. A menim, da 
nam to v veliki meri kar uspe-
va, posledica tega je tudi nad-
povprečna uspešnost sloven-
skih športnikov. Je pa danes 
malce težje, treningi so še bolj 
intenzivni in zahtevni kot vča-
sih, zato marsikdo obupa, ker 
je preveč razvajenosti in pre-
malo vztrajnosti. 

Čeprav�že�dolgo�živite�v�Ce-
lju,�ste�še�vedno�zelo�poveza-
ni�z�domačim�krajem�…
V Celju sem že od leta 1991, 
odkar sem šel v celjski klub. V 
domači Brestanici živi mama, 
ki jo z družino obiskujem, a na 
žalost manj pogosto, kot bi si 
želel. Zelo rad se vračam in se 
dobivam s prijatelji iz mladih 
let. Čeprav bom verjetno ostal 
v Celju, ne bom nikoli Celjan, 
vedno bom Rajhenburčan.

Obstaja�možnost,�da�se�ro-
kometno� vrnete� v� Posavje�
oz.�pod�kakšnimi�pogoji?
Nikoli ne veš, kam te življe-
nje pripelje. Ko sem bil trener 
v Krškem, je bilo, kot sem že 
dejal, super, tudi dnevna vo-
žnja mi ni predstavljala težav 

in všeč mi je bilo, da sem bil še 
več v stiku z domačim krajem. 
Če bodo kdaj razmere v klubu 
takšne, da bi si to lahko privo-
ščili, pridem z veseljem. Krško 
je, kar se tega tiče, vedno na 
prvem mestu.

Omenila� sva� že� nogomet,�
tudi� trener� krškega� kluba�
je�Brestaničan�(Tomaž�Pet-
rovič,�op.�a)�…
… ja, moj sosed z Dorca, ži-
vel je eno ulico višje. Njego-
va mama je bila moja frizerka, 
tako da se ga spominjam še 
kot otroka. Ko sem slišal, da je 
v tem poslu, sem ga začel spre-
mljati, zdaj pa še toliko bolj z 
veseljem, ker dosega s Krškim 
takšne uspehe. Zelo je predan 
delu in ima potrebno energi-
jo, kar mi je zelo všeč. To je še 
en dokaz, da smo v posavskem 
okolju športniki po duši in iz 
njega izhajajo ne le športniki, 
ampak tudi uspešni trenerji.

Ste� si� uspeli� pogledati�
kakšno�tekmo�krških�nogo-
metašev?
V živo žal še ne, sem jih pa 
spremljal po televiziji in dru-
gih medijih. Absolutno je to 
pozitivna zgodba, čeprav se 
konkurenčni športi vedno 
malo zbadamo med sabo gle-
de podpore okolja. Vendar ta 
ljubosumnost ne bi smela biti 
tako poudarjena in še ved-
no smatram, da je Krško tako 
močno, da bi lahko bilo denar-
ja za vse dovolj in da bi bili lah-
ko tako nogometaši kot roko-
metaši v prvi ligi.
 Peter Pavlovič

Pripadniki letalskih sil SV svoj 
dan praznujejo v spomin na 
prvi bojni polet, ko sta pilo-
ta Vilko Peternelj in Franc Zu-
pančič, pripadnika ljubljanske 
letalske stotnije, 12. januar-
ja 1919 poletela na izvidniški 
polet na Koroško in mitralji-
rala avstrijske enote. Povelj-
nik 15. polka vojaškega letal-
stva polkovnik Bojan�Brecelj 
je v pozdravnem nagovoru ori-
sal zgodovino slovenskega le-
talstva in spomnil na začetek 
delovanja letalskih sil SV s he-
rojskim poletom majorja Jo-
žeta� Kalana in praporščaka 
Bogomirja�Šuštarja 28. juni-
ja 1991 s helikopterjem Gaze-
la v vrste slovenske teritorial-
ne obrambe. Ob tej priložnosti 
jima je v nadaljevanju podelil 
oznake letalskih enot SV. Slav-
nostni govornik je bil državni 
sekretar mag. Miloš� Bizjak, 
ki je poudaril pomen voja-
škega letalstva ter pripadni-
cam in pripadnikom 15. polka 
vojaškega letalstva, ki danes 
združuje vse letalske enote 
SV, dejal, da so zelo pomemb-
na komponenta slovenskih 
obrambnih sil, poleg tega pa 
prispevajo neprecenljiv delež 
k uspešnosti slovenskega sis-
tema zaščite, reševanja in po-

Vojaški letalci praznovali
CERKLJE�OB�KRKI�-�12.�januarja�so�v�Vojašnici�Jerneja�Molana�s�slovesnim�postrojem�pripadnikov�15.�polka�
vojaškega�letalstva�zaznamovali�dan�slovenskega�vojaškega�letalstva.�Slovesnosti�sta�se�med�drugim�ude-
ležila�državni�sekretar�na�MORS�mag.�Miloš�Bizjak�in�namestnik�načelnika�Generalštaba�Slovenske�vojske�
(SV)�generalmajor�Alan�Geder.

moči. Bizjak je nato predsta-
vil dosežke vojaških letalcev v 
letu 2015. Drugo polovico leta 
je zaznamovala operacija Mi-
grant, v kateri je 15. polk de-
loval v podporo policiji in ci-
vilni zaščiti ter poveljstvom in 
enotam SV, ki so bile nastanje-
ne v cerkljanski vojašnici. Po-
leg tega so pripadnice in pripa-
dniki delovali na mednarodnih 
in domačih vajah. Dežurna po-
sadka 151. helikopterske eska-
drilje SV je lani v reševalnih ak-
cijah posredovala 226-krat, od 
tega 132-krat pri reševanjih v 
gorah in 94-krat z zagotavlja-
njem helikopterske nujne me-

dicinske pomoči, pri tem pre-
peljala 254 poškodovanih ali 
obolelih, 520 reševalcev in 29 
ton opreme za prvo pomoč ter 
letela 270 ur. Bizjak je še iz-
postavil veliko pozornost, ki jo 
SV namenja civilno-vojaškemu 
sodelovanju, konkretno sode-
lovanje z OŠ Cerklje ob Krki, ki 
so ji v vojašnici zagotovili na-
domestne prostore za nemote-
no izvajanje pouka.

Državni sekretar je medaljo za 
hrabrost podelil višjemu vod-
niku Čopiju�Purkartu, ki je s 
hrabrim dejanjem rešil vozni-
ka iz potopljenega vozila. SV 

je bogatejša za štiri operativ-
ne pilote, Marka�Podplatni-
ka,�Jožefa�Pollaka,�Jureta�Po-
trpina in Matijo�Zupančiča, 
ki so uspešno končali usposa-
bljanje v Letalski šoli SV in jim 
je ob tej priložnosti polkovnik 
Brecelj v spremstvu general-
majorja Gederja vročil letalski 
znak Krilca. Prav tako so bila 
podeljena priznanja 15. polka. 
Bronasto medaljo so prejeli 
Andrej�Arnuš,�Daniel�Bezjak,�
Luka�Gorjup,�Martin�Grubar,�
Matej�Hajdinjak,�Gorazd�Ko-
ritnik,� Igor� Lanišnik,� Ger-
hard�Mlakar�in�Andrej�Prin-
čič. Pohvala poveljnika je šla v 
roke Igorju�Šavsu,�Alešu�Zaj-
cu, kuhinji EVOJ Jerneja Mo-
lana in 153. letalsko-tehnični 
eskadrilji. Zahvalo poveljnika 
sta prejela Občina Sevnica (v 
njenem imenu jo je prevzel žu-
pan Srečko�Ocvirk) in Rajko�
Velikonja. Slovesnost je po-
vezovala Nataša� Klobčaver, 
kulturno pa sta jo oblikovala 
kvintet Orkestra SV in pevka 
Alya. V počastitev dneva slo-
venskega vojaškega letalstva 
se je prireditev končala s pre-
letom letal slovenskega in ma-
džarskega vojaškega letalstva.

 Rok Retelj

Prejemniki bronaste medalje 15. polka vojaškega letalstva

Smatram, da je Krško 
tako močno, da bi lahko 

bilo denarja za vse dovolj 
in da bi bili lahko tako 

nogometaši kot rokometaši 
v prvi ligi.

Uporabnike zdravstvenih storitev obveščamo, 
da bomo od 18.1.2016 

dalje dejavnost nujne medicinske pomoči 
in dežurstev pričeli izvajati v prostorih 

Urgentnega centra Splošne bolnišnice Brežice.

Zdravstveni dom Brežice bo od 18.1.2016 
naprej ponoči, med vikendi in prazniki zaprt.

Več informacij dobite na 
www.zd-brezice.si 

Naj ne zastane dih

Sodelujoči na predstavitvi knjige »Diagnoza, ko zastane dih« 
v sevniškem zdravstvenem domu

SLOVENIJA - Po petku, 1. januarja, bomo imeli na račun prazni-
kov skozi leto 2016 še osem dela prostih dni med tednom, od 
tega se jih bo kar šest zvrstilo na ponedeljek. Dela prosti dnevi 
bodo: ponedeljek,�8.�2. - slovenski kulturni praznik, ponede-
ljek,�28.�3. - velikonočni ponedeljek, sreda,�27.�4. - dan upora 
proti okupatorju, ponedeljek,�2.�5. - praznik dela, ponedeljek,�
15.�8.�- Marijino vnebovzetje, ponedeljek,�31.�10. - dan refor-
macije,�torek,�1.�11. - dan spomina na mrtve in ponedeljek,�26.�
12. - dan samostojnosti in enotnosti. Državna praznika, ki bos-
ta prišla med vikendom, pa sta sobota,�25.�6.�- dan državnosti 
in nedelja,�25.�12.�- božič. 
Poleg navedenih dni bodo za šolarje v tem šolskem letu pouka 
prosti dnevi še: od�ponedeljka�do�petka,�22.�do�26.�2.�- zim-
ske počitnice ter četrtek�in�petek,�28.�in�29.�4. - prvomajske 
počitnice. Za učence 9. razreda se bo pouk s podelitvijo spriče-
val zaključil na sredo, 15. 6., na petek, 24. 6., pa bodo spričevala 
prejeli še učenci od 1. do 8. razreda osnovnih šol. Zanje se ura-
dno počitnice pričenjajo v ponedeljek, 27. 6., trajale pa bodo do 
srede, 31. 8. 2016.   B. M. 

Dela in pouka prosti dnevi
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25. januarja 2016 se bo v Državnem 
zboru pričela 15. redna seja, ki prinaša 
spremembe zakonodaje na več področ-
jih. Glede na dolžino kolumne bom na 
kratko predstavil tri nove zakone.

Novela Zakona o štipendiranju prinaša 
pozitivno novost pri štipendiranju defi-
citarnih poklicev. Lansko septembrsko 

sprejemanje vlog, ko je bilo na Javni sklad RS za razvoj kad-
rov in štipendiranje v prvi minuti vloženo skoraj 3900 vlog za 
dodelitev štipendij, ki naj bi se obravnavale po sistemu “kdor 
prvi pride, prvi melje”, se je pokazalo kot neustrezno, pred-
vsem pa nepravično. Vlada je zato v DZ poslala predlog spre-
membe zakona, ki določa, da bo javni razpis za dodelitev to-
vrstnih štipendij po novem objavljen z rokom, do katerega bo 
možno vložiti vloge, pri čemer bodo vsi vlagatelji ocenjeni na 
podlagi meril, ki jih bo v skladu z zakonom določal vsakok-
ratni javni razpis. Poslej bodo torej odločala merila in ne hit-
rost oddaje vloge.

Poslanci bomo na isti seji obravnavali tudi predlog Zakona o 
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, katerega 
cilj je pri gospodarjenju z gozdovi, ki so v lasti Republike Slo-
venije, doseči čim večji donos, vzpostaviti in razviti gozdno–
lesne verige, prispevati k uveljavitvi lesa in lesnih proizvodov 
ter spodbuditi nova delovna mesta. V Sloveniji smo v preteklih 
letih z državnim denarjem spodbujali kurjenje lesa, namesto 
da bi ga, kot na primer v Avstriji, razglasili za strateško suro-
vino in spodbujali predelavo lesa in s tem povezana delovna 
mesta. Zakon vzbuja velika pričakovanja, da bo v prihodnje v 
Sloveniji (ponovno) oživela tudi lesno–predelovalna industri-
ja, ki je nekoč zaposlovala skoraj 40.000 ljudi, danes pa le še 
kakšno tretjino tega. No, kot demokraciji pritiče, so se ob spre-
jemanju zakona vnele nekatere polemike, koalicijske SMC, De-
SUS in SD pa se doslej niso mogle zediniti glede upravljanja 
novo nastajajočega podjetja. SMC je namreč podpirala uredi-
tev, da mora upravljanje novonastalega podjetja prevzeti Slo-
venski državni holding (SDH), SD in DeSUS (na seji matične-
ga delovnega telesa se jim je pri glasovanju pridružila še SDS) 
pa sta podprli ureditev, po kateri bi vlogo skupščine v podje-
tju uresničevala Vlada. Zakon o Slovenskem državnem holdin-
gu namreč določa, da SDH upravlja z vsemi družbami v lasti 
države, razen s točno določenimi izjemami, med katerimi pa 
ni podjetja, kot bo ustanovljeno z Zakonom o gospodarjenju 
z gozdovi v lasti RS, zato bi bilo za upravljanje pravilneje po-
oblastiti SDH. Temu stališču se pridružuje tudi zakonodajno–
pravna služba Državnega zbora, a je bila SMC na seji delovne-
ga telesa preglasovana. 

V Državnem zboru bomo obravnavali tudi novelo Zakona o 
medijih, ki na novo ureja komentiranje v medijih in predva-
janje slovenske glasbe na radijskih valovih. Po predlogu za-
kona bo izdajatelj medija oblikoval pravila komentiranja in 
jih javno objavil, naložena pa mu bo obveznost umakniti ko-
mentarje, ki ne bodo v skladu s pravili, v najkrajšem možnem 
času po prijavi oz. v enem delovnem dnevu po prijavi, s čimer 
se sledi omejevanju sovražnega oziroma žaljivega govora na 
spletu. Zakon predvideva tudi večji delež slovenske glasbe v 
dnevnem času, ko je dosegljivost potencialnemu poslušalstvu 
največja, z namenom zaščite in promocije slovenskega jezika 
ter slovenske kulture in nacionalne identitete. Tudi pri tem za-
konu se iskrijo mnenja tistih, ki trdijo, da poslušalcem ni mo-
goče vsiljevati (slovenske) glasbe, in tistih, ki zahtevajo še več 
slovenske glasbe v dnevnem času. Kot kaže, bo večino dobila 
“srednja” rešitev, ki zagotavlja, da bomo po radijskih valovih 
lahko poslušali najmanj 20 odstotkov slovenske glasbe, pri če-
mer mora biti najmanj 60 odstotkov deleža predvajanega v 
času med 6. in 19. uro.

Januarska seja Državnega zbora

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

Osnovni namen ZLL je, da čla-
nom prikažejo zgodovino le-
talstva in ljudi, ki so oblikova-
li letalstvo, ter na drugi strani 
sedanjost preko obiskov letal-
skih razstav in mitingov v so-
sednjih državah. Njihova nalo-
ga je tudi, da ohranjajo spomin 
na ljudi, ki so zaznamovali zgo-
dovino letalstva. Eden takih je 
tudi prvi slovenski letalec in 
pionir letalstva v Evropi Ed-
vard Rusjan, po katerem je ZLL 

poimenovano. Rusjan, najza-
služnejši za nastanek svetov-
nega letalstva, je obvladal tri 
stvari - bil je konstruktor, z 
bratom in očetom graditelj le-
tal in tudi pilot. Konstruiral je 
sedem različnih letal, njegovo 
najbolj znano je EDA 5. Umrl 
je v nesreči med poletom nad 
Beogradom, star še ne 25 let. 
9. januarja je tako minilo 105 
let od njegove smrti, 6. junija 
pa bodo obeležili 130-letni-
co rojstva. Člani ZLL so se 8. 
januarja odpravili v Beograd, 
kjer so naslednji dan s kome-
moracijo ter polaganjem ven-
cev in prižigom sveč počastili 
spomin na Rusjanovo obletni-
co smrti. Kot je povedal naš so-
govornik Ernest�Ferk, ki opra-
vlja funkcijo sekretarja ZLL, se 
člani poleg vsakoletnih en- ali 
celo dvakratnih obiskov obe-
ležja na kraju Rusjanove nes-
reče kot tudi njegovega gro-

Združenje ljubiteljev letalstva Edvard Rusjan Brežice

Prenovili grob pionirja letalstva
BREŽICE�-�V�Brežicah�od�leta�2010�deluje�Združenje�ljubiteljev�letalstva�(ZLL)�Edvard�Rusjan,�ki�je�z�več�kot�
70�člani,�42�jih�prihaja�iz�brežiških�koncev,�edina�tovrstna�organizacija�v�Sloveniji.�V�njej�so�združeni�vsi�
ljubitelji�letalstva,�od�poklicnih�pilotov�do�tistih,�ki�jih�letalstvo�preprosto�samo�zanima.�

ba odzovejo tudi povabilom 
na ogled letalskih mitingov 
in muzejev v sosednjih drža-
vah (Zeltweg, Kečkemet, Avia-
no …). Ravno na predlog Ferka, 
ki je bil pred leti tudi sekretar 
in kasneje pet let predsednik 
brežiškega Združenja sloven-
skih častnikov (ZSČ), so v Vo-
jašnici Jerneja Molana naredi-
li spominski park z doprsnim 
kipom Edvarda Rusjana, ki je 
nastal ob 120-letnici njegove-
ga rojstva pred desetimi leti. 
Po Ferkovih besedah je bil ta 
projekt omogočen z denarnimi 
sredstvi iz cele Slovenije, naj-
več so jih zbrali v ZSČ Brežice 
in s pomočjo številnih podje-
tnikov. Država po njegovem ni 
pokazala nobenega zanima-
nja. »Država brez naših pobud 
sploh ne bi vedela, da je Rus-
jan pokopan v Beogradu. In to 
nas tudi žalosti,« je dejal Ferk. 

Sogovornik je nanizal nekaj 
dejstev iz preteklosti, ki se na-
našajo na Rusjanov grob v Be-
ogradu. Leta 1994 ga je po-
kojni general Mirković, ki je 
bil včasih predsednik Letal-
ske zveze Jugoslavije, obvestil, 
da bo grob prekopan, ker nih-

če ne plačuje grobnine. Ferk je 
kasneje izvedel, da je bil grob 
rešen, in to po zaslugi genera-
la Mirkovića, ki je iz svojega 
lastnega žepa plačal vse dol-
gove letalske zveze. Grob je bil 
zelo zanemarjen, zato je Ferk 
predlagal, da še naprej zbira-
jo sredstva za njegovo obno-
vo. Preko obrambnega atašeja 
Franca�Ošljaka je takrat želel 
priti do ambasadorja RS v Be-
ogradu Miroslava�Lucija. Sle-
dnji je bil sprva malo presene-
čen in dejal, da država v tem 
primeru ne more ničesar stori-
ti. Ambasada je vseeno poskr-
bela, da so šle beograjske ob-
lasti na roko in tako so v pol 
leta grob popolnoma prenovi-
li. Poleg groba so postavili še 
en doprsni kip, ki so ga v srb-
sko prestolnico prepeljali kar 
v avtomobilu z diplomatskimi 
tablicami. Na Rusjanov rojstni 
dan, 6. junija 2007, je tako Ferk 
skupaj z načelnikom Beograda 
in slovenskim ambasadorjem 
odkril prenovljen grob, rekrea-
tivna letala pa so preletela po-
kopališče. Pred petimi leti, ko 
je minilo sto let od Rusjanove 
smrti, je Ferk dosegel, da se je 
tudi na kraju, kjer se je Rusjan 

smrtno ponesrečil, postavilo 
spominsko obeležje.

Ferk je obenem pokritiziral 
trenutni diplomatski pred-
stavnici v Beogradu, odprav-
nico poslov Matejo� Norčič�
Štamcar in obrambno ata-
šejko Damjano� Jurkovič, ki 
po njegovem svojih funkcij ne 
opravljata, kot bi morali. Obe 
sta mu sporočili, da bo slove-
snost ob 105. obletnici Rusja-
nove smrti že 8. januarja, kar 
je bilo za Ferka nesprejemlji-
vo, saj sta natančno vedeli, 
da bo komemoracija ZLL dan 
kasneje. »Najbolj boleče je to, 
da s tistimi, ki smo prispevali 
ves denar za obnovo, politično 
osebje noče praznovati, tem-
več praznuje s srbsko letalsko 
zvezo, ki pa je ravno tista, ki je 
grob pustila propasti. Rusjan 
ni bil politična osebnost, zato 
ne bi smel nobenega razdvaja-
ti,« je pojasnil Ferk in dodal, da 
je nezadovoljen tudi z načinom 
komunikacije z diplomatskima 
predstavnicama. Ob tem se mu 
postavlja moralno vprašanje, 
ali sta omenjeni gospe v Beo-
gradu zaradi Srbov ali Sloven-
cev. Tudi sicer ni bilo do sedaj 
od Republike Slovenije za Rus-
janov grob in obeležje name-
njenega niti centa, je še dejal 
Ferk. ZLL se trenutno ukvarja z 
zbiranjem podatkov o sloven-
skih letalcih, vse od Kraljevine 
Jugoslavije dalje, ki jih ni malo. 
S pomočjo združenja vojaških 
pilotov in ljubiteljev vojaške-
ga letalstva bodo skušali zbrati 
najbolj prepoznavne slovenske 
letalce in pri vsakem dodati 
kratek življenjepis. Kot je zak-
ljučil Ferk, se bodo še naprej 
udeleževali letalskih mitingov 
in obiskovali muzeje v sose-
dnjih državah, ne bodo pa se-
veda pozabili tudi na medse-
bojno druženje.
 Rok Retelj

Ernest Ferk

Člani ZLL Edvard Rusjan Brežice ob grobu pionirja letalstva 
v Beogradu (foto: Amadej Carl)

Kot je povedal vodja Skupnega 
prekrškovnega organa Martin�
Cerjak, sta redarja pri izvaja-
nju svojega dela tudi aktivno 
sodelovala s Policijo, Svetom 
za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu in Združenjem 
šoferjev in avtomehanikov Kr-
ško pri izvedbah več preventiv-
nih akcij v prometu, s poudar-
kom na varnosti in izvajanju 
poostrenega nadzora v okoli-
ci osnovnih šol. V bližini teh, v 
nekaterih strnjenih naseljih ter 
nevarnejših odsekih, je redar-
stvo v juniju, septembru in ok-
tobru izvedlo tudi deset meri-
tev hitrosti, in sicer v Leskovcu 
pri Krškem, Veliki vasi, Bresta-
nici, Mrtvicah, Bregah, Prista-

vi pri Leskovcu, Brezju pri Se-
nušah in Vihrah, kjer so sicer 
evidentirali skupno 122 prekr-
škov osebnih in osem tovornih 
vozil, a ekstremnih prekorači-
tev hitrosti na območjih, kjer je 
ta omejena z od 30 do 50 km/h, 
ni bilo. Največ prekoračitev so 
v dveh merjenjih hitrosti zabe-
ležili na odseku OŠ Leskovec - 
Trg borcev, kjer omejitev hitro-
sti znaša 30 km/h, pri čemer je 
najvišja hitrost tovornega vozi-
la znašala 46 km/h, osebnega 
pa 44 km/h. 

Sicer sta redarja do konca me-
seca novembra na območju 
občine Krško v zvezi z nepra-
vilnim parkiranjem zabeleži-

la skupno 687 prekrškov, kar 
je tri več kot v letu 2014, med 
drugim izrekla kršiteljem 235 
opozoril (2014 - 281 opozo-
ril), izdala 187 plačilnih nalo-
gov (2014 - 172) in 137 pla-
čilnih nalogov po obvestilu o 
prekršku (2014 - 231) ter od-
redila 11 odstranitev vozil. Naj-
več kršitev se še vedno nana-
ša na nepravilno parkiranje, 
največ na ulici CKŽ v starem 
mestnem jedru, kjer je uveden 
sistem kratkotrajnega parkira-
nja in kjer pretežno obiskoval-
ci lokalov pa tudi stanovalci z 
nepravilnim parkiranjem po-
gosto ovirajo dostavo, proble-
matičen pa je tudi odvoz sme-
ti, zaradi česar redarja na tem 

območju ne izrekata več opo-
zoril, temveč prekrške dosled-
njo sankcionirata, je dejal Cer-
jak. Redarja z rednimi obhodi 
posebno pozornost namenjata 
tudi parkiranju na mestih, re-
zerviranih za invalide, sicer pa 
sta sodelovala tudi pri nadzoru 
črnih odlagališč, plakatiranja in 
nad lastniki psov v zvezi z nji-
hovim vodenjem in odstranje-
vanjem iztrebkov. Svetniki so 
menili, da bi bilo treba še po-
ostriti nadzor nad njimi in jih 
tudi strožje sankcionirati, si-
cer pa je bilo slišati tudi pred-
log, da bi redarja na en dan v 
intervalu dveh tednov izvaja-
la nadzor v popoldanskih urah.
 Bojana Mavsar

Več plačilnih nalogov, manj opozoril
KRŠKO�-�Krški�občinski�svet�se�je�na�decembrski�seji�seznanil�z�letno�oceno�izvajanja�občinskega�programa�
varnosti�s�strani�Medobčinskega�inšpektorata�in�v�sklopu�njega�delujočo�redarsko�službo,�ki�jo�opravljata�
dva�redarja.�Slednja�sta�bila�skozi�leto�prvenstveno�osredotočena�na�nadzor�mirujočega�prometa.�

V naslednji  številki,  k i  bo izšla 4. februarja ,
 bomo pripravili  tradicionalne 

tematske strani "Znanje".

Vabljeni k sodelovanju!

Več informacij  na:  
07 49 05 780 in marketing@posavje.info
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OSREDEK - Planinsko društvo Brežice in prebivalci krajevne 
skupnosti Osredek so 9. januarja organizirali jubilejni deseti po-
hod po poti slovenskega tolarja. V lepem zimskem vremenu se 
je pohoda udeležilo okoli sto pohodnikov iz cele Slovenije, sku-
paj s prijateljskimi društvi sosednje Hrvaške, veliko je bilo tudi 
mladih. Pohodnike so nagovorili predsednik PD Brežice Tone�Je-
senko, predsednica sveta KS Osredek Alenka�Kunej in županja 
občine Kozje Milenca�Krajnc. Pohodnikom so zaželeli lep dan, 
prijetno druženje in varen korak. Za pecivo in tople napitke so 
poskrbeli prijazni prebivalci KS Osredek. Na vrhu, pri spomeni-
ku, je donela slovenska himna, ki so jo zapeli udeleženci pohoda 
pod vodstvom bivšega župana občine Kozje Dušana�Kocmana, 
ki je stalni udeleženec tolarjevega pohoda. Pohodniki so se po 
krožni poti čez Presko in Pusti vrh vrnili na Osredek, kjer so na-
daljevali prijateljsko druženje.  M. Tokić/R. R.

Deseti tolarjev pohod

Jubilejnega pohoda se je letos udeležilo veliko število mladih 
(foto: M. Tokić).

 DELO Z RAČUNALNIKOM  

OKVIR + STEKLA  = PRIHRANITE 

100 EUR! 

BREZOVSKA GORA - V študijskem krožku »Praznična plat življe-
nja« Zavoda Svibna smo se s ciljem odmakniti se od potrošniške-
ga praznovanja in povezati generacije lotili raziskovanja izvora 
posameznih praznikov in različnih, tudi manj znanih  šeg.  Ob-
delali smo že martinovanje, praznovanje rojstnih dni in godov, 
izdelavo rož iz krep papirja, lucijevo, božič, tepežni dan, ob za-
ključku božični praznikov pa tudi trikraljevskega koledovanja. 
Anica�Zorko nas je naučila peti kolednico in za pokušino smo 
tako na predvečer praznika svetih treh kraljev zapeli pod okni 
Brezogorcev, pa tudi posameznih hiš v Brezju, Libelju in Kobi-
lah. »Trem kraljem« je z glasovi in dobro voljo pomagal še ženski 
zborček, ki je na svojstven način poosebljal tudi obhod »sredo-
zimk«. Voščilo in pesem sta naletela na dober odziv, zbrani daro-
vi pa bodo pripomogli k obeležitvi naslednjega praznika – pusta. 
 Bernardka Zorko

Koledovanje v Brezovski Gori

Brezogorski koledniki

Slovenski etnografski muzej 
je kot nosilec izvajal projekt 
»Dostopnost do kulturne de-
diščine ranljivim skupinam«, 
financiran iz Evropskega soci-
alnega sklada in ministrstva za 
kulturo v letih 2013-2015. Kot 
je na otvoritvi povedala direk-
torica muzeja mag. Tanja�Ro-
ženbergar, je projekt etnolo-
ginje, kulturne antropologinje 
in pedagoginje� Tine� Palaić 
temeljil na njenem raziskova-
nju in sodelovanju z ženska-
mi iz treh različnih romskih 
skupnosti po Sloveniji, in sicer 
iz Serdice v Prekmurju, Ma-
ribora in Kerinovega Grma v 
krški občini, sama razstava pa 
je sestavljena iz video filma, v 
katerem prikažejo Rominje iz 
Serdice življenje žensk v skup-
nosti pred, med in po porodu, 
razstavljenih predmetov, veza-
nih na rojstvo in materinstvo, 
ter izjav in zapisov žensk, ki se 
nanašajo na rojstvo, diskrimi-
natoren položaj v družbi in nji-
hovo dostopnost do zdravstve-
nih storitev.

Palaićeva je povedala, da sama 
razstava predstavlja izkušnje 
Rominj in refleksije v zvezi 
z vlogo ženske v družini in v 
skupnosti, prakse in prepriča-
nja v obdobjih nosečnosti, po-
roda in poporodne nege do-
jenčka, pri čemer so ženske 
ne le v diskriminatornem 
položaju v stiku z večinsko 
skupnostjo, temveč tudi znot-
raj svoje skupine. Pri projektu 
so bili moški, ki bi sicer prispe-
vali k širšemu pogledu na te-
matiko in problematiko, izklju-
čeni, z izborom sooblikovalk iz 
treh romskih skupnostih pa so 
želeli dobiti čim širši vpogled, 

Rojstvo - izkušnje Rominj
KRŠKO�-�V�Mencingerjevi�hiši�v�Krškem�je�krška�podžupanja�Ana�Somrak�14.�januarja�odprla�razsta-
vo�»Rojstvo�-�izkušnje�Rominj«,�katere�kustosinja�je�Tina�Palaić.�Gre�za�gostujočo�razstavo�Slovenskega�
etnografskega�muzeja�in�bo�na�ogled�v��razstavnih�prostorih�v�pritličju�Mencingerjeve�hiše�do�20.�marca.

saj se izbrane skupnosti med 
seboj razlikujejo po izvoru, 
verski pripadnosti, narečju in 
tudi po stopnji temeljnih člo-
vekovih pravic. Prekmurski 
Romi so v večinskem deležu 
namreč priseljenci iz Madžar-
ske, Romi na Dolenjskem in 
Posavju iz Hrvaške, ti se priš-
tevajo med kristjane, medtem 
ko so v Mariboru živeči Romi 
večinoma priseljenci iz držav 
nekdanje Jugoslavije in po ve-
roizpovedi muslimani, razliko-
vanja med samimi skupnostmi 
pa posledično razkrivajo tudi 
različno kulturno dediščino. 
Ženske so med projektom iz-
kazale veliko mero navduše-
nja in tvorno pripravljenost 
za sodelovanje, saj so ne glede 
na razlike izhajale iz stališča, 
da je vloga matere v romski 
skupnosti izjemno pomemb-
na in v veliki meri tudi določa 
njihovo identiteto. Udeleženke 
so se med projektom udeleže-
vale tudi več delavnic, te pa 
nameravajo, kot je povedala 
vodja muzejskih enot pri Kul-
turnem domu Krško dr. Hele-

na�Rožman, organizirati tudi 
v Krškem.

Z aktivnim sodelovanjem bodo 
Rominje, kot je na otvorit-
vi poudaril predsednik Zveze 
Romov za Dolenjsko Bogdan�
Miklič, ne le prispevale k bolj-
šem prepoznavanju kulturne 
dediščine njihovih skupnosti, 
temveč tudi k vzpostavitvi di-
aloga med manjšinsko in ve-
činsko skupnostjo ter presega-
nju stereotipov in predsodkov 
pa tudi k večji prepoznavnosti, 
saj se v vsakdanjem življenju 

Rominje vse aktivneje vklju-
čujejo v družbeno življenje in 
izobraževalne procese, posa-
meznice pa se tudi že politič-
no angažirajo. Vse navedeno 
potrjujejo tudi koordinatori-
ce udeleženk projekta Jasmi-
na�Ahmetaj, romska aktivist-
ka in avtorica knjige Dekle z 
bonboni, Melisa�Baranja, Ro-
minja iz Serdice, ki je uspešna 
študentka 3. letnika Fakulte-
te za socialno delo, in Saren-
ka�Hudorovac iz Kerinovega 
Grma, ki deluje kot pomočnica 
vzgojiteljice v romskem vrtcu, 
v sodelovanju z Zavodom Mo-
vit je odprla v naselju romski 
muzej Stara šola, katerega na-
men je ohranjati in predsta-
vljati spomin na nekdanje 
romsko življenje, Sarenka pa 
je med drugim tudi udeležen-
ka KD Pripovedovalski variete 
in se aktivno angažira pri pri-
povedovanju pravljic tako za 
otroke kot odrasle. Poleg na-
vedenih so avtorice razstave še 
Rominje iz različnih skupnosti: 
Justina,�Mateja,�Milena,�Mi-
nea,�Sandra,�Sanja,�Zdenka,�
Zlatica in devet avtoric, ki so 
želele ostati neimenovane.
 Bojana Mavsar

Sarenka Hudorovac, Tina Palaić in dr. Helena Rožman ob 
otvoritvi razstave

KRŠKO - 8. januarja so člani Dolenjske podružnice multiple skle-
roze v Domu starejših občanov v Krškem prisluhnili predava-
nju�Jacinte�Doberšek�Mlakar, diplomirane medicinske sestre 
in profesorice zdravstvene vzgoje iz Zdravstvenega doma Sevni-
ca. Kot je med drugim dejala predavateljica, se morajo oboleli za 
multiplo sklerozo naučiti živeti s kronično boleznijo, jo sprejeti 
za svojo, se opazovati, spoznati svoje telo, s pogovori in utrjeva-
njem medsebojnih odnosov pa si popestriti sleherni dan: »Bo-
lezen je kot grbina na cesti – malo te upočasni, nakar ponovno 
preide v ravnino. Le zadržati se ne smemo predolgo na tej grbi-
ni,« je povedala. Ker pogovor daje moč, jih je predavateljica po-
vabila tudi na pogovor o težavah, ki jih težijo, s strokovnjaki v ZD 
Sevnica. Prijetno predavanje so, kot nam je sporočila Anita�Ho-
čevar, zaključili s pogovorom med udeleženci srečanja.  B. M. 

Bolezen je kot grbina na cesti

Lasersko zdravljenje ima veliko dobrih lastnosti: minimalno 
invazivnost, hitro okrevanje in visoko stopnja zadovoljstva 
pacientov. Zdravljenje izvajamo z najsodobnejšim medicinskim 
laserjem znamke Fotona® FotonaSmooth™SP.

Laserski žarek selektivno razpoznava 
pigment v dlaki, se v pigmentu 
(melaninu) absorbira in toplotno uniči 
dlako. Laser deluje na mešiček dlake 
v anageni fazi (obdobju aktivne rasti 
dlake), ko je dlaka visoko metabolično 
aktivna in občutljivejša za toploto. Rastni 
cikel dlak po telesu je različen, odvisen 
od dela telesa.

Tkivo okrog dlake ostane nepoškodovano, 
mešiček dlake pa je za vedno uničen. Globina penetracije 
laserskega žarka dovoljuje uničenje najglobljih foliklov dlake in 
ne poškoduje kože.

Laser znamke Fotona je primeren za vse tipe kože, ne glede 
na pigment, in omogoča odstranjevanje črnih in rjavih dlačic.

Zakaj se lasersko odstranjevanje dlak izplača?
Za mnogo ljudi je prekomerna telesna poraščenost veliko več 
kot samo kozmetična težava. Te storitve koristijo osebe, ki 
jim voskanje in puljenje 
dlak povzročata bolečine, 
britje pa neprijetno vnetje. 
Ko izračunamo strošek 
kozmetičnih storitev, vidimo, 
da se lasersko odstranjevanje 
z dolgoročnega vidika izplača.

www.aristotel.si
Informacije in naročila na telefonski številki 07 49 03 000.

TRAJNO LASERSKO 
ODSTRANJEVANJE DLAČIC 

V ZDRAVSTVENEM CENTRU ARISTOTEL

PIŠECE – Družba Petrol že peto leto zapored izvaja vsesloven-
sko humanitarno akcijo »Naša energija povezuje«, s katero 
sredstva, predvidena za nakup poslovnih daril, nameni posa-
meznikom, društvom in projektom v lokalnih skupnostih, ki jih 
izberejo zaposleni na Petrolovih poslovnih enotah po Sloveni-
ji. Ob zaključku lanskega leta so tako v humanitarne namene 
podarili 70.000 evrov. V imenu družbe Petrol so poslovodje s 
prodajnih mest Krško 1, Krško 2, Čatež, Brestanica, Brežice 2, 
Brežice 3, Obrežje, Dobova in Bizeljsko sredstva v skupni vred-
nosti 1.800 evrov predali 13-letni Patriciji Butkovič iz Pišec, ki 
ima cerebralno paralizo.  Vir: Petrol
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RAZBOR POD LISCO - Folklorna skupina Blaž Jurko Razbor pod 
Lisco se je 12. decembra predstavila v Domu krajanov Razbor 
na svojem četrtem letnem koncertu, ki so ga tokrat poimeno-
vali »Kar se zgodi, se vse izve«. Na odru so poleg domačih mla-
dih folklornic in folklornikov nastopili še gosti - Folklorna skupi-
na Rudija Jedretiča Ribno ter Ljudske pevke Šmarčanke. Preplet 
plesa, ljudskega petja in prikaz starih kmečkih običajev na vasi 
skozi igro in govorjeno besedo nekdanjega razborskega učitelja 
Blaža Jurka, ki ga je upodobil član razborske folklorne skupine, 
je navdušil vse navzoče, ki so napolnili dvorano v hribovski vasi 
pod Lisco do zadnjega kotička.  S. R.

RADEČE - Na prvo soboto novega leta se je v Radečah odvil tradi-
cionalni koncert železničarskih godbenikov, ki so goste od blizu 
in daleč že 16. leto zapored razveselili z glasbo in izbranimi soli-
sti. Uvodoma je povezovalka programa Bernarda�Žarn povabila 
k besedi predsednika Kulturnega društva Godba Slovenskih že-
leznic Alberta�Pavliča, ki je pozdravil navzoče in zaželel veliko 
užitkov ob poslušanju koncerta glasbenikov, ki so na 35. tekmova-
nju slovenskih godb na koncertni težavnostni stopnji prejeli zlato 
plaketo s posebno zahvalo. Na letošnjem novoletnem koncertu so 
se predstavili z devetimi skladbami, pri katerih sta nastopila tudi 
ansambel tolkal ter Ernest�Kramar na marimbi, zapel je Janez�
Krivec,�kot solistka pa je z godbeniki na klavir zaigrala Gershwi-
novo Rapsodijo v modrem radeška pianistka Nina�Mole. Skupaj s 
skoraj 70-člansko godbo je kot nastopil še Mladinski pevski zbor 
Osnovne šole Marjana Nemca Radeče, ki ga pod vodstvom zboro-
vodkinje Jane�Wetz sestavlja 26 učencev od 6. do 9. razreda. Ne-
kateri izmed nastopajočih otrok so v minulem letu peli še v Otro-
škem pevskem zboru, ki pa je na regijskem tekmovanju otroških 
in mladinskih pevskih zborov v Slovenj Gradcu z 91,3 točkami os-
vojil zlato priznanje z odliko. Tako so 'zlati radeški učenci' nasto-
pili z 'zlatimi godbeniki', kar le še potrjuje kvaliteto glasbe obeh. 
Po odigranem začrtanem repertoarju so godbeniki pod dirigent-
sko palico Francija�Lipovška obiskovalcem koncerta v radeški 
športni dvorani namenili še znameniti Silvestrski poljub skupaj s 
solistom Krivcem, se poklonili lani preminulemu velikanu sloven-
ske narodno-zabavne glasbe z Avsenikovo skladbo in zaključili s 
tretjim bisom, v ritmu Radetzkyjevega marša, ki je znova predsta-
vljal praznični vrhunec.  D. Jazbec

Koncert železničarske godbe

Pianistka Nina Mole z godbenikiOhranjajo izročilo prednikov

Na Razborju negujejo kulturno izročilo svojih prednikov tudi 
z ohranjanjem oblačilne kulture krajev izpod Lisce.

V Boštanju, ki je bil skozi zad-
nja stoletja tudi sadjarski cen-
ter, o čemer priča skoraj 100 
let stara listina o doseženem 
prvem mestu na prvi razsta-
vi iz leta 1929, ki je bila dode-
ljena Alojziju Erjavcu z Radne, 
ohranja družinsko tradicijo 
njegov vnuk Živko�Poljšak, ki 
je na Mišjakovem večeru raz-
stavljal kar 14 sort jabolk in 
odličen jabolčni sok. Tudi Bo-
ris�Orešek,�vnuk nekdanjega 
gospodarja Potovca nad Bo-

štanjem, je razstavil 10 sort 
tega pridelka v ličnih gajbi-
cah in nekaj steklenic sadne-
ga soka teh sadežev. Za na-
daljnih dvajset razstavljenih 
starih jabolčnih sort je pos-
krbela še Angelca�Hrovat s 
Preske, ki je vzorce priskr-
bela iz Kartuzije Pleterje, s 
priloženo prodajno listo sa-
dik cepljenk. Svoj prispevek 
so dodale tudi članice in čla-
ni društva Ajda Posavje, ki so 
ponudili poleg sadežev še pe-
stro izbiro raznih bio semen, 
pridelanih po biodinamični 
metodi. Dejavnost v ohranja-
nju starih travniških sadov-
njakov je predstavil Adrijan�
Črnelč iz Kozjanskega par-
ka pri Podsredi. Direktor cen-

Od cepiča do jabolčnika
BOŠTANJ�-�16.�januarja�2016�se�je�v�Boštanju�odvijal�že�tretji�Mišjakov�večer.�Osrednja�tema�tokratnega�
etnološko�obarvanega�kulturnega,�razstavnega�in�družabnega�večera�je�bilo�»jabolko�boštanjsko«.�Prvič�pa�
je�potekalo�ocenjevanje�domačega�jabolčnika.

tra biotehnike in turizma Grm 
Novo mesto Tone�Hrovat je 
predstavil dejavnosti na po-
dročju vzgoje in izobraževanja 
mladega strokovnega kadra in 
kmetijskih produktov, od ka-
terih so jih nekaj tudi razsta-
vili. Sajenje in cepljenje jablan 
je predstavil domačin, čebelar 
in sadjar Jožko�Kuhar. Pomen 
čebel pri opraševanju cvetov 
sadnega drevja za večji pri-
delek ter pojasnilo o trenutni 
medeni aferi sem prispeval če-

belar Janez�Levstik�iz Lisičjih 
Jam pri Boštanju. Spregovorila 
je tudi ambasadorka sevniške 
voščenke, slikarka Jerca�Šan-
tej�iz Sevnice, ki je v lanskem 
letu predstavljala slike tega 
cenjenega jabolka tudi v Bar-
celoni. Mojca�Sever�s Preske 
je predstavila različne vrste 
marmelad in peciva iz jabolk. 
Ivan�Cajner z Vrha nad Bošta-
njem je orisal koristne učinke 
jabolčnih proizvodov na člo-
veški organizem in uporabo 
le-teh v stari, ljudski medici-
ni. Članice Aktiva žena Boštanj 
so pripravile bogato oblože-
no mizo z jedmi in s slaščica-
mi iz jabolk, ki so jih številni 
obiskovalci z veseljem okuša-
li. Mnogim je teknila tudi sta-

ra krajevna jed - jabolčni mleč-
ni močnik s fižolom in pečena 
polnjena jabolka. Praktični 
prikaz mletja in prešanja ja-
bolk sta prikazala člana ŠKD 
Jablanica-Novi grad. Nekaj 
razstavnih eksponatov v pove-
zavi s sadjarstvom je prispeval 
Ciril�Dolinšek�s Šmarčne, ki je 
prireditev tudi povezoval.

Na tretjem Mišjakovem večeru 
je potekala tudi podelitev pri-
znanj sodelujočim na 1. oce-
njevanju jabolčnika. Podelje-
na so bila tri bronasta in devet 
srebrnih priznanj (skupno je 
prispelo v ocenjevanje dvajset 

vzorcev te tradicionalne pija-
če). Najvišjo oceno (17,77 toč-
ke) je prejel jabolčnik Srečka�
Hribarja�iz Cerovca pri Šen-
tjanžu. V spremljevalnem kul-
turnem programu je nastopil 
mladinski pevski zbor A Vista 
OŠ Boštanj pod vodstvom Ma-
teje�Repovž�Lisec ter ljudski 
godci pod vodstvom Maksa�
Zupanca, zbrane pa sta nago-
vorila predsednik Turistične-
ga, kulturnega in hortikultur-
nega društva Boštanj ob Savi 
Aleš�Germovšek in sevniški 
župan Srečko�Ocvirk. 

 J. Levstik, S. Radi

Članice Aktiva žena Boštanj so na letošnjem Mišjakovem ve-
čeru postregle s starimi krajevnimi jedmi iz jabolk in slad-
kim jabolčnikom.

Člana ŠKD Jablanica-Novi grad sta prikazala mletje jabolk in 
prešanje jabolčnika. 

Turizem je kompleksna gospodarska panoga, ki povezuje širok 
spekter zelo različnih deležnikov. Na račun razcveta informacij-
ske in komunikacijske tehnologije so se močno povečale možnos-
ti manjših ponudnikov – tudi tistih, ki delujejo na manj prepoznav-
nih destinacijah. 

Odličen primer takšne prakse v občini Radeče predstavlja Baronova 
zidanica v Zagradu, kjer je lastnik pred dobrimi tremi leti na mestu 
stare zidanice uredil apartma za šest oseb. Na prvi pogled se je zde-
la ta odločitev zelo pogumna in morda celo preveč velikopotezna, a 
je lastnik zidanice verjel, da je možno tudi na takšni lokaciji uspeti. 
Prvi gostje so začeli prihajati takoj potem, ko se je povezal s KTRC 
Radeče, ki je lastnika povezal s tujimi reprezentancami, ki so priha-
jale na svetovna prvenstva v ribolovu s plovcem. 

Pomembna pa je bila tudi odločitev za vključitev v zadrugo Turizem 
v zidanicah, v okviru katere so se nekateri ponudniki odločili, da 
svojo ponudbo umestijo na portal spletnega rezervacijskega siste-
ma booking.com. Na račun te odločitve se v zadnjem letu lahko po-
hvali z odličnimi rezultati, saj gostje prihajajo iz vseh koncev Evrope.
 
Na srečo to ni osamljen primer. Prva turistična zgodba, ki je pred 
petnajstimi leti zaorala ledino, je bil turistični produkt splavarjenje 
na Savi, na katerega so se pričele navezovati nove zgodbe. Začele 
so se porajati ideje in povezave, na katere pred leti še pomislili ne 
bi. Na primer, kakšno zvezo imata turizem in papir ali pa turizem in 
milo? Na prvi pogled skoraj nobene. Kaj pa, če zapišemo v turistič-
no ponudbo povabilo k ogledu, kje in kako nastajata papir ali milo? 
Smo že bližje, mar ne?      

Možnosti za medsektorske povezave s turizmom je obilo, le prepo-
znati jih je treba in seveda zagotoviti ustrezne pogoje, da se zgodbe 
lahko začnejo spletati in postanejo zanimive za zunanje obiskovalce. 
Tudi v Radečah imamo obilo možnosti za dobre zgodbe, zato KTRC 
Radeče vse zainteresirane vabi na animacijsko delavnico »Prilož-
nosti turizma v občini Radeče«, ki se bo odvijala 4. februarja 2016, 
od 17. ure dalje, v Hiši na Magolniku. 

Turizem naj ne bo Terra incognita

Baronova zidanica v Zagradu

Splav na Savi
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KRŠKA�VAS�-�Kulturno�dru-
štvo� Ivan� Kobal� Krška� vas�
je� dan� po� božiču� v� krško-
vaški� dvorani� KS� pripra-
vilo� 8.� božično-novoletni�
koncert,�na�katerem�se�po-
navadi�predstavijo�vse�sek-
cije�društva�pa�tudi�gostujo-
če�skupine.�

Na koncertu so nastopili Moš-
ki pevski zbor KD Ivan Kobal, 
ki ga vodi Franc�Vegelj, Klapa 
Parangal, ki prav tako deluje 
pod Vegljevim mentorstvom, 
harmonikarska skupina pod 
vodstvom Roka�Topliška ter 
Vokalna skupina Sovice in 
družina Kerin� iz Krške vasi. 
Koncert je povezoval Mar-
jan� Piltaver, ki je med dru-
gim omenil, da se želijo člani 

društva s tovrstnim koncer-
tom vsako leto zahvaliti ob-
činstvu za celoletno podporo 
pri njihovi dejavnosti. MoPZ je 
na začetku zapel dve pesmi, ki 

jih je priredil njihov dolgoletni 
zborovodja Franc Baškovič, či-
gar stoletnico rojstva so počas-
tili konec oktobra lani. Klapa 
Parangal je v preteklem letu z 

razprodanim koncertom v bre-
žiški športni dvorani obeležila 
pet let delovanja. Harmonikar-
ska skupina je malce spreme-
nila sestav, po novem »pušel'c 
frajtonarjev« sestavljajo tudi 
dekleta. Osemčlanska druži-
na Kerin je prvič nastopila na 
koncertu, sicer pa so člani de-
javni tudi v cerkvenem pev-
skem zboru, kulturnem dru-
štvu in Karitas. Piltaver je za 
konec, ko so vsi nastopajo-
či zapeli še Sveto noč, obisko-
valcem namenil naslednje be-
sede: »Želimo vam, da bi hiša 
trdno stala, da bi trta vino dala, 
da bi jate in črede se množile, 
jablane, hruške in slive težko 
nosile, da bi stare pesmi peli, 
bili bi zdravi in veseli ter radi 
se imeli. Srečno 2016!«  R. R.

CERKLJE�OB�KRKI�-�Zadnjo�
nedeljo�v�lanskem�letu�je�v�
župnijski� cerkvi� sv.�Marka�
v�Cerkljah�ob�Krki�potekal�
božični�koncert,�ki�ga�sedaj�
že�tradicionalno�prireja�Me-
šani�pevski�zbor�Cerklje�ob�
Krki.�

Gostitelji večera so medse po-
vabili pevske zasedbe iz do-
mačega kraja, da vsem priča-
rajo božično vzdušje. Koncert 
je imel tudi dobrodelno noto, 
saj so na pobudo organizator-
jev del zbranih sredstev name-
nili obnovi v potresu poškodo-
vanega cerkvenega zvonika. 
Poleg MePZ Cerklje ob Krki, 
ki ga vodi Andrej�Resnik, so 
nastopili še cerkveni meša-
ni pevski zbor Cerklje ob Krki 
(zborovodja Tine�Kerin, kla-

JESENICE�NA�DOLENJSKEM�-�V�cerkvi�sv.�Marije�Magdalene�
na�Jesenicah�na�Dolenjskem�je�v�organizaciji�turističnega�
društva�potekal�sedmi�praznični�koncert,�na�katerem�so�go-
stovale�članice�vokalne�skupine�Aria�iz�Dobove.�

Pripravile so bogat program božičnih, ljudskih  in prazničnih pe-
smi. Vokalno skupino Aria sestavlja pet dobovskih deklet: sopra-
nistke Sara�Tomić,�Anja�in�Katja�Bogovič�ter altistki Ela�Urek�
in�Anja�Tomše. Delujejo kot sekcija Kulturnega društva Zvezda 
Dobova od leta 2013. V lanskem letu so redno sodelovale na kul-
turnih prireditvah v občini in drugod, tudi izven meja naše drža-
ve. Izvedle so pet celovečernih koncertov, nastopale ob sprem-
ljavi Gasilskega pihalnega orkestra Loče, se udeležile območne 
revije Pesem Posavja, sodelovale pri ustvarjanju mladinskega fil-
ma Tisto dekle, ki so ga skupaj s skupino Fonem glasbeno oboga-
tile, ter v projektu Žive jaslice v Dobovi. Konec novembra so se 
prvič udeležile regijskega tekmovanja odraslih pevskih zasedb 
Posavja, Dolenjske in Bele krajine ter osvojile srebrno odličje. 
Njihov repertoar obsega slovensko ljudsko in umetno glasbo, 
skladbe zlatega časa slovenske popevke, večkrat pa se v njiho-
vih mapah najde tudi kakšna tuja, popularna skladba. Program 
je na klavirju spremljala Špela�Troha. Po končanem koncertu 
se je druženje nadaljevalo v Novi vasi.
 R. Križanac 

Koncert kot zahvala za podporo

Predsednik KD Ivan Kobal Krška vas Franc Jurečič se za na-
stop zahvaljuje družini Kerin.

Božični koncert z dobrodelno noto

S koncertom dobovske Arie 
popestrili praznični čas

Vokalna skupina Aria s pianistko Špelo Troha

V uvodu omenjeno številko je v 
nemškem koncetracijskem ta-
borišču Auschwitz nosil zapor-
nik Stevan Savić, ki je po za-
ključku druge svetovne vojne 
skušal zaživeti mirno družin-
sko življenje v Sevnici, kjer se 
je zaposlil kot kemik v takra-
tni tovarni Jugotanin. Osebno 
Savićevo zgodbo, ki je osvežila 
spomin na dramatične dogod-
ke 2. svetovne vojne in kon-
cetracijska taborišča, v katerih 
je izgubilo življenje milijone 
nedolžnih ljudi, je na otvoritvi 
predstavila avtorica razstave, 
kustosinja Vlasta�Dejak. »Ste-
vo, kot smo ga klicali njegovi 
prijatelji, je bil strokovnjak za 
izdelovanje tanina, o tem je 
predaval tudi na Svetovnem 
združenju tanincev in usnjar-
jev v Hagu. Bil je telovadec in 
njegova atletska postava ga je 
reševala skozi zaporniške dni. 
Očeta in mater je izgubil takoj 
ob prihodu v koncetracijsko 
taborišče, nacisti so ju odpe-
ljali v plinsko celico, od koder 

Savičeva zgodba še v Sevnici
SEVNICA�-�V�sevniški�knjižnici�je�bila�do�konca�lanskega�leta�na�ogled�posebna�muzejska�vitrina�s�predmeti�
zapornika�s�številko�A-19960,�ki�nosi�naslov�»Tam�ni�bilo�imen,�samo�številke«.�Razstava�je�bila�kot�del�pro-
jekta�»Posavska�muzejska�vitrina�/�Pot�domov«�oktobra�prvič�na�ogled�v�Posavskem�muzeju�Brežice.

ni bilo povratka,« pa je obudil 
spomin na prijatelja in sode-
lavca Rudi�Stopar.  

Estera�Savić�Bizjak, hči nek-
danjega taboriščnika, je pove-
dala, da je oče igral violino in 
bil član prve povojne sevniške 
glasbene skupine Taninton, o 

življenju v taborišču pa z njo ni 
nikoli govoril. »Ni lahko pripo-
vedovati zgodbe, kot je ta, a to 
je del naše zgodovine, ki jo do-
življamo na različne načine in 
vsa pričevanja so enako po-
membna,« je dejala direktori-
ca Posavskega muzeja Breži-
ce Alenka�Černelič�Krošelj, 

direktorica Knjižnice Sevnica 
Anita�Šiško�pa je spregovori-
la tudi o pomenu sodelovanja 
med posavskimi kulturnimi in-
stitucijami: »Domoznanstvo je 
del kolektivnega spomina: ko-
likor več vanj prispevamo, to-
liko bogatejše je - in prav je, 
da se kulturne institucije po-
vezujemo med seboj ter tako 
dopolnjujemo svoje delo in 
poslanstvo, zato sem vesela 
sodelovanja s Posavskim mu-
zejem, s katerim bo sodelova-
nje  zagotovo oplemeniteno še 
s kakšnim dogodkom v priho-
dnosti.« Zgodbo, ki se je ču-
stveno dotaknila vseh priso-
tnih, je sevniški župan Srečko�
Ocvirk označil kot posebno - 
kot zgodbo, ki kaže na to, da je 
vredno čuvati mir.

V spremljevalnem glasbenem 
delu otvoritve je nastopila Ana�
Močnik�z igranjem na violino, 
na klavirju pa jo je spremljala 
Saša�Božič. 
 S. Radi

Muzejska vitrina s predmeti in dokumenti nekdanjega tabo-
riščnika Stevana Savića, ki je preživel »zloglasni« Auschwitz.

virska spremljava Alenka�
Božič� Žibert), Ljudske pev-
ke Cerklje ob Krki, Koledni-
ki iz Bušeče vasi, kot presene-
čenje večera pa tamburaška 

skupina Plektra, ki jo sestav-
ljajo Blaž� Pleteršnik,� Alen�
Kostevc (tamburici) in Kris-
tian�Franič (kitara), na kla-
virju pa se jim je pridružil tudi 

Resnik. MePZ Cerklje ob Krki 
je pri uvodni pesmi poleg tam-
buric na klavirju spremljal še 
Blaž�Klemenčič. Še preden so 
vsi nastopajoči ob koncu zape-
li Sveto noč, je poslušalcem, ki 
so skoraj do zadnjega napol-
nili cerkev, o pomenu nedelje 
svete družine spregovoril ter 
obilo božjega blagoslova in 
miru zaželel domači župnik 
mag. Janez� Žakelj, za njim 
pa se je v imenu organizator-
jev tako poslušalcem, nasto-
pajočim, donatorjem kot tudi 
župniku, zborovodji, Barba-
ri�Špiler za urejanje spletne 
strani, fotografu Amirju�To-
kiću in povezovalcu Roku�
Retlju zahvalila predsednica 
MePZ Cerklje ob Krki Nataša�
Pleteršnik. 
 R. R., foto: A. Tokić

MePZ Cerklje ob Krki z zborovodjo Andrejem Resnikom (levo)
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OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA:

ODGOVORNI STROJNIK – SKRBNIK OBRATA ZA IZDELAVO 
ALTERNATIVNIH GORIV IZ ODPADKOV (LINIJA ZA SRF); M/Ž

Opis dela:
Kandidat bo zadolžen za nemoteno obratovanje obrata za izdelavo alternativnih 
goriv iz odpadkov. Delo obsega upravljanje obrata, načrtovanje količine surovin, 
razporejanje del, izvajanje tekočih in nujnih vzdrževalnih del, vodenje evidenc 
vzdrževalnih posegov, vodenje evidenc obratovanja, upravljanje z mobilnim 
nakladalcem, viličarjem in balirno napravo. 

Od kandidatov pričakujemo:
Končano srednje tehnično izobraževanje, predhodne delovne izkušnje v 
proizvodnji, dobre organizacijske sposobnosti, komunikativnost, timsko delo, 
ročne spretnosti, opravljeno usposabljanje za delo s TGM in viličarjem, vozniški 
izpit B kategorije. Delovni čas bo organiziran v dveh izmenah.

Osebnostne lastnosti: 
Samostojnost, komunikativnost, natančnost, delavnost, osebna pozitivna 
naravnanost, sposobnost timskega dela in zmožnost dela na področju ravnanja 
z odpadnimi surovinami.

Kandidatom nudimo:
Odgovorno delo s polnim delovnim časom, zaposlitev za nedoločen čas po 
predhodno uspešno opravljenem šestmesečnem poskusnem delu, stimulativno 
plačilo, dodatna izobraževanja in osebnostno rast.   

STROJNIK;  M/Ž

Opis dela:
Kandidat bo zadolžen za upravljanje s strojnim delom obrata za izdelavo 
alternativnih goriv, z mobilnim nakladalcem, balirno napravo in viličarjem 
ter za izvajanje tekočih in nujnih vzdrževalnih del obrata. Z delovnimi stroji 
bo zagotavljal oskrbovanje linije z odpadnimi materiali ter nakladanje na 
prevozna sredstva in odlaganje na manipulativnem platoju. Delo je dinamično, 
obsega tudi vodenje zahtevanih evidenc obratovanja mehanizacije, čiščenje 
mehanizacije, po potrebi pa tudi ročno razvrščanje surovin ob tekočem traku.

Od kandidatov pričakujemo:
Končano poklicno izobraževanje tehnične smeri, opravljeno usposabljanje za 
delo s TGM in viličarjem, opravljen vozniški izpit B kategorije.

Osebnostne lastnosti: 
Samostojnost, komunikativnost, delavnost, osebno pozitivno naravnanost, 
sposobnost timskega dela in zmožnost dela na področju ravnanja z odpadnimi 
surovinami.

Kandidatom nudimo:
Opravljanje dela s polnim delovnim časom, zaposlitev za nedoločen čas po 
predhodno uspešno opravljenem šestmesečnem poskusnem delu, stimulativno 
plačilo, dodatna izobraževanja, možnost nadgradnje lastnih potencialov.   

Rok za prijavo na delovni mesti: 8 dni od datuma objave. Prijave zbiramo 
do 29. januarja 2016.

Kandidati lahko oddajo vlogo za prosti deli po e-pošti na naslov: kostak@kostak.si 
ali pošljejo na naslov KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško. K vlogi 
morajo kandidati priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mateja Felicijan, 07 48 17 203.
Elektronski naslov: mateja.felicijan@kostak.si.

BREŽICE�-�Mestna�hiša�Bre-
žice� je� decembra� zabeleži-
la�že� tretjo�obletnico�delo-
vanja,�odkar�je�dobila�novo�
zunanjo�podobo�in�vsebine.�
V�lanskem�letu�jo�je�obiskalo�
nekaj�več�kot�21.500�gostov,�
kar�je�primerljivo�z�obiskom�
leta�2014,�še�vedno�pa�v�pri-
merjavi� s� prvim� letom�de-
lovanja�predstavlja�več�kot�
50�%�obiskovalcev�več.�

Približno 60 % vseh obisko-
valcev je bilo slovenskih drža-
vljanov, kar 40 % obiskovalcev 
pa prihaja od drugod, največ iz 
sosednjih Hrvaške in Italije, za 
petami so jim Rusi in Avstrij-
ci. Vizija Mestne hiše je jasna 
- promovirati lokalno turistič-
no ponudbo ter ponuditi sku-
pen prostor za trženje lokalne 
ponudbe rokodelcev, vinarjev 
in kmetov. Na policah vinote-
ke so na voljo najboljša vina 
več kot 40 posavskih vinarjev, 
v letu 2015 jih je degustiralo 
2790 obiskovalcev, v porastu 
je tudi prodaja ustekleniče-
nega vina iz mestne vinote-
ke, najbolj prodajani vini sta 
bili županovi vini, cviček PTP 
Martina� Kuntariča iz VTD 
Gadova peč ter beli bizeljčan 
PTP Janka in Martine�Matja-
šič, članov VD Sromlje. V pre-
teklem letu so v Mestni hiši v 
sodelovanju z različnimi par-
tnerji izvedli kar nekaj izobra-
ževanj s področja vinogradni-
štva in kmetijstva, pripravili 
izbor županovega vina, izved-
li niz delavnic ročnih spretnos-
ti, gostili visoke predstavnike 

Pestro dogajanje tudi letos

tujih držav in izjemno dobro 
obiskane Dneve podjetniških 
priložnosti, različne skupine, 
turistična društva, tiskovne 
konference, sprejeme in lokal-
ne ponudnike, ki so se predsta-
vili na stojnicah, ter prav po-
sebno gostjo - brežiško Vilo 
dobrih želja. 

Skozi celo leto so pripravili kar 
12 tematskih mesecev, gostili 
30 večjih skupin, film o lokal-
ni turistični ponudbi Posavja 
pa si je ogledalo 250 obisko-
valcev. Tudi trgovina z doma-
čimi izdelki, kjer svoje izdel-
ke naprodaj postavlja več kot 
60 lokalnih rokodelcev, kme-
tov in drugih obrtnikov, je lani 
zabeležila rast prodaje. Stal-
ni ponudbi hiše so ob koncu 
leta dodali še čajnico, kjer lah-
ko v mrzlih mesecih obisko-
valci poskusijo odlične čajne 
mešanice, v decembru so bili 
mimoidoči najbolj navduše-

ni nad toplim kotičkom pred 
Mestno hišo, kjer so streg-
li kuhano vino in domač čaj. 
Predlanski projekt »Poletje v 
mestu« so lani prvič nadgra-
dili tudi s podprojektom »Me-
stna promenada«. Tako so za 
dva tedna zaprli del starega 
mestnega jedra za ves promet, 
obiskovalcem mesta pa omo-
gočili prijetne večere ob pri-
jetni glasbi in drugih uličnih 
nastopih na letni terasi pred 
Mestno hišo. Pripravili so tudi 
igre za otroke in razstavo z lo-
kalnimi posebnostmi, na uli-
ci so kuhali lokalni ponudni-
ki, lastniki turističnih kmetij 
in društev. S pestrim dogaja-
njem in zanimivimi vsebina-
mi Mestna hiša Brežice nada-
ljuje tudi v tem letu, odprta je 
vsak dan od ponedeljka do pet-
ka med 8:00 in 18:00 ter v so-
boto med 8:00 in 14:00. 
 R. R./vir: 
 Mestna hiša Brežice

Tudi v letošnjem poletju lahko pričakujemo zanimivo doga-
janje na letni terasi pred Mestno hišo Brežice.

BREŽICE - Na Zavodu za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice že šesto leto zapored pri-
pravljajo Dneve podjetniških priložnosti, v ok-
viru katerih poteka niz različnih predavanj in 
delavnic. Letošnji sklop predavanj in delavnic 
bo namenjen predvsem turističnim ponudni-
kom, vsem, ki delujejo na področju turizma, štu-
dentom Fakultete za turizem in ostalim, ki so 
povezani s turizmom oz. jim je blizu področje 
turizma. Rdeča nit vseh srečaj bo identifikaci-
ja turističnih produktov, njihovo oblikovanje in 
integracija v turistične zgodbe. Cilj srečanj bo 
priprava uporabnega končnega produkta – pro-
dajne zgodbe, s poudarkom na praktičnih pri-

merih in aktivnem sodelovanju vseh prisotnih. 
Predavanja bodo potekala v Mestni hiši Breži-
ce, začela pa se bodo v torek, 2. februarja, ob 
16. uri. Novost letošnjih dogodkov bo tudi ogled 
dobrih praks na terenu. Zadnji torek v mesecu, 
23. februarja, se bodo udeleženci srečanj podali 
na Gorenjsko, kjer bodo spoznali turistično naj-
bolj inovativen in nagrajen projekt leta 2014. 
Celoten program, dodatne informacije in  prija-
vni obrazec so na voljo na spletni strani: www.
pcbrezice.si, za dodatna vprašanja pa so na vo-
ljo tudi na info@pcbrezice.si. 

 Vir: ZPTM Brežice

Dnevi podjetniških priložnosti 2016

BREŽICE - Že kar lep čas se 
lahko vozniki peljejo po na 
novo asfaltiranem odseku re-
gionalne ceste na relaciji Ča-
tež ob Savi - Krška vas. Kot so 
sporočili z Občine Brežice, so 
že več let, zelo intenzivno pa 
od leta 2010 Direkcijo RS za 
ceste (sedaj Direkcijo RS za in-
frastrukturo - DRSI) opozarja-
li na potrebo po nujni sanaci-
ji in ureditvi dotrajane ceste 
»pod Gričem« ter na potrebo 
po izboljšanju prometne var-
nosti (načrtovan pločnik, ko-
lesarska steza). Občina je red-
no pošiljala urgence – dopise 
DRSI s prošnjo za nujno izved-
bo obnovitvenih in vzdrže-
valnih del ceste, ki je pomem-
bna strateška in edina cestna 
povezava na južnem delu Save, 
ki omogoča vožnjo vseh tipov 
prometnih tokov (alternativne 
poti zelo podaljšajo potovalne 
čase). Ta cestni odsek je po-

Preplastitev ceste »pod Gričem«

memben tudi za dostop do Vo-
jašnice Jerneja Molana v Cerk-
ljah ob Krki, kar je izpostavilo 
tudi ministrstvo za obrambo v 
dogovoru o medsebojnem so-
delovanju v zvezi s projektom 
posodobitve vojaškega letališ-
ča Cerklje ob Krki. Odgovor di-
rekcije je bil, da nimajo sred-

stev za ta namen, zato občino 
veseli, da je DRSI uspela najti 
sredstva in izvesti preplasti-
tev cestišča, vendar na občini 
še vedno menijo, da je za pro-
metno varnost potrebna ce-
lotna sanacija in ureditev ces-
te, kamor spadata tudi pločnik 
in kolesarska steza.  R. R.

Vožnja »pod Gričem« je sedaj veliko udobnejša in varnejša.

POSAVJE - Čeprav bodo po-
slovni podatki za leto 2015 
znani šele konec maja oz. v 
začetku junija, na Gospodar-
ski zbornici Slovenije Obmo-
čni zbornici Posavje, Krško na 
podlagi vpogleda v zunanje-
trgovinsko dogajanje po regi-
jah (Vir: Statistični urad RS) za 
obdobje januar - oktober 2015 

pravijo, da posavsko gospo-
darstvo za omenjeno obdobje 
na izvozni strani beleži 5,6 % 
rast prihodkov, na uvozni stra-
ni pa kar 10 % rast uvoza, kar 
potrjuje navedbe direktorjev 
izvozno orientiranih podje-
tij, da je bilo leto 2015 uspe-
šnejše v primerjavi s predho-
dnim letom, uspešno leto pa si 

obetajo tudi letos. Manj spod-
budna je slika v storitvenem 
sektorju, kjer je čutiti prešib-
ko udejstvovanje države pri 
novih naložbah v storitveni in 
gradbeni sektor, temu primer-
no pa je tudi razpoloženje in 
skrb direktorjev. Več pa v nas-
lednji številki. 
 P. P.

Za posavskimi izvozniki uspešno leto 2015



Posavski obzornik - leto XX, številka 2, četrtek, 21. 1. 2016 11GOSPODARSTVO

RADEČE�-�6.�januarja�je�v�Radečah�potekalo�že�tradicional-
no�ponovoletno�srečanje�članic�in�članov�Društva�lastnikov�
gozdov�Sopota–Laško,�kjer�je�zbrane�uvodoma�pozdravil�ra-
deški�župan�Tomaž�Režun,�nato�je�sledilo�predavanje�z�nas-
lovom�Alternativna�nega�gozda. 

V predavanju je prof. dr. Jurij�Diaci, predstojnik katedre za go-
jenje gozdov z ljubljanske biotehniške fakultete, spregovoril o 
pomenu nege gozda. 

»Lastniki gozdov se zavedajo, da brez kvalitetne nege gozda ni 
kvalitetnih gozdno–lesnih sortimentov. Toda realizacija del je v 
zadnjih letih izjemno majhna, skrb vzbujajoča. Ali lahko s poso-
dobljenim načinom nege in več znanja ter manjšim časom do-
sežemo potrebno nego gozda? To je ključno vprašanje, ki si ga 
danes zastavljata tako lastnik gozda kot javna gozdarska služba. 
V besedah profesorja smo zaznali pritrdilni odgovor, ki pa zaje-
ma vrsto bolj domišljenih, bolje načrtovanih, predvsem pa bolje 
izpeljanih ukrepov. Skratka, potrebno bo več znanja in še bolj-
še poznavanje svojega gozda.  Nega je glavna paradigma gojenja 
gozdov. Redna sečnja odraslega gozda je temeljno orodje nege. 
Potrebno je pospeševati prebiralne gozdove, ki omogočajo večjo 
odpornost in avtonego. Pri tradicionalni negi pa velja večja pre-
vidnost pri predrastkih, izbiramo manj izbrancev, s poudarkom 
na vitalnosti, ki zagotavljajo večjo kakovost izbrancev.  Še posebej 
velja pri enomernih sestojih vpeljevati alternativno nego.  Zaklju-
ček profesorja je izzvenel v besedah: alternativna nega ne pome-
ni manj vložkov za nego, manj dela v gozdarstvu, ampak z istimi 
sredstvi pravočasno negovati večje površine,« je povzel dogaja-
nje na srečanju inženir gozdarstva Jože�Prah. 
 S. Radi, foto: I. Gospodarič

Lastniki gozdov o negi gozda 

V Radečah so lastniki gozdov prisluhnili predavanju o alter-
nativni negi gozda.  

PROIZVODNJA – DECEMBER 2015

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 KOEL 7 - 94 400 27 100 0 2

PB5 ZP 0 - 139 300 2 100 0 0

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 

in PB5
1.191.077 20 12

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Na področju vzdrževanja so bila izvedena vsa plani-
rana dela skladno z letnim planom vzdrževanja, kar 
je omogočilo varno in kvalitetno proizvodnjo elek-
trične energije. Tako so od januarja naprej poteka-
le revizije na agregatih in mrežnih transformatorjih. 
Prav tako so se preko leta izvajala vzdrževalna dela 
na skupnih sistemih, ki so zajemala dela na preliv-
nih poljih, hidromehanski opremi, dvižnih napravah 
in drenažah. 

Na opremi, ki obratuje v izredno težkih razmerah 
(vlaga, temperatura, UV sevanje), je bilo treba iz-
vesti več sanacijskih del, s katerimi je bilo zago-
tovljeno nemoteno obratovanje teh naprav. Med 
vzdrževalnimi deli je bilo izvedenih tudi več modi-

fikacij opreme, ki so povečale zanesljivost delova-
nja naprav. 

Vzdrževalna dela so se izvajala tudi na akumulacij-
skih bazenih na področju sanacij nekaterih usadov, 
poskrbljeno pa je bilo tudi za redno košnjo in čišče-
nje brežin. Redno se je izvajal obratovalni monito-
ring površinskih vod (fizikalno–kemijski parametri, 
biološki parametri, evtrofikacijski pokazatelji).

V decembru so bile zaključene še zadnje načrtova-
ne vzdrževalne aktivnosti, ki so zajemale čiščenje 
plavja, preglede lovilcev olj in oljnih jam, izvedeni 
so bili vsi redni servisi pomožnih sistemov in pripra-
va za izvajanje vzdrževalnih del v letu 2016, katerih 
pričetek je predviden za mesec januar.

Proizvodnja in vzdrževanje 
HE družbe HESS v letu 2015

Družba HESS, d.o.o. je na objektih HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE 
Krško v letu 2015 proizvedla 313 GWh električne energije.

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

Vzdrževanje akumulacijskih bazenov

Vzdrževanje prelivnih polj

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

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČV gradivu, ki je namenjeno na-

daljnji obravnavi za načrto-
vanje daljnovoda v postopku 
priprave DPN, je med drugim 
zapisano: »Daljnovod 2x110 
kV Trebnje-Mokronog-Sevni-
ca je načrtovan v okvirni dol-
žini 24,4 km. Začne se v RTP 
Trebnje in poteka prek gozdne-
ga grebena vzhodno od naselja 
Rodine, se spusti v dolino ter 
se nadaljuje vzdolž ceste in ob-
stoječega 20 kV daljnovoda ter 
se vzpne na pobočje Jersovca. 
Južno od naselja Mirna se tra-
sa obrne proti vzhodu, poteka 
severno od Zabrdja in južno od 
Žapuž ter se nadaljuje v kori-
dorju obstoječega 20 kV dalj-
novoda po dolini reke Mirne 
proti Puščavi, kjer zračni vod 
preide v podzemnega in ka-
belsko prečka območje poseli-
tve vse do RP Mokronog. Trasa 
podzemnega voda se nadalju-
je do prvega stebra, ki se pos-
tavi v gozdu; zračni vod zatem 
prečka gozdno površino, se na-
daljuje južno od vile Amerikan 
in od območja farme (načrto-
vana turistična cona – terme) 
in se ponovno priključi kori-
dorju obstoječega 20 kV dalj-
novoda po dolini reke Mirne 
ter se južno od Pijavic odklo-
ni proti vzhodu. Od tu naprej 
poteka prek gozdnih zemljišč 

Vlada potrdila traso daljnovoda
LJUBLJANA,�MIRNSKA�DOLINA�-�Vlada�RS�se�je�7.�januarja�seznanila�s�predlogom�najustreznejše�variante�iz-
gradnje�daljnovoda�2x110�kV�Trebnje-Mokronog-Sevnica,�s�katerim�naj�bi�bili�odpravljeni�številni�proble-
mi�na�področju�kakovostne�oskrbe�širše�okolice�Mirne,�Šentruperta�in�Mokronoga�z�električno�energijo.

južno od Polja pri Tržišču, kjer 
je predlagana razširitev kori-
dorja zaradi možnosti kasnej-
ših optimizacij trase na obmo-
čju gozdnega kompleksa Gaber. 
Zatem se približa koridorju 
novozgrajenega daljnovoda 
2×400 kV Beričevo-Krško in 
ga prečka. V nadaljevanju po-
teka trasa južno od Krmelja, 
kjer je koridor trase razširjen, 
da omogoča kasnejše optimi-
zacije ter večji odmik od nase-
lja Krmelj. Trasa se nato odklo-
ni proti severu in poteka prek 
gozdov med Govejim Dolom in 
Hinjcami ter južno od Križišča. 
Trasa zatem poteka prek goz-
dnih površin južno od Lipog-
lava, Volčjih Jam in Vrha pri 
Boštanju, se približa vinogra-
dniškemu območju Dobje, za-
selkom Ravne in Pleček ter se 
nadaljuje vse do Boštanja, kjer 
preide na kmetijska zemljišča 
in se zaključi v RTP Sevnica. 
Daljnovod 2×110 kV je v skla-
du s predpisi načrtovan z varo-
valnim pasom širine 30 m (15 
m levo in desno od osi daljno-
voda). Na zemljiščih v varoval-
nem pasu se namenska raba 
ne spreminja, upoštevajo pa 
se pogoji omejene rabe. Širine 
gozdnih posek na trasi bodo 
različne glede na konfiguraci-
jo terena oziroma višino vodni-

kov nad terenom, višino dreves 
in prečni profil terena. «

Omenjena varianta po naved-
bah ministrstva za okolje in 
prostor upošteva pripombe 
javnosti, ki jih je bilo mogoče 
podati v času javne razgrnitve 
od 13. junija do 31. julija 2013 
v vseh treh občinah, v katerih 
bo potekala izgradnja daljno-
voda. V letu  2014 je na pobudo 
Civilne iniciative Mirnska doli-
na potekalo tudi podpisovanje 
peticije proti izgradnji daljno-
voda, saj po delu Mirnske doli-
ne že poteka daljnovod Beriče-
vo-Krško. Ob tem je ena izmed 
podpisnic peticije Cveta� Jaz-
bec iz Glina pri Šentjanžu, ki je 
tudi predsednica sevniške tu-
ristične zveze, dejala: »Vem, da 
brez elektrike ni možen razvoj 
v Mirnski dolini, je pa mož-
nost, da se elektrika umesti 
pod zemljo. Zakaj smo se trudi-
li ustvarjati zidaniški turizem, 
razne pohodne poti, kolesarske 
steze in drugo? Kdo od turistov 
želi biti ujet pod daljnovodi, ki 
peljejo po najlepših vinskih go-
ricah, kjer brnenje daljnovoda 
preglasi vsako prepevanje ve-
selega vinogradnika? Pa ne 
samo to, vprašati se moramo 
še o drugih posledicah, ki so še 
mnogo hujše, predvsem o vpli-

vu na zdravje ljudi, o pridelova-
nju zdrave hrane itd.« 

 Smilja Radi
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Kot razlaga 60-letni sadjar An-
ton�Baznik, je pred 16 leti po-
sadil prvo sadiko asimine, čez 
tri leta je prvič obrodila, kar 
je bilo prikazano tudi v kme-
tijski oddaji Na vrtu. Takrat se 
je tudi začelo povpraševanje 
po njej, tako da raste danes 
po vsej Sloveniji, njene sadike 
Baznikovi prodajajo tudi v tuji-
no. Sogovornik opiše, da je asi-
mina (tudi indijanska banana 
ali paw-paw) izredno zdravi-
len sadež, ima sedemkrat več 

hranilnih snovi kot ostalo sad-
je ter je polna ogljikovih hidra-
tov, mineralov in vitaminov. V 
sadežu asimine se prepleta-
jo trije različni okusi – anana-
sa, manga in banane. Je izred-
no priporočljiva za dojenčke, iz 
nje se lahko naredita namaz za 
palačinke in marmelada, nje-
no meso se lahko zamrzne in 
se npr. porabi za sadne kupe, 
iz nje nastane zelo dober liker 
itd. Odporna je na nizke zimske 
temperature, tudi do minus 30 
stopinj Celzija, ter je odporna 

BREŽICE, BIZELJSKO – Marija�Sušnik je neutrudna zbiralka na-
ravne in kulturne dediščine. Od leta 1999 pa do lani je Sušniko-
va naravno in kulturno dediščino ohranjala in ohranila v katalo-
gih, na razstavah, v digitalni izvedbi in v publikacijah: Naravna 
in kulturna dediščina, Razstava spominkov, Ptič čebelar na Bi-
zeljskem, Rastline moje mladosti, Etnografska zbirka treh gene-

racij, Drevesa Bizeljskega, 100 obsoteljskih vodnjakov, Kosci in 
žanjice. Kot tudi sama vedno poudarja, piše za dušo iz okolja, v 
katerem je rasla. In še vedno živi s tem okoljem, z okoljem nje-
nega Bizeljskega. Tu že 25 let pod okriljem turističnega društva 
deluje sekcija za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, ka-
tere cilj je »osveščanje prebivalcev«, ki so ga tukajšnji prebivalci 
vzeli resno, zbiranje in ohranjanje dediščine pa je postala hva-
le vredna navada, saj v svojih domovih znajo poiskati ohranjeno 
dediščino, med drugim tudi fotografije iz družinskih albumov in 
zapiske posameznikov.

Sušnikova je zasnovala osnutek bogate publikacije, ki se nana-
ša na temo Cvet in med, saj je, kot pravi, tema dediščina širšega 
okolja in pomena. Njeno gradivo govori o čebelarjih in čebelah 
na Bizeljskem in je obogateno z znanjem in s pomočjo strokov-
njakov iz Kozjanskega parka. V pričakovanju na izid bogato napi-
sane in s fotografijami opremljene publikacije, iz osnutka le ne-
kaj poudarkov: začetki čebelarstva na Bizeljskem, čebelarstvo na 
OŠ Stara vas, človek v sobivanju z naravo in čebelami, zdravilne 
lastnosti medu, izdelki iz voska, čebelarja Miroslav Baškovič in 
Jože Žmavc ter drugi, čebelji panji, čmrlice (gnezdilnice za čebe-
le samotarke), panjske končnice, matični mleček do poudarka 
na alternativnih opraševalcih, kot so divja čebela, čmrlj, tenča-
rica, strižlovka, pikapolonica (slednji pojesta največ uši) … Veli-
ko je zbranih tudi raznih rekov. Eden teh opozarja na zastruplje-
nost naše Zemlje: "Če bodo izumrle čebele, bo izumrlo človeštvo."
 N. J. S.

Anton Baznik, sadjar

Prvi, ki je posadil asimino
KRŠKA�VAS�–�Verjetno�vas�ni�veliko,�ki�ste�kdaj�koli�slišali�za�sadež�po�imenu�Asimina.�V�Sloveniji�je�bil�prvi,�
ki�je�začel�gojiti�to�odporno�sadno�vrsto,�Anton�Baznik�iz�Krške�vasi.�Doma�ima�posajenih�sedem�sort�asi-
mine,�sicer�pa�lahko�v�njihovi�trgovini�Rast�Baznik�dobite�še�nešteto�drugih�vrst�sadik.

na bolezni in škodljivce. Njeni 
listi in vejice imajo v sebi snov 
acimin, ki se jo lahko pripravi 
kot eko škropivo, s katerim se 
uničuje npr. koloradske hroš-
če, listne uši itd. Asimina izhaja 
iz Severne Amerike, raste v po-
rečju tamkajšnjih rek. Indijan-
ci so jo uporabljali za prehra-
no, njena semena so zdrobili in 
iz njih naredili tonik za uniče-
vanje naglavnih uši ali pa so jih 
uporabili za okrasne ogrlice, še 
pove Baznik. Kot zanimivost 
lahko dodamo, da se krošnja 
asimine oblikuje sama, zato ni 
potrebno obrezovanje. »Ima-
mo bogate izkušnje pri vzgoji 
asimin, prav tako se pri nas v 
Krški vasi lahko vidijo plodo-
vi asimine na drevesu, v času 
zorenja se lahko tudi poskusi-
jo,« pravi in dodaja, da imajo 
plodove, ki imajo lahko težo do 
500 gramov, shranjene v ste-
klenih posodah kot razstavne 
eksponate.

Asimina pa ni edini sadež, ki 

ga lahko vidimo pri Bazniko-
vih. Doma imajo namreč tudi 
120 različnih odpornih sort 
grozdja, kitajske dateljne ali ži-
žule, ki so zelo zdravilni za tiste 
z želodčnimi težavami, hima-
lajske goji jagode, bavarske ki-
vije, kakije, prezimne banane, 
sibirske borovnice, pet novih 
križancev med češnjo in mare-
lico, slivo in marelico, breskvi-
jo in marelico, nektarino in 
marelico ter ringlojem in ma-
relico, razno jagodičevje, aro-
nijo, odporne breskve, stare in 
nove odporne sorte jablan itd. 
Na enem drevesu imajo tako 
precepljenih devet sort kaki-
ja, na enem steblu več sort če-
šenj, na drevesu več sort sliv, 
marelic in breskev, asimin ter 
kivija, vse je atraktivno in pra-
va paša za oči, pravi. »Če bi mo-
ral vsako sadje prešteti, imamo 
doma zagotovo nekaj sto sort 
različnega sadja,« še pove Ba-
znik in doda, da je vse sadje pri 
njih neškropljeno ter da vedno 
stremijo za novostmi, tako da 

neprestano preizkušajo nove 
sadike in s svojimi izkušnja-
mi strankam tudi svetujejo pri 
nabavi sadik, za kar se trudi-
ta tudi žena Stanka in hčerka 
Katja. Kot zanimivost naj ome-
nimo, da ima hčerka posajeno 
svojo sorto jablane »Katja« in 
je tudi v ponudbi sadik.

Sicer pa je sogovornika sad-
jarstvo veselilo že od mlados-
ti, vendar na Zasapu, kjer sta 
imela njegova starša kmetijo, 
ni bilo pravih pogojev. »Vese-
lje do sadjarstva, cepljenje in 
vzgoja sadnega drevja, iskanje 
novih sort, ohranjanje starih 
sort - vse to je bilo vodilo, da 
sem pričel saditi na stari roj-
stni domačiji moje tašče na 
območju Pečic (Šapola). Sta-
ra kmetija z zgradbami iz 18. 
stoletja, neokrnjena narava in 
velikost šest hektarjev nudijo 
možnost, da tu vzorčno raste 
vse sadno drevje, kar ga ima-
mo v prodaji v naši trgovini 
s sadikami Rast Baznik, ki jo 
vodi moja soproga,« razlaga 
Baznik. Odprtje njihove spe-
cializirane trgovine s sadika-
mi sega v februar 1995, tako 
da je lani minilo 20 let, odkar 
imajo trgovino. V dveh dese-
tletjih so napravili velike ko-
rake v širokem izboru vrst in 
sort sadnega drevja, posebno 
starih odpornih sort, jagod in 
vseh vrst jagodičevja, eksotič-
nih vrst sadik, trsnih cepljenk 
za vino in namiznega jedilne-
ga grozdja ter okrasnih rastlin.
 Rok Retelj

Anton Baznik s plodovi asi-
mine kot razstavnimi ekspo-
nati

Številne sadike pred trgovino Rast Baznik

Če bodo izumrle čebele …

Marija Sušnik in Silvo Polovič, ki je skozi vse leto beležil obi-
ske žuželk na cvetovih v okolici svojega doma na Bizeljskem, 
kjer je postavil tudi »hotel« za čebele.

»Namen prireditve je, da se 
ohranja stara tradicija ocvir-
kovih jedi, pri čemer ni ome-
jitev, kje vse se lahko ocvirke 
uporablja,« je pojasnila pred-
sednica Društva za ohranitev 
podeželja Irena�Žarn. Najprej 
na ogled, nato pa še v pokuši-
no, so tako ponudili okoli 30 
različnih jedi z ocvirki, od bolj 
tradicionalnih (ocvirkov kruh, 
šarkelj, potica, pogača in puh-
la, ajdov kolač z ocvirki, prsna 
potvica z ocvirki, repa in krom-
pir z ocvirki in krvavico, ajdo-
vi žganci, polenta in koleraba 
z ocvirki, krompir, korenje, ko-
leraba in matevž z ocvirki, štu-
delj s kislim zeljem in ocvirki, 
pečen krompir z ocvirki …)  do 

takšnih s sodobnim pridihom 
(ocvirkova rolada, krofi, mi-
ške, povštrčki, kokice, roglji-
či, zvitki, mafini, prašički, piz-
za, namaz …). Vsak krajan, ki 

je prinesel ocvirkovo jed, je 
dobil simbolično darilo. Raz-
stavljene jedi so bile res pra-
va paša za oči, v nadaljevanju 
pa seveda poslastica za števil-
ne udeležence prireditve, ki so 
jim velikotrnski vinogradniki 
pod vodstvom Jerneja�Žarna 
ob tem pripravili vodeno degu-
stacijo domačih vin.

Da so ocvirkove dobrote in 
vino še bolj teknili, so s kul-
turnim programom poskrbe-

li člani in članice gostujočega 
Društva upokojencev Mirna, 
ki so se predstavili z meša-
nim pevskim zborom pod vod-
stvom sokrajana po rodu iz Ve-
nezuele Diega�Barriosa�Rossa 
in skečem z naslovom Bosan-
ska bioenergija. Poleg pred-
stavnikov organizatorjev sta 
zbrane v dvorani pozdravila 
tudi predsednik domače kra-
jevne skupnosti Franc�Lekše 
in krška podžupanja Ana�So-
mrak, prireditev, ki je na dobri 
poti, da postane tradicionalna, 
pa je povezovala Anica�Srpčič.

Društvo za ohranitev pode-
želja Veliki Trn bo letos obe-
ležilo že desetletje delovanja, 
skrbi pa tudi za ohranjanje ne-
katerih drugih običajev: košnje 
na star način, krhanja in lička-
nja koruze ter pletenja vencev, 
poleg tega pa pripravijo še dva 
pohoda letno in sodelujejo pri 
organizaciji državnega prven-
stva harmonikark. 
 P. Pavlovič

Na Velikem Trnu že tretje leto zadišalo po ocvirkih
VELIKI�TRN�-�Društvo�za�ohranitev�podeželja�in�Društvo�vinogradnikov�Veliki�Trn�sta�16.�januarja�v�tam-
kajšnjem�kulturnem�domu�tretje�leto�zapored�pripravila�zabavno-kulinarično�prireditev�Ocvirki�in�vino,�
na�kateri�so�tamkajšnji�domačini�na�ogled�in�pokušino�postavili�omenjene�domače�pridelke.�

Polna dvorana obiskovalcev je uživala ob skeču ki so ga prip-
ravili člani Društva upokojencev Mirna.

Udeležencem prireditve so bile na voljo številne ocvirkove 
dobrote ...

… in vodena degustacija vin.Ocvirkove jedi na sto in en način



Posavski obzornik - leto XX, številka 2, četrtek, 21. 1. 2016 13POSAVSKA PANORAMA

Saro�Stadler in njeno druži-
no so na poti do kulturnega 
doma bistriški gasilci pozdra-
vili z »vodnim slavolokom«, 
pred domom pa jo je ob špa-
lirju domačih gasilcev sprejel 
župan Franjo�Debelak. Nabito 
poln kulturni dom ji je namenil 
bučen aplavz, ko je ob igranju 
domače Godbe Orlica pod vod-
stvom Francija�Černelča vsto-
pila vanj. Vinsko kraljico Slove-
nije in vse zbrane je nagovoril 
župan Debelak, ki je občino 

Bistrica ob Sotli v času Sari-
nega kraljevanja hudomuš-
no razglasil kar za monarhijo. 
Sari je dejal, da ima kot vinska 
kraljica pravico do podpore 
pri svojem delu, ki ga opravlja 
v korist promocije domačih 
pridelovalcev vin in drugih lo-
kalnih vin, ter ima pri organi-
zaciji vseh najpomembnejših 
dogodkov, ki jih bodo organi-
zirali v občini, glavno besedo. 
V nadaljevanju je naštel razlo-
ge, zakaj je Sara najboljši izbor 

za 20. vinsko kraljico Sloveni-
je – je pevka, gasilka, vodite-
ljica. »V velik ponos mi je, da 
lahko danes stojim pred Saro, 
ki si je s svojim delom, nači-
nom, vedrim razpoloženjem, 
nasmehom prislužila čast biti 
20. vinska kraljica Slovenije,« 
je še dejal.

Nato je besedo dobila Sara, ki 
je ganjena povedala, da se po-
čuti, kot da bi imela poroko ali 
da bi maturantski ples pripra-
vili samo zanjo. »V sobi imam 
nad posteljo napisan odlomek 
iz Tavčarjevega Cvetja v jeseni, 

in sicer: 'Če ima dobro in čed-
no napravo, če ima primerno 
zemljo, da jemlje iz nje polno 
življenje in davek, če nima dol-
gov, pač pa polne hleve, in če 
ima kopico zdravih in pokor-
nih otrok, je kmet kralj, neod-
visen od vsega sveta.' In ker je 
moj oče kmet, je on kralj. Zato 
sem tudi že prej bila prince-
sa,« je nasmejano dejala Sara 
in dodala, da se s tem nazivom 
zaveda svoje odgovornosti in 
obljublja, da si bo vdano priza-
devala za širjenje prepoznav-
nosti slovenskih vin doma in 
po svetu. Poudarila je še, da 
je vinska kultura predvsem 
zdrav način življenja z vinom, 
zato bi rada, da bi se tega za-
vedali prav vsi, predvsem pa 
mladi, ki največkrat posegajo 
po njem in zlorabljajo njego-
ve hedonistične učinke. Sara, 
ki študira agronomijo na Bio-
tehniški fakulteti v Ljubljani – 
še posebej jo zanimata vino-
gradništvo in vinarstvo, zato 
bi se rada po končanem štu-
diju specializirala prav v tej 
smeri –, je za svoji vini izbra-
la sauvignon, letnik 2015, pol-
sladko, in laški rizling, letnik 
2009, ledeno vino, sladko, iz 
vinske kleti Zorenč - Hohnjec 
iz Bistrice ob Sotli. Pridelova-
lec kraljičinega vina Tomaž�
Zorenč se je vinski kraljici 
zahvalil, da je izbrala vini iz 
njihove kleti. »Vino lanskega 
letnika je čisto podobno naši 
vinski kraljici – mlado, pride-
lano po sodobnih trendih in s 
poudarjeno cvetico,« je zbra-
ne nasmejal Zorenč. Posebno 
dobrodošlico je vinski kraljici 
v imenu Društva vinogradni-
kov in kletarjev Šempeter Bi-
strica ob Sotli izrekel predse-
dnik Jože�Babič, čestitali pa 
so ji med drugim tudi pred-
sednik PGD Bistrica ob Sotli 
Vinko� Cvetanovič, kmetica 
leta Lea�Babič, 2. vinska kra-
ljica Bizeljskega Lea�Berkovič 
in njeni sošolci. Za sobotno slo-
vesnost je Franci Černelč na-
pisal posebno skladbo z nas-
lovom Vinska kraljica, ki so jo 
odpeli člani Mešanega pevske-
ga zbora Bistrica ob Sotli pod 
taktirko zborovodkinje Špele�
Drašler, poleg njih pa so na-
stopili še Adrijan� Černelč, 
ki ga je spremljal njegov oče 
Franci, ter tenorist Marko�Že-
leznik ob spremljavi citrarke 
Anje�Drstvenšek. 
 Rok Retelj

Krono bo letos nosila Bistričanka Sara Stadler
BISTRICA�OB�SOTLI�-�Kulturni�dom�v�Bistrici�ob�Sotli�je�bil�9.�januarja�premajhen�za�vse,�ki�so�prišli�pozdravit�svojo�sokrajanko,�še�ne�21-letno�Saro�Stadler,�ki�je�
bila�dan�prej�v�Radencih�okronana�za�jubilejno�20.�vinsko�kraljico�Slovenije.�Domačini�so�ji�pripravili�veličasten�sprejem,�ki�je�ni�pustil�ravnodušne.

Letošnji vinski kraljici so zapeli in zaigrali domači pevci in godbeniki.

Poln bistriški kulturni dom

Josip in Jožica Stadler, najponosnejša starša

Sara že od majhnih nog rada poje. Na sprejemu je skupaj s 
pevskimi kolegi iz MePZ Bistrica ob Sotli tudi zapela.

Ves večer je bila v središču pozornosti dvajseta vinska kralji-
ca Slovenije Sara Stadler. 

Na sprejemu je zaigrala domača Godba Orlica. 

Vodni slavolok bistriških gasilcev (foto: G. Rovan)

Kraljičin »podanik« župan Debelak je nazdravil skupaj s Sa-
ro in Zorenčem.

Slovenska vinska kraljica v družbi druge vinske kraljice Bi-
zeljskega Lee Berkovič
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drobtinice minulega leta

V�poprazničnem�zatišju�se�nam�je�znova�ponudila�priložnost,�da�objavimo�nekaj�pri-
spevkov,�ki�so�se�v�našem�arhivu�kopičili�v�zadnjih�mesecih�minulega�leta�in�zanje�v�
obilici�gradiva�nismo�našli�prostora�v�časopisu.�Verjamemo,�da�bo�objava,�četudi�zapo-
znela,�razveselila�tako�avtorje,�ki�so�se�potrudili�zabeležiti�te�dogodke�in�se�jim�ob�tej�
priložnosti�za�to�še�enkrat�zahvaljujemo,�kot�njihove�organizatorje�in�protagoniste,�saj�
je�tudi�to�gotovo�posebno�priznanje�za�njihov�trud.�� �Ur.

Srečali so se 85-letni izgnanci
BREŽICE - Na že tradicional-
nem srečanju članov Društva 
izgnancev iz Brežic so se zbra-
li tisti, ki so letos dopolnili 85 
let. Prišlo jih je devet, nekaj pa 
se jih zaradi zdravstvenih te-
žav srečanja ni moglo udele-
žiti. Prisotni so bili vabila zelo 
veseli in so v druženju s člani 
ožjega odbora društva vese-
lo klepetali o vsem mogočem. 

Predsednica DI Brežice Emi-
lija�Deržanič jih je seznani-
la z dogodki v preteklem letu. 
Lani so si izgnanci ogledali 
film o izgonu Posavcev in ljudi 
iz Obsotelja v Brestanici. Od-
meven je bil tudi shod vseh 
izgnancev na osrednji prire-
ditvi poleti v Ljubljani. Dru-
gič so Ljubljano obiskali po 
dogovoru s poslancem Igor-

jem�Zorčičem, ki jih je pova-
bil v parlament, kjer so mu 
postavili zahtevo, da država 
končno že enkrat pristopi k 
pripravi zakona o vojni ško-
di. Predsednica je ob zaključ-
ku poudarila, da je vesela, da 
se tudi letnega občnega zbora 

člani društva radi udeležujejo, 
saj se jih zbere približno sto. 
Za mnoge je, žal, to tudi edi-
na oblika druženja. Prisotni 
so si zaželeli vse lepo in dob-
ro ter da bi doživeli še več ta-
kih srečanj.
 Vida Petelinc

Dan Fakultete za turizem
BREŽICE - Študenti brežiške 
Fakultete za turizem smo 
pripravili Dan fakultete, ki je 
potekal v 17. decembra. Na 
ta dan naša fakulteta praznu-
je obletnico ustanovitve, zato 
smo ta pomemben dogodek 
želeli praznovati skupaj z lo-
kalnim okoljem. Dopoldne 
smo se preoblečeni v Božič-
kove škrate odpravili v vrtec 
Mavrica, kjer smo z otroki za-
peli nekaj pesmic in jih razve-
selili z bonboni. Nato pa smo 
odšli še v Dom upokojencev 
Brežice, kjer so nas prijazno 
sprejeli njihovi stanovalci. Po 
recitaciji in nekaj pesmicah 
smo se še nekaj časa druži-
li in pogovarjali, starostni-
ke pa smo prav tako obdari-
li z mandarinami in piškoti. 
Popoldanski program se je 

nadaljeval s podelitvijo pri-
znanj najboljšim študentom 
v preteklem študijskem letu 
2014/15. Študenti, ki so ime-
li najboljši učni uspeh, so Moj-
ca�Fras,�Janina�Žemva,�Bru-
no� Zorko,� Nika� Mernik� in 

Peter�Planinc. Čisto na koncu 
so tretji letniki pripravili prvo 
tradicionalno brucovanje po 
starih šegah in navadah, kjer 
smo medse tudi uradno spre-
jeli študente 1. letnikov.  
 Vir: FT Brežice

SEVNICA - Klekljarice sevniš-
ke skupine Bucike, ki deluje-
mo pod okriljem Družinske-
ga inštituta Zaupanje Sevnica 
zbrale na avtobusni postaji, 
od koder smo se odpeljale na 
strokovno ekskurzijo v Italijo. 
Na Fernetičih se nam je pri-
družila že izkušena klekljarica 
Milena� Jančar s prijateljico, 
ki nadgrajuje svoje klekljar-
sko znanje v Gorici. Na začet-
ku nam je predstavila Gradež, 
kamor nas je najprej popelja-

la pot. Obiskale smo čipkar-
sko trgovino Gianfrance, kjer 
smo vstopile tako rekoč v raj 
za klekljarice in smo si nabavi-
le materiale za nadaljnje delo, 
kot tudi pripomočke zanj. Se-
veda nam je pri nakupih pri-
dno pomagala ga. Milena, ki 
nam je prevajala jezik in nam 
hkrati tudi svetovala. Pot nas je 
nato popeljala do Ogleja, kjer 
smo si ogledale mesto in oglej-
sko baziliko, kjer tla pokriva 
čudovit polikromni mozaik iz 

4. stoletja. Vse skupaj pa je po-
pestril še cerkveni zbor s pet-
jem sakralnih pesmi. Ob koncu 
našega celodnevnega druže-
nja smo se udeležile  otvori-
tve zelo znane Fuselliamo raz-
stave klekljane čipke, kjer smo 
si ogledale vrhunsko izdelano 
klekljano čipko in tudi naku-
pile nekaj novih skic oz. pa-
pircev. Domov smo se vrnile 
dobre volje, polne novih idej, 
pripomočkov ter materialov.
 Tanja Košar

Slovensko ljudsko petje v Posavju
KRŠKO - Bogastvo naroda je 
v iskreni besedi in ravno z 
le-to želimo spodbuditi, da 
bodo ljudje vzljubili lepo, iz-
virno, iskreno slovensko pe-
sem. Zato smo imenovali našo 
pevsko delavnico »Peli so jih 
moja mati …« Krožek na LU 
Krško vodi naša odlična ani-
matorka Monika�Novšak.

Ugotovili smo, da je obmo-
čje Posavja z vidika pevske 
kulturne dediščine žal vse 
premalo raziskano. To ute-
meljujem s tem, da v arhivu 
glasbeno-narodnodopisnega 
instituta pri Slovenski aka-
demiji znanosti in umetno-
sti pri SAZU najdemo le bore 
malo zapisa o ohranitvi lepe 
slovenske pesmi v Posavju. 
Tako človek dobi vtis, da tu v 
Posavju ljudje ne pojo. K sreči 
je ravno obratno. Še več, toli-
ko raznolikih in vsebinsko bo-
gatih, izročilnih in sporočilnih 
pesmi je še med nami … Zato 
smo zelo hvaležni naši Ani-
ci�Zorko, ki je skrbno zbirala 
zelo stare slovenske pesmi. Te 
pesmi opevajo ljudske običa-

je, šege in navade naših pred-
nikov. Prav je, da se zavedamo 
teh biserov naše bogate kul-
turne pevske dediščine. Skrat-
ka, vsakič in vseskozi se mo-
ramo zavedati svojih lastnih 
slovenskih korenin. Vsak na-
rod, tudi mi Slovenci, mora-
mo spoštovati svojo kulturo! 
Tu asociiram na pomembno 
misel TV voditelja in pevca 
Borisa� Kopitarja, ki v pe-
smi vprašuje nas poslušalce: 
»Bo moj vnuk še pel sloven-
ske pesmi?«. Vsi bi želeli pritr-
dilni odgovor – torej da. Zato 
smo tudi ustanovili pevski 
krožek, ki bo na plan priklical 
vse pesmi, ki so jih peli naša 

mati, in le-te prenaša na naš 
mladi rod. S tem namenom je 
naš krožek z veseljem sodelo-
val  v projektu medgeneracij-
skega učenja. Učenci OŠ Raka 
so nas namreč povabili, da bi 
predstavili naše stare lepe, 
iskrene in izpovedne sloven-
ske pesmi. Lahko rečem, da 
je bilo to medsebojno sodelo-
vanje vzorno, ker so nam tudi 
učenci zapeli pesmi, ki jih oni 
znajo. Vsi smo bili nad uspeš-
no simbiozo mlade in starej-
še generacije zelo navdušeni. 
Smoter je bil dosežen, učenci 
so vzljubili slovenske pesmi in 
jih bodo radi prepevali v šoli 
in doma.  Zora Pevec

Najuspešnejši študenti z dekanom

Nastop pevskega krožka na OŠ Raka

Izlet Bucik v Italijo

Udeleženke ekskurzije

Udeleženci srečanja s predsednico društva

Prestopamo meje – 
s pametno tehnologijo
SENOVO - Na OŠ XIV. divizi-
je Senovo skrbimo za oseb-
ni razvoj učencev in stro-
kovno rast zaposlenih, zato 
smo se odločili, da sodeluje-
mo v projektu Erasmus+, ki 
je nov program EU za sode-
lovanje na področju izobra-
ževanja, usposabljanja, mla-
dine in športa za obdobje 
2014–2020. Naš projekt se 
imenuje »EUvelopment - mo-
dern media crossing borders« 
oz. v slovenščini: »Prestopa-
mo meje – s pametno tehno-
logijo«. Vodi ga učiteljica Lea�
Opravž�Ostrelič. Zanimiv je 
zato, ker združuje poslanstvo 
šole z aktualno problematiko 
(begunci in otroci z migrant-
skim ozadjem) in sodobnimi 
mediji. Pri izvajanju projekta 
bomo spodbujali vključevanje 
digitalnih medijev v proces 
učenja in poučevanja, pame-
tno uporabo mobilne telefo-
nije in tabličnih računalnikov, 
boljše vključevanje otrok z 
migrantskim ozadjem (in be-
guncev) v proces pouka. Po-
vezovanje s šolami iz drugih 
držav bo obenem boljša mo-
tivacija za učenje tujih jezi-
kov - tako za učence kot tudi 
za učitelje, kar nas privede do 
spodbujanja vseživljenjskega 
učenja. 

Projekt je mednaroden, kar 
pomeni, da bomo ponovno so-
delovali s šolami izven naših 
meja. Naši partnerji tako pri-
hajajo iz Nemčije (Heilbronn), 
Belgije (Sint-Niklaas), Grčije 
(Thessaloniki), Italije (Mila-
no), Latvije (Ogre) in Norve-
ške (Ulsteinvik). Na izobra-
ževanja v tujino naj bi poleg 
učiteljev odhajali tudi naši 
učenci. Oktobra 2015 smo se 
štiri učiteljice naše šole ude-
ležile 1. projektnega sestan-
ka v Nemčiji, ki je združeval 
prijetno s koristnim – prvot-
no je bil namenjen natančnej-
šemu oblikovanju programa 
in smernic za nadaljnje delo, 

spoznavanju tehnične opre-
mljenosti posamezne šole in 
seveda spoznavanju različnih 
pristopov in načinov poučeva-
nja beguncev in učencev z mi-
grantskim ozadjem. Gostitelji 
so se potrudili, da je bilo biva-
nje pri njih prijetno: popelja-
li so nas po mestu Heilbronn 
– med drugim smo si ogleda-
li mestno hišo (sprejem pri 
podžupanji), zabavali smo se 
v Experimenti ter si ogledali 
Daimler Museum v Stuttgar-
tu. Srečanje je hitro minilo in 
iz Nemčije smo se vrnile pol-
ne pozitivnih vtisov. 
 Simona Šoštar, 
 OŠ XIV. divizije Senovo

Senovske učiteljice v Experimenti
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BRESTANICA - Dan šole OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica 
je bil zaznamovan s sodelova-
njem šole in krajanov. Učen-
cem so Brestaničani predsta-
vili delo, zgodovino, naloge in 
zanimivosti, ki počasi odhaja-
jo v pozabo. Z zanimanjem smo 
prisluhnili vzrokom za postavi-
tev in pomen Termoelektrarne 
Brestanica, spoznali delovanje 
Krajevne skupnosti Brestanica, 
sedli v klopi bazilike in obču-
dovali njeno mogočnost, vide-
li, kako širokosrčni so bresta-
niški gasilci, povzpeli smo se 
na grad, kjer se odpira najlep-
ši pogled na Savsko dolino in 
Kantalon, pod mostom obstali 
ob žalostnih podobah izseljen-
cev, slišali legendo o dveh sov-
ražnih bratih, začudeno gledali 
fotografije broda in se prav po-
nosno sprehodili po trgu. Piko 
na i je dnevu dal tradiciona-
len zaključek – tokrat v Domu 

svobode. Odličen glasbeni pro-
gram učencev je znova zvezala 
Stanka�Macur, ideji dneva šole 
pa je poleg sodelavcev sledila 
Metka�Vutkovič.
Preplet mladostne razigranosti 
učencev in modrost ter izku-
šenost predstavnikov kraja so 
spletli vez. Vez, ki bo v nas od-
zvanjala vsakič, ko nas bo pot 
vodila mimo. Vsakič, ko bomo 

srečali tega ali onega. Vsakič, 
ko se bomo vračali domov, v 
Brestanico. Spoznali smo, da 
je Brestanica najlepši kraj. Ima 
bogato zgodovino, veliko kul-
turno in materialno dediščino, 
pomembne osebnosti in lepo 
naravo. Hvala, ker lahko ohra-
njamo sledi preteklosti in živi-
mo za danes. 
 Milena Žičkar Petan

Krčani jadrali po mirnem morju
KRŠKO - Ekipa jadralcev iz OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja Krško, 
Varstveno delovnega centra 
Krško - Leskovec in Sožitja Kr-
ško se je odpravila na sedem-
dnevno jadranje Flota miru – 
mirno morje. Mirno morje je 
največji projekt za socialno 
prikrajšane otroke ter mlado-
stnike in osebe s posebnimi 
potrebami na svetu. Sodelu-
je109 jadrnic, od tega 12 slo-
venskih. Projekt simbolizira 
integracijo in solidarnost ter 
je primer odprtosti in sodelo-
vanja. Sodelujoče države poleg 
Slovenije so še Hrvaška, Av-
strija, Romunija, Nemčija, Ita-
lija … Poleg jadranja in morja 
je dodatna prednost flote miru 
timsko sodelovanje, socialne 
kompetence in učenje sprot-
nega reševanja težav. Ekipa 
Krško združuje dve ustanovi 
in društvo, ki so zelo aktivni 
na področju oseb s posebni-
mi potrebami v občini Krško.

Jadranje se je začelo v Šibe-
niku, nato smo odpluli pro-
ti marini Frapa, kjer smo se 
zbrali vsi udeleženci. Iz Fra-
pe smo odpluli na otok Šolta, 
nato pa dva dni prebili v ma-
rini Kaštela pri Splitu. Tam so 
ves časa potekale delavnice in 
ostale vodene aktivnosti. Se-
veda smo se vmes kopali, se 
učili jadrati, družili, prido-

bivali nove prijatelje, kuha-
li, pos pravljali in se ves čas 
trudili biti uvidevni, prijazni 
in spoštljivi drug do drugega. 
In na naši jadrnici nam je to 
izvrstno uspelo. Vrnili smo se 
polni vtisov in navdušeni nad 
izkušnjo in vezmi, ki smo jih 
stkali med seboj.
 Vir: OŠ dr. Mihajla 
 Rostoharja Krško

Simbioza giba v Podbočju

PODBOČJE - Tudi letos se je 
naša šola vpisala na zemlje-
vid vseslovenskega projekta 
Simbioza giba. Na ure�špor-
ta smo povabili babice in ded-
ke učencev razredne stop-
nje. Projekt smo razširili še 
v naš vrtec, kjer so sodelova-
le tri starostne skupine. Sku-
paj smo se razgibali ob glasbi, 
telovadili z žogami, premago-
vali poligone, se poskusili v 
žongliranju z rutkami, dela-

li vaje z obroči, vaje na veli-
kih žogah in blazinah, metali 
na koš in se igrali s padalom. 
Povabilu se je odzvalo čez 60 
babic in dedkov. Bilo je veli-
ko dobre volje in pozitivne 
energije. Med urami so učen-
ke računalniškega krožka vse 
slikovno zabeležile in nato v 
računalniški učilnici pripravi-
le predstavitev slik in spletno 
stran simbioze giba ter šolsko 
spletno stran. Združevanje 

dveh generacij je bilo zanimi-
vo tako za otroke, ki so s po-
nosom telovadili s svojimi sta-
rimi starši, kakor za slednje, 
ki so imeli priložnost spozna-
ti dogajanje v naši telovadni-
ci med poukom športa. Pou-
darili so, da radi sodelujejo 
v takšnih projektih skupaj s 
svojimi vnuki in vnukinjami 
in hkrati naredijo nekaj dob-
rega za svoje telo. 
 Marjeta Škrbina Rozman

Krška ekipa na jadranju
Sodelujoči v projektu v 2. razredu

Z roko v roki – šola in krajani

Predstavitev delovanja krajevne skupnosti

14. pohod po sromeljskih gričih
SROMLJE - Turistično dru-
štvo Sromlje je organizira-
lo že tradicionalni 14. pohod 
po Sromeljski pešpoti - poti 
vina in sonca. Pohodniki so 
se podali na 15 km dolgo pot 
skozi šest vasi: Sromlje, Silo-
vec, Curnovec, Volčje, Oklju-
kova Gora in Zgornja Pohan-
ca. Na postojankah so nas 
pričakale obložene mize, ra-
znovrstna kapljica in pesem 
domačih pevcev. Pohod smo 
zaključili pri Domu krajanov 
v Sromljah, organizator pa 

nas je pogostil še z golažem. 
Ob prijetni glasbi, plesu in le-
pem vremenu smo si obljubi-

li, da se v letu 2016 zopet sni-
demo.
 Alenka Preskar

Na VSŠ Brežice podelili diplome 

BREŽICE - V avli Ekonomske 
in trgovske šole Brežice so že 
desetič zapored svečano po-
delili diplome 36 novim di-
plomantkam in diplomantom 
v programih ekonomist in ko-
mercialist. Kot je v uvodnem 
nagovoru poudaril ravnatelj 
VSŠ mag. Jože�Kranjc, je od 
ustanovitve in prvih vpisov 
na Višjo strokovno šolo Bre-
žice, pod okriljem več kot 50 
habilitiranih predavateljev in 

drugih delavcev šole, uspelo 
diplomirati kar 608 komerci-
alistom in 98 ekonomistom. 
Direktor zavoda Martin�
Šoško je vsem novim diplo-
mantom čestital in pouda-
ril pomen novo pridobljene-
ga znanja, ki se vidi tudi iz 
naslovov in vsebin praktično 
usmerjenih diplomskih nalog, 
saj vsaka zase rešuje problem 
iz gospodarstva in  posavske-
ga podjetništva. Posebno po-

hvalo in knjižno nagrado za 
najboljši uspeh med rednimi 
študenti je prejela Nataša�Pa-
vlič, med izrednimi študenti 
pa Jasna�Bezjak. Prireditev 
sta z glasbenimi vložki pope-
strili dijakinji Tjaša�Vugrek 
in Sara�Ban, prireditev pa je 
izvrstno povezovala vsestran-
ska Nataša Pavlič.

 Mag. Metka Galič
 Foto: Danica Rožman

Diplomanti generacije 2015

Premiera Novoletne pravljice 
RADEČE - Pred prazniki so 
najmlajši ljubitelji gledališča 
iz Radeč na odrske deske pos-
tavili Novoletno pravljico. V 
devetčlanski igralski zased-
bi so nastopili Tija� Bervar,�
Pia�Patricija�Breznikar,�Gal�
Gros,�Klemen�Krajšek,�Neža�
Krajšek,�Lana�Maria�Rado-
vac,�Kaja�Rainer,�Lara�Ma-
rić�in�Jonas�Wetz. Po zgodbi 
Jana�Bučarja�in Nine�Kokelj�
je predstavo, v kateri so zab-
lesteli najmlajši radeški gle-
dališčniki, režirala Katja�Čeč, 
ki je dejala, da so se na upri-
zoritev pripravljali približ-
no dva meseca. Med gledalci 
je bilo tokrat precej otrok, saj 
so predstavo mali nadobudni 
igralci v prvi vrsti pripravi-
li prav zanje. Potem ko so na-
stopajoči poželi bučen aplavz, 
se jim je na odru pridružil tudi 
dedek Mraz, ki je občinstvo in 

med njimi predvsem najmlaj-
še obdaroval s skromno po-
zornostjo – bonboni, ob po-
moči predsednice GD Radeče 
Saše� Plevel pa tudi igralce. 
Pravo presenečenje pa je sle-
dilo ob koncu, saj je Gleda-
liško društvo Radeče mlade 
igralce nagradilo za njihov 

trud, marljivo delo in nadalj-
njo spodbudo s torto, ki je 
vsebovala motiv z gledališke-
ga lista uprizorjene predsta-
ve. V preddverju Doma kultu-
re so se nato posladkali tako 
nastopajoči kot tudi navzoči 
obiskovalci.
 Doroteja Jazbec

Nastopajoči s Katjo Čeč
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Tokrat je šla pod nož 160-kilo-
gramska krškopoljska svinja, 
pripravo njenega okusnega 
mesa za razne namene pa lju-
bitelji želijo deliti tudi z bral-
ci, ki kolin v izvirni obliki več 
ne poznajo. Delež so z razstavo 
domače kmečke peke prispe-
vale tudi članice aktiva kmeč-
kih žena Krško polje pod vod-
stvom Milice�Jeler.

DOBRODOŠLICA
Zbrane je na kmetiji ob 7. uri 
pričakala dobrodošlica: v žga-
nje namočene suhe slive, pe-
čeni orehovi štrukeljčki, sirov 
in jabolčni štrudel (zavitek), 
prestice in drobno pecivo s su-
him sadjem. Do 8. ure se je po-
govor prepletal z načrtom in 
šalami, člani društva so pod 
kap glavnega gospodarske-
ga poslopja obesili svoj tran-
sparent, ki poleg sredinskega 
društvenega znaka in napisa 
na levi (srčni) strani nosi upo-

dobitev sv. Antona Puščavnika, 
na desni pa stolp in del silhue-
te Šrajbarskega turna, leskov-
škega gradu. 

Sv. Anton Aba (Oče), zaščitnik 
živinorejcev, pastirjev, mesar-
jev, proti ognju v hlevu in kugi 
oz. kužnim boleznim, je pri nas 
poznan tudi kot Anton Prašič-
kar, saj je z njegovim godom 17. 
januarja ponekod povezana in 
ohranjena ljudska navada lici-
tacije krač. Po Ivanu Strletu je 
bila v mestu Krško šega znana 
nazadnje pri cerkvi sv. Rozali-
je. Verjetno je bila povezana z 

nekdanjim špitalom. Na Anto-
nov praznik so nekdaj menihi 
antoniti (hospitalarji) kot dar 
zbirali prašičke za hrano špital-
skim oskrbovancem, krače pa 
so prekadili in jih v mestu izli-
citirali, zbrani denar pa name-
nili za cerkvene potrebe v špi-
talu (duhovna oskrba). Ko so 
sredi 18. stoletja oskrbo špita-
la prevzeli leskovški Auersper-

gi, je imel sv. Anton Puščavnik 
oltar še naprej v cerkvi sv. Ja-
neza Krstnika na Drnovem. 
Na njegov praznik je bil sejem, 
pobrana sejmnina (davek) pa 
je šla v dobrodelni namen. An-
tonov oltar v Veliki vasi je že v 
17. stoletju pripadal sv. Antonu 
Padovanskemu, ki pa je v kra-
ju prevzel tudi del ljudske de-
diščine starejšega Antona. Sv. 
Anton Puščavnik je to soboto 
v Malem Podlogu spremljal in 
varoval mesarja in njegove po-
močnike pa tudi hlev Meniče-
vih, za licitacijo krač pa bo pos-
krbelo društvo.

ZAKOL,�TEHTANJE,�
ŠOPANJE,�RAZKOSAVANJE
Ob 8. uri se je delo začelo. Na 
prostem se je naprej izvedel za-
kol, kri so prestregli v posodo 
za nadaljnjo pripravo krvavic.
Na tragah (širši lestvi) so jo 
prenesli na vago (tehtnico), 
nato na noge položili v bano 
za šopanje, kjer sta bili na dnu 
dve v X prepleteni ketni (veri-

gi). Povsod so jo posipali s ko-
lofonijo, tudi po rilcu in repu, 
počakali okoli 5 minut, jo poli-
li s kaljenim kropom, ki jo je ta 
čas v razbeljenem svinjskem ko-
tlu skoraj do vrenja segrel gos-
podar, in šopanje (odstranjeva-
nje dlak) se je začelo. Dvojica 
mož je z obema rokama križ-
no vlekla verigi od repa pro-
ti glavi, potem svinjo obrnila 
in postopek nadaljevala še na 
obeh bočnih straneh. Drugi so 
z ročko (pripravo v obliki na-
robe obrnjenega lijaka, ki ima 
namesto izlivnega dulca ha-
kelj) odstranjevali dlako in trdo 

kožo s parkljev, rilca, pod pred-
njima nogama, okoli seskov, 
enako pod zadnjima nogama, 
okoli repa in zadnjika. Na kon-
cu so na tragah celo svinjo umi-
li, najprej z vročo vodo, potem 
še z mrzlo tekočo. Z veliko zna-
nja in spretnosti je delo opravi-
lo šest mož: Ladi�Arh�ml.,�Da-
mjan�Bizjak,�Vito�Božič,�Jože�
Menič,�Branko�Salmič,�Aleš�
Žagar,�Aleš�Podbršček�in os-
tali.

Štirje možje od navedenih so 
svinjo prenesli na mesarsko 
mizo, jo položili na hrbet in 
držali vsak za svoj parkelj, dru-
ga dva pa sta s platnenimi kr-
pami vso obrisala. Mesar Prah, 
»šef predelave v Kostanjevici« 
(kot ga je predstavil Jože�Pet-
kovšek), je na kratko predsta-
vil potek razkosanja po polo-
vicah. Nato je prešel k praksi: 
med prednjima nogama v kožo 
najprej zarezal križ, potem pa 
zelo spretno odrezal glavo, ki 
je imela v rilcu zapičen kavelj, 
da jo je peti pomočnik lahko 
prestregel, šesti pomočnik je 
odrezani del spiral z mrzlo te-
kočo vodo. Peti je glavo odne-
sel pred kmečko kuhinjo, kjer se 
je razkosala, v kotlu skuhana in 
zmleta,  kasneje uporabila kot 
glavna sestavina krvavic. Me-
sar je porezal še vseh 12 seskov, 
nato pa levi zadnji parkelj, da 
se je pobešen še držal zadnje 
noge, malo počakal in odrezal 
še celo zadnjo kračo.Tako vse 
štiri po obeh polovicah in jih 
polagal na mesarsko mizo izza 
svinje. Na koncu so štirje mož-
je na kavljih odnesli vsak svo-
jo kračo pred kmečko kuhinjo, 
kjer sta bili pod lindo (pod ka-
pom drugega gospodarskega 
poslopja - parme) pripravlje-
ni dve dolgi leseni mizi in nad 
njima v ozadju obešen drog 
za meso. Tam se je meso hla-
dilo. Razkosavanje je nadalje-
val vse do obeh plečk, na kon-
cu pa je ostal na mesarski mizi 
le v trikot oblikovani zajc. Po 
opravljenem delu so pomoč-
niki mesarsko mizo pomili in 
jo prenesli pod lindo, mesar je 
dobil lonček kuhanega vina, za 
njim pomočniki, potem pa tudi 
vsi prisotni.

RAZSTAVA�DOMAČIH�
KRUŠNIH�DOBROT
Po prvem, najtežjem delu so 
kmečke žene iz aktiva kmečkih 

žena Krško polje predstavile 
razstavljene dobrote, ki dobro 
pašejo h kolinam: kruh z vin-
skim kamnom, čebulni kruh, 
zmesni kruh, brezglutenski aj-
dov kruh z orehi in pšenični 
kruh s sezamom; fokačo, ple-

tenico s ptički za mesarje, bi-
zeljski ajdov kolač in krompir-
jevo potico s cvrtjem in ocvirki; 
za sprotni prigrizek med de-
lom pa še slane palčke in se-
zamove rogljičke. Ob razstav-

nih mizah smo zasledili: Milico�
Jeler,�Ano�Baznik,�domačo go-
spodinjo Mileno�Menič,�Miro�
Olovec,� Verico� Rep,� Zden-
ko�Simončič�in�Jožico�Žibert.�
Za popestritev dogodka so sen 
nam pridružili tudi Bučenski 
rampljači z nekaj odigranimi 
in zapetimi pesmi.

Prostor nam ne dopušča, da 
bi opis zajel podrobneje vse 

naslednje faze dela, lahko jih 
le naštejemo: priprava slani-
ne za cvrenje (odstranjevanje 
kože od slanine, razrez slani-
ne in ločevanje za tri namene: 
za mast in ocvirke, za klobase 
in salame, za tlačenko v čreve-
su); priprava mesa za prekaje-
vanje (vizualno oblikovanje ko-
sov, odstranjevanje maščobe, 
neprimerne kože itd.), vmes 
večkrat brušenje nožev s štraj-
harjem; žlemanje črev (čišče-
nje), priprava mase za pečenice 
pod vodstvom Milana�Janeži-
ča�in izdelava pečenic; izdelava 
krvavic (kuhanje glave, kožic, 
pljuč in nekaterih drugih delov 
v kotlu, kuhanje riža, ješpre-
nja …); priprava kosov mesa 
za različne namene (odstranje-
vanje kosti, razrez hrbtišča ...); 
priprava za mesene klobase in 

salame … To delo je poteka-
lo do izdatne malice s kislim 
zeljem, kranjskimi klobasami 
in več vrstami kruha, ki so jo 
medtem pripravile »Krškopolj-
ke«, in potem do dokončne po-

rabe vseh kosov, ki so bili lah-
ko predelani ta dan. Skrbno in 
predano je od začetka do konca 
delalo okoli štirideset moških 
in žensk. Ni treba posebej pou-
dariti, da je po dobro opravlje-
nem delu sledila še izdatna po-
jedina in veselo druženje, vse 
delo pa so tudi skrbno fotograf-
sko dokumentirali.
 Zapisala: Ljudmila Šribar,
 fotografiral: Anton Hruševar

Domače koline po starih šegah
MALI�PODLOG�-�Sobota,�9.�januarja,�zasnežena�in�hladna,�je�bila�pravi�dan�za�koline,�kakršnih�se�nekateri�še�spominjamo�iz�otroštva.�Po�starih�običajih�(šegah)�so�
jih�izvedli�v�Malem�Podlogu,�na�vzorno�urejeni�kmetiji�Jožeta�in�Milene�Menič,�zelo�spretnemu�glavnemu�mesarju�Ivanu�Prahu�pa�je�pomagalo�okoli�štirideset�čla-
nov�in�podpornikov�Društva�ljubiteljev�suhomesnatih�dobrot�iz�Leskovca�pri�Krškem,�ki�se�pod�predsedstvom�Jožeta�Petkovška�z�različnimi�suhomesnatimi�dob-
rotami�udeležuje�srečanj,�razstav,�izobraževanj�in�drugih�oblik�širjenja�te�tradicionalne�slovenske�gospodarske�in�ljubiteljske�zimske�panoge.�

Člani Društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot Članice Aktiva kmečkih žena Krško polje

... in mesenih klobas

Čiščenje in razkosavanje prašiča

Priprava in izdelava tlačenke

Izdelovanje krvavic ...



Posavski obzornik - leto XX, številka 2, četrtek, 21. 1. 2016 17
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Br

ež
ic

e

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

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

Župan si je skupaj z ravnateljico 
Mojco Bregar Goričar ogledal 
novo kotlovnico in obnovljeno 
zobno ambulanto. Ambulan-
ta je pomembna pridobitev za 
starše in otroke, saj so učenci 
deležni zobozdravstvene oskr-
be med poukom in tako otroci 
kot starši prihranijo pri času in 
prevozu, ravnateljica pa je po-
hvalila tudi odlično sodelovanje 
z zobozdravnico. Na šoli si želijo, 

da bi ambu-
lanta lahko 
delovala vsaj 
dvakrat na te-
den in tako 
postala še bolj 
dostopna, tudi 
za krajane.

Ob obisku žu-
pana s so-
delavci so se 

osnovnošolci, člani šolske dram-
ske skupine, predstavili z igrico 
»Izgubljena snežinka« pod vod-
stvom mentorice Zvonke Jarko-
vič. Osnovno šolo Velika Dolina 
obiskuje 108 šolarjev, v vrtcu pa 
skrbijo za 50 otrok.

UČINKOVITO OGREVANJE IN 
PRIHRANEK ENERGIJE 
Z energetsko sanacijo v dveh fa-
zah (skupna vrednost projekta 

je znašala cca. 447.000 evrov) 
je zagotovljeno učinkovitejše 
ogrevanje in s tem boljši pogo-
ji za izvajanje vzgojnih in izobra-
ževalnih dejavnosti šole in vrt-
ca. Z uporabo obnovljivih virov 
energije za ogrevanje (toplotna 
črpalka) so se zmanjšale tudi 
emisije toplogrednih plinov v 

ozračje. Pričakovani letni prihra-
nek energije po energetski sana-
ciji je 146 MWh, kar naj bi do-
segli po prvem letu delovanja. 
Do sedaj zbrani podatki kažejo, 
da je šola že v letu 2015 zara-
di učinkovitejšega sistema prih-
ranila za približno 125 MWh ce-
lotne energije.

Letos se je na povabilo odzval 
tudi škof škofije Celje dr. Sta-
nislav Lipovšek. Celjski škof je 
v svojem nagovoru na sreča-

nju čestital občini za opravlje-
no delo v preteklem letu in po-
vezovalno delovanje ter dejal, 
da želi s svojim obiskom izrazi-
ti podporo lokalni skupnosti ob 
meji, ki je v begunski krizi najbolj 
obremenjena. Škof je predsta-

vil tudi sveto leto usmiljenja (8. 
12. 2015 – 20. 11. 2016), ki ga je 
razglasil papež Frančišek.

SODELOVANJE ZA SKUPNO 
DOBRO OBČANK IN 
OBČANOV 
Župan Ivan Molan je udeležen-
cem srečanja predstavil dosež-
ke in izzive Občine Brežice v letu 
2015 ter načrtovane projekte, ki  
bodo potekali v prihodnje. Nad-

dekan in brežiški župnik Milan 
Kšela je v imenu zbranih duhov-
nikov in redovnic dejal, da lahko 
sodelovanje med občino in žu-
pnijami oceni kot dobro in ko-
rektno. Naddekan Kšela je žu-
pana seznanil z večjimi dogodki 
po župnijah v občini in prebral 
poslanico, v kateri izpostavlja 
pomen temeljnih vrednot v da-
našnjem času, opozoril je tudi 
na pasti življenja v virtualnem 

svetu, še posebej na sovražni go-
vor, ki se pojavlja v komentarjih 
na različnih forumih. 

UDELEŽENCI SREČANJA
Tradicionalnega srečanja so se 
udeležili duhovniki Franc Rataj 
(župniji Artiče in Sromlje), Vlado 
Leskovar (župniji Bizeljsko in Ka-
pele), naddekan Milan Kšela (žu-
pnija Brežice), mag. Janez Žakelj 
(župnija Cerklje ob Krki), Jože 
Pacek (župnija Čatež ob Savi), 
Tilen Prinčič (župnija Dobova), 
dr. Janez Kozinc (župnija Pišece), 
Janez Zdešar (župnija Velika Do-
lina), France Novak (župnija Sve-
ti Križ – Podbočje), sestre Ema 
Podgrajšek, Judita Čebular in 
Marinka Prosen (redovna skup-
nost Hčere krščanske ljubezni – 
Cerklje ob Krki) ter dekan Anton 
Trpin (dekanija Leskovec), de-
kan Jože Špes (dekanija Videm 
ob Savi) in škof dr. Stanislav Li-
povšek (škofija Celje). 

BOB (16002B) je simpatičen 
kuža, mešanec z yorkširskim 
terierjem, in išče topel dom. 
Je zelo aktiven in živahen, rad 
v družbi muc in manjših kuž-
kov, rad ima bližino ljudi. Star je 
približno štiri leta, nižje rasti, je 
zelo čist in se oddaja za bivanje 
v hiši oz. stanovanju. 

KARA (15430Š) je kratkodla-
ka trikolor psička, manjše rasti, 
stara štiri leta. Je prijazna in ra-
dovedna, želi si človeške pozor-
nosti. Rada ima sprehode. So-
cializirana je s psi in mucami, 
stanovanjsko čista in učljiva. Ob 
odhodu v novi dom bo sterili-
zirana, čipirana, cepljena, razg-
liščena in razbolhana.

MEDO (15409KK) išče varen 
dom in prijazne ljudi. Medo 
je eden izmed treh srečnežev, 
odvzet iz slabih razmer in na-
stanjen v zavetišče. Je odrasel 
kuža, srednje rasti, vesel druž-
be ter razigranega karakter-
ja. Upamo, da se mu bo kma-
lu nasmehnila sreča in bo našel 
skrbne lastnike ter topel dom.

OBJAVA JAVNIH RAZPISOV ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV IN PROJEKTOV V LETU 2016

ZA NASLEDNJA PODROČJA:
1. KULTURA

a) Ljubiteljska kultura – programi ter redna dejavnost 
društev

b) Ljubiteljska kultura – organizacija programov, 
izobraževanj in prireditev preglednega značaja

c) Nepremična kulturna dediščina - drugi programi s 
področja kulture 

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

2. ŠPORT
a) Programi športa

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

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

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

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

zdravstvenega varstva

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

Razpisi so objavljeni na spletni strani Občine Brežice www.bre-
zice.si v rubriki »Javni razpisi«, in sicer z dnem 21. januar 2016.

Rok za oddajo prijav na vse razpise je sreda, 2. marec 2016.

Odpiranje prispelih prijav, ugotavljanje pravilnosti in popolnos-
ti 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 prora-
čuna Občine Brežice za leto 2016, predvidoma konec februar-
ja/začetek marca 2016.

Tradicionalno srečanje župana 
z duhovniki in redovnicami
ČATEŽ OB SAVI - Skrb za izboljšanje življenja v občini Brežice povezuje župana občine Brežice Ivana Molana z duhovni-
ki in redovnicami, ki skrbijo za duhovno oskrbo občanov, zato so vsakoletna januarska srečanja priložnost za izmenja-
vo mnenj, predlogov za sodelovanje ter predstavitev dela in načrtov Občine Brežice. 

Celjski škof dr. Stanislav  
Lipovšek

Županov nagovor udeležencev srečanja

Dnevi podjetniških priložnosti 2016
V februarju bodo potekale turistično obarvane podjetniške delav-
nice in predavanja ter ogled dobrih praks. Vabljeni predvsem tu-
ristični ponudniki, vsi, ki delujete na področju turizma, študenti 
Fakultete za turizem in ostali, ki ste povezani s turizmom oz. vam 
je blizu področje turizma. Več o programu in prijava na: www.
pcbrezice.si. 

Na OŠ Velika Dolina imajo novo kotlovnico 
in obnovljeno zobno ambulanto
VELIKA DOLINA – Župan občine Brežice Ivan Molan je obiskal Osnovno šolo Velika Dolina, ki je letošnjo zimo pričakala 
energetsko učinkovita, saj so v času poletnih počitnic v šoli uredili kotlovnico in tako poskrbeli za posodobljen in učin-
kovitejši sistem ogrevanja. 

Obnovljena zobna ambulanta na OŠ Velika Dolina

Nastopajoči v igrici Izgubljena snežinka
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Podatki za odmero nadomesti-
la za uporabo zazidanega in ne-
zazidanega stavbnega zemljišča, 
s katerimi razpolaga Občina Kr-
ško, bodo na vpogled vsem la-
stnikom stavb in delov stavb ter 
lastnikom zemljiških parcel, ki 
so po določbah Zakona o gradi-
tvi objektov zavezanci za plačilo 
nadomestila za uporabo zazida-
nega in nezazidanega stavbne-
ga zemljišča.
 
Razgrnitev podatkov bo poteka-
la v prostorih Občine Krško, Ces-

Zimska služba na območju občine Krško
V občini Krško izvajanje zimske službe med 15. novembrom in 15. marcem poteka na okoli 500 kilometrih občinskih 
in še 300 kilometrih lokalnih cest, posebno organiziranost pa zahteva tudi geografska razvejanost območja, od Bohor-
ja do Gorjancev. 

Aktivnosti izvajanja zimske služ-
be, ki jo na območju občine Kr-
ško izvaja koncesionar Kostak Kr-
ško, d.d., skupaj s podizvajalci, 
se začnejo s preventivnim posi-
pavanjem cestišč ali s prvim po-
javom poledice. Čiščenje snega 
steče, ko je na vozišču pet do de-
set centimetrov snega in še ved-
no sneži, promet pa je možen le 
z uporabo zimske opreme. Na 
državnih cestah zimsko službo 
izvaja CGP Novo mesto s podiz-
vajalci.

PREDNOSTNO PLOČNIKI OB 
GLAVNIH CESTAH IN CESTE 
DO ŠOL, ZDRAVSTVENIH 
DOMOV ...
Prednostno bo zimska služba 
čistila pločnike, ki morajo biti 
očiščeni, ko zapade pet do de-
set centimetrov snega, to so 
pločniki ob glavnih cestah v na-
seljenih območjih ter ceste do 
zdravstvenih domov, šol, vrtcev 

in drugih pomembnih ustanov. 
Sledijo pločniki in ceste, ki mora-
jo biti očiščeni čez dan, nato pa 
pločniki, ki jih moramo očistiti 
po koncu sneženja. Obojestran-
ske pločnike ob cestah, kjer so 
stanovanjski in drugi javni objek-
ti, bo služba čistila samo po eni 
strani, rekreacijske in večna-

menske poti ne bodo očiščene.

DODATNE INFORMACIJE
Nepredvidene dogodke ali pot-
rebe po nujnih intervencijah 
lahko občani javijo na dežurni 
telefon koncesionarja 041 671 
484 ali pokličejo Center za obve-
ščanje 112. Vsa opažanja, ki so 

povezana z vzdrževanjem občin-
skih javnih cest in javnih površin 
lahko sporočite oddelku za go-
spodarsko infrastrukturo Občine 
Krško ali pa direktno vzdrževal-
cu Kostak d.d., ki bosta proble-
matiko obravnavala in jo posku-
šala v najkrajšem možnem času 
tudi rešiti. V ostalih primerih pa 
več informacij dobite pri: Rafku 
Župancu na Občini Krško, tel. 
št. 07/498 12 75 ali na elektron-
skem naslovu rafko.zupanc@kr-
sko.si, ali na družbi Kostak d.d.: 
pisarna GJS – kolektivne rabe, 
07/481 72 85, gjs-kr@kostak.si

O nepredvidenih dogodkih, za 
katere je potrebna nujna in-
tervencija, lahko občani pos-
redujejo informacije na dežu-
rni telefon koncesionarja 041 
671 484 ali pokličejo Center 
za obveščanje na številko 112. 

Javno naznanilo: razgrnitev podatkov za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) 
na območju občine Krško za leto 2016
Občina Krško na podlagi 218. c in 218. č člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/2004-ZGO-1-UPB1, s spre-
membami) objavlja JAVNO NAZNANILO o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju občine Krško za leto 2016.

ta krških žrtev 14, 8270 Krško, 4. 
nadstropje, soba št. 404 in 407 
v času uradnih ur (ponedeljek: 
8.‒11. ure, sreda: 08.‒11. ure in 
14.‒17. ure, petek: 8.‒11. ure) 
od 25. januarja 2016 do vključ-
no 25. februarja 2016.

Če se zavezanec za plačilo nado-
mestila za uporabo stavbnega 
zemljišča ne strinja s podatki ob-
čine, mora v roku enega meseca 
od javnega naznanila predlagati 
vpis novih podatkov. Če zaveza-
nec tega v zakonsko določenem 
roku ne predlaga, se šteje, da so 
podatki občine pravilni, skladno 
z 218. a in 218. č členom Zako-
na o graditvi objektov (ZGO-1-

UPB1, Ur. l. RS, št. 102/2004 s 
spremembami).
 
V času razgrnitve podatkov Obči-
na Krško na istem naslovu spre-
jema tudi nove registracijske po-
datke zavezancev in vse druge 
spremembe v zvezi z lastništvom 
(uporabo, najemom) zazidanega 
in nezazidanega stavbnega zem-
ljišča, površino stanovanjskih in 
poslovnih prostorov ter komu-
nalno opremljenostjo zemljišča. 
 
Prav tako vse zavezance za pla-
čilo nadomestila pozivamo, da si 
v mesecu januarju uredijo pravi-
ce do oprostitve plačila NUSZ. V 
skladu z veljavnim odlokom se 
zavezanca oprosti plačevanja 
nadomestila na njegovo zahte-
vo. Vlogo mora vložiti pri Finanč-
ni upravi RS, Finančni urad Bre-
žice do 31. januarja za tekoče 
leto. Finančna uprava RS odsto-
pi vlogo v reševanje občini, le-ta 
izda odločbo o oprostitvi oziro-
ma neoprostitvi.

Oskrba zapuščenih živali v občini Krško v letu 2016 
Občina Krško obvešča, da je za 
oskrbo in namestitev zapušče-
nih živali v letu 2016 sklenila 
pogodbeno razmerje z Veteri-
narsko bolnico Brežice. Občani 
lahko v primeru, ko najdejo za-
puščeno žival, pokličejo v Vete-
rinarsko bolnico Brežice na tel. 
št. 07/49 61 156 ali Center za 
obveščanje na 112.

Vabilo na javno obravnavo osnutka 
Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča Drnovo – 
Neviodunum za kulturni spomenik lokalnega pomena
Na osnovi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni 
list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 odl.US, 90/12 in 111/13 
Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 odl.US, 90/12 in 
111/13) Občina Krško z Zavodom za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije vabi na javno obravnavo osnutka Odloka o razglasitvi 
arheološkega najdišča Drnovo – Neviodunum za kulturni spo-
menik lokalnega pomena, EŠD 128, ki bo v sredo, 10. februar-
ja 2016, ob 18. uri v prostorih Gasilskega doma na Drnovem.
Osnutek odloka s prilogami si lahko ogledate na spletni strani 
Občine Krško, na vpogled pa je tudi na sedežu Občine Krško, Ces-
ta krških žrtev 14 v Krškem, na Oddelku za družbene dejavnosti. 
Mnenja na osnutek odloka lahko posredujete pisno do 10. febru-
arja 2016 na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Kr-
ško ali e-poštni naslov obcina.krsko@krsko.si, pod zadevo: Odlok 
o razglasitvi arheološkega najdišča Drnovo – Neviodunum za kul-
turni spomenik lokalnega pomena.

Srečanje z upokojenci občinske uprave

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je s sodelavci na že tradici-
onalnem ponovoletnem srečanju 14. januarja v Krškem gostil upo-
kojence krške občinske uprave. Župan jim je uvodoma predstavil 
aktivnosti in zaključene investicije preteklega leta, med drugim za-
ključek obnove starega mestnega jedra Krškega, sprejem Občinske-
ga prostorskega načrta občine Krško, izgradnjo sodobne kompostar-
ne, zaključek skupnega posavskega projekta hidravličnih izboljšav 
vodovodnega sistema, izgradnjo druge faze namakalnega sistema 
Kalce-Naklo, zaključek izgradnje komunalne infrastrukture v Dole-
nji vasi, energetske sanacije in obnove šolskih objektov … Hkrati pa 
spregovoril tudi o ciljih in načrtih za leto 2016. Srečanje se je zaklju-
čilo v sproščenem pogovoru nekdanjih sodelavcev.

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 petek, 5. februarja 2016, ob 18. uri 
v Kulturni dom Krško.

Slavnostna govornica bo
Margareta Marjetič, 

zlata Prešernova nagrajenka leta 2015.

Na slovesnosti bomo podelili Prešernove plakete.

V kulturnem programu sodelujeta jubilanta leta 2015 
KD Svoboda Brestanica z gledališko in pevsko sekcijo ter 

DKD Svoboda Senovo z gledališko sekcijo.

V avli KD Krško bo na ogled fotografska razstava Sabine Košir, 
članice Društva ljubiteljev fotografije Krško.

Nova linija krškega 
mestnega avtobusa
Mestni avtobus v Krškem, ki 
vozi v času šolskega pouka, 
bo s ponedeljkom, 25. janu-
arja 2016, med 9. in 12. uro 
vsako uro vsak delovni dan 
vozil tudi na nekaj novih lini-
jah. In sicer ob 9., 10. in 11. uri 
bo z videmske glavne avtobu-
sne postaje odpeljal proti Kre-
menu, Bučerci in Sremiču ter 
pot nadaljeval proti staremu 
mestnemu jedru Krškega in 
nato proti trgovskemu centru 
in Leskovcu pri Krškem.



Posavski obzornik - leto XX, številka 2, četrtek, 21. 1. 2016 19IZ NAŠIH OBČIN - SEVNICA
St

ra
n 

pr
ip

ra
vl

ja
 O

bč
in

a 
Se

vn
ic

a

Poziv za sodelovanje v festivalu 
Sevniško grajsko poletje 2016«

KŠTM Sevnica je objavil poziv za prijavo prireditev v sklopu 
tradicionalnega poletnega festivala Sevniško grajsko poletje 
2016, ki bo potekal od sredine maja do konec septembra. 

Cilj je v sodelovanju z društvi, posamezniki in partnerji obliko-
vati raznolik in privlačen kulturni program. V program festiva-
la bodo vključene prireditve, ki bodo izvajane na Gradu Sevni-
ca oziroma v starem mestnem jedru Sevnice. 
Za izvedbo prireditev na KŠTM Sevnica zagotovijo brezplačen 
prostor, tehnično pomoč in promocijo. Raven kakovosti progra-
mov se iz leta v leto dviguje, vzpostavljeno je povezovanje z no-
silci dogajanja v Posavju in širše, cilj je festival oglaševati tudi v 
širšem slovenskem prostoru. 
Interes za sodelovanje, ideje o prireditvah in morebitne da-
tume prireditev, ki jih bi želeli vključiti v program festivala, lah-
ko posredujete na KŠTM Sevnica do 15. marca. Naprošajo, da 
želje po programih in datumih sporočite čim prej na e-pošto 
rok.petancic@kstm.si. Za vse dodatne informacije lahko pokli-
čete na 07 81 61 075 ali 051 680 289. 

Vabljeni na 
osrednjo slovesnost 

ob slovenskem kulturnem prazniku, 

ki bo 
v četrtek, 4. februarja 2016, 

ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

Program:
Slavnostni govornik bo Jože Novak, 

predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica.

Na slovesnosti bodo podeljene 
Prešernove plakete in priznanja 
Zveze kulturnih društev Sevnica.

Prireditev bo z glasbo obogatil 
Godalni orkester Glasbene šole Sevnica. 

V preddverju dvorane bo na ogled razstava izbranih del 
XV. Sevniškega likovnega shoda Grad 2015.

Avtorica scenske zasnove bo Sevničanka Ana Jazbec, 
študentka ljubljanske Naravoslovno tehniške fakultete, 

smeri Oblikovanje tekstilij in oblačil,
ter Mlada avtorica leta 2012 na Aspekti X3.

Občina Sevnica, Zveza kulturnih društev Sevnica
KŠTM Sevnica

Prireditve se bodo odvijale na Gradu Sevnica kot osrednjem 
kulturno-zgodovinskem objektu, pa tudi v starem mestnem 
jedru Sevnice. (Foto: Občina Sevnica)

Javni razpisi Občine Sevnica
Občina Sevnica je objavila javne razpise za sofinanciranje programov in projektov s področij družbenih dejavnosti, 
zdravstvenega varstva in sociale, gospodarstva, kmetijstva in turizma v letu 2016. Besedila javnih razpisov so v celoti 
dostopna na spletnih straneh Občine Sevnica, dodatne informacije so na voljo pri skrbnikih posameznih razpisov.

Šport
Predmet javnega razpisa s področja športa so naslednji progra-
mi oziroma vsebine: športna vzgoja otrok, mladine in študen-
tov, športna rekreacija, kakovostni šport, vrhunski šport, šport 
invalidov ter programi razvojnih in strokovnih nalog v športu.
Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov 
s področja športa je 73.000 evrov.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 15. februarja 
2016 na naslov Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.
 

Dodatne informacije:
Maja Grabrijan, (07) 81 61 262, 

maja.grabrijan@obcina-sevnica.si

Socialno in zdravstveno varstvo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in/ali pro-
jektov s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva. 
Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 25.000 evrov. 
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 15. februarja 
2016 na naslov Občine Sevnica.

Dodatne informacije:
Maja Grabrijan, (07) 81 61 262, 

maja.grabrijan@obcina-sevnica.si. 

Turizem
Občina Sevnica bo za izvedbo turističnih prireditev v občini, ka-
terih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kra-
ja, in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kra-
ja ter celotne občine, namenila 13.027 evrov razpisnih sredstev.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 15. februarja 
2016 na naslov Občine Sevnica.

Dodatne informacije:
Vlasta Kuzmički, (07) 81 61 233, 

vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si

Gospodarstvo
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev 
za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem nas-
lednjih ukrepov, ki so se v razpisnem obdobju izvajali na obmo-
čju občine Sevnica: promocija izdelkov in storitev na sejmih, 
pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, naložbe v na-
kup nove opreme in nematerialnih investicij ter subvencioni-
ranje najemnin start-up podjetjem. Skupna višina razpoložlji-
vih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 83.000 
evrov.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 18. maja 2016 
na naslov Občine Sevnica.

Dodatne informacije:
Vlasta Kuzmički, (07) 81 61 233, 

vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si

Kmetijstvo in podeželje
Občina Sevnica razpisuje nepovratna finančna sredstva za ure-
sničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja 
za leto 2016. 
Sredstva v višini 66.000 evrov so zagotovljena za naslednje vse-
bine: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetij-
sko proizvodnjo; pomoč za naložbe v predelavo in trženje kme-
tijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejav-
nost na kmetiji; pomoč za izobraževanje in usposabljanje na 
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in tr-
ženja; pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega pro-
meta iz odročnih krajev; podpora delovanju društev s področja 
kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja. 
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 15. februarja 
2016 na naslov Občine Sevnica.

Dodatne informacije:
Vlasta Kuzmički, (07) 81 61 233, 

vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si

Mladinske dejavnosti
Razpis z okvirno vrednostjo 14.000 evrov zajema možnosti so-
financiranja mladinskih programov in projektov ter programov 
za mlade v občini Sevnica.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 15. februarja 
2016 na naslov Občine Sevnica.

Dodatne informacije:
Maja Grabrijan, (07) 81 61 262, 

maja.grabrijan@obcina-sevnica.si 

Kultura
Predmet javnega razpisa s področja kulture v višini 35.000 evrov 
so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse ob-
like ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na 
področju glasbene (vokalne in instrumentalne), plesne, gleda-
liške in lutkovne, folklorne, literarne, likovne, fotografske, video 
in filmske dejavnosti.
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 15. februarja 
2016 na naslov Občine Sevnica.

Dodatne informacije:
Maja Grabrijan, (07) 81 61 262, 

maja.grabrijan@obcina-sevnica.si

VSEM DRUŠTVOM S SEDEŽEM V OBČINI SEVNICA
 
Vljudno vas vabimo na dve srečanji, ki bosta
 

za kulturna, turistična in mladinska društva 
v ponedeljek, 25. januarja 2016, ob 16. uri

v sejni sobi Športnega doma Sevnica (pri bazenu) 
 

ter za športna društva 
v sredo, 27. januarja 2016, ob 16. uri
v sejni sobi Športnega doma Sevnica.

 
Želimo vam predstaviti in se z vami pogovoriti o naslednjih temah:
1. razpisi Občine Sevnica,
2. predstavitev konkretne rešitve v zvezi z uvedbo davčnih 

blagajn,
3. oprema in storitve KŠTM Sevnica.
  
Naprošamo, da udeležbo (ime in število udeležencev) potrdite do 
petka, 22. 1. 2016, do 12. ure na elektronsko pošto info@kstm.si. 
Zahvaljujemo se vam za vašo pripravljenost za sodelovanje in vas 
v upanju na snidenje v čim večjem številu prijazno pozdravljamo. 
 
 KŠTM Sevnica

Vinogradniška društva sevniške občine pod pokroviteljstvom 
in v sodelovanju z županom občine Sevnica tudi letos organi-
zirajo izbor »Županovo vino 2016«, ki bo namenjeno promo-
ciji občine in bo imelo status protokolarnega vina za različne 
priložnosti. V letu 2016 bo kot županovo vino izbrana modra 
frankinja. Celoten razpis z opisom načina sodelovanja na izbo-
ru je objavljen na spletni strani Občine Sevnica. 
 
Sprejem vzorcev bo 18. februarja 2016 od 17. do 20. ure v kul-
turni dvorani v Šentjanžu. Ocenjevanje vzorcev bo 20. febru-
arja 2016 v kulturni dvorani v Šentjanžu, izbran pa bo vzorec, 
ki bo dosegel najvišje število točk. Prepričani smo, da bo, tako 
kot prejšnja leta, tudi letošnje županovo vino uspešen promo-
tor sevniške občine, vinogradnikov in vinogradniške dediščine.

Izbor županovega vina 2016
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SEVNICA - V grajskem oknu 
Radogost na sevniškem gra-
du je bilo v mesecu decem-
bru na ogled slikarsko delo 
likovne pedagoginje Tanje�
Dvornik, hčerke medaljerja 
in kiparja Vladimirja Štovič-
ka, ki je v omenjenem oknu 
postavila na ogled portret 
svojega pokojnega očeta, 
na katerega jo veže mnogo 
najlepših spominov. »Naj-
bolj potrpežljiv model je bil 
moj oče, moj 'tatek', ki je s 

svojo karizmo odločilno vplival tudi na mojo življenjsko pot. Ob-
čudovala sem ga pri modeliranju in ostalih postopkih ustvarja-
nja plaket in kipov, ko je z veliko natančnostjo, z znanjem in lju-
beznijo ustvarjal brez prestanka. Tudi mene je spodbujal, da sem 
kot majhna deklica gnetla glino v ateljeju,« je dejala na otvorit-
vi slikarka Tanja Dvornik, ki živi z družino v Mokronogu, likov-
no vzgojo pa poučuje na OŠ Mirna in OŠ Trebnje.
V glasbenem delu vsakomesečne prireditve, ki jo pripravlja in 
vodi Rudi�Stopar, je navdušil Moški pevski zbor Polšnik, ki je pri-
čel s svojim delovanjem leta 1974 in je eden najbolj prepoznav-
nih zborov v občini Litija.  S. R.

BREŽICE – Glasbena šola Brežice je svoje poslušalce tradicio-
nalno počastila z božično–novoletnim koncertom orkestrov in 
Solzic 13. decembra v večnamenski dvorani Hotela Toplice v Ter-
mah Čatež. Razpoloženjski koncert je pričela tolkalska skupina, 
ki jo sestavljajo Benjamin�Bogovič,�Matevž�Maček,�Žiga�Vašcer 
Šetinc in Gašper�Koritnik, ki mu dirigira prof. Goran�Gorše. 

Zvrstili so se orkestri: harmonikarski, prof. Daniel�Ivša, ravnatelj 
brežiške šole, ki je množici poslušalcev in glasbenikom šole za-
želel dobro in ljubeznivo prihajajoče leto. Koncert so nadaljevali 
citrarski orkester, kitarski, Vokalna skupina Solzice (spremljava 
na klavirju prof. Pierina�Cavaliere�Mršić), tamburaški, godalni, 
pihalni in simfonični orkester z dirigenti, profesorji: Anito�Ver-
šec, Tomislavom�Vrandečićem,�Marjetko�Podgoršek�Horžen,�
Anamarijo�Šimičić,�Mykhaylom�Madanom, Tonijem�Škaler-
jem in Miranom�Petelincem. Kot vsako leto so dirigenti pove-
dali, kateri mladi glasbeniki prvič z igranjem dopolnjujejo orke-
stralne zasedbe, poslušalci so jih nagradili z aplavzi in jim tako 
odprli vrata poguma in nadaljnjega vztrajanja.
16. decembra so se v dvorani glasbene šole s prazničnim kon-
certom predstavili sedanji učenci, 18. decembra pa so prijazno 
glasbeno popotnico k praznikom odigrali nekdanji učenci: An-
dreja�Pšeničnik in Katja�Bogovič, flavta; Katja�Dornik, kita-
ra; Tadej�Kopinč, harmonika, 1. letnik Konservatorija za glasbo 
in balet Maribor; Tea�Jeličić, klavir, 1. letnik Konservatorija za 
glasbo in balet Ljubljana; Tjaša�Zidanič, petje, 1. letnik Konser-
vatorija za glasbo Celovec; Karlo�Kočnar, kitara, in Špela�Tro-
ha, klavir, absolventka Akademije za glasbo Ljubljana.
 N. J. S., foto: Foto Rožman

Gledališko društvo Radeče je v 
svojih prvih desetih letih delo-
vanja poskrbelo, da so si ljubi-
telji kulture lahko ogledali 27 
različnih predstav in gledali-
ški spektakel na prostem Ro-
kovnjači, v katerem je nastopi-
lo preko 120 igralcev, posebej 
pa so gledališčniki ponosni na 
lasten abonma, ki zajema vse 
starostne kategorije, in na nji-
hovo redno vključevanje v os-
tale družabne prireditve v ob-
čini Radeče.

V radeškem gledališkem dru-
štvu deluje pet različnih gleda-
liških skupin - najmlajša Cici 
skupina pod vodstvom Katje�
Čeč, otroško skupino Junaki 
vodi Lucija�Sirk,�skupino Mač-
ki pa Brigita�Bedek�in Nata-
lija�Novak. Ekipa z najdaljšim 
stažem v društvu je bivša mla-
dinska Drejčki, ki se je pozne-
je imenovala Skuliranci (vodili 
sta jo Vesna�Močilar in Katja 
Čeč), tekom let pa je posta-
la že kar odrasla. Eden izmed 
tistih, ki je zvest odrskim de-
skam že vse od začetka delo-
vanja radeškega gledališkega 
društva, je Franci�Gros. Nepo-
grešljiva v vlogi igralcev, tehni-

KRŠKO - Društvo Naša pesem Brestanica, ki ga vodi Marko�Žele-
znik, je 3. januarja že tradicionalno v Dvorani v parku v Krškem 
pripravilo novoletni koncert, ki so ga tudi tokrat poimenovali »Ko 
odbije polnoč«, nanj pa so uvrstili štirinajst pevsko-instrumen-
talnih nastopov. V zimski idilični večer so poleg Marka Železni-
ka koncertirali Anja�Žabkar,�Željka�Smičibrada,�Jernej�Žele-
znik, na klarinetu Valentina�Žabkar, s klavirsko spremljavo pa 
Nika�Tkalec. Predsednica sveta Krajevne skupnosti mesta Kr-
ško mag.�Nataša�Šerbec je prisotne uvodoma pozdravila, vsem 
zaželela lep glasbeni večer, pa tudi vse najboljše v letu 2016. Ve-
zni tekst je prebirala Tjaša�Repše.  M. Hrvatin

KAMENŠKO - Kulturna sekcija KUD Budna vas je v Bregarjevi zi-
danici v Kamenškem pripravila kulturno druženje z naslovom 
Kultura in umetnost nas povezujeta. Po zapeti slovenski himni 
in pozdravu predsednice društva Magde�Sigmund so svoja pe-
sniška dela predstavili Eva�Keber, Marija�Bajt, Berta�Logar, Jo-
žef�Žnidarič in člani sekcije Beseda KD Franc Bogovič Dobova, in 
sicer Rudi�Stopar, Jožef in Anica�Pirš, Drago�Pirman in Franc�
Živič. Aleksandra�Sigmund je prebrala pesmico Strah pesnice 
Neže�Maurer, zapele pa so ljudske pevke Solzice. Kulturni do-
godek, ki se je v nadaljevanju razvil v prijetno druženje, je pove-
zovala Veronika�Sigmund.  M. S./S. R.

Desetletje gledališkega društva 
RADEČE�-�V�predprazničnem�decembrskem�času�so�v�Domu�kulture�Radeče�tamkajšnji�ljubitelji�odrskih�
desk�pripravili�kulturni�program,�s�katerim�so�obeležili�10�let�delovanja�domačega�gledališkega�društva�
ter�podelili�tudi�posebna�priznanja.

kov, režiserjev in scenskih de-
lavcev sta Tomaž�Lavrinec in 
Klemen�Nikolič, medtem ko 
Aljoša�Podlesnik in Bernar-
da�Petauer skrbita za finanč-
ni vidik delovanja društva, za 
rezervacije in pogostitve ter za 
toplo, urejeno dvorano, igre pa 
ne bi bile tako stilsko dovrše-
ne, kot so, brez Suzane�Pino-
sa, ki skrbi za kostumografijo. 
Za režijo, koordinacijo in iz-
vedbo prireditev skrbita Katja 
Čeč ter predsednica društva 
Saša�Plevel. 

Na slavnostni prireditvi so 
podelili tudi Linhartova pri-
znanja – bronasto so za 7-le-
tno delo v gledališču preje-
li Brigita Bedek, Pia�Brlogar, 
Blanka in Andrej�Hrup, To-
maž Lavrinec, Lara�Mihelič, 
Klemen Nikolič, Natalija No-

vak, Blaž�Plazar, Ana�Povše, 
Anže�Rus in Tanja�Žibret, za 
8-letno Marina�in�Srečko�Jaz-
binšek, Brane�Motoh, Jerne-
ja�Novak in Bernarda Petauer, 
za 9-letno pa Aljoša Podlesnik 
in Lucija Sirk. Srebrno prizna-
nje za 10-letno delo v gleda-
lišču so prejeli Irena�Bervar�
Suzić, Katja Čeč, Franci Gros, 
Mitja�Kočevar, Vesna Močilar, 
Suzana Pinosa, Saša Plevel in 
Bojan�Sumrak.

Navzoče je nagovorila pred-
sednica Gledališkega društva 
Radeče Saša Plevel, ki je na 
prireditvi prejela »Radega«, 
posebno priznanje za aktiv-
no in prizadevno delo v dru-
štvu. Obiskovalce sta pozdra-
vila tudi radeški župan Tomaž�
Režun in vodja Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti, OI La-
ško Ivan�Medved. 
 D. Jazbec/S. R.

Mladinska skupina Skuliranci je lani odigrala igro »Mary, Ma-
ry« (foto: GD Radeče).

Kulturno družabni večer 

Na kulturno družabnem večeru so se predstavili literarni 
ustvarjalci in ustvarjalke iz Posavja.

Ko je odbila polnoč

Koncertni večer so pričeli s Sepetovo pesmijo »Brez besed«.

V praznike z glasbeno šolo

Tolkalska skupina Glasbene šole Brežice

Stopa po stopinjah svojega očeta

Likovna pedagoginja Tanja Dvor-
nik z medaljonom, ki ga je ustva-
ril in ji ga poklonil njen oče, me-
daljer in kipar Vladimir Štoviček

KRŠKO - Glasbena šola Krško je pred prazniki v Dvorani v par-
ku pripravila božični nastop in kot ponavadi napolnila dvorano. 
Božični koncert, kjer so se z božičnimi melodijami predstavili 
Hana�Stanič�Povha,�Ilaria�Stopar,�Zala�Jakhel,�Maja�Koretič,�
Viktorija�Hruševar,�Lana�Zoja�Dular,�Vanja�Urh,�Maša�Žoher,�
Matija�Vena,�Pika�Zbašnik,�Maja�Erjavec,�Miha�Osetič,�Luka�
Špiler,�Peter�Pečnik,�Maja�Koretič�Urbanč,�Sara�Maričić,�Lara�
Drugovič,�Maja�Zakšek,�Liza�Pirc,�Tjaša�Mavsar,�Maruša�Rih-
ter,�Tjaša�Vizlar,�Nina�Bobič,�Peter�Pečnik,�Miha�Sotošek,�Be-
njamin�Šoln,�Lucija�Župevc�in�Tadeja�Ančimer, je bil praznično 
obarvan, hkrati pa je tudi prijetno poživil dogajanje v mestnem 
jedru. Na koncertu so se predstavili učenci klarineta, orgel, kla-
virja, harmonike, violine, violončela, citer, kitare in tamburice, 
na koncu pa je zagodel še narodno-zabavni kvintet in tako so vsi 
skupaj še polepšali predpraznično vzdušje.  V. H.

Božični koncert glasbene šole 

Nastopil je tudi narodno-zabavni kvintet. BREŽICE - 7. januarja je Slavistično društvo Posavja v preda-
valnici Osnovne šole Brežice priredilo "Večer angleške literatu-
re". Z branjem angleške poezije in proze ter s petjem angleških 
balad ob kitarski sprenljavi so nastopili ljubitelji angleške lite-
rature, nekdanji in sedanji učitelji-slavisti, sedanji in nekdanji 
dijaki Gimnazije Brežice ter člana Kluba esperantistov Posav-
ja Anton in Reneja�Mihelič. »Osrednja točka najinega nastopa 
je bila predstavitev kančka zgodovine angleškega kralja Rihar-
da III. in branje dela uvodnega monologa iz Shakespearove dra-
me "Rihard III." - v esperantu in slovenščini. Esperantski prevod 
sva našla v knjigi "Rikardo Tria" škotskega esperantista, pisate-
lja in profesorja Johna Islaya Francisa (1924-2012), ki je izšla 
leta 1980 pri založbi "Kardo" v Glasgowu na Škotskem,« je ob 
tem sporočil Mihelič. Večer je povezoval predsednik Slavistične-
ga društva Posavje David�Križman, predstavnice gostitelja pa 
so postregle z domačimi keksi in toplim čajem.

Popravek
V prispevku z naslovom »Prepevali pesmi v 13 različnih jezi-
kih« (PO št. 26, 23. 12. 2015, str. 20) v predstavitvi zgodovine 
Moškega pevskega zbora Kapele nisem omenil Ivana Pinteriča, 
bolj znanega kot »organista Janeza«, ki je zbor prevzel po dru-
gi svetovni vojni in ga zelo uspešno vodil kar štiri desetletja, 
vse dokler ga ni načeto zdravje prisililo, da je prenehal z delo-
vanjem v zboru. Vsem prizadetim se zaradi tega opravičujem. 
 Rok Retelj 

Esperanto na "angleškem večeru"



Posavski obzornik - leto XX, številka 2, četrtek, 21. 1. 2016 21KULTURA

Začetek leta je za marsikoga težak. Tudi zaradi že-
lje po spremembah in že pregovornih „zaobljub“ sa-
memu sebi: v novem letu bom naredil šolo, prenehal 
bom s kajenjem, več se bom gibal, več časa preživel 
s prijatelji, zamenjal službo … Dnevi minevajo, pri 
večini pa življenje ostane v popolnoma istem tiru. A 
ta naraščajoča želja posameznikov po spremembah 
že rojeva teorije mnogih strokovnjakov, tudi kadrov-
nikov. Slednji so namreč ugotovili, da je naš delovni 
čas poln osebnih miselnih postankov, ki nimajo prav 
nobene zveze z vsebino trenutnega dela, težava pa je 
v tem, da seveda „sanjanje“ med službo (celo o drugi 
službi) vpliva na delovno učinkovitost. Ampak kdo, 
razen nekaterih delodajalcev, pa si še beli glavo z de-
lovno učinkovitostjo? 

Spomnim se objave raziskave revije Figaro magazi-
ne pred nekaj leti, da naj bi si skoraj 80 % Francozov 
želelo temeljiteje spremeniti življenje. Sprememba 
službe je bila na vrhu želja in tam tudi po raziskavi 
agencije Robert Half, objavljene prejšnji teden, osta-
ja. V redu, to so Francozi, ampak, a je pri nas bistve-
no drugače? Pomislite na današnje pogovore na uli-
ci: če primerjate količino negodovanja nad delovnim 
mestom, delovnimi pogoji, pogovore o delodajalcih, 
ki jih ljudje vidijo kot izkoriščevalce, o neučinkovi-
tih in nepotrebnih državnih institucijah in ukrepih 
na eni strani ter količino pohval in zadovoljstva ob 
svojem ter delu okolice na drugi strani … v katero 
smer se nagiba tehtnica? 

Ali tudi Slovenci želimo drugačno življenje? In ka-
dar izražamo negodovanje, ali kdaj pomislimo, če 
smo za spremembo življenja res pripravljeni pre-
makniti svojo zadnjico iz predvidljive in varne situ-
acije? Ali pa pač raje živimo za tistih 30 minut ma-
lice, ko znancem stresamo gnev nad tem rutinskim 
življenjem? 

Težava je večplastna, vsi, tudi delodajalci, so v ne-
usmiljenem diktatu trga, vzvodi motiviranja so se 
razpršili, po pričevanjih ljudi naraščajo mobing, 
tekmovalnost, nestrpnost. A razlogi so najbrž glob-
lji - vrednote, odnos do dela, do družine, do priho-
dnosti, vse je v stalnem spreminjanju. Če je bila ne-
koč usklajena definicija družbenega uspeha v stilu 
„redna služba, družina, hiša, prostovoljno družbe-
no delo in pes“, je danes svet tako drugačen. Nič ni, 
kakor je bilo. Za stopnjevanje pritiska smo še z vseh 
strani nagovorjeni, da moramo „najti sami sebe“ in 
se „samouresničiti“. A kaj naj bi to sploh pomenilo? 

Trenutni sistem (ki ga mi ustvarjamo) nam pridno 
servira bujne strahove in občutek, da drugi popolno-
ma vodijo naša življenja, hkrati pa nam ponuja tudi 
rešitev iz zagat: množico identitet, iz nabora katerih 
lahko vsakodnevno izbiramo (različne tečaje, obleke, 
avtomobile, potovanja …), zanje pa je, seveda, pot-
rebnega samo še nekaj denarja. Izbiramo glede na 
predstavo o tem, kaj bi nas lahko osrečilo, globoko 
v sebi pa si morda želimo ugotoviti, kdo pravzaprav 
smo. Po mojem se nam ravno s temi instant rešitva-
mi in materialnimi nadomestki ta odgovor – kdo smo 
– s svetlobno hitrostjo odmika. Tudi pritoževanje in 
kritiziranje, brez aktivacije in lastne spremembe, ni-
komur najbrž ne pomaga. Vsaj meni ne. Zato moja 
zaobljuba za 2016: še manj pasivnosti, več akcije.

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Zaobljube – 
tako in drugače

Četrtek,�21.�1.

• od�9.00�do�11.00�v Valva-
sorjevi knjižnici Krško: ra-
čunalniške delavnice za sta-
rejše; od�12.00�do�13.00: 
predstavitev elektronskih 
baz podatkov

• ob�15.00�v MT Senovo: ku-
harska delavnica - tiramisu

• ob�17.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

• ob� 18.00 v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Bre-
žice: koncert glasbenih šol 
Posavja

• ob� 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: potopisno predavanje 
Rožleta Verhovca o Etiopiji

• ob� 19.00 v klubu KD Kr-
ško: ciklus pogovornih ve-
čerov »Europa, quo vadis?«, 
drugi pogovorni večer: Div-
ja Evropa, gost - dr. Božidar 
Jezernik

Petek,�22.�1.

• ob�14.00�v prostorih stal-
ne arheološke zbirke Posav-
skega muzeja Brežice: jav-
no vodstvo po arheološki 
razstavi »Rimsko grobišče 
Dvorce pri Čatežu in hišaste 
žare kot pomnik davnega re-
ligioznega doživetja« z av-
torjem razstave mag. Uro-
šem Bavcem

• ob�17.00�v MT Senovo: igre 
s sencami

• ob�17.00 v Knjižnici Breži-
ce: Berem kužku (za otroke 
od 1. do 5. razreda osnovne 
šole)

• ob�18.00 v knjižnici Senovo: 
potopisni večer Tamare Von-
ta »Moj Camino«

• ob�18.00 v Kulturnem domu 
Dobova: dobrodelna prire-
ditev šolskega sklada OŠ dr. 
Jožeta Toporišiča Dobova 
»Skupaj zmoremo več«

• ob�19.30 v KD Krško: drama 
»Rokova modrina«, za modri 
abonma in izven

• ob�20.00�v MC Krško: kon-
cert skupin Kariot, Tomcat 
in Static Age

• ob�20.00�v dvorani MC Bre-
žice: pogovorni večer z Jure-
tom Poglajnom in Davidom 
Zor

• komSobota,�23.�1.

• od�9.00�do�12.00�v igralnici 
MC Brežice: otroški živ žav - 
voda, zemlja, zrak

• ob�9.00�v MT Senovo: zim-
ske radosti

• ob� 10.00 v MT Podbočje: 
ustvarjamo zastavo

• ob�15.00�v športni dvora-
ni ŠC Krško-Sevnica: »Pos-
tani mažoretka« - mažoret-
ni ples, rekreacija, nastopi, 
tekmovanja, druženja

• ob�17.00 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: 9. Oc-
virkijada

• ob�18.00 v športni dvora-
ni Gimnazije Brežice: košar-
karska tekma 13. kroga 4. 
SKL - vzhod med KK Breži-
ce in KK Parklji mladi

• ob� 19.00 v Domu kulture 
Radeče: »Triko, ena dejanska 
burka« v izvedbi KUD Zarja-
-Trnovlje

• ob�19.00�v Kulturni dvorani 
Šentjanž: gledališka predsta-
va »To imamo v družini« v iz-
vedbi gledališke skupine KD 
Studenec

kam v posavju
Nedelja,�24.�1.

• ob� 15.00 v parku pri MC 
Brežice: snežkova olimpi-
jada

Torek,�26.�1.

• ob�9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje dr. Jo-
žeta Pirjevca »Cesarski Trst«

• ob�16.00 v Športni dvora-
ni Brežice: javna tribuna o 
novem predlogu zakona o 
športu v luči slovenskega 
športa

• ob� 11.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: odpr-
tje razstave o fašističnem in 
nacističnem nasilju nad slo-
vanskimi narodi
Sreda,�27.�1.

• ob�17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob�17.30 v MC Sevnica: pre-
davanje »Skrivnosti vedske 
modrosti«

• ob�18.00 v KD Krško: glas-
bena prireditev »Glasbena 
šola malo drugače«

• ob�18.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
predavanje Borisa Hajdinja-
ka ob mednarodnem dnevu 
spomina na žrtve holokavsta 
»Slovenski Judje in Romi v 
Auschwitzu«

Petek,�29.�1.

• ob�17.00�v telovadnici OŠ 
Bizeljsko: 25. zimski glasbe-
ni festival

• ob� 18.00 v MT Podbočje: 
filmski večer

• ob�22.00 v dvorani MC Bre-
žice: koncert skupine Psiho-
modo Pop

Sobota,�30.�1.

• od�9.00�do�12.00�v igralnici 
MC Brežice: otroški živ žav - 
spoznavam svet

• ob� 10.00 v MT Podbočje: 
športne igre

• ob�19.30�v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert Komornega zbora 
Ave: Amerika

Nedelja,�31.�1.

• ob�18.00 v KD Krško: letni 
koncert Big banda Krško

Torek,�2.�2.

• ob� 9.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: predavanje Raj-
ka Škariča »Ne morem se iz-
raziti«

• od�16.00�do�20.00 v Mestni 
hiši Brežice: dnevi podjetni-
ških priložnosti - Podjetniški 
izzivi v turizmu

JANUAR V POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE

21. 1. 2016, 18.00, Viteška dvorana 

Koncert glasbenih šol Posavja
Odlični in predani mladi glasbeniki, ki spoznavajo glasbo in inštrumente na treh glasbenih šolah 
Posavja (Sevnica, Krško in Brežice), se bodo predstavili na skupnem koncertu ob začetku koledarskega 
leta ter v času priprav na tekmovanja. 

Vstop je prost. Rezervacija vstopnic na: andreja.matijevc@pmb.si ali 07 466 05 19

22. 1. 2016, 14.00, prostor stalne arheološke zbirke v 2. nadstropju

Javno vodstvo po razstavi Rimsko grobišče Dvorce pri Čatežu in hišaste žare kot pomnik 
davnega religioznega doživetja; mag. Uroš Bavec

27. 1. 2016, 18.00, Mali avditorij

Predavanje ob Mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta:
Slovenski Judje in Romi v Auschwitzu; Boris Hajdinjak

Prijazno vabljeni!

Slovensko mladinsko gledališče:

ROKOVA MODRINA
drama

za MODRI abonma in izven
petek, 22.1., ob 19.30 uri

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

Leto zaokrožili tradicionalno

Dobovski pevci z gostom Kasimom Dučanovićem
DOBOVA – MePZ KD Franc 
Bogovič je na štefanovo leto 
sklenilo s tradicionalnim bo-
žičnim koncertom. K sodelo-
vanju so povabili malodane 
vse, ki se v Dobovi na kakršen 
koli način udejstvujejo v kultu-
ri: učence OŠ dr. Jožeta Topo-
rišiča pod mentorstvom Saše�
Frelih, KD Zvezda z otroškim 
pevskim zborom Male Zvez-
dice in Vokalno skupino Aria, 
pester program so dopolnili 
člani Sekcije Trobsi, ki deluje-
jo pod okriljem KD Gasilski pi-
halni orkester Loče, ter Mari-
achi Fiesta En Jalisco. Mešani 
pevski zbor je nastopil s sek-
cijo Dobovski pevci, pridružil 
se jim je�Kasim�Dučanović�s 
Folklorno skupino in Literarno 
sekcijo Beseda. Za slavnostni 
videz so poskrbeli člani Likov-
ne družine, ki so oder okrasili 
na izviren način, polno dvora-
no domačinov je s povezoval-
no besedo skozi program vo-
dila Ivana�Vatovec, vsi skupaj 
pa so tako z bogatim in razno-
likim programom prav lepo 
popestrili praznični čas.
 N. J. S., foto: Rudi Mlinar

BRESTANICA - 26. januarja, dan pred svetovnim dnem spomi-
na na žrtve holokavsta, bo na gradu Rajhenburg odprta razsta-
va Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 na temo fašistične-
ga in nacističnega nasilja nad slovanskimi narodi. Ob tem bo 
predsednica DIS 1941-1945 prof. Ivica�Žnidaršič predstavila 
tudi prizadevanja, da bi brestaniški grad postopoma pridobil 
status Evropskega muzeja žrtev fašizma in nacizma.  B. M. 

Razstava o fašističnem nasilju
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na muhi ...

Posavske študentke Urška Poljšak z Radne pri Sevnici, Este-
ra Žibert iz Leskovca pri Krškem in Barbara Mirt iz Bresta-
nice so del lanskega poletja preživele v Braziliji, kamor so 
odšle v okviru mednarodnega programa skupinskega pro-
stovoljstva Pota. Dekleta so bila del osemčlanske skupine, ki 
je odšla v Brazilijo, da bi pomagala pri delu z otroki in mla-
dostniki. Sporazumevanje je potekalo v španščini in portugal-
ščini, vsak nov dan pa je prinesel nova doživetja. »Otroci, ki s 
starši živijo v preprostih lesenih barakah, še posebej pa tisti, 
ki živijo v sirotišnicah, so nam bili hvaležni za vsak nasmeh, 
za spodbudno besedo, za objem. Zelo so srčni in zagotovo se 
še vrnemo,« so dejala dekleta, med katerima dve zaključujeta 
študij socialne pedagogike, ena pa je študentka podiplomske-
ga študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. (S. R.)

PmP je regijski preventivni projekt na področju preprečevanja 
bolezni, povezanih z življenjskim slogom s poudarkom na 
alkoholni problematiki, ki je pridobil sredstva iz programa 
Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. Nosilec 
projekta je MC Krško in ga izvaja skupaj s partnerji. PmP 
poteka na območju Spodnje-posavske regije in zajema 
preventivne aktivnosti za otroke, mladostnike in odrasle, 
medinstitucionalno mreženje, svetovanje za družine, pare in 
posameznike ter ulično delo z mladimi. Vse storitve v okviru 
projekta so za uporabnike brezplačne.

KRIŽPOTJA IN IZZIVI VZGOJE

Seminar za strokovnjake v okviru mreže Posavje za 
zdravje bo potekal v četrtek, 21. januarja 2016, od 11.30 
do 14.45 ure v Mladinskem centru Krško, CKŽ 105, Krško. 
Skušali bomo izluščiti najpomembnejše izzive, ki jih pred 
nas postavljajo mladi, se pogovorili o osebnih in 
strokovnih križpotjih, na katera nas postavljajo mladi ter 
izmenjali pozitivne izkušnje dela z mladimi. Seminar bo 
vodil mag. Martin Lisec.

Prijave, informacije: Anja Kurent,
anja.kurent@spiritual.si; 041 447 817.

SEJA MREŽE »POSAVJE ZA ZDRAVJE« 

Vabimo vse vključene organizacije v mrežo Posavje za 
zdravje na razvojno sejo, ki bo potekala v MC Krško v 
četrtek, 4.2.2016, s pričetkom ob 12.00. Na srečanju bomo 
pregledali razvoj projektnih idej (čustvena abeceda za 
osnovnošolce, terapevtska kmetija, razvoj dela s priseljenci, 
razvoj terenskega dela z ranljivimi ciljnimi skupinami, ...) in 
si izmenjali naša opažanja pri delu z uporabniki ter 
aktualne informacije.

Prijave, informacije: Damijan Ganc, 
damijan.ganc@gmail.com
 

SKUPINA ZA ŽENSKE

Moto naših srečanj bo "Zasij v vsej svoji lepoti". Skozi 
kreativen program bomo oživljale svoje ženske kvalitete 
sočutja, nežnosti in čutnosti. Preko vaj čuječnosti bomo 
poglobile stik s seboj, s svojim telesom, občutji in čustvi. 
Odkrivale lastno avtentičnost in skozi izkustvene vaje 
uravnotežile in harmonizirale svoje življenje. Vsaka ženska 
v sebi nosi čudovit potencial. Najdi ga, prebudi ga in zaživi! 
Srečanja so namenjena ženskam vseh starosti, zaželene 
predhodne prijave. Program je zasnovala Anja Kurent, 
spec. sist. druž. psihoterapije. Skupina bo odprtega tipa. 
S seboj prinesite podložko.

Datumi: torek, 26.1.2016, 23.2.2016, 29.3.2016.
Ura: 16.00. - 18.00.
Kraj: Cesta krških žrtev 44 (staro mestno jedro Krškega).

NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI 
Četrtek, 21.1.2016, ob 11.30, v MC Krško
Izobraževanje v okviru Mreže Posavje za zdravje: Križpotja in izzivi vzgoje

Sobota, 23.1. in 30.1.2016, ob 9.00, v MC Krško
Tečaj slovenščine za tujce (otroci in mladostniki) 

Torek, 26.1.2016, ob 16.00, v Svetovalnici Krško
Skupina za ženske

Sreda, 27.1.2106, OŠ Dobova
Preventivni dan »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!«

Torek, 2.2.2016, OŠ Brestanica
Preventivni dan »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!«

Sreda, 3.2.2016, Šolski center Krško - Sevnica
Preventivni dan »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!« 

Četrtek, 4.2.2016, ob 12.00
Seja mreže »Posavje za zdravje«

Ponedeljek, 15.2.2016, Šolski center Krško - Sevnica
Preventivni dan »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!« 

Januar 2016, OŠ Kostanjevica
Preventivni pilotni program za otroke RADI SMO ZDRAVI

KONTAKTI:

MC KRŠKO:
Mihaela Kovačič, mihaela.kovacic@mc-krsko.si, 041 637 662
Petra Ivnik, petra.ivnik@mc-krsko.si, 041 758 408, 
mag. Danijela Švajger, danijela.svajger@mc-krsko.si, 051 328 899

CSD KRŠKO:
Zdenka Žveglič, zdenka.zveglic@gov.si, 031 707 026, 
Katja Starc, katja.starc@gov.si, 07/490 49 58 

ZD KRŠKO:
Vlasta Curhalek, vlasta.curhalek@zd-krsko.si, 07/488 02 06
Romana Miklič, romana.miklic@zd-krsko.si, 07/488 02 69
Tanja Povhe, tanja.povhe@zd-krsko.si, 07/488 02 92

DRUŽINSKI INŠTITUT ZAUPANJE:
Damijan Ganc, info@zaupanje.net, 07/814 10 56, 041 772 245

DRUŠTVO SPIRITUAL:
Anja Kurent, norma@spiritual.si, 041 447 817 

INŠTITUT STOPINJE: 
mag. Martin Lisec, martin.lisec@stopinje.si, 040 731 115 

ZAVOD IZVIR: 
mag. Mojca Pompe Stopar, zavod.izvir@gmail.com, 031 899 674

DRUŠTVO SREČANJE

Na prireditvi Ocvirki in vino na Velikem Trnu smo kljub obi-
lici dela, ki so ga imele, pred fotografski objektiv zbrali dese-
terico članic Društva za ohranitev podeželja Veliki Trn, ki bo 
letos praznovalo že desetletje delovanja. Generacijsko pestra 
druščina dokazuje, da so tudi v majhnih krajih s trudom in 
sodelovanjem možne velike zgodbe. (P. P.)Nekaj dni pred iztekom minulega leta so snidenje na prosla-

vi ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Krškem mnogi obi-
skovalci izkoristili za izrekanje voščil in zdravice. Tako so v 
upanju v boljši in svetlejši jutri s kozarcem rujnega trčili tudi 
štirje prekaljeni, po nazoru bližnji si Krčani (z leve): Ivan Pe-
trišič, Ivan Špiler, Lojze Štih in Silvo Gorenc. (B. M.)

Letošnjo slovesnost ob dnevu slovenskega vojaškega letalstva 
v Vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki je z nastopom po-
pestrila tudi znana slovenska pevka Alya, ki so ji z zanima-
njem prisluhnili tudi (z desne) poveljnik 15. polka vojaškega 
letalstva polkovnik Bojan Brecelj, namestnik načelnika Ge-
neralštaba SV generalmajor Alan Geder in državni sekretar 
na MORS mag. Miloš Bizjak. Alya je zapela pesmi Car in Bra-
zil, pri prvi se refren začne s »Ti si car ...«, kar vsekakor velja 
za vse vojaške letalce, ki so jo poslušali, v Brazilijo ponavadi 
vojaki ne gredo na misijo, vendar je izzivalno oblečena pevka 
zagotovo požela veliko njihovih pogledov. (R. R.)

Župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak je 9. januarja 
sijal kot že dolgo ne. Za to je imel definitivno dober razlog, saj 
je pripravil sprejem svoji občanki Sari Stadler, ki je postala 
20. vinska kraljica Slovenije. Kot je med drugim dejal v svo-
jem govoru, bo v času njenega enoletnega kraljevanja skušal 
ustreči vsem njenim željam in ji kot njen prvi podanik stal ob 
strani ter pomagal pri promociji vin, vinogradnikov in obči-
ne na splošno. Kraljica je te njegove besede vzela zelo resno, 
saj je takoj po koncu prireditve, kot lahko vidite, županu že 
začela »ukazovati«. (R. R.)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Brigita�Tomše, Cerina – 
dečka,

• Irena�Burja, Zdole - dečka,
• Martina�Vogrinc�Kokot, 

Sotensko pri Šmarju - 
deklico,

• Stanka�Pflege, Mrtvice - 
dečka,

• Martina�Mikolavčič, Krško 
- deklico,

• Sanela�Talić, Laze pri 
Borovnici - dečka,

• Tina�Nečemer, Veliki 
Podlog - dečka,

• Sabina�Klavžar, Gorjane - 
deklico,

• Aldijana�Hodžić, Senovo - 
deklico,

• Zdenka�Kolman, Dobova 
- dečka,

• Manuela�Baranja, Drnovo 
- deklico,

rojstva

poroke

• Denis�Ahačič z Loma pod 
Storžičem in Natalija�Barič 
iz Dobrave ob Krki.

ČESTITAMO!

• Sandra�Medvešek, Krško 
- dečka,

• Nadire�Kryeziu, Krško - 
dečka,

• Laura�Ribič, Gorenji 
Leskovec - deklico,

• Anja�Pangrčič, Boršt - 
dečka,

• Monika�Mohar, Krško - 
dečka,

• Maša�Dostal�Ivanšek, 
Libna - dečka,

• Romana�Brajdič, Gazice - 
deklico,

• Tjaša�Tušar, Podreča - 
dečka.

ČESTITAMO!

RAKA - Društvo upokojencev Raka je na pobudo predsednice 
društva Fanike�Metelko 6. decembra v restavraciji Silvester pri-
redilo srečanje jubilantov, ki so v letu 2015 dopolnili 60, 70, 80 in 
90 let. Srečanja se je udeležilo 18 jubilantov z izjemo 90-letnika, 
ki ni mogel priti zaradi slabega zdravstvenega stanja. Pozdravi-
la nas je predsednica in nam v imenu društva in v svojem ime-
nu zaželela še mnogo zdravja in zadovoljstva z željo, da se v ne-
okrnjenem številu vidimo čez deset let. Predlagala je, naj vsak z 
nekaj besedami opiše, kako je uspel dočakati jubilejno leto. Sle-
herni udeleženec je to storil bodisi v obliki življenjepisa bodisi v 
humoristični obliki, pa tudi brez kakšne pikre ni šlo. 
V gostišču so poskrbeli za dobro in okusno hrano, zabaval nas je 
društveni harmonikar Marjan, vsak udeleženec srečanja pa je za 
spomin dobil klekljani izdelek, delo člana društva Draga. V ime-
nu vseh udeležencev srečanja se zahvaljujem za tako skrbno in s 
pozornostjo obogateno srečanje, predsednici in upravnemu od-
boru društva ter vsem, ki so kakor koli pripomogli, da je sreča-
nje uspelo, vključno z ostalimi jubilanti.
 L. Kranjc, jubilantka

Srečanje raških jubilantov

Udeleženci srečanja raških jubilantov

MOJ CAMINO – POTOPISNI VEČER
• petek, 22. januar, ob 18.00 – Knjižnica Senovo

Po znameniti, 800 kilometrov dolgi romarski poti, imeno-
vani Camino, nas bo s svojimi vtisi in razmišljanji pope-
ljala novinarka, nekdanja TV voditeljica Tamara Vonta. 

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

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

Udeležite se računalniških delavnic za starejše, kjer bos-
te lahko naredili prve korake v svet računalniških znanj. 
Dogovorite se lahko na tel. 07 4904 000.
 

PREDSTAVITEV ELEKTRONSKIH BAZ 
PODATKOV

• vsak četrtek od 12. do 13. ure  
(oziroma po dogovoru) – Osrednja knjižnica v Krškem

Z individualno predstavitvijo vam želimo predstaviti upo-
rabo elektronskih baz, do katerih naša knjižnica omogo-
ča dostop. Za izobraževanje je potrebna predhodna pri-
java (07 490 40 00). 

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V JANUARJU

SEVNICA - 24. decembra sta v poročni dvorani na sevniškem ob-
novila svojo zakonsko zaobljubo zlatoporočenca iz Sevnice. Ma-
rica�Haler, rojena Jankovič, se je rodila 25. junija 1946 na Malem 

Kamnu pri Senovem. Otroštvo je preživljala z mlajšima brato-
ma na kmetiji, kjer so bili vsi trije otroci v pomoč pri delu mate-
ri Mariji in očetu Jožetu. Po končani osnovni šoli se je zaposlila 
v sevniškem podjetju Lisca ter se ob delu še dodatno izobraže-
vala. Edi�Haler se je rodil 10. avgusta 1943 v Koprivnici kot naj-
mlajši v štiričlanski družini, za katero sta skrbela skrbna mati 
Amalija in oče Maks. Po zaključenem šolanju je našel redno za-
poslitev v enem od ljubljanskih podjetij, dve leti pa je bil službe-
no tudi na Nizozemskem.

Spomini na njuno prvo srečanje, ko je bilo njej rosnih 16, nje-
mu pa 19 let, so se še vedno živi in prav tako na njuno skupno 
življenjsko pot, ki se je pričela pred petimi desetletji s poročno 
zaobljubo na matičnem uradu na Senovem. »Ni bilo lahko, veli-
ko je bilo odrekanja, varčevanja, a kljub temu smo se imeli lepo. 
Leta 1969 sva se vselila v novo hišo, ki sva jo z lastnimi sredstvi 
zgradila v Sevnici. Istega leta naju je s svojim rojstvom osrečil sin 
Stojan, devet let kasneje pa še hči Sonja. Družinska sreča je bila 
popolna in še danes je tako,« je pripovedovala zlatoporočenka, 
ki je ponosna tudi na vnukinjo Leo  in vnuka Lukasa.

Poročni dan je minil v prijetnem razpoloženju vseh zbranih v kr-
škem hotelu, kjer se je plesalo do zgodnjih jutranjih ur. 
 S. R., foto: N. Kink in G. Vavtar

Zlata poroka zakoncev Haler

Otroci skupine Medvedki iz dobovskega vrtca Najdihojca so se 
v soboto, 9. januarja, s svojimi družinami udeležili druženja 
na snegu, ki ga je organiziral član sveta staršev Miro Deržič z 
družino. »Ob sankanju, uživanju v svežem snegu, hoji navkre-
ber, izdelavi sneženih mož in še čem so se utrdile medseboj-
ne vezi med vsemi udeleženci. Otroci  so  pridobili veliko raz-
ličnih  izkušenj in spoznanj. Hvala vam za prijetne trenutke, 
saj opažam , da počasi izginjajo zimske radosti na snegu,« sta 
ob tem zapisali vzgojiteljici skupine.

ARTIČE - V tamkajšnji osnovni šoli so se 8. januarja na letnem 
srečanju zbrali krajani, ki prebivajo na območju krajevnih skup-
nosti Artiče, Pečice in Križe ter so dopolnili 70 let in več. Med 60 
prisotnimi so prostovoljke KO RK Artiče posebno pozornost na-
menile najstarejšima prisotnima, 92-letni Reziki�Balas in 86-le-
tnemu Slavku�Gorišku, oba iz Arnovega sela. Za prisrčen pro-
gram so kot vrsto let poskrbeli učenci OŠ Artiče z recitali, skeči 
in glasbenimi vložki, Fantje artiški pa so počastili prisotne z le-
pimi pesmimi. Zbranim so zaželeli čim boljše v leto, v katero 
smo komaj zakorakali: predsednik sveta KS Artiče Anton�Gajšek, 
podžupanja občine Brežice Katja Čanžar, predsednik Društva 
izgnancev Artiče Karel�Levak, župnik v Artičah Franc�Rataj�in 
Fanika�Zaniuk, predsednica OZ RK Brežice. Prijetno druženje se 
je nadaljevalo do večernih ur ob zvokih ansambla bratov Žerjav.  
 Zofka Godec, predsednica KORK Artiče

KRŠKO - V Društvu upokojencev Krško so 14. januarja za svo-
je člane, ki so dopolnili 80 in več let, v krškem hotelu pripravili 
tradicionalno ponovoletno srečanje s pogostitvijo in kulturnim 
programom, ki so ga izvedli moderatorka Vidka�Kuselj in har-
monikarji krške glasbene šole pod vodstvom profesorja Stani-
slava�Cetina. Kot je v dobrodošlici zbranim povedala Snežana�
Resman, predsednica DU Krško, je med okoli 1200 članicami 
in člani društva kar 300 članov, ki so dopolnili ta častitljiva leta, 
vabilu na družabno srečanje pa se jih je odzvala nekaj manj kot 
polovica. Dobrim željam, da bi udeleženci druženje preživeli v 
prijetnem vzdušju in da bi jim zdravje skozi leto dobro služilo, 
sta se pridružila tudi krški župan mag. Miran�Stanko, ki je dejal, 
da tudi dobra volja, kakršno so izkazovali udeleženci, prispeva 
k zdravemu in pestrejšemu življenju ter da mnogo starejših ob-
čanov z raznimi aktivnostmi še vedno daje pomemben doprinos 
k sooblikovanju družbenega in družabnega utripa v občini, ter 
direktorica Centra za socialno delo Krško Marina�Novak�Rab-
zelj, ki se je srečanja udeležila v družbi vodje pomoči na domu 
Karmen�Rajar. CSD Krško namreč uspešno izvaja to storitev, ki  
jo v večjem številu zagotavljajo prav starejšim občanom, na ob-
močju občine že četrt stoletja. Zbrani so se z aplavzom pridruži-
li vodstvu društva ob čestitkah in simbolni obdaritvi najstarej-
ših udeležencev srečanja, in sicer še vedno zelo vitalnima�Gvidu�
Grabarju�med moškimi, rojenemu leta 1919, ter med nežnejšim 
spolom štiri leta mlajši Amaliji�Savšek. 
 B. Mavsar

Srečanje starost Društva 
upokojencev Krško

Najstarejša udeleženka med ženskami Amalija Savšek (levo) 
v družbi Olge Bogša, društvene blagajničarke in zadolžene 
članice za organizacijo letovanj članov.

Srečanje starejših krajanov
Artič, Pečic in Križ

Najstarejša udeleženca srečanja Rezika Balas in Slavko Gori-
šek s predsednico KO RK Artiče Zofko Godec
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Nuša�Derenda�ponovno�na�Emo,�brežiški�pevec�in�pi-
sec�pesmi�na�Irskem,�premiera�novega�videospota�sku-
pine�Puppetz.�Tokrat�preberite:

Na slovenskem izboru za pesem Evrovizije - Emi 2016 se 
bo predstavilo deset izvajalcev: Anja�Baš, Anja�Kotar, D 
Base, ManuElla, Raiven, Regina, San�di�Ego, Sebasti-
jan�Lukovnjak,�Žan�Serčič in tudi posavska evrovizijska 
ljubljenka Nuša�Derenda�(na fotografiji). Letošnji izbor 

Ema bo sicer enak kot v letih 2011, 2014 in 2015. Zmago-
valec izbora bo znan po dveh krogih glasovanja. V prvem 
krogu bo tričlanska strokovna žirija na podlagi glasovanja 
določila dva superfinalista, v drugem krogu pa bodo nato 
zmagovalca, ki bo maja v Stockholmu nastopil na Evrovi-
ziji, izbrali s telefonskim glasovanjem občinstva. Strokov-
no komisijo, ki je izbrala pesmi in izvajalce za nastop na 
Emi, so sestavljali pevka Alenka�Godec, glasbenik, avtor 
glasbe in glasbeni producent Gaber�Radojevič, glasbeni 
urednik na Valu 202�Jernej�Vene in urednik projekta Ema 
2016 Aleksander�Radić. Komisija se je odločala med 61 
skladbami. »Dobila sem skladbo, ki me je res prepričala 
in sem si rekla, zakaj pa ne, gremo poskusit',« je svojim 
oboževalcem preko facebooka sporočila Nuša in obenem 
obljubila, da bo na Emi res v 'top formi'. Kako tudi ne, saj 
si deli najboljšo slovensko uvrstitev na Evroviziji – sedmo 
mesto iz leta 2001!

Daniela�Vezojo�(na fotografiji), pevca in pisca pesmi, ki 
prihaja iz Brežic, se zagotovo spomnite iz posavske sku-
pine TrainStation, prav tako pa smo ga že predstavili v 

naši rubriki. No, Da-
niel je tokrat zdru-
žil moči z irsko pev-
ko Joanno� Marie, 
rezultat je prva ura-
dna skladba z njego-
vega prihajajočega 
prvenca, ki nosi na-
slov I Hope The Wind 
Knows. »Z Joanno sva 
se spoznala na tečaju 
'songwritinga'. Obe-
ma je to eden ljubših 
delov glasbe in obe-

ma so bile všeč skladbe drug drugega. Zelo mi je všeč, kako 
zveniva skupaj, zato sem jo povabil v studio, kjer sva sku-
paj posnela kar dve skladbi,« nam je zaupal mladenič in 
dodal, da bo album izšel še letos, najverjetneje v drugi po-
lovici leta, saj mora še najti pravi način, kako in kje ga iz-
dati. Seveda pa nam ne pozabi omeniti glasbenika, ki je 
več let igral z�Liso�Hannigan in delal aranžmaje za njen al-
bum Passanger, ki je tudi ena izmed Danielovih najljubših 
plošč: »Ko sem snemal svoj prvi album v Dublinu, sem na 
pol po naključju odkril Gavina�Glassa, ki ima tam fantasti-
čen studio. Bila je super izkušnja. Z njim imava skoraj enak 
glasbeni okus in tudi sam je pevec in pisec pesmi, tako da 
je razumel, od kje prihajam (glasbeno). Je bila pa to hkra-
ti zame majhna uresničitev sanj, saj sem imel prvič prilož-
nost snemati z nekom, ki je bil del ene meni ljubših plat.«

Posavsko-dolenjska glasbena naveza Puppetz (na fotogra-
fiji) je ravno v začetku tedna na televizijsko postajo MTV 

Adria v eter poslala nov videospot. Skladba Anticipator 
tako s pomočjo video stvaritve spremlja nedavno izdajo 
njihovega drugega studijskega albuma Top of the World 
in prikazuje 'agresivno' stran benda, ki smo jo navajeni 
še z njihovega debitantskega albuma Forte balade. Sku-
pina Puppetz novo leto začenja z novim glasbenim izdel-
kom, obenem pa vabi vse poslušalce, da se jim pridruži-
jo na koncertih.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1.nagrada:�� bon v vrednosti 20 € 
2.nagrada:�� bon v vrednosti 15 €
3.nagrada:�� bon v vrednosti 10 €

Geslo križanke pošljite do�četrtka,�28.�januarja, na naslov: 
Posavski�obzornik,�p.p.�288,�8270�Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

TRGOVINA�CHAMPION�
PE�KRŠKO,�QLANDIA�KRŠKO, 

ANDREJKA�JELEN�S.P.,�KAPELE�33A,�KAPELE

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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Majdi�Klepač,�Ljubljanska�ul.�41,�
1330�Kočevje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu�vsako�sobo-

to�ob�17.�uri. Objavljena je tudi na internetni strani  
www.radiosraka.com. 

Lestvica�tega�tedna:�
 1. (5.) FANTJE Z VSEH VETROV - Si rekla, da ne smem 
 2. (3.) Ans. FRANCA MIHELIČA in Ans. ROKA ŽLINDRE - 
   Nasmehni se
 3. (1.) Ans. POGUM - Pojem ti z zaprtimi očmi
 4. (7.) Ans. KLATEŽI - Tu nekje
 5. (2.) Ans. VIHARNIK - Brez hlač 
 6. (4.) Ans. LOJZETA OGOREVCA - Ajdov kolač
 7. (10.) SKUPINA ŠPICA - Od snežaka do bedaka
 8. (6.) Ans. MLADI UPI - Ta noč bo najina
 9. (8.) Ans. VESELI DOLENJCI - Neskončni večeri s teboj
 10. (-.) Ans. NOVI SPOMINI - Briga me

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans.�Jasmin�-�Misli�so�pri�materi

 
Kupon�št.�294

Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio�Sraka,�p.�p.�338,�8000�Novo�mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 23. januar, ob 17. uri

QLANDIA, KRŠKO
Cesta krških žrtev 141
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Geslo 1/2016 številke: 

NEDELJSKA KOSILA
Nagrade, ki jih podarja Gostišče�Senica,�prejmejo:

1.nagrada:  nedeljsko kosilo za 2 osebi; 
 Marija�Kukovičič, Senovo
2.nagrada:  družinska pica; Tilka�Turšič, Župeča vas
3.nagrada:  2 uri bowlinga; Franc�Černelič, Krško
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Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 5,8 l/100 km. Emisije CO2 95 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija Nox: 0,0144-0,0407 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00006-0,0021 g/km.  Število delcev (x1011): 0,02-39,97. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter  dušikovih oksidov.
Renault priporoča renault.si

* Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Velja za financiranje do 48 mesecev, za omejeno vrednost financiranj, odvisno od modela. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na Renault.si. ** 5 let jamstva 
obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej in velja ob nakupu preko Renault Financiranja. *** Renault financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.
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0% obrestna mera*

5 let jamstva**

Paket zimskih pnevmatik***

Renault CAPTUR
Ujemi življenje.

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 19.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE – Brežiško Plesno 
društvo Imani je 19. decembra 
na odru Doma kulture predsta-
vilo svojo zimsko produkcijo, 
ki so jo poimenovali »Za de-
vetimi gorami«, ter s plesom 
in glasbo pričaralo prešerno 
praznično vzdušje. Nastopi-
le so skupine: Sodobni ples 1 
a in 1 b, Sodobni ples 2 in 3, 
Ka'Bavidas Pelera, Balet, Hip 
hop pionirji začetna in nada-
ljevalna, Hip hop mladinci na-
daljevalna, Alter ego, Hip hop 
odrasli, Hip hop velika forma-
cija, Hip hop mala skupina 1 
in 2, Hip hop solo/duo. Koreo-
grafije za posamezne točke so 
pripravili: Sara� Levičar,� Sa-
muel�Samuel, Samo Marinč, 
Jerneja Rožman, ki je tudi 

oblikovala besedila za napove-
di k posameznim točkam, bilo 
jih je 16, kar je bilo delo Ma-
teja�Molana, Simone�Bortek 
in Eni Vesović. Za mix glasbe 
je poskrbela Rosana�Horvat. 
Predsednica Ksenija Herako-

vič se je zahvalila polni dvora-
ni staršev, babic, dedkov, prija-
teljev in ljubiteljev plesa za vso 
spodbudo, podporo, pomoč in 
vero, ki jo dajejo tako otrokom 
kot društvu.
 N. J. S., foto: LIJA media

KRŠKO - Plesalci Plesnega klu-
ba Lukec so s tremi novoletni-
mi zaključnimi produkcija-
mi zaključili izjemno uspešno 
leto 2015, v katerem so osvo-
jili naslov svetovnih in evrop-
skih prvakov v stepu, naniza-
li še štiri finalne uvrstitve na 
svetovnih prvenstvih v stepu 
in hip hopu ter šest finalnih 
uvrstitev na evropskem pr-
venstvu v stepu. 

Na novoletnih produkcijah je 
zaplesalo skoraj 400 plesalcev. 
Prva in največja je 19. decem-
bra potekala v športni dvora-
ni ŠC Krško–Sevnica, na kate-
ri je nastopilo 250 plesalcev, 

ogledalo pa si jo je okoli 650 
gledalcev. V prijetni zgodbi, ki 
je imela naslov Maša in Medo 
v Lukčevi pravljici, so nasto-
pili vsi člani kluba, ki trenira-
jo v Krškem, od najmlajših iz 
plesnega vrtca do rekreativ-
nih plesalcev ter seveda vseh 
vrhunskih tekmovalcev. Za iz-
jemno odigrane vmesne vlož-
ke sta poskrbela Nuša� Ko-
strevc in Matic� Bogolin v 
scenariju Jane�Ferlin. Že ne-
kaj let PK Lukec pripravlja 
posebne novoletne produkci-
je tudi za oddelka kluba, in si-
cer v Brežicah in Sevnici. Tako 
je 21. decembra v Domu kul-
ture v Brežicah potekala no-

voletna produkcija PK Lukec 
Brežice, na kateri je nastopilo 
okoli 60 plesalcev iz brežiške-
ga oddelka kluba ter VVZ Veli-
ka Dolina, VVZ in OŠ Bizeljsko 
ter VVZ in OŠ Bistrica ob Sotli. 
Program je popestrilo tudi 45 
vrhunskih plesalcev iz Krške-
ga. 23. decembra pa je v Kul-
turni dvorani v Sevnici pote-
kala še novoletna produkcija 
PK Lukec Sevnica, kjer je na-
stopilo 75 plesalcev iz VVZ 
Krmelj ter OŠ Krmelj, Boštanj 
in Sevnica. Tudi sevniško pro-
dukcijo so popestrili vrhunski 
plesalci iz Krškega.
 Vir: PK Lukec, 
 foto: Lena Škoda

Za devetimi gorami s PD Imani Zaključili izjemno leto 2015

Nastopajoči na zaključni produkciji v Krškem

Imanijevi plesalci na odru Doma kulture
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KRŠKO, LJUBLJANA - Minuli vikend so se starejše deklice POK 
Krško, s pomočjo deklic iz OK Kostanjevica na Krki, odpravile 
na dvodnevni mednarodni turnir »Ljubljana open«, kjer so os-
vojile odlično 2. mesto. Prvi dan so POK-ovke v svoji predtek-
movalni skupini osvojile prvo mesto. V treh srečanjih so prav 
tolikokrat premagale svoje vrstnice iz Sarajeva, Ljubljane in Ma-

karske. Drugi dan so nadaljevale z izločilnimi boji, kjer so v pol-
finalu premagale ekipo iz Domžal, v poznih popoldanski urah pa 
je sledil še težko pričakovani finale. Le-ta je bil nekaj posebnega, 
saj se je igral na centralnem igrišču, tribune so bile polne navi-
jačev, tudi iz Krškega jih je prišlo lepo število. Deklice so bile de-
ležne poimenske predstavitve, motivacijo med tekmo je stopnje-
val še »spiker«. Finalno tekmo so deklice POK Krško izgubile in 
igrišče zapustile malo razočarane, a je bilo vse skupaj zanje veli-
ka pozitivna izkušnja. 
Z novim letom so se pričela tudi tekmovanja v drugem delu držav-
nega prvenstva. Deklice POK Krško (letnik 2002), ki v tem delu 
prvenstva zastopajo barve Kostanjevice, so v prvi tekmi prema-
gale ekipo Kočevja z 2:0 v nizih, v drugi pa žal izgubile na razliko 
v odločilnem tretjem nizu proti ekipi ljubljanskega Krima. Orga-
nizator dela v POK Krško Miha�Cerle je izrazil zadovoljstvo nad 
vzpostavljenim sodelovanjem z OK Kostanjevica: »V četrtem letu 
delovanja smo poleg skupnih turnirjev za najmlajše deklice in 
dečke, ki potekajo skozi vse leto, pričeli združevati ekipe, tako po 
letnikih kot tudi po kakovosti, v kategoriji starejših deklic. Tako 
omogočamo deklicam za njih najprimernejši športni razvoj, kar 
je že vidno iz prvih tekem in turnirjev v letu 2016.«  L. Šebek

ligaški semafor

ROKOMET

MLADINCI 1. SRL
Rezultat – Krško : Ribnica 
33:30
Lestvica – 1. Krka 21, 3. Krško 
18, 12. Sevnica 2

KADETINJE�-�VZHOD
Rezultati – Brežice : Branik 
22:40 
Lestvica – 1. Zagorje 20, 8. Bre-
žice 2

MALI NOGOMET

ČLANI�-�1.�SFL
Rezultat – Benedikt : Sevni-
ca 4:4
Lestvica – 1. Dobovec 26, 6. 
Sevnica 15

U19�-�VZHOD
Rezultat – Ormož : Sevnica 8:1
Lestvica – 1. Oplotnica 17, 5. 
Sevnica 12

ODBOJKA 

KADETI�B�liga�–�skupina�B�
Rezultati 1. kroga - Mokronog : 
Kostanjevica 0:2, Kostanjevi-
ca : BenQuick Volley 2:1

STAREJŠI�DEČKI�A�liga�-�za-
hod
Rezultati 1. kroga – Kostanje-
vica : Črnuče 0:2, Žužemberk : 
Kostanjevica 2:0

STAREJŠE�DEKLICE�B�liga�–�
skupina�E
Rezultati 1. kroga – Kostanje-
vica : Kočevje 2:0, Kostanjevi-
ca : Krim 1:2

KOŠARKA

ČLANI�3.�SKL�-�VZHOD
Rezultati – Krško : Radenska 

Sobota 82:76, Krško : Globus 
81:82
Lestvica – 1. Helios Suns ml. 
21, 3. Posavje Krško 18

ČLANI�4.�SKL�-�VZHOD
Rezultati – Ivančna Gorica : 
Brežice 55:51, Blanca : Ježica 
66:68, Blanca : Vojnik 74:62, 
Brežice : Šmarje 62:58
Lestvica – 1. Ježica 22, 3. Po-
točje Blanca 21, 6. Brežice 19

MLADINCI�1.B�SKL�–�skupi-
na�BV
Rezultati – Krško : Litija 62:57, 
Konjice-Zreče : Krško 59:73
Lestvica – 1. Rogaška 13, 2. Po-
savje Krško 12

KADETI�1.�SKL�-�skupina�B1
Rezultati – Elektra Šoštanj : 
Krško 81:76, Krško : Slovan 
83:30
Lestvica – 1. Elektra Šoštanj 
17, 2. Posavje Krško 16

KADETI�2.�SKL�–�skupini�C4�
in�C7
Rezultati – C4 – Brežice : Čr-
nomelj 50:58; C7 – Podbočje : 
Janče B 69:70
Lestvici – C4 – 1. Stražišče 14, 
5. Brežice 8; C7 – 1. Janče B 14, 
5. Posavje Pobočje 8

STAREJŠI�DEČKI�1.�SKL�–�sku-
pina�A1
Rezultati – Rudar : Brežice 
86:93, Brežice : Vojnik 63:84
Lestvica – 1. Helios Suns 21, 3. 
HPG Brežice 17

KADETINJE� SKL� –� skupina�
Zahod
Rezultat – Grosuplje : Podbo-
čje 106:31 
Lestvica - 1. Triglav 28, 8. Pod-
bočje Posavje 15

Nova telovadnica, ki so si jo 
uredili na lastne stroške, pri-
naša več prostora za vadbo in 
postavitev ringa, ki ga do sedaj 
niso imeli, zato so člani kluba 
občutke, ki jih ponuja borba v 
ringu, spoznavali šele na sa-
mih tekmah, kar je imelo pre-
cejšen psihološki vpliv na bor-
bo. Z najemom prostora so se 
dvignili tudi stroški izvedbe 
treningov, ki jih uspešno po-
krivajo ob lastnem vložku in 
pomoči občine. V zadnjih treh 
letih je vodenje kluba in glav-
no trenersko vlogo prevzel Kr-
čan Iztok�Keše, ki se je pričel 
ukvarjati z borilnimi športi 
že pri petih letih. Zasnoval je 
načrt za dvig kakovosti dela v 
klubu, kar je pripomoglo k no-
vim prostorom, postavitvi rin-
ga in kletke za vadbo moči, 
povečali so število kosov vad-
bene opreme, večji je pouda-
rek na tehnični in fizični vadbi.
Za njimi je vrhuska sezona 
2015 v »wako kickboxingu«. V 
Krško so pripeljali pet naslo-
vov državnih prvakov (enkrat 
med starejšimi kadeti ter dvak-
rat med mladinci in člani) ter 
po eno drugo in tretje mesto. 

Ambiciozni krški tajski boksarji 
KRŠKO�–�V�Klubu�tajskega�boksa�Krško�je�v�septembru�preteklega�leta�s�selitvijo�vadbenih�aktivnosti�v�pro-
store�bivšega�»Baby�centra«�v�starem�delu�Krškega�zavel�nov�veter.�To�je�dalo�klubu�dodaten�zagon�za�delo�
in�kakovostno�vadbo,�rezultati�pa�so�se�hitro�pokazali�tudi�na�tekmovanjih�doma�in�v�tujini.�

Posebej izpostavljajo zmago 
za evropski pokal v Karlovcu 
(Hrvaška), ki jo je dosegel Mi-
tja�Radej, in drugo mesto Žige�
Bobniča na svetovnem poka-
lu v Innsbrucku (Avstrija). Mi-
tja je tudi kategoriziran špor-
tnik na OKS in skupaj z Žigo 
tudi član slovenske reprezen-
tance. Letos se bodo udeleži-
li evropskega in dveh svetov-
nih pokalov ter iskali pot do 
kvalifikacije na svetovno mla-
dinsko (v irskem Dublinu) in 
evropsko člansko prvenstvo (v 
turški Antalyi). Med mlajšimi 
izkazujeta nadarjenost 11-le-
tni Sven�Stopinšek in 15-letni 

Janez Peršolja, ki je pri svojih 
letih na zavidljivem tehničnem 
nivoju.

Glavno energijo za delo v klu-
bu zagotavlja predsednik in 
glavni trener Iztok Keše: »V 
klubu smo se usmerili na bolj 
oseben pristop ter na odno-
se do vadečih z dobro komu-
nikacijo in spoštovanjem. Bor-
cem moraš dati vedeti, da smo 
skupaj v dobrem in slabem, le 
tako gremo lahko vedno nap-
rej. V klubu je veliko znanja in 
posledično rezultatov. Naš cilj 
je, da v Krško pripeljemo me-
daljo z EP ali SP. Za dober re-

zultat je potrebno ogromno 
delati, ob tem pa biti še psihič-
no in fizično stabilen. Želja je 
tudi, da bi z organizacijo do-
mače tekme predstavili Krča-
nom naš šport v popolni luči z 
atraktivnimi borci, ki so lahko 
magnet za gledalce.«

V klubu je trenutno skupaj s 
karate skupino okoli 35 va-
dečih. Zavestno so se odloči-
li, da ne gredo v »komercialno 
vadbo«, kar pomeni zaslužek 
na podlagi množice vadečih, a 
hkrati posledično manjšo ka-
kovost dela. Vabijo k vadbi v si-
cer ločenih skupinah - ml. in st. 
kadeti skupaj, mladinci in čla-
ni skupaj, rekreativci posebej. 
Vadi kar nekaj pogumnih de-
klet, ki se zavedajo, da so bo-
rilni športi sredstvo za prido-
bitev moči in ugodno vplivajo 
na oblikovanje telesnih linij. Si-
cer pa je kickboks, s katerim se 
ukvarjajo v KTB Krško, v svo-
ji K1 različici tudi kandidat za 
sprejem v družino olimpijskih 
športov na olimpijadi v Tokiu 
2020, kar daje športu še do-
datno veljavo.   
 Luka Šebek 

Že vrsto let odlične rezultate 
v triatlonu na državnem nivo-
ju niza Jaroslav�Kovačič, ki je 
lani osvojil tri naslove držav-
nega prvaka, enega v duatlo-
nu in dva v različnih razdaljah 
triatlona, kot vrhunec kariere 
pa mu je uspel odličen nastop 
na evropskem prvenstvu v dol-
gem triatlonu, kjer je osvojil 2. 
mesto in sploh prvič Sloveni-
ji priboril medaljo s tako ve-
likega tekmovanja. Za dosego 
takšnega rezultata je potreb-
na večletna, celo več desetle-
tna doba treninga. Triatlon je 
eden izmed tistih športov, kjer 
športniki trenirajo tudi od 3 do 
8 ur dnevno, kar je v seštevku 
tudi prek 1.000 ur efektivne-
ga treninga v letu. Za šport ve-
lja, da kvaliteten trening brez 
dobre regeneracije ne prine-
se vrhunskega rezultata, zato 
naj bi športniki vsaki uri tre-
ninga namenili tudi uro rege-
neracije. Ko govorimo o tre-
ningu krškega triatlonskega 
matadorja, je bil le–ta v zad-
njem letu sestavljen iz prib-

Kovačič na svetovno turnejo
KRŠKO�-�Zimsko�obdobje�je�čas,�ko�v�ospredje�stopijo�zimski�športi,�športniki�v�letnih�pa�se�zakopljejo�v�
dolga�pripravljalna�obdobja,�kjer�nabirajo�svežino�in�kondicijo�za�tekmovanja�poleti.�Torej�se�sezona�prič-
ne�mnogo�prej,�kot�bi�si�lahko�predstavljali,�in�zato�prihaja�do�polemike,�v�kakšnem�obsegu�športniki.

ližno 530 ur (15.345 km) ko-
lesarjenja, 230 ur (2.980 km) 
teka, 120 ur (440 km) plava-
nja in 10 ur fitnesa. Skupaj to-
rej 890 ur oz. skoraj 19.000 ki-
lometrov na »lasten pogon«.
Jaroslav si je po uspešni mi-
nuli sezoni tudi za v prihodnje 
postavil visoke cilje. V tem letu 
namerava nastopiti na svetov-
nem prvenstvu v 70.3 Ironma-
nu v Avstraliji, v naslednjem pa 
na kultnih Havajih. Med profe-
sionalci je to moč doseči sko-
zi kvalifikacijsko obdobje, kjer 

tekmovalci zbirajo točke in le 
najboljšim je omogočen na-
stop na svetovnem prvenstvu.
Ker je triatlon postal hitro 
rastoč globalni šport, se tudi 
tekmovanja vrstijo širom po 
svetu in v vseh letnih časih. 
Eden izmed prvih spektak-
lov letošnje sezone bo 70.3 
Ironman v Dubaju (29. januar-
ja), kamor se z visokimi priča-
kovanji odpravlja tudi Jaroslav. 
Pravi, da še nikoli ni bil v formi, 
kakršni je sedaj, saj je letos ko-
ličino treninga povišal za 10-

15 odstotkov. Zgodaj spomla-
di se z družino seli v Houston 
(ZDA), kjer bo na »ameriški 
turneji« opravil štiri tekmova-
nja. Poleti sledijo tekmovanja v 
srednji Evropi z vrhuncem 24. 
julija, ko bo na Poljskem bra-
nil naslov evropskega podpr-
vaka. Kot smo že omenili, se bo 
skušal kvalificirati za SP v 70.3 
Ironmanu, ki bo 4. septembra 
2016. Sezono bo zaključil v Po-
reču, z državnim prvenstvom 
sredi meseca oktobra.
 L. Šebek

POSAVJE - Člani Posavskega alpi-
nističnega kluba so dolgo suho je-
sensko obdobje izkoristili za ob-
novo poti v njihova plezališča in 
tudi za ureditev njihovega ledne-
ga poligona pri slapu Ubijavnik na 
Bohorju. Zimske temperature so 
omogočile nastajanje ledu in tako 
so kmalu po novem letu že lahko 
začeli z lednim plezanjem. Prvi 
udarci v ledu so prav prišli pred-
vsem tečajnikom alpinistične šole, 
saj so tako pridobili prve izkušnje 
s plezanjem zaledenelih slapov, ki 
jih bodo lahko prenesli v Alpe.
Ker pa je visokogorje že zajela pra-
va zima, ljubiteljev zimskih gora 
pa je vedno več, so se alpinisti od-

ločili, da neizkušenim in tistim, ki bi radi svoje znanje nadgradili 
ali dopolnili, omogočijo spoznavanje z varnim gibanjem v gorah 
v zimskih razmerah. Začetni tečaj zimskega gorništva začenja-
jo v petek, 29. januarja, več informacij pa je dostopnih na njiho-
vi spletni strani. Vir: PAK

Alpinisti pripravljeni na zimo

Plezanje v zaledenelih sla-
povih (foto: Andrej Trošt)

Odbojkarice druge v Ljubljani

V novi telovadnici imajo prostor tudi za ring.
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»Cilj je opraviti zelo obsežne 
priprave, tako da načrtujemo 
zelo veliko dela, a bo verjetno 
kljub temu čas do nadaljevanja 
prvenstva hitro minil,« je zgo-
dnji začetek priprav pojasnil 
trener Tomaž�Petrovič. Krča-
ni bodo kot edini med prvoli-
gaši celotne priprave opravili 
v domačem okolju, znotraj po-
gojev, ki so jim na voljo, pri če-
mer je Petrovič kot težavo iz-
postavil predvsem dejstvo, da 
zaradi snega in razmočenosti 
niso mogli trenirati na narav-
ni, ampak le na umetni travi. 
Največ pozornosti posveča-
jo kondiciji in taktiki. »Naša 
igra je v 80 % že dve leti ena-
ka, čeprav so nam v drugi ligi 
govorili, da igramo preveč na-
padalno, v prvi pa, da igramo 
preveč obrambno. Razlika je, 
proti komu si kaj sposoben oz. 
kaj ti nasprotnik dovoli. Našo 
igro bomo razvijali še naprej 
in razširili nabor rešitev, veli-
kih sprememb pa ne bo,« do-
daja prvi mož stroke.

PRIŠLA�ČETVERICA�
IZ�MARIBORA
Odločeni, da naredijo vse, kar 
je možno, da si zagotovijo ob-
stanek v ligi, so se v Krškem 
povezali s še vedno aktualnimi 
državnimi prvaki iz Maribora, 
ki so jim v zimskem prestop-
nem roku za pol leta posodili 

kar štiri svoje mlade nogome-
taše: vezista Dina�Hotića,�bra-
nilca� Damjana� Vukliševića�
in� Robija� Pušaverja� ter na-
padalca�Martina�Kramariča. 
Vsi štirje zaradi velike konku-
rence doslej niso dobili veliko 
priložnosti v prvi ekipi Mari-
bora, še največ jih ima za sabo 
Hotić (14, od tega štiri v tej se-
zoni), ljubiteljem nogometa je 
najbrž vsaj malo znan tudi No-
vomeščan Kramarič, ki je še v 
lanski sezoni kot 16-letnik za-
bil tri prvoligaške gole v dre-
su Krke. »V Krško sem prišel, 
da si zagotovim večjo minuta-
žo in dobim 'tekme v noge' ter 
da pomagam izboriti obstanek. 
Mislim, da je ekipa dovolj dob-
ra, da to doseže. Vsi dobro de-
lajo, tudi novinci smo se hitro 

adaptirali, fantje so nas lepo 
sprejeli in se že družimo med 
sabo,« je ob tem povedal mla-
di reprezentant Hotić, ki ga v 
Krškem zaradi nizke postave 
in sloga igre primerjajo s slo-
vitim Messijem.

»Vsi ti fantje so za svoja leta 
zelo kvalitetni in imajo zelo 
velik potencial, je pa res, da so 
sicer že okusili prvo ligo, a so 
v zadnjem času bolj ali manj 
igrali v drugi in tretji ligi, tako 
da ne gre pričakovati, da nam 
bodo prinesli rezultatsko raz-
liko. So pa prinesli kvaliteto in 
širino, vidi se, da so vajeni pro-
fesionalnega nivoja, tako da so 
tudi v delovnem smislu pri-
nesli napredek, poleg tega so 
na voljo tudi na dopoldanskih 

treningih, kar je prav tako po-
membno,« ocenjuje Petrovič. 
Na pomislek, da bodo štirje 
novinci vzeli minutažo »staro-
selcem« vključno z domačini, 
pa odgovarja: »Z Mariborom 
imamo zelo korekten dogovor 
in v pogodbi ni nobenega člena 
o njihovi minutaži, kar je po-
gosto praksa v takšnih prime-
rih. Fantje imajo priložnost, ki 
bi jo v Mariboru težko dobili, 
minutažo pa si morajo izboriti 
tako kot vsi ostali.« 

V času priprav bodo člani od-
igrali več prijateljskih tekem, 
prvo to soboto, 23. januarja, 
ob 14. uri v Termah Čatež pro-
ti tekmecu iz prve lige NK Ce-
lje, v nadaljevanju pa še proti 
Zavrču, Ivančni Gorici, Zagre-
bu, Zarici Kranj, Šmarju pri Jel-
šah in Dravi Ptuj. Krčani bodo 
spomladanski del prvenstva, 
v katerem bodo lovili tri točke 
zaostanka za najbližjimi tek-
meci v boju za obstanek (Ru-
dar, Krka in Koper), začeli z 
gostovanjem ravno pri enem 
izmed njih - velenjskem Ru-
darju, nato v Krško prihaja 
Krka. Kljub daleč najnižjemu 
proračunu v ligi Petrovič ne 
meče puške v koruzo, a vsee-
no opozarja: »Če bomo obsta-
li, bomo zaradi fantov in navi-
jačev.« 
 Peter Pavlovič

Nogometaši se na pomlad 
pripravljajo okrepljeni
KRŠKO�-�Članska�ekipa�NK�Krško�je�kot�prva�med�prvoligaši�že�6.�januarja�začela�s�pripravami�za�spomla-
danski�del�prvenstva�v�prvi�ligi�Telekom�Slovenije,�ki�se�prične�27.�februarja.�Krčani�gredo�v�boj�za�obsta-
nek�tudi�kadrovsko�okrepljeni�s�štirimi�nogometaši,�posojenimi�iz�NK�Maribor.

Krčani so priprave začeli na igrišču z umetno travo.

RADENCI, KRANJ, KRŠKO - Člani Športnega društva Plavalček 
so integrirano z ostalimi plavalci neinvalidi 17. januarja tekmo-
vali na pokalu Radenci. Tekmovali so v disciplinah 50 m prosto, 
prsno in hrbtno ter v skupini invalidov dosegli naslednje rezul-
tate: na 50 m prosto je Maj�Režman osvojil 3. mesto, Mateo�Še-
parovič 2. mesto in David�Šeparovič 1. mesto. Pri dekletih je 1. 
mesto osvojila Amadeja�Urbanč�Vlahov. Na 50 m prsno je Mi-
tja�Cizel osvojil 2. mesto, Denis�Moreše pa 1. mesto.
20 članov Plavalnega kluba Celulozar Krško pa je sodelovalo na 
18. mednarodnem plavalnem mitingu Dr. Fig v Kranju. Med več 
kot 550 sodelujočimi so dosegli nekaj odličnih rezultatov. Tim�
Bizjak je zmagal na 50 m hrbtno, na 50 m delfin je s 4. mestom 
za stopničkami zaostal za 16 stotink, za 7 stotink pa mu je na-
stop v popoldanskem finalu pobegnil na 50 m prosto. Peter�Kr-
žan�in�Brin�Lipovž sta bila najboljša na 100 m (25. in 40. mes-
to), tri osebne rekorde sta v Kranju izboljšala Luka�Ferenčak�
in�Matija�Osetič, odlično pa so nastopili še Aneja�Arh,�Gašper�
Božovič,�Jakob�Jelenko,�Nejc�Kapušin,�Svit�Lenartič,�Tomaž�
Mandl,�Matija�Marolt,�Blaž�Plevnik,�Nik�Pribožič,�Florijan�
Resnik,�Tim�Sokolovič,�Matija�Strgar�Kunej,�Žan�Zakšek,�Maj�
Zorko�in�Blaž�Šribar.

Plavalčki tekmovali v Radencih, 
Celulozarji v Kranju

Člani ŠD Plavalček na tekmovanju v Radencih

KRŠKO - Šahovska zveza Slovenije vsako leto spremlja in točku-
je uspehe vseh prek 60 šahovskih klubov v Sloveniji v vseh ka-
tegorijah (članski, mladinski in seniorski) ter na koncu leta ob-
javi skupno uvrstitev klubov na podlagi tega točkovanja. V letu 
2015 je šahovski klub Triglav Krško dosegel odlično drugo mesto 
med šahovskimi klubi v Sloveniji, kar je izjemen uspeh in zasluga 
vseh trenerjev, šahistov in šahistk ter ostalih sodelujočih. Pred 
njim je le Šahovsko društvo Radenska - Pomgrad iz Murske So-
bote, za njim pa ŠD Kočevje, ŠD Krka Novo mesto, ŠK Komenda, 
ŠK Nova Gorica itd. Šahovski klub Brežice je na omenjeni lestvici 
zasedel 34. mesto. V letu 2015 je članica šahovskega kluba Tri-
glav Krško Mariya�Muzychuk postala svetovna članska prvaki-
nja, kar nekaj mladinskih in članskih ekip ali posameznikov pa 
je osvojilo prva mesta na državnih prvenstvih. 

Sicer pa so se 
mladi posavski 
šahisti izkazali 
tudi na 20. posa-
mičnem osnov-
nošolskem pr-
venstvu, ki je 
10. januarja po-
tekalo v organi-
zaciji Šahovske 
zveze Sloveni-
je in Zavoda za 
šport RS Planica 
ob soorganiza-
ciji OŠ Kozje in 
DŠM Celje. Tek-
movanje je potekalo v štirih ločenih konkurencah: fantje do 15 
let, dekleta do 15 let, fantje do 12 let, dekleta do 12 let. Dosegli 
so naslednje rezultate: 1. mesto Pia�Marie�Ružič, OŠ Brestanica, 
dekleta do 12 let, 8,0 točk od 9,0 možnih; 3. mesto Aleksander�
Bajc, OŠ Leskovec pri Krškem, fantje do 15 let, 7,0/9,0; 6. mesto 
Larisa�Kuhar, OŠ Cerklje ob Krki, dekleta do 12 let, 6,0/9,0; 7. 
mesto Pia�Rožmanec, OŠ Blanca, dekleta do 12 let, 6,0/9,0; 10. 
mesto Tina�Urbanč, OŠ Cerklje, dekleta do 12 let, 5,5/9,0; 12. 
mesto Alja�Baškovec, OŠ Podbočje, dekleta do 15 let, 5,5/9,0; 13. 
mesto Ana�Urbanč, OŠ Cerklje ob Krki, dekleta do 15 let, 5,0/9,0; 
15. mesto Anej�Bizjak, OŠ Krško, fantje do 15 let, 5,5/9,0; 24. 
mesto Klemen�Kajtna, OŠ Sevnica;  fantje do 12 let, 4,5/9,0; 28. 
mesto Nina�Bobnič, OŠ Blanca, dekleta do 15 let, 4,0/9,0; 29. 
mesto Filip�Okorn, OŠ Tržišče, fantje do 12 let, 4,5/9,0; 38. mes-
to Alja�Bizjak, OŠ Krško, dekleta do 15 let, 2,0/9,0; 46. mesto Ti-
motej�Možgan, OŠ Leskovec pri Krškem, fantje do 15 let, 3,0/9,0.

ŠK Triglav Krško drugi v Sloveniji 
v letu 2015

Pia Marie Ružič (na sredini), zmagovalka 
državnega osnovnošolskega prvenstva v ka-
tegoriji dekleta do 12 let

38-letni Brežičan Gorazd�Škof, 
ki smo ga v Termah Zreče uje-
li tik pred odhodom na prven-
stvo, je imel pred prvenstvom 
že 170 reprezentančnih nasto-
pov, koliko velikih tekmovanj 
že ima za sabo, pa niti ne šte-
je več. Pa smo preverili: prven-
stvo na Poljskem je zanj že šes-
to evropsko prvenstvo, poleg 
tega je bil tudi na štirih svetov-
nih prvenstvih. Od leta 2004, 
ko je Slovenija na domačem EP 
osvojila srebro, ni manjkal na 
nobenem prvenstvu, na kate-
rega se je Slovenija uvrstila. V 
teh letih je 'dal skozi' že kar ne-
kaj selektorjev. »Vedno, ko pri-
de nov selektor, prinese nekaj 
novega. Najbolj pomembno je, 
da ima selektor na voljo ciklus 
štirih, petih let, v katerem lah-
ko narediš neke rezultate. Po-
gosto pa bi radi nekaj čez noč, 
zato se selektorji in trener-
ji hitro menjajo, vendar to ne 
gre,« odgovarja na vprašanje 
o novem selektorju, črnogor-
ski rokometni legendi Veseli-
nu�Vujoviću. O pričakovanjih 
pred odhodom na prvenstvo 
pa: »Za nas bo zelo pomem-

Škof: združiti posavski rokomet
ZREČE,�BREŽICE�-�Evropsko�prvenstvo�v�rokometu�na�Poljskem�ima�močan�posavski�pridih,�saj�je�poleg�po-
močnika�selektorja�Uroša�Šerbca�v�njej�tudi�vratar�Gorazd�Škof�iz�Brežic,�medtem�ko�je�»bombarder«�Kle-
men�Cehte�iz�Brestanice�zaradi�poškodbe�komolca�žal�v�zadnjem�trenutku�odpadel.

ben prvi del, v katerem ima-
mo dokaj težko skupino in mo-
ramo iti korak za korakom, da 
se uvrstimo v drugi del. Bo pa 
veliko pokazala že prva tek-
ma s Švedsko.« Ki so jo, kot 

vemo, naši 
kljub dob-
rim obram-
bam Ško-
fa v drugem 
polčasu tes-
no izgubili, 
na drugi tek-
mi proti Špa-
niji pa so po 
veliko bolj-
ši predstavi 
iztržili točko. 
Sinoči so se v 
odločilni tek-
mi za napre-
dovanje po-
merili še z 
Nemčijo.

Čeprav ga 
pestijo po-
škodbe in je 
še septembra 
imel opera-
cijo komolca, 

dolgoletni čuvaj mreže repre-
zentanci še ne zapira vrat. Če 
se bo Sloveniji preko aprilskih 
kvalifikacij uspelo uvrstiti na 
olimpijske igre v Rio de Jane-
iro, si želi reprezentančno ka-

riero zaključiti z nastopom na 
olimpijadi, ki ga še nima. »Je 
pa res, da mora to dopuščati 
tudi telo, kot napol invalid za-
gotovo ne bom šel v Brazilijo,« 
dodaja. Na klubskem nivoju je 
že nekaj let v Franciji in ravno 
v teh dneh naj bi iz Nantesa 
prestopil v drug klub. Ga lah-
ko kdaj pričakujemo tudi v ka-
terem domačem klubu? »Mis-
lim, da ne, ker je dovolj mlajših 
fantov in ne spadam več sem.« 
Po zaključku kariere bi se rad 
bolj posvetil lastni rokometni 
šoli, v kateri ima kar nekaj ot-
rok, poudarja pa še: »Ogromno 
bom delal na združitvi posa-
vskega rokometa, kajti imamo 
veliko klubov, ki bi jih bilo tre-
ba povezati. Če se najdejo pravi 
ljudje, bi lahko naredili en ve-
lik klub, imamo potencial. To bi 
bilo edino pravilno, na 15 km 
imeti več prvoligašev in drugo-
ligašev je brezpredmetno.« Za-
veda se, da je to težka naloga, a 
verjame, da bo nova generacija 
razmišljala drugače in zmogla 
uresničiti ta cilj.

 Peter Pavlovič

Gorazd Škof
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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

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvih v Brežicah in Sevnici.

Spoštovane bralke in bralci!
V zadnjem času smo v uredništvo prejeli več pisem, v kate-
rih žal anonimni pisci opozarjajo na nepravilnosti v delova-
nju določenih ustanov in služb v posavskem okolju. Takšnih 
pisem ne moremo objaviti oziroma od avtorjev pisem bralcev 
zahtevamo poln poštni naslov in telefonsko številko, na kate-
ri ga je možno preveriti. Dopuščamo pa možnost objave pis-
ma, podpisanega le z začetnicami avtorja, naslov pa ostane 
znan le uredništvu. 
 Uredništvo

... in jasne glave, da ne bo preveč sladkobno vse skupaj ...
Sem se odločila, da namesto naših izvoljenih krajevnih občinskih 
velmož jaz kdaj pa kdaj poskrbim za kakšno pavlihovsko iz naših 
krajev. Na primer tole, zadnjo aktualno: krajevna tabla. Za vasico 
Arnovo selo. Vas, vasico, malce raztegnjeno, posejano ob dveh ve-
likih cestah (ne vem, če sta to občinski, državni, krajevni???). Ker 
me to niti ne zanima.
Vzemimo danes za pavlihovski primer tablo, ki označuje tisto Arno-
vo selo, ki "gre" od Spodnje Pohance (od rondoja torej) proti Zgor-
nji Pohanci. Označevalna tabla z napisom in imenom naše prele-
pe vasi je stala kar nekaj časa takoj na križišču oz. rondoju. Tako 
je bilo tudi edino prav. In glej ga zlomka, neka služba (me ne zani-
ma, katera je to nalogo dobila in od koga) je to isto tablo za to isto 
vas prestavila skoraj kilometer višje, jo skrajno šlampasto zako-
pala v obcestni jarek, zaprla uvozni pogled prihajajočih iz Mrzla-
ka in - kar je najhuje - odrezala deset hiš iz naše vasi. Prebivalci 
teh desetih hiš zdaj stanujejo v vasi "Nikjer", ker se je pač nekdo 
v neki pisarni tako odločil. Morda delavci niso imeli dela, morda 
samo preizkušajo našo potrpežljivost, kdo ve?! Vem pa, da občani 
in občanke plačamo tudi take brezvezne posle, da o napaki, vsebi-
ni, pojavni obliki ... sploh ne govorimo.
Kako pa postavljajo tablo za drugi del naše vasi, torej tisti pro-
ti Artičam, pa kdaj drugič. Ker bi se znalo zgoditi, da bi dve tabli 
hkrati lahko za to isto službo pomenili pač že prevelik izziv ... In 
morda bi se vsi skupaj znašli kje na dobovskem koncu ... Pri nas 
je možno VSE !
 Ernestina Rožman, Arnovo selo 

Naj bo jasno nebo 
tega novega leta ...

Večkrat smo že povedali, da se ne gremo medijskega obračunava-
nja, vendar članek, na katerega odgovarjamo, preprosto ne more 
ostati brez odgovora.

Zadeva je jasna. Tožba župana zoper občinski svet in njegovo ne-
zakonito sprejemanje odločitev v nasprotju z veljavnimi akti je do-
bljena in dokončna. To je dejstvo. Rednih pravnih sredstev zoper to 
sodbo ni. Razmišljanje svetniške skupine o morebitni vložitvi izre-
dnih pa je prepuščeno zgolj in samo njim. 

Ravno tako se pozablja, da je odločbo ministrstva, na katero se 
ves čas sklicuje svetniška skupina, povozila sodba Okrajnega so-
dišča v Krškem, ki jo je dobila občina, na kar se je prekrškovni or-
gan ministrstva pritožil in je zadeva še vedno v odločanju na Viš-
jem sodišču v Ljubljani.

Kar pa se tiče navedbe svetniške skupine, »da je bil denar od tele-
fonije zadržan in porabljen tudi za delovanje občinske uprave«, je 
zadeva takšna. Občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki, kot 
to razumejo občani in kar je razvidno tudi s spletne strani občine, 
je pet zaposlenih javnih uslužbencev. Ti za svoje delovanje, to je 
za stroške dela in materialne stroške, niso nikoli porabili niti cen-
ta tako imenovanega telefonskega denarja, s katerim se ukvarja 
tudi predmetna odločba. Iz navedenega pisanja pa se da sklepa-
ti ravno to, kar je zaznati tudi iz določenih komentarjev občanov.

Ker pa člani svetniške skupine v zaključku navajajo, da si želijo 
medsebojnega spoštovanja, globoko upamo, da se zavedajo, kaj 
to pomeni in da v bodoče ne bodo v medijih navajali neresnic o 
delu občinske uprave.

 Občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki     

Odgovor na članek 
»Svetniki odgovarjajo županu« 
(Posavski�obzornik�št.�1,�četrtek,�7.�1.�2016)

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Območna 
enota (OE) Krško posreduje javni odziv na medijsko izpostavljeno 
temo delovanja ortodontske zobozdravstvene dejavnosti v Posavju.

Konec leta 2015 se je upokojil ortodont, ki je svojo dejavnost v 
vsej svoji delovni dobi izvajal v občini Krško, po spletu nenačrto-
vanih okoliščin pa le zadnjih nekaj mesecev pred svojo upokojitvi-
jo v Zdravstvenem domu Sevnica. Za začasno delo v Zdravstvenem 
domu Sevnica je pridobil soglasje Ministrstva za zdravje, vendar 
je bilo to izdano na njegovo ime, torej ga po njegovi upokojitvi ni 
mogoče prenašati na drugo pravno ali fizično osebo.

ZZZS OE Krško je takoj po prejemu obvestila sedaj že upokojene-
ga ortodonta (julij 2015) prosila odgovorne institucije, da prič-
nejo postopek za prenos dejavnosti ortodontije na nadomestnega 
izvajalca. Žal tega do 31. 12. 2015 niso storile, kljub temu, da je 
ZZZS OE Krško z odgovornimi institucijami tvorno sodeloval. Zato 
je ZZZS OE Krško izpeljal postopek začasnega prenosa dejavnos-
ti ortodontije od upokojenega izvajalca k začasnemu nadomest-
nemu izvajalcu za dobo šest mesecev oziroma do odločitve odgo-
vornih institucij, kdo bo dokončni prevzemnik izvajanja dejavnosti 
ortodontije. Dejavnost ortodontije bo v naslednjih mesecih začas-
no izvajal Zdravstveni dom Krško, ki ima edini od vseh treh zdrav-
stvenih domov v Posavju zaposlenega ortodonta in tako tudi po-
goje za začasen prevzem dejavnosti. Temeljno poslanstvo ZZZS je, 
da skrbimo za zavarovane osebe, kar smo z aktivnostmi začasne-
ga prenosa dejavnosti tudi storili.

Dejavnost ortodontije je specialistična dejavnost, ki jo potrebu-
je manjši delež populacije, zato ni najpomembneje, da se izvaja v 
vsakem kraju, saj imajo občani celo možnost, da si specialiste iz-
berejo kjerkoli v Sloveniji. Enako velja tudi za ostale specialistič-
ne dejavnosti, kot npr. kardiologija, diabetologija, kirurgija, ki jih 
ne zagotavljamo v vsakem kraju. Za prenos dejavnosti ortodonti-
je v občino Sevnica trenutno ni pogojev, ker ta občina ne zagotavl-
ja ortodonta, ki bi dejavnost opravljal. 

Izvajanje ortodontije v občini Krško, geografsko sredi regije Posav-
ja, je glede dostopnosti za vse občane Posavja in morebitnega na-
domeščanja med ortodonti morda celo primernejše, vendar se bo 
o dokončni lokaciji te ambulante odločilo Ministrstvo za zdravje. 
Navajamo primerljiv primer, da mreža zdravstvenih storitev za-
gotavlja Zdravstvenemu domu Sevnica dejavnost Splošne psihiat-
rične obravnave na domu, ki jo Zdravstveni dom Sevnica izvaja za 
občane cele regije Posavje.

ZZZS OE Krško bo tudi vnaprej sledil osnovnemu cilju, da zago-
tavlja primerno preskrbljenost z dejavnostmi, ki so potrebne za 
ustrezno preskrbljenost z zdravstvenimi storitvami vseh občanov 
Posavja, ta je na področju ortodontije precej nad povprečjem, kot 
jih dosega večina ostalih regij v Sloveniji.
 Doc. dr. Tatjana Mlakar, univ. dipl. ekon., 
 vodja – direktorica ZZZS OE Krško

Sevnica ni izgubila ortodonta

SEVNICA - Kakšni so vaši spo-
mini na osnovno šolo? Tisti, ki 
so zaključili zadnje leto svoje-
ga šolanja v novi šolski zgrad-
bi OŠ Sava Kladnika Sevnica, 
so ohranili mnogo lepih spo-
minov, ki so jih po 50 letih po-
novno obudili ob lanskole-
tnem jesenskem obisku. »Bili 
smo prva generacija, ki je obi-
skovala in zaključila osmi ra-
zred v novi stavbi sevniške 
osnovne šole. Do leta 1964  
je pouk v Sevnici potekal na 
treh lokacijah, za nižje raz-

Sevniški sošolci po petdesetih 
letih ponovno v šoli

rede v zgornji in spodnji šoli 
v starem delu mesta, za viš-
je razrede v Tariškem dvor-
cu na Radni,« je pripovedoval 
Igor�Svažič, ki je bil del prip-
ravljanega odbora za organi-
zacijo srečanja. »Po petih de-
setletjih se nas je zbrala dobra 
polovica nekdanjih 110 učenk 
in učencev. Z zanimanjem smo 
si ogledali šolske prostore pod 
vodstvom Aleša�Tuhtarja ter 
z veseljem prisluhnili kratki 
zgodovini šolstva v domačem 
kraju, ki jo je predstavil Oskar�

Zoran�Zelič. Spomnili smo se 
tudi marsikatere dogodivšči-
ne, učiteljev ... Prostori pa so 
ostali skoraj enaki, le telovad-
nica je tisti del, ki je mi nismo 
imeli, pa tudi zunanjega igri-
šča takrat še ni bilo,« je nada-
ljeval sogovornik, ki je vesel, 
da se generacija, ki je zaklju-
čila šolanje v šolskem letu 
1964/1965, uspe dobiti od 
25-letnice zaključka osnovne 
šole vsakih pet let. 

 S. R., foto: I. Svažič

Udeleženci jubilejnega srečanja

SEVNICA - 17. decembra so v Kopitarni Sevnica po nekajletnem 
premoru pripravili prednovoletno srečanje vseh upokojencev 
podjetja. »Odziv je bil nad pričakovanji, saj se je srečanja ude-
ležilo več kot osemdeset bivših zaposlenih in vsi so dobili prilo-
žnostno novoletno darilo,« je v sporočilu zapisala vodja trženja 
Tatjana�Šinkovec in dodala, da na srečanju ni manjkalo smeha, 
petja in plesa. Sevniško podjetje, ki bo letos obeležilo 130-letni-
co delovanja in je znano po izdelavi kvalitetne obutve z lesenim 
podplatom, se namerava približati upokojencem tudi tako, da 
bodo lahko v trgovinah Kopitarne po celotni Sloveniji od 1. do 5. 
v mesecu uveljavljali upokojenski popust. Udeleženke in udele-
žence je na začetku pozdravil in nagovoril direktor Marjan�Kur-
nik, sledil je ogled proizvodnje v obratu kopit v spremstvu vodje 
proizvodnje Darka�Lisca, upokojenke in upokojenci pa so ob za-
ključku dogodka izrekli vodstvu podjetja iskrene čestitke in po-
hvalo za organizacijo prijetnega druženja.  S. R.

Prednovoletno druženje s plesom 

V jedilnici Kopitarne je potekalo prednovoletno druženje z 
nekdanjimi upokojenci podjetja.

BREŽICE - Na Zavodu za pod-
jetništvo, turizem in mladino 
Brežice so tudi v preteklem letu 
vsako sredo turiste iz Term Ča-
tež peljali na voden pohod po 
Čateževi energijski pešpoti. Po-
hodi, ki so bili v lanskem polet-
ju obiskani najbolje do sedaj (v 
primerjavi z letom 2014 se jih 
je udeležilo 42 % več pohodni-
kov) so se prijeli med obisko-
valci term, v decembru pa so 
primerno letnemu času priče-
li z nočnimi pohodi na Šentvid, 
kjer so si, kolikor jim je to do-
puščalo vreme, priredili pravo 
zimsko dogodivščino. »Na de-
cembrskih pohodih nas tako 
kot prejšnjo zimo niso razvese-
lile snežne razmere, nato pa je 
prišel 6. januar z obilnimi snež-
nimi padavinami, ko smo imeli 
pogoje za vzpon, kakršne smo 
si lahko le želeli. Ob mističnem 
vzdušju smo si s pomočjo svet-
lobe bakel utirali pot proti vrhu 
in ga brez težav kmalu tudi do-
segli. Potem ko smo se ogreli s 
toplimi napitki, se načudili le-
potam nočnih Brežic in pozvo-
nili na zvon cerkvice sv. Vida, 
smo se odpravili nazaj v doli-
no,« so sporočili iz ZPTM Bre-
žice.   P. P.

Dobro obiskani 
pohodi na Šentvid
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način sez-
nanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi živ-
ljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

ZAHVALE�ali�V�SPOMIN�sprejemamo:
• v�uredništvu�v�Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v�dopisništvu�v�Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• 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

MARTINA�JUREČIČA

ZAHVALA

Hvala vsem, ki ste sočustvovali z nami. Hvala iz srca vsem, ki ste 
mojega moža in očeta v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči:�vsi�njegovi

z Gorice.

Zdaj si angel naš …
Angel z neba.

Z žalostjo v srcih smo se poslovili od
moža, očeta, dedka in pradedka

JOŽE�ROMIH

SPOMIN

Vsak dan te neizmerno pogrešamo.

Žena�Fanika,�sin�Andrej�in�hčerka�Helena�z�družinama

iz Krškega.

Veš, da je vse tako, kot je bilo,
v vsaki stvari, ki je v hiši,

v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,

le da korak in glas se tvoj nič več ne sliši.

11. januarja je minilo žalostno leto,
odkar se je poslovil naš dragi

RUDOLF�VODOPIVC

ZAHVALA

V 86. letu starosti se je od nas poslovil 
mož, oče, dedek, pradedek

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti, darovali sveče, cvetje in svete maše ter nam izrekli 
iskreno sožalje. Posebna zahvala zdravstvenemu osebju, gospodu 
župniku Jožetu Špesu za lepo opravljen obred, ge. Marjetičevi za 
ganljive besede slovesa, pevcem za zapete pesmi in g. Binetu za 
zaigrano Tišino, pogrebni službi Kostak, kolektivu Termoelektrarne 
Brestanica, kolektivu DS Smith in kolektivu Mitrom.
Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči:�vsi�njegovi

z Armeškega 44a, Brestanica.

EDI OJSTERŠEK

ZAHVALA
V 68. letu starosti nas je zapustil naš dragi 

mož, oče, dedi, brat, bratranec in stric

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za tolažilne 
besede, izrečena ustna in pisna sožalja, za podarjene sveče ter 
denarno pomoč. Posebna hvala gospodu duhovniku Milanu Kšeli 
za lepo opravljen obred ter vsem, ki ste pokojnika pospremili na 
njegovi zadnji poti. Vsem še enkrat hvala, ki ste ga imeli radi in ga 
boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči:�vsi�njegovi

s Kregarjeve ulice, Brežice.

EMILIJAN LONGO

ZAHVALA

V 86. letu starosti
nas je zapustil naš dragi

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sodelavcem 
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči:�vsi�njegovi

JULIJANA ANDREJAŠ �20.�12.�2014
STANKO ANDREJAŠ �19.�1.�2014

SPOMIN

Vajini�najdražji.

Lepo je bilo živeti z vama. Pogrešamo vaju!

ROMAN GOŠEK

SPOMIN

12. januarja sta minili dve žalostni leti,
odkar nas je zapustil naš dragi

�Vsi�njegovi

z Vetrnika.

Hvala vsem, ki se ga še vedno spominjate.

Kogar imaš rad, nikoli ne umre,
le daleč, daleč je ...

T. Pavček

MELITA PAVLIN

SPOMIN

Lepa hvala vsem, ki si vzamete čas in z mislijo nanjo postojite ob 
njenem grobu, ji prižgete svečko in jo ohranjate v lepem spominu.

Mama�Nada

iz Krškega.

Vidim tvoj obraz,
slišim tvoj glas,

še korak mi je znan,
ko se sprašujem zaman.

Zakaj te več ni?

16. januarja so minila tri leta,
odkar me je zapustila moja draga hčerka

NUŠKI�KUKOVIČIČ

SPOMIN

Hvala za vse lepe trenutke. Pogrešale te bomo.

Članice�aktiva�tujih�jezikov�Gimnazije�Brežice

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,

v mislih si, besedah naših,
le da korak se tvoj nič več ne sliši …

(J. Medvešek)

V spomin naši dragi sodelavki

»Na tekaškem treningu ob reki Savi sem slučajno nekaj 100 
metrov pred nuklearko opazil in kasneje poslikal "delo" bo-
brov. Zanimivo, nasprotno obrežje čistijo delavci, ki delajo 
transportno pot, na tej strani pa so se jim pridružili bobri,« je 
ob nekaj fotografijah, ki pričajo o prisotnosti teh velikih glo-
dalcev ob reki Savi, zapisal bralec Roman�Blatnik.

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

NUŠKE�KUKOVIČIČ

ZAHVALA

se najtopleje in iskreno zahvaljujemo za nesebično pomoč družini 
Mirt, Lions klubu Krško za izraz spoštovanja in sočutne besede, 
violinistki za nežno glasbo, gospodu župniku za poslednje slovo, 
ostalim govornikom za spoznanje, da je bivala in delovala, gospodu 
Železniku za doživeto zapete pesmi, podjetju Kostak za pokop, vsem, 
ki ste darovali cvetje in sveče, ter vsem, ki ste se poklonili njeni tišini.

Vsi�njeni

Ob boleči in tragični izgubi naše drage

iz Krškega

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

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

(M. Kačič)

MARTIN�MRVIČ

SPOMIN

28. januarja bo minilo žalostno leto,
odkar nas je za vedno in mnogo prezgodaj

zapustil naš dragi sin

Žalujoči:�vsi�njegovi�

iz Dolenjega Boštanja.
Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem preranem 
grobu, prižigate sveče in ga ohranjate v lepem spominu. Pogrešamo 
ga vsi, ki smo ga imeli zelo radi.

Minilo bo leto dni,
odkar sveča ti v pozdrav gori.

Vse ure, dneve in noči
povsod si z nami v srcu ti.

Solze, žalost, bolečina te zbudila ni.

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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Kupim�gozd (kolosek) v k.o. 
Čatež ali k.o. Cerina. 
Te.: 041 726 086

V Sevnici, Šmarje, prodam 
manjši objekt na zelo lepi legi. 
Tel.: 041 823 405, 031 859 489

Prodamo�novo vilo v Meduli-
nu (na fotografiji), 2 x 3-sobni 
app, EI: A, panoramski pogled, 
klima, izredno dobra gradnja. 
Cena 160.000 €. 
Tel.: 040 861 805

NEPREMIČNINE
Prodam ali oddam v najem vi-
nograd (400 trt), gozd in paš-
nik. Veliki Trn, Sr. Arto. 
Tel.: 031 214 635

Prodam parcelo za vinograd, 
26 arov, Nova Gora. 
Tel.: 031 289 319

V najem oddamo vinograd, 
1300 trt, na relaciji Golek – 
Osredek, možna strojna obde-
lava. Tel.: 031 396 150

Oddam vinograd v brezpla-
čen najem, 450 trt, v Drožanju 
(Lamprče) nad Sevnico. 
Tel.: 041 690 684

Mlada družina išče hišo ali 
vikend v Posavju za najem z 
možnostjo odkupa. 
Tel.: 070 344 349

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

mali oglasi

- 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

obzornikova oglasna mreža

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam BMV 316, l. 1995, zelo 
dobro ohranjen, garažiran, regi-
striran do 15.7.2016. 
Tel.: 040 734 775

Prodam kombi Mercedes Benz 
110 CDI Vito, podaljšan, 5 se-
dežev, klima, zatemnjena ste-
kla, vlečna naprava, tehnični do 
30.9.2016. Tel.: 031 345 250

KMETIJSTVO

Prodam Zetor 5211, letnik 
1991, ohranjen, traktorsko ko-
silnico BCS 404 in tračni obra-
čalnik, ugodno. 
Tel.: 041 571 453

Prodam drva (jelša, bukev) in 
traktorski cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663 

Prodam traktorsko kiper pri-
kolico Tehnostroj, tristrani ki-
per in kosilnico BCS 127, mala 
kolesa. Tel.: 051 496 012

Prodam travniško in njivsko 
brano, sejalnico za žita, dvižni 
drog s kleščami, platišča za 
IMT 539, podaljšek za ki-
per kamion, pocinkan križ 
250/100 CM. Tel.: 041 439 288

Prodam krmo v kockah, 300 
kom, cena 1,30 €/kom, na ko-
ličino po dogovoru, koruzo, na-
ravno sušeno (0,20 €), in ječ-
men (0,22 €). 
Tel.: 040 262 867

Prodam seno v okroglih balah. 
Tel.: 070 739 874

Prodam oluščeno piro, seno 
in slamo v okroglih balah, plug 
Lemken 100 (3 + 1 obračal-
ni), koruzo (0,18 €) in ajdovo 
moko. Tel.: 031 834 173

Prodam� pšenico, ječmen in 
koruzo. Tel.: 041 913 799

Peleti s certifikatom EN 
plus, tona že od 230 € dalje, 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam 400 l cvička. 
Tel.: 031 333 504

Prodam vino cviček, mešano 
rdeče, mešano belo, laški riz-
ling. Okolica Brežic. 
Tel.: 040 744 776

Vino, belo in rdeče, bizeljsko-
-sremiški vinorodni okoliš, 
prodam. Tel.: 041 643 972

Prodam modro frankinjo, la-
ški rizling in sremiško rdeče 
vino, vse letnik 2015, okolica 
Senovega. Tel.: 031 564 785

Kupim vinogradniške stebre 
od najcenejšega in najbližjega 
ponudnika. Bizeljsko. 
Tel.: 041 927 628, popoldan

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, 2,20 m. Cena 1,20 €/kos. 
Tel.: 051 380 079

Prodam kolje za vinograd in 

vrtno frezo Marko, 5 KS. 
Tel.: 030 694 956

Prodam�orehova jedrca, cena 
po dogovoru, okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

ŽIVALI

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Polajžer Marjan s.p., Vidovica 
2, Pristava pri Mestinji. 
Tel.: 040 673 009

Kupim debele krave in telice 
za zakol ter suhe za dopitanje. 
Plačilo takoj! 
Tel.: 040 179 780

Prodam kravo LS, 4 mesece po 
telitvi, 2 bikca (LS + ČB) in ja-
halno kobilo. Tel.: 041 468 384

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 14 dni. Tel.: 031 738 479

Prodam kravo simentalko, 
dobro mlekarico, brejo 7 me-
secev. Tel.: 031 304 193

Prodam bikca simentalca, tež-
kega cca. 150 kg. 
Tel. : 051 239 541

Prodam več visoko brejih te-
lic in krav SR pasme. Možnost 
menjave za klavno govedo. 
Tel.: 041 838 962

Prodam�bikca simentalca, sta-
rega 5 mesecev. 
Tel.: 031 880 657

Prodam enoletne navadne rja-
ve jelene za meso ali nadaljnjo 
rejo in 20 bal suhega kvalite-
tnega sena. Tel.: 041 613 954

Prodam prašiče za zakol, tež-
ke 100-150 kg, domačo suho 
krmo, cena 1,70 €/kg, ter se-
jalnico za žito Amazone. 
Tel.: 041 972 956 

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

Janez Kralj 
univ. dipl. inž. geod., odgovorni geodet 
nepremičninski posrednik

Tel./fax: 07 49 62 715, girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

040 753 911

 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560

Ponudba je 
na naši spletni strani.

Postavitev- Posavski obzornik 20.10.2014

Logotip… Oridom nepremičnine – lahko večji bolj poudarjen

www.oridom.si

Posredovanje in svetovanje pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si, 

gsm: 031/256-560  - večje številke

Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 eur. - sprememba
Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 eur. - sprememba
Ostala naša ponudba na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

Ljudska optika Glasmaher, Dejan Stušek s.p., Pleteršnikova 1, Brežice

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

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!

Trdinova 1, 8250 Brežice
tel.: 07 499 22 33

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

več informacij na: 031 643 343

poslovne prostore v Dolenjem Boštanju (obrtna cona)PRODAJAMO
Jurij Salamon s.p., Dolenji Boštanj 55a, 8294 Boštanj

NASSFELD -
MOKRINE TEČAJ SMUČANJA

PLANICA

SMUČANJE 2016

ODHOD: 23. 1. 2016
TRAJANJE: 1 dan
CENA: 55 € (odrasli)
          50 € (mladina)
          30 € (otroci)

ODHOD: 22. 1. 2016
TRAJANJE: 1 dan
CENA: 50 €

(prevoz, karta, tečaj, čaj, malica)

ODHODI: 19.3. in 20.3. 2016
TRAJANJE: 1 dan
CENA: 38 € (odrasli)
          18 € (mladina)
          13 € (otroci)
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Prodam prašiča, težkega do 
150 kg, hranjen z domačo hra-
no. Tel.: 07 49 20 432

Prodam prašiča, težkega cca. 
180-200 kg, krmljenega z do-
mačo hrano. Tel.: 041 445 867

Prodam prašiče, 180-200 kg, 
zakol možen pri nas. 
Tel.: 041 565 142

Prodam prašiče, težke 90-110 
kg, možen zakol. 
Tel.: 031 492 837

Prodam svinji, 250 kg in 150 
kg, krmljeni z domačo hrano in 
šrotom. Tel.: 040 345 693

Prodam odojke (100 kg), 
pujsko in svinjo za zakol. 
Tel.: 031 590 523

Prodam�2 prašiča, 130 kg in 
150 kg. Okolica Blance. 
Tel.: 07 81 43 247

Prodam�2 prašiča, 150 kg in 
170 kg, možen zakol, ter vino 
cviček in frankinjo. 
Tel.: 051 870 909

Prodam prašiča, težkega oko-
li 150 kg, po izbiri. 
Tel.: 041 858 998

Prodam prašiča, težkega 130-
150 kg, krmljenega z domačo 
hrano. Možen zakol. 
Tel.: 031 531 760 

Prodam� dva prašiča, težka 
120–160 kg, ter ajdo in ajdovo 
moko, doma pridelano. 
Tel.: 051 895 099

Prodam�prašiča pitanca nad 
200 kg, možnost živega, polo-
vice ali mesarske koline. 
Tel.: 068 657 896
 
Prodam 4 prašiče, eden 180 
kg in trije nad 100 kg. 
Tel.: 041 833 956

Prodam zajce za pleme ali za-
kol, ekološke reje, ekološko 
ajdo za seme ali moko in žitno 
sejalnico, širine 2,5 m. 
Tel.: 041 243 343

Prodam zajce in breje zajklje, 
koruzo ter belo in rdeče vino. 
Tel.: 031 304 472

Kupim psička, samčka, me-
šanca med ovčarjem in rotvaj-
lerjem. Tel.: 031 272 460

RAZNO

Izkušenim teletržnikom (te-
lefonska prodaja) nudimo�
delo od doma. BioTech d.o.o., 
Ul. M. Vadnova 19, Kranj. 
Tel.: 05 90 41 575, e-pošta: 
roman@biotech.si

Rastlinjake - tunele za pokriva-
nje jagod kupim. 
Tel.: 041 896 588

Za zbirko kupim stare vojaške 
stvari (čelade, sablje, medalje, 
bajonete, uniforme in ostalo 
opremo). Tel.: 040 422 023

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

Prodam�AŽ okvirje za satnice 
(lipa/smreka), brez žice. Kva-
litetna izdelava. 
Tel.: 031 698 070

Prodam 4 zajčnike s kotilniki, 
malo rabljeni. Cena 50 €/kos. 
Tel.: 041 910 285

Izdelava vseh vrst fasad; 
napušči, suhomontažni sis-
temi, pleskarska dela. Tel.: 
041 802 054, Robert Žibert 
s.p., Podulce 41, Raka

Prodam svinjo, težko 250 kg, 
in prašiče, težke 70-100 kg. 
Tel.: 031 698 469

Prodam prašiče, težke od 90 
do 150 kg, in svinjo, cca. 250 
kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam ali menjam za drva 
dva prašiča, cca. 130-150 kg. 
Tel.: 031 466 504

Prodam enoletnega prašiča, 
težkega cca. 200 kg. Domača 
reja, hranjen s kuhano hrano. 
Tel.: 041 396 301

Ugodno prodam prašiče za 
koline in odojke, mesnati tip, 
hranjene z domačo kuhano 
hrano. Možen zakol. Kupec 
dobi raco ali petelina. 
Tel.: 031 664 286

Prodam�svinjo, težko 150 kg. 
Možen zakol. Tel.: 051 273 215

Prodam�prašiča, težkega 160 
kg, 1,80 €/kg. Domača hrana. 
Okolica Brežic. 
Tel:. 031 515 945

Prodam� prašiče za zakol in 
enega starejšega. Domača hra-
na. Tel.: 031 452 476

Prodam�prašiče, težke od 120 
do 200 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 040 628 535

Prodam�prašiča, 140-160 kg, 
cena 1,70 €/kg, možna dosta-
va ali zakol. Tel.: 041 848 740

Prodam prašiče, težke 90-120 
kg, hranjeni z domačo hrano, 
okolica Dobove. 
Tel.: 041 243 497

Prodam prašiče, težke cca. 
160–230 kg, in jedilni krom-
pir. Tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam domače peteline in 
bele race. Tel.: 051 263 351 

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.

 

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,�Bojana�Kunej,�
Smilja�Radi

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

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

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

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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

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

Tisk: Delo�d.�d.�-�Tiskarsko�središče,�
Ljubljana
Naklada: 27.100�izvodov

 

Naslednja številka (3/2016) bo izšla v 
četrtek, 4.�februarja�2016.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 28.�januar�2016.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
NA NOVI LOKACIJI!

Bralce in naročnike objav obveščamo, da smo našo pisarno v 
Brežicah v mesecu oktobru preselili na novo lokacijo, ki pa se 
nahaja le nedaleč stran od dosedanje, in sicer med Veterinarsko 
ambulanto in Mestno hišo oz. nasproti menjalnice Ažur. V 
starem mestnem jedru Brežic, na Cesti prvih borcev 20a, nas 
lahko obiščete vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek 
od 9. do 12. ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter 
druge naročene objave ali si ogledate in naročite knjige založbe 
Neviodunum.  Uredništvo

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, mladih rjavih, 
grahastih in črnih jarkic, 

starih 11 tednov, 
v soboto, 20. februarja.

Spoštovane 
stranke! 

belih kilogramskih 
piščancev,

 .

Prodam kozolec, dobro ohra-
njen. Ima lesen pod. Dimenzi-
je 5 x 10 m. Posavje. 
Tel.: 051 366 071

Iščete pomoč? Na območju 
Posavja nudimo pomoč sta-
rejšim na domu, vse ostalo po 
dogovoru. Tel.: 051 419 445, 
pomoc24doma@gmail.com

Prodam peč za centralno na 
drva z uparjalnikom ATMOS 
DC25S. Kurjena eno sezono. 
Tel.: 031 231 084

Prodam lesno obdelovani 
stroj, 3 v 1: cirkular, poravnal-
ka, vrtalnik. Cena: 350 €. 
Tel.: 041 910 285

Za telemarketing prodajo išče-
mo izkušene resne sodelavce. 
Tel.: 041 668 811, Magna plus 
d.o.o., Curnovec 42, Artiče

Profesorica matemati-
ke inštruira matematiko 
za osnovne in srednje šole. 
Tel.: 07 49 69 696, Suzana 
Urbanč s.p., Črešnjice 17, 
Cerklje

Prodam�kotel za žganjekuho, 
80-litrski, cena 250 €. 
Tel.: 07 49 61 846

Prodam sanke na konjsko 
vprego, cena po dogovoru. 
Tel.: 030 613 006

STIKI

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

43-letni moški želi spoznati 
žensko, staro 35-45 let, spoš-
tovano in čustveno, za skupno 
življenje. Tel.: 031 282 815

Dekle, če si želiš trajne ljubez-
ni, potem se javi. V dvoje bo le-
pše. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si

SODELUJTE V PUSTNIH NOVICAH!

Zbiramo članke, fotogra�je, karikature, vabimo 
sodelavce:

pustnenoviceinpika@gmail.com, 
Tel.: 041 329 239.

Pustne novice, poštno ležeče, 8251 Čatež ob Savi.
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»Z redno vadbo joge pridobi-
mo prožno in lepo oblikovano 
telo, preženemo stres in nape-
tost, uživamo v duševni umir-
jenosti, naučimo se pravilno 
dihati, ostanemo mladostni 
v vseh življenjskih obdobjih, 
izboljšamo in ohranimo svo-
je zdravje,« je pripovedovala 
učiteljica joge Marta�Perčič�s 
Senovega, ki se je prvič sreča-
la z njo v letu 1992. »Joga ne 
pomeni odmika oziroma iz-
ogibanja vsakdanjim proble-
mom. Gre za znanost, staro 
preko pet tisoč let, brez ver-
skega ozadja ali celo kultne 
pripadnosti, ki je kljub staros-
ti primerna za današnjega so-
dobnega človeka. Z redno vad-
bo sem se začela spreminjati 
tudi sama in začela iskati še 
druga vedska znanja, ki so iz-
ven okvirov časa, a nudijo od-
govore na mnoga vprašanja,« 
je umirjeno nadaljevala. Njena 
radovednost, njena razmišlja-
nja so jo nato vodila dalje in 
jo pripeljala do znanja vedske 
astrologije, ki se imenuje Džjo-
tiš. Le-ta skozi natalno kar-
to omogoča vpogled v dedni 
zapis duše človeka, v njego-
vo karmo in poslanstvo. Kas-
neje je začela proučevati tudi 
Vastu, starodavno znanost in 
umetnost, zapisano v indijskih 
vedah, ki nam pomaga s pri-

merno ureditvijo prostorov iz-
boljšati življenje. Pot jo je vo-
dila še do kitajske medicine, 
do ayurvede, s pomočjo kate-
re skuša razumeti spremem-
be, ki izhajajo iz porušenega 
ravnotežja v telesu.

LJUDEM POMAGATI 
DO�POPOLNE�TOČKE�
RAVNOTEŽJA
V njenem spominu so oživele 
še nekatere slike iz njene mla-
dosti: »Gimnazija, pouk se je 
končal, jaz pa, namesto domov, 
po šolskem hodniku do telo-
vadnice. Mrzlično kopljem po 
torbi, dokler mi roka ne zatipa 

telovadnega dresa in minuto 
pozneje že stojim v telovadni-
ci. Najprej ogrevanje in potem 
sem že pred dvovišinsko bra-
dljo. Še korak, odriv in že sem 
na spodnji prečki. Preplavi me 
občutek lahkosti, obvladova-
nja telesa, nobene teže več ne 
čutim, telo se v loku vzpne na 
zgornjo prečko, sledi zasuk, 
za trenutek točka ravnotežja 
in potem naprej, okoli preč-
ke in spet navzdol do mojega 
najljubšega dela: pod koleni se 
okoli spodnje prečke zavrtim, 
nogi odmaknem od prečke in 
mehko pristanem. In nato par-
ter: gibanje telesa, kolo, most, 

premet … Gimnazijska leta so 
minila, sledil je študij geode-
zije in nato še ekonomije, pos-
tala sem žena in mati … Po-
tem je prišel trenutek, ko mi 
je bilo naklonjeno imeti več 
časa, takrat sem vzela v roke 
prvo knjigo o jogi, ki je zapra-
šena na knjižni polici že veliko 
let čakala name. Lotila sem se 
branja, študija in udejanjanja 
tega, kar je bilo zapisano. Vsak 
dan ob isti uri. Redna, vsako-
dnevna vadba joge mi je daja-
la mir, sigurnost, občutek ob-
vladovanja ne le telesa, ampak 
tudi situacij. Odšla sem tudi v 
tujino, v ašram, na intenzivno 
učenje za učiteljico joge. To je 
bil nov prelomen čas zame, ko 
sem poleg znanj in veščin, ki 
so mi omogočale globlji stik s 
sabo, razrešila tudi nekatere 
vzorce v sebi in se vrnila prip-
ravljena, da začnem čisto za-
res te dragocene izkušnje in 
znanje deliti dalje. Občutek 
lahkosti, ko presežem svoje 
telo, ko v določeni asani poza-
bim na položaj, ko prestopim 
v dihanje in prodrem še glob-
lje v svoje srce, je čista medita-
cija. Popolna točka ravnotežja 
v vseh slojih mojega bivanja in 
to je tisto, kar želim kot učite-
ljica joge dati ljudem.« 

 Smilja Radi

V osnovni glasbeni šoli v No-
vem mestu je igral flavto. Sko-
zi življenje pa je svoje glasbe-
no znanje razširil na mnoge 
instrumente, saj igra klavir, 
klaviature, orgle, kitaro, v zad-
njih treh letih pa se je v oddel-
ku novomeške glasbene šole 
v Šentjerneju naučil igrati še 
francoski rog. »Glasba je moj 
način življenja, je več kot hobi, 
zelo resen hobi, lahko rečem,« 
je še povedal Blaž�Klemenčič, 
ki je vključen v več pevskih 
zborov. V njih ne le poje, pač 
pa sodeluje tudi kot korepeti-
tor. Še vedno je razpet v oko-
lje, iz katerega izhaja, tako ga 
lahko srečamo v Krkinem pev-
skem zboru pa tudi pri fran-
čiškanskem komornem zbo-
ru, pa tudi v raško okolje, saj 
je aktiven pri raških cerkvenih 
pevcih in raških kolednikih, ki 
tradicionalno obujajo in gojijo 
koledništvo po domačem ob-
močju. 

Nedaleč od svojega kraja, v 
sevniški občini, vodi tudi Me-
šani pevski zbor Kulturnega 

Zborovsko petje ga je 
od nekdaj navduševalo
GMAJNA�–�V�Krajevni�skupnosti�Raka�leži�vasica�Gmajna,�kamor�se�je�k�dedku�in�babici�leta�2011�iz�Nove-
ga�mesta�preselil�sedaj�30-letni�Blaž�Klemenčič.�Sicer�je�redno�zaposlen�v�Revozu,�vendar�ga�je�glasba�spre-
mljala�od�majhnih�nog�in�mu�pomeni�zelo�resen�hobi.�Navdušenec�nad�zborovskim�petjem�je�na�novome-
škem�konservatoriju�za�glasbo�pridobil�dirigentsko�diplomo.

društva Studenec. Z njim vsa-
ko leto sodeluje tudi na pevski 
reviji območnih zborov. Tovr-
stna srečevanja so mu všeč, saj 
se zbori med seboj družijo in si 
izmenjujejo izkušnje, obenem 
pa z oceno dobijo tudi neko 
strokovno mnenje. Klemenčič 
si je namreč svoje znanje pri-
dobival na novomeškem kon-
servatoriju za glasbo, ki deluje 
pod okriljem novomeške ško-

fije. Tja se je vpisal v dirigent-
sko smer in pridobil tovrstno 
diplomo, ob zaključku pred 
štirimi leti pa je pripravil sa-
mostojni koncert. 

Letnica 2011 je bila vsekakor 
prelomna v njegovem življe-
nju tudi po tem, da se je poro-
čil s Tatjano, ki je bila člani-
ce skupine Zverke, naslednje 
leto pa se jima je rodila hčerka 

Klara. Ob vseh ostalih dogod-
kih pa se je v istem letu prid-
ružil ansamblu Šment, katere-
ga član je še danes. 

Poln načrtov za prihodnje si 
je najprej zaželel, da bi obdr-
žal službo in se ob njej čim več 
ukvarjal tudi z glasbo. »Vesel 
sem, da sem se vpel v seda-
nje lokalno območje, uživam 
v glasbi. Sem se pa lotil ene-
ga projekta, saj sem velik lju-
bitelj številčnega zborovskega 
petja. Na idejo sem prišel pred 
tremi leti, ko je skupaj z no-
vomeškim simfoničnim orke-
strom prvič zapelo več zborov. 
V oktobru 2013 smo izpeljali 
projekt z dvema koncertoma, 
eden je bil tudi tukaj na Raki, 
kjer so poleg novomeških so-
delovali tudi raški pevci. Že-
lim, da bi nekaj podobnega z 
udeležbo več zborov z različ-
nih območij izpeljali vsaj na 
vsakih nekaj let,« je za konec 
pogovora še dejal Blaž Kle-
menčič.

 Marija Hrvatin

Blaž Klemenčič

S pomočjo joge do osebne sreče
SENOVO�-��V�sodobnem�času�je�vedno�več�ljudi,�ki�želijo�vzpostaviti�notranje�ravnovesje�z�gibanjem�v�nara-
vi�in�z�različnimi�športnimi�aktivnostmi;�so�pa�tudi�osebe,�ki�želijo�doseči�notranji�mir�z�vadbo�joge.�Mar-
ta�Perčič�je�učiteljica�joge�z�več�kot�23-letnimi�izkušnjami�ter�višja�djotiš�svetovalka,�svoje�znanje�pa�dopol-
njuje�še�s�številnimi�drugimi�tehnikami,�kot�so�vastu,�ayurveda�in�reiki.

Marta Perčič

LESKOVEC�PRI�KRŠKEM�-�Branko�Slivšek�že�od�začetka�leta�
2007�v�Leskovcu�pri�Krškem,�kjer�prebiva,�izvaja�vremen-
ske�meritve.�Od�nabave�prve�vremenske�hišice�in�postaje�je�
slednjo�pred�dvema�letoma�zamenjal�še�s�sodobnejšo�in�za-
nesljivejšo,�skozi�leta�pa�vestno�dokupoval�tudi�ostalo�opre-
mo�za�meritve�temperaturnih�pojavov�in�te�tudi�računalni-
ško�podprl.�

Branko�Slivšek, ki tekoče podatke z vremenske postaje, ki jo ima 
stacionirano na 182 metrih nadmorske višine, za zainteresirane 
beleži na svoji spletni strani (http://leskovec.zevs.si/), že vrsto 
let v mesecu januarju s kronološkimi podatki o vremenskih po-
sebnostih v preteklem letu seznanja tudi našo medijsko hišo. In 
leto 2015 je bilo, kot navaja, rekordno v marsikaterem pogledu. 
Tako je lani po letu 2007 maksimalen rekord dosegla povprečna 
letna temperatura, ki je znašala 12,49 °Celzija. Maksimalen re-
kord je bil dosežen tudi v vlažnosti zraka, saj je ta 21. 12. 2015 
ob 12:02 dosegla 100 %, rekordni pa sta bili tudi postavki zrač-
ni in povprečni zračni tlak. Maksimalni zračni tlak je 18. 2. 2015 
ob 10:36 znašal 1042,0 hPa, povprečni zračni tlak v preteklem 
letu pa 1018,8 hPa. Nasprotno temu je bil pri meritvah zračne-
ga pritiska zabeležen tudi rekordno minimalen zračni tlak, ki je 
30. 1. 2015 ob 10:36 znašal 973,8 hPa. Sicer pa je bila minimal-
na temperatura, ki je znašala 13 stopinj pod lediščem, doseže-
na ob 1:38 na prvi dan leta 2015, ki je bil tudi edini ledeni dan 
v letu, saj se temperatura skozi dan ni dvignila nad 0 °C, maksi-
malna temperatura pa je 17. 7. 2015 ob 17:16 znašala 37,1 °C. 

Mrzlih dni, ko se je temperatura spustila pod 0 °C, je bilo v minu-
lem letu 60, hladnih dni, ko je bila temperatura nižja od 10 °C, je 
bilo na Slivškovi postaji izmerjenih 83, 100 dni je bilo toplih, kar 
pomeni, da je bila temperatura višja ali enaka 25 °C, vročih dni, 
ko je temperatura presegla ali bila enaka 30 °C, pa je bilo v pre-
teklem letu 50. Dni s padavinami je bilo 138, maksimalna dnev-
na količina dežja, in sicer 44,6 mm, je padla 15. oktobra, navedeni 
mesec pa je bil skozi leto tudi najbolj deževen, saj je v njem pad-
lo skupno 182,6 mm dežja. Lanska skupna količina padavin, iz-
merjena v Leskovcu pri Krškem, je znašala 890,601 mm, ob tem 
smo imeli lani tudi 21 dni s snežno odejo, ta pa je bila najvišja 7. 
2. 2015 ob 7. uri zjutraj in je znašala 23 cm. Povprečna letna hit-
rost vetra je znašala 2,3 km/h, pri čemer je bila s 33 km/h ma-
ksimalna hitrost vetra izmerjena 24. 7. ob 22:36, istega dne, ne-
kaj minut kasneje, ob 22:48, pa je bil izmerjen tudi maksimalen 
sunek vetra v letu 2015, ki je znašal 81,1 km/h.
 B. Mavsar

Vremenska statistika za leto 2015

Lani skoraj polovica 
dni toplih ali vročih

Branko Slivšek ob svoji vremenski postaji
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