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DOBOVA - Pogoji za vstop v evropske države, ki sestavljajo t. 
i. zahodnobalkansko pot beguncev in migrantov, se iz dneva v 
dan zaostrujejo. Kot so sporočili s PU Novo mesto, so potem, 
ko je Avstrija konec prejšnjega tedna začela z doslednejšim 
preverjanjem vstopa migrantov s ciljem, da ne dovoli vstopa 
tujcem, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite, in tujcem, 
ki v postopkih navajajo lažne podatke, podobne ukrepe začeli 
izvajati tudi na vstopni točki v Slovenijo v Dobovi, da skupine 
migrantov ne bi obtičale pri nas. Tujce, ki so bili že zavrnjeni 
in pri ponovnem poskusu vstopa navajajo drugačne podatke, 
policisti prav tako zavrnejo. Na ta način so od 13. do 16. 2. 326 
migrantom zavrnili vstop v državo in jih predali hrvaškim var-
nostnim organom. Na mejni prehod za mednarodni železni-
ški promet Dobova je letos do 17. 2. do 6. ure prišlo že 92.639 
tujcev. Avstrija je v torek tudi oznanila, da bo uvedla urne in 
dnevne kvote pri sprejemanju tujcev. O nadaljnjem ukrepanju 
Slovenije je včeraj razpravljala tudi Vlada RS.  R. R.

AKTUALNO

Ob kulturnem prazniku 
priznanja zaslužnim
V mnogih posavskih krajih so ob kulturnem 
prazniku potekale številne prireditve, na katerih 
so obudili spomin na velikana slovenske poezije 
ter podelili Prešernove plakete posameznikom 
in društvom, ki oblikujejo bogat kulturni utrip v 
skupnosti.
 Strani 5, 7, 8

Branko Bogovič, prejemnik zlatega 
odličja ZKD Brežice:

Tudi v Nemčiji niso 
vsi vedeli, da smo 
bili izgnani
 str. 4

Natja Jenko Sunčič 

Rojstvo Natjine 
knjige na kulturni 
praznik

 str. 32

Visok obisk iz Vatikana
Evropski parlamentarci v NEK

OBISKI VISOKIH GOSTOV    str. 6

PRAZNIK KS SENOVO  str. 9

POSAVSKO ZADRUŽNIŠTVO   str. 10

Vsak človek šteje, ker smo ljudje

Živila in izdelki kvalitetni,
a še vedno pod ceno

Kako (ne)varne so 
posavske ceste?
Kakšno je stanje varnosti v cestnem prometu v 
posavskih občinah, kje konkretno so nevarne 
oz. kritične točke, ki jih še nismo odpravili, 
katere skupine udeležencev v prometu so najbolj 
ranljive? V tej številki začenjamo z analizo tega 
področja, za prvič pa smo pod drobnogled vzeli 
brežiško in kostanjeviško občino.
 Stran 3

PO INFORMACIJE O ŠOLANJU - Minuli petek in soboto so srednje šole in fakultete pripravile 
tradicionalne informativne dneve, na katerih bodočim dijakom in študentom predstavijo svoje 
izobraževalne programe in jih poskušajo prepričati, naj »pot učenosti« nadaljujejo pri njih. Precej 
živahno je bilo tudi tako na obeh fakultetah s sedežem v Posavju, ki skupaj ponujata okoli 200 vpisnih 
mest v prvih letnikih, kot na posavskih srednjih šolah (na fotografiji prizor iz ETrŠ Brežice, kjer je 
dijakom in njihovim spremljevalcem šolo predstavil ravnatelj Martin Šoško), ki imajo razpisanih 480 
vpisnih mest, kar regijo uvršča med nekaj redkih, kjer je devetošolcev več kot vpisnih mest. Več o 
dogajanju na posavskih šolah in fakultetah pa na strani 12.  Foto: Peter Pavlovič 

V Dobovi zavrnili 326 migrantov

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru
Vroče čokolade, 
presne tortice 

in odlični čaji

Strani 13 - 16

Tematske strani
Posavskega obzornika
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povedali so - o slovenski glasbi

Jelka Gregorčič Pintar, Sevnica: Sem pro-
fesionalna glasbenica in imam rada kvalite-
tno glasbo različnih zvrsti, ki pa jo je preko 
slovenskih radijskih postaj vedno manj. Če je 
novela zakona droben korak k izboljšanju po-
gojev delovanja slovenskih glasbenih ustvar-
jalcev, sem takoj zanjo. Premalo poslušam 

različne radijske postaje, zato težko določim, kaj je tam res dob-
rega. Če je dobra in kvalitetna glasba, ji vedno rada prisluhnem.

Peter Dirnbek, Cerklje ob Krki: Sem za po-
zitivno diskriminacijo slovenske kulture, saj 
bo sicer v primežu korporacijskega kapitala 
končala na 'margini'. Bojim se, da kvote ne 
bodo dosegle želenega učinka, torej preboja 
manj uveljavljenih glasbenikov, pač pa bomo 
še naprej poslušali iste izbrance kot doslej. 

Za podporo ustvarjalcem avtorske glasbe bi bila boljša na pri-
mer manj toga zakonodaja v zvezi z organizacijo koncertov.

Melita Skušek, Kostanjevica na Krki: Mis-
lim, da kvote pri nobeni stvari niso dobre, ne 
pri mleku ne pri volitvah in tudi pri glasbi ne. 
Glasba je univerzalni jezik in je pravzaprav 
čisto vseeno, ali je slovenska ali italijanska ali 
angleška. Zaradi tega Slovenci ne bomo boga-
tejši ali bolj narodno zavedni. Morali bi bolj 

ohranjati slovensko ljudsko glasbo, kar pa se tiče zabavne glas-
be, se mi kvote sploh ne zdijo pomembne.

BISTRICA OB SOTLI – Občinski svetniki v Bistrici ob Sotli so 
25. januarja na 11. redni seji prvič pod drobnogled vzeli le-
tošnji občinski proračun. Ta bo nekoliko nižji kot v preteklih 
letih, saj na prihodkovni strani predvidevajo malo manj kot 
1,5 milijonov evrov, na odhodkovni pa okoli 2 milijona evrov. 

»V proračunu smo predvideli vse nujne potrebe, zato občani 
kljub nižanju sredstev s strani države ne bodo prikrajšani. V in-
vesticijskem delu smo dali poudarek infrastrukturi, kmetijstvu in 
gozdarstvu, urejanju in varstvu okolja, vodooskrbi, društvenemu 
delovanju ter nadaljevanju obnov starejših občinskih zgradb,« 
je povzel župan Franjo Debelak. Letos za investicije načrtujejo 
300.000 evrov, med glavnimi pa bodo nadaljevanje obnov Bra-
tuševe in Gabronove domačije, obnova odsekov lokalnih cest in 
sanacija plazov, obnova vodovodnega omrežja ter izgradnja či-
stilne naprave za Bistrico ob Sotli, kar je še v fazi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja, a bi jo radi zaključili še v letošnjem letu. 

Se pa v Bistrici ob Sotli ponovno načrtuje družbeno pestro leto. 
Glavnina večjih občinskih in društvenih prireditev bo namenje-
na promociji podeželja, vinogradništva in vinarstva, čemur bot-
ruje tudi dejstvo, da imajo v svojem kraju letošnjo vinsko kra-
ljico Slovenije. Konec junija bodo pripravili večjo prireditev ob 
120-letnici delovanja PGD Bistrica ob Sotli, tedaj bodo namenu 
predali tudi novo kombinirano gasilsko vozilo. Prav nabava vo-
zila je bila na zadnji seji ena izmed tem, kjer so se soočala različ-
na stališča občinskih svetnikov. Ker bo vozilo sofinancirala Ob-
čina Bistrica ob Sotli, v občinskem svetu prevladuje stališče, naj 
se omogoči uporaba novega vozila - v osnovi bo namenjeno za 
prevoz gasilcev in podmladka na razne prireditve in izobraže-
valne dogodke ter prevoz opreme na intervencije - tudi za osta-
le uporabnike, vendar nad možnostjo izposoje vozila niso prav 
nič navdušeni gasilci. Dokončne sklepe o uporabi vozila bodo 
opravili po sestankih župana z vodilnimi v PGD Bistrica ob Sotli. 
Svetnikom je bil podan predlog o novih cenah za vrtčevske pro-
grame. Skoraj 9-odstotna podražitev vrtca naj bi bila posledica 
sprostitve napredovanj javnih uslužbencev, a so jo svetniki za-
vrnili. Menijo namreč, da so cene za vrtčevske programe že zdaj 
previsoke in predlagajo, da se jim v obravnavo poda nov predlog 
z optimizacijo stroškov. Župan Debelak pa je občinski svet ob-
vestil še o načrtovani obnovi strehe na stavbi starega zdravstve-
nega doma ter predstavil aktivnosti, povezane s širitvijo obmo-
čja, upravičenega do jedrske rente. Prizadevajo si namreč, da bi 
slednjo po novem prejemala tudi bistriška občina.
  Emilija Šterlek

Za proračun, proti podražitvi

KOSTANJEVICA NA KRKI - Tako kot decembrski tudi drugi 
poskus izvedbe 8. redne seje občinskega sveta v Kostanje-
vici na Krki 4. februarja ni uspel, saj ni bilo soglasja glede 
dnevnega reda, zato jo je podžupan Aleš Kegljevič prekinil 
in prestavil na danes, 18. februarja.

Potem ko so se 17. decembra seje udeležili le štirje svetniki in ni 
bila sklepčna, je tokrat na sejo prišlo sedem svetnikov (vključ-
no s podžupanom Alešem Kegljevičem, ki jo je vodil namesto 
zaradi zdravstvenih težav odsotnega župana Ladka Petretiča), 
a se je zataknilo že pri sprejemanju dnevnega reda. Anton Za-
gorc je namreč v imenu šestčlanske svetniške skupine vprašal, 
zakaj je na njem tudi ponovno glasovanje o s strani župana za-
držanih sklepih glede t. i. telefonije, ki so bili sprejeti na 7. redni 
seji 22. 10. 2015. Po mnenju svetniške skupine so sklepi veljav-
ni in jih je treba izvršiti, ne pa znova glasovati o njih, zato dnev-
nega reda niso podprli. Podžupan Kegljevič je tako znova ugoto-
vil nesklepčnost seje in jo prestavil na 18. februar. 

Kot je Kegljevič pojasnil po seji, je župan sklepe zadržal, ker so 
bili oktobra izglasovani na nepravilen način in je o tem tudi ob-
vestil svetnike. Blokade sej pa predstavljajo težavo predvsem za-
radi nesprejema letošnjega občinskega proračuna: »Imamo nekaj 
pripravljenih investicij, ki so pomembne za vse občane in občan-
ke, zaradi sprejetja proračuna pa so seveda ogroženi.« Višji sve-
tovalec za področje infrastrukture v občinski upravi Stanislav 
Rostohar je izpostavil zlasti onemogočeno selitev trgovine Ag-
rolit z otoka v obrtno cono, kot imajo imajo to predvideno v pro-
storskih aktih in kot je to lani zahtevala Ljudska iniciativa Kosta-
njevica na Krki. � P.�Pavlovič

Bo šlo v tretje rado?

Svetnica Olivera Mirković je 
že ob sprejemanju dnevne-
ga reda predlagala umik pre-
dloga odloka o OPPN Gmaj-
na 3, pri čemer pa je večina 
prisotnih svetnikov ni podpr-
la in v nadaljevanju tudi spre-
jela odlok, ki omogoča druž-
bi Si investicije izgradnjo nove 
stanovanjske soseske na kon-
cu naselja Leskovec pri Kr-
škem. Slednja naj bi se izvaja-
la v dveh etapah, pri čemer je 
v prvi predvidena izgradnja 
13 enodružinskih stavb ter 
štirih dvojčkov s pripadajočo 
infrastrukturo. Da bi zaščitila 
tamkajšnjo romsko skupnost, 
je občina v odlok vnesla člen, 
po katerem je investitor dol-
žan poskrbeti za ustrezno pre-
selitev osmih romskih družin, 
katerih predniki so se tja na-
selili že pred sedmimi desetle-
tji. Del zemljišča za bivanje naj 
bi jim tedaj v zameno za delo 
odstopilo tedanje Gozdno go-
spodarstvo, ki pa podarjenega 
zemljišča ni zavedlo v zemlji-
ško knjigo, zaradi česar je osem 
individualnih hiš zgrajenih ne-
legalno, naselje pa tudi ni ko-
munalno opremljeno. Zemlji-
šče je bilo po osamosvojitvi na 
podlagi denacionalizacijskega 
zahteva vrnjeno upravičencem, 
ki pa so ga v uporabo odstopi-
li navedeni družbi Si investi-
cije. Njeno vodstvo, zastopnik 
družbe je Iztok Starc, in Romi 
z Lok do sedaj okoli preseli-

Rome z Lok bodo preselili
KRŠKO - 4. februarja je na 12. seji zasedal krški občinski svet, ki je obravnaval in potrdil kar 20 točk dnev-
nega reda, med drugim tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za stanovanjsko 
gradnjo Gmajna 3. Svetniki so med drugim tudi izglasovali izstop občine Krško iz projekta CeROD II.

tve osmih družin z Lok žal še 
niso našli skupnega jezika, če-
tudi gre v primerjavi z ostali-
mi na območju občine živeči-
mi romskimi skupnostmi za 
neproblematične družine, ki 
preselitve tudi ne pogojujejo 
s skupinsko, temveč pristajajo 
na individualno reševanje nji-
hovega bivanjskega problema. 
Župan mag. Miran Stanko je 
povedal, da je iz planskih do-
kumentov razvidno, da je bilo 
območje predvideno za stano-
vanjsko gradnjo že 80-ih letih 
prejšnjega stoletja in da pri na-
povedani investiciji tega ali po-
tencialno drugega investitorja 
- skupna groba ocena v uredi-
tev nove stanovanjske soseske 
se giblje namreč okoli 15 mio 
evrov - preselitev osmih družin 
ne bi smela predstavljati nereš-
ljivega problema, pri čemer si 
je ena romska družina že ure-
dila dom na Senušah, starej-
ši zakonski par pa se je pre-
selil v večstanovanjski objekt. 
Ob koncu obravnavane točke je 
romski svetnik Moran Jurko-
vić - Dane predal županu dob-
rih 800 zbranih podpisov Am-
nesty International Slovenija 
za ureditev razmer v romskem 
naselju Loke in prav tako nele-
galnem romskem naselju Rimš, 
pri čemer se je župan vprašal, 
ali podpisniki iz različnih kon-
cev Slovenije sploh vedo, pod 
kaj so se podpisali in kje se 
omenjeno naselje sploh naha-

ja, ter dodal, da na območju ob-
čine prebiva 26.000 občanov in 
da med njimi občina ne more 
skrbeti ali reševati zgolj pro-
blemov Romov, da pa je odlok 
podlaga za razreševanje njiho-
vega bivanjskega problema.

KRŠKO IZSTOPILO 
IZ CEROD-A II

Občinski svet se je seznanil 
tudi z vključenostjo občine v 
družbo CeROD in projekt Ce-
ROD II, iz katerega bo občina 
z odobritvijo sveta izstopila. Iz 
projekta so že izstopile ostale 
posavske občine in nekaj do-
lenjskih. Občina je v center za 
ravnanje odpadkov v Leskovcu 
pri Brusnicah v novomeški ob-
čini vključena že od leta 2002. 
Prva faza CeROD je bila dokon-
čana leta 2006, CeROD II pa se 
nanaša na predelavo mešanih 
odpadkov, za njegovo izgra-
dnjo pa družbi ni uspelo pri-
dobiti evropskih kohezijskih 
sredstev. Projekt CeROD II, je 
povedala direktorica občinske 
uprave Melita Čopar, je bil že 
dvakrat aneksiran, med leti 
trajajočih postopkov in zaple-
tov pa je občina Krško z druž-
bo Kostak zgradila tako sortir-
nico in kompostarno. 

Svetniki so med drugim potr-
dili tudi osnutek odloka o pro-
gramu opremljanja in merilih 
za odmero komunalnega pri-

spevka na območju občine, pri 
čemer je podrobno predsta-
vitev podal Blaž Malenšek iz 
podjetja Terragis. Kot je po-
udaril, si s komunalnim pri-
spevkom občina povrne del 
stroškov gradnje infrastruk-
ture, pri čemer gre za namen-
ska sredstva, ki so namenjena 
ponovni gradnji in vzdrževa-
nju javne infrastrukture. Zave-
zanec za plačilo je vsak, ki na 
novo gradi objekt, ga spremi-
nja ali pridobiva gradbeno do-
voljenje, pri čemer je višina 
prispevka odvisna od razpolo-
žljive komunalne opreme, veli-
kosti parcele, neto tlorisne po-
vršine objekta ipd. Ob tem je 
zatrdil, da je občina Krško po 
višini prispevka med najcenej-
šimi občinami v Sloveniji, saj 
zavezanci tega plačajo, deni-
mo za hišo v izmeri 150 m2 na 
parceli 500 m2 površine okoli 
780 €, medtem ko v Brežicah 
ta znaša 1.575 €, v Kostanje-
vici na Krki 3.473 €, v Treb-
njem 8.750 €, v občini Škoflji-
ca pa kar 19.411 €. Svetnikom 
je bila ob koncu seje podana 
tudi informacija o aktivnostih 
za širitev Valvasorjeve knjižni-
ce Krško, po katerih, pogovo-
ri namreč še potekajo, bi bila 
možna dograditev in povezava 
z obstoječo osrednjo knjižnico 
na prostoru v neposredni bli-
žini, kjer se trenutno nahaja-
jo vrtovi. 
 Bojana Mavsar 

BREŽICE - Občinski svet ob-
čine Brežice je 11. februarja 
na 10. seji sprejel proračuna 
za letošnje in naslednje leto 
ter se seznanil z delom Nad-
zornega odbora občine. 

Vendar ni šlo povsem brez za-
pletov. Mag. Jožef Piltaver (Li-
sta Sonce) se je oglasil že pri 
točki o potrditvi dnevnega reda 
seje, češ da za obravnavo pro-
računov niso izpolnjeni pogo-
ji v skladu s poslovnikom, zato 
je predlagal umik obeh točk o 
proračunih. Šlo je za to, da bi 
morali svetniki med gradivom 
seje dobiti tudi pisno obrazlo-
žitev, zakaj župan Ivan Molan 
ni upošteval vseh pripomb, 
ki so bile dane v času javne 
obravnave. Po premoru, v ka-
terem je občinska uprava sve-
tnikom sestavila in položila na 

Proračuna sprejeta kljub zapletu 
mizo pisno pojasnilo, so svetni-
ki Piltaverjev predlog soglasno 
zavrnili.

Kot je pojasnil vodja oddelka 
za finance in računovodstvo 
Aleksander Denžič, ima ob-
čina v proračunu 2016 predvi-
denih približno 23,6 milijona 
evrov prihodkov in 29,5 mili-
jona evrov odhodkov. V prora-
čunu za 2017 so prihodki oce-
njeni na 24,2 milijona, odhodki 
pa na slabih 27 milijonov. Obči-
na namerava letos najeti kredit 
v višini 2.140.405 evrov, dru-
go leto pa še za pol milijona 
evrov več. Občina se lahko po 
novem zadolžuje tudi na dr-
žavni ravni. Po županovih be-
sedah bi morali imeti še enkrat 
več denarja, če bi želeli upošte-
vati vse predloge, ki so se poja-
vili v času javne obravnave. Po-

udaril je, da stroški za društva 
in javne zavode ostajajo na lan-
skem nivoju, kljub zmanjšanju 
prihodka iz državnega prora-
čuna in povečanju stroškov 
zaradi napredovanj. Za pro-
jekt rekonstrukcije in dozida-
ve OŠ Cerklje ob Krki so nakna-
dno ugotovili, da so predvideli 
premalo denarja, zato so v leto-
šnjem proračunu dodatno na-
menili še 250.000 evrov. Letos 
ne bo denarja za mednarodni 
raziskovalni center v okviru 
Fakultete za turizem. Zagotovi-
li so dodatna sredstva za ploč-
nik na Trebežu, v to investicijo 
bodo šli le, če bo DRSI zagoto-
vila sredstva za obnovo ceste 
od Pohance do artiškega bre-
ga, ki je v zelo slabem stanju. 
Ne gre tudi prezreti dejstva, je 
dejal župan, da proračun za in-
vesticije še vedno namenja 11 

milijonov evrov, demantiral pa 
je govorice, da se denar večino-
ma deli na štajersko stran obči-
ne, kar so v razpravi izpostavili 
nekateri svetniki.

Svetniki so prisluhnili tudi po-
ročilu o delu Nadzornega od-
bora občine za leto 2015, ki ga 
je predstavila predsednica Fra-
nja Žokalj. Podala je oceno, da 
vsi pregledani javni zavodi in 
krajevne skupnosti, ki razpo-
lagajo z zelo skopimi sredstvi, 
zelo dobro gospodarijo, opaža-
jo le bolj formalne napake, nik-
jer niso zaznali hujših kršitev, 
da bi morali kakor koli ukrepa-
ti. Malce nezadovoljni so bili le 
pri Zavodu za šport Brežice, saj 
nikakor niso mogli dobiti prave 
oblike zapisa letnega poročila, 
zato so izdali določena opozo-
rila. Rok Retelj
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na za področje prometne var-
nosti Anita Krajnc pravi, da je 
stanje prometne varnosti na 
območju občine po podatkih 
medobčinskega inšpektorata 
in redarstva občin Šentjernej, 
Škocjan, Šmarješke Toplice in 
Kostanjevica na Krki, temu pa 
pritrjujejo tudi na Policijski 
postaji Krško, zelo dobro.
»Tako kot po ostalih občinah 
tudi v naši obstajajo točke, kjer 
bi bilo zaželeno izboljšanje 
prometne varnosti, govorimo 
predvsem o cestišču, ki poteka 
mimo gostinskega lokala Gre-
en bar. Občina je poskrbela za 
rešitev, ki ni najbolj optimal-
na, vendar pa je v skladu z za-
konskimi določili,« pojasnjuje 
Krajnčeva glede tudi na občin-
skem svetu večkrat omenjene 
problematične točke na šolski 

poti, kjer ni prostora za ploč-
nik, zato se ji morajo šolarji iz-
ogniti preko dveh prehodov 
za pešce (pri občinski stav-
bi in pri križišču pred južnim 
mostom), o boljši in bolj dol-
goročni rešitvi pa je zaenkrat 
težko govoriti. »Prav tako si 
prizadevamo za dograditev 
sistema pločnikov, predvsem 
od Ljubljanske ceste do zdra-
vstvene postaje oz. do novega 
avtobusnega postajališča, kar 
naj bi se zgodilo še letos, v ko-
likor bo potrjen občinski pro-
račun, pa tudi po Grajski cesti 
do nekdanjega cistercijanske-
ga samostana ter po Krški cesti 
do bencinskega servisa oz. tr-
govine. Prizadevamo pa si tudi 
za povečanje števila parkirnih 
mest,« še dodaja Krajnčeva.
� Peter�Pavlovič

BREŽICE: PROBLEMATIČNI 
TRGOVSKI CENTRI

Predsednik brežiškega Sve-
ta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu (SPV) Igor 
Ilovar meni, da se prometna 
varnost na območju občine 
ne poslabšuje oz. da v zadnjih 
20 letih tudi pri njih, tako kot 
v celotni Sloveniji, število ne-
sreč pada. Lani so na območju 
občine zabeležili eno nesrečo 
s smrtnim izidom, šlo pa je za 
kolesarja. »Razmere so se iz-
boljšale zlasti z izgradnjo av-
toceste, na stari avtocesti je 

bilo precej smrtnih žrtev, ter 
z izgradnjo krožišč na vpadni-
cah v mesto v Trnju in Črncu,« 
meni Ilovar, a v isti sapi opo-
zarja, da je prometna varnost 
»živa stvar in da je zato treba 
nenehno skrbeti zanjo«. 

Situacija v prometu se je pos-
labšala zlasti zaradi v zadnjem 
desetletju »nesistematično« v 
prostor umeščenih oz. vsilje-
nih trgovskih centrov. »Tuš 
so neposrečeno vsilili takoj za 
rondojem, Lidl v 'spalno nase-

lje' in bližnji prehod za pešce 
je postal naša največja kritična 
točka, na katero smo večkrat 
opozorili Direkcijo za ceste, a 
se ni zgodilo nič,« pravi Ilovar. 
Na omenjenem prehodu je bilo 
že več nesreč, a smrtnih žrtev 
k sreči še ne. Nujna bi bila iz-
gradnja nadhoda za pešce, ki 
pa ga najbrž ne bo nikoli, saj 
bi bil predrag, namestili so le 
opozorilne rumene luči. »Tudi 
pri Hoferju je nastalo križišče, 
ki je zelo obremenjeno in je 
veliko nesreč. Tudi pri Sparu 
so zgradili neposrečeno par-

kirišče. Vsi omenjeni trgov-
ski centri so spremenili pro-
metne tokove, ljudje se vozijo 
tam, kjer se prej niso nikoli. 
Premalo se razmišlja o tem. 
Ob gradnji novih nakupoval-
nih središč je treba sforsirati 
optimalno rešitev, ker se kas-
neje nikoli nič več ne popravi,« 
opozarja.

Problematično področje so 
postale tudi okolice osnov-
nih šol, saj so otroci včasih v 
šolo hodili peš, danes pa bi 
takšne lahko prešteli na prste 
ene roke, ostale pa z avtomo-

bili pripeljejo starši, ki ustav-
ljajo tik pred šolami, zato na-
stajajo zamaški. »Nekatere 
osnovne šole so to poskušale 
rešiti s krožnim gibanjem do-
voza otrok v šolo. To so dob-
ro uredili v OŠ Dobova, kjer 
starši otrok ne odložijo več na 
cesti, ampak na krožnem no-
tranjem parkirišču. Slabše je v 
Brežicah, ker je ureditev stara 
30 let, a so namestili vsaj ram-
po, da se ne vozijo več mimo 
šole, ampak po Jurčičevi ulici, 
avtobusi pa ustavljajo pri špor-

tni dvorani,« pojasnjuje sogo-
vornik. Kot še dodaja, sta pro-
blematični tudi vsaj še dve šoli, 
Cerklje ob Krki (ki je v fazi ob-
nove) in Globoko, ki sta tik ob 
regionalnih cestah. V okoli-
ci OŠ bi sicer v skladu z zako-
nom moral biti nek sistem za 
umiritev prometa, bodisi z 'le-
žečimi policaji' bodisi z drugi-
mi ovirami.

Med cestnimi odseki Ilovar 
izpostavlja dva: odsek skozi 
gozd Dobrava na cesti proti Bi-
zeljskemu, ki je zelo prometna, 

a zelo ozka, ter odsek proti Po-
hanci, kjer je vozišče prav tako 
ozko in brez pločnika, čeprav 
je ob njem precej prebivalcev. 
»Mislili smo, da se bo to uredi-
lo z obvoznico ob Savi, a je oči-
tno padla v vodo,« pravi Ilovar, 
a dodaja, da je s preplastitvijo 
izboljšana varnost vsaj na ces-
ti Čatež - Grič. Ogrožena skupi-
na v prometu so po njegovem 
mnenju zlasti kolesarji, za ka-
tere naj bi v Brežicah že spo-
mladi na voziščih zarisali ko-
lesarske poti, kot jih imajo v 
nekaterih večjih mestih in se 
bodo vozniki nanje morali na-
vaditi. »Kolesarske steze so ve-
lik problem, ker imamo veliko 
kolesarjev, prihajajo tudi s Hr-
vaške in iz vrst turistov v Ter-
mah Čatež. Vsak rondo ima ko-
lesarsko stezo, a se žal končajo 
takoj za njimi,« opozarja, upa-
nje pa predstavljajo zlasti na-
črti za medobčinsko kolesar-
sko pot ob Savi. Parkiranje je 
po njegovih besedah z novim 
sistemom časovno omejene-
ga parkiranja v mestnem sre-
dišču dobro urejeno, malo več 
gneče je le na nekaterih par-
kiriščih, ki niso plačljiva (npr. 
pri zdravstvenem domu, na Bi-
zeljski cesti …). 

Kot nevarne točke velja ome-
niti tudi tri nivojske prehode 
preko železniške proge (pri 
Bukošku, v Brezini in Gornjem 

Lenartu), ki naj bi se jih po na-
črtih izpred let rešili s t. i. za-
hodno brežiško obvoznico, a 
je ta ideja zamrla. Na omenje-
nih prehodih do nesreč k sre-
či ne prihaja, zlasti pri tistem v 
Gornjem Lenartu, ki je na zelo 
obremenjeni prometni žili med 
Brežicami in Krškim, pa se na-
birajo dolge kolone čakajo-
čih vozil. Zagotovo bi bilo za-
nimivo narediti študijo, koliko 
časa in ne nazadnje tudi gori-
va tam izpuhti v zrak … Po iz-
kušnjah voznikov in podatkih 
policistov niso redke niti okva-
re zapornic na teh sicer dobro 
urejenih prehodih, kar gotovo 
predstavlja dodatno varnostno 
tveganje.

Sicer pa Ilovar pravi, da SPV 
kot posvetovalni organ, čeprav 
se občinska uprava dobro od-
ziva na njihove pobude, težko 
kaj doseže na področju ukre-
pov v prometu, zato skrbijo 
predvsem za preventivo. Pri 
tem poudarja pomen projek-
ta Učna ura v prometu, v kate-
ri vse četrtošolce v občini po-
učijo o varnem vstopanju in 
izstopanju z avtobusa in pre-
hodu čez cesto. 

KOSTANJEVICA: KRITIČNA 
ŠOLSKA POT

Članica kostanjeviškega SPV 
in v občinski upravi zadolže-

Na evropskih cestah, kljub trendu zmanjševanja števila hu-
dih prometnih nesreč, še vedno vsak dan ugasne 70 življenj 
oz. vsakih 20 minut eno. Ceste na območju EU torej letno ter-
jajo okoli 50 življenj na milijon prebivalcev (podatki za leto 
2014). Slovenija je bila v letu 2014 z »le« 108 žrtvami pro-
metnih nesreč že povsem blizu evropskega povprečja, ki ga 
sicer tradicionalno presega, lani pa je po nekaj letih pada-
nja število smrtnih žrtev na cestah zopet naraslo (na 119), 
pa tudi letošnje leto se ni začelo prav nič spodbudno, saj smo 
januarja zabeležili kar 13 smrtnih žrtev (januarja lani le 5). 
Morda to še ni znak za alarm, a nekaj več javne razprave o 
tem, zlasti zaradi nedavne hude nesreče na primorski avto-
cesti, zagotovo ne škodi. In četudi te številke morda ne delu-
jejo pretirano »zastrašujoče«, so prometne nesreče še vedno 
nezanemarljiv vzrok smrtnosti, na katerega lahko z ustrezni-
mi ukrepi in osveščanjem najbolj vplivamo in ga zmanjšamo. 

V skladu z evropskim akcijskim programom za varnost v ce-
stnem prometu naj bi se število smrtnih žrtev od leta 2010 
do 2020 razpolovilo in statistika zadnjih let kaže, da je Evro-
pa kot celota, kljub ne tako hitremu napredku, kot bi si želeli, 
na dobri poti. V Sloveniji moramo kljub zastoju, ki ga doka-
zujejo prej omenjeni podatki, poskrbeti, da ji bomo še nap-
rej uspešno sledili. Zaskrbljenost zbuja dejstvo, da se števi-
lo smrtnih žrtev med pešci zmanjšuje pod pričakovanji, med 
kolesarji (ki jih je resda na cestah čedalje več) pa se celo po-
večuje. Zato zagotovo ni odveč posebna skrb za omenjeni 
ranljivi skupini v prometu.

Čeprav je na podlagi statistike in ocen strokovnjakov Posavje 
prometno dokaj varna regija, se tega zavedajo tudi ljudje, ki 
v naših občinah (ne)poklicno bdijo nad prometno varnostjo 
in opozarjajo, da prometno varnost na določenih točkah po 
nepotrebnem poslabšujemo z nepremišljenim umeščanjem 
novih objektov, ki jih je seveda treba povezati tudi s prome-
tno mrežo, v prostor. Le upamo lahko, da njihova opozori-
la ne bodo preslišana ter da bodo lokalne skupnosti poskrbe-
le za infrastrukturo, na kateri se bomo tudi pešci in kolesarji 
počutili bolj varne, kot se sedaj. A nam tudi ta ne bo koristi-
la, če se ne bomo znali sami pametno, odgovorno in samoza-
ščitno obnašati.

Varnosti ni nikoli 
dovolj

komentar

Piše: Peter Pavlovič

Kritičnih točk je še vedno nekaj
POSAVJE - Množična prometna nesreča na primorski avtocesti, v kateri je bilo na zadnjo januarsko sobo-
to udeleženih 56 vozil in 128 ljudi, od tega so štirje podlegli poškodbam, je zbudila precej javne razprave 
glede stanja varnosti v cestnem prometu, tako na avtocestah kot na državnih in lokalnih cestah. Preverili 
smo, kakšno je stanje na območju posavskih občin in katere točke na naših cestah bi lahko označili za naj-
bolj kritične in nevarne. Tokrat smo se posvetili brežiški in kostanjeviški občini, v naslednjih številkah pa 
se bomo še ostalim.

Na�nevaren�prehod�za�pešce�pri�Lidlu�je�bilo�(tudi�v�našem�ča-
sopisu)�že�večkrat�opozorjeno�(foto:�P.�P.).

Cesta�»pod�Gričem«�je�sicer�obnovljena,�a�kot�še�marsikatera�
druga�nevarna�za�kolesarje�(foto:�R.�R.).

Nivojski�železniški�prehod�v�Gornjem�Lenartu�ni�le�nevarna�
točka,�ampak�tudi�zamašek�v�prometu�(foto:�S.�M.).

Šolsko�pot�preseka�zasebno�parkirišče�pred�gostinskim�lo-
kalom.�(Začasna)�rešitev�je�»obvoz«�preko�dveh�prehodov�za�
pešce�(foto:�P.�P.).�

Lani več nesreč in poškodb
Po podatkih Policijske uprave Novo mesto se je na območju Po-
savja v letu 2015 zgodilo 398 (392 v letu 2014) prometnih ne-
sreč. Pri tem so obravnavali eno prometno nesrečo s smrtnim 
izidom (v letu 2014 dve), v kateri je ena oseba umrla (v letu 
2014 dve). Obravnavali so 163 (144) prometnih nesreč s te-
lesno poškodbo, v katerih se je 29 (23) oseb huje in 174 (164) 
oseb lažje telesno poškodovalo. Po primarnih vzrokih za na-
stanek prometnih nesreč izstopa nepravilna stran in smer vo-
žnje 104 (92), sledi neprilagojena hitrost 85 (91), premiki z 
vozilom 68 (77) in prednost 59 (49).

Med cestami izstopajo avtomobilska cesta A2, kjer se je zgo-
dilo 43 (57) prometnih nesreč, sledi glavna cesta I. reda št. 5, 
kjer se je zgodilo 32 (45) prometnih nesreč, in prav tako regi-
onalne ceste, kjer se je zgodilo 98 (98) prometnih nesreč. Med 
regionalnimi cestami izstopajo: Čatež ob Savi - Slovenska vas 
(R3-675), Prekopa - Čatež ob Savi (R2-419), Mokronog - Bo-
štanj (R1-215), Boštanj - Planina - Črnolica (R2-424) in Rade-
če - Breg - Brestanica (R3-679).
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V NESREČI PRI ARTU ŠEST POŠKODOVANIH - 16. 2. se je 
okoli 6.30 zjutraj na regionalni cesti Krško - Sevnica pri Artu 
zgodila huda prometna nesreča. Po prvih ugotovitvah jo je 
zakrivil 22-letni voznik, ki je zaradi nepravilnega prehiteva-
nja tovornega vozila trčil v nasproti vozeče vozilo, s katerim 
se je pravilno pripeljal 19-letni voznik, nakar je povzročite-
ljevo vozilo odbilo še v vozilo 19-letne voznice. V nesreči se 
je poškodovalo kar šest udeležencev v vozilih, ki so jih reše-
valci prepeljali v bolnišnice Brežice, Novo mesto in Celje. Kot 
so ugotovili policisti, povzročitelj nesreče ni zakrivil le zara-
di objestne, neprevidne vožnje, temveč je vozil brez veljav-
nega vozniškega dovoljenja in v vinjenem stanju, saj je imel 
že v zgodnjih jutranjih urah v litru izdihanega zraka kar 0,62 
mg alkohola. 

ŠE VEČ NESREČ - Sicer so policisti v minulih dveh tednih 
obravnavali več prometnih nezgod. 8. 2. zvečer je na cesti Vrh 
pri Boštanju voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in 
se prevrnil na bok. Dva dni kasneje sta na cesti Budna vas - 
Srednik, prav tako v občini Sevnica, trčili osebni vozili. V na-
vedenih nesrečah so bile poškodovane skupno tri osebe in 
prepeljane v celjsko bolnišnico. V brežiško bolnišnico pa so 
prepeljali voznika, ki se je 12. 2. poškodoval, ko je z vozilom 
zapeljal s cestišča pri brežiškem naselju Črnc, kakor tudi  voz-
nika, ki se je 14. 2. poškodoval v prometni nesreči, ki se mu je 
pripetila pri rondoju pri HE Krško. 2. 2. se je okoli 22.30 pri-
petila prometna nesreča tudi v radeški občini, v kateri je vo-
znik osebnega vozila zbil kolesarja, ki je vozil na odseku Zi-
dani Most - Radeče. Ne da bi poškodovanemu nudil pomoč, 
je voznik pobegnil s kraja nesreče, kolesarja pa so prepelja-
li v celjsko bolnišnico. 

VLOMI IN TATVINE - Na Senovem je 8. 2. iz stanovanjske hiše 
izginila gotovina v višini 2.500 €, dan kasneje pa je bilo v do-
poldanskih urah vlomljeno v hišo v Krškem, iz katere je bilo 
poleg dokumentov ukradenih 500 € gotovine. Več občanov 
Boštanja je 8. 2. obvestilo policijo, da sumljivi osebi zbirata 
prostovoljne prispevke, ki naj bi bili namenjeni invalidnim 
otrokom. Na podlagi opisa so krški policisti izsledili vozilo z 
dvema državljanoma Romunije in jima za kršitev izdali pla-
čilni nalog.
 Zbrala:�B.�M.

Tim Čeh, Krško: Nikakor nisem jutranji tip člo-
veka. V primerjavi z mojimi kolegi, ki jih večina 
vstane že zjutraj, se jaz zbujam šele okoli 11. ure 
dopoldan, res pa je, da hodim spat šele med pol-
nočjo in eno uro zjutraj. Navado ali razvado spre-
menim le v primeru, da imamo jutranji trening 
ali kakšne priprave (nogometaš NK Krško, op. p), 

pa ne, da me treningi ali tekme toliko izčrpajo, preprosto rad spim. 

Matija Dobovšek, Boštanj: Od nekdaj sem 
jutranji človek: tišina, zajtrk, zora - najlepši del 
dneva, zlata ura za telo in duha. Tako so živeli že 
naši predniki, da so užili dan in naravo, s kate-
ro so bili zelo povezani. Nekaj je na tem. Danes 
je nuja dobro organizirati dan in vse opraviti z 
vedrino, zmernostjo in vrednotami. Dan se na-

smehne tistemu, ki se mu zna nasmehniti!

Klavdija Božič, Kobile: Sem jutranji tip. Moj 
moto je, da se dan začne z jutrom. Potelovadim, 
zajtrkujem, opravim osebno higieno, nato pa 
pričnem z delovnimi obveznostmi. Če sem pros-
ta, si rada privoščim dolg spanec, ki je pomem-
ben za počutje. Ljudje smo si različni. Pri meni 
se zvečer vse ustavi, takrat pustim obveznosti 

ob strani, kaj preberem in misli spet usmerim k sebi. 

Meho Tokić, Krška vas: Odkar sem upokojen, 
zjutraj malo podaljšam spanec. Imam pa že ta-
koj veliko energije, to mi je ostalo še iz službe-
nih časov, ko sem se moral zgodaj vstajati. Kljub 
temu, da se trudim, da bi svoj ritem umiril in de-
lam tisto, kar mi paše, tudi v pokoju ustaljenega 
ritma nimam. Najboljši in najbolj zdrav ritem je 

tisti, ki ga človekov organizem najbolje prenese.

»Zvečer s kurami spat, zjutraj s ptički vstat, dan je treba 
iskat,« pravi slovenski pregovor. Kakšen je vaš najljubši 
dnevni ritem, ste jutranji tip, ki je že zjutraj poln energije, 
ali bolj popoldanski oz. večerni? Si ga lahko sami določate 
ali vam ga diktirajo vsakodnevne dolžnosti? 

anketa

Ste jutranji ali večerni tip?

Pravite, da je priznanje priš-
lo tudi ob nekem okroglem 
jubileju. Za kaj gre?
Ja, minilo je petdeset let, kar 
sva s pokojno ženo Mimico 
pristopila k tedanjemu Pros-
vetnemu društvu Stane Vog-
rinc Dobova. Naj za mlajše 
bralce povem, da je bil Sta-
ne Vogrinc zaveden pred-
vojni študent in ustanovitelj 
dobovskih Sokolov, ki je bil 
obešen kot talec v celjskem 
Starem piskru. 

V zvezi z vašim kulturnim in 
drugim delovanjem v kraju 
zelo pogosto omenjate vašo 
pokojno ženo. Kako sta se 
spoznala?
Mimica je bila iz ribiške vasi 
Muo ob mestu Kotor. Kot mor-
nariški tehnični podčastnik 
sem služboval v Boki Kotor-
ski, kjer sva se spoznala. Naj-
lepše, kar se mi je v življenju 
zgodilo, je, da sem jo spoznal 
in z njo v ljubezni in sreči pre-
živel 45 let! Doma in v krogu 
prijateljev sva z Mimico po-
gosto prepevala v duetu. Pe-
smi najine mladosti, mehiške 
in dalmatinske. Slovenske na-
rodne sva se naučila od zbo-
rovskih kolegov.

Vaš oče Franc je bil alfa in 
omega dobovskega kultur-
nega življenja.
Oče je šest desetletij intenziv-
no delal v kulturi in tudi on je 
bil dobitnik zlatega prizna-
nja. Očetova največja ljubezen 
so bile odrske deske. Čerav-
no je bil godbenik, ga je dra-
maturško delo zelo privlačilo. 
Preizkusil se je v vsem – bil je 
igralec, režiser, masker, »sti-
hoklepec«. Pesem Oj, Dobo-
va je njegova in edina, ki se je 
ohranila, druge so po konča-
nem dogodku odšle adijo! Kot 
režiser in igralec v spevoigrah 
je znal na pamet vse arije in 
jih je ob raznih priložnostih 
doma prepeval. V vsaki družbi 
je moral zapeti pesem En star-
ček, in sicer še potem, ko jih je 
štel krepko čez 80. Posebnost 
našega družinskega petja je 
bila pesem stare mame Mari-
ja skoz' življenje. To je bila hi-
mna naše družine, ki mi, ka-
dar jo slišim, vselej privabi 
solze v oči.

In kako sta se vidva z ženo 
vključila v tedanje društvo?
Mimica je pričela s folkloro, 
jaz pa z vsem ostalim, poveza-
nim s kulturo. Pripravljali smo 
miklavževanja, novoletne pri-
reditve, pustovanja, z okra-
sitvami mi je pomagal ata, za 
prireditve, tudi za odrske po-
stavitve in velikonočne jasli, je 
delal in slikal velike plakate. 
Oče je Mimico nagovoril, naj 
razišče vse o ločkem plesu, ki 
ga mi imenujemo »ločki tajč«. 

To je tudi naredila, obiskala je 
najstarejše Ločane, jih spraše-
vala in prišla do vseh podrob-
nosti »ločkega tajča«, ki so ga 
plesale vse dobovske folklor-
ne skupine, vodila jih je Mimi-
ca. Tajč je edini avtohtoni ples 
iz spodnjeposavskega področ-

ja. Takrat je v Dobovi deloval 
Moški pevski zbor z 32 pev-
ci. Na pobudo Darinke Cvetko 
Šegota so ustanovile Ženski 
nonet, v katerem je pela tudi 
Mimica. Kasneje sta se zbora 
združila v Mešani pevski zbor. 
Na prvem koncertu nas je pelo 
prek 30 pevcev. 

Z osamosvojitvijo pa se je 
društvo preimenovalo.
Ja, takrat je prišla direktiva, da 
bi se prosvetna društva prei-
menovala v kulturna društva. 
Darinka in njena mama sta 
predlagali, da bi se dobovsko 
kulturno društvo poimeno-
valo po najzaslužnejšem Do-
bovčanu, mojem očetu Francu 
Bogoviču. In pod tem imenom 
danes deluje. Nekako istoča-
sno je bilo ustanovljeno KD 
Godba na pihala Loče, ki je do 
takrat delovala kot sekcija PD 
Stane Vogrinc.

Tudi vi ste bili veliko let 
predsednik KD Franc Bogo-
vič. Kaj je bilo značilno za to 
obdobje? 
V času mojega predsedova-
nja smo se skušali prilagaja-
ti novim razmeram in potre-
bam krajanov po kulturnem 
udejstvovanju. Tako smo dru-
štvo obogatili s sekcijami 
folklore, s plesno, ki se pred-
stavlja z izraznim plesom, ma-
žoretkami, dobovskimi rogisti, 
likovno, ki je prerasla v krep-

ko Likovno družino, Literarno 
sekcijo Beseda, pevsko sku-
pino Mariachi. Sam sicer de-
lujem v Mešanem pevskem 
zboru, a na vaje zdaj zaradi 
bolezni ne hodim. Delujem še 
v Likovni družini, z ilustracija-
mi sem skušal obogatiti knji-

ge članov literarne sekcije in 
s karikaturami Pustne novi-
ce. Naše društvo sedaj uspeš-
no vodi Drago Iljaš ob izdatni 
podpori žene Marjetke. Tako 
kot je nekdaj meni pomagala 
moja Mimica. 

Nastopali ste tudi preko 
meja Slovenije.
Svoj čas, tam okoli leta 2006, 
smo iskali nekaj izrazito kul-
turno prodornega. Poveza-
li smo se in skupno nastopa-
li po vsej nekoč skupni državi. 
Obiskali smo naša slovenska 
kulturna društva z zbranimi 
knjigami v slovenskem jeziku 
in jih predali njihovim knjižni-
cam v Zagrebu, Splitu, Šibeni-
ku, Puli, Reki. Ob predaji knjig 
smo pripravili tudi kulturni 
program. Danes žal ni denarja 
za kaj tako lepega in plemeni-
tega, saj so bili rojaki zelo ve-
seli knjig v slovenskem jeziku. 

Kako kot predsednik Kra-
jevnega odbora Društva 
izgnancev v Dobovi gleda-
te na najnovejše dogajanje 
v vaši okolici? 
Danes je Dobova znano evrop-
sko begunsko mesto. Postaja-
lišče ali kakor koli ga kdo vidi 
in dojema. Zvečer, ko se peljem 
proti Dobovi, ne morem, da ne 
bi pogledal na sedanje zbirno 
dobovsko taborišče. V meni ta 
pogled vedno sproži spomi-
ne na naša zbirna taborišča v 

Rajhenburgu, Walissfurtu, Hir-
schbergu in tako naprej, kjer 
sem kot otrok izgnanec preži-
vel dneve na tuji zemlji, v tujem 
svetu, med tujimi ljudmi, kjer 
sem dihal tuj zrak, poslušal tuje 
besede. Vse je bilo tuje. Hudo 
tuje, kjer so nas Nemci zaniče-
vali in nas imeli za manj- ozi-
roma ničvredno raso. To je bila 
tragedija, ki nam jo je pripravil 
Hitler s svojo vojsko. Izseljeni 
smo bili večinoma vsi vaščani 
in krajani, od Obsotelja do Za-
savja vse do Trbovelj. Na naše 
domove so se naselili Nemci 
s Kočevskega. Z bornimi cula-
mi so nas s tovornjaki odpe-
ljali v Rajhenburg, nameščeni 
smo bili v grajskih štalah, leža-
li smo na slami in listju. Tu so 
nas popisali, dobili smo »sve-
tince« s številkami. Ko se je for-
miral posamezni transport, so 
nas pozivali preko ozvočenja. 
Na postaji nas je čakal tran-
sport. V borno prtljago je bilo 
treba še zadnji trenutek stlači-
ti nekaj stvari.

In kakšne so še podobnosti 
z današnjimi begunci?
Je kar nekaj vzporednic ozi-
roma podobnosti s sedanjimi 
pregnanci, prebežniki ali ka-
kor koli jih imenujemo. Tudi v 
Nemčiji niso vsi vedeli, da smo 
bili izgnani s svojih domov in 
da smo vse svoje imetje pus-
tili nemški oblasti. Razlika je 
v tem, da eni bežijo, da bi si 
rešili življenje, drugi pa, da bi 
si omogočili obstoj, da bi lah-
ko študirali, delali in na kon-
cu vendarle imeli solidno živ-
ljenje. Moram priznati, da smo 
solidarni z njimi, vsak jih ime-
nuje drugače, dojema druga-
če in ima drugačen odnos do 
njih. Je pa bilo težko gledati 
tiste prve skupine, ki so hodi-
le mimo naših hiš proti Bre-
žicam, ljudje so bili po dežju 
blatni, premočeni, za sabo so 
utrujeni puščali vse, kar jih je 
oviralo pri hoji. Hudo je bilo 
gledati otroke, slike so bile 
grozne.

Zdaj se je stanje vendarle iz-
boljšalo, kajne?
Sedaj Dobovčani niti ne vemo, 
kako poteka to dogajanje. Vse 
je urejeno in ni nobenih izgre-
dov, preveva pa nas strah pred 
povratnim valom. No, politika 
je strašno nerazumljiva stvar. 
Eni nas strašijo z najhujšimi 
prispodobami, vsi pa pričaku-
jemo, da bo tega enkrat konec 
in da bodo ta pretok enkrat re-
šili v Makedoniji, Grčiji in Tur-
čiji. Papežev tajnik je bil na 
obisku ravno v času, ko je bil 
zbirni center brez prebežni-
kov, očiščen in prazen, priso-
tni so bili le tisti, ki skrbijo za 
begunce. Vendar kdor je doži-
vel izgnanstvo in begunstvo na 
svoji koži, ve, da je to hudo. 

Branko�Bogovič

Branko Bogovič, prejemnik zlatega odličja ZKD Brežice:

Tudi v Nemčiji niso vsi vedeli, da
smo bili izgnani s svojih domov
LOČE PRI DOBOVI – Branko Bogovič, prejemnik letošnjega zlatega odličja Zveze kulturnih društev Brežice 
za posebne dosežke v ljubiteljski kulturi, je ponosen in zavzet Ločan in Dobovčan. Pa tudi pravi sogovornik 
za še nekaj različnih, vendar pri nas v tem času zelo aktualnih tem, kot sta izgnanstvo in pustovanje.
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Po odigrani himni Republike 
Slovenije, ki jo je izvedel go-
dalni trio Glasbene šole Breži-
ce, je najprej obiskovalce nago-
voril župan Ivan Molan. Med 
drugim je poudaril, da je ljubi-
teljska kultura tista, ki vse po-
vezuje, in dodal, da ima občina 
Brežice izjemno dobre kultur-
nike, ki so aktivni na različnih 
področjih, priznanja dobiva-
jo tako na državnih kot tudi 
mednarodnih tekmovanjih. 
Nato je za govorniški pult sto-
pil slavnostni govornik dr. To-
maž Toporišič, dramaturg in 
teatrolog. Njegov celoten na-
govor je temeljil na primerja-
vi med dvema doktorjema – 
jezikoslovnim Toporišičem in 
»jezičnim« Prešernom. »Med 
njima so stoletja, a druži ju 
predanost slovenskemu jezi-
ku in kulturi, dvema stalnica-
ma, brez katerih danes na tej 
proslavi po vsej verjetnosti ne 
bi govorili v slovenskem jezi-
ku, za katerega je moj oče našel 
izjemno veliko ljubezen, ki je 
udejanjena v desetletjih inten-
zivnega raziskovanja in zago-
varjanja slovenščine,« je pove-
dal in še dodal, da je njegov oče 
s ciklom slovnic, pravopisov in 
jezikoslovnih razprav želel in 
uspel slovenščino postaviti ob 
bok velikim jezikom. Zaključil 
je z verzi svojega cenjenega ko-
lega in prijatelja, nedavno pre-
minulega pesnika Aleša Debe-
ljaka. Predsednik ZKD Brežice 
Jože Denžič je pred podelitvi-
jo priznanj in odličij omenil, da 
je v Sloveniji 107.000 ljudi, ki 

Med njima so stoletja, 
a druži ju predanost jeziku
BREŽICE - Rdeča nit letošnje slavnostne prireditve v počastitev slovenskega kulturnega praznika v Breži-
cah je bil spomin na dr. Jožeta Toporišiča, čigar leto praznujemo. Slavnostni govornik je bil njegov sin dr. 
Tomaž Toporišič, podeljenih pa je bilo 11 priznanj in odličij Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2015.

aktivno delujejo v okviru kul-
turnih društev. »To so ljudje, 
ki svoj prosti čas in velikokrat 
tudi svoje zaslužke vlagajo v 
vaje, nastope in drugo prosto-
voljno delo. Preko ljubiteljske 
kulture se ljudje tudi medge-
neracijsko povezujejo in po-
večujejo dostopnost kulturni 
dobrini ter prispevajo k povi-
šani kakovosti življenja v lokal-
nih skupnostih. Lahko rečemo, 
da kulturna društva danes oh-
ranjajo predvsem širši družbe-
ni pomen,« je poudaril.

Priznanja so prejeli Srečko Čr-
pič (KUD Slavček Velika Doli-
na), Jože Lepšina (KD Franc 
Bogovič Dobova), Sara Levi-
čar (Plesno društvo Imani) 
in Vesna Živič (KD Globoko). 
Prejemnika bronastih odličij 
sta Blaž Zidanič (KD Globo-
ko; v njegovem imenu je odlič-
je prevzel predsednik KD Glo-

boko Janko Kržan) in Ženski 
pevski zbor Pišece (KD Or-
lica Pišece). Srebrni odlič-
ji sta šli v roke Jane Kovačič 
(KUD Oton Župančič Artiče) 
in Romana Krošlja (KD Ka-
pele). Zlata odličja pa so dobi-
li Branko Bogovič (KD Franc 
Bogovič Dobova), Anton Hri-
bar (KD Mešani pevski zbor 
Viva Brežice) in Branko Ko-
vačič (KUD Oton Župančič Ar-
tiče). O prvem prejemniku zla-
tega odličja lahko izveste več 
v tokratnem osrednjem pogo-
voru. Hribar je nenadomestljiv 
basist MePZ Viva, član je vse od 
ustanovitve v letu 1992, aktiv-
no je sodeloval pri registraci-
ji društva, njegova je tudi ideja 
za ime zbora. Kovačič se je za-
čel kaliti kot plesalec v artiški 
folklorni skupini, se preizkusil 
kot gledališki igralec v dram-
ski skupini, sedaj pa je že mno-
go let pevec moškega in meša-

nega pevskega zbora (katerega 
predsednik je) ter nepogrešljiv 
član skupine ljudskih pevcev 
Fantje artiški. V imenu nagra-
jencev se je zahvalil Branko 
Bogovič, ki je dejal, da polna 
dvorana na slavnostni priredi-
tvi pomeni, da kultura v Breži-
cah in okolici živi ter da ima-
jo obiskovalci spoštovanje do 
vseh, ki se že desetletje in več 
trudijo, da nekaj naredijo na 
kulturnem področju.

Po podelitvah in nagovorih je 
sledil še kulturni program, v 
katerem so nastopili dijaki Gi-
mnazije Brežice in učenci Glas-
bene šole Brežice. Gimnazijci 
so recitirali pesmi in odlomke 
iz del Josipa Murna Aleksan-
drova in Tomaža Šalamuna. 
Prireditev je povezovala Ma-
teja Jankovič Čurič.

 Rok Retelj

Nagrajenci�ZKD�Brežice�za�leto�2015�(manjka�Blaž�Zidanič)�z�županom�Molanom

BREŽICE - Kot so sporočili iz 
Društva študentov Brežice 
(DšB), je 8. februar zanje po-
memben še zaradi enega razlo-
ga – to je dan, ko se je leta 1995 
zbrala skupina mladih z name-
nom, da bi okolici dokazala, da 
jim ni vseeno, kaj domače oko-
lje nudi njim in njihovim sovr-
stnikom. V Brežice so želeli 
vnesti nekaj novega – nekaj, 
kar bi mlade povezalo in hkra-
ti spodbudilo razvoj njihovih 
mnogih sposobnosti. DšB je v 
21 letih ves čas pridno izvajal 
mnoge projekte za študente in 
dijake na področju športa, kul-
ture, sociale in izobraževanja. 
Ob tej priložnosti se zahvalju-
jejo vsem svojim zvestim pod-
pornikom in hkrati vljudno va-
bijo, da se projektov udeležijo 
tudi v prihajajočem obdobju – 
še naprej bodo z vami ob tis-
kanju ali kopiranju na BIT-u, 
zaplesali na DšB Festu, pris-
luhnili Poletnim koncertom, 
tekmovali v odbojki na miv-
ki, z božičnimi darili obdaro-
vali otroke študentov ali »chil-
lirali« na DšB Summer Chillu. 
  R.�R./�vir:�DšB

DšB drugič 
polnoleten

Ker se je minulo soboto v 
Dobovi zaključil zdaj že zna-
meniti Fašjenk, je prav, da 
se spomniva tudi pustnega 
karnevala, ki ste ga veliko 
let tudi vodili na poseben in 
zabaven način.
Pust, ki se mu pri nas pravi 
Fašjenk in je stoodstotno do-
bovsko poimenovanje, je ve-
lik praznik, ki traja več dni in 
je še iz preteklosti ljudsko iz-
ročilo. Fašjenka so »obršavali« 
v Mihalovcu, Velikem Obrežu 
in predvsem v Ločah, kjer so 
se zadržali ti običaji. O njih mi 
je pripovedoval oče, njemu pa 
njegov oče in to pomeni, da se 
je vedenje o tradiciji prenašalo 
iz roda v rod. V naši vasi Loče 
Fašjenk še danes živi in negu-
jemo te stare običaje. 

Kako bi jih na kratko opi-
sali?
V torek zjutraj pridejo na 
vas kosci, ki jih v kraju obiš-
če »babca« in jim za zajtrk iz 
košare vrže mačka. Ta skupi-
na se potem obleče v orače, 
ki orjejo po vasi za dobro le-
tino, popoldne pa se oblečejo 
v svate, ki plešejo. To se doga-
ja na veliki fašjenk, v torek. V 
sredo, na pepelnico, naj se ne 
bi preveč norelo. V četrtek je 

mali fašjenk, ki je nekako tra-
jal deset do petnajst let, ko je 
bil pokop fašjenka s pobira-
njem dobrot po vasi, glavno 
vlogo pa je imela skupina sed-
mih fantov, približnih starosti. 
Ker so fantje, ki so uprizarjali 
celo zadevo, ugotovili, da v če-
trtek na mali fašjenk ni dovolj 
publike, smo ga prestavili na 
soboto, ko pride vesoljna Slo-
venija na to našo pustno sobo-
to zaključit pustovanje, pride-
jo pa tudi karnevalske skupine 
iz Hrvaške. 

V pustnih prireditvah sode-
lujejo vse vasi?
Mene veseli, da so se prebudi-
le vse dobovske vasi, da ima-
jo svoje neformalne skupine, 
ki se vsako leto maskirajo in 
kot take predstavljajo na slo-
venskih tleh našo Dobovo. Ža-
losten pa sem, ker še ni dovolj 
posluha za naše avtohtone 
maske, kot so kosci, orači in 
svatje, ki bi morale biti odraz 
naše kulturne dediščine. Želim 
si, da ne bi šle v pozabo, zato 
organizatorjem Fašjenka pola-
gam na srce, da ustanovijo te 
tri stalne skupine, ki nas bodo 
predstavljale po Sloveniji in 
tudi preko naših meja. Po vsej 
bivši skupni državi se organi-

zirajo letni karnevali, kjer nas 
vabijo k sodelovanju v povor-
kah od Budve, Kotorja, Vrnjač-
ke Banje, Banja Luke, saj smo 
v Združenju evropskih karne-
valskih mest. Povsod smo do-
brodošli. 

In kaj vam pomeni zlato 
odličje ZKD Brežice?
Priznanje pomeni, da si ne-
kaj naredil v kulturi in za njo. 
Še posebno, ker gre za Dobo-
vo, na katero sem ponosen, 
tako kot na svoje Loče. Seve-
da sem zadovoljen, da so me 
sploh opazili. 

A zanimivih zgodb iz Branko-
vega življenja je za obširen ro-
man. Morda bo tudi kdo od po-
tomcev nekoč napisal njegovo 
življenjsko kronologijo, kot jo 
je on napisal za svojega očeta 
v knjigi Mlajši tega ne vedo. S 
tem pa ni otel pozabi le očeta 
in njegovega dela, pač pa je oh-
ranil spomin na bogato kultur-
no tradicijo Dobove. Družinsko 
kulturno in pustno tradicijo v 
svojem kraju sedaj nadaljujejo 
Brankov sin Bogomir ter vnuki-
nja Lorijana in vnuk Benjamin.

 Natja�Jenko�Sunčič

BREŽICE - 10. februarja se je v sklopu poslovanja zunaj sede-
ža Varuha človekovih pravic RS varuhinja Vlasta Nussdorfer 
mudila v občini Brežice, pri čemer je s svojo ekipo sprejela 
14 pobudnic oz. pobudnikov iz brežiške občine ter se sreča-
la tudi z županom Ivanom Molanom in njegovimi sodelavci.

Kot je varuhinja Vlasta Nuss-
dorfer dejala na novinarski 
konferenci v Mestni hiši Breži-
ce, sta s svetovalko pri Varuhu 
Mojco Valjavec sprejeli sedem 
pobudnikov, njen namestnik 
Tone Dolčič in svetovalec Ži-
van Rejc sta prav tako spreje-
la sedem občanov. Kot je pou-
darila, je mnogim občinam, tudi 
brežiški, skupno predvsem to, 
da ljudje zelo občutijo zaposta-
vljenost, osamljenost, težko pre-
živijo z nekaj sto evri pokojnine 
ali dohodka. Nekateri imajo že 

leta odprte zadeve na sodiščih ali drugih institucijah, čutijo pa 
se nemočni, ker nimajo ustrezne pravne pomoči. Ljudje celo po-
kažejo odrezke nizke pokojnine, ki je samo 300 evrov. Ti ljud-
je imajo tudi veliko zdravstvenih problemov, državne pomoči 
družinam, ki skrbijo za člane z duševnimi boleznimi, ni. Po be-
sedah Nussdorferjeve so se srečali tudi s problemi posamezni-
kov, ki so v delovnem razmerju, pa jim delodajalec že nekaj me-
secev ne izplačuje bolniške odsotnosti. Pri Varuhu menijo, da bi 
moral v takih primerih ZZZS plačati bolniško, če je že delodaja-
lec ne, tako tudi veleva Zakon o delovnih razmerjih. Varuhinja, 
ki je bila nazadnje v Brežicah oktobra lani ob vrhuncu migrant-
ske krize, je še povedala, da je zaskrbljujoča brezposelnost, ki je 
v Posavju med 15 in 20 % nad slovenskim povprečjem (približ-
no 14-odstotna). »To se kaže tudi s tem, ko pridejo k nam ljudje 
z neplačanimi položnicami, vprašanji, kako preživeti s 300 evri 
na mesec,« je pojasnila in dodala, da jo hkrati veseli, da je na po-
dročju otrok, šole, zdravstva v občini dobro poskrbljeno, občina 
skrbi tudi za socialno šibke, starejše in invalide, župan je vedno 
na voljo za občane.

Njen namestnik Dolčič je izpostavil pomanjkanje poznavanja 
pravic, ki jih ima posameznik v različnih postopkih, in težave 
pri razumevanju uradnih aktov zaradi prezapletenih zapisov. 
Po Dolčičevih besedah so bili opozorjeni tudi na neenotno upo-
rabo prava inšpekcijske službe. Gre za zelo različno prakso in-
špektorata za zdravje, ki v določenih primerih določeno dejav-
nost šteje za zdravstveno, v določenih primerih pa za dejavnost 
zdravilstva. Od tega je namreč odvisna pristojnost inšpektorata. 
Omenil je še pobudnika, ki ga obravnavajo že več let in ima na 
svoji zemlji naseljene Rome. »Bil je zelo nezadovoljen z našim 
delom, kar je že izrazil tudi na družbenem omrežju. Pobudniku 
nismo mogli pritrditi, da bi moral Varuh poskrbeti za uresniči-
tev njegovih pravic. Varuh je v dosedanjih postopkih ugotovil kr-
šitev njegovih pravic, vendar bi se moral pobudnik za realizacijo 
le-tega pobrigati sam,« je dejal Dolčič.

OBČINA POMAGALA DELAVCEM PODJETJA BGS
Župan Ivan Molan je na koncu še omenil, da je varuhinji predsta-
vil tudi problem brežiškega podjetja BGS, ki je tik pred stečajem 
in kjer delavci že več mesecev niso dobili plač. Občina je bila ena 
od redkih, ki je v decembru tem ljudem pomagala z enkratnimi 
pomočmi. Varuhinja si je za zaključek poslovanja v brežiški ob-
čini ogledala še sprejemni center v Dobovi, kjer se je seznanila z 
urejenimi razmerami za prebežnike.
 Rok Retelj

Občani varuhinji kazali položnice

Varuhinja�Vlasta�Nussdorfer

SEVNICA - V včerajšnjem popoldnevu se je na 12. redni seji ses-
tal sevniški občinski svet, ki je med 25 točkami dnevnega reda 
obravnaval letno poročilo o delovanju Medobčinskega inšpek-
torata - skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin 
Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, se seznanil z 
oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2015, pris-
luhnil poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za lan-
sko leto  ter se seznanil z njegovim programom za letošnje leto. 
Občinski svetniki so obravnavali in se opredelili do pripomb in 
predlogov z javne obravnave dopolnjenega osnutka odloka o ob-
činskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sose-
sko Boštanj - Sv. Križ ter še z nekaterimi drugimi odloki. Več v 
naslednji številki časopisa.  S.�R.

Obravnavali več odlokov

V naslednji številki, ki bo izšla 3. marca, bomo pripravili 
tradicionalne tematske strani "Urejamo dom". 

Vabljeni k sodelovanju! 
Več informacij na: 07 49 05 780 in marketing@posavje.info

TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA
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Ne dolgo nazaj so mediji bolj ali manj 
prenašali sporočila Vlade RS o nje-
nih dosežkih po enem letu delova-
nja. 2,6-odstotna gospodarska rast, 
12,7-odstotna zmanjšana brezposel-
nost mladih, 9301 več zaposlenih. Če 
v nekaj stavkih izpostavim tri resorje: 
na področju financ lahko ugotovimo, da 
je v času te vlade prišlo do bistvenega 

povečanja zaupanja mednarodnih trgov v Slovenijo. Izboljša-
le so se bonitetne ocene Slovenije, posledično pa se je poceni-
lo tudi njeno zadolževanje, ki bo državi zaradi nižjih obresti 
v prihodnosti prihranilo nekaj 100 milijonov evrov. Ustanovil 
se je tudi sklad za reševanje bank, ki bo v prihodnosti omogo-
čil sanacijo bank brez uporabe javnih sredstev, temveč s pri-
spevki bank in hranilnic. 

Na področju dela Ministrstva za javno upravo se odvija veli-
ka reorganizacija informacijskega sistema in vzpostavitev t. 
i. državnega računalniškega oblaka, ki bo državnim organom 
omogočil bolj napredno računalniško okolje z enotno infra-
strukturo, kar bo prispevalo k racionalizaciji vzdrževanja in-
formacijskih sistemov in tudi k povečanju učinkovitosti dela 
državnih organov. Na dosedanji razdrobljenosti računalniške 
infrastrukture je nekaj podjetij lepo služilo na račun države. 
Če navedem primer, računalniški program ali sistem, ki ga je 
uporabljal Center za socialno delo, ni bil kompatibilen s tis-
tim na Upravni enoti, na ministrstvu ali sodišču, vsak organ je 
imel svoje vzdrževalce in opravljal svoja javna naročila in temu 
primerno so bili tudi višji stroški. Ministrstvo za javno upra-
vo je pred kratkim predstavilo tudi Funkcijsko analizo subjek-
tov javne uprave, ki daje na podlagi vprašalnikov za več kot 
20.000 zaposlenih v javni upravi o porabi časa na delovnem 
mestu smernice za povečanje učinkovitosti dela javne uprave 
v prihajajočih mesecih. 

Ministrstvo za pravosodje je storilo kar nekaj pomembnih ko-
rakov na področju povečanja zaupanja v pravosodje: kazni za 
korupcijska kazniva dejanja so bile povišane, s čimer se bomo 
v bodoče izognili marsikateremu zastaranju kazenskega pre-
gona, zaostrili so se pogoji glede odloga izvršitve kazni zapo-
ra (spomnimo se obsojencev, ki zaradi zdravstvenih razlogov 
naj ne bi bili sposobni prestajati kazen zapora), določen je bil 
objektivnejši in transparentnejši postopek izbire kandidatov 
za izvolitev v sodniško in tožilsko funkcijo, odprl se je vpogled 
v sodni register na portalu Ajpes, kjer je mogoče pogledati po-
datke o družbeništvu in poslovnih povezavah, npr. ali je vaš po-
slovni partner registriral novo družbo, kamor bi lahko prene-
sel premoženje stare družbe in vas oškodoval. Toliko na grobo 
o delu teh treh ministrstev, o ostalih pa v prihodnjih kolumnah.
 
Ne glede na zgoraj napisane dosežke je trenutna politična re-
alnost drugačna. Javnomnenjska podpora vladi je kljub opisa-
nim rezultatom padla in če izvzamem afero s spornimi dodatki 
za pripravljenost nekaterih univerzitetnih profesorjev in z njo 
povezanim finančnim ministrom, ki je bil v istem času s strani 
uglednega tujega časopisa celo imenovan za finančnega mini-
stra leta v EU, se zdi, da je k takšni podpori prispevalo kar ne-
kaj medijskih zgodb, ki so del širše politične igre. Spomnimo se 
samo tiste zgodbe s skoraj dve leti starimi posnetki Karla Er-
javca, ki so prišli na dan prav v zadnjem mesecu. 
 
Ampak ob vsem tem me skoraj bolj skrbi delo nekaterih strank 
opozicije. Združena levica bi odstranjevala ograjo na državni 
meji, ker da je ne potrebujemo. Nisem prepričan, ali se te zah-
teve nanašajo samo na območje Kolpe ali širše, zagotovo pa 
se z njimi ne morem strinjati iz že v prejšnjih kolumnah opisa-
nih razlogov. Še večjo zaskrbljenost pa lahko povzroča v dru-
go stran skrajen predlog SDS, ki se zavzema za ustanovitev t. i. 
Nacionalne garde - nekakšne paravojske, ki naj bi jo sestavljali 
prostovoljci oz. “domoljubi”. Tukaj se moramo najprej vpraša-
ti, ali nimamo vojske in rezervne sestave? Ali vojaki naše, ob-
stoječe Slovenske vojske niso domoljubi? Zagotovo so! Ja pa 
kaj ta izraz oziroma kriterij potem pomeni? Če pobrskamo po 
zgodovini, kako in zakaj so se v času miru ustanavljale podob-
ne vojaške formacije, lahko hitro ugotovimo, da nič dobrega.

Vlada in opozicija na prepihu

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

Slovensko delegacijo sta po-
leg Franca Bogoviča (SLS) 
sestavljala še dr. Milan Zver 
in Romana Tomc (oba SDS), 
hrvaško delegacijo pa vod-

Ogledal si je Viteško dvorano 
in se na delovnem srečanju, ki 
ni bilo odprto za javnost, ses-
tal z brežiškim županom Iva-
nom Molanom. Kardinala Pi-
etra Parolina so ob prihodu v 
sprejemni center sprejeli žu-
pan Molan, državni sekretar 
na MNZ Andrej Špenga, gene-
ralni direktor URSZR Darko 
But, mariborski nadškof Aloj-
zij Cvikl, celjski škof dr. Sta-
nislav Lipovšek in novome-
ški škof Andrej Glavan. Nato 
je kardinal Parolin pozdravil 
številne prostovoljce in huma-
nitarne delavce v sprejemnem 
centru ter z vsakim izmed njih 
spregovoril nekaj besed. Sledil 
je ogled centra, med drugim se 
je kardinal seznanil z delom 
Malteškega viteškega reda, si 
ogledal prostor, kjer delijo hra-
no migrantom, Unicefovo igral-
nico za otroke ter se na kratko 
pogovoril tudi z nekaj migran-
ti, ki so bili v tistem trenutku 
v šotoru. Vmes je kardinal Pa-
rolin dal tudi izjavo za javnost. 
Med drugim je dejal, da je bil 

Visok obisk iz Vatikana
DOBOVA, BREŽICE - Državni tajnik Svetega sedeža, kardinal Pietro Parolin, se je med 2. in 4. februarjem 
mudil na obisku v Sloveniji. Po srečanjih s predsednikoma vlade in države je svoj tridnevni obisk zaključil 
z ogledom begunskega sprejemnega centra v Dobovi, prišel pa je tudi v Brežice.

najprej zelo pretresen, hkrati 
pa je začutil veselje, ko je ugo-
tovil, da je tukaj veliko solidar-
nosti in sodelovanja med raz-
ličnimi skupinami. Dejal je, da 
tudi papež Frančišek poudar-
ja, naj se zanimamo za brate in 
sestre, in to, kar delajo številni 
prostovoljci, je v skladu s kari-
tativnim delom - ponuditi po-
moč bližnjemu. O morebitnem 
papeževem obisku Slovenije je 
zagotovil, da se letos sicer to še 

ne bo zgodilo, jo bo pa po vsej 
verjetnosti enkrat obiskal.

Vatikanski državni tajnik se je 
nato odpravil v Brežice, kjer 
ga je v Viteški dvorani spre-
jela direktorica Posavskega 
muzeja Brežice Alenka Čer-
nelič Krošelj. Sledilo je de-
lovno srečanje v poročni dvo-
rani, kjer so bili poleg župana 
Molana prisotni tudi podžu-
pan Jure Pezdirc, direktori-

ca občinske uprave Irena Ru-
dman, predsednik sveta KS 
Dobova Mihael Boranič, po-
veljnik občinskega štaba ci-
vilne zaščite Darko Ferlan, 
predstavniki Karitas, brežiški 
župnik Milan Kšela, predstav-
niki URSZR, apostolski nuncij 
v Sloveniji dr. Juliusz Janusz, 
veleposlanik RS v Vatikanu To-
maž Kunstelj ter predstavniki 
slovenske škofovske konferen-
ce. Rdeča nit delovnega sreča-
nja je bila predstavitev izzivov 
in spoznanj, s katerimi se je 
brežiška občina srečala v času 
begunsko-migrantske krize. 
Župan Molan je kardinala Pa-
rolina seznanil z izkušnjami 
lokalne skupnosti v času naj-
hujše migrantske krize. Sogo-
vornika sta se strinjala, da je 
pri reševanju krize mednaro-
dnih razsežnosti pomembno 
sodelovanje držav in delitev 
bremena, pereče in nadvse 
pomembno vprašanje pa os-
taja način uspešne integracije 
migrantov v evropsko družbo. 
 R. Retelj

Kardinal�Parolin�(na�sredini),�obdan�s�predstavniki�sloven-
ske�škofovske�konference,�duhovniki,�predstavniki�Karitas�in�
županom�Molanom�

Evropski parlamentarci v NEK
KRŠKO - 5. januarja se je na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča na obisku in ogledu Nuklearne 
elektrarne Krško mudila delegacija slovenskih in hrvaških poslancev. Ti so poudarili, da je NEK zgled dob-
rega sodelovanja med državama. 

ja Dubravka Šuica, Andrej 
Plenković, Davor Ivo Stier, 
Ivana Maletić (vsi HDZ) ter 
Marijana Petir (HSS). Vsi na-
vedeni slovenski in hrvaški 

poslanci so v evropskem par-
lamentu člani poslanske sku-
pine Evropske ljudske stran-
ke. Z delegacijo, ki si je ob 
obisku ogledala tudi tehnolo-
ški del elektrarne, so se o de-
lovanju, nadgradnji in poslo-
vanju pogovarjali predsednik 
uprave NEK Stanislav Rož-
man, član uprave Hrvoje Per-
harić, predsednik Nadzornega 
sveta Kažimir Vrankić ter čla-
na NS Martin Novšak in  Josip 
Lebegner ter direktor Agenci-
je za radioaktivne odpadke – 
ARAO dr. Tomaž Žagar.

Kot je dejal vodja slovenske de-
legacije dr. Milan Zver, so bili 
pogovori obojestransko ko-

ristni, saj je beseda tekla tudi o 
težavah energetike na območju 
EU,  pri čemer je izrazil upanje, 
da se bo ta v prihodnjih letih in 
desetletjih uspela emancipirati 
od svoje odvisnosti od fosilnih 
goriv, predvsem plina in nafte, 
ki jo bremenijo tudi pri vode-
nju njene zunanje-politične in 
varnostne vloge v svetu. Kot je 
v imenu hrvaške delegacije de-
jala njena vodja Dubravka Šu-
ica, pa pričakuje, da bo novo-
oblikovana vlada Republike 
Hrvaške vzpostavila boljše od-
nose s slovensko na vseh pod-
ročjih, tudi v zvezi z arbitražo 
in migrantsko politiko. Sicer pa 
je beseda gostov in gostiteljev 
ob obisku med drugim tekla 
tudi o podaljšanju obratovanja 
objekta in konceptu ravnanja 
z jedrskimi odpadki ter načr-
tovanem odlagališču NSRAO v 
Vrbini, kjer je možna tudi iz-
gradnja skupnega odlagališča. 
Do projekta, ki je bil obravna-
van tudi na julijskem srečanju 
meddržavne komisije, se si-
cer Hrvaška še ni javno opre-
delila, a bi bila smotrna in iz-
vedljiva tako s tehničnega kot 
prostorskega vidika, investici-
jo pa bi podražilo za 20 mili-
jonov evrov oziroma s 157 na 
178 mio evrov. Kot sta obisk 
ocenila prva človeka NEK Sta-
nislav Rožman in Hrvoje Per-
harić, pa je bil ta priložnost, da 
so poslance seznanili z objek-
tivnimi informacijami o objek-
tu in njegovem delovanju, saj 
so poslanci odločevalci in kre-
atorji tako evropske kot nacio-
nalnih politik.  B. Mavsar

Poslanci�so�NEK�obiskali�na�pobudo�Franca�Bogoviča.
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Naročila in informacije:

POSAVJE - V sklopu rednih re-
gijskih obiskov sta vodstvo 
in poslanska skupina stran-
ke Nova Slovenija 15. febru-
arja obiskala posavske občine. 
Med delovnim obiskom so si v 
občini Radeče ogledali višjele-
žečo kmetijo Korbar na Močil-
nem, podjetje Siliko v Boštanju 
in Zdravstveni dom Krško. Kot 
je dejala predsednica stranke 
Ljudmila Novak, ki se je v Go-
stilni Kunst v Krškem sreča-
la tudi s posavskimi župani, je 
beseda z vodstvom boštanjske-
ga podjetja tekla o premajhni 
podpori gospodarstvu s stra-
ni države in neustrezni delov-
ni zakonodaji: »Spet smo bili 

opozorjeni, da pri božičnici ali 
13. plači država preveč vzame 
in zato se te tudi v manjši meri 
izplačuje, saj podjetniki želi-
jo nagraditi dobre delavce, na 
račun katerih pa država spet 
pobere levji delež.« Na sreča-
nju z zdravniki, ki delajo v jav-

nem zdravstvu, in 
tudi koncesionarji 
v krški zdravstve-
ni ustanovi pa so 
predstavili izhodi-
šča za zdravstveno 
reformo, ki so jo v 
stranki pripravili v 
okviru strokovne-
ga odbora stranke 
in pomočjo zuna-

njih sodelavcev. V spremstvu 
predstavnikov občinskih od-
borov stranke in občinskih sve-
tnikov je vodstvo N.Si obiskalo 
še sprejemni center za begun-
ce v Dobovi ter pod večer obisk 
zaokrožilo s srečanjem s člani 
in simpatizerji stranke.  B. M. 

Obisk vodstva N.Si v Posavju

Novakova�med�posavskimi�župani
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Margareta Marjetič, ki je že 
desetletja aktivno vpeta v kul-
turno in družabno življenje 
Brestanice in širše, je na slo-
vesnosti v krškem kulturnem 
hramu poudarila, da moramo 
graditi prihodnost na spošto-
vanju zgodovinskega izročila 
vseh obdobij preteklosti in te 
vgrajevati v tokove, ki jih pri-
naša novi čas. A ta ljudem ne 
prinaša želene blaginje, saj se 
mnogi ob še vedno trajajoči 
krizi soočajo z osebno in so-
cialno stisko, zaradi česar so 
ustvarjalci na kulturnem po-
dročju še toliko pomembnej-
ši, da s svojo izrazno močjo in 
navdihom potegnejo človeka 
iz kroga vsakodnevnih skrbi, 
prinesejo vedrino, drugačnost, 
trenutke sprostitve. »Umetniki 
vseh vrst so podobe naše ve-
ličine v preteklosti, sedanjo-
sti in hkrati naše majhnosti ob 
misli, kaj vse nosijo v sebi tisti, 
ki bodo šele prišli in jih bomo 
mogli občudovati v prihodno-
sti. Umetnost je namreč doseg-
ljiva, a nikoli presežena,« je de-
jala, umetnik pa je tako tisti, ki 
se z umetnostjo ukvarja pro-
fesionalno, kot tisti, ki preko 
ljubiteljskega ustvarjanja pri-
speva k pestrejšemu življenju 
v domačem društvu ali okolju. 
Obe zvrsti pa sta povezani, saj 
je marsikdo naredil prve ko-
rake ustvarjanja prav v ljubi-

Umetnost ni nikoli presežena 
KRŠKO - Na osrednji krški proslavi ob kulturnem prazniku je zbranim slavnostne besede namenila Marga-
reta Marjetič, lanska prejemnica zlate Prešernove plakete za življenjsko delo in dosežke na področju kul-
ture. Najvišjega priznanja letos niso podelili, priznanja in plakete pa je prejelo 21 kulturnih ustvarjalcev.

teljski skupini, v njej preizkusil 
svoje nagnjenje, »in če so mu 
dobre vile v zibel položile po-
seben dar, je iz ljubitelja prera-
sel v profesionalne vrste«. Žal 
pa so se časi spremenili, je še 
med drugim dejala, saj danes v 
boju za preživetje in spričo bi-
rokracije, ki duši vse pore de-
lovanja in ustvarjanja, »govo-
rimo o prostovoljstvu, prej pa 
smo ga živeli«.

O pomenu kulturnega ustvar-
janja sta spregovorila tudi žu-
pan mag. Miran Stanko in 
podpredsednik Zveze kultur-
nih društev Krško Uroš Bre-
zovšek, ki sta v nadaljevanju 
s Sonjo Levičar, vodjo krške 
območne izpostave Javnega 

sklada za kulturne dejavnosti, 
podelila priznanja in plakete 
skupno 20 posameznikom in 
društvu za aktivno delovanje 
na področju ljubiteljske kul-
ture. Priznanji za dosežek leta 
sta prejeli Milena Roštohar iz 
Društva likovnikov Krško OKO 
in Sabina Košir iz Društva lju-
biteljev fotografije Krško, pri-
znanje za omogočanje pogo-
jev za kulturno dejavnost pa 
Osnovna šola 14. divizije Se-
novo (v njenem imenu je pri-
znanje prevzel ravnatelj Vin-
ko Hostar). Med prejemnike 
letošnjih bronastih Prešerno-
vih plaket so se zapisali: Urška 
Bogovič, Bojan Kolman, Filip 
Černelč in Jure Kerin (vsi KD 
Leskovec pri Krškem), članica 
leskovškega Pevskega društva 
Laudate Mateja Žarn Čepin, 
Društvo likovnikov OKO Krško, 
v njegovem imenu je priznanje 
prevzela predsednica Branka 
Benje, Bernarda Marjetič iz 
KD Svoboda Brestanica, Jože 
Lesjak in Anica Valentinc iz 
Društva ljubiteljev fotografi-
je Krško, člani Simfoničnega 
orkestra Krško Urška Stro-
jin, Sebastjan Podlesnik, Ta-
tjana in Jerneja Vakselj ter 

Maša Žveglič Poljšak iz DKD 
Svoboda Senovo; srebrne Pre-
šernove plakete pa so prejeli 
Suzana Robek iz KD Svoboda 
Brestanica, Jožica Petrišič iz 
Društva likovnikov Krško OKO, 
Branko Benčin iz Društva lju-
biteljev fotografije Krško ter 
Janez Kranjc ml. iz DKD Svo-
boda Senovo.

Proslava, ki jo je povezova-
la Petra Rep Bunetič, je bila 
kulturno pestra, program pa 
so oblikovali Rajhenburški 
oktet ter dramski sekciji KD 
Svoboda Brestanica in DKD 
Svoboda Senovo, ki sta v mi-
nulem letu obeležili 70 let de-
lovanja. Senovski gledališčni-
ki so uprizorili izsek iz nove 
gledališke predstave Zdrav-
nik po sili, člani dramske sek-
cije brestaniške Svobode pa so 
občinstvo nasmejali z odlomki 
iz predstave Igra v igri, s kate-
ro so v minulem letu počastili 
jubilej delovanja. Hkrati so si 
obiskovalci lahko ogledali fo-
tografsko razstavo Sabine Ko-
šir, ki je pod naslovom Zazna-
vanje Nº2 na ogled v avli doma 
še vse do konca tega meseca.
 Bojana Mavsar

Prejemniki�priznanj�in�plaket�za�kulturno�ustvarjanje�(foto:�Občina�Krško)

KOSTANJEVICA NA KRKI – 12. februarja so kulturni praznik 
obeležili tudi v Kostanjevici na Krki in ob tej priložnosti 
predstavili nov spomeniški vodnik po tamkajšnji kulturni 
dediščini, ki ga je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Povezovalka prireditve Melita Skušek je uvodoma spomnila na 
100-letnico smrti kostanjeviškega rojaka, Prekopčana Jožeta Cvel-
barja (rojen 8. februarja 1895), nadarjenega pesnika, slikarja in 
risarja, ki je pri komaj 21 letih padel na tirolski fronti. Predlagala 
je, da bi letošnje leto razglasili za Cvelbarjevo leto ter oživili vse, 
kar je povezano z njegovim delom. Podžupan Aleš Kegljevič je 
dejal, da bo občina to pobudo podprla.
V nadaljevanju prireditve so občinstvu zapele članice vokalne 
skupine Solzice iz Brežic pod vodstvom Marjetke Podgoršek 
Horžen. Urednica Marina Zupančič in avtor besedila dr. Andrej 
Smrekar pa sta predstavila konec lanskega leta izdan nov spo-
meniški vodnik po kulturni dediščini Kostanjevice na Krki in oko-
lice. Kot je povedala Zupančičeva, gre za 218. vodnik v zbirki, ki 
jo Zavod za varstvo kulturne dediščine izdaja že od leta 1965, za 
razliko od raznih turističnih vodnikov in priročnikov pa gre za 
publikacijo na visokem strokovnem nivoju, a hkrati dovolj razum-
ljivo za vsakogar. Smrekar je dodal, da bi si Kostanjevica najbrž 
zaslužila nižjo številko v zbirki kot 218, kljub temu pa je počaš-
čen, da je lahko pripravil besedilo, saj gre za ugledno serijo pu-
blikacij. V vodniku so poudarili spomeniški vidik Kostanjevice, 
hkrati pa poskušali povedati, da je ta pokrajina v celoti vrednota, 
od katere Kostanjevica sicer ne more izključno živeti, pomeni pa 
pomembno sredstvo pri zagotavljanju eksistence tukajšnjih lju-
di. Zato je treba paziti, kako z njo delamo, in ne grobo posegati 
vanjo z novogradnjami, je še dejal Smrekar.� P.�Pavlovič

Pobuda za Cvelbarjevo leto

Dr.�Andrej�Smrekar�in�Marina�Zupančič�(levo)

DOLENJA VAS - Pod naslovom »Vsak drugače pesmi moje 
sodi« se je 7. februarja v večnamenskem domu v Dolenji 
vasi pri Krškem odvil vsebinsko bogat kulturni večer, ki je 
bil posvečen minulemu Prešernovemu dnevu.

»V meni prebiva tisočero misli in besed, ko skozi življenje de-
lam stopinje in korake, da se v odtisih vsakdana ogrinjam s ša-
lom kulture, ki so ga prednamci spletli zato, da smo danes lahko 
tukaj s svojim čudovitim slovenskim jezikom v vseh mavričnih 
odtenkih kulturnih zvrsti,« so bile uvodne povezovalne misli Ma-
rije Hrvatin, ki je v nadaljevanju odrecitirala tudi nekaj odlom-
kov Prešernovih pesmi. 

V kulturnem programu sta sodelovali literarna skupina Sanje 
KD Žarek iz Dolenje vasi in literarna skupina V meni prebiva iz 
Sevnice. S svojimi pesniškimi besedili so se predstavili: Zdenka 
Andoljšek, Zdravka Brečko, Antonija Ban, Berta Logar, Mar-
ta Valenčak, Eva Keber, Tanja Mencin, Karel Kožuh, Stanka 
Vahčič, Alenka Preskar, Tanja Košar, Anica Kodrič, Maja Va-
lentina Jakubek in Jožica Vogrinc. Glasbeni del je obogatil Blaž 
Hrvatin na blok flavti in članice ženskega pevskega zbora Pre-
pelice pod vodstvom Mire Dernač Hajtnik. Prijetna osvežitev 
in dopolnitev prostora je bila še priložnostna slikarska in ročno-
delska razstava, ki so jo s svojimi izdelki oblikovale Tanja Košar, 
Zdravka Brečko, Antonija Ban in Sonja Tkalec, osnovnošolka 
Neža Preskar pa je spekla pogačo v obliki velikega cveta sonč-
nice.  S.�R.

Vsak drugače pesmi moje sodi

Slovenskemu�kulturnemu�prazniku�so�se�poklonili�tudi�na�pri-
reditvi v Dolenji vasi.

SROMLJE - »Prešernovo 2016 z MoPZ Sromlje«, je pisalo na va-
bilu, ki smo ga krajani KS Sromlje prejeli na dom. »Leto je naoko-
li in pred vrati je naš največji kulturni praznik – 8. februar. Ka-
kor vsako leto ga bo tudi letos po vaseh KS Sromlje obeležil naš 
moški pevski zbor. MoPZ Sromlje vas vabi, da tudi vi počastite 
Prešernov dan.« Zapeli so v Curnovcu, Zgornji Pohanci, Okluko-
vi Gori, Volčjem, Sromljah in na Silovcu, dokaz, da nam še vedno 
domača pesem in druženje na drugačen način pomenita veliko, 
pa je tudi iz leta v leto kakšen obiskovalec več.  A. Preskar

V vaseh KS Sromlje spet peli 
na kulturni praznik

Sromeljski�pevci�v�središču�KS�pred�sromeljskim�spomenikom
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»Na ljubiteljski kulturi, kot 
ključnem delu slovenske kul-
ture, je utemeljen največji del 
naše narodne identitete. Lju-
biteljska kultura ni posel, am-
pak način življenja, ki preha-
ja iz generacije v generacijo. 
Vanjo je vloženega obilo zna-
nja, talentov, časa in materi-
alnih sredstev posameznikov, 
ki na ta način predstavlja-
jo ne le svoje osebne kakovo-
sti, ampak tudi kakovost oko-
lja, v katerem delujejo, zato je 
prostovoljstvo v kulturnem 
ustvarjanju deležno podpo-
re širokega kroga ljudi, saj se 
z njim v Sloveniji ukvarja oko-
li sto tisoč Slovenk in Sloven-
cev. Ne smemo pozabiti, da 
so prav iz ljubiteljske kulture 
v prejšnjem stoletju izšle vse 
pomembnejše kulturne usta-
nove,« je dejal Jože Novak in 
predstavil delovanje leta 1980 
ustanovljene Zveze kulturnih 
društev Sevnica, ki danes po-
vezuje 28 kulturnih društev. »V 
sevniški občini je kulturno živ-
ljenje na zavidljivi in kvalitetni 
ravni, kar potrjujejo številni 
kulturni dogodki, ki jih prire-
rajo naša društva, skupine in 
posamezniki. Navkljub raz-
ličnim uspehom, priznanjem 
in pohvalam pa so materialni 
pogoji za delovanje kulturnih 
društev in skupin žal slabši, 
kot so bili pred nekaj leti. Želi-
mo in pričakujemo, da se bodo 
sredstva, ki jih letno namenja 
lokalna skupnost za progra-

RADEČE - 5. februarja se je 
v Domu kulture Radeče od-
vila slovesnost v počastitev 
slovenskega kulturnega pra-
znika. Slavnostni govornik 
na dogodku, na katerem so 
podelili tudi priznanje Ivana 
Pešca, je bil slavist, novinar 
in pisatelj mag. Ivan Sivec. 

»Ni naključje, da smo Slovenci 
za svoj kulturni praznik izbra-
li dan, v katerem se spominja-
mo obletnice smrti umetnika, 
in to umetnika besede. Glede 
na to, da se kultura in umet-
nost med seboj prepletata in 
druga drugo pogojujeta, lahko 
rečemo, da živimo znotraj kul-
ture, ki jo je oblikovala umet-
nost - besedna umetnost. Pri-
mož Trubar je dal Slovencem 
leta 1550 prvo knjigo, natis-
njeno v slovenskem jeziku, 
France Prešeren je slovenski 
jezik dvignil visoko na ume-
tniško raven ...« so tekle uvo-
dne besede moderatorke pri-
reditve Vesne Močilar, ki je 
v nadaljevanju predstavila in 
nato povabila k besedi osre-
dnjega gosta - pisatelja Ivana 
Sivca. »Prešeren je veliko več, 
kot si predstavljamo. Zame je 
eden največjih evropskih pe-
snikov. Potrebno je izhajati iz 
njegovega dela in ne iz tega, kaj 
se o njem govori. Ni bil omah-

RADEČE - ZŠAM Radeče je v 
lanskem decembru postala 
skupaj z ZŠAM Celje in ZŠAM 
Zreče članica Zveze šoferjev in 
avtomehanikov Celjske regije. 
V letošnjem januarju so izvolili 
organe regije, za predsednika 
pa so imenovali mag. Romana 
Krajnca, zaposlenega na Sred-
nji šoli za storitve in logistiko 
Celje, kjer poučuje strokovne 
predmete s področja prometa 
in logistike, dva mandata pa je 
bil tudi predsednik ZŠAM Ce-
lje. V sporočilu so člani še na-
vedli, da dejavnost društev 
ZŠAM temelji na širjenju kul-
ture v cestnem prometu, oza-
veščanju udeležencev za večjo 
varnost v cestnem prometu in 
nenazadnje gre za stanovsko 
druženje šoferjev in avtome-
hanikov. V združenjih se za-
vedajo, da so lahko pri svojem 
delu uspešni le, če delujejo 
povezovalno, družno, pred-
vsem pa s posodobljenimi ak-
tivnostmi v prometnem siste-
mu, v aktivnostih za prometno 
varnost, torej v menedžmentu 
prometa, kjer je potrebno upo-
števati tudi načela globalnosti. 

 Vir:�ZŠAM�Celjska�regija�

Ljubiteljska kultura ni posel …
SEVNICA - 4. februarja je v sevniški kulturni dvorani potekala osrednja občinska slovesnost ob slovenskem 
kulturnem prazniku, na kateri so podelili Prešernove plakete in priznanja Zveze kulturnih društev Sevni-
ca. Slavnostni govornik je bil Jože Novak, predsednik sevniške ZKD. 

me ljubiteljske kulture, zviša-
la vsaj na raven pred varčeval-
nimi ukrepi, kajti sedanja ne 
omogočajo njihovega razvoja 
in kaj hitro lahko sledi padec. 
Verjamem, da si tega ne želi-
mo. Prostorski pogoji za de-
lovanje so dobri, saj skoraj ni 
krajevne skupnosti, kjer se ni 
obnovila kulturna dvorana ali 
pa se zgradila nova. Naša dol-
goletna želja pa je nova kultur-
na dvorana v Sevnici, ki bi nu-
dila vse tiste nujne pogoje za 
gostovanje predstav in prire-
ditev, ki si jih središče kultu-
re tudi zasluži,« je nizal misli 
predsednik sevniške ZKD in 
svoj govor zaključil z izbranimi 
verzi iz Prešernove Zdravljice. 

Zbrane je nagovoril tudi župan 
občine Sevnica Srečko Ocvirk, 

ki je nato skupaj s slavnostnim 
govornikom podelil priznanja 
in Prešernove plakete posame-
znikom in društvom, ki obliku-
jejo bogato kulturno podobo 
skupnosti ter s svojim dolgo-
letnim prostovoljnim delom 
dvigujejo ugled domačih kra-
jev in občine. Priznanje je Zve-
za kulturnih društev Sevnica 
letos, na podlagi v okviru raz-
pisa prispelih predlogov, na-
menila Martini Žibert, Mari-
ji Bajt in Evi Keber. Bronasto 
Prešernovo plaketo je prejel  
režiser in igralec Sinjo Jezer-
nik in v imenu KD Godba Blan-
ški vinogradniki njen predse-
dnik Roman Kragl. Prejemnici 
srebrne Prešernove plakete 
sta postali dolgoletna predse-
dnica MePZ Lisca Ana Dernač 
in Andreja Janc, ki je kot uči-

teljica na podružnični šoli na 
Studencu močno vpeta v kul-
turno dogajanje v kraju in šir-
še. Zlato Prešernovo plaketo 
je v imenu KD Loka pri Zida-
nem Mostu, ki v letošnjem letu 
praznuje 70-letnico delovanja, 
prevzel dolgoletni predsednik 
društva Zoran Cvar.

Spremljajoči glasbeni program 
je oblikoval Godalni orkester 
Glasbene šole Sevnica pod 
vodstvom prof. Tanje Kadiv-
nik Kolar, sceno prireditvene-
ga prostora je pripravila Sevni-
čanka Ana Jazbec, študentka 
ljubljanske Naravoslovno teh-
niške fakultete, smeri Obliko-
vanje tekstilij in oblačil, ter 
Mlada avtorica leta 2012 na 
Aspekti X3. V preddverju kul-
turne dvorane je bila na ogled 
še priložnostna razstava izbra-
nih slikarskih del s XV. likovne-
ga shoda Grad Sevnica 2015. 
� Smilja�Radi

Letošnji�sevniški�občinski�nagrajenci�in�nagrajenke�ob�slovenskem�kulturnem�prazniku�s�
predsednikom�ZKD�Sevnica�Jožetom�Novakom�in�županom�Srečkom�Ocvirkom

Priznanje slikarju Barachiniju

ljivec, ni bil človek, ki bi de-
lal za lastne koristi,« je dejal 
eden najplodovitejših sloven-
skih besednih umetnikov, ki 
je v preteklih letih del svoje-
ga časa namenil raziskovanju 
naše preteklosti - proučeva-
nju življenja in dela najzna-
menitejše slovenske plemiške 
rodbine, ki se je z gradu Žov-
nek v Savinjski dolini »ustoliči-
la« na celjskem gradu. Napisal 
je pet knjig o grofih in knezih 
Celjskih in v začetku letošnjega 
leta sta se na prodajnih policah 
znašli prvi dve knjigi. Izvirne 
naslovnice za omenjene knji-

ge je izdelal radeški slikar Jože 
Barachini, ki mu je župan To-
maž Režun na osrednji občin-
ski slovesnosti ob kulturnem 
prazniku podelil za posebne 
dosežke in uspešno delovanje 
na področju kulture priznanje 
Ivana Pešca skupaj s kipcem, ki 
ponazarja radeški spomenik, 
delo arhitekta Jožeta Plečnika. 

Z odličnim glasbenim nasto-
pom so dogodek zaznamovali 
še pevka Nuška Drašček, pri-
znani pianist Blaž Jurjevčič in 
nadarjeni tolkalec Vid Ušenič-
nik.  S.�Radi

Priznanje in kipec za dolgoletno odmevno delovanje v kultu-
ri�je�prejel�slikar�Jože�Barachini�(v�sredini).

ZŠAM Radeče 
del celjske regije

Prejšnji četrtek so se v sejni sobi občine Radeče v velikem števi-
lu zbrali predsedniki in predstavniki kulturnih društev v občini. Na 
povabilo koordinatorja Območne izpostave javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti Ivana Medveda so tokrat zadnjič pod njego-
vim vodstvom pregledali aktivnosti ljubiteljskih kulturnih društev v 
preteklem letu in plan za leto 2016. Župan Tomaž Režun je izkori-
stil priložnost, da je pozdravil in pohvalil predstavnike društev, ki na 
vseh področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti s prostovoljnim de-
lom ustvarjajo več kot odlične dogodke in prireditve, ki bi bili v po-
nos vsakemu županu. Zahvalil se je tudi OI JSKD Laško za sodelo-
vanje, posebna zahvala pa je bila ob tej priložnosti izrečena Ivanu 
Medvedu, ki mu je župan ob upokojitvi v zahvalo podaril spomin-
sko darilo ter mu zaželel vse dobro in dobrodošlico na radeških pri-
reditvah tudi v prihodnje. 

Ivan Medved se je zahvalil za dobro sodelovanje in ob tej prilož-
nosti predstavil novega koordinatorja OI JSKD Laško Gašperja Salo-
birja. Sledil je pregled aktivnosti društev v preteklem letu, ki ga je 
ocenil kot uspešnega. Na območni ravni so bila izvedena naslednja 
srečanja in revije: Območno srečanje otroških in mladinskih zborov 
»Pozdrav pomladi« in srečanje vrtčevskih zborčkov, kjer so sodelo-
vali OPZ in MPZ OŠ Marjana Nemca Radeče. Območnega srečanja 
otroških in mladinskih gledaliških skupin »Gledališki dan« v Rade-
čah se je udeležilo pet skupin (med njimi Tri mušketirke in Romeo 
in Julija iz Gledališkega društva Radeče, Moj dežnik je balon iz POŠ 
Svibno in Princeska kamnitih besed Prosvetnega društva Vrhovo), 
dve mladinski skupini za izbor na »Vizije« (iz Radeče so bili to gle-
dališka skupina Skuliranci z gledališko predstavo Mary, Mary). Ob-
močnega srečanja otroških folklornih skupin »Se igramo, pojemo 
in tudi zaplešemo« so se udeležili Otroška folklorna skupina "Ringa 
raja" iz vrtca Radeče, Folklorna skupina Marjanca – OŠ Radeče in 
folklorna skupina "Svibančki" POŠ Svibno. Na dveh območnih revi-
jah plesnih skupin »Zavrtimo se« se je predstavilo kar 30 koreogra-
fij, iz Radeč so se predstavile mlade plesalke iz JZ GŠ Laško-Radeče, 
plesni oddelek s štirimi koreografijami. Na območnem srečanje od-
raslih pevskih zborov »Naši zbori« so se predstavili MOPZ Papirničar 
Jagnjenica, MOPZ Svoboda Radeče, VIS Sv. Peter Radeče. Na obmo-
čni likovni razstavi v Laškem in Radečah je razstavljalo 27 likovnikov, 
od tega sedem članov Društva ljubiteljev likovne umetnosti Radeče. 
Območnega srečanja odraslih folklornih skupin »Kje so tiste stezice« 
pa se je udeležila Folklorna skupina Brusači. V Radečah se je odvija-
lo Regijsko srečanje otroških in odraslih gledaliških skupin. Regijske-
ga srečanja otroških gledaliških skupin v Rogaški Slatini sta se ude-
ležili dve otroški gledališki skupini Gledališkega društva Radeče in 
gledališki krožek iz POŠ Svibno. Regijskega srečanja mladinskih gle-
daliških skupin celjske regije so se udeležili Skuliranci iz Gledališke-
ga društva Radeče. Na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih 
pevskih zborov v Slovenj Gradcu se je zelo uspešno predstavil OPZ 
OŠ Marjana Nemca Radeče, njihova zborovodkinja Jana Wetz pa je 
bila proglašena za najbolj perspektivo zborovodkinjo tekmovanja. 
Na državnem srečanju otroških gledaliških skupin Slovenije na Rav-
nah na Koroškem so se odlično predstavili mladi gledališki igralci 
POŠ Svibno. Uspešni so tudi na plesnem področju, poleg plesalcev 
iz Glasbene šole Laško – Radeče smo lahko ponosni na državne pr-
vakinje mažorete Kluba mažorete RAP Radeče, katerih skupina se-
nior je na evropskem prvenstvu osvojila drugo mesto. Uspešno je 
delovanje orkestrov, med drugim Pihalnega orkestra radeških pa-
pirničarjev z več kot 100 let delovanja. Pohvalno je tudi, da gleda-
liške skupine pod okriljem Gledališkega društva Radeče sodelujejo 
v otroškem in odraslem abonmaju, v vzponu pa je tudi likovna de-
javnost, kjer se izvajajo izobraževanja in delavnice. Ne smemo po-
zabiti na jubileje – v preteklem letu so 60 let delovanja praznovali 
v Prosvetnem društvu Vrhovo, 45-letnico je praznoval MOPZ Papir-
ničar Jagnjenica ter 10-letnico Gledališko društvo Radeče. Vsem so 
bila podeljena jubilejna področna priznanja. Za delo v letošnjem letu 
so načrtovani podobni programi, srečanja in revije. 

Prisotne je pozdravila tudi direktorica OU Brigita Stopar, ki se jim je 
prav tako zahvalila za ves trud in čestitala za uspešno delo. Predsta-
vila je tudi občinski razpis, preko katerega se sofinancirajo delova-
nje društev in prireditve, ter povedala, da sredstva ostajajo v istem 
obsegu kot preteklo leto. Ob koncu je tekla razprava o aktualni za-
devi – davčnih blagajnah, na kar jim je finančnica Marta Ašič odgo-
vorila na nekatera odprta vprašanja. Vljudno vabljeni na prireditve, 
ki jih pripravljajo naša društva in organizacije. 

Sestanek OI JSKD Laško 
s predstavniki kulturnih društev
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KRŠKO - 3. februarja sta na Občini Krško Andreas Repše, 
predsednik sveta KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna, in 
Miljenko Muha, predsednik uprave družbe Kostak, podpi-
sala pogodbo za nadaljevanje del pri izgradnji večnamen-
skega doma v Spodnjem Starem Gradu. 

Kot je dejal ob podpisu Andreas Repše, bo navedeni objekt v 
najmanjši in najmlajši krajevni skupnosti v občini Krško, usta-
novljeni v letu 2010, za krajane dveh naselij družbenega, dru-
žabnega in športnega pomena. Na razpisu KS za nadaljevanje 
del pri izgradnji večnamenskega doma je bila družba Kostak iz-
brana kot najugodnejši ponudnik, spričo tega pa je izrazil zado-
voljstvo tudi Miljenko Muha, saj so v družbi do meseca oktobra 
zgradili objekt do 3. gradbene faze in ga tudi financirali v viši-
ni okoli 114.500 evrov, s čimer so izpolnili obvezo do krajevne 
skupnosti, ki izhaja iz v letu 2014 podpisanega sporazuma o iz-

polnitvi zavez zaradi nadgradnje Centra za ravnanje z odpadki 
Spodnji Stari Grad. Vrednost gradbeno-obrtniških in zaključnih 
del na objektu, za katerega so projekt izdelali v GIP Elite, znaša 
257.452 evrov. Z deli na objektu bodo pričeli ponovno z mese-
cem marcem. Glavnina jih bo predvidoma dokončana še v tem 
letu, a je celotno dokončanje objekta, pravi Repše, odvisno od 
zmožnosti financiranja KS, saj ta vzporedno vodi tudi druge pro-
jekte vitalnega pomena za bivanje in kakovost življenja krajanov 
na območju krajevne skupnosti. Vsekakor pa si želijo, da bi vsaj 
eno etažo uredili do te mere, da bi lahko večnamenski dom de-
loma že začel služiti namenu.  B. M.

Večnamenski dom pod streho

Pri izmenjavi podpisanih pogodb Andreas Repše in Miljen-
ko�Muha,�poleg�Radovan�Tkalec�iz�komerciale�družbe�Kos-
tak�(foto:�Sv.�M.)

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

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

Hkrati je krajevni praznik tudi 
priložnost, je dejal predsednik 
sveta KS Senovo Vlado Graho-
vac v slavnostnem nagovoru 
sokrajankam in sokrajanom, 
za predstavitev pridobitev v 
minulem letu pa tudi načrtov v 
tekočem, v katerem načrtujejo 
nadaljevanje del na Šercerjevi 
ulici in cesti Senovo - Šedem, 
ureditev Bračičeve ulice in do-
končanje  mostu na Zg. Blan-
ci. V investicijskem planu so si 
zadali tudi odkup Omerzuje-
ve štale, kar je pogoj za  grad-
njo mostu na Tomšičevi ulici, 
ureditev dvorišč okoli blokov 
in dostopne ceste do vrtca, ki 
je potreben širitve, postopo-
ma bodo začeli tudi z izgra-
dnjo kanalizacijskih sistemov 
še na Kajuhovi, Tomšičevi ulici 
ter Cesti 1. maja.  Grahovac je 
še poudaril, da krajani izkazu-
jejo podporo in nudijo veliko 
pozitivne energije, kar se zrca-
li tudi skozi delovanje 23 raz-
ličnih društev, ki si prizadeva-
jo, da bi bila skupnost, v kateri 
živijo, lepša, boljša in varnejša. 

Letošnja slavnostna govornica 
na prireditvi, varuhinja člove-
kovih pravic RS Vlasta Nuss-
dorfer, je dejala, da imajo 
krajani veliko razlogov, da so 
ponosni na razvoj in dosežke, 
ki so jih nizali tako pretekli kot 
sedanji rodovi v dveh tisočle-
tjih zgodovine kraja: »Vsak 
človek šteje, ker smo ljudje. 

Del igralske zasedbe je še 
pred predvajanjem filma od-
igral skeč občnega zbora Vi-
nogradniškega društva Piše-
ce, ki mu je predsedoval Ivan 
Šeler. V razpravi, v kateri ni 
manjkalo takšnih in drugač-
nih hudomušnih opazk, so so-
delovali tudi nekateri iz ob-
činstva, beseda je nanesla tudi 
na to, da bi v Pišecah posneli 
film o trgatvi nekoč. Najprej 
so se sicer pojavili pomisle-
ki, kje bodo to posneli in do-
bili vse rekvizite. Iz publike so 

Vsak človek šteje, ker smo ljudje
SENOVO - V spomin na legendarni pohod 14. divizije na Štajersko, ko je ta v noči na 10. 2. 1944 napadla nem-
ško postojanko in uničila rudniške naprave, obeležujejo praznik krajanke in krajani Senovega. Ti so se 12. fe-
bruarja zbrali na slavnostni prireditvi, na kateri so podelili priznanja in znake KS zaslužnim občanom.

To ste znali in še vedno ceni-
te, kajti vaše krajevno društve-
no in družabno življenje je na 
zavidljivi ravni in vaš uspeh - 
3. mesto med manjšimi mesti 
urejene in gostoljubne dežele 
Slovenije - je izjemnega po-
mena ter je lahko vzor morda 
celo večjim in bogatejšim kra-
jem v Sloveniji.« Ob tem je še 
med drugim izpostavila, da je 
človek najvišja vrednota in ne 
profit za vsako ceno ali kapi-
tal, ki mu niso mar usode po-
sameznikov, ljudi in narodov, 
pa tudi ne njihovo naravno in 
kulturno bogastvo, ki so ste-
ber njihove identitete, in da 
se ljudstva v 21. stoletju, ki bi 
moralo biti stoletje miru, na-
predka in blagostanja, žal še 
vedno bojujejo za preživetje, 
kot se v zadnjih mesecih na ti-

soče beguncev, ki želijo ube-
žati smrti ter zagotoviti mir 
in priložnost za življenje tudi 
svojim otrokom.

Ob kulturnem programu, ki ga 
je režirala in povezovala Ta-
tjana Uduč, v njem pa so na-
stopili domači pihalni orke-
ster, učenci šole, recitatorska 
skupina DKD Svoboda ter Me-
šani pevski zbor Društva upo-
kojencev Senovo, je predse-
dnik Grahovac v družbi članov 
sveta KS podelil priznanja za-
služnim krajankam in kraja-
nom ter društvu za prispevek 
k razvoju in prepoznavnosti 
krajevne skupnosti. Prizna-
nja KS so prejeli Anton Sal-
mič iz turističnega društva, 
Zlatko Gabrič iz lovske druži-
ne, svetovalna delavka na šoli 

in članica več društev Tatjana 
Umek ter Alojz Jazbec iz PGD 
Senovo. Priznanje z znakom 
KS je šlo v roke Ivanu Šturbe-
ju iz turističnega društva, Ta-
tjani Uduč za 30-letno delo v 
folklorni skupini in širše kul-
turno udejstvovanje ter Aktivu 
podeželskih žena Sveti Anton, 
katerega članice so v sodelo-
vanju z Društvom malih vino-
gradnikov Kališovec poskrbe-
le tudi za tokratno pogostitev 
udeležencev slovesnosti; naj-
višji krajevni priznanji z ve-
likim znakom KS pa sta letos 
prejela Anton Gorenc in Ana 
Breznikar. Gorenc je preje-
mnik številnih visokih pri-
znanj za ustvarjanje na glas-
benem področju, že okoli 40 
let igra v Pihalnem orkestru 
DKD Svoboda, 30 let je član 
Ansambla Brodniki, med dru-
gim je tudi zborovodja doma-
čega MePZ DU, Breznikarjeva 
pa je članica senovske gleda-
liške skupine že od leta 1958. 
Kot amaterska igralka je pre-
jela več nagrad, v vlogi reži-
serke ali pomočnice režiserja 
je na oder postavila več gle-
daliških del, uspešno je opra-
vljala delo društvene tajnice, 
med leti 2009-2015 pa je bila 
tudi predsednica kulturne-
ga društva. Ob tem je tudi ak-
tivna članica lovske in ribiške 
družine. 

 Bojana Mavsar

Najvišja letošnja krajevna nagrajenca Anton Gorenc in Ana 
Breznikar�(na�sredini)�v�družbi�Vlaste�Nussdorfer,�Vlada�Gra-
hovca�in�župana�občine�Krško�mag.�Mirana�Stanka

Premiera Pšečke bratve
PIŠECE - Kulturni dom v Pišecah je 7. februarja pokal po šivih, saj je tamkajšnje vinogradniško društvo po-
vabilo na premierno uprizoritev filma Pšečka bratva, v katerem so domačini želeli prikazati, kako se je 
trgatev odvijala nekoč.

začele prihajati določene ide-
je in vsi so bili enotni, da bodo 
v Pišecah snemali film Pšečka 
bratva. Po odigranem skeču je 
navzoče v še boljšo voljo spra-
vila Pišečka Mica oz. Ivana Zu-
pančič. Nato so si obiskovalci 
prvič ogledali omenjeni film, v 
katerem so med drugim prika-
zane priprave na trgatev, tudi 
priprava hrane v krušni peči, 
dan trgatve, obdelava grozdja 
vse do mošta ter pojedina, ki 
je spadala zraven. Igralci v fil-
mu govorijo v pišeškem na-
rečju. Predsednik VD Pišece 
Vinko Lesinšek je po predva-
janem filmu med drugim dejal, 
da se je ideja, da bi v Pišecah 
iztrgali pozabi vsaj drobec tis-
tega, kar je bilo nekoč, porodi-

la ob lanskem krajevnem pra-
zniku. »Nismo imeli tako rekoč 
nič, razen dobre volje. Ne bom 
vam govoril o porabljenih urah 
in dneh, vedite le, da jih je bilo 
veliko. Posneti film z ljudmi, ki 
se prvič srečajo z učenjem be-
sedila, postavitvami in igro …, 
poleg tega ni bilo nobenih sti-
listov, kozmetičark, lučkarjev 
in tudi honorarjev ne,« je po-
jasnil in se zahvalil snemalcu 
Davorju Lipeju, ki je z igralci 
preživel veliko časa, jih usmer-
jal, lovil zadnje jesenske sonč-
ne žarke, brez pomoči velike 
tehnike, ter scenaristki in reži-
serki filma Ivani Zupančič, ki je 
želje igralcev in predloge ure-
dila in zapisala ter vse skupaj 
povezala v zgodbo. Lesinšek se 

je zahvalil tudi vsem ostalim, 
ki so posodili svoje stvari, da 
so jih igralci lahko uporabljali 
in se čim bolj približali tistemu 
času. Film so snemali oktobra, 
trgatev je posneta v vinogradu 
v Pavlovi vasi, ki ga obdelujejo 
pišeški vinogradniki.

Igralcem so za filmski prve-
nec čestitali tudi župan Ivan 
Molan, ravnateljica OŠ Ma-
ksa Pleteršnika Pišece Nuška 
Ogorevc in predsednik sveta 
KS Pišece Peter Skrivalnik. 
Igralsko zasedbo filma Pšeč-
ka bratva sestavljajo: Ivan 
Šeler (oče), Vinko Lesinšek 
(sin), Ivana Zupančič (mati), 
Slavica Kostanjšek (snaha), 
Janko Podgoršek (sosed), 
Lojze Ogorevc (muzikant), 
Mateja Podgoršek (Nežika), 
Jože Omerzel in Mirko Ko-
lar (brentarja), Anica But-
kovič, Jože Denžič, Slavica 
Germovšek, Vika Kolar, Ani-
ca Kostevc, Zvonko Kostevc, 
Jože Škof in David Denžič 
(berači), Aljaž Horvatuš in 
Diana Kolman (otroka) ter 
Branko Grmovšek (vprega).

 R. Retelj

Predsedniku Društva vino-
gradnikov Pišece Vinku Le-
sinšku�so�člani�društva�v�zah-
valo dali darilo.

KRŠKO - Festival gorniškega filma, ki se je v preteklem desetletju 
razvil v enega najpomembnejših tovrstnih festivalov v tem delu 
sveta, je v minulih dneh (15.-17. februar) potekal tudi v Krškem. 
Kulturni dom Krško se je namreč kot soorganizator pridružil že 
10. festivalu gorniškega filma, ki je v svoji jubilejni izvedbi pote-
kal na kar petih prizoriščih, poleg Krškega še v Ljubljani, Celju, 
Domžalah in na Ptuju. »V Kulturnem domu Krško z velikim ve-
seljem pristopamo k soorganizaciji tega pomembnega festiva-
la, saj se dobro zavedamo pomena gorniške in planinske kultu-
re v našem okolju. Prepričani smo, da bo tudi festival z izborom 
vrhunske produkcije gorniškega filma ter zanimivim spremlje-
valnim dogajanjem predstavljal svojstven in pomemben prispe-
vek h krepitvi in promociji te kulture,« so ob tem sporočili iz KD 
Krško. V festivalskem programu so v dveh večerih prikazali de-
vet gorniških filmov, tretji večer pa so namenili predavanju geo-
grafa in alpinista Nejca Pozveka z naslovom »Alpinizem - uče-
nje za življenje«.  P. P.

Krško eno od petih prizorišč 
10. festivala gorniškega filma

Polna dvorana kulturnega doma v Pišecah

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Kerin Janko s.p., CKŽ 65A, 8270 Krško / Tel.: 07 49 02 560 
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LJUBLJANA, POSAVJE - Kot smo nakazali že v članku o seji Odbo-
ra za HE na spodnji Savi v prejšnji številki časopisa, je Vlada RS 3. 
februarja sprejela poslovni načrt javnega podjetja Infra d. o. o. za 
leto 2016 in za vpis tega sklepa v knjigo sklepov pooblastila di-
rektorja podjetja mag. Vojka Sotoška. Sprejet in potrjen poslov-
ni načrt, ki Infri za letošnje leto zagotavlja 35 milijonov evrov, je 
podlaga za izvajanje aktivnosti v sklopu gradnje okoljske infra-
strukture na območju hidroelektrarn na spodnji Savi ter izvaja-
nja javne službe na tem območju.
Vlada RS je istega dne sprejela tudi letni poročili o poslovanju 
Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) v letu 2013 in v letu 
2014 ter soglašala, da ARAO skupni ustvarjeni pozitivni poslov-
ni izid v poslovnem letu 2013 in 2014, ki znaša 202.866,38 evra, 
razporedi za pokrivanje tekočih obveznosti razvoja in dela javne 
službe, v skladu s programom dela in finančnim načrtom ARAO 
za leti 2015 in 2016. Čisti poslovni izid ARAO v poslovnem letu 
2013 je 144.691,21 evra, v letu 2014 pa 58.175,17 evra.
� P.�P.,�vir:�UKOM

NOVO MESTO – Na tradicionalnem Dnevu inovativnosti TPV, ki 
se je 3. februarja odvijal v Jakčevem domu, sta predsednik upra-
ve Vladimir Gregor Bahč in član uprave mag. Marko Gorjup 
podelila priznanja in nagrade za najboljše inovacijske predloge. 
Odbor za inovacijske predloge je kot posameznik najbolj prepri-
čal Marko Pečarič s predlogom »Zmanjšanje normativa materia-
la ident 8989«. Nagrado za najboljši timski inovacijski predlog so 
prejeli Stanislav Bobnar, Srečko Basarac, Anton Juratovac in 
Anton Pezdirc za rešitev »Izdelava izdelkov z dvema operater-
jema«. V podjetju TPV spodbujajo tudi nadaljnje izobraževanje 
zaposlenih. Predsednik uprave vsako leto podeli nagrade Marti-
na Severja za najboljša dela. Nagrade so v letošnjem letu prejeli 
Jože Kastrevc, Boštjan Perše, Kristjan Kežman in Jože Peča-
var. Da je TPV inovativno podjetje, dokazujejo številni inovativ-
ni predlogi in zavidljivi uspehi, ki so jih dosegli v preteklem letu. 
Pohvalijo se lahko z dvema zlatima priznanjema za inovativno-
st Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ter srebrnim 
priznanjem GZS Območne zbornice Posavje. Na nacionalnem ni-
voju so dosegli izjemen uspeh, saj so prejeli zlato in bronasto na-
cionalno priznanje.  Vir:�TPV�Novo�mesto

Dan inovativnosti TPV

Prejemniki nagrad za najboljši inovacijski predlog

Infri poslovni načrt za 2016,
ARAO letni poročili 2013 in 2014

Na območju posavskih občin 
deluje šest zadrug: Kmečka 
zadruga Sevnica, Kmečka za-
druga Krško, Kmečka zadruga 
Kostanjevica na Krki, Kmeč-
ka zadruga Bohor Koprivnica, 
Kmečka zadruga Brežice ter 
Vinogradniško vinarska za-
druga Bizeljsko. V njih je zapo-
slenih okoli 180 oseb, včlanje-
nih pa 700 zadružnikov. V letu 
2014 so zadruge (za leto 2015 
še ni podatka, op. p.) ustvari-
le 28,8 milijona evrov skupnih 

prihodkov, za okoli 10 milijo-
nov evrov pa imajo kapitala. 
V mandatu 2012-2016 opra-
vlja funkcijo regijskega koor-
dinatorja zadrug za posavsko 
regijo Jože Strgar, ki je hkrati 
tudi podpredsednik upravne-
ga odbora ZZS, ki ga vodi Pe-
ter Vrisk. Posavci so, razen v 
strokovnem odboru za goz-
darstvo, zastopani v vseh pre-
ostalih strokovnih odborih pri 
ZZZS. Jože Strgar, sicer direk-
tor KZ Brežice, je v tem man-
datu predsednik strokovnega 
odbora za govedorejo, Janez 
Zevnik član strokovnega od-
bora za poljedelstvo, Franc 
Pribožič član strokovnega od-
bora za prašičerejo (vsi iz KZ 
Brežice) ter Janez Živič, direk-
tor KZ Krško, član strokovne-
ga odbora za vinogradništvo. 
Skupno je v ZZS vključenih 65 
zadrug po Sloveniji s področ-
ja kmetijstva, gozdarstva, lova 
in ribištva ter tri podjetja, in 
sicer Kapitalska zadruga, De-
želna banka Slovenije in Se-
menarna Ljubljana. Skupno je 
zadružnikov okoli 14.000, za-

Posavsko zadružništvo

Živila in izdelki kvalitetni, 
a še vedno pod ceno
SENOVO, POSAVJE - Pred 43. letnim posvetom zadružnikov Slovenije, ki bo potekal v drugem tednu marca v 
Portorožu, je Zadružna zveza Slovenije (ZZS) po vseh regijah organizirala posvete. Za vodstva, člane uprav-
nih in nadzornih odborov ter zaposlene v posavskih zadrugah je ta potekal 2. februarja na Senovem.

druge pa skupno na letni ravni 
ustvarijo skoraj 700 mio evrov 
prihodkov.

PROMOVIRATI SLOVENSKE 
IZDELKE

Regijski posveti so sicer že ute-
čena oblika izobraževanja za-
drug članic v začetku leta, letos 
so se zvrstili že 13. leto zapo-
red, na njih pa se vodstvo ZZZS 
ter predstavniki Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano posvetijo aktualnim do-
gajanjem na področju kmetij-
stva, obravnavi načrtovanih 
javnih razpisov v okviru ukre-
pov Programa razvoja Pode-
želja 2014-2020, novostim na 
področju zakonodaje ter aktiv-
nostim za izvajanje promocije 
doma pridelanih kmetijskih in 
živilskih proizvodov. Po bese-
dah predsednika Petra Vriska 
so se v veliki meri osredotočili 
na promocijo slovenskih kme-
tijskih izdelkov, saj so njiho-
ve cene še vedno izredno niz-
ke, tudi na račun tega, ker je v 
globalnem prostoru Slovenija 
izredno majhna in vsaka uvo-
žena hrana, mlečni izdelki ali 
meso izjemno močno vpliva-
jo na ceno pri nas: »Dobro je, 
da slovenski potrošnik že išče 
in želi slovensko blago, je pa 
vprašanje, koliko lahko mi več 
iztržimo za domačo hrano od 
tiste manj kvalitetne in cenej-
še iz uvoza. Zato je pomemb-
na promocija, da potrošniku 
povemo, da so naše blago in 
kmetijski izdelki kvalitetnejši, 
da je bilo z ekološkega vidika 
pri njegovi pridelavi in izdela-

vi narejene manj škode, da je 
hrana tukaj in ni pripeljana iz 
več tisoč kilometrov oddalje-
nih krajev ter da bomo na ta 
račun lahko uveljavili tudi bolj-
še cene. Takšen lep primer je 
denimo paradižnik Lušt, ki do-
sega skoraj dvakrat višje cene 
kot uvožen iz drugih držav.« 
Vrisk je dodal, da bi bilo sicer 
utopično razmišljati v smeri, 
da bi za večino doma pride-
lanega blaga dosegali takšne 
cene, da pa bi bilo že spodbud-
no in bi šteli že za lep dosežek, 
v kolikor bi uspeli iztržiti že 
od 20-30 % višje cene od sad-
ja, zelenjave in mesa iz uvoza. 

Izredno pereč padec cen v mi-
nulem letu, ki jih je povzroči-
la ruska kriza, so na posvetu 
izpostavili tudi posavski za-
družniki, saj so cene padle pri 
mleku od 20 do 25 % in pri ži-
vini med 15 in 20 %. Za vsemi 
kriznimi žarišči, ruskim, ukra-
jinskim, Severne Afrike, Bliž-
njega in Daljnega vzhoda, pa 
je dejansko Amerika, medtem 
ko breme nosi Evropska uni-
ja in njene članice, pravi Vrisk: 
»Na drugi strani pa ZDA zah-
tevajo celo podpis sporazuma 
med ZDA in EU, po katerem bi 
bil evropski kmet še bolj priza-
det. Slovenski prostor je še to-
liko bolj na udaru, ker so naše 
kmetije nekajkrat manjše od 
evropskih, poleg tega se pri 
nas več kot 80 % kmetij nahaja 
na težko obdelovalnih obmo-
čjih. Že če pogledate posavsko 
regijo, vidite, da tu pravza-
prav ni ravnine, temveč se ve-
čina kmetij nahaja na prete-

žno hribovitem območju, zato 
se ne moremo primerjati deni-
mo s kmeti v Nemčiji, Franciji 
ali Nizozemskem.« Predsednik 
UO ZZZS je v izjavi za naš ča-
sopis izpostavil tudi pomem-
ben segment zadružne banke 
oziroma Deželne banke Slove-
nije z več kot 140-letno tradi-
cijo, ki so jo uspeli sami doka-
pitalizirati, zadnji dve leti pa 
v krog zadružniškega sistema 
sodi tudi ljubljanska Semenar-
na, ki je na poti uspešne sana-
cije, saj že beležijo pozitivne 
rezultate: »Če hočemo imeti 
samooskrbo s hrano, če hoče-
mo, da bomo čim manj odvisni 
od tujine, moramo imeti lastno 
semensko banko in Semenar-
na je tisto podjetje, ki ohranja 
okoli 65 % avtohtonih sort v 
našem prostoru.« 

»IZBRANA KAKOVOST«

V zvezi s promocijo kmetij-
skih in živilskih proizvodov 
pa je Štefi Videčnik s kmetij-
skega ministrstva povedala, da 
bodo do konca leta 2018 sku-
paj s posameznimi sektorji za 
promocijo v Sloveniji pridela-
ne hrane in druge povezane 
projekte namenili 3,2 milijo-
na evrov. Od leta 2011, ko je 
bil sprejet zakon o promociji 
kmetijskih in živilskih proizvo-
dov, ki je bil leto kasneje še do-
polnjen, je v zadnjem obdobju 
že prišlo do njegovega uresni-
čevanja v sektorju govedine in 
perutnine ter mleka, sama pro-
mocija pa je zastavljena tako, 
da bodo lahko proizvajalci s 
kakovostnejšimi prehranskimi 
izdelki vstopili v novo shemo 
s posebnim znakom »izbra-
na kakovost«. Izdelki, ki bodo 
na prodajnih policah označe-
ni s tem znakom, bodo kupcem 
sporočilo in zagotovilo, da gre 
za izdelke z višjo kakovostjo, 
da so bili pridelani v Sloveniji, 
da so pri tem uporabljene do-
mače surovine in da so para-
metri v živilu oz. izdelku naj-
manj enkrat letno kontrolirani 
pri proizvajalcu s strani akre-
ditiranih kontrolnih organov.
 Bojana Mavsar

S�posveta�na�Senovem

Predsednik�Zadružne�zveze�
Slovenije�Peter�Vrisk

info@karodi.si

- proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov
- sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav
- novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov
- montaža in prodaja kaminskih peči

40 let tradicije

BRESTANICA - Na včerajšnji novinarski konferenci v Termoelek-
trarni Brestanica (TEB) sta direktor Tomislav Malgaj in vod-
ja projekta Jurij Colarič podrobneje predstavila naslednjo fazo 

projekta izgradnje nadomestne-
ga plinskega agregata v TEB. Po 
besedah direktorja Tomisla-
va Malgaja, ki je projekt ozna-
čil za prelomnico nadaljnjega 
poslovanja TEB, so pred dne-
vi podpisali pogodbo z dobavi-
teljem glavne tehnološke opre-
me za izgradnjo nadomestnega 
plinskega agregata, Konzorci-
jem Stenmark, ki ga sestavljata 
podjetji Siemens Slovenija in Si-
emens Švedska. Obstoječi plin-
ski agregati obratujejo že od leta 
1975, njihova tehnična življenj-

ska doba se izteka. Zato je TEB pred skoraj sedmimi leti pristo-
pila k pripravi projekta za zamenjavo plinskih agregatov PB 1-3. 

Kot je dejal vodja projekta in vodja tehničnega sektorja Jurij Co-
larič, je izvajanje mednarodnega projekta po slovenskih standar-
dih javnega naročanja zelo težko, posledično so prejeli dva revi-
zijska zahtevka, zaradi česar se je podpis pogodb zavlekel za pol 
leta. Skupna vrednost projekta znaša okvirno 35 milijonov evrov, 
v to ceno so vključeni oprema, transport in montaža. Izvedba in-
vesticije je razdeljena na štiri glavne sklope oz. LOT-e, izbran iz-
vajalec gradbenih del v sklopu LOT 4 je podjetje CGP, s katerim 
so prav tako podpisali pogodbo. Začetek del v okviru projekta je 
predviden aprila 2016, zaključek pa maja 2018. Pri novi tehno-
logiji gre za bistveno boljši izkoristek, nižje vrednosti emisij in 
nizek obseg vzdrževanja. Na novinarski konferenci je sodelova-
la tudi Nina Ribič, vodja skupne službe pri TEB, ki bdi nad po-
stopkom javnega naročanja.  R. Retelj

Tomislav�Malgaj

Aprila pričenjajo z deli
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BREŽICE - Javno podjetje Komunala Brežice si vseskozi prizade-
va za ozaveščenost otrok in mladine o pomembnosti ohranjanja 
naravnih virov in bogastev. »Prizadevamo si, da bi naši najmlaj-
ši odrasli v odgovorne varuhe narave, zato izvajamo veliko pro-
jektov in delavnic, namenjenih prav njim. Vsako leto razpišemo 
več natečajev, organiziramo poučna predavanja v vrtcih in šo-
lah, izdajamo različne brošure in tudi uganke, s katerimi jim še 
bolj približamo ekološki način razmišljanja,« je povedal direk-
tor Komunale Brežice Aleksander Zupančič in dodal, da bodo 
letos še razširili sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi ustano-
vami v brežiški občini.

Že drugo leto zapored poteka ekološki projekt »Ohranimo čis-
to okolje«, v okviru katerega s programi v vrtcih in osnovnih šo-
lah ozaveščajo otroke in mladino na področju znanja iz ekologi-
je. Projekt se bo po besedah Zupančiča tako kot lani zaključil z 
Eko kvizom za učence 6. in 7. razredov osnovnih šol ob koncu 
šolskega leta, le da bo letos vsebina kviza zastavljena širše: »Po-
leg ozaveščanja o pravilnem ločevanju odpadkov bo vključeval še 
ozaveščanje o pomenu lokalno pridelane hrane, ohranjanja na-
ravnih virov in bogastev, predvsem pitne vode, in ozaveščanje o 
krožnem gospodarstvu. Zelo nas veseli, da smo vzpostavili so-
delovanje z vsemi šolami in vrtci v naši občini.«

Med drugim so ob koncu lanskega leta izdali Eko uganke, knjiži-
co, ki otroke na zanimiv način ozavešča  o minljivosti naravnih 
virov in pomenu njihovega varovanja. K sodelovanju so privabi-
li zaposlene iz vrtca Mavrica, ki so prispevali poučna in zabavna 
besedila za 23 ugank na temo ločevanja odpadkov, kompostira-
nja in pitne vode, otroci iz Osnovne šole Brežice pa so jih opre-
mili z barvitimi ilustracijami. »Eko uganke smo razdelili med vse 
otroke v vrtcih v brežiški občini. Verjamemo, da bodo z ekološko 
naravnano vsebino še dodatno prispevale k zavedanju naših naj-
mlajših o minljivosti naravnih virov,« je dejal Zupančič. Velja pa 
omeniti še en projekt, ki so ga v duhu prazničnega razpoloženja 
prav na pobudo Komunale Brežice izpeljali v brežiških osnovnih 
šolah in vrtcih, razveselil pa je vse občane – otroci so namreč za 
novoletno smrečico, ki je stala v prenovljenem občinskem par-
ku, izdelali okraske iz recikliranih materialov.

� Vir:�Komunala�Brežice

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. opravlja dejavnost oskrbe s 
pitno vodo v občini Brežice, kjer smo v letu 2015 s pitno vodo oskr-
bovali prebivalce iz osmih različnih vodovodnih sistemov: Brežice, 
Mokrice, Pišece, Sromlje, Stojanski Vrh, Križe, Mrzlava vas in Mrzla-
vski Gaj-Stankovo-Vitovec, ki se z vodo napajajo iz 9 vodnih virov.
Temeljna naloga upravljavca vodovodnih sistemov je nemotena 
ter varna oskrba s pitno vodo in zagotavljanje zdravstveno ustre-
zne pitne vode. 
Notranji nadzor je v letu 2015 izvajal Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano Novo mesto (NLZOH Novo mesto), in si-
cer po sistemu HACCP, katerega osnova je izvajanje preventiv-
nih ukrepov, s katerimi se zagotavlja zdravstvena ustreznost pi-
tne vode. Notranji nadzor vključuje, skladno s Pravilnikom o pitni 
vodi (Ur. l.RS, št. 19/04 s spremembami) in smernicami HACCP, vse 
faze distribucije pitne vode, od zajetja do pipe porabnika. V letu 
2015 je bilo skupno odvzetih 251 vzorcev pitne vode za mikrobi-

ološke preiskave, 99 vzorcev za sanitarno-kemične preiskave ter 
dodatni 4 vzorci za ciljane kemične preiskave na vodovodnem sis-
temu Sromlje. Neskladnih je bilo 7 odvzetih vzorcev (od tega je bil 
1 vzorec kontaminiran z E. coli, v 4 je bila prisotnost koliformnih 
bakterij, 1 je bil neustrezen glede motnosti ter 1 s povišano kon-
centracijo desetilatrazina), v vseh primerih pa smo izvajali ukrepe 
skladno s HACCAP-om ter navodili s strani NZLOH Novo mesto in 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS – preventivno klorira-
nje, spiranje omrežja na določenih odsekih z izpusti na hidrantih, 
redno čiščenje vodohranov … 

Vzorec kontaminiran z E. coli je bil odvzet na surovi vodi vrtine 
Mokrice pred dezinfekcijo in ker so bili vsi istočasno vzeti vzorci 
na omrežju po dezinfekciji skladni, ni bilo nobenega tveganja za 
zdravje potrošnikov.
Predpriprava vode s plinskim klorom oz. natrijevim hipokloritom je 
prisotna na vseh vodovodnih sistemih, razen na vodovodnem sis-
tem Brežice. Potrebno je poudariti, da je voda po kloriranju kljub 
prisotnemu vonju po kloru zdravstveno ustrezna ter varna za uži-
vanje.
V okviru državnega monitoringa pitnih vod v letu 2015 je bilo na 
vodovodnih sistemih v občini Brežice odvzetih 28 vzorcev, neskla-
dnih ni bilo.
Pred leti je bila na vodovodnem sistemu Sromlje odkrita kontami-
nacija pitne vode z atrazinom in desetilatrazinom (razgradni pro-
dukt herbicida atrazina, katerega uporaba je od leta 2003 prepove-
dana), zato se na tem območju izvaja poostren nadzor nad zgoraj 

omenjeno kontaminacijo. Skupno so bili odvzeti 4 vzorci. Koncen-
tracije atrazina so bile pod predpisano mejo (0,10 μg/L), koncen-
tracije desetilatrazina pa so v 1 od 4 vzorcev presegale predpisano 
koncentracijo, vendar je NLZOH Novo mesto ocenil, da je voda var-
na za potrošnike in da ne pomeni povečanega tveganja za njihovo 
zdravje, saj se kontaminacija z desetilatrazinom počasi znižuje in 
ne predstavlja povečanega tveganja za zdravje ljudi.
V naši vodi ni fekalnega onesnaženja, ki bi lahko pomenilo resno 
nevarnost za zdravje, saj niti v enem vzorcu ni bilo odkritih parazi-
tov oz. njihovih razvojnih oblik.

Komunala
Brežice d.o.o.

Kakovost pitne vode na vodovodnih 
sistemih v občini Brežice v letu 2015

Obveščanje uporabnikov

Vodovodni sistem
Mikrobiološke analize Kemijske analize

Št. vzorcev U % NU % Št. vzorcev U % NU %
BREŽICE 178 174 98% 4 2% 66 66 100% 0 0%
MOKRICE 22 21 95% 1 5% 11 11 100% 0 0%
SROMLJE 15 15 100% 0 0% 7 6 86% 1 14%
PIŠECE 16 16 100% 0 0% 6 6 100% 0 0%
STOJANSKI VRH 7 7 100% 0 0% 3 2 67% 1 33%
KRIŽE 5 5 100% 0 0% 2 2 100% 0 0%
STANKOVO 5 5 100% 0 0% 2 2 100% 0 0%
MRZLAVA VAS 3 3 100% 0 0% 2 2 100% 0 0%
Skupaj 2014 251 243 97% 5 2% 99 95 96% 2 2%

U- ustrezen vzorec, NU - neustrezen vzorec
Tabela 1: Pregled mikrobiološke in kemijske kvalitete pitne vode na zajetjih in v omrežju v občini Brežice v letu 2015

Vzrok za obveščanje Časovna opredelitev Obvezni načini obveščanja
Obveščanje v primeru, ko je vzrok 
neskladnosti pitne vode hišno 
vodovodno omrežje ali njegovo 
vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v sedmih dneh

1. osebno – neposredno v nabiralnik
2. z obvestilom na oglasni deski uporabnika hišnega vodovodnega 

omrežja
3. elektronska pošta ali obvestilo preko telefona

Obveščanje v primeru omejitve ali 
prepovedi uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, 
a najkasneje v dveh urah 
(obvešča se vsak dan do 
preklica)

1. lokalni radio - Veseljak, Radio Aktual
2. predstavnik krajevne skupnosti, oglasne deske
3. obveščanje preko spletnih strani JP Komunala Brežice d.o.o. in 

Občine Brežice
Na začetku in ob preklicu 
veljavnosti ukrepa, a najkasneje 
v 24 urah od začetka oz. 
preklica ukrepa

4. aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (NIJZ), Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS), Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)

Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo 
ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa, a 
najkasneje v enem dnevu

1. lokalni radio - Veseljak
2. predstavnik krajevne skupnosti, oglasne deske
3. obveščanje preko spletne strani JP Komunala Brežice d. o. o.

Obveščanje v primeru odstopanja od 
mejnih vrednosti kemijskih parametrov 
in o pridobitvi dovoljenja za odstopanje

Na dan pridobitve dovoljenja, a 
najkasneje v sedmih dneh

1. lokalni radio - Veseljak, Radio Aktual
2. oglasne deske ali lokalni časopis Posavski obzornik
3. obveščanje preko spletne strani JP Komunala Brežice d. o. o.

Letno obveščanje uporabnikov o načinu 
obveščanja

Enkrat letno, v začetku novega 
koledarskega leta

1. lokalni časopis Posavski obzornik
2. obveščanje preko spletne strani JP Komunala Brežice d. o. o.
3. časopis JP Komunala Brežice d. o. o. (Komunalko)
4. zadnja stran položnice

Letno poročilo o skladnosti pitne vode Najmanj enkrat letno
(najkasneje do 31. marca)

1. občinska glasila 
2. lokalni časopis Posavski obzornik 
3. časopis JP Komunala Brežice d. o. o. (Komunalko)
4. zadnja stran položnice
5. aplikacija http://www.npv.si/ (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Tabela 2: Obveščanje uporabnikov

Tudi letos s projekti za najmlajše

Otroci�iz�OŠ�Artiče�ustvarjajo�iz�pločevink

Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15) v primerih potencialnih vplivov na skladnost 
pitne vode obveščamo uporabnike na načine, navedene v spodnji tabeli:

Po veljavni praksi se bodo v posameznih primerih neposredno telefonsko obvestila podjetja, v katerih je zaradi prekinitve dobave vode 
moten proizvodni in delovni proces, kot so javni zavodi in ustanove: lekarna, zdravstveni dom, bolnišnica, predelava mesa in ostalih 
živil, restavracije in podjetja, kjer pripravljajo hrano za delavce, šole, dom upokojencev ...

Okna za vašo prihodnost
V začetku leta 2015 smo ob ustanovitvi podjetja slutili prilož-
nost za prevetritev trga PVC stavbnega pohištva. Po vseh kazal-
cih sodeč nam je to uspelo. Prek 250 zadovoljnih strank in več 
kot 2000 zmontiranih elementov so številke, ki govorijo same 
zase. V letu 2016 pričakujemo rast, saj se je okrepilo povpraše-
vanje že v zimskih mesecih. Visoka kvaliteta PVC oken in vrat 
ter primerna cena določata pravo razmerje med kvaliteto in 
ceno. Pri enkratnih nakupih večje vrednosti so najpomembnej-
ša priporočila, zato se v podjetju venomer trudimo zadovoljiti 
stranko, ker se zavedamo pomena kvalitetne vgradnje in viso-
ke uporabnosti naših izdelkov. Vabimo vas, da nas tudi osebno 
obiščete na CKŽ 34 v Krškem.

V pričakovanju razpleta v prihodnjem letu bi se radi zahvali-
li vsem našim kupcem, prav tako pa se veselimo novih izzivov 
v prihodnosti.

Tel.: 081/ 614-532

www.ecovind.si
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Na Fakulteti za energetiko so za bodoče študente pripravili in-
formativni dan v Inštitutu za energetiko v Vrbini, kjer so poleg 
ostalih podanih informacij udeležencem tudi razkazali opremo, 
s katero razpolago na skupno okoli 600 m2 laboratorijskih povr-
šin in na kateri študentje opravljajo praktičen del študija. Kot je 
dejal dekan, izr. prof. dr. Bojan Štumberger, se lahko študentje 
vpišejo na visokošolski strokovni in univerzitetni program ener-
getike, oba bolonjske stopnje. Za visokošolski strokovni program 
bo v študijskem letu 2016/17 razpisanih 70 vpisnih mest, za uni-
verzitetni pa 25. Na fakulteti so že pred dvema tednoma pripra-
vili poseben informativni dan za okoli 100 srednješolcev zadnjih 
letnikov ŠC Krško-Sevnica, saj so te želeli po eni strani podrob-
neje seznaniti s študijskimi programi, po drugi strani pa omo-
gočiti mladim v času uradnih informativnih dni obisk tudi dru-
gih fakultet. Fakulteta v Krškem, z dislocirano enoto v Velenju, je 
podprta z raziskovalnim področjem, laboratorij je v primerjavi s 
sorodnimi fakultetami sodobno in bolje opremljen predvsem na 
področju študija in raziskovanja alternativne energetike in obno-
vljivih virov, tesno je povezana z gospodarstvom, s katerim zelo 
dobro sodeluje na področju raziskovalnih projektov, študentom 
omogočajo udeležbo na mednarodnih študentskih izmenjavah 
in programih, sestavni del študija so tudi strokovne ekskurzije. 
Redni prof. dr. Julij Avsec, ki je navzočim podrobneje predsta-
vil triletna študijska programa, je med drugim izpostavil, da fa-
kulteta resda ni največja, si pa kolektiv prizadeva, da je prijaz-
na študentom in da z vsakim vzpostavijo oseben stik, da študij 
poteka v okoljih, kjer ne glede na krizo v zadnjih letih potekajo 
največji investicijski projekti v državi, ter da je kar 80 odstotkov 
študentov, ki je uspešno zaključilo študij, zaposlenih na podro-
čju energetike.  B. M. 

Informativni dnevi v Posavju

Pestro dogajanje za bodoče dijake in študente
POSAVJE - 12. in 13. februarja so tudi posavske srednje šole (Šolski center Krško - Sevnica z »dislocirano« enoto v Sevnici, Gimnazija Brežice ter Ekonomska in tr-
govska šola Brežice) in fakultete (Fakulteta za energetiko Krško in Fakulteta za turizem Brežice) odprle vrata devetošolcem in devetošolkam ter dijakom in dija-
kinjam zaključnih letnikov, ki se odločajo o izbiri nadaljnjega izobraževanja. Obiskali smo vse med njimi in zabeležili utrip.

Velik odziv s strani potencialnih bodočih srednješolcev so zabe-
ležili na Šolskem centru Krško - Sevnica, kjer so devetošolce v 
športni dvorani sprejeli direktorica ŠC in ravnateljica tehniške 
gimnazije Erna Župan Pirkovič, ravnatelj Srednje strokovne in 
poklicne šole Jože Pavlovič ter kot predstavnik gospodarstva 
vodja vzdrževanja v Nuklearni elektrarni Krško Vinko Planinc. 
Kot so predstavili navzočim, Šolski center Krško - Sevnica omo-
goča šolanje v treh organizacijskih enotah, in sicer v programu 
gimnazije vpis v tehniško gimnazijo, kjer predvidevajo tako kot 
v tekočem šolskem letu dva oddelka dijakov, v sklopu strokovne 
in poklicne šole izobraževanje za sedem različnih poklicev s pod-
ročja elektrotehnike, strojništva in računalništva, kjer bo na voljo 
112 vpisnih mest, na poklicnem izobraževanju 78 in na nižjem 
poklicnem izobraževanju 16 mest. Navedene enote se nahajajo v 
Krškem, medtem ko Srednja šola Sevnica nudi izobraževanje za 
poklica frizer in mizar. Ob tem je Župan Pirkovičeva poudarila, 
da izobraževalni programi mladim omogočajo trdno in uporab-
no znanje, vključevanje v različne mednarodne izobraževalne in 
raziskovalne projekte, na šoli pa si preko različnih aktivnosti pri-
zadevajo, da srednješolci razvijajo in izražajo svoje talente tudi 
na drugih področjih, kar so dokazali učenci s pestrim kulturnim 
programom, iz Berlina in Milana pa sta se javila dijaka, ki jima 
šola omogoča študij na daljavo, in sicer Tim Rozman z Rake, di-
jak 3. letnika gimnazije, ki trenira in igra rokomet v Berlinu, ter 
nogometaš Luka Kerin iz Velikega Podloga, dijak 2. letnika teh-
niške gimnazije, ki v Milanu trenira in igra pri tamkajšnjem no-
gometnem klubu Inter. Vinko Planinc je dejal, da je tehnična usta-
nova pred 30 leti tudi njemu dala dobro znanje in popotnico za 
nadaljnji študij, znanje pa je tisto, ki ga v nuklearni, ki je kot del 
elektrogospodarstva danes gonilna sila posavskega gospodar-
stva, izredno cenijo, Jože Pavlovič pa, da je izbira izobraževanja 
za poklic ali študij ena najtežjih življenjskih odločitev, zato naj 
mladi ob podpori staršev izberejo zanje najboljšo pot, na katero 
bodo stopili pripravljeni na pridobivanje novih znanj.  B. M. 

Na Ekonomski in trgovski šoli (ETrŠ) Brežice so bodočim dija-
kom in dijakinjam s starši in drugimi spremljevalci v avli šole 
pripravili dobrodošlico z nagovorom ravnatelja Martina Šoška 
in kratkim kulturnim programom. Nato jih je ravnatelj pope-
ljal po šolskih prostorih, profesorice Nadja Ivšić, Mirica Starc, 
Urška Senica in Mojca Ogorelc so jim v veliki predavalnici 
predstavile programe trgovec, ekonomski tehnik in predšol-
ska vzgoja, Elena Mlakar in dijaki višjih letnikov pa utrinke iz 
10-letne zgodovine evropskih projektov in izmenjav ter mož-

nosti opravljanja brezplačne delovne prakse v tujini. Kot je po-
vedal Šoško, poleg standardnih programov, štiriletnega ekonom-
ski tehnik, triletnega trgovec in poklicno tehniškega programa 
ekonomski tehnik - PTI (za vsakega po en oddelek) drugič za-
pored razpisujejo tudi štiriletni program predšolska vzgoja, za 
katerega zaznavajo velik interes, ne razpisujejo pa programa lo-
gistični tehnik, za katerega ni bilo dovolj interesa. V okviru Viš-
je strokovne šole Brežice ponujajo tudi višješolski program eko-
nomist. »Veseli smo, da lahko ponujamo strokovno vertikalo od 
trgovca preko ekonomskega tehnika do ekonomista, ki je orien-
tiran predvsem na področje komerciale,« je dodal. In s čim po-
skušajo prepričati udeležence informativnih dni, da se splača 
vpisati k njim? »Skušamo jim zelo jasno in pošteno povedati, da 
so to programi, ki po končanem šolanju prinašajo poklic in s tem 
možnost zaposlitve, hkrati pa ostajajo odprta vrata za praktično 
vse študijske možnosti, ki jih Slovenija premore.«  P. P.

Na Srednji šoli Sevnica so bodoče dijakinje in dijake seznanili z 
izobraževalnima programoma mizar in frizer. V prostorih šole je 
goste skupaj s sodelavkami in sodelavci sprejel ravnatelj Matjaž 
Prestor, ki je v nadaljevanju predstavil vzgojno-izobraževalne 
vsebine za omenjena poklicna programa ter ob tem dejal: »Da-
nes je poklic pomemben in poklic mizar sodi med deficitarne pok-
lice, kar pomeni, da je ima ta poklic prihodnost, dober frizer pa 
bo imel vedno delo, ne glede na to, da pogosto slišimo, da ima-
mo frizerjev že dovolj.« Trenutno sevniško srednjo šolo obisku-
je 86 dijakinj in dijakov in po ravnateljevih besedah tvorijo eno 
veliko družino, v kateri ima vsak ime in priimek, ni »samo števil-
ka«. Dodal je še, da so ponosni na zgodovino šole, ki v občini in 
v Posavju obstaja že 130 let s svojimi poklicnimi izobraževalni-
mi programi, ki omogočajo tudi nadaljevanje šolanja. »V novem 
šolskem letu 2016/2017 želimo privabiti večje število dijakinj in 
dijakov iz Mirnske doline z uvedbo posebne avtobusne linije od 
Novega mesta do Sevnice, saj je edina trenutna povezava samo 
železniška, ki pa je za šolajočo se mladino žal neustrezna,« je še 
predstavil enega izmed načrtov v želji, da bi bilo šolsko življenje 
vseh sedanjih in bodočih dijakinj in dijakov polno prijetnih do-
živetij z mnogo pridobljenega znanja, ki bi ga uspešno prenesli v 
prakso. »Verjamemo v kakovostno poklicno usposobljenost. Ver-
jamemo v sodelovanje med učitelji, dijaki in starši. Dijaki imajo 
tudi možnost bivanja v hostlu, ki je del šole,« je zaključil ravna-
telj SŠ Sevnica, ki upa, da bo tudi v novem šolskem letu vpis ena-
ko dober, kot je bil v lanskem letu. Kot posebnost naj omenimo, 
da se namerava v program mizar vpisati tudi dekle.  S.�R.

Brežiška Fakulteta za turizem je prav tako organizirala informa-
tivni dan, ki ga je obiskalo lepo število bodočih študentov tako re-
koč iz vse Slovenije pa tudi sosednje Hrvaške. Najprej sta jih je v 
avli fakultete nagovorila dekan izr. prof. dr. Boštjan Brumen in 
prodekanka za študijske zadeve doc. dr. Marjetka Rangus, asi-
stentka Barbara Pavlakovič pa jim je predstavila študijske pro-

grame, ki jih razpisujejo v naslednjem študijskem letu, ter jim 
razložila program informativnega dneva. Brumen je poudaril, 
da so sicer majhni, vendar mladi in zelo zagnani, svoje študente 
poznajo po imenih. »Ste na dobri poti, da izberete najlepši pok-
lic, ki sploh obstaja - diplomant/-ka turizma. S tem poklicem se 
vam odpirajo številna vrata v svet, čaka vas veliko dogodivščin, 
prijateljstev, poznanstev doma in v tujini,« je dejal. Bodoči štu-
denti so se nato odpravili na »vodeno pot« od fakultete do gim-
nazije, kjer so se seznanili z vpisnim postopkom in študentskim 
svetom ter si ogledali primer izvajanja vaj. Pri predmetu mene-
džment človeških virov so izvedli nekaj vaj »timbildinga«, kot je 
reševanje gordijskega vozla in prenašanje hula-hop obroča. Ob 
vrnitvi na fakulteto so jih v avli pričakali študenti, ki so v sklopu 
bazarja pripravili stojnice, na katerih so predstavljali študentsko 
življenje v Brežicah, možnosti bivanja, prehrane, prevozov in štu-
dentskih društev, mednarodne izmenjave, ekskurzije, terenske 
vaje, žure in drugo obštudijsko dogajanje, študentke iz Hrvaške 
so govorile o svojih izkušnjah. Na koncu je za vse lačne poskrbel 
dekan z odličnim fakultetnim lignjevim golažem.
Kot nam je še povedal dekan, Fakulteta za turizem v prihodnjem 
študijskem letu razpisuje tri programe, in sicer 70 mest visoko-
šolskega študijskega programa Turizem, 30 mest univerzitetne-
ga študijskega programa Turizem in prav tako 30 mest magistr-
skega študijskega programa Turizem.  R. R.

Gimnazija Brežice je odprla vrata za vse bodoče dijake, ki želijo 
izobraževanje nadaljevati na tej šoli. Prvi del informativnega dne-
va je potekal v Domu kulture Brežice, kjer so se bodočim dijakom 
in njihovim staršem gimnazijci predstavili z recitali, petjem, ste-
pom in glasbenimi točkami. Učenke in učence devetih razredov 
ter njihove starše je nagovoril ravnatelj Gimnazije Brežice Uroš 
Škof, ki jim je na kratko predstavil samo šolo in aktivnosti, ki po-
tekajo na njej. Med drugim je omenil, da so kot prva šola v Slove-
niji pred leti začeli proces dela z nadarjenimi dijaki, kar je v nada-
ljevanju podrobneje predstavila svetovalna delavka na gimnaziji 
mag. Gordana Rostohar. Obiskovalci informativnega dneva so si 
ogledali tudi kratek film, v katerem so dijaki gimnazije predstavili 
različne poglede na svobodo in za katerega so konec lanskega leta 
v okviru natečaja pod pokroviteljstvom OZN »This human world« 
na Dunaju prejeli tretjo nagrado. Drugi del informativnega dne-
va je potekal na sami gimnaziji, kjer so se bodoči dijaki spreho-
dili po šoli in se ustavili na različnih delavnicah (tuji jeziki, biolo-
gija, fizika, kemija, družboslovje), tako so spoznali tudi že način 
dela, ki ga lahko pričakujejo v naslednjih štirih letih. »Trdno sem 
že odločen, da bom šolanje nadaljeval na brežiški gimnaziji, tudi 
predstavitev me je navdušila. Zato tudi nimam namena, da bi šel 
pogledat še katero drugo šolo. Pričakujem, da se bom v gimna-
ziji veliko naučil in se lahko tudi glasbeno udejstvoval, saj igram 
bobne in kitaro,« je ob tem povedal Julijan Andrejaš, devetošo-
lec OŠ Leskovec pri Krškem.
Kot je za naš časopis še dejal Škof, za šolsko leto 2016/17 razpisu-
jejo 112 mest v štirih oddelkih programa gimnazija. Če bo dovolj 
interesa bodočih dijakov, aktivnih na športnem področju, bodo v 
okviru gimnazijskega programa oblikovali poseben oddelek s po-
udarjenimi športnimi vsebinami. Tudi letos jim ni uspelo dobiti 
dovoljenja za razpis oddelka športne gimnazije, zaradi česar so 
malo žalostni, saj je gimnazija šola s 70-letno tradicijo v Posavju, 
ki kot edina regija v Sloveniji nima športne gimnazije. Kot je še 
dodal, ni nobenega strahu, da bi bila letos na gimnaziji omejitev 
vpisa, tudi zaradi dejstva, da ima Posavje najmanjši delež gimna-
zijcev v primerjavi z drugimi regijami.  R. R.

Center tehniškega izobraževanja

Devetošolke in devetošolci so napolnili tribune šolske telo-
vadnice.

Šola kot velika družina

Ponujajo strokovno vertikalo

Udeleženci�informativnega�dne�v�veliki�šolski�predavalnici

Tudi letos brez omejitve vpisa

Študente poznajo po imenih

Sodobno opremljena fakulteta

Študentki�Fakultete�za�turizem�sta�bodoče�študente�odpelja-
li�na�»vodeno�pot«�do�gimnazije.
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TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

NARAVNI RITEM JE KLJUČEN 
ZA NAŠE ZDRAVJE

Na tokratnih tematskih straneh Posavskega obzornika vam 
predstavljamo nekaj dejstev o tem, kako strokovnjaki raz-
lagajo in zagovarjajo pomembnost posameznih ur v dne-
vu: kdaj in v kakšni meri se je primerno prehranjevati za 
ohranjanje vitalnosti našega telesa, prav tako ne smemo 
zanemariti dejstva, da naše telo potrebuje počitek, kvali-
teten spanec in gibanje pa tudi sprostitev ter čas zase in 
svoje najdražje. Mnogi, ki doživijo visoko starost, poudar-
jajo in s svojo vitalnostjo tudi dokazujejo pravilnost teh dej-
stev. Vabljeni k branju in razmisleku, kaj lahko storimo za 
boljše zdravje, kako si lahko izboljšamo kvaliteto življenja 
z različnimi prijemi, ki jih navajajo naši oglaševalci. Vabijo 
vas k analizi telesa, obisku fitnesa in kozmetičnega salona 
ter sproščujočemu kopanju, ponujajo vam rešitve za zdrav 
in lep nasmeh, dober vid, odpravljanje slušnih težav in la-
sersko zdravljenje v ginekologiji. Na koncu pa si preberite 
predstavitev doma upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu 
za preživljanje zadnjega življenjskega obdobja.

10 € BON ZA DETALJNO 

ANALIZO TELESA
s SLIKO AURE IN ČAKER

v NaturoMedic Centru v Brežicah, 
Tovarniška 10/A, tel.: 08 20 56 192

www.hipnoza-hotko.com
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VITA MARIN
masaža - manikura - pedikura- nega obraza - 

depilacija (sladkorna pasta/vosek) - Jade lifting  
anticelulitni tretmaji - SHR laser -  Detox - 

paraainske obloge - Bioptron terapija s svetlobo

031 811 133
www.vita-marin.com

VitaMarinMiniWelness

In kako kaj vaš naravni ritem?

Kot lahko preberete, nam svoje 
življenjske modrosti bralci čas-
titljivih starosti tudi brez težav 
razkrijejo in ob tem vedno po-
udarjajo zmernost, potrpež-
ljivost in skladnost z naravo. 
Skladnost z naravo pa pri ve-
čini pomeni tudi upoštevanje 
naravnega ritma. Kakšen pa 
naj bi bil ta „naravni“ ritem? 
Kako tiktakajo naše notranje 
ure? Jih lahko kako navijemo, 
da bodo bolje služile našemu 
zdravju in bomo uspešneje 
stopali po optimističnih stopi-
njah naših najstarejših bralk in 
bralcev?

MODROSTI SO ŽE ZAPISANE

Zavestno ali ne smo vpeti v 
cirkadiadni oziroma 24-urni 
ritem, ko se Zemlja zavrti okoli 
svoje osi, večina pa nas je pri-
lagojena tudi na tedenski cikel, 
menjavo mesecev in letnih ča-
sov. V nas naj bi, glede na naj-
bolj razširjenja dognanja, bolj 
ali manj uspešno sobivala vsaj 

dva ritma oziroma dve poseb-
ni uri (dejansko pa ima prav-
zaprav vsak delček našega te-
lesa, vsak organ, svojo uro in 
ritem). Gibanje prve in najpo-
membnejše, biološke notranje 

ure, je tesno vezano na izme-
njavo dneva in noči, svojo dru-
go 'uro' pa po besedah nevro-
biologa in psihiatra Marcela 
Schwoba navijamo in premi-
kamo sami s svojim življenjski 
slogom, umetnimi lučmi, tele-
vizijo, družabnimi dogodki, 
raznimi substancami, potova-
nji ipd. Včasih je med ritmom, 
ki nam ga narekuje narava, ki 
nas obkroža, in naj bi bil v do-
ločeni meri celo podedovan, in 
ritmom, ki ga izsilimo od tele-
sa zaradi spreminjajočih se 
zahtev okolice, veliko razha-
janje. Nenehno medsebojno 
rušenje ritmov lahko privede 
do t. i. stanja porušenega bio-
ritma, ki ima tako psihične kot 
fizične posledice, zato je veči-
na raziskovalcev še vedno naj-
bolj naklonjena sledenju naši 
notranji, prirojeni uri. In kako 
se vrtijo kazalci le-te? Zanimi-
vo je, da nam sploh ni treba 
daleč po modrosti o človeku 
najbolj naravnem ritmu živ-
ljenja: že stari slovenski pre-

govori namreč skrivajo prava 
'zlata zrna' smotrno izkorišče-
ne svetlobe in energije. Spom-
nimo se npr. tistega, ki ga poz-
najo že otroci - „rana ura, zlata 
ura“ ali drugih, ki vsebujejo ja-

sna navodila o najboljšem rit-
mu - „zvečer s kurami spat, 
zjutraj s ptički vstat.“

SVETLOBNO POVABILO 
K AKCIJI

Svetloba je nedvomno glavni 
motor našega naravnega rit-
ma. Preko noči raven mela-
tonina, cenjenega hormona z 
močno antioksidativnimi in s 
tem varovalnimi sposobnos-
ti, postopno pada, naša teles-
na temperatura pa se do jutra 
počasi zvišuje, prav tako nam 

raste krvni pritisk. Naše telo se 
spontano odziva na toplo pova-
bilo jutranje svetlobe: poveču-
je se raven mnogih hormonov, 
ki nas bodo poganjali čez dan, 
med drugim zraste kortizol, ki 
nas požene v akcijo in pri mno-
gih eskalira okoli 8. ure, svetlo-
ba spodbudi nastajanje testos-
terona in seratonina, ki vliva 
dobro voljo. Da bi se kar najla-
že prilagodili sprejemanju jut-
ranje svetlobe, je priporočljivo, 
če je to seveda mogoče, da po-
skrbimo, da nas naravna svet-
loba zjutraj dejansko tudi do-

seže. Nekateri to storijo tako, 
da postelje premaknejo malo 
bliže k oknom, da jih naravno 
zdramijo že prvi jutranji žar-
ki (sploh poleti, pozimi je si-
tuacija seveda drugačna), a je 
to v našem času, ko smo priča 
močnemu svetlobnemu one-
snaženju in nočni zaščiti z ža-
luzijami in roletami, lahko pre-
cej bolj zapleteno, kot se sliši. 

A tudi proces bujenja naj ne 
bi bil prehiter ali preveč grob, 
saj se v teh ključnih trenutkih 
zaključuje pomembna obno-
va našega organizma. Dobro-
došla je masaža obraza, ne-
kaj globokih vdihov in izdihov, 
počasni gibi in kozarec toplej-
še vode, da obnovimo izgublje-
no zalogo te vitalne tekočine. 
Prebudijo se tudi ostali orga-
ni, ki narekujejo naše jutranje 
potrebe (greste na veliko pot-
rebo, s telovadbo predramite 

svoje telo ...). Bujenje med 5. in 
7. uro zjutraj, seveda tudi gle-
de na specifične potrebe na-
šega telesa, saj je vsako kljub 
vsemu malce drugačno, naj bi 
prinašalo kar najboljši začetek 
dneva. 

ZAJTRKUJETE? 

Če ste odgovorili nikalno, po-
tem imamo za vas slabo in 
dobro novico. Slaba je, da so-

dite med skoraj petino žensk 
ali četrtino moških v Sloveniji, 
ki glede na študijo „Prehram-
bene navade odraslih prebival-
cev Slovenije z vidika varova-
nja zdravja“ iz leta 2009 prav 
nikoli ne zajtrkujejo. Inštitut 
za varovanje zdravja, ki je izve-
del to nacionalno študijo, opo-
zarja, da je opuščanje zajtrka 
povezano z različnimi zdra-
vstvenimi tveganji in da bi z re-
dnim zajtrkom prispevali tudi 
k zmanjšanju telesne teže. A 
poglejmo še dobro plat – v ro-
kah imate vsaj en adut, da bi-
stveno popravite svoje zdrav-
stveno stanje in razpoloženje 
skozi dan! Še enkrat poglejmo 
k starim modrostim: „Prazna 
vreča ne stoji pokonci.“ In tudi 
vašo vrečo je potrebno po tem, 
ko ste v 6 do 8 nočnih urah po-
kurili svoje zaloge, ponovno 
napolniti. S čim točno naj bi to 
vrečo napolnili, si strokovnjaki 

niso povsem enotnega mnenja, 
mnogi poudarjajo pomen be-
ljakovin za zajtrk, drugi zago-
varjajo ogljikove hidrate, tret-
ji kombinacijo obojega, četrti 
prisegajo na nekaj kosov sadja 
(„jabolko je zjutraj zlato, opol-
dne srebrno, zvečer pa svin-
čeno“) ali sadne in zelenjavne 
napitke. Najbolje, da z lastni-
mi preizkusi na daljši rok ugo-
tovite, kaj vašemu organizmu 

Skozi leta opažamo, da v Posavskem obzorniku posebej radi preberete zanimive zgodbe o doseženih viso-
kih starostih naših bralk in bralcev ter prispevke o ljubečih zakonih, ki dosegajo z zlatom posute obletni-
ce. Mnogi, ko pogledate sliko para ali čilih devetdesetletnikov, ob srečanjih z nami poveste, da bi nas najra-
je zasuli z vprašanji: "Kako je to mogoče? Kako lahko dosegajo tako starost, zdravje, vitalnost?"

nadaljevanje�na�str.�14

Ne�glede�na�našo�utrujenost,�je�pomembno,�da�nas�okolje�s�
svojimi dejavniki pri spanju podpira. Za dober spanec potre-
bujemo�vsaj�primerno�ležišče,�ugodno�temperaturo,�dovolj�ki-
sika�in�primerno�zatemnitev�(foto:�Piotr�Lewandowski).

Slovenke�v�povprečju�pogosteje�zajtrkujejo�kot�Slovenci,�ti�pa�
jih�prekašajo�v�uživanju�večerje.�Najbolj�vestni�„zajtrkovalci“�
so�upokojenci,�izpuščanje�obrokov�pa�še�vedno�najbolj�pesti�
študente�(IVZ,�2009).

„Kdor zgodaj vstaja, mu časa preostaja.“
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- Ortodontija
- CBCT - 3D slikanje
- Proteze na implantatih
- estetsko zobzdravstvo

 
PRVI PREGLEDI!

BREZPLAČNI

- protetika
- zdravljenje zob
- parodontologija

www.tatalovic.si

...  Delamo za Vaš nasmeh :)

- kirurgija
- rtg slikanje
- ortopan ...

BELJENJE ZOB 
            ŽE ZA 150 €

Pokličite nas na 07/4922-012 
ali nam pišite na info@tatalovic.si in si rezervirajte svoj termin. 

kar najbolj ustreza. Pri usme-
ritvi glede količine pa se lahko 
znova zatečemo k pregovoru: 
„Zjutraj jej kot kralj, opoldne 
kot meščan, zvečer kot berač.“ 
Zajtrk je torej lahko obilen, saj 
vas bo energijsko držal pokon-
ci še večji del dneva. Še namig 
za tiste, ki zjutraj pijete kavo: 
kava naj bi bila bolj priporo-
čljiva malo kasneje, med 8. in 
9.30 uro, ko začne rast kortizo-
la upadati in našemu telesu 
takšna „injekcija“ bolj koristi. 

DOPOLDANSKA AKCIJA 
IN POPOLDANSKA 
KREATIVNOST

Najbolj zgodnji malo po osmi, 
mnogi ob devetih, tretji ob de-
seti uri – takrat namreč, sledeč 
naravnemu ritmu, dosegamo 
vrhunec naše delovne kon-

centracije. Okoli desete naj bi 
bila pri večini temperatura te-
lesa in sladkor v krvi optimal-
na za bistro delovanje možga-
nov. V dopoldanskem času vas 
telo celovito podpira pri težjih 
miselnih operacijah, popoldan 
pa, glede na raziskave kolidža 
Albion v Michiganu, prihaja v 
ospredje naša ustvarjalnost. 
Popoldan smo sicer že bolj ut-
rujeni, kar pa naj bi po bese-
dah Mareika Wietha iz ome-
njene institucije kvečjemu še 
pripomoglo k iskanju izvirnih 

in nenavadnih rešitev. Neka-
teri vmes pojedo tudi malico, 
drugi čas med dopoldnevom 
in popoldnevom namenijo ko-
silu. Obroki pravzaprav po-
magajo naši notranji uri pri 
razdeljevanju dneva v posa-
mezna obdobja. Če smo na 
primer zajtrkovali ob sedmih, 
naj bi bil posebej dober čas za 
obrok okoli 12.30 ure, a naj ne 
bo pretežak ali preobilen, saj 
bomo dosegli ravno nasprotni 
učinek želenemu. Med delom 
se nikar ne pozabimo razgibati 
in telesu posvetiti vsaj kakšno 
minuto dobrodejnega razte-
zanja, ves čas pa tudi vnašaj-
mo zadosti tekočine, najbolje 
vode ali nesladkanega zelišč-
nega čaja. Naša telesna tem-
peratura še kar raste, tudi spo-
sobnost za delo znova narašča 
vse tja do 16.30 ure, krila dobi 
tudi hormon sreče seratonin, 

in ko se popoldan preveša v ve-
čer, nas naravni ritem povabi 
še h gibanju in druženju s pri-
jatelji, družino. Morda pa lah-
ko združimo oboje?

NOČ NAREKUJE POČITEK

Tretji glavni obrok dneva, ve-
čerja, naj bi bila čimbolj lah-
ka, saj prebavni sokovi in naši 
marljivi organi enostavno ne 
bi zmogli prevelikega napora, 
hkrati pa bi nas prikrajšali za 
spanec. Priporoča se obrok z 

nenasičenimi maščobami, na 
primer z dodanim avokadom 
in grizljanje oreščkov, a vsaj 
dve do tri ure pred spanjem. 

Ker nekateri komaj zvečer naj-
demo malo več časa zase, za 
partnerje, družino ali svoje ko-

njičke, je razumljivo, da je tudi 
zvečer težko pričakovati, da 
se bomo vedno držali idealne-
ga ritma. Tudi v tem primeru 
nam bo telo znatno poplačalo, 
če mu bomo prisluhnili in odšli 
spat okoli 22. ure. Najprimer-
nejši čas za počasne priprave 
na spanec naj bi bil nekje od 
dveh ur naprej po sončnem 
zahodu, takrat naj bi se zače-
li zavestno umirjati, sproščati, 
si privoščili nežno glasbo, mor-
da masažo, dišečo kopel, medi-
tacijo, kakšno prijetno bralno 
knjigo ipd. 

Postopno občutno naraste tudi 
raven melatonina, našega naj-
večjega zaveznika pri dob-
rem spancu, a seveda le pod 
pogojem, da nas obda polte-
ma ali tema. Če smo osvetlje-
ni z umetnimi lučmi, ta čas us-
pavanja znatno premikamo. 
Že omenjeni melatonin, ki na-
staja v žlezi češariki, pomaga 
pri pripravi na spanje z zni-

ževanjem telesne temperatu-
re in upočasnitvijo nastajanja 
„akcijskega“ kortizola. Potre-
ba po spancu se seveda raz-
likuje med ljudmi, pa tudi pri 
isti osebi v različnih življenj-
skih obdobjih. Spanje pa je, kot 
veste, vse prej kot samo poči-
tek ali mirovanje, saj naš spal-
ni ciklus obsega dva ciklusa z 
imenom NREM in REM, me-
njavajoča se na vsakih 90 do 
110 minut, od štirikrat do kar 
šestkrat na noč. Spanje je iz-
rednega pomena za naše živ-
ljenje, saj takrat poteka aktiv-
na obnova življenjskih funkcij, 
tkiv, organov. „Spanje je naj-
boljše zdravilo,“ pravi mod-
rost, zato, če le imate to veliko 
srečo, izkoristite vsako minu-
to za krepčilen oddih in če vam 
uspe kdaj, da 'spite kot polh', si 
nikar ne očitajte. Naredili ste 
si veliko uslugo, lovljenje vsa-
ke ure pri 'spalnih dolžnikih' 
je namreč naporen in za telo 
stresen proces. 

POMISLITE NASE IN 
NA SVOJO KVALITETO 
ŽIVLJENJA

Kot omenjajo tudi naši vrli ju-
bilanti: zdravje je eno, vlagajte 

vanj. Usklajevanje z naravnim 
ritmom je dobra popotnica za 
dolgo življenje. Omenjeni na-
ravni ritem je seveda nek okvir, 

ki bi lahko pomagal znatnemu 
delu prebivalstva, drugačne 
okoliščine in navade pa velja-
jo za posebne nočne ptice ozi-
roma tiste, ki ponoči delajo. 

Ljudje, ki uspejo čim bolj 
uskladiti svoj ritem z naravnim 
ritmom dneva in noči, pravijo, 
da se počutijo kot prerojeni. 
Seveda se držijo tudi majhne 

skrivnosti – tega ritma ne ru-
šijo tekom konca tedna. Tudi 
ob sobotah in nedeljah se sku-
šajo ravnati čimbolj 'tednu po-

dobno', le da vsakodnevne de-
javnosti nadomesti več tistih 
srčnih, prostočasnih. Čim več 
v naravi, na zraku, v gibanju, 
na svetlobi, tem bolje. 

Bodite čim bolj zdravi in vital-
ni, drage bralke in bralci, vse 
dni v letu!
� Maruša�Mavsar,�
� foto:�M.�M.

In kako kaj vaš naravni ritem?
nadaljevanje�s�str.�13

KRŠKO - Na povabilo Svi-
tove ambasadorke Marije 
Hrvatin so 11. februarja v 
Zdravstvenem domu Krško 
gostili zastopnico za pacien-
tove pravice za območje Do-
lenjske in Bele krajine Zlato 
Rebolj, ki se je ob tej prilož-
nosti srečala in pogovorila 
tudi z zainteresiranimi ob-
čani Z območja Posavja. 

Zlata Rebolj, ki vlogo zasto-
pnice opravlja dve leti, kot viš-
ja medicinska sestra, ki je bila 
pred upokojitvijo več let po-
močnica direktorice za zdra-
vstveno nego v novomeški 
bolnišnici, pa do potankos-
ti pozna zdravstveni sistem 
in njegove pomanjkljivosti, je 
ob tem izpostavila, da se naj-
več pritožb občanov nanaša na 
neprimeren odnos zdravstve-
nega osebja do pacientov, ne-
ustrezen način zdravljenja ali 
zdravstvene oskrbe, predolge 
čakalne vrste na specialistič-
ne preglede in predolgo čaka-
nje v čakalnicah na preglede, 
onemogočanje dostopa pa-
cientu do zdravstvene doku-
mentacije oziroma vpogleda 
vanjo, nekritje stroškov s stra-
ni zdravstvene zavarovalnice 
ipd. V minulem letu se je na-
njo s pritožbo, potrebo po po-
moči ali posredovanju obrni-
lo 75 pacientov. Zavedla je 143 
primerov, od tega jih je bilo 72 
sprejetih v obravnavo, obiska-
la pa je tudi 15 zapornikov na 
Dobu. 

Poudarila je, da je pomembno, 
v kolikor želimo, da se v zdra-
vstvu naredijo koraki v pozi-

Z zastopnico pacientovih pravic 
o kršitvah v zdravstvu

tivno smer in korist uporabni-
kov, da se o pomanjkljivostih 
in drugih neustreznih postop-
kih, s katerimi se soočamo po 
zdravstvenih in bolnišnič-
nih ustanovah, začnemo po-
govarjati na glas: »Zavedamo 
se, da je večina nepravilnosti 
in pomanjkljivosti sistemskih, 
vendar so ljudje tisti, ki lah-
ko s svojim znanjem in spret-
nostmi ter malo dobre volje 
spremenijo mnogo stvari.« V 
kolikor želimo njeno ali po-
sredovanje katerega koli za-
stopnika pacientovih pravic 
po Sloveniji, ji to lahko spo-
ročimo in natančno opišemo 
dogodek, s katerim smo bili 
soočeni. Kot zastopnik mora 
imeti pooblastilo pacienta, da 
ga lahko zastopa pri uvelja-
vljanju pravic, kakor tudi, da 
ji pacient kot zastopniku dovo-
ljuje vpogled v njegovo zdra-
vstveno dokumentacijo, sicer 
pa sprejema in obravnava tudi 
vse prijave, ki jih iz strahu, da 
ne bi bili deležni zdravstvene 
oskrbe, oškodovanci podajo 

anonimno. Reboljeva je dejala, 
da je sicer večina zdravnikov 
in drugih zdravstvenih delav-
cev strokovnih in požrtvoval-
nih, žal pa so med njimi tudi 
posamezniki, ki si vse prej kot 
zaslužijo ta naziv in bi jim ga 
morala stroka, v kolikor bi de-
lovale vse pristojne službe, 
odvzeti ali odrediti prepoved 
opravljanja poklica.

Zainteresirani lahko zastopni-
co pacientovih pravic obišče-
jo v prostorih na naslovu Na-
cionalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano v cen-
tru Novega mesta, na naslo-
vu Muzejska ulica 5, in sicer 
ob torkih med 14.30 in 20.00 
ter ob četrtkih med 9.30 in 
15.00, zaradi terenskega dela 
pa je želena predhodna naja-
va na tel. 051 385 485.  Vpra-
šanja ali opis dogodkov spre-
jema tudi po elektronski pošti 
na naslov: zlata.rebolj@nijz.si 
in nanje redno odgovarja. 

 Bojana Mavsar

Zlata Rebolj

Najdite�primerno�obliko�gibanja�zase,�možnosti�v�posavskem�
okolju�ne�manjka.�Na�sliki�marljive�brežiške�sokolice,�ki�so�
marsikomu zgled za vitalnost.  

V�dnevu�morate�najti�tudi�čas�
zase. Morda je to skodelica 
dobrega�čaja?�Po�16.�uri�naj�
nikar ne bo vaša izbira napi-
tek�s�kofeinom�ali�teinom,�ra-
zen�če�vas�čaka�noč�bedenja.�

Notranje�ravnovesje�ni�nekaj,�kar�bi�nam�bilo�kar�podarjeno�
ali�samoumevno.�Zanj�je�potrebno�načrtno,�dolgotrajno�in�kar�
zahtevno�delo,�saj�moramo�čim�bolj�uskladiti�mnoge�zunanje�
dejavnike in zakonitosti naše notranjosti. Naj se vam tudi to-
vrstne�želje�kmalu�uresničijo.�

„Kdor zjutraj dolgo leži, žgance zamudi.“
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DELAMO MLADI, PO LETIH IN SRCU, 
STOKOVNO USPOSOBLJENI IN VAS 

PRIČAKUJEMO Z VESELJEM IN ODPRTIM SRCEM

Del. čas: pon. - pet.:
10.00 - 13.00; 16.00 - 22.00
sob.: 14.00 - 20.00; ned.: zaprto

Matjaž Požun s. p.
Titova 75, 8271 Senovo
T: 07/48 81 966; E: fitnes.pozun@siol.net

SOLARIJ SAVNA AEROBIKA FITNESS

Lasersko zdravljenje v ginekologiji ima veliko dobrih lastnosti: mi-
nimalno invazivnost, hitro okrevanje in visoko stopnjo zadovoljstva 
pacientk.

PREDNOSTI LASERJA 
• brez reza in šivov,
• brez anestezije in bolečin,
• ambulantni poseg (prideš/odideš).

KAJ LAHKO ZDRAVIMO?
• stresno urinsko inkontinenco,
• sindrom ohlapne nožnice,
• atrofijo (suhost) nožnice,
• blage do zmerne stopnje ponižanja rodil.

KAJ JE LASER IN KAKO DELUJE?
Laser termično preoblikuje tkiva in spodbuja regeneracijo vezivnih 
tkiv. Povzroča krčenje in preoblikovanje kolagenih vlaken ter pove-
zovanje in tvorbo novih kolagenih vezivnih vlaken. Tkivo nožnice 
postane čvrstejše, a elastično, nožnica se skrči in mehur se povrne 
v osnovni anatomski položaj. Takšna nožnica predstavlja čvrstejšo 
oporo mehurju in sečnici v njuni ravnovesni legi. 

I.) URINSKA INKONTINENCA

Urinska inkontinenca: je nehotno uhajanje urina, ki predstavlja so-
cialni in higienski problem; prizadene lahko vse starostne skupine 
žensk, še posebej pogosto ženske po porodu, pred in v menopav-
zi. Do 64. leta starosti se s težavo sreča že 10 do 30 % žensk, nad 
to starostjo pa kar 70 % žensk.
Obstaja več vrst urinskih inkontinenc: stresna (ob naporu, kihanju, 
teku, kašlju), mešana (stresna+urgentna) in urgentna (nenadna in 
nenadzorovana močna nuja po odvajanju vode).
Zdravi se lahko na več načinov. Odvisno od vrste inkontinence, pri-
čakovanj in želja pacientke ter stanja anatomije rodil pri posame-
zni pacientki. O vrsti inkontinence in možnih načinih zdravljenja, 
ki je najprimernejše za vas, se lahko posvetujete z vašim izbra-
nim ginekologom ali na posvetu v ginekološki ambulanti Aristo-
tel, zdravstvenem centru. 

ZDRAVLJENJE URINSKE INKONTINENCE
Incontilase ™ je najnovejši postopek, s katerim obravnavamo te-
žave blagega in zmernega nehotnega uhajanja urina - stresne in 
mešane urinske inkontinence (SUI).  S fototermalnim učinkom la-
serja izboljšamo podporno tkivo/vezivo pod sečnico in stanje spre-
dnje stene nožnice. Nekoliko se izboljša tudi ponižanje mehurja, 
t. i. cistokela.
Incontilase ™ je 20-minutni ambulantni poseg, za katerega ne pot-
rebujete anestezije. Postopek je neboleč in neinvaziven (brez reza 
in šivov). Najboljši rezultat je dosežen po treh terapijah. 
Pri stresni urinski inkontinenci laserski poseg običajno ponovi-
mo dvakrat v razmiku šestih tednov. Tretji postopek pa 2-6 me-
secev po drugem posegu.

OKREVANJE 
Po posegu se lahko pacientka takoj vrne k običajnim življenjskim 
opravilom. V obdobju enega do dveh tednov po posegu pripo-
ročamo, da se pacientke izogibajo prekomernim fizičnim obre-
menitvam, spolnim odnosom, dvigovanju bremen in kopanju v 
stoječih vodah.

KAJ LAHKO PRIČAKUJETE ? 
Po zadnjih študijah laserskega zdravljenja pacientk s stresno in 
mešano urinsko inkontinenco je bilo približno 60 % vseh pacientk 
ozdravljenih inkontinence, pri 92 % pa se je stopnja inkontinence 
zmanjšala. Žal se lahko po laserskem posegu v 10 % prehodno po-
javijo težave z urgentno inkontinenco, ki v kratkem času izzvenijo. 

II.) ZDRAVLJENJE SINDROMA OHLAPNE NOŽNICE

Nožnica je tarča najbolj popularnega posega, oženja oziroma po-
mlajevanja nožnice (t. i. vaginal rejuvenation – LVT (ang.: laser va-
ginal tightening)).
Sindrom ohlapne nožnice je posledica raztegnitve nožnice med 
porodom in nosečnostjo (tudi če je otrok rojen s carskim rezom). 
Nastane tudi ob spremembi telesne teže (hujšanje) in kot posle-
dica procesa staranja. Vse to vodi k zmanjšanju elastičnosti tkiv in 
rahljanju sten nožnice. Sindrom ohlapne nožnice je predstopnja 
ponižanja rodil in nazadnje zdrsa medeničnih organov.

IntimaLase ™ je 20-minutni ambulantni poseg, brez anestezi-
je. Učinek je takojšen. Že tri dni kasneje lahko pacientka nada-

ljuje z normalnimi spolnimi odnosi.
95 % obravnavanih bolnic je učinko-
vitost posega ocenilo kot močno ali 
zmerno izboljšanje trenja stene nož-

nice pri spolnem odnosu. Za uspeh sta potrebna dva postopka, 
v razmaku 4-6 tednov.

III.) ZDRAVLJENJE BLAGIH STOPENJ PONIŽANJA 
RODIL
Laser je uspešen tudi pri izboljšanju stanja manjših cistokel 
in rektokel. Postopek je pri teh pacientkah potrebno opravi-
ti vsaj 3–5-krat.

IV.) ZDRAVLJENJE SUHE NOŽNICE V MENOPAVZI

Vaginalna atrofija (suha, ozka, boleča/pekoča nožnica, s poveča-
nim belkastim izcedkom, boleč spolni odnos) se v določeni meri 
pojavi pri vseh ženskah v menopavzi. Več kot 40 % žensk doži-
vlja omenjene znake kot zelo moteče.
IntimaLase™ (Er: YAG) po samo dveh nekajminutnih posegih za-
gotavlja najbolj zanesljivo in popolno zdravilo za vaginalno atro-
fijo z dolgotrajnimi rezultati.
Laser spremeni tako epitelij tkiva nožnice (rast keratinocitov in 
povečanje skladiščenega glikogena) kot vezivno tkivo nožnice 
(angiogeneza, nastanek novega kolagena v ekstracelularnem 
matriksu). Za uspeh je dovolj že en sam poseg, ki ga lahko po 
potrebi tudi večkrat ponovimo.

KJE OPRAVLJAMO POSEGE ?
Aristotel, zdravstveni center d.o.o.
Po predhodnem telefonskem naročanju na 
tel. št. 07 49 03 000.

Zdravstvene posege izvaja Mateja Vukma-
nič Pohar, dr.med., specialistka ginekologi-
je in porodništva.
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Krško, 
Dalmatinova 1

tel: 07 49 22 812
Sevnica, 
trg svobode 14a

tel: 07 81 62 620

PROGRESIVNA STEKLA ZA NARAVEN 
VID ZA VSE ODDALJENOSTI!AKCIJA 

OPTIKA

V januarju se je v prostorih kr-
škega Doma obrtnikov priče-
la »Šola uravnotežene prehra-
ne«, ki je razdeljena na deset 
sklopov in je udeležence že 
uvodoma popeljala skozi pre-
davanje o zdravem načinu živ-
ljenja, v katerega je vključe-
no poleg prehranjevanja tudi 
gibanje. Sporočilo zaključne 
misli je bilo, da se ljudje pre-
malo družimo, zmanjka nam 
časa za pogovor, veseliti pa 
smo se skoraj pozabili. K bolj-
šemu rezultatu zagotovo pri-
pomore skupina, saj je skupin-
ski duh obenem spodbuda za 
vse udeležence, da bodo zmog-
li priti do cilja, ki so si ga zas-
tavili. 

Med drugim je zanimiv poda-
tek, da se je od leta 1980 šte-
vilo debelih podvojilo, od leta 
2001 je bilo čezmerno prehra-
njenih kar 54,6 odstotkov po-
pulacije in 15 odstotkov ljudi 
je bilo predebelih. Po statistič-
nih podatkih iz leta 2012 ima 
že 65 odstotkov ljudi preko-
merno telesno težo, najbolj 
zaskrbljujoča pa je statistična 
slika otrok. Po oceni naša pre-

Hrana, voda in gibanje 
za zdravo življenje

hrana vsebuje premalo hranil, 
beljakovin, vitaminov pa tudi 
mineralov, vse preveč je v njej 
sladkorja. 

Ljudje prepogosto posegajo po 
vedno novih dietah, ki pa vse 
po vrsti niso učinkovite, saj se 
po končani dieti ljudje vrnejo 
na star način prehranjevanja. 
Dieta torej ni stradanje niti lo-
čevanje hrane niti nič od no-
vodobnih dietnih predpisov, 
pač pa je v pravilni prehrani, 
z raznovrstnimi živili in v za-
dostnih dnevnih obrokih. S 

prehrano je povezanih 70 od-
stotkov vseh bolezni. Dnevno 
popijemo tudi premalo vode, 
tako se lahko pojavlja slab-
še razpoloženje, utrujenost in 
glavoboli. Znano je, da je pot-
rebno na vsakih 25 kg telesne 
teže popiti liter vode. Te pa ne 
bomo kar zlivali vase, saj na ta 
način lahko iz telesa izperemo 
mnogo hranljivih snovi, am-
pak se bomo pitja lotili posto-
pno ter počasi prišli do želene 
mere. V skrbi za svoje zdravje 
naj bi dnevno užili pet do šest 
obrokov, med katerimi naj bi 

bil najobilnejši zajtrk, večer-
ja pa minimalna. Pravilno raz-
porejeni obroki hrane so ena 
najpomembnejših odločitev, ki 
nas poplača tako z dobrim po-
čutjem kakor tudi s primerno 
težo ter nas nagradi z zdrav-
jem. Pomembno je, da v telo 
vnašamo vse, kar je nujno pot-
rebno – ogljikove hidrate, be-
ljakovine, vitamine, minerale, 
skratka, hranila, da lahko nor-
malno funkcioniramo. V že-
lji, da nekaj naredimo za svoje 
zdravje, pa je vsekakor vklju-
čeno tudi gibanje in telesna ak-
tivnost. 

Na uvodnem srečanju so svoje 
izkušnje med sabo delili ude-
leženci, ki so si bili enotni, da 
se morajo med drugim nauči-
ti pravilnega prehranjevanja, 
paziti na obroke in medobro-
ke, imeti pa morajo tudi zdravo 
mero gibanja ter si s pomočjo 
izkušenih svetovalcev izboljša-
ti počutje, si pridobiti več ener-
gije, boljše spanje, manj napih-
njenosti po hrani, ob tem pa 
izgubiti celo kakšen kilogram 
odvečne teže. 
 Marija Hrvatin

Udeleženci�„Šole�uravnotežene�prehrane“��

KRŠKO – Posebej v zimskih dneh, ko se manj gibljemo in se vse prevečkrat zalotimo, kako posegamo po priboljških, pa tudi 
po preobilnih obrokih, se nam zgodijo t. i. prehranski grehi, katerih posledica je kakšen kilogram preveč, slabše počutje in 
tudi nemirno spanje. Drobne pregrehe na krajši rok naj ne bi škodovale našemu zdravju, zato moramo pravočasno ukrepa-
ti. Prav je, da si oblikujemo takšen življenjski slog, v katerem bo ravno prav hrane, dovolj vode in tudi zdrava mera gibanja. 
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Danes v njem v jeseni življenja uživa 221 starostnikov, za kate-
re skrbi 98 zaposlenih. V Loki so za krajane in stanovalce doma 
na razpolago enota pošte z banko, trgovina, železniška postaja, 
kulturni dom, knjižnica, bife, frizer in v neposredni bližini doma 
tudi cerkev. 

Stanovalcem zagotavljajo bivanje v opremljenih, vzdrževanih in 
ogrevanih sobah ter souporabo skupnih prostorov. V lastni ku-
hinji pripravljajo uravnotežene obroke. Zagotavljajo zdravstve-
no nego in oskrbo, ki obsega fizično pomoč, oskrbo in varstvo, 
rehabilitacijo ter dodatne storitve, kot so frizerske in pedikerske, 
prevozi s spremstvom in podobno. Del te službe sta tudi fiziote-
rapija in delovna terapija. Naloga fizioterapije so vzpostavljanje, 
izboljševanje in vzdrževanje telesnih ter duševnih zmogljivosti 
stanovalcev, delovna terapija pa v domu povezuje zdravstveno 
in socialno področje ter kot taka predstavlja vez med zdravstve-
nim in socialnim delom s stanovalci. Tako krepi njihovo samo-
stojnost pri ohranjanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti na 
funkcionalnem, psihičnem, kulturnem, duhovnem in socialnem 
področju ter s tem posredno krepi splošno zdravstveno stanje 
in samospoštovanje ter odpravlja socialno izoliranost. Pri delov-
ni terapiji pa nastane izpod pridnih rok stanovalk in stanovalcev 
tudi množica čudovitih izdelkov, pravcatih umetnin in seveda jih 
tudi postavijo na ogled na razstavi, ki jo organizirajo. Stanoval-
ci se tudi športno udejstvujejo, saj poleg pikada na primer tudi 
mečejo na košarkarski koš.

Velika prednost doma je prijetno naravno okolje, saj je umeščen 
v mirno vaško okolje Loke, daleč od industrije, hrupa in one-
snaženja. Razpolagajo z lepim, velikim parkom, ki ponuja mož-
nosti za mirne sprehode, počitek ob spremljavi ptičjega petja in 
lep razgled na reko Savo. Prijetno okolje doma pa je brez dvo-
ma eden izmed pomembnejših dejavnikov za kakovost biva-
nja v njem.

Stanovalci prihajajo pretežno iz matične sevniške občine in oko-
liških občin, nekaj pa je tudi stanovalcev od dlje, ki so prišli za 
čas do takrat, ko bi dobili prostor bližje domu. A večina jih tudi 
takrat ne odide od tu, ker se privadijo na življenje v Loki in jim 
je tu preprosto všeč.

SODOBNO UREJEN DOM

V dolgih letih stalnih vlaganj v po-
sodabljanje jim je uspelo zagotovi-
ti prijetno bivalno okolje v sodob-
nem domu, kjer so skoraj vse sobe 
opremljene s klimo z individualnim 
upravljanjem, priključkom digital-
ne televizije, direktnim telefonom, 
vsi prostori doma imajo brezžični in-
ternet, dom je priključen na optič-
no omrežje. »Ponudimo lahko tudi 
eno- in dvoposteljne garsonjere z 
lastno kuhinjo in sanitarijami,« pra-

vi direktor doma Robert Potočnik. Dom razpolaga tudi z lastno  
zobozdravstveno ambulanto. »Zavedamo se, da je še pomemb-
nejša od bivalnega standarda vsebina, torej dogajanje, možnos-
ti za različne aktivnosti stanovalcev. A najpomembnejši je odnos 
zaposlenih. Ta mora sporočati stanovalcem, da so pomembni, in 
jim dajati občutek sprejetosti, varnosti ter jim omogočati izpol-
njeno življenje.«

Kot pravi direktor Robert Potočnik, se zato trudijo za odprt in 
spoštljiv odnos do stanovalcev ter upoštevanje potreb posame-
znika v čim večji meri v okviru danih možnosti. »Poleg dobrega 
počutja, lepega in udobnega življenja je namreč pomembno 
tudi čim bolj aktivno preživljanje starosti. Vsemu naštetemu so 
namenjene prireditve in aktivnosti, ki jih organiziramo, in sicer 
koncerti, nastopi folklor, čarodeja, slikarske razstave in podob-
no. Veliko pozornost posvečamo tudi medgeneracijskemu dru-
ženju, zato so zelo pogosto naši gostje otroci iz OŠ Loka, Sevni-
ca in Radeče ter iz skupine Bibarija, vrtca Loka.«

Pri stanovalcih so najlepše sprejeti dogodki, kot so ličkanje pa ra-
zni pikniki v parku (poletni, kostanjev, koruzni, sladoledni vrt …), 
organiziramo pa tudi skupne delavnice na različne tematike in 
dogodke. Obeležujemo vse pomembnejše praznike, od novega 
leta, pustovanj, dneva žena in materinskega dne, pa velike noči, 
do martinovanja, miklavževanja, božiča in starega leta.  

CENE MED NAJNIŽJIMI

Cene se že nekaj let niso spremenile. Težava pa je tudi plačilna 
sposobnost ljudi, ki potrebujejo domsko oskrbo, tako da se de-
lež samoplačnikov vztrajno manjša in se veča delež doplačil svoj-
cev in občin. »Stroški bivanja pri nas se začnejo že pri okrog 500 
evrih mesečno, s potrebami posameznika po zahtevnejši oskr-
bi in negi pa cena seveda sorazmerno naraste. So pa cene v Loki 
med najnižjimi v državi, kljub razmeroma zelo visokem standar-
du, za kar si bomo prizadevali tudi v prihodnje.«

Tudi pesnica Neža Maurer Škofič zadnja leta živi v domu v Loki. 
»Tukaj se počutim kot doma. Urejenost doma je čudovita, prav 
zaradi tega sem si ga pred leti, ko sem nastopala na Razborju, 
tudi izbrala. Sem bolj samotarski človek, zato ne iščem veliko 
družbe, na tiste, s katerimi se zbližam, pa se res zanesem. Tudi 
tukaj sem si tako našla dva takšna sostanovalca. Zaposlene si 
upam vse vprašati in jih prositi, oni pa mi vedno tudi zelo pri-
jazno vse pojasnijo. Z vsemi sem povsem zadovoljna – in to od 
čistilke do direktorja.«

V marcu bodo v domu zaključili 
ureditev mansarde dvorca, s ka-
tero bodo pridobili deset novih 
enoposteljnih sob z lastnimi sa-
nitarijami in s tem še dvignili bi-
valni standard, medtem ko se 
kapaciteta doma ne bo poveča-
la. V letošnjem letu pa načrtuje-
jo še preureditev dela enega od 
objektov v oddelek za stanovalce 
z demenco, ki bo urejen po naj-

sodobnejših strokovnih standardih.

ZGODOVINA USTANOVE

Trubarjev dom upokojencev je s svojo dejavnostjo začel pred 
skoraj 70 leti. Oktobra 1947 ga je ustanovil takratni Okrajni ljud-
ski odbor Trbovlje. Nacionalizirana graščina je v začetku nudila 
zatočišče 80 osebam, pretežno invalidom in brezdomcem s pod-
ročja Zasavja. Sčasoma so potrebe po dodatnih kapacitetah na-
rekovale širitev. Leta 1993 je ustanoviteljstvo z občin prešlo na 
Republiko Slovenijo. Sama graščina oziroma dvorec sodi kot pro-
fana stavbna dediščina med spomenike lokalnega pomena in 
med nepremično kulturno dediščino Slovenije. Enonadstropni 
dvorec z mezaninom je bil prvič omenjen že v 14. stoletju, na-
tančneje leta 1365. Pozidan je bil v 17. stoletju in leta 1880 pre-
delan v tudorskem slogu.

Trubarjev dom upokojencev je vključen v vseevropski sistem ka-
kovosti Q-Qalin, prilagojen posebej za socialno varstvene usta-
nove. Vanj je po zadnji primerjavi od skoraj 100 domov v državi 
vključenih 43 domov, Trubarjev dom pa se uvršča med 10 do-
mov z najbolj zadovoljnimi stanovalci.

TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV
Loka pri Zidanem Mostu št. 48, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

Tel.: 03/565-81-00 (tajništvo) - E-pošta: loka@ssz-slo.si
www.tdu-loka.si

Trubarjev dom upokojencev je svoj prostor našel v graščini v Loki pri Zidanem Mostu. Umeščen je v čisto in lepo naravno okolje. Sodi v skupino ustanov z 
najdaljšo tradicijo v tej dejavnosti, saj bodo prihodnje leto obeležili 70. obletnico izvajanja institucionalnega varstva starejših.

Obiranje lipe

Sajenje dišavnic in zelišč

Druženje s kužki

Izlet na Kozjansko

Sladoledni vrtPekovska urica s prostovoljcem

Robert Potočnik
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

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.

Pasji mladički, stari dva tedna 
(16047KO, 16048KO, 16049KO), 
iščejo dom. Po vsej verjetno-
sti bodo manjše do srednje ras-
ti, trenutno so še premajhni za 
posvojitev, vendar že iščejo pri-
merne lastnike, ki jim bodo nu-
dili topel dom.

Medo (15409KK) je eden izmed 
treh srečnežev, odvzetih iz sla-
bih razmer in nastanjenih v za-
vetišče. Je odrasel kuža, srednje 
rasti, razigran in rad v družbi lju-
di. Do tujcev je sicer na začet-
ku malo zadržan, vendar se na 
sprehodu hitro sprosti ter raz-
živi. 

Delavnica Uvedba davčnih blagajn v društvih in 
pri nosilcih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji

Torek, 1. 3. 2016, od 18.00 do 20.00, Mestna hiša Brežice

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice vabi na kraj-
šo delavnico, na kateri bodo predstavljene vse ključne novosti 
in obveznosti glede uporabe davčnih blagajn in potrjevanja ra-
čunov, pri tem pa smo vsebino delavnice prilagodili primerom, s 
katerimi se najpogosteje srečujejo društva in nosilci dopolnilnih 
dejavnosti na kmetiji. 

Delavnica je namenjena tistim, ki izvajajo pridobitno dejavnost 
(npr. prodajajo publikacije, zaračunavajo kotizacije za dogodke, 
pobirajo vadnine ali startnine, organizirajo dogodke z vstopnino) 
in pri tem izstavljajo račune za prejeto gotovino. Udeleženci de-
lavnice bodo prejeli tudi vzorec internega akta, ki ga mora spre-
jeti vsaka nevladna organizacija (društvo), ki bo morala uporab-
ljati davčno blagajno. Predaval bo Matej Verbajs, vodja pravne 
službe Zavoda center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevla-
dnih organizacij (CNVOS). 

Prijava je za udeležbo obvezna, in sicer do 25. 2. 2016, prijavite 
se na spletni strani www.pcbrezice.si, kjer je na voljo tudi več in-
formacij o delavnici.

Za društva in nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji iz občine 
Brežice je delavnica BREZPLAČNA.

OBVESTILO - informativna prijava 
zainteresiranih za plodno zemljo

Občina Brežice obvešča, da zbira informativne prijave zainte-
resiranih občanov za navoz viškov plodne zemlje (v nadalje-
vanju zemlje) iz gradbišča HE Brežice. 
Zainteresirani občani se morajo prijaviti na predpisanem ob-
razcu, ki ga dostavijo v sprejemno pisarno Občine Brežice ali 
pa pošljejo po pošti na naslov Občina Brežice, CPB 18, 8250 
Brežice. Obrazec stranke dobijo na spletni strani Občine Breži-
ce (www.brezice.si) ali pa v pisarni št. 38. Prijave se bodo zbi-
rale 30 dni od objave obvestila oziroma do porabe količin zem-
lje. Zemlja se sme uporabljati samo za izboljšanje kmetijskih 
zemljišč. Navoz zemlje je možen izključno na območju obči-
ne Brežice.
Stroški nakladanja in razvoza zemlje bremenijo stranko. O ter-
minu nakladanja in razvoza zemlje ter stroških prevoza bodo 
stranke obveščene po zaključku zbiranja prijav na spletni stra-
ni občine Brežice.
Za podrobnejše informacije se lahko obrnite na kontaktno ose-
bo: Roman Matjašič, tel. št.:07-620-532, fax. št.:07-49-90-052
E-pošta: roman.matjasic@brezice.si

Občinski svet Občine Brežice je 
v l. 2014 sprejel nov OPN, ki je 
nadomestil prostorski akt iz l. 
1988. Ker je občinski prostorski 
načrt živ dokument, ki se spre-
minja glede na potrebe ljudi in 
čas, je Občina Brežice pričela že 
ob potrditvi novega OPN spre-
jemati pobude za spremembe 
in dopolnitev veljavnega OPN. 
Občina Brežice bo nove pobu-
de sprejemala še do konca me-
seca februarja 2016, potem pa 
bo pričela s postopkom dopol-
njevanja in sprememb veljavne-
ga prostorskega načrta.

OBČINSKI PROSTORSKI AKT 
PREDSTAVLJA STRATEGIJO 
RAZVOJA OBČINE

Župan občine Brežice Ivan Mo-
lan je ob predstavitvi rezultatov 
občinskega prostorskega načr-
ta, ki velja že dobro leto in pol, 
dejal, da je občinski prostorski 
načrt strateški akt, saj določa 
razvoj občine, kot so industrij-

ske in obrtne cone, poselitve 
znotraj naselij ipd. Pri pripravi 
temeljnega OPN je bilo obrav-
navanih 1473 pobud in zajetih 
599 pripomb iz javne razgrnit-
ve. Akt je bil tako po vsebini kot 
po količini zelo obsežen. Zaradi 
velikega obsega podatkov in šte-
vilnih novo izraženi potreb se je 
Občina Brežice že med zaključno 
fazo priprave temeljnega OPN 
odločila, da bo pristopila k spre-
membam in dopolnitvam  OPN 
v doglednem času – cca. 2 leti po 
sprejemu osnovnega OPN.

Spremembe in dopolnitve OPN 
so zbrane v treh skupinah – ob-
činske pobude (ena večjih ob-
činskih pobud bo povzetek re-

Z dopolnitvami in spremembami Občinskega 
prostorskega načrta za nadaljnji razvoj prostora
BREŽICE – Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt, ki določa prostorski in s tem tudi splošni razvoj 
občine. OPN je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, razen na območjih, ki se urejajo z 
občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN) ali državnimi prostorskimi načrti (DPN).

šitev iz Strokovnih podlag za 
analizo posebnih območij raz-
pršene poselitve zaključenih 
območij v okviru sanacije razpr-
šene gradnje v občini Brežice), 
individualne pobude oz. pobu-
de občanov (za spremembo na-
membnosti kmetijskih in drugih 
zemljišč v stavbna ali obratno, so 
razpršene po celotnem območju 
občine, večina pobud se nana-
ša na gradnjo za lastne potre-
be) in tehnični popravki (neka-
teri objekti so v vmesnem času 
pridobili gradbeno dovoljenje ali 
pa so zgrajeni pred letom 1967 
in niso bili ustrezno evidentira-
ni v katastru ali so bili še v fazi 
gradnje, popravki tekstualnega 
dela odloka na podlagi tehnič-
nih neskladij med strateškim in 
izvedbenim delom, nejasnosti 
splošnih in podrobnejših določil 
in dopolnitev podrobnejših pro-
storskih izvedbenih pogojev). 

S spremembami in dopolnit-
vami OPN želi občina zago-

toviti dodatne razvojne po-
vršine naselij, lokacije malih 
čistilnih naprav za naselja, do-
ločiti podrobnejšo rabo na ob-
močjih razpršene gradnje zaklju-
čenih celot, na podlagi izdelane 
strokovne podlage natančneje 
določiti način urejanja prosto-
ra in natančnejše določiti meri-
la in pogoje za gradnjo in ume-
ščanje določenih vrst objektov 
ter umestiti spremembe in do-
polnitve nekaterih določil Od-
loka OPN z namenom jasnejših 
opredelitev ter uskladitve ugo-
tovljenih neskladnosti v smislu 
tehničnih, vsebinskih in redak-
cijskih popravkov akta. 

Občina Brežice želi s občin-

skim prostorskim načrtom tudi 
usmerjati individualno gradnjo 
znotraj naselij, saj je razpršena 
gradnja negospodarna in pred-
stavlja veliko večje stroške pri 
zagotavljanju javne infrastruktu-
re (kanalizacija, vodovod, ipd.).  

50 % ZEMLJIŠČ V OBČINI JE 
NAMENJENIH KMETIJSKI 
RABI  

Leon Kobetič, predstavnik pod-
jetja Locus d.o.o., ki je priprav-
ljajo prostorski načrt, je predsta-
vil nekaj zanimivih statističnih 
podatkov o rabi zemljišč v obči-
ni. V občini Brežice je kar 50 % 

vseh zemljišč namenjenih za 
kmetijsko rabo, kar je več od 
slovenskega povprečja (1/3 ze-
mljišč v Sloveniji je namenjenih 
za kmetijsko rabo). Rabo dob-
rih 10 % prostora občine do-
ločajo državni prostorski načr-
ti (DPN za Letališče Cerklje ob 
Krki, DPN za gospodarsko središ-
če Feniks v Posavju, DPN za ob-
močje HE Brežice, DPN za obmo-
čje HE Mokrice). V občini je 9 % 
zemljišč stavbnih, kar je več od 
državnega povprečja (6 do 7 % 
v Sloveniji), vzrok za to so rav-
no območja, ki se urejajo z DPN 
(npr. v sklopu letališča Cerklje ob 
Krki je veliko stavbnih zemljišč). 

Primer gručaste poselitve je naselje Pišece.

Veliko stavbnih zemljišč se nahaja znotraj DPN za letališče Cerklje 
ob Krki.

BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan se je na povabilo čla-
nov domskega pevskega zbora Žarek udeležil kulturne prireditve, 
posvečene našemu največjemu pesniku Francetu Prešernu, ki so jo 
pripravili in izvedli stanovalci Doma upokojencev Brežice. Župan se 
je stanovalcem zahvalil za povabilo in jim čestital za vsebinsko bo-
gato prireditev, na kateri so ob zaključku srečanja člani zbora župa-
na presenetili s pesmijo Kje je moj dom (Dobova, oj Dobova). Kot 
je povedala vodja enote mag. Valentina Vuk, so v domu ponosni na 
številne dejavnosti in prostovoljce, ki dom redno obiskujejo in bo-
gatijo z različnimi dejavnostmi. Od oktobra 2015 pa je v brežiškem 
domu upokojencev na voljo tudi program dnevnega varstva, kjer se 
lahko uporabniki vključujejo v dnevne aktivnosti.

Župan v družbi stanovalcev DU Brežice

Župan Ivan Molan s pevskim zborom Žarek
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Javni razpis o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeželja v občini Krško za leto 2016
Občina Krško tudi v letošnjem letu razpisuje nepovratna finanč-
na sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kme-
tijstva in podeželja za leto 2016, ki se dodeljujejo po pravilih o 
dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z uredbo 
Komisije (EU) št. 702/2014 in št. 1407/2013. Sredstva so zago-
tovljena v proračunu za leto 2016 v okvirni višini 133.000 evrov 
bruto, in sicer 

• za pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kme-
tijsko proizvodnjo   110.000 evrov, 

• za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne de-
diščine na kmetijskih gospodarstvih   10.000 evrov, 

• za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ži-
vilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na 
kmetiji  10.000 evrov,  

• za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij  3.000 evrov.

Vloge za prijavo na razpis morajo zainteresirani oddati najkasneje 
do petka, 25. marca 2016, za vse zgoraj naštete ukrepe, razen za 
prevzemnike kmetij, za te je rok petek, 30. september 2016. Vlo-
ge oddajo na naslov Občina Krško, oddelek za gospodarske de-
javnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisna dokumentacija je do izte-
ka prijavnega roka na voljo na spletni strani Občine Krško www.
krsko.si ali pa jo v tem roku občani lahko v času uradnih ur prej-
mejo na oddelku za gospodarske dejavnosti. Dodatne informa-
cije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/49 81 319 ali na e-naslovu 
magdalena.kroselj@krsko.si v času uradnih dni od 8. do 10. ure.

Krški občinski svet o stanovanjski gradnji 
Gmajna 3 in širitvi knjižnice 
Članice in člani Občinskega sveta Občine Krško so na 12. redni seji 4. februarja med drugim sprejeli odlok o Občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjska gradnja Gmajna 3 in se seznanili z nadaljnjimi aktivnostmi glede 
načrtov širjenja prostorov krške knjižnice na obstoječi lokaciji.

K vpisu vabimo starše, ki želite v šolskem letu 2016/2017 vklju-
čiti svojega otroka v enega izmed vrtcev na območju občine Kr-
ško, in sicer:
• Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, telefonska številka: 

07/62 02 460 ali 07/49 73 025
• Vrtec pri OŠ Koprivnica, telefonska številka: 07/49 76 900
• Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem, telefonska številka: 051 634 320
• Vrtec pri OŠ Podbočje, telefonska številka: 07/49 77 030
• Vrtec pri OŠ Raka, telefonska številka: 07/49 13 546
• Vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo, telefonska številka: 07/48 81 910
• Vrtec Krško, telefonska številka: 07/62 05 400

Vse dodatne informacije v zvezi z vpisi v vrtec, vrstami programov, 
ki jih izvajajo vrtci, poslovnim časom vrtca, lahko preberete na sple-
tnih straneh zgoraj navedenih vrtcev, kjer si lahko natisnete tudi vlo-
go za vpis v vrtec, ali pokličite v vrtec. Vlogo za vpis v vrtec na ob-
močju občine Krško za šol. leto 2016/2017 najdete tudi na spletni 
strani Občine Krško. Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec 
oddate pravočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2016/2017 
(torej v času od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017) boste svojega otroka de-
jansko vključili v vrtec. Vlogo za vpis otroka je potrebno oddati naj-
kasneje do petka, 18. marca 2016. 

Na podlagi vaših prijav za vpis otroka v vrtec bodo vrtci oblikovali 
oddelke za novo šolsko leto. Da bi bili lahko oddelki čimbolj popol-
njeni in vrtci racionalno organizirani, je pomembno, da prijave od-
date čimprej oz. v predpisanih rokih. O sprejemu otrok novincev v 
posamezni vrtec v šolskem letu 2016/2017 boste starši oz. zakoni-
ti zastopniki s strani vrtcev dokončno obveščeni po seji Občinske-
ga sveta Občine Krško, ki bo predvidoma konec junija 2016 ali v za-
četku julija 2016, na kateri bodo svetnice in svetniki obravnavali 
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v vrtcih občine Krško za 
šolsko leto 2016/2017. Na isti seji Občinskega sveta Občine Krško 
se bo odločalo o ukinitvi  dodatne olajšave Občine Krško pri plači-
lu vrtca, ki sedaj znaša 30 % dodatnega znižanja pri plačilih staršev 
za programe v vrtcih.

Svetnice in svetniki so spreje-
li predlog odloka o Občinskem 
podrobnem prostorskem načr-
tu stanovanjska gradnja Gmaj-
na 3, ki predvideva gradnjo sta-
novanjskih objektov na območju 
naselja Loke v krajevni skupnos-
ti Leskovec pri Krškem v izmeri 
6,6 hektarja, ki je v privatni las-
ti. Zaradi pomislekov, kakšna bo 
usoda Romov, ki živijo na tem 
območju, je župan mag. Miran 
Stanko poudaril, da je v odloku 
izrecno napisano, da se gradnja 
na tem območju ne more zače-
ti, dokler ne bo rešena stano-
vanjska problematika Romov 
oz. ne bodo zagotovljeni pogo-
ji za njihovo preselitev. S spreje-
tjem odloka OPPN-ja so podani 
pogoji gradnje na tem območju, 

investitorju pa izhodišče za na-
daljnje razgovore s tam živečimi 
Romi, da skupaj rešijo njihov sta-
novanjski problem.

MOŽNOSTI ŠIRITVE 
KNJIŽNICE V KRŠKEM NA 
OBSTOJEČI LOKACIJI
Kot je pojasnil vodja oddelka za 
družbene dejavnosti Andrej Slu-
ga, je lastnik prostorov, kjer se 
Valvasorjeva knjižnica trenutno 
nahaja, Slovenska kapucinska 
provinca s sedežem v Ljubljani, 
s katero ima Občina Krško skle-
njeno najemno pogodbo. Slo-
venska kapucinska provinca in 
občina se dogovarjata o možno-
stih prodaje ali najema dela sa-
mostana. Ker pa površine ne za-
dostujejo za delovanje knjižnice, 

pogovori tečejo v smeri dogradi-
tve novega objekta na območju 
samostana, kar bi omogočilo do-
datnih 960 m2 površin. V kolikor 
bo občina s strani lastnikov in 
Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije (ZVKDS) dobila 
soglasje, bodo nadaljevali s pri-
pravo projektne dokumentacije 
za dograditev.

TUDI O RAZGLASITVI 
KULTURNIH SPOMENIKOV 
LOKALNEGA POMENA
Med drugim so svetnice in sve-
tniki sprejeli tudi odloka o raz-
glasitvi spodnjega gradu v Bre-
stanici in arheološkega najdišča 
Drnovo – Neviodunum za kul-
turni spomenik lokalnega po-
mena. Gre za podlago za prijavo 

na evropske razpise s področja 
turizma, ki brez razglasitve teh 
objektov za kulturne spomeni-
ke lokalnega pomena ni možna, 
je svetnikom pojasnil vodja od-
delka za družbene dejavnosti 
Andrej Sluga. Za območje arhe-
ološkega najdišča Drnovo – Ne-
viodunum je bil sprejet osnutek 
odloka o razglasitvi za kulturni 
spomenik lokalnega pomena, 
saj je omenjeno območje bi-
stveno širše kot območje gradu 
v Brestanici in ima bistveno več-
ji vpliv na nepremičnine na tem 
območju. Z namenom predsta-
vitve strokovnih podlag, ki jih 
je pripravil ZVKDS in določajo 
omejitve, je 10. februarja na Dr-
novem o tem potekala tudi jav-
na obravnava.

ŽUPAN GOSTIL DIREKTORJE IN RAVNATELJE JAVNIH ZAVODOV - Župan občine Krško mag. Miran Stanko se je skupaj z direktorico ob-
činske uprave Melito Čopar in vodjo oddelka za družbene dejavnosti Andrejem Slugo 3. februarja v prostorih koprivniške osnovne šo-
le, ki je bila konec prejšnjega leta energetsko sanirana, sestal z direktorji in ravnatelji javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Obči-
na Krško. Govorili so o načrtih za delo v letošnjem letu, sodelovanju pri črpanju evropskih sredstev in izmenjali mnenja za izboljšave.

V Uradnem listu bo Občina Krško 19. 2. 2016 objavila 

Javni razpis za sofinanciranje programov 
Občinske turistične zveze Krško in turističnih 

društev v občini Krško za leto 2016.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje že izvedenih progra-
mov Občinske turistične zveze Krško in turističnih društev, ki de-
lujejo na področju spodbujanja razvoja turizma v občini Krško in 
so v razpisnem obdobju od 23. 3. 2015 do 20. 3. 2016 izvajali 
programe in aktivnosti, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Rok za prijavo je 22. 3. 2016.

Za javni razpis je predvidenih 25.000 EUR.

Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:

1. Upravičenci do sredstev tega razpisa so turistična društva 
in turistična zveza na območju občine Krško, ki izpolnjuje-
jo naslednje pogoje:                        
• imajo sedež v občini Krško in so registrirani po Zakonu 

o društvih,
• so člani Občinske turistične zveze Krško,
• izvajajo organizirano redno turistično dejavnost s ciljem 

pospeševanja razvoja turizma na območju celotne ob-
čine.

2. Do sredstev tega razpisa niso upravičena tista društva in zve-
ze, ki so za isti namen oz. programe in aktivnosti že ali še 
bodo prejela sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugih vi-
rov občinskega proračuna oz. proračuna krajevnih skupnosti 
ali iz regionalnih, državnih ali mednarodnih virov.

3. Vloge bodo ovrednotene na podlagi meril, ki so izražena v 
točkah po posameznih kategorijah in bodo upoštevana pri 
razdeljevanju proračunskih sredstev.

4. Podrobnejši pogoji in merila so opredeljeni v razpisni do-
kumentaciji.

Razpisna dokumentacija bo od dneva objave razpisa v Ura-
dnem listu na voljo na spletni strani Občine Krško www.krsko.
si v rubriki Javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo 
v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Ob-
čine Krško. 

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena 
Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, 
uradne dni od 8. do 11. ure.

Skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju 
občine Krško za šolsko leto 2016/2017

Na osnutek Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča Drnovo 
– Neviodunum za kulturni spomenik lokalnega pomena, EŠD 
128, lahko občanke in občani mnenja posredujejo pisno še do 
24. februarja 2016 na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krš-
ko ali e-poštni naslov obcina.krsko@krsko.si s pripisom Odlok 
o razglasitvi arheološkega najdišča Drnovo – Neviodunum za 
kulturni spomenik lokalnega pomena.

Podaljšan rok za oddajo mnenj na osnutek odloka o 
razglasitvi arheološkega najdišča Drnovo – Neviodunum 

za kulturni spomenik lokalnega pomena
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Sevnico je na pustni petek tradicionalno obiskala podravska skupi-
na kurentov iz Cvetkovcev. Poleg še nekaterih drugih institucij so se 
ustavili tudi v prostorih občine, kjer jih je sprejel župan s sodelavci. 
Na pustni torek so Občino Sevnica obiskali učenci Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica in v pustnih kostumih s pesmijo prinesli pomlad. 
Člani Kulturnega društva Godba Blanški vinogradniki pa so nasled-
nji dan, na pepelnično sredo, tradicionalno opravili tradicijo poko-
pa Pusta. Ustavili so se na sevniškem Glavnem trgu, kjer jih je poz-
dravil tudi župan Srečko Ocvirk.

Sevnica predstavila primere dobrih praks na 
področju čiščenja odpadnih voda na sonaraven način
V prostorih Državnega sveta v Ljubljani je v organizaciji Združenja občin Slovenije prejšnji teden potekal seminar na 
temo čiščenja komunalne odpadne vode na sonaraven način. Sodelujoči predavatelji so med drugim predstavili, kako 
pristopiti k izgradnji rastlinskih čistilnih naprav ter katere so njihove prednosti v primerjavi s klasičnimi, predvsem na 
področjih razpršene gradnje.

Sonaravne tehnologije, kot so 
rastlinske čistilne naprave, ob-
činam omogočajo prihranke pri 
stroških in so prijazne do oko-
lja. Kot primer dobre prakse na 
predmetnem področju je bila 
predstavljena sevniška občina, 
in sicer s strani vodje Oddelka 
za okolje in prostor Občine Sev-
nica Romana Perčiča. 

Na območju občine Sevnica je 
trenutno zgrajenih sedem čistil-
nih naprav v upravljanju Komu-
nale d. o. o. Sevnica, med nji-
mi so tudi tri rastlinske: Bazga v 
Gabrijelah, na Studencu in na Li-
sci. Njihovo dobro delovanje je 

spodbuda za tovrstno sonarav-
no usmeritev čiščenja odpadne 

komunalne vode tudi za še na-
daljnje predvidene čistilne na-

prave, ki bodo zaključevale jav-
ne kanalizacijske sisteme.

V letošnjem letu je načrtovano 
zaključiti projektno dokumenta-
cijo za izgradnjo kanalizacijske-
ga sistema v Krmelju s pripada-
jočo rastlinsko čistilno napravo, 
sredstva pa so predvidena tudi 
za pričetek izdelave projektne 
dokumentacije za kraje Blanca, 
Loka pri Zidanem Mostu in Šen-
tjanž. Na podlagi vsakoletnega 
javnega razpisa bo občina tudi 
letos sofinancirala izgradnjo ma-
lih hišnih čistilnih naprav, kar se 
že od leta 2010 kaže kot zelo 
dobra praksa.

Rastlinska čistilna naprava Bazga

OŠ Sava Kladnika Sevnica prejemnica 
visokega priznanja v šolstvu 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je letos že sedemnajstič zapored podelil priznanja Blaža Kumerdeja. Z njimi pre-
poznava in se sodelujočim zahvaljuje za visoke dosežke pri zahtevnem delu z mladimi, za ustvarjalnost in inovativ nost 
ter kakovostno sodelovanje v vzgoji in izobraževanju. Zavod vsako leto podeli pet priznanj institucijam, skupinam in 
posameznikom. Prejemnica je za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso pos-
tala tudi Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica. 
Priznanje se podeljuje za odličen 
končni izdelek, nove rešitve s 
področja načrtovanja in uresni-
čevanja kurikuluma ter za širje-
nje idej v vseh oblikah informira-
nja in izobraževanja. Vsakoletni 
dobitniki priznanja zato predsta-
vljajo tudi kakovostni vrh in vzor 
tovrstnega izboljševanja vzgoj-
no-izobraževalne prakse. 

Za vodstvo Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica je priznanje 
pohvala in dokaz, da je njiho-
vo strokovno delo prepoznano 
tudi v širšem slovenskem pro-
storu in strokovni javnosti. »Pri-
znanje za nas pomeni potrditev 
dosedanjega dela in nas hkra-
ti zavezuje, da bomo še naprej 
delali dovolj dobro ter priprav-

ljali naše mlade ljudi za stabil-
no družbo prihodnosti znanja 
in spoštovanja,« je zapisala rav-
nateljica Mirjana Jelančič in se 
ob tem za konstruktivno sode-
lovanje zahvalila svetovalcem 
Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo, Območni enoti Novo 
mesto, Občini Sevnica za ne-
nehno podporo pri razvoju za-

voda ter staršem za soustvarja-
nje boljšega jutri za otroke. 

Še posebno zahvalo ravnateljica 
namenja zaposlenim, ki ohranja-
jo in širijo pedagoški optimizem, 
inovativne pristope ter sodelo-
valno kulturo v lokalni skupnos-
ti in na državni ravni.  

Boštanjčani so 6. februarja s slovesnostjo poleg slovenskega kul-
turnega praznika obeležili še praznik krajevne skupnosti. 

Navzoče v dvorani tam-
kajšnjega TVD Partiza-
na sta nagovorila pred-
sednik sveta Krajevne 
skupnosti Boštanj Jože 
Udovč in župan Srečko 
Ocvirk, ki sta nato pode-
lila letošnji priznanji kra-
jevne skupnosti. Ženski 
pevski zbor Azalea je 
postal dobitnik prizna-

nja Krajevne skupnosti Boštanj za prispevek k ohranjanju ljudske, 
narodne in umetne pesmi ter uspešno delovanje v lokalnem oko-
lju, Tine Bec pa je prejel priznanje za doprinos k obogatitvi kultur-
nega življenja krajevne skupnosti. V koncertnem delu večera, ki ga 
je povezovala Jelka Bec, je sledil koncert treh domačih vokalnih sku-
pin, Triola in Vilinke ter Okteta Jurij Dalmatin, nato pa še druženje. 

Kulturno umetniško društvo France Prešeren Blanca je 5. febru-
arja v domači kulturni dvorani pripravilo proslavo ob kulturnem 
prazniku. Dogodek je povezal lepo pesem in besedo ter razvese-
lil številčno občinstvo.

Kulturni program so sooblikovali učen-
ci Osnovne šole Blanca, ansambel Sko-
mini, pevec Jure Klenovšek, družinski 
glasbeni trio Anja, Klara in Leon Dr-
stvenšek, učenci Kluba harmonikarjev 
Boštjana Povšeta, ljudski pevci Blan-
ca in recitatorka Lina Špan, prireditev 
pa je povezovala Ana Kozinc. Ob kul-
turnem prazniku so zbrane nagovori-
li predsednik Krajevne skupnosti Blan-
ca Marjan Ločičnik, predsednik Zveze 

kulturnih društev Sevnica Jože Novak ter v imenu organizatorjev 
predsednica društva Antonija Mirt. Poudarila je pomen slovenske 
besede in svobode govora v pravem in iskrenem smislu – v pogo-
voru, prilagajanju in pomoči drugim ljudem: »Z ljubeznijo opravljaj-
mo svoje delo, pa bomo bolj uspešni in zato morda tudi srečnejši.«
 Foto: KUD France Prešeren Blanca

Svetovni dan čebel združuje Slovence 
in povezuje svet
25. februarja 2016 bo Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) v sklopu 
projekta Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet 
obiskala posavske občine, tudi občino Sevnica, ki podpira priza-
devanja in cilje čebelarstva.

Namen projekta je krepitev informiranja o pomenu čebel za nara-
vo in človeštvo ter prizadevanja slovenskih čebelarjev, da bi 20. maj 
postal znan kot svetovni dan čebel. S tem namenom bodo predse-
dnik ČZS Boštjan Noč in sodelavci zveze do marca 2016 s prepoznav-
nim vozilom obiskali vseh 210 čebelarskih društev v Sloveniji, tudi 
Čebelarsko društvo Sevnica in Čebelarsko društvo Šentjanž, obe v 
sevniški občini delujoči društvi. 
Zakaj 20. maj? Na ta dan je bil leta 1734 rojen Anton Janša. Svojo 
mladost je preživljal v Breznici na Gorenjskem, kjer so mu čebele 
prirasle k srcu. Njegov izjemen čut za opazovanje in ravnanje s če-
belami je opazila Marija Terezija ter ga povabila na Dunaj, kjer je v 
njenem parku postal prvi učitelj čebelarstva.

Osrednji sevniški dogodek s programom bo
25. februarja 2016

na Kmečki tržnici Sevnica, na parkirišču pred NLB,
od 9:10 do 9:55.

Še pred tem pa bo Čebelarska zveza Slovenije 
istega dne obiskala tudi

Šentjanž, kjer bo dogodek potekal od 8:00 do 8:45
pred Gostilno Repovž

oziroma v primeru slabega vremena 
v tamkajšnji kulturni dvorani.

Čebelarska zveza Slovenije in obe društvi bosta veseli vašega 
obiska in s tem podpore plemenitemu poslanstvu čebel.

Obiski v času pustovanjaKulturni in krajevni praznik v Boštanju 

Letošnja nagrajenca KS Boštanj

Nastopajoči v programu

Kulturni praznik na Blanci

Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Blanca pod vodstvom prof. Jel-
ke Gregorčič Pintar

Tradicionalni obisk kurentov iz Cvetkovcev

Citrarka Anja Drstvenšek 
in pevec Jure Klenovšek

www.obcina-sevnica.si
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Jezikovna odličnost 
v sevniški knjižnici

Februar je mesec kulture, 
dokaz za to pa je mnogo 
različnih dogodkov in 
prireditev, ki poveličujejo 
slovensko besedo, pesem in 
slovenski jezik. Skrb za pravilno 
uporabo slovenskega jezika je 
tudi poslanstvo naše knjižnice, 
zato smo 10. februarja 2016 v 
goste povabili predavateljico, 
univ. dipl. pedagoginjo in 
prof. slovenščine, televizijsko 
voditeljico, NLP praktičarko 
in mediatorko Ireno Potočar 
Papež, ki se z lepoto in pravilno 
rabo slovenskega jezika 
ukvarja že vrsto let. Predstavila 

nam je svoj knjižni prvenec Jezikovna odličnost, v katerem 
izpostavlja jezikovna pravila in namige, s katerimi so povezani 
najpogostejši jezikovni spodrsljaji pri poslovnem ter zasebnem 
pisanju. Omenjena knjiga, ki je v glavi avtorice nastajala kar 
dolgo časa, na papir pa jo je prelila lansko poletje, je priročnik 
za vsako mizo, saj vsebuje mnogo uporabnih jezikovnih 
namigov za pisanje krajših in daljših besedil. Ker je jezik živ in se 
nenehno spreminja, so v knjigi nanizani tudi napotki s področja 
jezikovnega bontona, pisnega sporočanja, netikete (mrežnega 
bontona), pravilne rabe ločil idr. Predavateljica je z veseljem 
odgovarjala na zastavljena vprašanja obiskovalcev, s čimer je 
odpravila nekatere dileme v povezavi z rabo velike začetnice 
in ločil ter pri sklanjanju imen. Svoje predavanje je zaključila z 
mislijo svetega Avguština: "V tebi mora goreti, kar želiš zanetiti 
v drugem", ki jo vodi pri njenem delu in v zasebnem življenju, 
saj stremi k temu, da je vsak dan boljša oseba. 

 Anita Šiško, Knjižnica Sevnica

Predavateljica Irena Potočar 
Papež je s srčno predanostjo 
navdušila zbrano občinstvo.

SEVNICA - Ob peti obletnici kulturne prireditve Radogost je 
v grajskem oknu in v Mosconovi galeriji na sevniškem gradu 
do aprila na ogled slikarska razstava akademskega slikarja 
in restavratorja mag. Ivana Bogovčiča iz Slovenske vasi pri 
Mokricah, ki že vrsto let živi in ustvarja v Ljubljani.

»Veličastno enainšestdeseto razstavo smo iz Okna Radogost pos-
tavili - razširili še v Mosconovo galerijo našega belega gradu. V 
največji meri in širokosrčno nam je to omogočil mojster in odlič-
nik, slikar in restavrator mag. Ivan Bogovčič,« je dejal snova-
lec rednega mesečnega kulturnega dogodka na sevniškem gra-
du, vsestranski umetnik Rudi Stopar. Razstava, ki je bila odprta 
prvo sredo v februarja ob peti obletnici glasbeno-slikarske pri-
reditve Radogost, ponuja na ogled tudi umetnikove triptihe, ki 
sodijo na področje tabelnega slikarstva, narejeni pa so v tehniki 
stare jajčne tempere na lesu. Gre za tridelno umetniško delo, ki 
kot slikarska celota deluje kot okno, ki se odpre in zapre, prina-
ša pa različne podobe in slikarjeve spomine na osebe, ki so pus-
tile v njegovem življenju poseben pečat.

Dobro obiskano februarsko prireditev so z odličnim glasbenim 
nastopom obogatili člani sevniške skupine KaoDuri - Timotej 
Duvnjak na kitari, Luka Kaše na klavinovi in Žiga Vovk na tol-
kalih (vokalist Boštjan Janežič je bil odsoten). Gostitelj kultur-
nega večera Rudi Stopar se je nastopajočim v akustični grajski 
kapeli in osrednjemu gostu zahvalil z unikatno »radorožo«, spod-
budne in prijazne besede ob jubileju pa sta mu izrekli direkto-
rica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj in di-
rektorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek.  S.�Radi

SENOVO - Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo je 4. febru-
arja premierno uprizorila, dva dni kasneje pa tudi z reprizo za-
polnila dvorano Doma XIV. divizije, predstavo Zdravnik po sili, 
svetovnega komediografa Jeana-Baptista Moliera. Za razširitev 
in priredbo predstave je poskrbel slovenski pisatelj in dramatik 
Tone Partljič, delo pa je režirala domača kulturna ustvarjalka 
Boža Ojsteršek.  V novem, dve uri trajajočem odrskem delu se-
novskih gledališčnikov nastopa kar prek 30 amaterskih igralcev, 
nosilec glavne vloge pa je David Radej v vlogi drvarja Sganare-
la, ki se mu žena Martina (Mojca Brilej Behin) za tepež, opija-
nje in lenarjenje maščuje tako, da Valerju (Marjan Poznič), slu-
gi tamkajšnjega ostarelega veljaka Geronta (Ernest Breznikar), 
prišepne, da je ni bolezni, ki je ne bi Sganarel pozdravil. Tako 
najprej ta »uspava« mater prednico (Ana Breznikar), nato pa 
po sili razmer zdravi Gerontovo hči Lucindo (Monika Golob/
Karmen Uduč), ki se je zaradi prepovedane ljubezni do Leandra 
(Rok Sanda) zavila v molk. Ko Sganarela razkrinkajo, mu grozi 
obglavljenje, pred katerim pa ga rešita Lucinda in Leander. Med 
dialogi se prepletajo glasbeni vložki, igro pa obogatijo tudi ko-
stumi, delo Radice Šoln, Bebe Urbanč, Marjance Češnjevar in 
čevljarja Makaja, in domiselna scena, ki jo je izdelal Guni Fab-
jančič. Prirejeno Molierovo delo, ki je bilo sicer prvič uprizor-
jeno davnega leta 1666, so senovski gledališčniki naštudirali v 
slabih petih mesecih. 
� B.�M.,�foto:�Boštjan�Colarič

Zgodba MoPZ Bizeljsko se je 
začela leta 1976, ko se je v ga-
silskem domu v Stari vasi na 
Bizeljskem zbralo 14 fantov 
in mož ter ob iniciativi Antona 
Krošla ustanovilo Gasilski pev-
ski zbor Stara vas – Bizeljsko. 
Že takoj na začetku so pričeli z 
rednimi vajami, prvi zborovod-
ja pa je bil pokojni Janez Pinte-
rič iz Kapel, ki je zbor vodil dva-
najst let oz. vse do svoje smrti. 
Zbor je nato dobra tri leta na-
daljeval s svojim delom pod 
vodstvom glasbenega pedago-
ga Vilka Ureka. Junija 1990 je 
zbor prevzel Vinko Žerjav iz 
Artič in ga je uspešno vodil ce-
lih 23 let, vse do junija 2013 in 
koncerta »4. srečanje Vinko-
vih pevcev«, ko so pod njego-
vo taktirko zadnjič nastopili vsi 
trije zbori in oktet, ki jih je tak-
rat vodil. Od septembra istega 
leta se za ubrano petje v zbo-
ru trudi prof. Niko Ogorevc 
iz Brežic. Bizeljski zbor se je 
večkrat preimenoval. Pred de-
setimi leti je bilo na občnem 
zboru sklenjeno, da se imenu-
je Moški pevski zbor Bizeljsko. 
Njegovi člani se redno udeležu-
jejo občinskih revij, proslav in 
prireditev v domačem kraju in 

40 let petja na Bizeljskem
BIZELJSKO - Moški pevski zbor Bizeljsko je 30. januarja v telovadnici tamkajšnje osnovne šole s prireditvi-
jo obeležil štiri desetletja delovanja. Ob vseh lepih željah in čestitkah so člani prejeli tudi Gallusove značke 
za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti.

širše. Do danes so se udeležili 
831-ih pogrebnih slovesnosti. 
Prirejajo koncerte, na katerih 
poleg domačega zbora sodelu-
jejo še okoliški ter pobrateni 
zbori iz domala cele Slovenije 
in tujine. Nekaj skupnih pesmi 
in nastopov so izvedli tudi z na-
rodnozabavnim ansamblom 
Hervol in skupaj nastopili v 
nekaterih TV oddajah. V letu 
2014 so sodelovali na snema-
nju otroške oddaje Kje s’ pa ti 
doma in s svojim petjem poma-
gali predstaviti kraj Bizeljsko. 
Da državna meja ni ovira za us-
pešno glasbeno sodelovanje, so 

dokazali z več skupnimi nasto-
pi s hrvaško tamburaško skupi-
no Zelenjak iz Klanjca. MoPZ je 
v dosedanji zgodovini doživel 
nekaj vrhuncev. Prav gotovo 
mednje sodijo dve uvrstitvi na 
zaključno medobčinsko revijo 
(v letih 2000 in 2002) in sne-
manje zgoščenke z naslovom 
Sem fantič zelenega Štajerja, 
katere izdaja je bila obeleže-
na z promocijskim koncertom 
novembra 2003. Tudi za pri-
hodnost ima zbor jasno začr-
tane cilje - obdržati in izboljša-
ti kvaliteto petja, pridobiti čim 
več novih pevcev ter na ta na-

čin še naprej uspešno predsta-
vljati svoj kraj in ljudi v njem.

MoPZ Bizeljsko je uvodoma za-
pel pesem Dva možička, ki so 
se jo takrat kot prvo naučili. 
Jubilante so nagovorili in jim 
čestitali tudi župan Ivan Mo-
lan, predsednik KS Bizeljsko 
Franc Kelher in ravnatelji-
ca OŠ Bizeljsko Metka Kržan. 
Nato je prišlo na vrsto ubrano 
petje, pri posameznih pesmih 
so bili solisti Jani Malus, Slav-
ko Mihelin in Jože Zupančič. 
Vmes je za še boljše razpolože-
nje poskrbela Pišečka Mica, za-
peli pa so tudi zmagovalci 25. 
zimskega glasbenega festivala, 
ki je potekal dan prej. Vodja OI 
JSKD Brežice Simona Rožman 
Strnad je članom zbora, ki že 
pet, deset ali 15 let in več pre-
pevajo v njem, podelila Gallu-
sove značke. Sledila je skupna 
točka zbora in ansambla Her-
vol, ki sta, kot omenjeno, že 
večkrat nastopila skupaj. Jubi-
lejni koncert, ki ga je povezova-
la Kaja Martini, se je zaključil 
s pesmijo En hribček bom ku-
pil, ki so jo zapeli vsi nastopa-
joči na koncertu.
� R.�Retelj,�foto:�L.�Babič

Moški�pevski�zbor�Bizeljsko�z�zborovodjo�Nikom�Ogorevcem�
in�predsednikom�Slavkom�Mihelinom�v�ospredju

Molierov Zdravnik po sili 
(po senovsko)

Igralska zasedba v novi senovski igri

Petletnica sevniškega Radogosta 

V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu se s svojimi umetni-
škimi slikarskimi deli predstavlja  akademski slikar in resta-
vrator�specialist�mag.�Ivan�Bogovčič�(desno).

BREŽICE – Ta čas in vse do 30. marca je v hodniku pritličja, 
prvega in drugega nadstropja Zdravstvenega doma Brežice 
na ogled 44 likovnih del ljubiteljske slikarke Metke Vimpol-
šek. Motivi so v glavnini posvečeni ženskemu liku.

Priznati je treba, da so sedaj stene brežiškega Zdravstvenega 
doma igrive, zanimive, čakajočim pa ženski motivi krajšajo čas 
ter jim morda celo ponujajo ženska vprašanja in temu primer-
ne tudi odgovore. Avtorica Metka Vimpolšek pravi, da je hvale-
žna, ker lahko svojo barvno energijo v slikah deli s svojimi bivši-
mi sodelavkami in sodelavci, saj je bila med njimi do upokojitve 
zaposlena kot višja medicinska sestra. Hkrati pričakuje, da bo 
razvedrila tudi vse tiste, ki iz različnih razlogov prihajajo v zdra-
vstveni dom, a najbrž z najbolj pomembnima – izboljšati zdrav-
je in počutje.

In zakaj prav slike na temo ženska? »Približuje se praznik dan 
žena in za njim kmalu materinski dan, torej mesec, ki mu neka-
teri pravijo kar ženski mesec. S svojimi deli sem želela v ospred-
je postaviti prav žensko z njenimi skrivnostmi, očarljivostmi, 
vrednotami. Ženska je veličasten in enkraten izraz življenja, a jo 
okolica premnogokrat postavlja v manjvrednosten, ponižujoč 
položaj. Vsak izmed nas bi moral negativnosti, ki razjedajo nas 
same in naše okolje, premagati v sebi. Z ustvarjalnostjo, ljubez-
nijo in spoštljivostjo do sebe in drugih, kajti vsak je vreden svo-
jega prostora in dostojanstva.«� N.�J.�S.

Dajmo, uživajmo v ženskem liku!

Metka Vimpolšek ob svojih delih

Kultura v Posavju
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• v Galeriji Železnina (CKŽ 19, 
Krško): ogled razstave Mate-
je Kavčič »V rož'cah« (vsak 
dan do 10. 3.)

• 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: srč-
kova delavnica

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljična urica pri 
Medvedku Sladkosnedu

• ob 17.00 v MC Krško: turnir 
v namiznem tenisu

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: predstavitev knjige Jezi-
kovna odličnost - »Priročnik 
na vsaki pisalni mizi«, avto-
rice Irene Potočar Papež

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: razstava unika-
tne keramike Branke Benje 
»Lučke«

Petek, 19. 2.

• ob 15.30 v knjižnici v Bistri-
ci ob Sotli: pravljično ustvar-
jalno popoldne s Čarovničko 
Betko (L. Beaten)

• ob 17.00 v MT Raka: Pogo-
vorimo se - kakšen mora biti 
odnos do živali?

• ob 17.00 v MT Senovo: moj 
album

• ob 18.00 v KD Krško: lut-
kovna predstava »Zverja-

sec«, za rumeni abonma in 
za izven

• ob 18.00 v MT Podbočje: 
Fifa večer

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: predstavitev Via 
Alpina - direkt (V 107 dneh 
preko Alp od Monaca do Tr-
sta)

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: koncert zasedbe Jazzva

Sobota, 20. 2.

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

• ob 9.00 v MT Senovo: tek-
movanje s papirnatimi letali

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
plesna delavnica

• ob 10.00 v MT Raka: izde-
lajmo cofek

• od 14.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: Fine arts for everyone - 
secesija

• ob 18.00 v Domu 14. divizi-
je Senovo: ponovitev pred-
stave »Zdravnik po sili«

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
zumba (nad 20 let)

• ob 19.00 v Kulturni dvorani 
Blanca: premiera komedije 

kam v posavju
»Pokojna gospejina mama« 
v izvedbi KUD Poklek 

• ob 19.30 v Domu krajanov 
Razbor: 74. Razborski večer, 
osrednji gost: pater dr. Ka-
rel Gržan »Začinimo življe-
nje z zadovoljstvom«, glas-
beni gosti: Vokalni oktet 
Hiše kulture Celje, razstava 
izbranih likovnih del XIV. in 
XV. likovnega shoda na Gra-
du Sevnica

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: ukrajinski večer - Miha-
il Sokol

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert - natečaj Botečaj

Ponedeljek, 22. 2.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti za 
šolarje od 1. do 5. razreda

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: zimske poči-
tniške aktivnosti

• ob 20.00 v KD Krško: jazz 
koncert zasedbe Jaka Kopač 
NY kvarteta, za Jazz.etno.
worldmusic.akustika abon-
ma 2016 in izven

Torek, 23. 2.

• ob 13.00 iz Mestne hiše 
Brežice: Dnevi podjetniških 
priložnosti 2016 - Uspeš-
ne zgodbe in pravilni kora-
ki do realizacije - predava-
nje z ogledom dobre prakse 
v Tehnološkem parku Lju-
bljana

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: gledališka predsta-
va »Ljubezen se vrti« v iz-
vedbi Družinskega gle-
dališča Kolenc, za odrasli 
abonma

Sreda, 24. 2.

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 19.30 v KD Krško: dra-
ma »Zapiranje ljubezni«, za 
modri abonma in izven

Četrtek, 25. 2.

• od 10.00 do 12.00 v Knji-
žnici Sevnica: počitniška 
ustvarjalna delavnica

• od 10.00 do 12.00 v Mestni 
hiši Brežice: babičin zajtrk; 
ob 14.00: pobuda za razgla-
sitev svetovnega dneva če-
bel

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predstavi-
tev knjige Antona Koma-
ta »Če boste molčali, bodo 
kamni govorili«

• ob 19.30 v KD Krško: ko-
medija »Staro za novo«, za 
izven

Petek, 26. 2.

• ob 15.00 v MC Krško: lut-
kovna predstava »O starki 
Zimi in njenih pomčnikih«, 
sledijo ustvarjalne delavni-
ce

• od 17.00 do 19.00 v MC Kr-
ško: mednarodna mladin-
ska izmenjava Youth Won-
derland - francoska, turška, 
hrvaška in slovenska kultur-
na soba

• ob 19.00 v Domu svobode 

Brestanica: monokomedi-
ja »Al' en al' dva« v izvedbi 
Zdenka Pereca iz KD Lesko-
vec pri Krškem

• ob 19.30 v KD Krško: kon-
cert Prifarskih muzikantov 

Sobota, 27. 2.

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

• ob 18.00 v Kulturnem 
domu Radeče: premiera 
mladinske predstave »To-
varna čokolade« v izvedbi 
Gledališkega društva Rade-
če, mladinska skupina

• ob 18.00 v športni dvorani 
Gimnazije Brežice: košar-
karska tekma 17. kroga 4. 
SKL - vzhod med KK Breži-
ce in KK Vojnik

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: gledališka predsta-
va »Ljubezen se vrti«, za od-
rasli abonma 

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: stand up/monokome-
dija Tešky - »Deseti brat«

Nedelja, 28. 2.

• od 15.00 do 16.30 v MC Kr-
ško: mednarodna mladinska 
izmenjava Youth Wonder-
land  - predstavitev države 
mladih lokalni skupnosti; 
ob 20.30: European talent 
show

• ob 16.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: spoznavanje 
romskih pravljic s Saren-
ko Hudorovac ob razstavi 
»Rojstvo, izkušnje Rominj«

• ob 17.00 v dvorani gasil-
skega doma v Cerkljah ob 
Krki: premiera dramske igre 
»Marko - pasijon ljubezni«

Ponedeljek, 29. 2.

• od 10.00 do 11.15 v MC Kr-
ško: mednarodna mladinska 
izmenjava Youth Wonder-
land - predstavitev države 
mladih lokalni skupnosti; 
ob 21.00: DJ party

Torek, 1. 3.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje Petra 
Dirnbeka »Japonska in vse 
o karateju«

• od 17.00 do 19.00 v Knji-
žnici Brežice: delavnice o 
(mladem) starševstvu pod 
vodstvom dr. Tine Rahne 
Mandelj - Jaz in otrok: Kaj 
je njegov prihod pomenil 
zame? Je kaj težkega, kar 
ostaja?

Sreda, 2. 3.

• ob 18.00 v sejni sobi A Ob-
čine Krško: predavanje Jo-
žeta Majesa z naslovom »Z 
zdravilnimi rastlinami do 
zdravja«, vstop prost

Priznam, da sem vsako leto, ko vse vrvi ob infor-
mativni dnevih, malo nostalgična. Spomnim se, 
kako željna znanj sem se vpisovala v srednjo šolo 
in kakšno navdušenje me je prežemalo ob vpisu na 
fakulteto. In čeprav so se seveda tudi meni večkrat 
zgodila razhajanja med mojimi pričakovanji in re-
alnostjo predmetnikov, vsebin in določenih načinov 
podajanj snovi, mi nikoli ni bilo žal svojih odločitev. 
Šolskih anekdot se je nabralo zvrhan kup, mislim 
pa, da sem imela vedno dve olajševalni okoliščini 
na svoji poti pridobivanja znanj - najpomembnej-
ša je recimo bila, da nisem pričakovala, da bo kar-
koli v tem življenju lahko. In temu je logično sledilo: 
le zakaj bi bila šola kakorkoli drugačna kot zahtev-
na? Ko je bilo najtežje, pa me je naprej pognala še 
moja druga srečna karta: radovednost. Oboje se je 
izkazalo za dobrodošlo kombinacijo in neizčrpen vir 
motivacije. 

Pred dnevi sem na predstavitvi Natjine knjige na-
stopala s svojo ljubo učiteljico iz glasbene šole, gospo 
Elizabeto Križanić, in se nehote spomnila komične 
usode mojega „plonkanja“ ter dejstva, da mi bližnji-
ce do uspeha nikoli niso bile namenjene. V osnov-
ni šoli smo imeli zaključno vajo za nek nastop, ko 
me je naenkrat prešinilo, da bomo popoldan v glas-
beni pri teoriji pisali test in da bodo osrednja tema 
vzporedni duri in moli. V glavi je nastala popolna 
tema. Sončni mrk in to 'pet pred dvanajsto'! V nagli-
ci priprav na prireditev sem pozabila na učenje. Joj, 
ti nesrečni duri in moli! Sošolka je mirno rekla, češ, 
kaj se sekiraš, preplonkaj, pa bo. Preveč nerodno mi 
je bilo o tem vprašati njo ali kogar koli, ampak res 
nisem imela blage veze, kako se to naredi. S kakšni-
mi znaki, okrajšavami se plonka, s kakšnim črni-
lom, kam neki naj si napišem in kako, ojoj, bom to 
sploh pogledovala med testom? A obstaja kak „šnel-
kurs“ takih veščin?! 

Rezultat tehtnega premisleka: dure in mole si bom 
napisala na torbo. Hevreka! A seveda ni šlo po na-
črtu – najprej nikakor nisem našla primernega pi-
sala, ki bi pustilo sled na torbi. Rešil me je alkohol-
ni flomaster, a sem zraven oznak za lestvice s tresočo 
roko narisala še neke vzorčke, ker sem pač mislila, 
da se tisti moji znakci vidijo z letala in da se bodo, 
obkroženi z rožami in vijugami, zlili v nek navide-
zni okras. Kakšna napaka! Zdaj še sama nisem zna-
la razbrati, kaj je vijuga, kaj tista roža in kaj moje 
transpozicije lestvic. Pogoltnila sem na debelo in 
krenila proti glasbeni. Tisti dan sem šla peš in še ni-
koli se mi pot preko krškega mostu ni zdela tako ne-
skončno razvlečena in polna motečih avtomobilov, 
iz katerih so potniki predirljivo buljili vame. A se mi 
vidi že navzven, da bom goljufala, ali kaj?

Začeli smo s testom. Torbo sem priložila h gležnju. 
Kako pa drugače, torba se je prevrnila in moje „kri-
cekrace“ so se le še malenkost videle. Učiteljica Eli-
zabeta je hodila po razredu, jaz pa sem skušala 
popraviti torbo. Aha, takole, zdaj je bilo vse vidno. 
A kaj, ko nisem in nisem zmogla pogledat tja dol?! 
Vsakič, ko sem želela, me je naenkrat oblil mrzel pot 
in srce mi je nabijalo v ušesih. Učiteljica se je ustavi-
la in me milo vprašala, če se dobro počutim. Sunko-
vito sem prikimala. Ona pa se ni in ni strinjala, ker 
da me takšne še ni videla: „Rdeča si in bleda hkrati, 
tako vročična, a raje pokličemo starše?“ In me je od-
ločno poslala domov. Celo pot sem razmišljala, v ka-
teri kot naj se od silne sramote in občutka nesposob-
nosti zavlečem? Bilo mi je slabo do želodca in nazaj, 
povsem plitvo in piskajoče sem dihala. 

Ker se je ta stres zarezal v moj spomin in vse celice 
mojega telesa, sem sklenila, da se tega ne grem prav 
nikoli več. Bom pač zbasala vse, kar me še čaka, v te 
moje male možgane! No, bo vsaj zabavna zgodba za 
otroke: „In tako se je mamičina plonkarska kariera 
v enem samem dnevu začela … in končala.“

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Kariera mojega 
plonkanja

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

Lutkovno gledališče Ljubljana: 
ZVERJASEC

lutkovni muzikal za otrok
za RUMENI abonma in izven

petek, 19.2., ob 18. uri

JAKA KOPAČ KVARTET
koncert iz Jazz.etno.worldmusic.akustika 

2016 cikla
ponedeljek, 22.2., ob 20. uri

Mestno gledališče Ptuj, 
Mini Teater Ljubljana in Zadar Snova: 

ZAPIRANJE LJUBEZNI
drama

igrata: Marko Mandić in Pia Zemljič
za MODRI abonma in izven

sreda, 24.2., ob 19.30 uri

STARO ZA NOVO
komedija

igrata: Boris Kobal in Tin Vodopivec
za izven

četrtek, 25.2., ob 19.30 uri

PRIFARSKI MUZIKANTI
koncert

petek, 26.2., ob 19.30 uri
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Pustni  utr ip  v  Posavju

KOSTANJEVICA NA KRKI - 
Čeprav »zlobni jeziki« pravijo, 
da dogajanje v najmlajši posa-
vski občini že celo leto spomi-
nja na Prforcenhaus, je istoi-
mensko etnološko društvo, ki 
skrbi za ohranjanje pustnega 
karnevala Šelmarija z več kot 
160-letno tradicijo, znova pos-
krbelo, da je bil pustni čas ven-
darle malce drugačen od si-
ceršnjega vsakdanjika. 

Najbolj množična med usta-
ljenimi pustnimi prireditvami 
je bila znova velika nedeljska 
pustna povorka, ki se je zače-
la z oklicem Kurenta, namesti-
tvijo Prforcenhausove zastave 
na občinsko stavbo ter s pri-
žigom pustnega ognja. Nato 
so oblikovali povorko, na čelu 
katere so korakali domači pi-
halni orkester z novomeški-
mi mažoretkami in tradicio-
nalni kostanjeviški pustni liki, 
sledil jim je nepogrešljivi Lev-
ko na oslu in s psom v naročju, 
»ribiči« so po ulicah vlekli slo-
vito kostanjeviško ribo, priš-
le so vile Čestitke, pa šentjer-
nejski »petjel'n« in tamkajšnja 
godba na pihala, Fašjenkov žu-

BREŽICE� -� Zelo� izvirno� so�
se� letos�našemili� v� brežiški�
Ozari�-�v�igralne�karte.�»Že-
leli� smo�si� skupinsko,� izvir-
no�masko�in�tudi�masko,�pri�
kateri bomo pri ustvarjanju 
vsi sodelovali. Najbolj spo-
sobni�so�narisali� figure,�vsi�
pa smo sodelovali pri barva-
nju�in�izrezovanju�krink,«�je�
idejo pojasnila strokovna de-
lavka�Katarina�Vodeb,�njiho-
vo šemljenje pa je imelo tudi 
sporočilo:�»V�življenju�se�stal-
no�vse�spreminja�in�meša,�kot�
karte. Ljudje dobimo enkrat 
dobre�karte�kot�priložnosti�ali�slabe�karte,�ki�nas�opozarjajo,�da�se�odločimo�in�slabo�opusti-
mo�ali�spremenimo.«�P.�P.,�foto:�Ozara�Brežice�

KRŠKO - Na Zvezi prijateljev mladine Krško so že 17. leto zapored 
pripravili na najbolj norčav dan v letu pustno rajanje za najmlaj-
še maškare. Te so se na pustno soboto v velikem številu zbrale v 
krškem hotelu, kjer so zanje zabaven animacijski program prip-
ravile prostovoljke ZPM.

Potem ko so na pustni torek otroci v najrazličnejših preoblekah 
in podobah že v jutranjih urah zapolnili šest enot Vrtca Krško in 
v njih v dopoldanskih urah pripravili oddelčna rajanja, so v vrtcu 
organizirali za male pustovalce tudi tradicionalno popoldansko 
rajanje na prostem. V pustni povorki zbrane šeme so se najprej 
sprehodile po glavni videmski ulici od nekdanje tovarne Labod 
do ploščadi pred krškim kulturnim domom, kjer so se krškim vr-
tečanom pridružili pri rajanju ob zvokih ansambla Nebo tudi ot-
roci, ki obiskujejo druge vrtce po občini ali so vključeni v zaseb-
no varstvo. � B.�M.,�foto�Sv.�M.

BREŽICE - Od 5. do 13. febru-
arja je tradicionalno v Breži-
cah oblast prevzel Fašjenkov 
župan dr. Stress, ki mu je žu-
pan Ivan Molan na prevzemu 
oblasti Fašjenka izročil občin-
ski ključ in ga popeljal v svo-
jo pisarno. Dr. Stress je župa-
na Molana in občinsko upravo 
v tem času poslal na »počitni-
ce« v dobovski sprejemni cen-

5.�februarja�so�nas�v�krajev-
nih�skupnostih�Veliki�Trn�in�
Senuše�ponovno�obiskali�Ko-
ranti iz Dobovcev pri Ptuju. 
Pustni�orači�in�pokanje�biča�
so�stari�pustni�običaji,�s�kate-
rimi so koranti tudi letos od-
ganjali zimo in klicali dobro 
letino.�Obisk�korantov�je�v�na-
ših�koncih�postal�že�tradicija,�
ki�jo�KS�Senuše�in�Veliki�Trn�
vneto�gojita,�s�pomočjo�lokal-
ne gostinke in letošnje orga-
nizatorke dogodka pa so bili 
obiskovalci tudi dobro pogoš-
čeni.�Vir:�KS�Veliki�Trn

Fašjenk za osem dni prevzel oblast
ter. Občinske uslužbenke in 
tudi nekaj uslužbencev so se 
letos našemili v like iz znane-
ga pariškega zabavišča, ki so ga 
priredili kar v »Molan rouge«. 
Dr. Stress oz. Dušan Kovačič je 
naštel nekaj točk iz svojega ob-
širnega programa, »ki bo obči-
no pripeljal do blaginje«. Pred 
občinsko stavbo so prišli vsa-
koletni gostje, koranti iz Haj-

dine. Kot je dejal njihov pred-
stavnik, so prišli letos poleg 
zime odganjat tudi begunce.

13. februarja se je v Dobovi 
odvil vrhunec 18. mednaro-
dnega karnevala Fašjenk Do-
bova - pustna povorka več kot 
30 pustnih skupin iz Slovenije 
in Hrvaške. Povorka je po tra-
diciji svojo pot začela v Ločah 
in nato prispela v Dobovo. Na 
čelu je bil voz, na katerem so 
sedeli tudi Fašjenkov župan 
dr. Stress, njegova podžupa-
nja dr. Tičeva, brežiški župan 
Molan ter predsednik Fašjen-
ka in podpredsednik slovenske 
Zveze evropskih karnevalskih 
mest (FECC) Ivan Kovačič, 
ki ima veliko zaslug, da je do-
bovski karneval v vseh teh letih 
postal prepoznaven daleč nao-
koli. Ko je Fašjenkova »smeta-
na« prišla v center Dobove, sta 
obiskovalce nagovorila oba žu-
pana ter si nato izmenjala ob-
činski ključ in Fašjenkovo zas-

tavo. Nekaj pozdravnih besed 
je vsem namenil tudi pod-
predsednik evropskega FECC 
Branko Brumen. V Dobovo je 
prišel tudi evropski poslanec 
Franc Bogovič. V nadaljevanju 
je sledila predstavitev pustnih 
skupin. Naj naštejemo samo 
nekatere: dobovski kosci, obr-
ški prutarji, dobovske mažo-
retke, ločki pihalni orkester, 
lučka žlahta, dobovski dramer-
ji, krškopoljske coprance, liki 
kostanjeviške šelmarije, domi-
ne iz Rigonc, vinarji Društva 
vinogradnikov Dolina-Jese-
nice, vzgojiteljice dobovske-
ga vrtca ter gostujoče skupi-
ne, kot npr. ptujski karneval, 
koranti iz Hajdine ter skupine 
iz Ilirske Bistrice, Mozirja, Vira 
pri Domžalah, Dornave, Šošta-
nja, Samoborja, Ivanić Grada, 
Varaždina in Ključa. Medna-
rodni karneval v Dobovi se je 
zaključil s karnevalsko »fešto« 
s skupino Iber.
 R. Retelj

Fašjenkov�župan�dr.�Stress�je�obljubil,�da�bo�občinski�ključ�v�
dobrih rokah.

Občinske�uslužbenke�so�ples�kankan�zaključile�takole.

Vaščani�Rigonc�so�pokazali�veliko�mero�ustvarjalnosti�-�nap-
ravljeni so bili v domine.

Otroški zabavi za pusta hrusta

V krškem hotelu se je zbralo lepo število malih maškar …

… ob pustu hrustu pa so domala celodnevno rajanje pripra-
vili tudi v Vrtcu Krško.

Prforcenhaus zavladal občini

pan dr. Stress in Jovsovski lov-
ci, vedno izvirni Malenčani so 
predstavili »zorilnico banan« 
oz. »valilnico občinskih svetni-
kov«, kostanjeviški šolarji so se 
našemili v »kmečke puntarje«, 
iz Šentjerneja so prišli še »se-
maforji« in »mornarica«, videli 
smo še »mlade vinogradnike« 
in godbo iz Šmarjeških Toplic, 
za konec pa seveda še markov-
ške Korante ter seveda veliko 
maškar tudi med občinstvom. 

Naslednjega dne so na občnem 
zboru Prforcenhausa kritično 
in šaljivo obdelali dogodke mi-
nulega leta v kraju in občini ter 
na najbolj demokratičen način 
– s prisilo - za novega predse-
dnika izvolili Luko Stipaniča. 
Na pustni torek so orali in seja-
li ter gonili medveda, na pepel-
nično sredo pa so Kurenta zaž-
gali in vrgli v Krko ter za njim 
žalovali na »veseli sedmini«.
 P. P.

Za�veliko�smeha�so�s�formacijo,�ki�je�bila�parodija�na�aktual-
ne�politične�razmere�v�občini,�poskrbele�»malenške�opice«.
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Petra Makovec, Trška Gora 

- dečka,
• Špela Klaužar, Mrčna sela 

- dečka,
• Irnesa Husanović, Krško 

- dečka,
• Marijana Pacek, Drnovo - 

dečka,
• Maša Koritnik Zadravec, 

Krško – deklico,
• Marjetka Prelogar, Stranje 

- deklico,
• Tjaša Smrečnik, Velike 

Malence - dečka,
• Flondra Mehmeti, Krško 

- dečka,
• Tanja Kos, Gornja Lokvica 

- deklico,
• Maja Sluga, Dol - dečka,
• Silvija Megi Hudorovič, 

Drnovo - deklico,

rojstva

poroke

• Andrej Sladič z Loga in 
Bonafe De Carvalho Alice 
Raquel iz Brazilije.

ČESTITAMO!

• Katja Selko, Cirje - deklico,
• Sandra Peršak, Pišece - 

dečka,
• Suzana Žučko, Senovo - 

deklico,
• Janja Baškovč Weber, 

Ivančna Gorica - deklico,
• Ana Kapusta, Bukošek - 

dečka,
• Sanja Kržan Stopar, 

Podbočje - deklico,
• Karmen Geršak, Bistrica 

ob Sotli - deklico,
• Ana Ivanković, Brežice - 

dečka.

ČESTITAMO!

BLATNO - Kaj je lepšega na 
svetu na stara leta kot topel 
dom, lepa beseda, spoštovanje 
in ljubezen. Vse to ima mama 
Marija Kostrevc, ki smo jo 3. 
februarja na njenem domu v 
Blatnem obiskali predstavniki 
KS Pišece. Naša tretja najsta-
rejša krajanka je praznovala 
rojstni dan v krogu svoje dru-
žine. S stiskom roke in malo 
pozornostjo smo mami Mariji 
zaželeli še na mnoga leta pred-
sednik sveta KS Pišece Peter 
Skrivalnik in aktivistke RK Pi-
šece.� Eva�Jagrič

90 let Marije Kostrevc iz Blatnega

Slavljenka�Marija�Kostrevc�in�obiskovalci

KOPRIVNICA� -�Članice�aktiva�
kmečkih�žena�Koprivnica�smo�
se  skupaj s petletno deklico - 
pripravnico�5.�februarja�zbra-
le v gasilskem domu Veliki Ka-
men. Pod vodstvom Milke in 
Marice smo ustvarjale pecivo 
iz kvašenega testa. Nastale so 
zelo�lepe,�predvsem�pa�dobre�
sirove�štručke,�žemljice,�ajdo-
ve�pogačice�in�slani�zvitki.�Ko�
smo�zaključile�z�delom,�smo�ob�
klepetu vse te dobrote tudi po-
skusile�in�tako�ugotovile,�da�se�veliko�znanja�skriva�znotraj�aktiva,�zato�bomo�nadaljevale�s�
tovrstno�prakso�in�se�še�učile�druga�od�druge.�Marica�Božičnik

VELIKE MALENCE, GLOBOČI-
CE - 30. januarja sta na Turi-
stični kmetiji Pri Martinovih v 
Globočicah s svojimi najdraž-
jimi 50 let skupnega življenja 
praznovala Vladimir in Ele-
onora Mustar z Velikih Ma-
lenc. Vlado in Ela, kot ju kliče-
jo, sta se poznala že kot otroka, 
saj sta živela v sosednjih va-
seh. Vlado je leta 1963 odšel 
v Nemčijo, kjer je najprej delal 
kot mlinar v Holzmühle, nato 
pa je postal njihov prevoznik. 
Čez slabo leto je odšel k podje-
tju Eckart, kjer izdelujejo me-
rilne naprave. Na silvestrovo 
1965 je tudi Ela odšla v Nemči-
jo. Poročila sta se 28. januarja 
1966 v Nemčiji. Veliko prijate-
ljev se je veselilo z njima. Sta-
novala sta v Stuttgartu - Bad 
Canstattu, kasneje, ko sta si 
ustvarila družino, pa v prede-
lu Stuttgarta - Hedelfingnu. Ela 
je delala v bolnišnici v Cansta-

Civilni obred ponovne zaob-
ljube ob 70-letnici poroke Pa-
vle in Franca Bebarja je vodil 
sevniški župan Srečko Ocvirk 
s sodelavko Jelko Tršinar. Za 
visok jubilej skupne življenj-
ske poti jima je izročil tudi li-
stino Občine Sevnica. »Malo 
je zakonskih parov, ki imajo 
to srečo, da bi obhajali žele-
zno poroko,« je dejal šenjan-
ški župnik Janez Cevec, ki je 
vodil mašo s cerkvenim poroč-
nim obredom, v katerem je za-
konca nagovoril kot »častitlji-
va železoporočenca«. Poročni 

Železna poroka zakoncev Bebar
ŠENTJANŽ - Ko sta zakonca Pavla in Franc Bebar pred petimi leti na svojem domu v vasi Cerovec pri Šen-
tjanžu praznovala 65 let skupnega življenja, sta se pošalila, da ju čaka po diamantni poroki še »železna«. 
Obljubo sta držala in prvo februarsko soboto sta v šentjanškem domu kulture obnovila svojo poročno za-
obljubo v krogu družine, najbližjih sorodnikov in prijateljev.

priči sta bila vnuka Aleš Pri-
jatelj in David Bebar. Slednji 
je v imenu svojcev prebral po-
sebno voščilo, v katerem se je 
starima staršema zahvalil za 
vso dobroto in topel sprejem v 
njunem domu. »Radi vaju obi-
skujemo, saj nam s svojo mod-
rostjo, z izkušnjami in nauki 
bogatita življenje. Vsi smo po-
nosni na vaju. Naj vajina srca 
še dolgo bijeta drug za druge-
ga in skupaj za nas,« je zaključil 
lepe misli, ki so se začele z na-
govorom: »Draga mama in dra-
gi ata! Danes je vajin in hkra-
ti naš dan, kajti vsi mi smo del 
vaju.« Iskrenim voščilom se je 
pridružil  tudi predsednik tam-
kajšnje krajevne skupnosti Bo-

štjan Krmelj ter vsi ostali pri-
sotni, ki so zakoncema zaželi 
trdnega zdravja in še na mno-
ga leta ter se ob tem spomni-
li tudi na njuni življenjski poti. 

Franc Bebar se je rodil 3. sep-
tembra 1920 v Cerovcu pri 
Šentjanžu v šestčlanski družini 
(imel je še tri sestre). Doma so 
imeli manjšo kmetijo in mlin. 
Pavla Bebar, rojena Jamšek, se 
je rodila 10. januarja 1921 na 
Kamenici v osemčlanski dru-
žini (imela je še dva brata in 
tri sestre). Tudi oni so živeli na 
manjši kmetiji. Osnovno šolo 
sta oba obiskovala v Šentjan-
žu. Leta 1941 sta bili obe dru-
žini izseljeni v Nemčijo (Bad Li-

ebenzell in Neresheim). Franc 
se je v izgnanstvu izučil za me-
sarja, kar je s pridom koristil 
ob vrnitvi na rodno grudo, na 
katero se je skupaj s starši vrnil 
jeseni leta 1945. Na opustošeni 
domačiji je družino čakalo veli-
ko dela, potrebovali pa so tudi 
gospodinjo, zato so se dogovo-
rili za poroko. Pavla Jamšek in 
Franc Bebar sta se poročila 3. 
februarja 1946, a novembra is-
tega leta je moral mladi mož, 
samo dva tedna pred rojstvom 
prve hčerke, služit vojsko v 
daljno Bitolo v Makedoniji. Ko 
se je vrnil, je bila hčerka stara 
18 mesecev. Kasneje so se za-
koncema rodili še trije otroci, 
dva sinova in hči. Danes Bebar-
jeva živita doma pri sinu Fran-
ciju in snahi Justi, imata devet 
vnukov in 16 pravnukov. Vsi ju 
imajo zelo radi in ju radi obi-
skujejo, saj s svojo častitljivo 
starostjo dokazujeta, da je tudi 
jesen življenja lahko zelo lepa. 
In medtem ko je »mama Pavla« 
najraje doma, se »ata Franc« 
še vedno rad poda na kakšen 
sprehod skozi gozd, kajti hoja 
mu je od nekdaj veliko pomeni-
la in vse do svojega 90. rojstne-
ga dne se je redno udeleževal 
tudi spominskega pohoda Po 
poteh Milana Majcna. 
� Smilja�Radi

Pavla�in�Franc�Bebar�sta�se�poročila,�ko�sta�bila�stara�25�let,�
pri�95-ih�pa�sta�poročno�zaobljubo�obnovila�po�sedmih�dese-
tletjih�skupnega�življenja;�na�fotografiji�s�pričama,�vnukoma�
Alešem Prijateljem in Davidom Bebarjem.

Fašjenk za osem dni prevzel oblast

Zakonca Mustar praznovala zlato poroko

ttu kot medicinska sestra. Leta 
1969 se jima je rodila hčerka 
Ines, leta 1974 pa še sin Ber-
nd. Leto kasneje se je vsa dru-
žina vrnila nazaj v Slovenijo, 
ker je šla hčerka v šolo. Pravi 
razlog za selitev pa je bil, da 
nista dobila varstva za enole-

tnega sina. V Sloveniji je Vlado 
kruh služil kot avtoprevoznik, 
Ela pa se je kot medicinska se-
stra zaposlila v zobni ambu-
lanti v Čateških toplicah. Leta 
so minevala in danes imata pet 
vnukinj in dva vnuka. 
� I.�Mustar�Zof

Zlatoporočenca�Mustar�s�hčerko�Ines�in�njenim�možem�Duša-
nom�ter�sinom�Berndom�in�njegovo�ženo�Vanjo

Hvala, ker 
oglašujete na 
pravem radiu.
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Vir: Mediana RM
Obdobje: november – januar 2016
Občina Krško, velikost vzorca: N = 114
Ciljna skupina: moški in ženske, stari 10-75 let
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Ema 2016 z novim posavskim pridihom, nov projekt 
Iva Rimca, ganljiva priredba lastne skladbe Rebeke 
Dremelj. Tokrat preberite:

Poročali smo že, da se bo deset izvajalcev 27. februarja na 
prireditvi Ema 2016 potegovalo za evrovizijsko vozovnico 
v Stockholmu. Nanjo se letos vrača tudi posavska glasbe-
na diva Nuša De-
renda, ki je leta 
2001 na Evro-
viziji s pesmijo 
Energy pristala 
na danes sko-
rajda nedoseg-
ljivem sedmem 
mestu. A prire-
ditev bo imela 
še več posavske-
ga pridiha, saj jo 
bo vodil Klemen 
Slakonja, ki se po nekajletnem premoru vrača na TV Slo-
venija. »Minevajo štiri leta od mojega zadnjega televizij-
skega stika z Evrovizijo. V letih 2011 in 2012 mi je zlezla 
pod kožo in ni mi vseeno, kaj pošljemo v največji televizij-
ski cirkus, če se ga že gremo. Veselim se, da bom spet del 
tega cirkusa in da nam bo mogoče s skupnimi močmi le us-
pelo najti slovensko Moiro Orfei,« je svoje misli zaupal me-
dijem. Spomnimo: Klemna smo si na Emi dodobra vtisnil 
v spomin predvsem z venčkom evrovizijskih pesmi s po-
menljivim naslovom 16 let skomin ter tudi po duetih z Dar-
jo Švajger in Severino.

Zoran Čalić Band je novi bend Zorana Čalića – izvrstne-
ga kitarista, enega od ključnih v bendih Majke in Holder 
ter enega vidnih članov benda Big Foot Mama. Skupina se 

predstavlja s prvim 
singlom z naslovom 
U moru i plamenu, 
zanj pa so fantje po-
sneli tudi videospot, 
ki je nastal v bližini 
slovensko–hrvaške 
meje. V bendu bos-
te zasledili še tri pri-
znane glasbenike: 
bobnarja Iva Rim-
ca, ki sicer prihaja iz 
Posavja, basista Jer-
neja Kržiča in kita-

rista Andraža Mazija. Velja še omeniti, da bo skupina fe-
bruarja predstavila drugi singel z naslovom Ruku mi daj, 
konec tega meseca bo na ogled tudi videospot, marca pa 
bo izšel njihov prvi album. Mediji glasbeni stil Zoran Čalić 
Banda opisujejo kot rock'n'roll s pridihom psihedelične at-
mosfere iz žanrov, s katerimi si je Čalić najbolj domač: blu-
esa, soula in countryja. Vredno poslušanja!

Skladba Rebeke Dremelj z naslovom Le za kratek čas velja 
za eno njenih najbolj močnih skladb. No, tokrat je doživela 
popolnoma novo preobleko. Posavska glasbena zvezdni-
ca jo namreč poje na drugačen način, saj jo po svoji težki 

zdravstveni preizkušnji v preteklem letu danes čuti pov-
sem drugače. Odločitev za priredbo je padla po dobrodel-
nem koncertu za Tomaža Ahačiča, ker je po tem, ko jo je 
globoko ganjena odpela in do solz ganila tudi celotno ob-
činstvo v dvorani, na socialnem omrežju dobila še veliko 
pozitivnih odzivov. Novo verzijo pesmi je v živo odpela v 
studiu, skupaj z novim bendom, ki jo spremlja vse od lani, 
in ki je poskrbel, da je z novim aranžmajem skladba še 
bolj ganljiva. Med snemanjem nove verzije pesmi so na-
mreč posneli preprost in iskren videospot, saj menijo, da 
je nova izvedba pesmi dovolj močna sama po sebi in tako 
ne potrebuje nobenih vizualnih dodatkov.

� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. nagrada:  mesečna karta za fitnes
2. nagrada:  3 obiski fitnesa ali katerekoli skupinske vadbe
3. nagrada:  1 obisk fitnesa ali katerekoli skupinske vadbe

Geslo križanke pošljite do četrtka, 25. februarja, 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

STUDIO VITAJA d. o. o.
TRG SVOBODE 2, SEVNICA

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) Andreji Vesel, Cesta Notranjskega 

odreda 35, 1317 Sodražica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 
vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani  

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. JASMIN - Misli so pri materi 
 2. (5.) Skupina GADI - Zadnji poljub
 3. (1.) Ans. NOVI SPOMINI - Briga me
 4. (3.) SKUPINA ŠPICA - Od snežaka do bedaka 
 5. (8.) Ans. LOJZETA OGOREVCA - Ajdov kolač
 6. (4.) FANTJE Z VSEH VETROV - Si rekla, da ne smem 
 7. (10.) Ans. DONAČKA - Pravi kavboj
 8. (9.) Ans. VIHARNIK - Brez hlač 
 9. (6.) Ans. POGUM - Pojem ti z zaprtimi očmi
 10. (-.) NAVIHANI MUZIKANTI - Navihan večer

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Klateži - Punca, pojdi z mano

 
Kupon št. 298

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, 20. februarja, ob 17. uri

Geslo 2/2016 številke: 

ŠPORTNA OBLAČILA 
ZA VSE GENERACIJE

Nagrade, ki jih podarja Trgovina Champion, Qlandia Krško, 
prejmejo:

1. nagrada:  bon v vrednosti 20 €; Klara Fuks, Libna
2. nagrada:  bon v vrednosti 15 €; Nada Potočnik, Krško
3. nagrada: bon v vrednosti 10 €; Mira Plevnik, Sevnica

Studio Vitaja d.o.o., Trg svobode 2, Sevnica
www.studio-vitaja.si        info@studio-vitaja.si

031 296 439

NOVOST! V mesecu februarju dodatna ponudba športne prehrane 
(pred in po vadbi), mešanje napitkov kar v studiu, svetovanje o prehrani. 

unikaten �tnes samo za ženske (v takšni obliki ga v Sloveniji ni)
pester izbor skupinskih vadb
osebni pristop, pomoč pri vadbah
več kot 100 članic, ki pridno vadijo in pripravljajo svoje telo za poletje 
plesni tečaji s plesnim klubom Lukec iz Krškega 

 (zbiramo nove prijave za začetni ali nadaljevalni tečaj)
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Renault KADJAR
Nehaj opazovati. Začni živeti.

renault.siRenault priporoča

Poraba pri mešanem ciklu 3,8−5,8 l/100 km. Emisije CO2 99−130 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b.  Emisija NOx: 0,0155−0,0536 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00007−0,00142 g/km. 
Število delcev (x1011): 0,08−14,51. 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. 

*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.

0% obrestna mera*

5 let jamstva**

Paket zimskih pnevmatik***

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.

Program za februar
Sobota, 20. 2. 2016, 14.00 – 16.00
Fine art for everyone:  SECESIJA

Sobota, 20. 2. 2016, ob 21.00 
Koncert: Natečaj BOTEČAJ

Ponedeljek - petek, 22. - 26.2.2016, od 8.00 do 16.00
POČITNIŠKE AKTIVNOSTI MC KRŠKO

Petek, 26. 2. 2016, ob 15.00 
Lutkovna predstava
O STARKI ZIMI IN NJENIH POMOČNIKIH
Po predstavi sledijo ustvarjalne delavnice!
Vstopnina: 3€

Sreda, 2. 3. 2016, ob 17.30
ARHITEKTURNI NASVET – Brezplačno svetovanje
Obvezne prijave: www.arhnasvet.si/svetovalnice

Sobota, 5. 3. 2016, ob 10.00
BREZPLAČNA DELAVNICA 
»PRIPRAVLJEN NA TRG DELA«
Prijava: delavnica.cv@gmail.com 

Ponedeljki in četrtki, ob 17.00
TURNIR V NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda, ob 20.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP 

Šolarje od 1. do 5. razreda med zimskimi počitnicami 
ponovno z veseljem vabimo v našo družbo! Teden, ki ga 
bodo preživeli z nami, bo pester od jutra do popoldneva. 
Vsako jutro bomo pričeli z zdravim zajtrkom in telovadbo, 
nakar nas čakajo različne aktivnosti – od divjanja na 
prostem, do izletov v okoliške kraje, ustvarjalnih, kuharskih 
in gledaliških delavnic, ogledali si bomo kakšen film, dobro 
jedli in se zabavali po najboljših močeh. Vabljeni! 

Prijave: ana@mc-krsko.si
Mladinski center Krško, od ponedeljka do petka, 
22.-26.2.2016, od 8.00 do 16.00

Podpirajo nas: Občina Krško, Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport - Urad RS za mladino, Zavod RS za 
zaposlovanje, Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, JSKD, Zavod Movit, Služba vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko ter Norveški finančni mehanizem.

Petek, 26. 2. 2016, 17.00 - 19.00  
FRANCOSKA, TURŠKA, HRVAŠKA IN SLOVENSKA 
KULTURNA SOBA V MC KRŠKO

Nedelja, 28. 2. 2016, 15.00 - 16.30 
YOUTH WONDERLAND, predstavitev države mladih
lokalni skupnosti v MC Krško

Nedelja, 28. 2. 2016, 20.30 
EUROPEAN TALENT SHOW V MC KRŠKO

Ponedeljek, 29. 2. 2016, 10.00 - 11.15 
YOUTH WONDERLAND, predstavitev države mladih
Lokalni skupnosti v MC Krško
 
Ponedeljek, 29. 2. 2016, 21.00 
DJ PARTY 
Organizator: DŠUZ

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije 

(komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja 

stališč Evropske komisije.

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI MC KRŠKO

YOUTH WONDERLAND (MEDNARODNA MLADINSKA IZMENJAVA)
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ligaški semafor

ROKOMET

ČLANICE 1. SRL
Rezultati – Brežice : Jadran 
25:24, Velenje : Brežice 20:20 
Lestvica – 1. Krim 26, 12. Bre-
žice 3

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Velenje : Dobo-
va 35:23, Sevnica : Maribor 
23:32, Dobova : Sevnica 31:25
Lestvica – 1. Celje 32, 10. Do-
bova 5, 13. Sevnica 4

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Škofljica : Krško 
24:34, Dol : Radeče 32:22, 
Brežice : Gorišnica 27:23, Kr-
ško : Dol 30:31, Črnomelj : Bre-
žice 26:26, Železniki : Radeče 
31:33
Lestvica – 1. Šmartno 26, 5. 
Brežice 20, 6. Krško 17, 10. 
Radeče 13 

MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Koper : Krško 
28:25, Loka : Sevnica 33:28
Lestvica – 1. Krka 25, 5. Krško 
18, 12. Sevnica 2

MLADINCI 2. SRL – za 7.–12. 
mesto
Rezultat - Brežice : Železniki 
25:25

KADETINJE skupina VZHOD
Rezultat - Brežice : Žalec 14:25
Lestvica – 1. Celje 26, 8. Bre-
žice 2

FUTSAL

ČLANI 1. SFL
Rezultat – Škofije : Sevnica 2:4
Lestvica – 1. Maribor 33, 5. Po-
točje Sevnica 21

U19 VZHOD
Rezultat – Sevnica : Olimp Ce-
lje 4:3
Lestvica – 1. Sveta Trojica 24, 
4. Potočje Sevnica 18

ODBOJKA 

ČLANICE 3. DOL - CENTER
Rezultati – Celje : Krško 3:0, 
Brestanica : Volleyball Lju-
bljana 3:0, Krško : Braslovče 
II 3:2, odbojkarskaoprema.si : 
Brestanica 0:3
Lestvica – 1- Celje 30, 4. Kos-

tak-Elmont Brestanica 21, 9. 
POK Krško 3

ČLANI 3. DOL - ZAHOD 
Rezultati – Ljubljana volley : 
Kostanjevica 3:2, Kostanjevi-
ca : Kočevje 3:0
Lestvica - 1. Porotorož, 2. 
Kostanjevica na Krki 28

KADETINJE B LIGA – SKUPI-
NA F
Rezultati – Krško : Novo mes-
to 2:0, Brestanica : Grosuplje 
II 2:1, Grosuplje II : Krško 0:2, 
Novo mesto : Brestanica 0:2
Lestvica – 1. POK Krško 4, 2. 
Kostak-Elmont Brestanica 4

KADETI B LIGA – SKUPINA B
Rezultati - Kostanjevica : Mo-
kronog 2:0, Kočevje : Kostanje-
vica 0:2
Lestvica – 1. Kostanjevica na 
Krki 8

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL - VZHOD
Rezultat – Helios Suns ml. : Kr-
ško 89:79
Lestvica – 1. Helios Suns ml. 
27, 3. Posavje Krško 22

ČLANI 4. SKL - VZHOD
Rezultati – Blanca : Parklji 
79:64, Prevalje : Brežice 0:20 
b.b., Ivančna Gorica : Blanca 
63:61, Brežice : Vransko 63:78
Lestvica – 1. Ježica 29, 3. Po-
točje Blanca 27, 5. Brežice 25

MLADINCI 1.B SKL – sk. BV
Rezultati - Krško : Šoštanj 
84:64, Slovan : Krško 77:62
Lestvica - 1. Rogaška 17, 2. Po-
savje Krško 17

KADETI 1. SKL - skupina B1V
Rezultat – Krško : Branik 83:81
Lestvica – 1. Rogaška 9, 2. Po-
savje Krško 9

KADETI 2. SKL – skupina C2C
Rezultat – Podbočje : Brežice 
68:60
Lestvica – 1. Ljubljana B 7, 3. 
Podbočje 6, 6. Brežice 3

KADETINJE SKL – skupina 1C
Rezultat – Podbočje : Ilirija 
24:33
Lestvica - 1. Ilirija 6, 4. Podbo-
čje Posavje 3

BREŽICE - Že tradicionalno je januarja v Mladinskem centru Bre-
žice potekal 4. turnir v spomin na Vladeta Rokvića, pomembnega 
člana Šahovskega kluba Brežice. Šahirali smo v hitropoteznem 
tempu, 9 kol, 10 minut/partijo. Med 22 udeleženci iz Posavja, 
Domžal in Starega trga ob Kolpi je zmagal Ivan Sušin pred Jo-
žetom Blažinčem (oba ŠK Brežice), tretji je bil lanski zmago-
valec Jože Skok (Šahovsko društvo Domžale). V kategoriji do 9 
let je zmagal Alexei Bizjak (ŠK Triglav Krško) pred Jako Ška-
lerjem in Žigo Križaničem (oba ŠK Brežice). Posebno pohvalo 
za pogumen nastop si zaslužita najmlajša - Vladetov vnuk Filip 
Srdič in Mia Stopar (oba še ne 6 let). Šahovski klub Brežice se 
najlepše zahvaljuje družini Rokvić pri organizaciji turnirja in za 
prispevane sladkarije ter pijačo.
 Drago Kolar

PODČETRTEK, RADEČE - Na 
odprtem prvenstvu Sloveni-
je, turnirju ICO svetovne seri-
je v krosmintonu (prej speed 
badminton), je sodelovalo 110 
igralcev in igralk, tako v moški 
kot ženski konkurenci pa večjih 
presenečenj ni bilo. Svetovna 
prvakinja, Radečanka Jasmina 
Keber, je s finalno zmago pro-
ti Madžarki Agnes Darnyik do-
segla že jubilejno 30. zmago na 
mednarodnih turnirjih najviš-
jega ranga, v moški konkuren-
ci pa je 2. nosilec, Nemec Pa-
trick Schüsseler v finalu ugnal 
1. nosilca Mikhaila Mandryka 

iz Ukrajine. Slovenska aduta Samo Lipušček in Robi Titovšek 
sta tokrat razočarala in tako kot Alen Baumkirher tekmovanje 
končala pod stopničkami, v četrtfinalu oz. osmini finala. 
Na OP Slovenije je bilo sicer tokrat prvič uporabljano novo ime 
športa, krosminton, saj bo celotno leto 2016 potekal postopek 
menjave imena športa iz speed badminton v krosminton, kar bo 
opravljeno tudi na ravni imen klubov in zveze.  M. Š.

POSAVJE - Perspektivni ple-
zalec Aljaž Motoh, član Posa-
vskega alpinističnega kluba, je 
kot dijak 2. letnika ŠC Krško-
-Sevnica na srednješolskem 
državnem prvenstvu v špor-
tnem plezanju v Ljubljani os-
vojil odlično 2. mesto. Po kva-
lifikacijah je kazalo celo na 
zmago, v finalu pa je predse 
spustil le enega tekmovalca.
Prav tako je dobro začel s tek-
movanji v Vzhodni ligi. V Voj-
niku je stal na najvišji stopnič-
ki, v Slovenski Bistrici pa tik 
pod odrom za zmagovalce. Na 
tekmah so nastopili tudi osta-
li mladi člani PAK-a. S srebrno in bronasto medaljo se med sta-
rejšimi dečki lahko pohvali Kajetan Voglar, bron pa je iz Vojni-
ka prinesla tudi starejša cicibanka Eva Košenina, ki je bila na 
prvi tekmi 6. 
Barve PAK-a so na tekmah v Slovenski Bistrici in Vojniku zasto-
pali tudi: mlajša cicibanka Špela Vračun (17. in 22. mesto), sta-
rejši cicibanki Ela Matkovič (25. in 20. mesto) in Mija Mlakar 
(28. in 34. mesto), starejši ciciban Sven Klenovšek (12. in 16. 
mesto), mlajši deklici Latoja Drmaž (obakrat 9. mesto) in Ajda 
Graj (11. mesto), mlajši deček Jure Rupar (6. in 14. mesto), sta-
rejše deklice Nuša Krajnc (7. in 8. mesto), Lina Buršič (14. in 
15. mesto) in Klara Drmaž (18. mesto) ter starejši deček Miha 
Kožuh (11. mesto).� Vir:�PAK,�foto:�Sandra�Voglar

Motoh srednješolski podprvak

Aljaž�čez�previs�v�Vojniku

4. Rokvićev memorial

Najboljši trije na turnirju

Jubilejna 30. zmaga Kebrove 

Jasmina Keber

KRŠKO - Le še dober teden 
dni je do nadaljevanja pr-
venstva v 1. SNL, v katerem 
bodo nogometaši NK Krško 
na 14 tekmah poskušali na-
doknaditi jesenski zaosta-
nek treh točk za najbližjimi 
konkurenti v boju za obsta-
nek. Na to misijo gredo dob-
ro pripravljeni, a tudi kad-
rovsko okrepljeni.

Kot smo poročali že januarja, 
je Maribor Krškemu za spo-
mladanski del prvenstva po-
sodil četverico mladih nogo-
metašev (Dino Hotić, Martin 
Kramarič, Damjan Vukli-
šević in Robert Pušaver), v 

Spomladanski del pred vrati
zadnjih tednih pa so se Krča-
ni okrepili še na položaju bra-
nilca in napadalca - na prvem 
s 26-letnim Hrvatom Šime-
jem Gregovom, na drugem 
pa z njegovim vrstnikom Eni-
som Đurkovićem, ki je nazad-
nje kot posojen igralec Olim-
pije branil barve Celja. Trener 
Tomaž Petrovič pravi, da sta 
oba pravi okrepitvi tako po no-
gometni kot po karakterni pla-
ti. Poleg tega se je s šolanja v 
ZDA v domače Krško vrnil tudi 
23-letni vezist Jure Špiler, z 
ekipo pa trenira tudi izkušeni 
napadalec Dejan Rusić, a za-
enkrat še ni jasno, v kakšni vlo-
gi bo pomagal ekipi.

Kar nekaj novincev v klubu se-
veda pomeni, da se kader zelo 
razširil (trenutno šteje kar 28 
igralcev), konkurenca za 18 
mest v ekipi, še bolj pa seveda 
v prvi enajsterici, pa se je zelo 
zaostrila, zato bo v njej najbrž 
manj prostora tudi za doma-
če, posavske igralce, kar mor-
da ne bo naletelo na najbolj 
pozitiven odmev v domačem 
okolju. Trener Petrovič pravi, 
da je cilj pač obstanek na vsak 
način, zato bo temu podrejen 
tudi izbor igralcev, ekipo pa bi 
lahko pripeljali tudi več kvali-
tetnih igralcev zlasti s Hrvaške, 
a so vseeno pri tem želeli oh-
raniti neko zmernost. V prip-

ravljalnem obdobju so odigra-
li sedem tekem (ena je še pred 
njimi), na katerih je bilo bolj 
kot rezultat v ospredju uigra-
vanje ekipe, tudi vzdušje v njej 
je pozitivno, zato je Petrovič 
prepričan, da bodo v nadalje-
vanju prvenstva še bolj konku-
renčni. Veliko bodo pokazale 
že prve štiri tekme pred repre-
zentančno pavzo, na katerih se 
bodo Krčani pomerili z Rudar-
jem (v gosteh), s Krko (doma), 
z Gorico (v gosteh) in z Zavr-
čem (doma). »Bo izjemno tež-
ko, a za obstanek bomo nare-
dili vse, kar je možno, in lahko 
nam uspe,« je optimističen 
krški trener. � P.�Pavlovič

V KMN Potočje projektiranje 
Sevnica bodo v marcu me-
njali vodstvo kluba. Trenutno 
so v fazi iskanja kredibilne-
ga upravnega odbora, predse-
dniško mesto bo prevzel Mar-
ko Kotar, uspešen podjetnik 
in dolgoletni športni delavec. 
Za glavno nalogo si zadaja po-
slovanje v okviru zastavljenih 
finančnih zmožnosti in delo z 
domačimi, posavskimi igralci. 
»Med mladimi je veliko igral-
cev, ki se ne vidijo več v veli-
kem nogometu zaradi različnih 
razlogov. Pri iskanju in ustvar-
janju talentov bomo v čim večji 
meri sodelovali s klubi, ki pri-
hajajo iz bazena vse od Trbo-
velj in Hrastnika preko Kr-
škega do Brežic. Letos imamo 
pozitivno izkušnjo tudi s klu-
bom z Mirne na Dolenjskem. 
Zavedamo se, da v našem kra-
ju ni futsal šole, kar moramo 

Futsal: še trije krogi do končnice
SEVNICA – Članska ekipa KMN Potočje projektiranje Sevnica je pred zaključkom rednega dela ligaške se-
zone v 1. slovenski futsal ligi, sledi še razigravanje za prvaka. Pred končnico držijo visoko 5. mesto, z nekaj 
možnostmi za napredovanje za mesto višje, ki bi jim v končnici prineslo prednost domačega igrišča v boju 
na dve zmagi. Preostali trije krogi, ki jih še čakajo, bodo precej pomembni.

v prihodnosti popraviti. De-
lujemo premišljeno, v Posav-
ju lahko naredimo pozitivno 
zgodbo, skupaj lahko naredi-
mo več kot posamezniki. Naša 
članska ekipa je še vedno mla-

da in manj iz-
kušena kot 
konkurenca, 
to je tudi raz-
lika do naj-
boljših ekip 
v ligi. Igramo 
dober in do-
padljiv futsal. 
R a z i g r ava -
nje za mesta 
lahko prine-
se marsikaj, 
vzdušje in 
želja v član-
ski ekipi sta v 
vzponu, zato 
so pričakova-
nja visoka.«

 
V končnici se dejansko zače-
nja vse iz nič, vsa prednost, ki 
jo pridobijo ekipe med rednim 
delom prvenstva, je prednost 
domače tekme več v prime-

ru igranja zadnje odločil-
ne tekme. Sevničanom bodo 
pod vodstvom trenerja Jože-
ta Gačnika precej verjetno v 
četrtfinalu DP stali nasproti 
stari znanci iz Litije, večkra-
tni državni prvaki in hkrati 
najuspešnejša ekipa zadnjega 
obdobja slovenskega futsala. 
Nasprotnik je za Posavce raz-
veseljiv, saj so ga letos že us-
peli premagati na obeh med-
sebojnih tekmah. V oktobru 
so zmagali kar sredi Litije po 
rezultatskem preobratu z 2:1, 
v Sevnici pa pred dvema ted-
noma z edinim zadetkom na 
tekmi. Naj bo to hkrati vabi-
lo vsem vnetim podpornikom 
posavskega malega nogometa, 
da pridejo spodbujat sevniške 
fante, saj bo končnica prven-
stva tradicionalno vroča.

 Luka Šebek 

Prvi strelec sevniške ekipe v tej sezoni je z osmi-
mi zadetki Domen Krnc. 
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NAJ ŠPORTNICA / ŠPORTNIK / EKIPA 
OBČINE BREŽICE V LETU 2015 

PO IZBORU OBČANOV

GLASOVNICA
Članice Športne zveze Brežice so v skladu s pravilnikom 
zveze in doseženimi rezultati v letu 2015 občanom 
v glasovanje predložile 12 predlogov za športnico / 
športnika / ekipo leta 2015. 

1. LUKA FRIGELJ, motociklizem - motokros, Pokalni 
prvak v kategoriji MX PP R3, trener Zlatko Frigelj, 
Avto moto društvo Brežice

2. NIKA GLOJNARIČ, atletika – tek čez ovire, 3. 
mesto Evropski olimpijski dnevi mladih, Tbilisi, 
trener Henrik Omerzu – Atletski klub Brežice 

3. JURE ŽABJEK in ŽAN OBRADOVIČ, ju-jitsu - 
duo pari, 5. mesto Svetovno prvenstvo (člani), 
Bangkok, trener Dejan Kink – Društvo borilnih 
veščin Katana

4. ČLANSKA, MLADINSKA IN KADETSKA EKIPA SK 
BREŽICE, športno strelstvo – zračna pištola, 2. 
mesto Pokal Slovenije (vse kategorije), trener 
Ernest Sečen – Strelski klub Brežice

5. ČLANSKA EKIPA NOGOMETNEGA KLUBA BREŽICE 
1919, nogomet, napredovanje v 3. Slovensko 
nogometno ligo – Nogometni klub Brežice 1919

6. ČLANSKA EKIPA MOŠKEGA ROKOMETNEGA 
DRUŠTVA DOBOVA, rokomet, napredovanje v 
1.A Državno rokometno ligo – Moško rokometno 
društvo Dobova

7. AMBROŽ TIČAR, atletika – skok s palico, 1. mesto 
Balkansko mladinsko prvenstvo, Pitesti, trener 
Jure Rovan – Atletski klub Brežice 

8. LEDA KROŠELJ, atletika - skok s palico, 3. mesto 
Balkansko mladinsko prvenstvo, Pitesti, trener 
Jure Rovan – Atletski klub Brežice

9. KRIŠTOF STRNAD in  JAN ZUPANČIČ, ju-jitsu duo 
pari, 1. mesto Svetovno prvenstvo za kadete (in 
mladince), Atene, trener Dejan Kink – Društvo 
borilnih veščin Katana

10. URŠKA GMAJNIČ, športno strelstvo – zračna 
pištola, 1. mesto Državno prvenstvo Slovenije 
(kadeti), Rogla, trener Ernest Sečen – Strelski klub 
Brežice

11. JERNEJ SUŠA, športno strelstvo – dvojni trap, 1. 
mesto Državno prvenstvo v dvojnem trapu (člani), 
Pragersko, trener Franc Kolarič – Strelsko društvo 
Rudar Globoko 

12. NASTJA GALIČ, karate - kate, 2. mesto Balkansko 
prvenstvo za (kadete, mladince) in U21, 
Dubrovnik, trenerka Metka Galič – Karate klub 
Brežice

Glasovnico, na kateri obkrožite številko pred imenom 
vašega kandidata, pošljite na naslov: ŠPORTNA ZVEZA 
BREŽICE, ČERNELČEVA 10, 8250 BREŽICE. Pri dokončnem 
izboru bodo upoštevane vse glasovnice, ki bodo prispele 
do vključno 8. marca 2016 in na katerih bo obkrožena 
največ ENA številka pred imenom kandidata. Nagrada 
občanov in druge strokovne nagrade bodo podeljene na 
svečani prireditvi 17. marca 2016 ob 18.00 uri v Termah 
Čatež.
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KRMELJ - Že peto leto zapored je poslanec Tomaž Lisec z veliko 
pomočjo Atletskega kluba Sevnica organiziral in izpeljal dobro-
delni tek, ki je letos potekal 6. februarja pri OŠ Krmelj – v sklo-
pu Sevniškega pokala v rekreativnih tekih. 13 sodelujočih se je 
podalo na 1000 m dolgo progo, ključni načeli pa sta bili »važno 
je sodelovati« ter »dobra volja za naše najmlajše«. Letos bodo 
zbrana sredstva v dogovoru z vodstvom KS Krmelj namenjena za 
postavitev in ureditev otroških igral v Krmelju. Lisec se je pred 
tekom zahvalil vsem sodelujočim za pripravljenost pomagati, 
Atletskemu klubu za vsakoletno pomoč ter vodstvu KS Krmelj 
(prisotna sta bila predsednica KS Slavica Mirt in podpredse-
dnik Drago Berk) za sodelovanje. Na samem teku se je zbralo 
320 evrov, vsi, ki želite še dodatno prispevati za otroška igrala, 
pa lahko do 31. 12. 2016 sredstva nakažete na račun: AK Sevni-
ca, p.p. 131 8290 Sevnica, TRR: 02379-0011885143, s sklicem: 
SI12-0000171120125, koda namena: CHAR, v polje 'namen' vpi-
šite Donacija za otroška igrala. V aprilu 2016 bosta poslanec in 
vodstvo AK Sevnica vodstvu KS Krmelj tudi simbolično podeli-
la bon z navedbo zbranih sredstev, poslanec pa se je obvezal, da 
bo prispeval še dodaten znesek, da bo številka še lepša in bolj 
okrogla.  Vir:�OO�SDS�Sevnica

Dobrodelni tek za otroška igrala 
v Krmelju uspel

Sodelujoči�na�dobrodelnem�teku

BREŽICE - Fantje letnika 2001/2002 (ekipa U15) pod vodstvom 
trenerja Davorja Vlaškija igrajo v letošnji sezoni dobro košarko 
in dosegajo odmevne rezultate. V prvem delu tekmovanja 1. SKL 
U15 so v skupini dosegli pet zmag in doživeli le en poraz proti 
ekipi Krke iz Novega mesta. V skupini so končali na zasluženem 

drugem mestu in napredovali v naslednji krog med najboljših 
16, kjer se je konkurenca še zaostrila. Brežičani so bili v skupi-
ni z ekipami Helios Suns A, Krka A, Konjice – Zreče, AKK Branik, 
Rudar, Zlatorog Laško in Vojnik. V tej skupini so dosegli devet 
zmag in pet porazov, kar je bilo dovolj za končno tretje mesto 
in uvrstitev med najboljših osem ekip v Sloveniji. Pred ekipo je 
še osem tekem proti ekipam Šentvid Ljubljana, ECE Triglav, Je-
senice in Koš Koper A. Boj začenjajo na 6. mestu v skupini in so 
še vedno v boju za zaključni turnir četverice. Pri Brežičanih sta 
vodilna igralca na parketu Gregor Glas, prvi strelec državnega 
prvenstva s povprečjem 32,3 točke na tekmo, in Jaka Aringer s 
23,7 točkami na tekmo. Oba igralca sta tudi člana slovenske re-
prezentance do 14 let. Fantje si ob tem uspehu vsekakor zaslu-
žijo čestitke in podporo navijačev na preostalih domačih tek-
mah v Gimnaziji Brežice, ki se jih lahko udeležite ob naslednjih 
nedeljah dopoldan. Podrobnejše informacije o ekipi spremljajte 
na Facebook profilu Košarkarskega kluba Brežice in na KZS.si. 
� Vir:�KK�Brežice

Brežiški pionirji med TOP 8

V Atletskem klubu Brežice 
postopoma širijo nabor tradi-
cionalno uspešnih disciplin. Z 
izboljšavo pogojev za trenin-
ge v zadnjih letih so skoku s 
palico in metu kladiva na listi 
uspešnosti postopoma doda-
li še tek čez ovire in skok v vi-
šino. Tokrat so se kar 27-krat 
povzpeli na zmagovalne sto-
pničke.

V najmlajši kategoriji do 12 let 
je Tinkara Omerzu v skoku v 
višino osvojila drugo mesto. V 
kategoriji do 14 let je srebro v 
Brežice prinesel Anže Glojna-
rič, bron pa Dora Jeličič, oba v 
skoku v višino. Na 60 m ovire 
je slavila Dea Pacek, tretja je 
bila Nika Bevc. V skoku v da-
ljino sta kolajni osvojili zlata 
Ela Senica in bronasta Gaja 

Brežičanom 27 atletskih medalj
BREŽICE - Januarja in februarja so v Slovenski Bistrici, Ljubljani, Celju in Ptuju potekala dvoranska in zim-
ska državna prvenstva v atletiki v pionirskih, mladinskih in članskih kategorijah. Tudi tokrat so na prven-
stvih prednjačili športniki in športnice iz posavske atletske prestolnice.

Pinterič. V kategoriji do 16 let 
so Brežičani kraljevali v skoku 
s palico. Pri fantih so šla vsa 
tri prva mesta v Posavje k Flo-
rijanu Roštoharju, Kristanu 
Keku in Lanu Uršiču, pri de-
kletih pa je slavila Nina Pa-
vlek. V skoku v višino je zlato 
romalo v Brežice k Niki Hera-
kovič, bron je osvojila Tjaša 
Hostar.

Mlajši mladinci so prinesli 
domov medaljo v skoku v vi-
šino s Timom Medvedom. 
Dekleta so prinesla v Brežice 
celo prgišče kolajn. Prav vse 
so pobrale v skoku s palico, 
kjer so slavile Nastja Modic, 
Lara Zupanc in Nina Pavlek. 

Nika Plankar je postala zlata 
v skoku v višino, Leja Glojna-
rič pa takoj za njo na drugem 
mestu s srebrom. Dea Facko-
vič Volčajnk je v troskoku do-
segla drugo mesto, v teku na 
60 m čez ovire je Nika Gloj-
narič dosegla zmago z rezul-
tatom 8,33 sekund.

Skok s palico je prinesel ve-
selje tudi v kategoriji starej-
ših mladincev in mladink. Dr-
žavna prvaka sta postala Rok 
Dobršek in Nastja Modic, 
Lara Zupanc je osvojila tret-
je mesto. V skoku v daljino je 
do bronaste kolajne priskakal 
Egon Metelko. Lara Omer-

zu je upravičila status favori-
tinje v skoku v višino z zma-
go s preskočenimi 1,80 m pred 
klubsko kolegico Niko Plankar. 
Nika Glojnarič je z 8,52 sek od-
tekla nov državni rekord na 60 
m ovire za mlajše mladinke, s 
čimer si deli tudi najhitrejši 
čas na letošnjih svetovnih le-
stvicah IAAF za mlajše mla-
dinke. Marko Špiler je osvo-
jil naslov državnega prvaka v 
članski konkurenci v suvanju 
krogle z 18,21 m, njegov us-
peh je dopoplnil še Nejc Bra-
tanič z drugim mestom med 
starejšimi mladinci. Ob vseh 
državnih prvenstvih je na mi-
tingu, ki je potekal na Duna-
ju, Lara Omerzu postavila nov 
državni rekord v dvoranskem 
peteroboju, ki ga je popravila 
za kar 258 točk. 

V mnogobojih za mlade atle-
te so v kategoriji do 14 let 
med 81 nastopajočimi iz AK 
Brežice tekmovale: Dea Pa-
cek (6.), Nika Bevc (11.), Gaja 
Pinterič (14.), Neja Plankar 
(19.), Anamari Jeler Dolmo-
vič (29.) in Neža Brezovnik 
(67.). Med 33 ekipami so de-
kleta osvojila 3. in 9. mesto, 
kar je lepa perspektiva za na-
daljnje delo v AK Brežice.V ka-
tegoriji do 12 let sta brežiške 
barve zastopali Zarja Cvelbar 
in Alja Vratič. 
 Luka Šebek 

Kevo na čelu 
strokovnega sveta
Priznani brežiški atletski 
trener Vladimir Kevo je 
bil na seji upravnega odbo-
ra Atletske zveze Sloveni-
je soglasno potrjen za pred-
sednika strokovnega sveta 
AZS, katerega član je sicer že 
vrsto let. Brežičan, ki je na 
svetovni vrh popeljal Primo-
ža Kozmusa, bo na tem po-
ložaju nasledil dolgoletnega 
predsednika strokovnega 
sveta Martina Steinerja.

SEVNICA - Na skupščini 
Atletskega kluba Sevnica 
so razglasili tudi atleta leta 
2015. To sta postala Karin 
Gošek in Robert Lendaro, 
ki sta v lanskem letu doseg-
la izjemne športne rezulta-
te. Srednješolka Karin, ki je 
v letošnjem letu prestopila 
v Atletsko društvo Kladivar 
Cetis Celje, je v preteklem 
letu osvojila več naslovov državne prvakinje v teku na različ-
nih dolžinah v svoji starostni kategoriji, Robert pa je lanskoletni 
zmagovalec Sevniškega pokala ter veteranski podprvak na 10 
km Tržič, osvojil pa je tudi visoka mesta še na nekaterih drugih 
tekmovanjih.  S.�R.,�foto:�V.�L.

Karin in Robert atleta leta 2015

Karin Gošek in Robert Lendaro

Najboljše�med�mladinkami�v�skoku�s�palico:�Lara�Zupanc,�
Nastja Modic in Nina Pavlek s trenerjem Juretom Rovanom 
(foto:�I.�G.)

Brežiški�pionirji�na�treningu
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Bralec iz Leskovca pri Krškem je na uredništvo poslal foto-
grafije odpadkov, ki jih je nekdo odvrgel ob poti, ki iz Leskov-
ca vodi skozi gozd na Loke. »Res žalostno, da se kljub temu, 
da ima vsaka hiša posode za razvrščanje različnih odpadkov, 
še najdejo takšni, ki nimajo spoštovanja do narave in strese-
jo smeti na takšno mesto,« je zapisal, ogorčen ob nedeljskem 
odkritju. »Prebivalci Leskovca pri Krškem (Gmajna) upamo, 
da bodo pristojne službe odkrile storilca, saj si po struktu-
ri smeti vsaj mislimo, da se lahko najde tistega, ki je to stre-
sel,« je še dodal.

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

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!

V Sevnici nas obiščite v prostorih na naslovu Naselje heroja 
Maroka 29 (Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) vsak 
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno 
oddali naročila za male oglase, zahvale, voščila ter druge 
naročene objave, si ogledali in naročili knjige iz naše založbe 
Neviodunum ali se dogovorili za novinarski prispevek.

FRANCA BRATANIČA

SPOMIN

Spomin na vse lepe trenutke nam pomaga živeti brez tebe. 
Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu in mu 

prižigate sveče spomina.

Pogrešajo te: žena Danica, hčerka Martina z družino

Veseli�s�teboj�smo�živeli,�
žalostni,�ker�te�več�ni,
ostali�so�živi�spomini,
z nami potuješ zdaj ti.

28. 2. mineva deset let praznine, ki je nastala 
ob odhodu dragega moža, očeta, dedka

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

BETKE POGAČAR

Poslovili smo se od
upokojene sodelavke

Kolektiv Lekarne Krško

S svojim pogumom in ljubeznijo do življenja
nam bo ostala vedno v spominu.

 

EDI ŠOBA

SPOMIN

Hvala vsem, ki se ga spominjate.
Vsi njegovi

iz Krškega.

Sonce�tvoj�dom�obseva,
žarek�išče�tvoj�obraz,

dnevi�žalostno�minevajo,
ker ti si šel od nas.

V�naših�srcih�vedno�živiš,
zato�nas�pot�vodi�tja,�kjer�mirno�spiš.

Tam�luč�ljubezni�večna�gori
in�naša�ljubezen�s�teboj�živi.

11. februarja je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustil
dragi mož, oče in dedek

MIRKO SLAK

SPOMIN

Mineva 10 let, odkar ni več med nami

Žalujoči: Vsi njegovi

Kogar�imaš�rad, 
nikoli�ne�umre, 

le�daleč,�daleč�je.

iz Brežic.

Popravek in opravičilo
Na zadnji strani prejšnje številke Posavskega obzornika smo 
ga v uvodu v članek o Neži Maurer pošteno polomili, saj smo 
našo eminentno sogovornico po pomoti »postarali« za deset 
let in ji jih pripisali 95, čeprav je iz nadaljevanja članka jas-
no, da je bila rojena leta 1930, torej jih je decembra dopol-
nila 85. Zlasti gospe Maurer, pa tudi bralkam in bralcem, se 
za neljubo pomoto opravičujemo.� Ur.�

Sem prebivalka vasi Dobova, ki je v zadnjih mesecih slovela po be-
guncih. Mnogi so v povezavi z njimi izkazovali strah in nezaupa-
nje. Žal pa moram povedati, da se osebno bojim voznikov avtobu-
sov ali t. i. trol, ki begunce večkrat na dan prevažajo po Dobovi, 
saj vozijo prehitro, pravzaprav kar norijo po cesti od podvoza in 
naprej po Ulici bratov Gerjovičev ter v smeri železniške postaje po 
sicer mirni Selski cesti. 
Njihova neodgovorna vožnja me zelo moti, saj me skrbi tako za 
varnost ljudi kot živali. S takšno hitrostjo voznik avtobusa ne bi 
mogel pravočasno ustaviti, če bi mu slučajno na cesto skočil kak 
otrok ali pes. Tudi sosedje imajo podobne pomisleke in pravijo, da 
se pred avtobusi kar umikajo.
Te 'trole' srečam prav vsak dan, ko sprehajam psa in obenem opa-
zujem, kako drvijo. Čeprav sem jim že nekajkrat nakazala, naj upo-
časnijo, se vozniki samo smejijo in enkrat so mi celo potrobili. Oči-
tno se jim zdi vse skupaj smešno, meni pa ni niti malo, kajti prav 
žalostno in skrajno neodgovorno je, da ogrožajo našo varnost oni 
in ne begunci, kot so pred časom poročali mediji.
� Sanja�Berend,�Dobova

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

Norenje 'trol' po Dobovi

KRŠKO - Valvasorjeva knjižnica Krško je pričela sodelovati 
z društvom Fabularij že preteklo leto, ko se je začel odvijati 
prvi cikel pripovedovanj v Gspanovi sobi knjižnice. 

Septembra je bil organiziran dvodnevni festival Belin, katerega so 
krasile prav pravljice za stare in mlade. Pod vodstvom direktori-
ce Urške Lobnikar Paunović in predsednice društva Fabularij 
Katje Puntar so nadgradili uspešen projekt že decembra v obli-
ki prijetnih večerov v knjižnici, na katerih so pripovedovali fabule 
za odrasle. Pretekli teden pa se je odvil zadnji pripovedovalski ve-
čer v ciklusu Brezmejnih zgodb. Tokrat so bile glavna tema, kot 
se za ta čas spodobi, seveda maske. Pa vendarle te zgodbe za od-
rasle ne pripovedujejo o naših sladkih malčkih, ki jih vsako leto 
našemimo in se jim nasmejimo, temveč o pravih »maskah«, ki jih 
ljudje nosimo in se za njimi skrivamo pred svetom sleherni dan. 
Prireditev je potekala v zelo domačem vzdušju, v »dnevni sobi« 
Valvasorjeve knjižnice, kjer so nas pripovedovalci in njihovi ju-
naki  popeljali v svet starega Babilona, Izraela, Škotske in vse do 
slovenskega Pohorja. Kar šest pripovedovalcev nam je pripove-
dovalo ljudske in umetne pripovedke: Breda Podbrežnik Vuk-
mir, Ana Svetel, Lan Vošnjak, Katarina Nahtigal, Marina Gra-
dišnik in Katja Puntar. Večeri Brezmejnih zgodb se bodo še vrnili 
v knjižnico in takrat se pridružite ter napnite ušesa.� Sv.�M.

»Zaključek« Brezmejnih zgodb

Pripovedovalci�Brezmejnih�zgodb�o�maskah�v�krški�knjižnici

BREŽICE – Člani Društva likovnikov Brežice v avli Upravne eno-
te Brežice do konca februarja razstavljajo na eni strani panojev 
motive Pokrajine, ki so nastali v Vrbini v klasični oljni tehniki, na 
drugi strani panojev pa razkrivajo Zgodbe 2015 udeležencev z 
likovne kolonije, ki je potekala na gradu Bizeljsko. Kot je pove-
dal mentor, akademski slikar Gregor Smukovič, je bila zanj in 
udeležence kolonije na Bizeljskem prav posebna izkušnja, saj so 
slikarji lahko ustvarjali v prelepi srednjeveški arhitekturi gradu, 
kjer so se lahko seznanili tudi z delovnimi pogoji srednjeveških 
slikarjev. Pri tem je izrecno pohvalil predsednico društva Kristi-
no Bevc za izvirno lokacijo kolonije.� N.�J.�S.

Razstavljajo pokrajine in zgodbe

Udeleženci�kolonije�na�gradu�Bizeljsko

POHOD�NA�KULTURNI�PRAZNIK�-�Člani�Turističnega�društva�
Lovrenc�Raka�smo�počastili�kulturni�praznik�s�tradicionalnim�
pohodom.�Tokrat�smo�se�z�Rake�odpravili�do�cerkve�sv.�Neže,�
kjer�smo�se�okrepčali�z�jabolki�kmetije�Češnovar.�Pridružil�
se�nam�je�tudi�g.�župnik,�ki�je�povedal�nekaj�besed�o�kulturi,�
Francetu�Prešernu�in�zgodovini�cerkve.�Izvedeli�smo�tudi,�da�je�
v�Sloveniji�toliko�cerkva,�kolikor�je�visok�Triglav:�2864.�V�cerkvi�
smo izvedli tudi krajši kulturni program z recitiranjem Pre-
šernovih pesmi ter petjem ljudskih pesmi. Pohod smo zaklju-
čili�v�Pečaričevi�zidanici�na�Vinjem�vrhu.�Vir:�TD�Lovrenc�Raka
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NEŽE ŠKOFLJANC

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage sestre

Brat Alojz

po domače Nežike, iz vasi Brege

se iskreno zahvaljujem sosedom, vaščanom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem, ki ste izrekli besede sožalja, darovali sveče, cvetje in jo 
pospremili na zadnji poti. 

Posebna zahvala pa gre župniku Ludviku Žagarju za lepo opravljen 
obred in ganljive besede slovesa. Zahvala tudi družbi Kostak, ki je 
poskrbela za lepo ureditev mrliške vežice, cvetje, celotne pogrebne 
svečanosti in vse ostale podrobnosti, ki morajo biti ob takšnem 
bolečem trenutku urejene.

Vsem hvala.

LOJZETA KERINA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in vsem, 
ki ste nam izrekli sožalje in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Posebna zahvala župniku gospodu Ludviku Žagarju za lepo opravljen
obred, dr. Stanislavu Sunčiču za pomoč in lajšanje bolezni ter še 
posebej dr. Irmi Rozman Sinur in celotnemu bolnišničnemu osebju 
Pljučnega oddelka SB Novo mesto.

Vsi njegovi

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

strica, bratranca, tasta in svaka

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,

a nate spomin
bo vedno ostal.

MARIJE METELKO

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste darovali šopke, vence, sveče, 
svete maše, izražali pisna in ustna sožalja. Posebne zahvale gredo 
družini Rostohar in Jazbec, Zlatki Metelko in njeni družini, pogrebni 
službi Blatnik, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevski 
skupini Lavrencij z Rake in izvajalcu Ave Marija. Hvala tudi gospe 
Blatnik za ganljive poslovilne besede ob odprtem grobu. 
Hvala vsem.

V globoki žalosti: mož Miha,
sin Martin z družino, hči Erika z družino in vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame,
sestre, babice, tašče, botre, snahe

iz Hudega Brezja

Življenje�celo�si�garala,
vse�za�dom�in�družino�si�dala.

Sledi�ostale�so�povsod
od dela tvojih pridnih rok. 

ANTONIJA ŽMAVC

ZAHVALA

Tiho se je v 80. letu poslovila naša draga
žena, mama, stara mama, tašča, sestra in teta

Žalujoči z bolečino v srcu: vsi njeni

z Vinarske ceste 5 na Bizeljskem.

Hvala vsem, ki ste se od naše Antonije poslovili, ji darovali cvetje, 
sveče ter svete maše.

Posebna zahvala velja govorniku g. Roku Kržanu, Moškemu 
pevskemu zboru Bizeljsko, župniku, gospe Aniti Veršec, sosedom in 
prijateljem, ki ste s stiskom rok izrazili sožalja.

Ko�ostaneta�bolečina�in�praznina,
ko�spoznaš,�da�ni�poti�nazaj,

ostane�nate�misel�živa�in
spomin za vekomaj.

IVAN POČEK

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki ste se mu poklonili in se udeležili zadnje slovesnosti 
ter delili z nami bolečino v srcu.

Žalujoči: vsi njegovi

Prezgodaj je zaspal naš dragi sin in oče

Vsak�v�življenju 
pusti del sebe 

in s seboj 
odnese del nas …

iz Globokega 18.

ANTONA KODRIČA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje ter vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku, gospodu Žičkarju, LD 
Podbočje, pevcem, sodelavcem iz Podgorja in gospe Justini Barbič.

 Žalujoči: vsi njegovi

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

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.

LJUDMILE MILKE DERŽIČ

ZAHVALA

se zahvaljujemo vsem, ki ste ji polepšali ali lajšali dneve življenja,
ob njeni smrti pa sočustvovali z nami.

 Žalujoči: vsi njeni

Ob izgubi drage žene, mame, stare mame 
in prababice 

Srce�je�dalo�vse,�kar�je�imelo,
nobene�bilke�zase�ni�poželo,

Odhajam�praznih�rok,�neznano�kam,
a ve le Bog.

rojene Cvetko, iz Dobove

ANTONIJE LIPAR

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti, darovali za svete maše, sveče, cvetje, denarno pomoč in nam 
stali ob strani. Hvala reševalni ekipi ZD Brežice in Intenzivnemu 
oddelku bolnice Brežice. Hvala g. Žičkarju za organizacijo pogreba, 
ge. Ivanki za izrečene besede slovesa, g. župniku Kozincu za 
pogrebno mašo in pogreb. 
Vsem in vsakemu posebej, ki ga posebej nismo omenili, se iskreno 
zahvaljujemo.

Žalujoči: vsi njeni

Ob izgubi naše predrage mame, babice,
prababice, sestre, tete in botre

iz Podgorja pri Pišecah

Niti zbogom nisi rekla
niti�roke�nam�nisi�podala,

a v naših srcih za vedno boš ostala.

MARIJE ANTONČIČ

ZAHVALA

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste se prišli poklonit njenemu spominu, nam izrekli pisna in ustna 
sožalja ter jo pospremili na njeni zadnji poti.
Posebno zahvalo smo dolžni družini Žnidarič z Bizeljskega za 
prijaznost in skrb v zadnjih mesecih njenega življenja.
Vsem iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

Ob izgubi naše drage mame

iz Globokega

Čakate�me,�rože�cvetoče,
za�hišo�domačo�zeleni�gaj,
moj�dragi,�domači�kraj.
Rada�bi�prišla,�oh,�rada.

A�tja�me�več�ne�bo,
ker vzela sem slovo.

BRANETA MEŠIČKA

ZAHVALA

Ob prezgodnji izgubi našega ljubega sina,
moža, očeta, brata in dedka

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečena pisna in ustna sožalja, podarjene sveče in svete maše.

Posebna zahvala medicinski sestri Andreji Malnar za vso ljubeznivost 
in skrb, župnikoma Mitji Markoviču in Janezu Turineku za sočutne 
besede ob zadnjem obredu, govornici ge. Margareti Marjetič za 
poslovilni govor, citrarki ge. Jasmini Levičar, pevcem in trobilcem.

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste se mu poklonili in se udeležili 
zadnje slovesnosti ter delili z nami bolečino v srcu.

Tja�se,�majhno,�majceno�bitje,
vračam�domov�kot�potok�v�izvir.

(T.�Pavček)

DOMEN GERMOVŠEK

SPOMIN

Tvoji najdražji

30. januarja je minilo 10 let,
odkar je odšel v večnost naš predragi

Hvala, dragi Domen, za vsak trenutek, ki si ga delil z nami.
Vemo in čutimo, da nas spremljaš in varuješ

v slehernem trenutku našega življenja.
Nosimo te v srcih!

Hvala vsem, ki se našega Domna spominjate v molitvi, darujete za 
svete maše, mu prinašate rožice in prižigate svečke.

(24. 12. 1999 – 30. 1. 2006) iz Pišec.

Kje�so�očke�tvoje, 
kje�tvoj�mili�je�obraz, 
kje�so�rok'ce�tvoje, 

ki objemale so nas.

ŠTEFANIJE VRTOVŠEK

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, sodelavcem iz podjetja Siliko in članom ŽPS Boštanj, ki 
ste bili v teh težkih trenutkih z nami, ko se je njena bitka z boleznijo 
končala. Najlepša hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti, nam izrekli besede sožalja, podarili sveče, cvetje in svete maše. 
Posebna zahvala g. župniku Fonziju za lepo opravljen obred, pevcem 
za odpete žalostinke, pritrkovalcu, trobentaču ter pogrebni službi 
Komunala Sevnica, cvetličarni ZelenaPika in Hotelu Ajdovec.
Vsem in vsakomur še enkrat, iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage
mame in stare mame

s Kompolja

Pomlad bo na tvoj vrt
prišla�in�čakala,

da�prideš�ti,�
in�sedla�bo�na�rožna�tla�

in�jokala,�ker�te�ni.�
(S.Gregorčič)
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

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

dljivo, ugoden dostop, možni 
priključki. 
Tel.: 49 69 268, 041 823 389

V Drenovcu pri Bukovju odda-
mo v najem manjšo kmetijo s 
kmetijskim poslopjem in sta-
novanjskim objektom. Mož-
nost najema samo stanovanj-
skega objekta. EI: da. 
Tel.: 041 620 441, Vlado

Oddam travnika za košnjo (5 
ha), 2 ha v ravnini, ostalo lepo 
dostopno s stroji, Pleterje pri 
Zdolah (možno z gnojnico). 
Tel.: 041 370 786

AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Kupim starejši moped Tomos 
z menjalnikom, 5 ali 4 brzi-
ne, lahko nevozen ali brez do-
kumentov. Tel.: 041 681 058, 
Lojze

Prodam kombi Mercedes 
Benz 110 CDI Vito, podaljšan, 
5 sedežev, klima, zatemnjena 
stekla, vlečna naprava, teh-
nični do 30. 9. 2016. Cena 
2.700  €. Tel.: 031 345 250

KMETIJSTVO

Prodam ohranjen traktor Ze-
tor 5211, letnik 1991, realnih 
2890 del. ur, in starejšo samo-
nakladalko SIP. 
Tel.: 041 571 453

Prodam traktorske verige, 
750 x 16, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 205 106

Nakladalko Pionir 17, malo 
rabljeno, lepo ohranjeno, pro-
dam. Tel.: 041 595 061

Prodam sejalnico za žita in 
travo, travniško brano, križ 
200/100, krmilnike za drob-
nico, dvižni drog s kleščami, 
motor Yawa, podaljšek za ka-
mion. Tel.: 041 439 288

Prodam rotacijski plug Muta, 
okrogli priklop, in vrtno frezo 
Marko. Tel.: 030 694 956

Prodam naravno sušeno koru-
zo in 3 prašiče, težke 100-150 
kg. Tel.: 041 587 261

Prodam oves, ječmen, pšenico 
in kozolec Toplar. 
Tel.: 07 49 69 474 

Prodam koruzo v zrnju in ječ-
men. Tel.: 041 596 113

Prodam koruzo v zrnju in ječ-
men, lahko tudi dostavim. Ku-
pim teličko SL, 120 kg. 
Tel.: 051 499 355

Prodam suho koruzo v zrnju 
in vino cviček. Menjam tudi za 
drva. Tel.: 07 49 75 190

Prodam suhe okrogle bale 
sena in Acme motor. Cena po 
dogovoru. Tel.: 03 58 06 156

Prodam krmo in otavo v ok-
roglih balah, kole za vinograd 
in prašiča, 180 kg. 
Tel.: 031 397 434

Prodam seno v okroglih balah 
in v kockah. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 69 025

Prodam 100 kock sena, cena 
1,20 € (Brežice). 
Tel.: 040 394 744

Prodam seno v okroglih balah 
ali menjam za drva. 
Tel.: 041 894 507

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

Prodam mešana drva, rezana, 
cepljena. Možna dostava. 
Tel.: 031 537 145

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

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

Prodam 10 m gabrovih drv, 
zelo ugodno, in 3 starine, sta-
re 200 let ali več. 
Tel.: 041 847 896

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam cviček po 1,5 €/l ali 
menjam za prašiča. 
Tel.: 041 333 048

Prodam vino žametna črnina, 
analiza narejena. 
Tel.: 041 652 045

Prodam rdeče vino cviček in 
modro frankinjo, cena 1,30 €/l 
in 1,50 €/l. Tel.: 041 675 881

Prodam vino cviček in žganje 
viljamovko. Tel.: 051 800 842

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

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

Odpiranje podjetij in podružnic, virtualna pisarna,
najem opremljenih pisarn, računovodske storitve,

prevajanje, coworking, pravna svetovanja, pridobitev
davčne številke, nepremičnine, dovoljenja za delo,

vse ostale storitve...

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

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

AKCIJA

260€ + DDV

NAJMANJŠA DAVČNA
BLAGAJNA NA TRGU!

- enostavna uporaba
- vse v eni napravi
- brez najemnin
- za vse dejavnosti !

OBIŠČITE NAS NA LOKACIJI V
BREŽICAH, KJER VAM NUDIMO:

- največjo izbiro davčnih blagajn v Posavju
- nakup blagajne “na ključ”
- nakup dodatne opreme
- strokovno svetovanje
- najem blagajn- najem blagajn

ČERNELČEVA CESTA 3
8250 BREŽICE

040 29 28 20
07 49 93 155

IT-Trade, spletne storitve in trgovina d.o.o.

info@it-trade.si
www.it-trade.si

KOPALNI AVTOBUS ZA TERME 
PARADISO DOBOVA

ODHODI: vse od Radeč, Šentjanža, Krmelja, 
Sevnice ... do Term Paradiso Dobova. 

Predhodna prijava V cene so vključeni OBVEZNA! 
prevoz, vstopnica za 4-urno kopanje in 
organizacija. 

VSAK PONEDELJEK! 
Več informacij: turizem.prah@siol.net, 07 81 62 880, 031 643 338

10 - 12 €

NEPREMIČNINE
Projektiranje, legalizacija 
stanovanjskih in gospodarskih 
objektov. PIS biro Damjan Ži-
bert s.p., Glavni trg 27, Sevni-
ca. Tel.: 031 431 315

Prodam hišo (200 m2) v Ro-
višču, delno obnovljeno, vselji-
vo, EI: E, vredno ogleda. 
Tel.: 041 910 232

Prodam hišo z dvoriščem v 
Brežicah na lepi lokaciji, EI: v 
izdelavi. Tel.: 051 483 103

V obrtni coni Boštanj prodam 
parcelo (1500 m2) s poslovnim 
prostorom in stanovanjsko 
hišo, EI: da. Tel.: 031 643 343

Ravne pri Zdolah - prodam 
parcelo z začetno gradnjo zida-
nice, cena 15 €/m2 + stroški zi-
dave, možnost kredita. 
Tel.: 031 603 089

Prodam ali dam v zakup pla-
čilne pravice za cca. 10 ha. 
Tel.: 051 679 797 

Prodam vinograd pod Rako v 
Slinovicah. Tel.: 07 49 75 016

Prodam bivalno zidanico 
(elektrika, vodovod, central-
no ogrevanje na kurilno olje) 
in vinograd (600 trt). 
Tel.: 041 483 922

Prodam vinsko klet z bivalnim 
prostorom v Mrzlavi vasi (EI v 
izdelavi). Tel.: 031 620 194

Vinograd (400 trt), objekt, 
gozd in pašnik prodamo ali 
damo v obdelavo, skupaj 1 ha, 
Sr. Arto. Tel.: 031 214 635

Kupim manjše stanovanje v 
nižjem nadstropju v Sevnici 
ali Krškem. Tel.: 041 621 285

V najem oddam vinograd s 
500 trtami v Piroškem vrhu 
za 10 let ali prodam; zazi-
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Prodam kvalitetno rdeče de-
želno vino (leva stran Save) ali 
menjam za odojke. 
Tel.: 041 697 841

Prodam vino modra frankinja 
in mešano belo, Bizeljsko-sre-
miški okoliš. Tel.: 041 845 675

Prodam 700 litrov dobrega 
cvička. Okolica Gadove peči. 
Tel.: 051 423 183

Prodam 100 litrov vina šmar-
nice in kupim kotel za žganje-
kuho, od 80 do 120 litrov. 
Tel: 070 848 863

Prodam kvalitetno rdeče vino. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 070 746 010

Prodam modro frankinjo in 
belo vino. Tel.: 041 983 525

Prodam vino modri pinot, 
frankinjo, chardonay, muškat–
polsuho, Bizeljsko, cena po do-
govoru. Tel.: 040 781 444

Prodam vinogradniške steb-
re (kovinske in lesene, kvali-
tetne), primerne za vinograd 
ali ograje. Tel.: 051 660 993

Prodam žagano kostanjevo 
kolje, 300 kom, cena 1 €/kos. 
Tel.: 031 471 617

Prodamo kostanjevo kolje, 
dolžine 1,60 – 2,50 m, ter hru-
škov in orehov les. 
Tel.: 041 832 189

Prodam kostanjevo kalano 
kolje, dolžine 2 m. Okolica Bre-
žic. Tel.: 031 757 220

Prodam semenski in jedilni 
krompir desiree, prašiča (130 
kg), ajdo, koruzo, molzni stroj 
in traktor Fendt 209P. 
Tel.: 031 845 064

Prodam sadike jablan Topaz. 
Tel.: 031 230 753

Prodam 3 kg orehovih je-
drc, edina maščoba je sadne-
ga izvora in vsebuje omega 3,6. 
Cena 8 €/kg. Tel.: 051 214 146

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 teli-
ce za zakol ter suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj! Drofenik Ta-
dej s.p., Nezbiše 13, Pristava 
pri Mestinju. Tel.: 040 179 780

Prodam brejo telico simen-
talko, 2 teleta, stara 3 tedne 
(LS-ČB), in mladega merjasca, 
zelo lepega. Tel.: 031 431 681

RAZNO

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

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

Prodam posodo inoks (20 l) 
za fugiranje kamna z venti-
lom, PVC cevjo in kompresor-
jem. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 815 236

Prodam 2 lesena voza. 
Tel.: 070 739 874

Kupim rabljene salonitne 
plošče visoki valj, približno 
100 kom. Tel.: 040 738 059

STIKI

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

Sem urejen moški, star 44 let, 
in iščem življenjsko sopotni-
co, staro do 48 let. Sem samski, 
imam urejeno življenje, svoje 
stanovanje, sem vesele narave, 
nežen, spoštljiv in čustven člo-
vek. Tel.: 031 282 815

Kupim bikca, mesnate pasme, 
težkega do 160 kg. 
Tel.: 031 312 613

Telico simentalko za nadaljnjo 
rejo, težko do 250 kg, kupim. 
Tel.: 031 790 187

Prodam kravo simentalko s 
prvim teletom. 
Tel.: 07 49 56 406

Prodam bikca, starega 2 me-
seca, in teličko, staro 2,5 me-
seca, oba simentalca, ter pra-
šiče, težke 30-160 kg. 
Tel.: 051 872 179

Prodam pašne cike: brejo kra-
vo, staro 9 let, brejo telico, bik-
ca bikovske matere (280 kg), 
bikca (220 kg) in teličko (160 
kg). Tel.: 07 81 88 002, 051 
303 215

Prodam prašiče, težke 160-
240 kg, možen zakol, in jedil-
ni krompir. Tel.: 07 49 67 826, 
zvečer

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468

Ugodno prodam prašiča za za-
kol ali nadaljnjo rejo, hranjen z 
domačo kuhano hrano, mesna-
ti tip, možen zakol. Kupec bo 
nagrajen. Tel.: 031 664 286

Prodam prašiče, od 100 do 
200 kg za 1,60 €/kg, in svi-
njo, cca. 230 kg. Okolica Bre-
žic. Tel.: 041 514 135

Prodam prašiče mesnate pa-
sme, težke 30 - 90 kg. Okolica 
Sevnice. Tel.: 031 434 572

Prodamo 2 prašiča, težka 80-
90 kg, in ječmen. 
Tel.: 070 874 133

Prodam prašiče, težke od 50 
do 100 kg, možen zakol. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 242 263

Prodam prašiča, 150 kg, cena 
1,5 €/kg, možna dostava ali za-
kol (okolica Dobove).
Tel.: 031 762 872

Prodam prašiče, težke od 100 
do 160 kg, hranjene z domačo 
hrano (okolica Dobove). 
Tel.: 041 243 497

Prodam plemenske kunce, 
velike mesnate pasme. Lahko 
tudi za zakol. Tel.: 051 358 306

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodamo trosed, raztegljiv v 
kavč, in dvosed, blago mikrofi-
bra, lepo ohranjena, stara pet 
let. Tel.: 041 514 129

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 (5/2016) bo izšla v 
četrtek, 3. marca 2016.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 25. februar 2016.

PERUTNINARSTVO 
MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

bele kilogramske piščance,
rjave in grahaste jarkice
v soboto, 20. februarja.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da bo prodaja 
belih kilogramskih 

piščancev ter mladih rjavih 
in grahastih jarkic:

1. termin: 20. februarja,
2. termin: 25. in 26. marca.

Spoštovane 
stranke! 

PERUTNINARSTVO CIGLAR Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

1. marca prodaja belih 
kilogramskih piščancev ter 

jarkic na Senovem, 
27. februarja pri Mirt Alojzu 

na Gmajni 28, Raka. Vsak 
četrtek pa lahko kupite 

enodnevne bele piščance. 
Vso perutnino je potrebno 

naročiti na 
031 676 724 

ali 07 49 73 190.

 
Ponujamo vam zanimive 

možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

SEVNICA - 12. februarja je imelo Društvo konjerejcev in konje-
nikov Sevnica občni zbor, na katerem se je zbralo 20 članov. Ti 
so ponovno imenovali Antona Grilca s Pečja za predsednika 
društva, ki rad privzgaja ljubezen do konj tudi mlajši generaciji. 
Najstarejša člana sta Franc Požun iz Lončarjevega Dola in Lojze 
Blatnik s Konjskega. Eden izmed načrtov društva je nadaljeva-
nje s strokovnimi eksurzijami in z raziskovanjem primerov dob-
rih praks pri vzreji in negi konj, udeležba na žegnanjih konj, v 
Rovišču pri Studencu pa bi želeli v letošnjem letu pripraviti tudi 
prve konjeniške igre.  S.�R.,�foto:�J.�Kelnarič

CERKLJE OB KRKI - V postnem času se odvijajo različni pasijoni 
in vsak je na svoj način dragocen. V Župniji sv. Marka v Cerkljah 
ob Krki so pripravili nekoliko drugačen pasijon v obliki skoraj dve 
uri dolge dramske igre in delno muzikala z naslovom Marko - pa-
sijon ljubezni, ki gleda na odrešenjske dogodke, kakor naj bi jih 
doživljal sv. Marko. Pisec in režiser je domači župnik mag. Janez 
Žakelj. Predstave bodo v dvorani gasilskega doma v Cerkljah ob 
Krki, in sicer premierna v nedeljo, 28. 2., ob 17.00, ostale pa še 
5., 6. in 28. 3. ob 18.00 ter 24. 4. ob 19.00. Prostovoljni prispevki 
bodo namenjeni popotresni sanaciji cerkvenega zvonika.  R. R.

Pripravljajo konjeniške igre 

Predsednik�Društva�konjerejcev�in�konjenikov�Sevnica�ostaja�
Anton�Grilc,�ki�se�rad�posveti�tudi�učenju�ježe.

Marko - pasijon ljubezni

RADEČE - 1. februarja se je v Domu kulture Radeče odvil glasbe-
ni recital, na katerem sta se predstavila mlada in perspektivna 
glasbenika - Jure Knez na saksofonu in Boris Knežević na kla-
virju. »Raznovrstna klasična glasba nas je božala kot potoček na 
kaskadah, ki živahno, veselo igrivo žubori, in potem nas je spet 
ponesla med eksotične ptice deževnega gozda in s predpremier-
no izvedeno Malo suito zasanjano umirila,« je strnila svoje vtise 
po zaključenem koncertu Nevenka Vahtar.  S.�R.

Recital dua Knez - Knežević
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Gre za njeno prvo samostoj-
no knjigo, v kateri so na enem 
mestu zbrane njene kolumne 
iz časopisa Posavski obzornik. 
Sto kolumn, kar je približno 
dve tretjini od več kot 150 ko-
lumn, kolikor jih je bilo v ča-
sopisu objavljenih med letoma 
2005 in 2015, je zbral in ure-
dil direktor zavoda in odgovor-
ni urednik Posavskega obzor-
nika Silvester Mavsar, knjigo 
pa je oblikoval Matjaž Mirt. 
Uvodoma je poln Mali avdito-
rij Posavskega muzeja Brežice 
pozdravila njegova direktori-
ca Alenka Černelič Krošelj, 
ki je dejala, da si je brez Nat-
je težko predstavljati kultur-
ne dogodke. Obenem je izrazi-
la veselje, da so si pri Zavodu 
Neviodunum za predstavitev 
knjige izbrali ravno kulturni 
dan, ko praznujejo vsi, ki čuti-
jo s kulturo. Nato je pred mi-
krofon stopil urednik knjige 
Mavsar in med drugim pouda-
ril, da se je z Natjo prvič srečal 
pred desetletji, ko so na breži-
škem radiu pripravljali zanimi-
ve oddaje. Dejal je, da je Natji-

na novinarska dejavnost zelo 
bogata. Po prvi zaposlitvi v vrt-
cu Brežice je tri desetletja de-
lala na lokalni radijski postaji 
Radio Brežice, s posebnim ve-
seljem je ustvarjala ponedelj-
kove večerne avtorske odda-
je, ki so bile v precejšnji meri 
posvečene rojakom na Hrva-
škem. Ko je brežiški radio iz-
dajal časopis Savaglas, je zanj 
pisala prispevke, intervjuje in 
kolumne. Bila je tudi honorar-

na sodelavka ljubljanske revi-
je Moj hobi in mariborske re-
vije 7 dni. Zadnje desetletje se 
posveča novinarskemu delu za 
Posavski obzornik, za katere-
ga piše kolumne, intervjuje in 
druge prispevke.

Mavsar je še dejal, da Natja z 
veliko skrbnostjo in ljubezni-
jo do kulture spremlja kultur-
ne dogodke, do danes je obi-
skala in napisala prispevek o 
neštetih literarnih, gledaliških, 
glasbenih in drugih dogodkih 
ter delala pogovore s številni-
mi ustvarjalci, umetniki, izva-
jalci in zanje našla prostor v 
svojih prispevkih. Njene kolu-
mne je označil za zelo pestre. 
Znotraj ene kolumne avtori-

ca obravnava več tem. Bra-
nje njenih kolumn je kar na-
porno, je pojasnil, saj najprej 
začne z obravnavo ene, aktu-
alne, vsakdanje teme, v nas-
lednjem odstavku pa se loti 
že druge. Natja je stilsko zelo 
svojevrstna, uporablja krat-
ke stavke, nenavaden besedni 
vrstni red, pogovorne izraze. 
Njen stil je večkrat vse prej 

kot novinarski, poročevalski, 
nekateri odstavki so poetič-
ni, zelo kvalitetni, kot literatu-
ra. Iz vsega tega pa veje njen 
resnično iskren odnos, neza-
držno izraža svoje mnenje, ki 
ga je sčasoma tudi pripravlje-
na spremeniti, če argumenti-
raš nasprotno. Večkrat se lo-
teva istih tem, saj se nekateri 
problemi v družbi niso rešili 
in je treba nanje vedno znova 
opozarjati, je še dejal Mavsar. 
Iz njenih kolumn je želel nap-
raviti zgodbo, zato jih je razvr-
stil glede na vsebine, kot da gre 
za pregled enega leta in znotraj 
tega leta je umestil 12 sklopov 
(kot 12 mesecev), ki so poime-
novani z naslovi kolumn ali pa 
izrazi, ki ponazarjajo tipične 
vsebine za posamezen sklop. 
Kot je še povedal Mavsar, je 
ena najpogostejših tem v nje-
nih kolumnah kultura, pogos-
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Rojstvo Natjine knjige na kulturni praznik
BREŽICE - Letošnji kulturni praznik so pri krškem Zavodu Neviodunum, zavodu za kulturo in odnose z jav-
nostmi, obeležili na poseben način - z rojstvom nove knjige »Dober dan, resničnost!« sodelavke Posavske-
ga obzornika ter dolgoletne radijske in časopisne novinarke Natje Jenko Sunčič. 

to izhodišče njenih besedil pa 
so prazniki. Čeprav je bilo v 
Brežicah doslej objavljenih že 
lepo število knjig in drugih pu-
blikacij, pa nobena izmed njih 
ne razkriva tukajšnjega utripa 
na tako neposreden način, kot 
to počne Natja v svojih kolum-
nah, je poudaril.

V nadaljevanju je Maruša 
Mavsar zelo doživeto in nav-

dihujoče prebirala Natjine ko-
lumne, za glasbene premore 
pa sta z izbranimi slovenskimi 
in hrvaškimi popevkami pos-
krbela Elizabeta in Dragu-
tin Križanić. Tudi avtorica je 

prebrala eno svojih najljubših 
kolumn - pismo predsedniku 
Drnovšku. Predstavitev je po-
vezovala Bojana Kunej, ki je 
na koncu poleg čestitke za iz-
dajo knjige Natji izrekla tudi 
voščilo ob njenem osebnem ju-
bileju, saj je ravno na kulturni 
praznik praznovala 70 let. Na-
tja se je posebej zahvalila ured-
niku knjige Mavsarju, brez ka-
terega po njenem te knjige ne 

bi bilo, prav tako vsem sodelu-
jočim pri predstavitvi kot tudi 
Vladu Cedilniku, ki je avtor 
naslovne fotografije na knjigi.

� Rok�Retelj,�foto:�P.�P.

Natja�je�bila�deležna�številnih�čestitk.

Natjine kolumne je prebirala 
Maruša Mavsar. 

Kulturni�dogodek�sta�obogatila�zakonca�Križanić.

Natja je prebrala eno svojih najljubših kolumn - pismo predsedniku Drnovšku.

Spodobi�se,�da�se�avtorica�v�knjigo�tudi�podpiše.

Razstava Castles (slov. grado-
vi) je edina razstava gradov v 
zaprtem prostoru na svetu, vse 
ostale so namreč na prostem. 
Poleg arhitekturno raznovr-
stnih gradov in trdnjav iz raz-
ličnih zgodovinskih obdobij 
ter dveh srednjeveških bitk so 
na ogled tudi natančne repli-
ke manj poznanega srednje-
veška orožja, v 3D kotičkih 
pa lahko obiskovalci napravi-
jo odlične fotografije. Makete 
gradov so narejene v razmer-
ju 1:75 oz. 1:100, vse so roč-
no narejene v Rusiji, od koder 
prihaja direktor podjetja Mali 
grad, turizem in storitve d.o.o., 
Taras Pazyak, ki je pripeljal 
to razstavo v posavske kon-
ce. Kot je dejal, ga je Sloveni-
ja pred leti tako fascinirala, da 
se je odločil celo živeti v naši 
državi. Izbral je kraj, ki je blizu 
avtoceste in ga obiskuje veliko 

Razstava z dnevom in nočjo
ČATEŽ OB SAVI - Od sredine decembra vas ob vstopu v Terme Čatež pozdravi velik napis Castles in za njim 
ogromen rdeč šotor. V njem je na ogled razstava 15 maket srednjeveških gradov in trdnjav iz Evrope in Azi-
je, med katerimi je tudi slovenski Predjamski grad.

turistov. Kot je še povedal, so 
na voljo tudi vodeni ogledi za 
večje skupine, razstava je pri-
merna tudi za šole, zato razmi-
šljajo, da bodo v prihodnosti 
organizirali oglede tudi za šo-

larje. Sicer pa makete gradov 
in figurice vojakov (vsak je ne-
ponovljiv in ima svoj obraz) v 
delavnicah v Rusiji izdeluje se-
dem ljudi šest do devet mese-
cev. Posebnost razstave je tudi 

ta, da se menjata dan in noč – 
deset minut je dan, eno minu-
to pa traja noč, zato se v noč-
nem času gradovi z različnimi 
osvetlitvami še posebej lepo 
vidijo. Za obiskovalce je na vo-
ljo tudi avdio vodič, preko ka-
terega lahko slišijo najzanimi-
vejše zgodbe, najprivlačnejše 
legende in najpresenetljivejša 
dejstva iz zgodovine gradov 
in njihovih prebivalcev. Po be-
sedah Pazyaka, ki je s Terma-
mi Čatež podpisal sedemletno 
pogodbo, bodo v roku dveh, 
treh let razstavo tudi dopolni-
li. V šotoru je tudi trgovinica, 
zelo primerna za zbiratelje. V 
njej lahko najdete vse, kar je 
povezano s srednjim vekom 
– od gradov, figuric vitezov in 
vojakov, risb, slik do viteških 
oblačil za otroke in knjižic z in-
formacijami o gradovih.
 R. Retelj

Gradovi�so�narejeni�tudi�v�različnih�letnih�časih;�na�fotogra-
fiji�nemški�grad�Neuschwanstein�pozimi.


