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Sevnica na krilih Melanijine zgodbe odpira vrata
SEVNICA - Oči sveta bodo jutri uprte v ZDA, kjer bo kot novi pred-
sednik največje svetovne velesile prisegel Donald Trump. Z njim 
se bosta (menda sicer z nekajmesečnim zamikom) v Belo hišo, 
najpomembnejšo vladarsko hišo na svetu, vselila tudi njegova 
žena Melania, rojena kot Melanija Knavs, po rodu iz Sevnice, in 
njun sin Barron. Ne glede na to, kaj si kdo misli o Trumpu, gre 
tudi z našega vidika za zgodovinski dogodek, ki ga še kakšno leto 
nazaj ne bi upal napovedati nihče. Kot rojstno mesto nove prve 
dame ZDA je Sevnica seveda že nekaj časa v središču (svetovne) 
pozornosti, kar bodo poskušali izkoristiti tudi v naslednjih dneh, 
ko pripravljajo dneve odprtih vrat, na katerih bo vodstvo občine 
z županom na čelu sprejemalo goste in jim predstavljalo turistič-
no ponudbo mesta. Vse seveda v upanju, da bo zgodba o Melani-
ji v mesto ob Savi, ki te dni kaže idilično zimsko podobo, v priho-
dnosti privabila večje število obiskovalcev.  P. P.
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Kaj se bo letos 
dogajalo v kulturnih 
središčih?
Posavske kulturne ustanove, ki so v zadnjem 
času dobile tudi nove ljudi na vodilnih mestih, 
tudi letos pripravljajo pestre programe, s katerimi 
bodo narekovale ne le kulturni, pač pa tudi širši 
utrip javnega življenja v regiji. 
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K TOLARJU V SNEGU IN MRAZU - V teh januarskih dneh je zima po nekaj letih »suše« spet pokazala 
svoje zobe. O polarnem mrazu z zelo nizkimi temperaturami in prvi letošnji snežni pošiljki ter 
čudoviti zimski kulisi se tudi v Posavju govori tako rekoč na vsakem koraku. Prave zimske razmere 
pa 14. januarja niso niti najmanj zaustavile 72 udeležencev 11. pohoda Po poti slovenskega tolarja 
v organizaciji Planinskega društva Brežice. Gre za tradicionalni pohod z Osredka pri Podsredi k 
spomeniku slovenskega tolarja na Velikem vrhu. Pred desetimi leti so namreč brežiški planinci prvi 
valuti v samostojni Sloveniji v spomin postavili obeležje, saj ga je ravno takrat zamenjal evro, 15. 
januarja pa je minilo 25 let, odkar je Banka Slovenije izdala slovenske tolarje. V teh časih se vse bolj 
zdi, da evro zaradi vseh peripetij v zvezi z EU izgublja svojo pravo vrednost in se tudi Slovencem vse 
bolj kolca po edinem res slovenskem denarju.  Foto: Ivan Rožman
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povedali so - o delovanju zimskih služb

Franc Zorec, Obrežje pri Radečah: Zimska 
služba je v preteklosti velikokrat zamujala in 
bila deležna slabe ocene. Nov pravilnik o zim-
skih službah je povzročil, da je prvi letošnji 
sneg prinesel še večji kaos na cestah, saj so 
bile ponekod očiščene veliko kasneje ali pa 
sploh ne. Ceste v Zasavju in Posavju so bile 

bolje očiščene, saj so nekatere službe ravnale po svoji trezni 
presoji ter prej pričele s pluženjem in posipanjem.

Jožica Sušin, Brežice: Glede na to, da je bil 
v tej zimi do sedaj samo en dan takšen, ko 
so morale zimske službe iti na ceste, težko 
komentiram njihovo delo, lahko pa rečem, 
da ponavadi nimam nobenih pripomb, saj 
so ceste in tudi pločniki očiščeni, mogoče bi 
lahko edino malo manj solili in na ta način 

tudi privarčevali. Treba je vedeti, da se vsega naenkrat pač ne 
da splužiti, zato morajo nekateri prebivalci počakati malo dlje.

Lojze Štih, Krško: Menim, da si cestne služ-
be v Posavju zaslužijo vso priznanje, saj svo-
je delo pozimi opravljajo tako, kot je treba. 
Takoj gredo na ceste in splužijo, razumljivo 
pa je, da ne morejo počistiti vsega naenkrat 
in sneg tudi kdaj namečejo pred vhodi. Ljud-
je preveč kritizirajo, namesto da bi tudi sami 

kdaj poprijeli za lopate in očistili svoje dovoze. Več sodelova-
nja med službami in prebivalstvom res ne bi škodilo.

BREŽICE - Na decembrski seji Občinskega sveta občine Breži-
ce so svetniki podali nekaj zanimivih predlogov oz. vprašanj, ki 
so vredni omembe. Ivan Kostevc (Lista Sonce) je vprašal, zakaj 
v zadnjih letih ni bilo izdano javno povabilo za izvajanje gostin-
skih storitev na dogodkih, kot je npr. festival Brežice, moje mes-
to, in zakaj storitve izvaja izključno ZPTM Brežice. Darko Udovič 
(SMC) je predlagal, naj občina preveri, ali je možno pri gostilni 
Budič na Čatežu ob Savi semaforizirano križišče preurediti v kro-
žišče, saj je v zadnjem obdobju zaradi zaprtja železnega mostu 
intenzivnost prometa tam zelo velika in večkrat pride do zasto-
jev. Antona Zorka (DeSUS) je zanimala situacija s stavbo bivše-
ga doma upokojencev v Brežicah. Direktorica občinske uprave 
Irena Rudman mu je odgovorila, da je po kar nekaj sestankih 
med občino ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, ki so na koncu le privedli do končnega dogo-
vora, kar naj bi pomenilo tudi podpis pogodbe, prišlo do zaple-
ta, saj je pristojno ministrstvo s strani ostalih ministrstev prejelo 
cel kup pripomb, kaj so naredili narobe pri usklajevanju. Zara-
di tega je občina tudi že zamudila možnost prijave na en razpis 
za obnovo bivšega DU. Njegova prihodnost tako še naprej osta-
ja negotova, stavba pa prazna in propadajoča.  R. R.

Pri bivšem DU prišlo do zapleta

DOBOVA - Državni sekretar na MNZ Boštjan Šefic je Krajevni 
skupnosti Dobova poslal dopis, v katerem je obljubil, da bo vlada 
upoštevala zahteve sveta KS, da se sprejemni (vlada ga je preime-
novala v začasni nastanitveni) center Livarna Dobova odstrani. 
Kot je za naš časopis izjavil predsednik sveta KS Dobova Mihael 
Boranič, so s Šeficevim vljudnostnim odgovorom zadovoljni in 
upajo, da bo vlada res držala besedo in, kot je obljubljeno, v mar-
cu ali aprilu odstranila center za sprejem in registracijo migran-
tov, v tem trenutku pa je tudi v iskanju nadomestne lokacije, če 
bi Slovenijo spet zadel migrantski val. Center v Dobovi namreč že 
več kot deset mesecev sameva. Šotori in vsa pripadajoča oprema 
so varovani, v teh mrzlih dneh pa jih tudi ogrevajo, kar seveda po-
meni določene stroške. »Ta sredstva bi bilo bolj smotrno porabi-
ti za kakšne druge namene,« je še povedal Boranič. V Dobovi so 
prav tako prepričani, da organiziranih prihodov migrantov z vla-
kom, ki smo jim bili priče pred enim letom, ne bo več.  R. R. 

Center bodo odstranili

POSAVSKI MUZEJ BREŽICE: 
LETO V ZNAMENJU VODE

Posavski muzej Brežice po zelo 
intenzivnem lanskem letu, v 
katerem so zabeležili kar 36 ti-
soč obiskovalcev oz. šest tisoč 
več kot leto poprej, tudi letos 
pripravlja pester program z več 
kot 80 dogodki v lastni organi-
zaciji, s katerimi bodo vabili v 
'mestu na brežcu' oz. v brežiški 
grad, v katerem domujejo.

Že v minulih dneh so z okroglo 
mizo »Življenje v letu 1991, živ-
ljenje v novih državah, ob no-
vih mejah« zaokrožili razstavo 
»Posavje v letu 1991 – moja, 
tvoja, njena in njegova zgodba 
je naša zgodba«, ki so jo posve-
tili 25-letnici samostojnosti 
naše države, 26. januarja pa 
vabijo na drugi koncert mladih 
glasbenikov iz posavskih glas-
benih šol. 29. januarja, ko bo 
minilo natančno 100 let od ve-
likega brežiškega potresa, sku-
paj z Uradom za seizmologijo, 
Agencije RS za okolje, Geološ-
kim zavodom Slovenije in Civil-
no zaščito Občine Brežice prip-
ravljajo celodnevno dogajanje 
v mestu, ki ga bodo v muzeju 
zaključili s posvetom, odprtjem 
Posavske muzejske vitrine na 
to temo in ulično razstavo s fo-
tografijami iz obdobja potresa, 

nekaj dni kasneje pa še s stro-
kovnim predavanjem o vlogi 
psov pri iskanju zasutih v ru-
ševinah. »Obeležitev obletni-
ce potresa je zelo aktualna, saj 
tudi zdaj živimo v potresnem 
času. Dediščino poskušamo po-
vezati s sodobnostjo in obletni-
ce so priložnost za to,« pravi v. 
d. direktorice Posavskega mu-
zeja Alenka Černelič Krošelj, 
ki je na čelu muzeja od sredine 
leta 2014 (nedavni kadrovski 
zaplet je opisan ločeno).

Že tretje leto bodo nadaljevali 
s projektom Posavskih muzej-
skih vitrin, v katerih predsta-
vljajo posamezne dele dedišči-
ne iz Posavja. »Zelo si želimo, 
da se res čuti, da smo posavski 
muzej - da imamo sicer sedež 
v Brežicah, naše delo pa je po-
vezano s celotnim Posavjem,« 
poudarja Černelič Krošljeva. 
Letošnje vitrine bodo posve-
čene 80-letnici poplave Podbo-
čju, pogrebnim šegam, žganim 
grobovom na Dobah, sevniške-
mu kiparju Janezu Zorku ter 
500-letnici reformacije, ki bo 
del večjega projekta pod okri-
ljem krškega muzeja. 

Rdeča nit letošnjega muzejske-
ga programa je sicer voda, ki so 
ji konec lanskega leta posveti-
li prvo razstavo iz cikla Štirje 
elementi (voda, ogenj, zemlja, 
zrak) in bo odprta do sredine 
leta 2018. Letos ji bodo dodali 
še razstavo v galeriji, na kateri 
bodo postavili na ogled likov-
ne upodobitve na temo vode 
(npr. akvarele Alenke Gerlovič, 
Stiplovškove motive mlinov in 
rek, Valvasorjeve grafike ipd.), 
nekatere druge programe ter 
katalog. V poletnem času imajo 
v načrtu tudi t. i. vodno pot. Do-
dajmo še, da bodo v muzejski 
galeriji predstavili 'pozabljeno' 

kiparko Alenko Eržen Šuštar-
šič iz Krškega, s čimer sledijo 
konceptu predstavljanja posa-
vskih likovnih ustvarjalcev iz 
različnih obdobij. V programu 
je tudi nekaj gostujočih razstav, 
z nekaterimi pa bodo gostova-
li sami.

V aprilu se bodo poslovili od 
razstav »Imago musicae: glas-
ba na baročnih poslikavah 
brežiškega gradu« in »Rimsko 
grobišče Dvorce pri Čatežu in 
hišaste žare kot pomnik davne-
ga religioznega doživetja«. Sle-
dnjo bo nadomestil nov vpog-
led na izjemne najdbe, saj bodo 
predstavili Rimsko steklo Ro-
mule. Tudi sicer bodo letos 
dali velik poudarek arheologi-
ji, saj bodo že v januarju priče-
li z urejanjem prostorov za pre-
novljeno arheološko razstavo, 
kar pomeni, da bosta dva pros-
tora sedanje stalne razstave v 
severnem delu gradu omejeno 
dostopna. Novo razstavo bodo 
odprli na dan muzeja, 26. ju-
nija. 

Muzejski konservatorji in re-
stavratorji bodo predstavili 
nov projekt »Znanje in vešči-
ne iz depoja«, saj se kaže pre-
cejšnje zanimanje po delavni-
cah s tega področja. »Osrednji 
del bo sodelovanje z OŠ Breži-
ce pri predmetu Likovno sno-
vanje, kjer se bodo lotili tudi 
freskotehnike in drugih zah-
tevnejših tehnik,« pojasnju-
je direktorica, v tem okviru pa 
bodo sodelovali tudi z Akade-
mijo za likovno umetnost. Na-
daljujejo tudi sodelovanje z 
Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine, kjer je Posavje 
razdeljeno med tri enote, in z 
upravljavci gradov Posavja, kar 
je del mednarodnega leta traj-
nostnega turizma za razvoj in 
napoved Evropskega leta kul-
turne dediščine (2018). »V so-
delovanju s Sevnico se bomo 
posvetili Lutrovski kleti in 
pripravili razstavo o konserva-
torskih posegih na gradu Sev-
nica, v Kostanjevici staremu 
župnišču, v Krškem pa Kapu-
cinskemu samostanu,« našte-
je nekaj projektov s tega pod-
ročja. 

V sodelovanju z ostalimi par-
tnerji nadaljujejo s projek-
tom Gradovi Posavja (o tem 
podrobneje ob kakšni drugi 
priložnosti), poleg tega bodo 
naprej urejali Banovo domači-

jo v Artičah, se ukvarjali z bre-
žiško hišo Del Cott in zahodno 
fasado mesta, spominom na Jo-
žeta Toporišiča ipd., ob vsem 
tem pa želijo okrepiti tudi pro-
mocijo muzeja. Ne bodo pa 
pozabili niti na najmlajše, ki 
jih bodo povabili na tri grajske 
dogodivščine. Leto bodo zno-
va zaključili z gala komornim 
novoletnim koncertom klasič-
ne glasbe, ki bo na uveljavljen 
datum - 30. decembra.

KULTURNI DOM KRŠKO: 
JUBILEJEV POLNO LETO

V Kulturnem domu Krško, ki 
poleg istoimenske enote zdru-
žuje še enote Mestni muzej Kr-
ško, Galerija Krško in Grad Raj-
henburg, so lani samostojno 
ali kot soorganizatorji izved-
li kar 506 dogodkov in prire-
ditev, na katerih so zabeležili 
69 tisoč obiskovalcev. V matič-
ni enoti so (so)organizirali 430 
dogodkov (skupaj 596) in ime-
li 45 tisoč obiskovalcev, v enoti 

Mestni muzej Krško, vključujoč 
Galerijo Krško in Mencingerje-
vo hišo, 41 dogodkov (skupaj 
81) in pet tisoč obiskovalcev, v 
enoti Grad Rajhenburg pa 35 
dogodkov (skupaj 86) in 19 ti-
soč obiskovalcev. V letošnjem 
letu, v katerem bodo z nizom 
dogodkov obeležili 40-letnico 
ustanove, želijo število obisko-
valcev po enotah povečati še za 
pet odstotkov.

Programska shema Kulturne-
ga doma Krško ostaja na rav-
ni iz preteklih let, pravi direk-
torica Darja Planinc. V enoti 
Kulturni dom Krško v ospredju 
ostajajo abonmajski program 
gledaliških predstav, vsebin-
sko prenovljen glasbeni abon-
ma, rumeni, otrokom name-
njen abonma, art in klasični 
filmski kino program, ob tem 
pa pripravljajo tudi dodatne 
programe, v katerih poskuša-

V posavskih kulturnih središčih bo tudi letos živahno
POSAVJE – Med pomembnejšimi soustvarjalci javnega življenja v naši regiji so tri profesionalne kulturne 
ustanove – Posavski muzej Brežice, Kulturni dom Krško in Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki. Ob 
začetku leta in pred bližajočim se kulturnim praznikom smo se posvetili njihovim letošnjim programom, s 
katerim bodo v svoje prostore poskušali privabiti čim več obiskovalcev.

Muzej z vršilko dolžnosti direktorice
Černelič Krošljeva je od konca minulega leta v. d. direktorice 
muzeja. Na javnem razpisu leta 2014 neizbrani kandidat, bi-
vši direktor dr. Tomaž Teropšič, je po zaključenem postopku 
vložil tožbo, ki ji je sodišče po večletnem postopku ugodilo in 
ustanoviteljem javnega zavoda naložilo, da opravijo ponovni 
izbor na podlagi javnega razpisa iz leta 2014, pri tem pa poda-
lo napotilo, da za imenovanje pristojni organ podrobneje ob-
razloži sklep oz. razloge za imenovanje, so nam pojasnili na 
Občini Brežice. Skupni organ za upravljanje zavoda je Černe-
lič Krošljevo nemudoma imenoval za vršilko dolžnosti direk-
torice za obdobje največ enega leta. »Delam normalno dalje, 
kar se bo zgodilo dalje, pa ni v mojih rokah. Upam, da bodo v 
ponovitvi postopka moje delo v minulih dveh letih in pol oce-
nili kot pozitivno,« o situaciji pove Černelič Krošljeva.

Alenka Černelič Krošelj

Darja Planinc

BREŽICE - Čez deset dni bodo v Brežicah obeležili točno sto 
let od rušilnega potresa. Prvi dogodek v sklopu obletnice 
se je odvil že novembra, ko je v malem avditoriju Posavske-
ga muzeja potekalo predavanje »Kako ravnati ob potresu«.

Predavatelj Erik Pagon z Uprave RS za zaščito in reševanje je 
spregovoril o tem, kako naj bomo na morebiten potres priprav-
ljeni in kaj je treba storiti v primeru rušilnega potresa. Najprej 
moramo poskrbeti za varnost stavbe, saj najboljšo zaščito med 
potresom omogoča stavba, ki je bila zgrajena po načelih potre-
sno odporne gradnje. Nato je treba določiti mesta tako v stavbah 
kot zunaj njih, ki se jih je treba ob potresu izogibati, in poskrbe-
ti za varnost v domu (npr. pritrditi omare na steno, onemogoči-
ti premikanje omaric in predmetov na koleščkih, velike in težke 
predmete ter predmete, ki se lahko razbijejo ali zlomijo, postavi-
ti na nižje police, odmakniti postelje od oken, predelnih sten in 
visokega pohištva). Če nas potres preseneti v zaprtem prostoru, 
svetuje Pagon, se oddaljimo od oken in drugih steklenih površin, 
poiščimo zaklon pod masivnimi mizami in klopmi, šolskimi mi-
zami ali med podboji vrat v nosilnih stenah, če takih možnosti ni-
mamo, pa v kotu ob notranjih nosilnih stenah prostora; na hodni-
kih se stisnimo k notranjim nosilnim stenam in si zaščitimo glavo; 
če smo v postelji, v njej tudi ostanimo, glavo si pokrijmo z blazi-
no. Če smo v prostorih z veliko ljudmi, ostanimo mirni, ne preri-
vajmo se proti izhodnim vratom, počakajmo, da potres mine in 
šele nato umirjeno zapustimo objekt. Če smo ujeti v ruševinah, 
ostanimo mirni, skušajmo ugotoviti, od kod prihaja zrak; če nis-
mo poškodovani, skušajmo odstranjevati ruševine v smeri, iz ka-
tere prihaja zrak, pri tem varčujmo s svojimi močmi; v enakomer-
nih presledkih udarjajmo s predmetom po kovinski napeljavi ali 
zidu; če imamo pri sebi mobilni telefon, ga uporabimo, čeprav ni 
nujno, da bodo po potresu telefonska omrežja delovala, občasno 
ga ugašajmo, da čim dlje ohranimo baterijo. Po potresu je treba 
pregledati stanje stavbe in poškodbe na njej.  R. Retelj

Na potres bodimo pripravljeni
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jo narediti izbor aktualnih gle-
daliških predstav in glasbenih 
koncertov, ki si zaslužijo, da jih 
vključijo v kulturni program v 
javnem interesu. Kot dodaja 
koordinator in organizator kul-
turnih programov Žiga Kump, 
uvajajo nov glasbeni cikel Ar-
sonica, pri katerem gre »za ši-
rok koncept tega, kar ponuja 
umetnost zvoka« in bo vklju-
čeval heterogene žanre in tudi 
glasbeno-scenske dogodke.

Tudi v muzejskih enotah je 
programska shema utečena, 
obogatili pa jo bodo z določe-
nimi aktualnimi vsebinami, 
povezanimi denimo s 500-le-
tnico reformacije in 540-letni-
co omembe mesta Krško. Vod-
ja muzejskih enot dr. Helena 
Rožman izpostavlja obraz-
stavni program (sklop preda-
vanj in delavnic za družine) ob 
razstavah o dr. Mihajlu Rosto-
harju in Šolski vrt v Mestnem 
muzeju. »Potekajo pa tudi razi-
skave, ki bodo rezultirale tudi v 
letošnjem razstavnem progra-
mu, osredotočene pa so pred-
vsem na letošnjo 40-letnico 
Kulturnega doma Krško, čemur 
bo jeseni namenjena razstava 
v Mestnem muzeju,« je doda-
la. Potekala bo tudi raziska-
va, na podlagi katere bodo leta 
2018 odprli razstavo Krško v 
osemdesetih, ves čas pa teče 
raziskava na temo industrij-
ske dediščine, s katero obliku-
jejo že program za leto 2019. 
Druge raziskave so vezane na 
segment memorialne dedišči-
ne, na fond Vladimirja Štovič-
ka, katere rezultat bo strokov-
na monografija Nine Sotelšek 
o njegovi plastiki, konec mar-
ca, ob obletnici odprtja muze-
ja, pa bo izšla tudi znanstvena 
monografija Karle Pacek »Ko 
spregovorijo matične knji-
ge: družbena zgodovina mes-
ta Krško med letoma 1850 in 
1918 v luči matičnih knjig. Že 
5. marca pa bodo v sodelova-
nju s Posavskim muzejem Bre-
žice predstavili krške insig-
nije ter obeležili 540-letnico 
pridobitve mestnih pravic. Ob 
500-letnici reformacije Rož-
manova izpostavlja raziskavo 
fresk v Mencingerjevi hiši in 
niz strokovnih predavanj na to 
temo. Seveda pa ves čas pote-
ka pedagoški program za na-
javljene skupine in individual-
ne vsebine. 

V Galeriji Krško, kjer je še od 
lani na ogled razstava Genski 

oltar, načrtujejo tri lastne raz-
stave, v njej pa se vedno pred-
stavlja tudi Društvo likovnikov 
Krško OKO. Na Gradu Raj-
henburg poteka raziskovalno 
delo na temo gospodov Raj-
henburških, v okviru progra-
ma Brestaniške miniature pa 
bo manjša razstava o samem 
naselju današnje Brestanice 
oz. nekdanjega Rajhenburga. 
V veliki dvorani bodo nada-
ljevali z likovnimi postavitva-
mi, denimo slikarko Anjo Jer-
čič, trapistovsko dediščino 
promovirali s festivalskimi 
dogodki, kot je Rajhenbur-
ški dan čokolade in likerjev. 
V porastu je tudi pedagoški 
program na gradu, dober od-
ziv imajo na javna vodstva po 
razstavah, ki jih v vseh enotah 
načrtujejo že ob bližnjem kul-
turnem prazniku. Tudi na gra-
du bodo, dodaja Kump, prip-
ravili več manjših, intimnejših 
koncertov, predvsem s pod-
ročja intersekcije med kla-
sično glasbo in sodobnejšimi 
glasbenimi zvrstmi, poleti pa 
seveda redni cikel gledaliških 
in koncertnih dogodkov Pole-
tje na gradu Rajhenburg. Več 
koncertnega dogajanja napo-
veduje tudi v Mestnem muze-
ju, s čimer bodo prispevali k 
oživljanju starega mestnega je-
dra. »Povedati je treba še, da se 
odzivamo v vse večje akcije v 
slovenskem prostoru, od med-
narodnega muzejskega dne in 
poletne muzejske noči do dne-
vov evropske kulturne dedišči-
ne in ta veselega dneva kultu-
re,« pa dodaja Rožmanova. 

»Stavim na to, da je znotraj 
vseh enot Kulturnega doma 
dobra in strokovna ekipa, ki 
je program sposobna izves-
ti na visoki ravni,« ob vsem 
naštetem poudarja direkto-
rica Planinčeva o 22-član-
skem kolektivu, med kateri-
mi je pet strokovnih delavcev. 
Izpostavlja še pomen sodelo-
vanja z občino ustanovitelji-
co, ostalimi javnimi zavodi, 
s katerimi sodelujejo pri po-
sameznih projektih, ter so-
rodnimi ustanovami v regiji, 
pa tudi na nacionalni ravni, pa 
tudi prepričanje, da je Kultur-
ni dom Krško s svojimi enota-
mi največja kulturna ustanova 
med Zagrebom in Ljubljano, ki 
želi s svojo ponudbo presegati 
ne le občinske in regijske meje, 
ampak postati eno pomemb-
nejših kulturnih središč v ju-
govzhodni Sloveniji. 

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC: 
MEDNARODNI PROGRAM

Po uspešnem letu 2016 v Ga-
leriji Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki tudi letos priprav-
ljajo bogat in raznolik raz stavni 
program z okoli desetimi raz-
stavnimi projekti v štirih raz-
staviščih (novi prostori v za-
hodnem traktu, nekdanja 
samostanska cerkev, lapida-
rij in Lamutov likovni salon), 
ki bo tudi letos mednarodno 
obarvan, s kar tremi večjimi 
medinstitucionalnimi projekti. 

»Težišče razstavnega progra-
ma prestavljamo iz nekda-
nje samostanske cerkve, kjer 
so bili prej bolj prestižni pro-
jekti, v nove razstavne prosto-
re zahodnega trakta galerije, 
kjer lahko pripravljamo večje 
razstave mednarodnega zna-
čaja. Na ministrstvu za kultu-
ro so podprli oba projekta, ki 
ju načrtujemo v teh prostorih,« 
pravi Goran Milovanović, ki je 
septembra lani nasledil dolgo-
letnega direktorja Bojana Bo-
žiča. Prvi je retrospektivna 

razstava Dušana Tršarja, ki 
jo bodo odprli konec marca, 
umetnika, ki je preko družin-
skih vezi zelo povezan s Kosta-
njevico na Krki, saj ima tam 
svoj vrt skulptur in dve javni 
skulpturi, je pa tudi častni me-
ščan. Retrospektivo bodo prip-
ravili v sodelovanju z Galerijo 
Murska Sobota ob Tršarjevem 
80. življenjskem jubileju. Jese-
ni jo bodo prestavili še v Mo-
derno galerijo v Ljubljani, do-
govarjajo pa se tudi z Muzejem 
sodobnih umetnosti v Zagrebu, 
s katerim so sodelovali lani ob 
razstavi Baunet, da bi jo leta 
2018 pokazali še tam. »Druga 
razstava v teh prostorih je prav 
tako posledica lanskega sode-
lovanja pri Omanovi retrospek-
tivi, ki smo jo pripravili skupaj 
s Koroškim muzejem moder-
ne umetnosti iz Celovca. Zdaj 
bomo predstavili del umetnin 
iz njihovega fonda,« o razstavi, 
ki bo zaznamovala zadnjo če-
trtino leta, pove Milovanović. 
Obiskovalci bodo lahko obču-
dovali izbrana dela, katerih 
glavna tema je upodobitev ži-
vali in človeškega telesa, zbirko 
risb ter krajin. Pri izboru bodo 
dali poudarek avtorjem sloven-
skega porekla, eden vidnejših 
je krajinar Marko Pernhart. 

Program so koncipirali, da 
bodo ciklično zapolnili tudi 
ostala razstavišča. V že ome-
njeni nekdanji samostanski 
cerkvi načrtujejo dve razstavi. 

V prvi polovici leta bodo vanjo 
umestili razstavo mlade škof-
jeloške slikarke Tine Dobrajc, 
pred kratkim nagrajene na bi-
enalu ilustracij v Ljubljani, ki 
ustvarja na zelo velikih platnih, 
kar se bo po Milovanovićevem 
mnenju zelo dobro ujelo s pro-
storom. V septembru pa se bo v 
sodelovanju z zagrebško gale-
rijo Lauba in Muzejem sodob-
ne umetnosti v Puli predsta-
vil hrvaški kipar, profesor na 
Akademiji likovnih umetnosti 
v Zagrebu Alem Korkut z inte-
rakcijsko postavitvijo na temo 
odnosa telesa do skulpture. 

Načrtujejo tudi po dve razsta-
vi v lapidariju in Lamutovem 
likovnem salonu. V lapidariju 
se bo zelo verjetno predstavi-
la Jožica Medle, ki zaključuje 
doktorski študij v Zagrebu, v 
Lamutovem likovnem salonu 
pa nagrajenka Pogleda 8 Nina 
Čelhar. »Mislim, da bomo us-
peli pripraviti tudi razstavo 
Uroša Abrama v koproduk-
ciji z Narodno galerijo, kjer 
bo bila najprej na ogled. Gre 
za kreativne portrete pred-
vsem mladih slovenskih ume-
tnikov, ki jih fotografira za Mla-
dino,« dodaja Milovanović. Še 
precej 'v zraku' pa je razstava 
ob 120-letnici rojstva France-
ta Goršeta, čigar stalno zbirko 
hranijo v kostanjeviški galeri-
ji. Šlo naj bi za bolj dokumen-
tarno razstavo v Lamutovem 
likovnem salonu, zastavili pa 
so jo skupaj z Umetnostnozgo-
dovinskim inštitutom France-
ta Steleta. Ker gre za produk-
cijsko dražji projekt, je njegova 
realizacija še odvisna od prido-
bitve sponzorjev.

Ne smemo pa seveda pozabi-
ti, da bo julija znova potekal 
mednarodni simpozij kiparjev 
Forma viva 2017, ki sodi med 
redke kulturne manifestaci-
je z dolgo tradicijo v Sloveniji. 
»Spet poskušamo nazaj pove-
zati vsa delovišča. Skupna stro-
kovna komisija bo letos izbrala 
avtorje za delovišči v Kostanje-
vici na Krki in Seči pri Portoro-
žu, verjetno pa bomo pripravi-
li tudi skupen katalog za vseh 
šest avtorjev,« pojasnjuje di-
rektor kostanjeviške galerije, 
ki je s 4465 m2 razstavnih po-
vršin največji muzej v Sloveniji. 
V galeriji je sicer 15 zaposlenih 
in trije javni delavci, a so med 
njimi le trije strokovni delavci. 
Milovanović bi rad zaposlil še 
enega kustosa, ki bi se ukvarjal 
s projekti s področja ekspresi-
onizma. Kostanjeviška galerija 
namreč v večji meri hrani dela 
slovenskih ekspresionistov, 
zato želijo z večjo razstavo v 
letu 2018 naše avtorje posta-
viti ob bok njihovim učiteljem 
ter vzornikom, praviloma vsi iz 
nemškega prostora. »Na to se 
navezujejo tudi zgodbe o pro-
padu Avstro-Ogrskega impe-
rija, posledicah prve svetovne 
vojne in podobno, zato bi želeli, 
da bi bilo to bolj multidiscipli-
naren projekt, ne zgolj s pod-
ročja umetnostne zgodovine,« 
dodaja Milovanović. 
 Peter Pavlovič

V posavskih kulturnih središčih bo tudi letos živahno

Začetek s 'težkim nahrbtnikom'
Tudi imenovanje Planinčeve je v lanskih poletnih mesecih 
dvignilo veliko prahu. Prejšnja direktorica Katja Ceglar se je 
na izbiro pritožila na upravno sodišče, ki je dvakrat odločilo, 
da je potrebno sklep o njenem imenovanju razširiti in podrob-
neje obrazložiti izpolnjevanje pogojev (ni pa presojalo o nje-
nem izpolnjevanju pogojev), kar je Občina Krško tudi storila, 
je pa obakrat zavrnilo predlog Ceglarjeve za začasno odred-
bo, s katero bi jo kar sodišče imenovalo za v. d. direktorice. 
Kot pravi Planinčeva, je s strani Upravnega sodišča seznanje-
na, da je njena predhodnica vložila že tretjo tožbo. »Tega si ni-
sem zaslužila, ob imenovanju sem dobila 'težek nahrbtnik',« 
meni Planinčeva, kljub temu pa se je, kot pravi, dobro ujela s 
sodelavci in ji ni težko delati, upa pa seveda na ugoden razplet 
odmevnega primera.

Goran Milovanović

BREŽICE - 15. januarja je minilo 25 let od mednarodnega 
priznanja Slovenije s strani Evropske skupnosti, predhodni-
ce današnje Evropske unije. V ta namen so v malem avdito-
riju Posavskega muzeja organizirali okroglo mizo, na kate-
ri so gostili tri ugledne goste.

Govorci na okrogli mizi so bili evropski poslanec Franc Bogo-
vič, kustos iz Samoborskega muzeja Luka Kazimović in sode-
lavec Slovenske študijske knjižnice v Celovcu Adrian Ciomaga. 
Po uvodnem pozdravu v. d. direktorice muzeja Alenke Černe-
lič Krošelj je besedo prevzela moderatorka okrogle mize, koor-
dinatorka in organizatorka kulturnih programov ter kustosinja 
Andreja Matijevc, ki je med drugim omenila, da je 15. januar 
1992 poleg mednarodnega priznanja Slovenije pomemben tudi 
zato, ker je Banka Slovenije na ta dan izdala slovenske tolarje, ki 
so šli v obtok sicer šele septembra istega leta, do takrat pa so se 
uporabljali boni. V sklopu obeležitve četrt stoletja samostojno-
sti naše države so v muzeju lani pripravili kar nekaj dogodkov. 
Med drugim so ljudi povabili k sodelovanju na digitalnem foto-
grafskem natečaju »Jugoslovan - Slovenec - Evropejec«, ki je sko-
zi fotografije prikazal, kako so spremembe - Posavci so v 25 letih 
večkrat spremenili svojo istovetnost, od Jugoslovana oz. Slovenca 
v Jugoslaviji, Slovenca v samostojni Sloveniji do Evropejca oz. Slo-
venca v EU - občutili oz. videli prebivalci Posavja. Na natečaju je 
sodelovalo šest fotografov, in sicer Anita Radkovič, Silvija Skri-
valnik, Nataša Šekoranja Špiler, Branko Brečko, Meho Tokić 
in Lea Babič. Počasi gre proti koncu tudi Posavska muzejska vi-
trina »Posavje v letu 1991 - moja, tvoja, njena in njegova zgodba 
je naša zgodba«, ki so jo odprli na dan suverenosti 25. oktobra. 
Navzoči so si ogledali tudi dokumentarni film, ki je nastal ob tej 
priložnosti in v katerem je predstavljeno življenje nekaterih po-
sameznikov iz Posavja v letu 1991. Udeležence dogodka je na po-
snetku pozdravil tudi hrvaški zunanji minister Davor Ivo Stier.

V nadaljevanju so vsi trije govorci nizali svoje še kako žive spomi-
ne na čas pred letom 1991, dneve slovenske osamosvojitve, živ-
ljenje v novih državah in ob novih mejah. Bogovič je leta 1990 za-
čel podjetniško pot, dve leti prej pa tudi že politično. Med drugim 
je dejal, da so takrat Slovenci na plebiscitu pokazali veliko mod-
rosti, »v nekem trenutku smo imeli prave ljudi na vodilnih mes-
tih in tudi dovolj korajže«. »Po 25 letih smo ponovno na prelom-
ni točki, saj se je v teh letih pripetilo dosti napak, prav tako se je 
začel svet z digitalizacijo spreminjati,« je dejal in dodal, da je še 
vedno velik zagovornik EU, čeprav se pojavlja vedno več kritik na 
njen račun. Po njegovem je treba iti na pot prihodnosti »z delom, 
poštenostjo in občutkom za druge v sebi«. Želi si tudi več domo-
ljubja med Slovenci, Hrvati so nam pri tem lahko za vzgled, pravi 
in še dodaja, da Slovencem včasih pri odločitvah manjka več sa-
mozavesti. Kazimović je omenil nerede na nogometnih tekmah 
med hrvaškimi in srbskimi klubi ter zažgano jugoslovansko zas-
tavo, kar je takrat že nakazovalo, da bo prišlo do izrednih razmer. 
Na Hrvaškem je bilo po njegovih besedah pred vstopom v EU ve-
liko evroskeptikov, Bruselj ima zanje negativen predznak, najbolj 
v nos pa jim je šlo to, da sta bili Romunija in Bolgarija pridruženi 
EU prej kot pa Hrvaška. Ciomaga, čigar mati izhaja iz Preslado-
la in je takoj po začetku osamosvojitvene vojne iz Novih Fužin v 
Ljubljani na očetovo željo z vlakom pobegnil v Avstrijo ter tam 
tudi ostal, je dejal, da so bili Slovenci na Koroškem skozi zgodo-
vino venomer zatirani, zato so se veselili nastanka samostojne 
Slovenije, čeprav so pričakovali veliko več, kot se je in se še iz-
kazuje. »Koroški Slovenci so veliko bolj zavedni kot marsikateri 
Slovenec v Sloveniji,« je še povedal.
 Rok Retelj

Spomini še vedno zelo živi

Sodelujoči na okrogli mizi z moderatorko
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PO NESREČI OBLEŽAL V GOZDU - Občan je 13. 1. dopoldan 
obvestil policiste, da je v bližini gozda pri Gornjem Lenartu 
naletel na poškodovanega in podhlajenega moškega. Kot so 
ugotovili policisti, je 60-letni moški v noči na 13. 1. med vo-
žnjo s štirikolesnikom trčil v drevo, padel, spričo hudih po-
škodb, ki jih je utrpel, pa nemočno obležal na kraju nesreče. 
Prepeljan je bil v brežiško bolnišnico.

OGNJENI ZUBLJI UNIČILI STROJE IN VIKEND - 11. 1. je nekaj 
po 5. uri zjutraj izbruhnil požar v gospodarskem objektu v Ve-
liki vasi pri Krškem. Ogenj se je iz objekta razširil na ostrešje, 
ki je v celoti zgorelo, gasilci pa so preprečili, da bi se požar raz-
širil še na stanovanjski objekt v bližini. Kljub hitri intervenciji 
je požar uničil stroje za obdelavo lesa, po oceni lastnika pa je 
škode za okoli 20.000 €. Ob domala vsakodnevnih dimniških 
požarih, ki praviloma povzročijo manjšo materialno škodo, je 
večjo, ta naj bi znašala kar okoli 40.000 €, utrpel lastnik poči-
tniške hiše v Vitni vasi. Požaru, ki je izbruhnil v noči na 4. 1., 
naj bi botrovalo pregretje lesenih oblog ob kaminu, nakar se 
je ogenj razširil še na zgornji del počitniške hiše, v kateri pa 
v času požara na srečo v nesreči ni bilo nikogar. 

POŠKODBI MLADOLETNIKOV - 5. 1. dopoldan je pri drsa-
nju padel in se poškodoval učenec artiške osnovne šole, ki so 
ga oskrbeli in prepeljali v bolnišnico reševalci NMP Brežice, 
pet dni kasneje pa se je v popoldanskih urah v kraju Podlipa 
pri Raki pri pripravi krme hudo poškodoval mladoletnik. Ot-
roka so oskrbeli in ga prepeljali v brežiško bolnišnico starši, 
več podatkov o okoliščinah nesreče pa nam s PU Novo mes-
to niso posredovali.

ILEGALCE VRNILI HRVATOM, SRBA ZAPRLI - 12. 1. ponoči 
so brežiški policisti med opravljanjem nalog varovanja držav-
ne meje izsledili in prijeli štiri tujce, ki so nezakonito prestopi-
li državno mejo. Prijeli so tudi 31-letnega državljana Srbije, ki 
je tri državljane Bangladeša in državljana Afganistana preva-
žal v osebnem avtomobilu znamke BMW. Tujce so po zaklju-
čenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, dr-
žavljanu Srbije pa zaradi nezakonitega spravljanja oseb čez 
mejo grozi zapor do petih let in denarna kazen. 

 Zbrala: B. M.

Cvetka Žičkar, Velike Malence: Zima je moj 
najljubši letni čas, takrat sem bila tudi rojena. 
Sneg imam rada že iz otroštva, ker sem se naj-
raje sankala. Zime so bile včasih drugačne, je pa 
kar prav, da dobro 'zahladi', ker se potem uni-
či nadležni mrčes. Seveda se pojavijo tudi viru-
sna obolenja, na cestah pa nevšečnosti. Letos je 

bila po moje zimska služba kar učinkovita.

Jože Ivanuša, Arnovo selo: Meni je takšna 
zima povsem primerna in všeč. Takšne smo 
imeli pred leti, vmes so bile zime, ki skoraj niso 
vredne tega imena, tako da me letošnji mraz nič 
ne moti in z njim zaenkrat nisem imel nobenih 
težav. Mraz je dober tudi za kmetijske površine, 
za posevke je že skoraj malo pozno, ampak bo 

verjetno tudi nekaj koristi od tega.

Janez Vrčko, Krško: Osebno menim, da če je 
že mraz, naj bo tudi sneg. Lepše je na pogled 
in otroci so ga prav gotovo veseli. Težav razen 
poledice nismo imeli, sicer pa v naši stanovanj-
ski skupnosti velja, da vsak očisti svoj parkirni 
prostor. Sam se rad rekreiram in takšno vreme, 
ko je zunaj spolzko, ni najbolj primerno za tek, 

tako da se že veselim toplejših dni. 

Boštjan Kolar, Kapele: Veliko bolj mi je všeč, 
če je zima zasnežena, še posebej če je to ob pra-
znikih, saj sneg pričara pravljično vzdušje. Po-
larni mraz je zame čisto nekaj normalnega, saj 
sem po rodu iz malo višje ležečega kraja, kjer so 
temperature okoli -10, -15 stopinj stalnica, zato 
ni letošnja zima zame nobeno presenečenje. Res 

pa je, da ljudje niso več navajeni pravih zim.

V prvi polovici januarja je tudi naše kraje zajel kar hud 
mraz, govorili smo celo o polarnem mrazu, kakršnemu 
nismo priča vsako leto. Nekaterim je takšna zima všeč, 
drugim povzroča zdravstvene in druge težave. Kako 
mrzle dni doživljajo naši tokratni sogovorniki?

anketa

Mraz, kot ga ni vsako zimo

Kako lahko najbolj razum-
ljivo pojasnite vlogo tožil-
ca v pravosodnem sistemu 
in njegov odnos do drugih 
udeležencev v sodnem po-
stopku?
Državni tožilec je pravosodni 
funkcionar, ki se ukvarja s pre-
gonom storilcev kaznivih de-
janj. Pri svojem delu je vpet 
med delo policije, ki odkriva 
kazniva dejanja in ki jo pri nje-
nem delu usmerja, ter sodišče, 
pred katerim zastopa obtožbe 
v primerih, ko se odloči za ka-
zenski postopek. V kolikor pa 
se zanj ne odloči, lahko z raz-
ličnimi instituti kazensko za-
devo reši tudi sam z uporabo 
alternativnih oblik pregona – 
poravnavanja ali odložitve ka-
zenskega pregona, kjer storilec 
ravna po navodilih državnega 
tožilca in opravi naloge, ki mu 
jih le-ta določi, nakar se kazen-
ska ovadba zavrže in postopek 
na ta način zaključi.

V pravosodnem postopku se 
srečujete tožilci in odvetni-
ki, oboji po izobrazbi prav-
niki, a vsak na svojem bre-
gu. Kako gradite mostove 
med sabo?
Mi smo profesionalci, to je 
naše delo in vsakdo se trudi, 
da svoj del opravi maksimal-
no dobro in učinkovito, tako 
tožilec na eni strani, da doseže 
obsodilno sodbo, kot na drugi 
strani zagovornik, ki skuša na-
rediti vse v dobro svojega kli-
enta. Tu ni nobenih težav in je 
občutek pri ljudeh, da priha-
ja do nekega dogovarjanja in 
podobno, popolnoma neute-
meljen, ker tega ni. Do dogo-
varjanj pride le v postopku po-
gajanj, ki je točno predpisan in 
institucionaliziran. 

Torej greste lahko po obrav-
navi na sodišču skupaj na 
kavo.
Tudi, čeprav ne ravno po 
obravnavi, na kateri se pred 
tem srečamo. Osebno se dr-
žim tega, da ne mešam za-
sebnih in službenih stvari in 
ne vidim razloga, da bi moral 
biti zasebno z nekom skregan, 
če sva v službi v različnih vlo-
gah in s tem na različnih bre-
govih. Lahko gremo popoldne 
tudi na kavo, saj smo ne nazad-
nje kolegi.

Menite, da je poklic tožilca 
dovolj priznan in cenjen? 
Zdi se namreč, da se mladi 
pravniki pogosteje nagibajo 
k poklicu odvetnika. 
Ljudem ni poznano, da so zah-
teve in pogoji za vstop v to-
žilsko službo veliko strožji in 
zahtevnejši kot za vstop med 
odvetnike, poleg tega je števi-
lo delovnih mest v pravosod-
ju omejeno, odvetništvo pa je 
svoboden poklic. Dejansko sta 
med mladimi pravniki zanima-
nje in želja, da postanejo tožil-
ci, iz leta v leto večja. Ne na-
zadnje smo imeli na zadnjem 

razpisu za 30 tožilcev v Slo-
veniji nekaj sto kandidatov, ki 
so šli skozi zelo zahteven pre-
izkus znanja, kakršnega si pri 
kandidiranju za odvetniško 
službo sploh ne moremo za-
misliti. Tako da zanimanje za 
ta poklic je, delovna mesta v 
tem poklicu pa so omejena. Če 
želite delati v pravosodju, ima-
te samo tri možnosti: sodišče, 
tožilstvo ali odvetništvo. So-
dišče ima enako kot tožilstvo 
omejeno kvoto sodnikov in 
strokovnih sodelavcev, le pri 
odvetništvu so vrata za vstop 

odprta, zato se ustvarja per-
cepcija, da hočejo vsi med od-
vetnike, a v resnici druge op-
cije nimajo.

Marsikdo si najbrž predsta-
vlja, da dogajanje na sodi-
šču poteka podobno kot v 
popularnih ameriških od-
vetniških TV serijah - koli-
ko zveze z realnostjo pri nas 
je v tem?
Ameriške TV serije ustvarja-
jo popolnoma napačno sliko o 
tem, kaj se dogaja in kaj je mož-
no s teatralnostjo v kazenskih 
postopkih doseči, zato si ljudje 
na podlagi tega ustvarjajo na-
pačno sliko in tudi pretirano 
kritičen odnos do pravosodja. 
Tudi v Ameriki je realnost dru-
gačna, kot jo prikazujejo te se-
rije, mi pa dejansko delujemo 
v popolnoma drugačnem sis-
temu in po drugačnih pravilih. 
Postopek na sodišču je javen, 
vsakdo ga lahko pride pogle-
dat in poslušat, ni pa tako te-
atralen in spektakularen, kot 
na televiziji.

V kakšnem stanju je kr-
ško okrožno državno tožil-
stvo, eno od enajstih v drža-
vi, kakšna je obremenjenost 
tožilcev, kadrovska zasedba 
ipd.?
Krško okrožno državno tožil-
stvo je nastalo leta 1995 ob re-

organizaciji pravosodnega sis-
tema v Sloveniji. Takrat smo 
na tožilstvu delali trije tožilci 
in dve administratorki, v tem 
času pa smo se razvili v pov-
prečno veliko tožilstvo z deve-
timi tožilci, tremi strokovnimi 
sodelavci in osmimi admini-
strativnimi delavci. Formalno 
smo v skupini petih nekoliko 
manjših tožilstev, čeprav razli-
ke o velikosti niso tako drastič-
ne. Pripad zadev, ki jih naše to-
žilstvo obravnava, se je, roko 
na srce, po združitvi policijskih 
uprav Krško in Novo mesto v 

letu 2011 precej zmanjšal, pri 
čemer pa je v povprečju obre-
menjenost z delom na ravni ve-
čine drugih tožilstev. V povpre-
čju obravnavamo okoli 1500 
oseb na leto, veliko je pripor-
nih zadev zaradi bližine meje. 
Dolgoročno dosegamo zelo 
dobre rezultate, obsodilnost je 
okoli 92-odstotna. Manj zna-
no pa je, da na področju alter-
native – odlaganja kazenske-
ga postopka po učinkovitosti 
bistveno odstopamo od dru-
gih delov države. Z našo aktiv-
nostjo iz teh postopkov na na-
šem področju letno razdelimo 
med humanitarne organizaci-
je in javne zavode od 30 do 60 
tisoč evrov. Tako smo med leti 
2009 in 2016 v humanitarne 
namene v Posavju skupno raz-
delili kar okoli 430 tisoč evrov.

So na našem območju 
kakšne posebnosti glede 
vrste in teže kaznivih de-
janj?
Naša značilnost je seveda 
meja, saj sta na našem ob-
močju dva največja mednaro-
dna mejna prehoda, tako da 
se v velikem delu ukvarjamo 
z mejno problematiko – neza-
konitimi prehodi in sprovaja-
njem ljudi preko državne meje, 
prenosom orožja in mamil ter 
ostalimi oblikami prekomej-
nega organiziranega krimina-

la, kaznivimi dejanji ponareja-
nja listin itd. V preteklosti smo 
imeli ogromno primerov ukra-
denih vozil, ki so bila odkrita 
pri prestopu meje pri nas, sto-
rilci pa so bili zatem tudi obso-
jeni pri nas. Znani smo po ne-
popusljivi in strogi kaznovalni 
politiki ter se ves čas hitro in 
zelo aktivno prilagajamo pro-
blematiki, s katero se srečuje-
mo pri svojem delu. S tem smo 
v veliki meri že v preteklosti 
dosegli, da so se glavni krimi-
nalni tokovi, ki so tekli preko 
našega področja, preusmeri-
li drugam zaradi prevelikega 
tveganja možnosti odkritja in 
stroge kaznovalne politike do 
storilcev takih dejanj. Sicer pa 
se tako kot vsako tožilstvo po-
leg posebnosti, ki izvirajo iz 
bližine državne meje, ukvarja-
mo z vso ostalo kazensko pro-
blematiko, vezano na naše ob-
močje. V zadnjih letih dajemo 
posebno pozornost gospodar-
ski kriminaliteti, ukvarjamo se 
z organiziranim kriminalom, 
družinskim nasiljem, poseb-
no pozornost pa posvečamo 
tudi kaznivim dejanjem oško-
dovanja pravic delavcev, saj so 
se navedene anomalije v naši 
družbi razširile čez vse razum-
ne meje. Na navedenem po-
dročju smo oblikovali tudi šir-
šo tožilsko prakso, dosegli smo 
tudi že več obsodilnih sodb z 
relativno strogimi zapornimi 
kaznimi. Seveda pa kazenski 
postopek ni rešitev za to pro-
blematiko, ki bi jo družba mo-
rala reševati z drugimi inštru-
menti, ki so ji na voljo, pa je žal 
na tem področju neučinkovita.

Ali na katerem od teh pod-
ročij narašča število kazni-
vih dejanj?
V zadnjem času se je, glede na 
družbene razmere, ponovno 
povečalo število kaznivih de-
janj prepovedanega prehaja-
nja državne meje. Več je tudi 
poslovnih goljufij in ostalih 
gospodarskih kaznivih dejanj, 
vseskozi narašča število prej 
navedenih kaznivih dejanj na 
škodo delavcev, premoženj-
skih kaznivih dejanj, pa tudi 
družinskega nasilja.

Ljudje imajo ravno pri de-
nimo gospodarskem krimi-
nalu pogosto občutek, da se 
po obsežnih preiskavah pri 
znanih osebnostih ne zgodi 
praktično nič oz. da se osu-
mljenci v veliki večini izma-
žejo s pomočjo dragih odve-
tnikov ali pa kazen odslužijo 
na lažji način … 
Kar se tiče našega dela, je si-
tuacija prav gotovo drugačna, 
kot se morda ustvarja občutek, 
saj zasledujemo strogo kazno-
valno politiko. Ta občutek pri 
ljudeh se najbrž ustvarja zara-
di nekaterih dlje trajajočih ka-
zenskih preiskav, ki so v kom-
pleksnih in obsežnih zadevah 
nujnost. Lahko povem, da je v 
zadnji zelo zahtevni in obsežni 

Robert Renier, višji državni tožilec:

Najtežje je, kjer so žrtve otroci
KRŠKO – 55-letni Robert Renier je karierni tožilec, že 26. leto v tožilski službi, že četrti mandat oz. že 21. leto 
pa vodi okrožno državno tožilstvo v Krškem. Njegova kandidatura za generalnega državnega tožilca je bila 
povod, da smo ga povabili k pogovoru o značilnostih in posebnostih tožilskega dela.

Robert Renier
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Gre za projekt, na razpis ka-
terega se je Ljudska univerza 
(LU) Krško uspešno prijavila 
v minulem letu, zaradi česar 
je financiran s strani Ministr-
stva za izobraževanje, znanost 
in šport ter Evropskega soci-
alnega sklada. Z namenom, 
kot je poudarila na podelitvi 
direktorica LU Krško Nataša 
Kršak, da se v večjem številu 
v vseživljenjsko izobraževa-
nje vključijo zaposlene osebe, 
bodisi zaradi osvajanja novih 
znanj, obnovitve ali nadgra-
dnje že osvojenih iz predho-
dnih izobraževanj bodisi iz-
boljšanja kompetenc, ki jih 
potrebujejo zaradi potreb na 
trgu dela, večje zaposljivosti 
in mobilnosti ali osebnega ra-
zvoja in delovanja v sodobni 
družbi. Navedeni projekt bo 
LU Krško v sodelovanju s par-
tnerskima organizacijama v 
projektu - Ekonomsko in trgo-
vsko šolo Brežice ter Izobraže-
valnim centrom Prah - izvaja-
la vse do konca leta 2019, pri 
čemer pričakujejo, da se bo v 
82 načrtovanih izobraževalnih 
programov vključilo prek tisoč 
udeležencev. 

Šest skupin s skupno 81 so-
delujočimi je že uspešno op-
ravilo 50-urne brezplačne te-
čaje v obdobju od oktobra do 
izteka minulega leta, in sicer 
v javno veljavnem programu 

Tečaji za zaposlene na LU Krško 
KRŠKO - 9. januarja so na Ljudski univerzi Krško podelili potrdila o zaključenih izobraževanjih 81 sode-
lujočim v šestih tečajih, ki so jih izvedli v sklopu projekta Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posav-
ju 2016-2020. V prihodnjem dveletnem obdobju nameravajo na univerzi izvesti skupno 82 izobraževalnih 
programov in vanje vključiti prek tisoč udeležencev.

Računalniška pismenost za 
odrasle, tečaj Excel - znanje za 
večjo uspešnost ter začetne in 
nadaljevalne tečaje anglešči-
ne in nemščine. Sicer pa je 
nabor vseh načrtovanih teča-
jev pester in razdeljen v štiri 
sklope: 50-urne raznolike ra-
čunalniške tečaje, od osnovne 
računalniške in digitalne pi-
smenosti do spletnega naku-
povanja in plačevanja, prodaje 
in trženja ipd., 50-urne splo-
šne tečaje, ki vključujejo po-
leg začetnih in nadaljevalnih 
tečajev tujih jezikov (anglešči-
na, nemščina, ruščina, franco-
ščina) med drugim tudi teča-
je učinkovite komunikacije na 
delovnem mestu, ravnanje s 

financami, ohranjanja zdrav-
ja, gibanje, prehrane, prvo po-
moč, soočanje s stresom, pa 
tečaje na temo sadjarstva in 
priložnosti za razvoj pode-
želja, vključno z osvajanjem 
znanj za prijavo na razpise; 
20-urne priprave za pridobi-
tev kvalifikacije oz. certifikata, 

v sklopu teh med drugim o sis-
temu HACCP v proizvodnji ali 
prometu z živili, priprave na 
izpit za pridobitev nacionalne 
poklicne kvalifikacije za zeli-
ščarja/ko ali izvajalca/ko niz-
kih gradenj ipd., ter v četrtem 
sklopu med 25 - 350 ur traja-
joča usposabljanja za življenj-
sko uspešnost (učne navade, 
pogovori o knjigah, za načrto-
vanje kariere in osebnostni ra-

zvoj idr.).
Brezplačni tečaji so in bodo 
potekali praviloma dvakrat 
na teden oz. bo njihov termin 
usklajen v dogovoru z veči-
no udeležencev posameznega 
tečaja. Potrdila o zaključenih 
tečajih je udeležencem pode-
lila direktorica Kršakova, ne-

kaj odsotnim, ki so prav tako 
uspešno zaključili tečaj, a se 
zaradi drugih obveznosti niso 
mogli udeležiti dogodka, pa jih 
bodo poslali po pošti. Za slove-
sen ton ob podelitvi je poskr-
bel trobilni trio krške Glasbe-
ne šole Tina Živič, Eva Fritz 
in Jakob Ban (mentor Robert 
Pirc) ob klavirski spremljavi 
profesorja Petra Ureka.
 Bojana Mavsar 

Dr. Tomaž Teropšič: Obiskoval sem tečaj 
Excel - znanje za večjo uspešnost. Z organi-
zacijo tečaja sem bil zelo zadovoljen, prav 
tako s predavanji, ki so bila kvalitetna. Pri-
dobil sem nova znanja, ki jih bom koristno 
uporabil pri svojem delu. Tečaje LU Krško 
bom priporočil sodelavcem, prijateljem in 
znancem. Glede na dobre dosedanje izku-
šnje sem se že prijavil v nove programe. 

Skupinska fotografija udeležencev šestih tečajev Pridobivanje kompetenc zaposlenih

Jure Oštir: Udeležil sem se začetnega tečaja 
angleščine. Ugotavljam, da se je naš drago-
ceni čas bogato izplačal. Gre za zelo zanimiv 
pristop in pridobivanje znanja, ki ga ni niko-
li preveč. Vsekakor bom nadaljeval naprej.

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice Občina Brežicezptm
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Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice vas vabi na 
predavanja in delavnice, ki se nanašajo na nova znanja za učinkovitejši 
nastop na trgu. Predavanja, podkrepljena s praktičnimi primeri  bodo 
potekala ob torkih popoldne v mesecu februarju in se nadaljevala v 
marcu.

Program predavanj in delavnic v februarju:

torek, 7.2. 2017, od 16.00 do 20.00 ure
Prepričljiv javni nastop brez treme | Saša Einsidler, 
Heliopolis, izobraževanje d.o.o.

torek, 14.2.2017, od 16.00 do 20.00 ure
Spletni marketing na Googlu po naravni brezplačni 
poti za začetnike | Matija Zajšek, NUBIA, poslovno 
svetovanje Edita Wolf s.p
Analiza in statistična predstavitev spletne strani 
www.discoverbrezice.com | Sašo Panić, Etrend d.o.o

torek, 21.2.2017, od 15.00 do 20.00 ure
Strokovna delavnica o trženju za kmetijske in 
turistične ponudnike | doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec; Urška 
Topolšek Planinšek in Mojca Polak, ProVITAL d.o.o

torek, 28.2.2017, od 16.00 do 20.00 ure
Novosti v poslovanju dopolnilnih dejavnosti in turizma 
na kmetiji ter davčne zakonodaje | Damijan Vrtin in 
Slavica Grobelnik, KGZS Novo mesto

Lokacija
Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice  (vhod 
zraven Upravne enote Brežice). 

Prijava 
Predavanja so brezplačna, vendar je potrebna predhodna prijava. 
Prijavni obrazec se nahaja na spletni strani: www.pcbrezice.si, 
lahko pa svoje kontaktne podatke sporočite  na: info@pcbrezice.si. 
Prijave so možne do zapolnitve prostih mest v predavalnici. 
Po predavanjih sledi druženje ob pokušini lokalnih dobrot.

Program meseca marca bo v februarju objavljen na spletni strani: www.pcbrezice.si

Dodatne informacije in opisi predavanj na: www.pcbrezice.si  
oziroma na: info@pcbrezice.si ali 0590 83 794.

Dnevi�podjetniških�priložnosti,�
februar�in�marec�2017

zadevi, ki jo obravnavamo (ki 
je mimogrede vzbudila prese-
netljivo malo medijske pozor-
nosti), zoper znanega grad-
binca predkazenski postopek 
tekel več kot eno leto, vložena 
pa je bila zelo obsežna obto-
žnica. Tako obsežne zadeve še 
nikoli nismo obravnavali, vlo-
ženega je bilo ogromno truda 
in časa, pa to npr. nikogar ne 
zanima, nihče o tem ne poroča. 
To je zame, ob vsem mogočem 
medijskem poročanju, zlasti o 
številnih nepomembnih zade-
vah, svojevrsten fenomen.
Treba se je zavedati, da so pri 
obsežnih zadevah hišne pre-
iskave, ki smo jim priča pre-
ko medijev, pogosto šele zače-
tek mesecev in lahko tudi leta 
trdega dela in analiziranja de-
set tisočev dokumentov ter 
vsega ostalega zbranega gra-
diva in dokazov, da se zadeva 
sestavi v celovito sliko. Zaradi 
tega se pri ljudeh ustvari ob-
čutek, da se nič ne zgodi. Po-
tem pa se vložijo obtožnice in 
se o tem pogosto nič več ne po-
roča. Javno mnenje se običajno 
gradi na posameznih, zelo se-

lektivnih primerih, ki se kon-
čajo tudi neuspešno, nihče pa 
ne pove niti ne ve, da tožilstvo 
kot celota deluje dobro. 

Kateri primeri so za vas in 
vaše kolege najtežji, ne s 
strokovnega, ampak s člo-
veškega vidika?
Najtežje in najbolj obreme-
nilne so za tožilce nedvomno 
spolne zlorabe otrok, družin-
sko nasilje, zlasti kjer so žrtve 
otroci. Psihično moraš biti iz-
razito močan, da lahko na tem 
področju delaš na dolgi rok. Te 
stvari se človeka najbolj do-
taknejo, tudi če navzven kažeš 
drugačen videz, tega ne moreš 
delati kot stroj.

Po drugi strani pa imate 
opravka s kriminalci, nevar-
nimi ljudmi. Ste bili kdaj de-
ležni kakšnih osebnih gro-
ženj oz. ste se kdaj počutili 
ogroženega?
Tožilci se pri svojem delu sre-
čujemo z najslabšim, kar se v 
družbi dogaja. Pri našem delu 
ni lepih, pozitivnih stvari, am-
pak se dnevno srečujemo s 

tistim, kar najbolj prizadene 
in travmatizira ljudi. Znotraj 
tega se srečujemo tudi z resni-
mi kriminalci in tudi grožnja-
mi, tako sam kot kolegi smo že 
bili deležni groženj. Še bolj kot 
grožnje pa se v zadnjem času 
pojavljajo različna šikaniranja, 
blatenja, žalitve ipd., kjer je 
zelo težko ostati hladnokrven. 
Trudimo se, da ne reagira-
mo pretirano na te stvari, kaj-
ti cilj teh ravnanj je, da se sku-
ša tožilca izločiti iz postopka. 
Z grožnjami pa je tako: večkrat 
se izrečejo, ampak z leti dobiš 
debelo kožo, pa tudi občutek, 
da vsaka grožnja tudi ni real-
na. Iz lastnih izkušenj lahko re-
čem, da tisti, ki najbolj glasno 
grozi, je pogosto najmanj ne-
varen, večja nevarnost so tis-
ti, ki tega glasno ne izrečejo, 
morda le namignejo, a so v sta-
nju tudi narediti takšne stvari. 
Zato je naš posel bolj nehvale-
žen in težek, kot si ljudje pred-
stavljajo. Ves čas smo izpostav-
ljeni tako napram javnosti kot 
kriminalcem, nihče ti ne nudi 
posebne zaščite ali opore, za-
radi narave dela tudi priljub-

ljeni nismo ravno najbolj. Ven-
dar pa je moto našega tožilstva 
in mojih kolegov vedno le vi-
soka strokovnost, profesio-
nalnost in korektnost do vseh 
v postopku. Tudi v kolektivu 
posvečam posebno pozornost 
dobrim medčloveškim odno-
som, kar vse pripomore k laž-
jemu premagovanju teh težav.

Kandidirate za generalnega 
državnega tožilca, kaj vas je 
navedlo k temu?
Sem karierni tožilec in sem 
vodja tožilstva z najdaljšim sta-
žem v Sloveniji. V vseh teh letih 
smo na našem tožilstvu razvili 
številne dobre prakse, ki so jih 
povzeli in uvedli v svoje delo 
tudi drugi. Ocenil sem, da je 
morda zdaj trenutek, da svo-
jo vizijo bodočega razvoja in 
načina delovanja, ideje in dob-
re prakse, ki smo jih razvili pri 
nas in so bile tudi prepoznane 
kot dobre prakse, prenesem 
tudi na državni nivo. Tožil-
stvo kot celota deluje dobro, 
je pa še precej rezerve za po-
večanje učinkovitosti dela. V 
državi imamo enajst okrožnih 

državnih tožilstev in speciali-
zirano državno tožilstvo, v de-
lovanju katerih je treba v veliki 
meri poenotiti določene pra-
kse, politiko pregona in kaz-
novalno politiko ter marsikje 
izboljšati učinkovitost sode-
lovanja s policijo, če na krat-
ko naštejem le nekatere od ci-
ljev. Slednje vidim kot izziv, ki 
ni lahek, a ocenjujem, da bi ga s 
svojimi izkušnjami in dinamič-
nim vodenjem, ki ga izvajam že 
ves čas tudi na operativni rav-
ni, lahko dosegel. Sicer pa se v 
svojem kolektivu dobro poču-
tim in vsak dan z veseljem pri-
hajam na svoje delovno mes-
to, kjer me obkrožajo izredni 
sodelavci ter predvsem dobri 
medčloveški odnosi, kar je da-
nes prej izjema kot pravilo.

Vlada je dala prednost va-
šemu protikandidatu Dra-
gu Šketi, kaj menite o svojih 
možnostih za izbiro?
Vlada ima legitimno pravico, 
da poda svojo oceno in je ne 
morem komentirati. Počakaj-
mo na odločitev Državnoto-
žilskega sveta, glede na kate-

ro se bom odločil o nadaljnjih 
korakih. Vsekakor pa mislim, 
da zaradi takšne ocene vlade 
postopek še zdaleč ni zaklju-
čen. Na koncu odloča Državni 
zbor. Nedvomno vsi zasledu-
jemo isti cilj, poti pa so lahko 
različne, zato je to stvar bolj 
strokovne kot javne debate, v 
kateri bi iskali neke točke po-
pularnosti z obljubami, ki so 
lahko sicer všečne, a niso ved-
no izvedljive.

S čim v prostem času prema-
gujete službeni stres?
Že več kot 40 let sem radioa-
mater, v začetku 80. let sem bil 
najmlajši radioamater s svojo 
radijsko postajo. Trenutno ni-
sem ravno aktiven in sem bolj 
podporni član Radiokluba Kr-
ško, čeprav vseskozi ohranjam 
svojo licenco. Sicer v tem tre-
nutku nimam izrazitega hobi-
ja, saj košarke zaradi poškod-
be ne morem igrati, tako da v 
prostem času predvsem hodim 
po okoliških hribih in gozdo-
vih, berem in preživljam čas z 
družino.
 Peter Pavlovič

DOBOVA - V Termah Paradiso v Dobovi tečejo intenzivna investi-
cijska dela. Do predvidoma sredine junija 2017 bo butični Spa & 
Wellness hotel Paradiso superior bogatejši za 18 luksuznih dvo-
posteljnih sob, med katerimi bodo tudi sobe z jacuzzijem, pove-
zane družinske sobe ter business sobe z nadstandardno opremo. 
V sklopu investicije - razširitve hotela bodo na novo uredili tudi 
osrednji restavracijski del s 120 sedeži, kuhinjo, otroško igral-
nico in družabni prostor za odrasle. Z investicijo si obetajo več-
ji obisk zahtevnejših gostov z višjo kupno močjo, prve pa priča-
kujejo že v juliju.

Nova investicija v Paradisu
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P r e d l a g a m 
vam, da v so-
delovanju s 
poslanci ce-
lotnega Dr-
žavnega zbo-
ra v letu 

2017 zaustavite  sprejema-
nje novih zakonov, razen če to 
vodi k zmanjšanju birokraci-
je in preprečevanju zlorab po-
sameznikov. Množica predpi-
sov in zakonov me spominja 
na pragozd, kjer je vse preple-
teno. Nekaj raste, nekaj se suši 
in nekaj trohni. Ni zgled dob-
rega gospodarjenja. Enako je 
z državo, ki je prepolna pred-
pisov. Nobenega razloga ni, 
da 90 % poštenih državljanov 
obremenjujete zaradi 10 % tis-
tih, ki splošno sprejete norme 
kršijo. Dodelajte predvsem tis-
to zakonodajo, ki bo dala de-
lavcem javne uprave in odgo-
vornim za javno premoženje 
pravico in dolžnost odločanja 
v skladu s sprejetimi splošni-
mi normami, kot so poštenost, 
objektivnost, socialni čut, stro-
kovnost, ekonomičnost itd., ki 
izhajajo iz Ustave Republi-
ke Slovenije. Jasno opredeli-
te tudi posledice, če splošnih 
norm ne upoštevajo. Kriterij 

ukradena kura –  takojšen za-
por, »zakonito«, vendar nee-
tično odpeljani milijoni evrov, 
pa desetletni pravni proces z 
zastaranjem, ni pravičen. Biro-
krati, ki vam pripravljajo zako-
nodajo, stremijo k temu, da bi 
bilo vse do zadnje podrobno-
sti predpisano v zakonu, da jim 
ni treba odločati in sprejeti no-
bene odgovornosti. Zakaj sod-
nik s svojo uglednostjo in zna-
njem ne stoji za svojo sodbo? 
Sodba v imenu ljudstva je bila 
in je sodna farsa. Zakaj policist 
ne presoja okoliščin v prometu 
in opominja ali kaznuje glede 
na okoliščine? Zakaj oškodo-
vancu ne more takoj zagoto-
viti vračila ukradenega pred-
meta, za katerega ve, kdo ga je 
ukradel in kdo je okradenec? 
Zakaj  socialni delavec ne do-
deli pomoči po stvarni preso-
ji in ne izključno na osnovi za-
konsko določenih limitov, ki so 
pogosto krivični? Zakaj dopuš-
čate, da so moralno sporna po-
četja v gospodarstvu zakonita? 
Takih 'zakaj' bi lahko našteval 
še in še.

Poglejmo nekaj primerov. 

Prav zakonodaja o javnih naro-

čilih je omogočala nenormal-
ne cene in enormne zaslužke 
špekulantom in posvečenim. 
Kriterij najnižje cene ob že-
leni kvaliteti je bilo prav lah-
ko zaobiti. Preplačila vrednos-
ti so bila velika. Zaradi tega bo 
sledila birokratska zakonoda-
ja o enem dobavitelju oziroma 
izvajalcu. Monopolistu. Tako 
bo še narastel dobiček posve-
čenih. 

Dodeljevanje javnih pooblastil 
in koncesij (avto šole, dimni-
karske storitve, centri varne 
vožnje, pogrebne storitve itd.) 
je usmerjeno k uničevanju po-
slovnih pobud začetnikov in 
malih gospodarskih subjek-
tov. Od kod bodo prišla nova 
delovna mesta?

Zakonodaja na področju ogre-
vanja je leta sledila lobijem. 
Politično povečevanje cen ku-
rilnega olja, pri katerem je bila 
že dokaj urejena regulacija iz-
pustov, je povzročilo prehod 
nazaj na kurjenja trdih go-
riv. Sledil je smog. Ukrep biro-
kratov je usmerjen v izdelavo 
predpisanih postopkov mer-
jenja. Spet bo nekdo mastno 
zaslužil. Učinka ne bo. Množi-

ca obubožanih državljanov si 
ne more vsakih deset let pri-
voščiti investicije v novo ko-
tlovnico. Predvideni predpisi 
lahko povzročijo le, da bodo 
ljudje zmrzovali. Je to cilj po-
litike? Pričakujemo lahko še 
meritve onesnaževanja okolja 
zaradi povečane prehrane s fi-
žolom in zeljem, kar je odraz 
revščine. Se bo že našel stro-
kovnjak za meritve in pripra-
vo predpisa!

Določite minimalno plačo za 
poln delovni čas, ki ne sme 
biti nižja od statistično ugoto-
vljenega praga revščine, in nek 
razumen razpon do maksimal-
ne plače. To bo gospodarstve-
nike spodbujalo k novim proi-
zvodom večje tržne vrednosti. 
Kdor tega ne zmore, naj čim 
prej propade. Priložnost bo 
izkoristil drugi. Tudi najniž-
je pokojnine za polno delov-
no dobo ne bi smele biti niž-
je od statistično določenega 
praga revščine. Tistim, ki niso 
dopolnili polne delovne dobe, 
dopustite kakršno koli dopol-
nilno ali pogodbeno delo. Z 
zmanjšanjem birokracije lah-
ko postopno z upokojevanjem 
zmanjšate finančno obremeni-

tev javnega sektorja. 
Ob vsaki prometni nesreči s 
smrtnim izidom bijete plat 
zvona in iščete nove zakonske 
omejitve. Pri nekajkrat več-
jem številu samomorov in del-
no tudi umorov, katerih vzrok 
sta revščina in socialna nesta-
bilnost, pa molčite. Vsakega je 
enako škoda. Odločajte že ven-
dar v korist človeka. 

Razmislite o davku na nepre-
mičnine. Nepremičnina nas-
tane s finančnim vlaganjem 
in pridnostjo. Vzdrževanje je 
strošek, pri katerem za vsako 
obnovo vsakdo plača ustre-
zne davke, vse do dne morebi-
tne prodaje. Takrat se ponovno 
plača davek. Če se nepremični-
na oddaja v najem, je logičen 
davek na ta dohodek. Z zakon-
skimi rešitvami odvračate dr-
žavljane v naložbe. Bolje je vse 
prihodke zapraviti. Prav niko-
mur v birokraciji ni mar, če to 
storiš v tujini in bogatiš tujo 
državo. Nepremičnina je po-
gosto dedovana iz več genera-
cij in je na ta način narodovo 
bogastvo. Saj smo to tudi ljud-
je, mar ne?

Vse preveč se ukvarjate z zako-
nodajo o moškem in ženski. O 
življenjskem paru, katerega cilj 
je sožitje, pripadnost in druži-
na z otroki. Ali je ustavna pra-

vica biti ljubljen? Ali je ustav-
na pravica seks? Če mislite, da 
to je, niste daleč od arabske 
miselnosti prevlade moškega. 
Pustite državljanom in drža-
vljankam, da sami urejajo svo-
je odnose. Sami naj odločajo, 
kaj je za njih prav. Predvsem pa 
ukinite obvezno državno skle-
nitev zakona, če vam druži-
na nič ne pomeni. Nekateri ne 
potrebujejo nič, drugi le cer-
kveno poroko in tretji le med-
sebojno obljubo o zvestobi in 
skupnem cilju srečne in števil-
ne družine.

Spoštovani poslanci! Zavedaj-
te se, da se človek, kot najpo-
membnejši člen življenja, ne 
rodi zaradi zakonov, ne živi 
zaradi zakonov, čeprav se jim 
mora podrejati, in ne umre za-
radi zakonov. 

Vaše delo bo cenjeno, če bo 
posledica opazna v blagosta-
nju državljanov in ugledu dr-
žave. Blagostanje ni ne levo ne 
desno ne sredinsko. Odločaj-
te šele po doseženi uskladitvi 
vsebine zakonov in ne s preg-
lasovanjem. Torej premislek in 
drugačno odločanje. Vi se mo-
rate prvi upreti zavoram biro-
kracije. Imate še nekaj časa. 
Potem bomo spet volili.
 Franc Černelič,  
 Podbočje

prejeli smo

Odprto pismo posavskim poslancem

Spremljanje 
zaslišanj ak-
terjev razvpi-
te afere, pove-
zane s šestim 
blokom Ter-
moelektrar-
ne Šoštanj 

(TEŠ6), me je spodbudilo, da 
opozorim na nesprejemljivo 
prakso, povezano s tem pro-
jektom, predvsem iz razloga, 
da odgovorni odgovarjajo in 
da se takšne prakse v prihod-
nje ne ponovijo (2. tir Divača–
Koper).

Najprej velja opozoriti na dva 
vidika te doslej največje po-
samične naložbe v samostoj-
ni Sloveniji. Prvi vidik pred-
stavlja pomen te investicije 
za varno in zanesljivo oskrbo 
Slovenije z električno energi-
jo s ciljem samooskrbe naše 
države. Projekt je bil v letu 
2006 po večletnih pripravah 
in glede na takrat znane raz-
mere prepoznan kot koristen 
ter zato uvrščen v vladno Re-
solucijo nacionalnih razvoj-
nih projektov. TEŠ6 je namreč 
nadomeščal okoljsko spor-
ne in neučinkovite proizvod-
ne vire s sodobnim blokom, ki 
je uporabljal domač, velenjski 
lignit. Projekt je imel tudi po-
membno socialno komponen-
to z vidika ohranjanja delov-
nih mest v Šaleški dolini. Prve 
ocene investicije v letu 2006 
so tudi nakazovale ekonom-
sko vzdržnost in upravičenost 
projekta glede na takrat znano 
vrednost investicije v poveza-
vi z rastočo porabo električne 
energije v širši regiji in takra-

tnimi ter napovedanimi cena-
mi električne energije. 

Drugi vidik TEŠ6 predstavlja 
sama izvedba in vodenje tega 
projekta, kar je na začetku 
predstavljalo trmasto vztra-
janje na čimprejšnji izvedbi 
kljub pomembnim spremem-
bam, ki jih je prinesla globoka 
gospodarska in finančne kriza 
konec leta 2008. Takrat smo 
nekateri opozarjali, da so se 
razmere zaradi nastopa krize 
drastično spremenile, saj so se 
borzne cene električne energi-
je praktično prepolovile, med-
tem ko so bile cene opreme, 
zaradi enormnega povpraše-
vanja v času gospodarske ras-
ti pred tem, najvišje v zgodo-
vini. Oboje je povzročilo, da 
projekt v teh pogojih ni bil več 
ekonomičen, zato je bilo smi-
selno ponovno razmisliti o na-
daljevanju. Takrat je še bil čas 
za to, kasneje žal več ne. Škoda 
bi bila minimalna, če bi sploh 
bila. Tudi številna podjetja 
doma in v tujini so takrat po-
novno premislila o svojih na-
črtih in jih prilagodila nastopu 
krize. Trmasto vztrajanje, zlas-
ti takrat vladajočih politikov 
iz Šaleške doline (Bojan Kon-
tič, Srečko Meh) in takratnega 
vodstva TEŠ in HSE (Uroš Rot-
nik in Borut Meh) s sindikati 
(Sevčnikar) na čelu, ki je bilo 
»argumentirano« z zavajanji 
(cena premoga, vrednost inve-
sticije …), prirejanjem številk 
(izračuni ekonomske upravi-
čenosti …) in raznimi pritiski, 
je privedlo do sedanje situaci-
je, ko je TEŠ6 vzorčen primer 
slabo vodenega projekta, ki se 

je gradil za vsako ceno. Tudi 
dandanes, ko se kriza poslav-
lja, ko beležimo gospodarsko 
rast, so borzne cene električ-
ne energije na zelo nizkih rav-
neh in nič ne kaže, da bodo v 
prihodnje bistveno višje. Pov-
prečna prodajna cena obeh 
slovenskih energetskih ste-
brov za letošnje leto je okoli 38 
EUR/MWh, pri čemer je po 6. 
novelaciji investicijskega pro-
grama (NIP6) za TEŠ6 lastna 
cena 62 EUR/MWh. To pome-
ni, da TEŠ6 ustvarja letno oko-
li 50 mio EUR izgube. To izgu-
bo v glavnem krijejo Dravske 
elektrarne Maribor, ki s svo-
jo zelo nizko lastno ceno del-
no kompenzirajo finančno 
vrzel znotraj Holdinga Sloven-
ske elektrarne (HSE). Posledič-
no so ustavljene skoraj vse in-
vesticije znotraj HSE, zlasti na 
področju obnovljivih virov, je 
pa po svoje zanimivo spremlja-
ti strpnost štajerske prestolni-
ce, ko tam ustvarjen denar pre-
ko Ljubljane odteka v Šaleško 
dolino.

Zavajanja in laži, povezane s 
TEŠ6, pa se še kar nadaljuje-
jo. Izpostavljam primer pri-
čanja sedanjega župana Ve-
lenja, Bojana Kontiča, pred 
parlamentarno preiskoval-
no komisijo. Župan si je z za-
vajanji prizadeval »argumen-
tirati« ekonomsko vzdržnost 
TEŠ6 in ga primerjal z grad-
njo hidroelektrarne (HE) Bre-
žice, ki predstavlja četrto HE 
na spodnji Savi. Obe investici-
ji je primerjal po investicijski 
vrednosti glede na instalira-
no moč oziroma pričakova-

no letno proizvodnjo električ-
ne energije. Zaključil je, da bi 
bila lahko vrednost TEŠ6 tudi 
nekajkrat višja in utemelje-
val, da investicijska vrednost 
1,44 mlrd EUR za TEŠ6 niti 
ni visoka. Gledalec zaslišanja 
je lahko dobil vtis, da je z vi-
šino naložbe v TEŠ6 glede na 
primerjavo s HE Brežice vse v 
redu. Takšna primerjava seve-
da pomeni prvovrstno zavaja-
nje, ker župan ni primerjal 
tudi ostalih stroškov, poveza-
nih s proizvodnjo električne 
energije iz TEŠ6 in HE Breži-
ce ter drugih pozitivnih učin-
kov gradnje HE Brežice (proti-
poplavna zaščita in podobno). 
»Pozabil« je povedati, da 
TEŠ6, poleg visoke investicij-
ske vrednosti, spremljajo tudi 
visoki stroški energenta (ve-
lenjski lignit), visoki obrato-
valni stroški (stroški dela …) v 
TEŠ6 in da je torej lastna cena 
po NIP6 proizvedene električ-
ne energije 62 EUR/MWh. Po-
zabil je povedati, da so ome-
njeni stroški pri HE Brežice v 
primerjavi s TEŠ6 neznatni in 
da je lastna cena verige HE na 
spodnji Savi, kamor sodi tudi 
HE Brežice približno 30 EUR/
MWh, torej pol nižja od TEŠ6, 
pri čemer sta v tej ceni vklju-
čena še 14 % koncesnina in 
vodno povračilo, ki gre nepos-
redno državi in občinam. Eko-
nomska upravičenost energet-
skih projektov je odvisna od 
razlike med tržno ceno elek-
trične energije in lastno ceno 
proizvodnega objekta, zato ni 
težko sklepati, da sedaj TEŠ6 
ustvarja visoko izgubo, veriga 
HE na spodnji Savi pa dobiček.

Ob projektu gradnje HE na 
spodnji Savi velja izpostavi-
ti tudi druge ugodne učinke 
projekta. Brez te naložbe Slo-
venija ne more doseči zavezu-
jočih ciljev glede deleža obno-
vljivih virov v končni porabi 
električne energije, za kar so 
zadolžene visoke kazni. So-
časno z gradnjo energetske-
ga dela se izvajajo tudi infra-
strukturne ureditve oziroma 
protipoplavna zaščita Posavja, 
in sicer zaščita vseh naselij ob 
Savi ter pritokih  proti 100-let-
nimi vodami in kmetijskih po-
vršin pred 20-letnimi vodami. 
Stabilizirajo se nivoji podtal-
nice, kar predstavlja skupaj 
z možnostjo namakanja pri-
ložnosti za razvoj kmetijstva, 
hkrati pa se bogatijo zalo-
ge podzemne vode. Pri grad-
nji HE sodelujejo pretežno 
domača podjetja, kar prispe-
va k letnemu 0,3 % prirastku 
gospodarske rasti v Sloveni-
ji. Gradnja infrastrukturnega 
dela HE na spodnji Savi, ki ga 
financira država preko prora-
čunskih virov, je za državo tudi  
dobra finančna naložba, ker se 
ti vložki v obdobju podeljene 
koncesije nekajkrat povrne-
jo skozi koncesijske dajatve, 
vodna povračila in druge da-
jatve. Državi tudi več ni pot-
rebno skrbeti za urejanje Save 
na območju spodnje Save, kar 
je po izgradnji obveznost kon-
cesionarja.

Kaj bomo iz zgodbe TEŠ6 do-
bili davkoplačevalci? Odgovor 
je razmeroma preprost. Pok-
rili bomo zablode omenjenih 
vplivnežev iz Šaleške doline 
iz lastnih žepov. Posledice na-
pak posameznikov, ki so tako 
vplivni, da jih nihče, tudi pred-
sednik vlade ne more ustaviti, 

se žal porazdelijo na vse dav-
koplačevalce. Kako sicer razu-
meti najnovejši predlog mini-
strstva za infrastrukturo, da 
se na vseh položnicah uvede 
nov prispevek (za prednostno 
dispečiranje ali za CRM meha-
nizem) v višini ~20 EUR/leto 
za vsakega povprečnega odje-
malca električne energije, ki bi 
ga lahko imenovali tudi davek 
na TEŠ6 ali pa Rotnikov davek.

Župan Bojan Kontič tudi ne-
nehno izpostavlja, da so po-
savske občine prejemnice 
posebnega nadomestila za 
omejeno rabo prostora zara-
di bližine jedrskega objekta, 
kar počne z namenom, da bi 
utemeljil podobno nadome-
stilo tudi za Šaleško dolino. 
Predlagam, da Kontič poišče 
tehtne argumente za upravi-
čenost do nadomestila zara-
di TEŠ6 in Premogovnika Ve-
lenje, kar pa žal očitno ne zna, 
zato se ob pomanjkanju argu-
mentov nenehno spotika ob 
uspešnejše Posavce.
  
Iz pričanj župana Kontiča in 
Srečka Meha pred preisko-
valno komisijo žal ni opazne-
ga napredka pri razmeroma 
vplivnih ljudeh. Še vedno so v 
ospredju trmasta vztrajanja o 
upravičenosti izgubarske in-
vesticije in zavajanja. Upam, 
da med kreatorji projekta dru-
gega tira Divača–Koper ni po-
dobnih ljudi, da se bo trezno 
premislilo o nadaljnjih kora-
kih, saj si nihče ne želi pono-
vitve TEŠ6, ki ga bomo očitno 
odplačevali vsi državljani Slo-
venije še dolga leta.

 bivši minister 
 za gospodarstvo RS
 mag. Andrej Vizjak

Gradnja HE na spodnji Savi in TEŠ6
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Nitrati v pitni vodi na Krškem polju 
zopet naraščajo

Na prvo soboto v mesecu in 
letu 2017 je po skoraj tednu 
dni vztrajajočih temperaturah 
pod lediščem ta znašala na Sre-
miču -11 stopinj Celzija, zara-
di česar je bilo dobrih 30 trga-
čev, ki so se podali med 2000 
trt laškega rizlinga, dobro ode-
tih, nekateri med njimi pa so si 

vidno polje, saj je bila ob 6.30 
uri zunaj še tema, osvetljeva-
li celo z naglavnimi svetilka-
mi. A pogoji so bili kot naro-
čeni za ledeno trgatev. »Pot od 
vinograda do preše mora biti 
namreč čim krajša,« je ob tem 
zadovoljno dejal direktor za-
druge Janez Živič. Kot nam 
je povedal ob tem kletar vin-
ske kleti Rudi Kos, namreč z 

V ledenem jutru ledena trgatev
KRŠKO - 7. januarja so v Vinski kleti Krško, ki deluje v sklopu Kmečke zadruge Krško, opravili ledeno trga-
tev na Sremiču, prvo po letu 2009, ko so bili ponovno dani naravni pogoji zanjo. Pogoji za ledeno trgatev so 
namreč zakonsko določeni: zunanje temperature tri zaporedne dni in noči ne smejo biti višje od -7 stopinj 
Celzija, sladkorna stopnja pa ne sme biti manjša od 128 stopinj oechsleja (Oe). 

mrazom, nizkimi temperatu-
rami narašča tudi kvaliteta, 
saj ta prispeva k zgoščevanju 
grozdnega soka: »Da iz preše 
priteče samo nektar, ki je po-
doben medu, z visoko vseb-
nostjo sladkorja čez 240 Oe. 
Fermentacija tega vina je zelo 
zahtevna, vrenje traja tudi po 
mesec, dva ali več, zato ima to-
vrstno vino tudi poseben vonj, 
barvo in okus. Sledi zorenje in 
šele čez kakšno leto lahko ra-
čunamo na ustekleničenje.« V 
zadrugi predvidevajo, da bodo 
iz obranega rozinasto zgrban-
čenega grozdja uspeli pridobiti 
do 200 litrov ledenega vina, ki 
pa je, je še povedal Kos, poseb-
na kategorija med vini in ima 
svoj krog potrošnikov. Ne zgolj 
zaradi arome in še dolgega po-
okusa, ki ostane po zaužitju v 
ustih, temveč tudi zaradi nji-
hovega cenovnega odstopanja 
od prodajnih cen mirnih vin, 
saj se njihove cene gibljejo od 
25 do 250 evrov, odvisno od le-
tnika in kakovosti.

Klub za širjenje kulture uži-
vanja in promocijo vina 
Poleg zaposlenih v zadrugi je 
trgalo tudi prek 20 trgačev, 
članov Kluba ljubiteljev vin-
ske kleti Krško, ki so se tok-
rat, glede na to, da deluje klub 

štiri leta, prvič udeležili lede-
ne trgatve. »Vtisi so odlični,« je 
povedal predsednik kluba Jože 
Leskovar, »in zanimiva izkuš-
nja, ko trgaš suhe rozine. Upa-
mo, da bomo čez tri, štiri leta 
iz teh dobili še eno vrhunsko 
vino iz naše kleti.« Kot je pove-
dal, je v klub trenutno včlanje-
nih okoli 45 članov s celotnega 
območja Slovenije: »Klub je bil 
ustanovljen z namenom pro-

mocije vina iz naše regije, pred-
vsem pa Vinske kleti Krško, saj 
smo kot ljubitelji kakovostne-
ga vina opažali, da v naših lo-
kalih kot prvi izbor gostinci ne 
ponudijo gostu domača vina, 

temveč povečini iz primorske-
ga in štajerskega vinorodne-
ga območja. V klubu pa meni-
mo, da je potrebno v prvi vrsti 
podpreti domače proizvajalce, 
pa ne zgolj zato, ker so domači, 
temveč ker dejansko prideluje-
jo vrhunska vina. Poleg tega se 
člani kluba tudi izobražujemo 
ne le o vinih, temveč tudi osta-
lih vinskih destilatih, se udele-
žujemo strokovnih ekskurzij, 

hkrati pa gre tudi za prijetno 
druženje.« Klub v večini sicer 
tvori vodstveni kader posa-
vskih, največ krških podjetij, 
pa tudi iz več ostalih podjetij 
po Sloveniji in drugih ustanov.

V tem mesecu polnitev cvič-
ka letnik 2016
Sicer pa je bil, nam je še ob tej 
priložnosti povedal Živič, tudi 
lanski letnik zelo kakovosten 
in količinsko bogat, saj so ime-
li v obdelavi skupno prek 1,5 
milijona kg grozdja: »Tudi od 
prejšnjih letnikov imamo še 
zaloge, tako da je vina dovolj. 
Ceno grozdja smo imeli ena-
ko kot leto pred tem, s tem da 
so bili viški grozdja nad po-
godbenimi količinami obraču-
nani po polovični ceni oziro-
ma jih bomo glede na prodajo 
tudi doplačevali. Pozeba, ra-
zen okoli desetim prideloval-
cem, ki so v svojih vinogradih 
utrpeli tudi do 100-odstotno 
škodo, je večini prizanesla, 
nov cviček z jesenske trgatve 
pa bomo polnili že v tem mese-
cu.« Zadovoljstvo nad letinami 
in rezultati poslovanja zadruge 
je izrazil tudi Gabriel Metel-
ko, ki je njen predsednik že od 
leta 2010: »Kmečka zadruga 
trenutno šteje 230 članov, od 
tega večina članstva sodeluje z 
zadrugo pri pridelavi grozdja, 

nekateri pa tudi pri pridela-
vi mleka. Delamo v dobro za-
druge, saj se zavedamo, da je 
ta last zadružnikov. Ti so z na-
šim delovanjem zadovoljni, še 
predvsem z odkupljenimi ko-
ličinami grozdja in cenami. V 
letu 2013/14 smo akontacijo 
cene celo doplačali, kar je bil 
edinstven primer v Sloveniji, 
še sploh v primerjavi z neka-
terimi kletmi, ki že več let niso 
izplačale grozdja. Zadruga po-
sluje pozitivno, kar je spričo 
več let trajajoče gospodarske 
situacije vsekakor spodbud-
no. Zadruga je že pred leti 
preko izvedene racionalizaci-
je opustila določene nedono-
sne proizvodnje in se intenziv-
no usmerila v dejavnosti, kjer 
je mogoče doseči ostanek do-
hodka oz. dobiček. Seveda pa 
ostajajo še rezerve in ob dob-
ri organiziranosti tudi tržne 
niše, denimo pridelava vrtnin 
na Krškem polju, saj razpola-
gamo s hladilnimi kapaciteta-
mi, ki jih trenutno oddajamo v 
najem.«
 Bojana Mavsar

Sodni izvedenec in cenilec za 
kmetijstvo Gabriel Metelko 
vodi zadrugo že sedmo leto.

Pri -11 °C so se trgači podali med trte še po temi.

Direktor KZ Janez Živič in kletar vinske kleti Rudi Kos ob ogle-
du žlahtne gnilobe na prezorelem grozdju, ki pospeši koncen-
tracijo sladkorja in da vinu poseben okus, vonj in barvo zla-
tega jantarja (foto: Boštjan Colarič).

Vodna vira Brege in Drnovo na Krškem polju sta 
že dobrih 60 let strateška vira za oskrbo s pitno 
vodo več kot polovice prebivalcev občine Kr-
ško. Kakovost pitne vode na omenjenih virih se 
je v zadnjih 15 letih slabšala zaradi intenzivnega 
kmetijstva. Izmerjene so povišane koncentraci-
je nitratov in določenih pesticidov. Zaradi tega 
se voda iz plitvega vodnjaka Drnovo že od leta 
2010 dalje ne uporablja več za oskrbo prebival-
cev vodovodnega sistema Krško. Črpališče Brege 
je zaradi boljše zaščite manj obremenjeno.

Če so koncentracije pesticidov padle (zaradi pre-

povedane uporabe v kmetijstvu), za nitrate velja 
obratno. Na Bregah in Drnovem se izvaja stalna 
meritev nitratov v pitni vodi. Po dveh letih spre-
mljanja je jasna dinamika gibanja koncentracij ni-
tratov, ki odraža spremembe v okolju. Rezultati 
analiz kažejo (graf spodaj), da pričnejo nitrati na-
raščati v jesenskem času in dosežejo višek spo-
mladi, v poletnem času pa upadajo. V letu 2016 
so se koncentracije dvignile za okoli 10 mg/l, to-
rej kar za 20 %, kar lahko povezujemo z intenziv-
nim gnojenjem v jesenskem (do 15. novembra) 
in spomladanskem času. Letošnjo zimo je bilo ob-
dobje gnojenja podaljšano celo do 15. decembra.  

Vrednosti nitratov v neaktivnem vod-
nem viru Drnovo pa tudi poleti ostaja-
jo podobne tistim iz pomladnih mese-
cev, se pravi okoli 45 mg/l, kar je blizu 
mejne vrednosti. 

V družbi Kostak nadzorujemo dogaja-
nje na vodovarstvenih območjih vodnih 
virov skladno z veljavno zakonodajo, a 
vas vseeno pozivamo, da obvestite nas 
ali pa kmetijski inšpektorat o neprimer-
nem gnojenju v okolici vodnih virov. 

Zapisana pravica do pitne vode v naši 
ustavi ne bo zadostna, če ne bomo va-
rovali vodnih virov. Le z ozaveščanjem 
in odgovornim ravnanjem bomo za-
gotovili, da bo dovolj kakovostne pi-
tne vode. 

naročena objava

Na Krškem polju se ob najbolj izdatnih vodnih virih nahajajo tudi velike kmetijske površine, kjer kmetje pogosto prekomerno gnojijo. Koncentracije nitratov v pitni 
vodi se zaradi intenzivnega gnojenja zvišujejo, kar vpliva na kakovost pitne vode. V družbi Kostak jo redno nadziramo in si prizadevamo za zaščito vodnih virov. 
Dobro pitno vodo moramo ohraniti za prihodnje rodove, zato moramo vsi skupaj varovati vodne vire in opozarjati na neprimerno ravnanje v njihovi okolici. 

Legenda
Vodovarstvena
območja

 VVO 1
 VVO 2
 VVO 3
 VVO 4
Vodni vir
ni v uporabi
za javno oskrbo

VODNI VIR JAMA

VODNI VIR DOL

VODNI VIR BREGEVODNI VIR DRNOVO

VODNI VIR LAŠČE

VODNI VIR ARTO

VODNI VIR RORE

VODNI VIR RUDNIK SENOVO

VODNI VIR DOBROVA

VODNI VIR TOPLICA

VODNI VIR
ČRNA MLAKA

VODNI VIR OREHOVEC

Dobrova

Koprivnica

SenovoPresladol

Brestanica
Anže

Zdole

VidemVeliki Trn

Leskovec

Drnovo

Kalce-Naklo

Kostanjevica
na Krki

Podbočje

Velika vas

Raka

Krško

Vrednosti nitratov (NO3) v črpališču Brege v obdobju oktober 2014 - december 2016
Prikaz vodnih virov  

in vodovarstvenih območij
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Aktiv deluje že 35 let, čeprav 
za začetek svoje aktivnosti, 
kakor je povedala predsedni-
ca Olga Plahuta, štejejo že 
vključenost v tedanje krško 
društvo pred štirimi desetle-
tji. Članice Aktiva podeželskih 
žena sv. Anton zelo rade obi-
skujejo društvena srečanja, ki 
potekajo v društvenih prosto-
rih stare šole v Gorenjem Le-
skovcu. Svojo pestro dejavnost 
po besedah predsednice prič-
nejo v zimskem času, nadalju-
jejo spomladi, nato se pogo-
steje spet srečujejo jeseni ter 
zaključijo s prijetnim dogod-
kom v decembru. 

V cerkvici sv. Antona so tudi 
tokrat pripravile snidenje s 
sv. Miklavžem, ki je obdaril 40 
najmlajših z njihovega obmo-
čja, prav tako pa se je spom-

nil na najstarejše in s prilo-
žnostnim darilom obdaril tudi 
njih. Decembra so pripravi-
le tudi kuharsko delavnico, 
ki jo je vodila kuharica Irena 
Kolman iz Sevnice. Na njej so 
pripravljale jedi, ki jih na mizo 
postavimo za praznične dni. 

Ob tem, ko so uživale svoje ku-
harske mojstrovine, so že tkale 
nove načrte za prihodnje leto. 

Tako so misli za letošnje dni že 
usmerjene v marec, ki ga lah-
ko pojmujemo kot ženski me-
sec, kjer bodo ponovno kuha-

SEVNICA - Lovska družina Sevnica je v lanskem letu obele-
žila 70 let delovanja. Ob jubileju so pripravili krajšo slove-
snost in izdali bilten.

Pobudnik in večletni predsednik Lovske družine Sevnica je bil 
Franc Plausteiner iz Sevnice, prvi lovski čuvaj pa Franc Amer-
šek, ki je opravil čuvajski izpit že pred drugo svetovno vojno, 
njegov sin pa je še danes član lovske družine. Kar nekaj članov 
je lovcev že okoli 40 let in več, najstarejši pa je 80-letni Gabri-
jel (Jelko) Hvala, ki je član že več kot 50 let. Vseh članov je oko-
li 30, med njimi so tudi lovke. Čeprav so se časi zelo spreminja-
li, lovci so in še vedno dobro skrbijo za divjad. 
Ob tej priložnosti, ki so jo popestrili rogisti iz Škocjana in god-
ba Blanški vinogradniki, so podelili tudi priznanja in razvili nov 
lovski prapor. Njegova botra sta Damjan Povodnik in Mirko 
Šmit. Slednji je kot praporščak LD Sevnica tudi svečano zapri-
segel ob razvitju novega prapora. Nov lovski prapor, lovski dom, 
nov nadstrešek in vse prisotne je blagoslovil župnik Vinko Štru-
celj iz Sevnice.
Na prireditivi ob 70-letnici delovanja LD Sevnica, ki jo je pove-
zovala Mateja Bence, so zbrane nagovorili starešina LD Sevnica 
Miran Bence, v imenu ZLD Posavja, ZLD Slovenije in kot predse-
dnik OZUL Posavje Krško Slavko Zakšek in župan občine Sev-
nica Srečko Ocvirk. 
 S. R./M. B.

ŠENTJANŽ - Na god sv. Štefana, zavetnika konj, ko se je mrzlo jut-
ro prelevilo v lep sončen dan, so sončni žarki prijetno ogrevali 
28 konj, ki so jih njihovi lastniki pripeljali po božji blagoslov. Po 
blagoslovu, ki ga je tudi letos podelil domači župnik Janez Ce-
vec, je zbrane nagovoril še predsednik Društva rejcev in ljubi-
teljev konj, ki se je vidno zadovoljen nad zbranimi konjeniki in 
množico krajanov v imenu društva zahvalil za pomoč in sodelo-
vanje, vsem zbranim pa zaželel srečno v novem letu. 
 B. Blas

70 let sevniške lovske družine

Lovska družina Sevnica je pri lovskem domu na Metnem Vrhu 
obeležila 70 let delovanja.

Tudi v Šentjanžu blagoslov konj 
na štefanovo

Od kuhanja do ročnih del

Članice društva ob zaključku kuharskega tečaja

V petek, 13. januarja, so namenu predali komandno sobo Prostovolj-
nega gasilskega društva  Radeče, ki je locirana v tamkajšnjih prosto-
rih in se bo lahko uporabljala tudi kot štabno mesto Gasilske zveze 
Radeče ali Civilne zaščite Radeče. Gre za poveljniško sobo, opremlje-
no z UKV postajami, podrobnimi kartografskimi podatki občine Ra-
deče - preglednimi kartami naselij občine Radeče,  požarnimi načr-
ti vseh pomembnejših ustanov in pregledom hidrantnega omrežja. 
Projekt je skupno delo Prostovoljnega društva Radeče, v katerega 
so številni člani vložili precej svojega časa, znanja in dela, ter dru-
gih zunanjih strokovnjakov, ki so pomagali pri postavitvi UKV siste-
ma ter izdelavi in montaži notranje opreme, znaten del finančnih 
sredstev za opremo pa so prispevali po skupnih močeh GZ Radeče, 
PGD Radeče in Občina Radeče.

Uradne otvoritve so se udeležili predsednik in poveljnik PGD Rade-
če Franci Jamšek in Franci Titovšek, predsednik Gasilske zveze Ra-
deče Rado Mrežar, župan občine Radeče Tomaž Režun, direktorica 
radeške občinske uprave Brigita Stopar in poveljnik Civilne zaščite 
za občino Radeče Slavko Kočevar. Vabilu k uradni otvoritvi sta se 
odzvala tudi predsednika in poveljnika sosednjih gasilskih društev 
iz Jagnjenice in Vrhovega, pa tudi nekateri domači gasilci na opera-
tivnih in vodstvenih funkcijah.

Poveljniška–štabna 
soba bo na voljo na 
primarnem nivoju 
operativnim članom 
PGD Radeče, v pri-
meru, da bi elemen-
tarne in/ali naravne 
nesreče zajele večji 
del občine, pa je na-
menjena kot central-

na lokacija, v kateri naj bi se formiral štab civilne zaščite. Iz prostorov 
komandne sobe je tako načrtovano nadaljnje vodenje in usmerja-
nje vseh ekip, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči, z upo-
rabo radijskih zvez za komuniciranje med udeleženimi v interven-
tni situaciji.

Obvestilo o javnih razpisih
Občina Radeče je 6. januarja objavila javni razpis za financiranje in 
sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne 
dejavnosti v letu 2017. Pravico do prijave na razpis imajo kulturna 
društva in njihove zveze, druga društva, ki imajo v okviru svojih de-
javnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove in 
posamezni kulturni ustvarjalci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. Rok 
za prijavo na razpis je do 6. februarja 2017.

9. januarja je bil objavljen tudi javni razpis za sofinanciranje progra-
mov športa v letu 2017. Na razpis za sofinanciranje programov lah-
ko kandidirajo športna društva, zavodi s področja vzgoje in izobra-
ževanja, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za 
posamezna območja oziroma panoge, zavodi, gospodarske družbe, 
zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpi-
sov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in iz-
polnjujejo v razpisu zahtevane pogoje. Upoštevane bodo prijave, ki 
bodo na Občino Radeče prispele do vključno 9. februarja 2017 oz. 
bodo ta dan kot priporočena pošiljka oddane na pošti.

Razpisna dokumentacija za oba razpisa je na voljo na www.radece.si, 
dobite jo lahko na sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 
1433 Radeče, in sicer vsak delovni dan v času uradnih ur v vloži-
šču občine. 

Nova komandna soba v Radečah

GORENJI LESKOVEC - V Aktiv podeželskih žena sv. Anton Gorenji Leskovec je vključenih 20 žensk, ki priha-
jajo iz domače vasi, s Kališevca, Sevnice, Stranj, Dovškega in Senovega. Rade kuhajo, se ukvarjajo z ročnimi 
deli, kakor v domači cerkvi pripravijo obisk dobrega moža Miklavža.

le in pekle. Žena ter mater pa 
se bodo po običaju spomnile 
tudi s cvetom. Pridne so na-
mreč tudi pri ročnih spretnos-
tih, saj redno družno priprav-
ljajo razne izdelke, ki nastajajo 
izpod marljivih rok. V okviru 
krovnega društva nameravajo 
na strokovno ekskurzijo, na-
črtujejo že pogostitev ob kra-
jevnem prazniku domače kra-
jevne skupnosti Senovo, svoje 
jedi in izdelke pa pokažejo in 
ponudijo prav tako ob krškem 
občinskem prazniku, kjer ima-
jo svojo stojnico. V času dob-
rih mož bodo spet poskrbele 
za nasmejane obraze, saj jim 
to veliko pomeni, kakor tudi 
medsebojno srečevanje ter iz-
menjava tako ročnodelskih kot 
kuharskih izkušenj. 

 Marija Hrvatin  

KRŠKO - V Domu starejših občanov Krško je 12. januarja 
potekala zaključna prireditev bralno-pogovornega projek-
ta Knjižne zmenkarije.

Projekt sta v letu 2011 zasnovala Valvasorjeva knjižnica Krško in 
Dom starejših občanov Krško, saj se je skupina bralk, ki so pre-
bivale v domu, želela pogovarjati o prebranih knjigah, se sezna-
niti s knjižnimi novostmi, obenem pa se tudi družiti s strokovno 
osebo, ki bi jim pomagala vživeti se tako v literarne zgodbe, ka-
kor bi jim odpirala nove poglede na prebrano,« je o projektu po-
vedala moderatorka, knjižničarka Urška Šoštar. Dodala je, da je 
mladostno poimenovani projekt prerasel v dvakrat mesečna sre-
čanja, knjige so prilagojene starejšim bralcem, kot nadgradnja v 
okviru tega pa je bralna značka, ki so jo poimenovali »Od Pre-
šerna do Prešerna ali Beremo prešerno«, ki se konča s posebnim 
priznanjem Prešerna bralka.
Na zaključni prireditvi so uvodoma prisluhnili spodbudnim be-
sedam direktorice knjižnice Urške Lobnikar Paunović, ki je 
bralkam zaželela veliko prijetnih bralnih trenutkov tudi v pri-
hodnje. Zbrane je nagovorila tudi domska socialna delavka Va-
nja Resnik, gostja v programu pa je bila kulturna ustvarjalka 
Marija Hrvatin z Libne. Pogovorne trenutke, ki jih je vodila Šo-
štarjeva, so z recitacijami Hrvatinove dopolnili Alenka Preskar, 
Anica Kodrič, Stanislava Vahčič in Fabijan Hrvatin. Za glasbe-
no spremljavo je poskrbel Blaž Hrvatin. Vseh sedem bralk, ki so 
prebrale vsaj pet knjig, pa se je razveselilo praktične nagrade in 
priznanja Prešerna bralka. P. P.

S »Knjižnimi zmenkarijami« do 
»Prešerne bralke«

»Prešerne bralke« s soustvarjalci zaključne prireditve
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BREŽICE - V decembrskem 
obdobju prostovoljke Društva 
upokojencev Brežice že tradi-
cionalno obiščejo stanovalce 
Doma upokojencev Brežice in 
jim ob tem pripravijo razve-
drilno prireditev. Dejavnost je 
del programa društva »Starej-
ši za starejše«, ki ga vodi člani-
ca Anica Kalin. 9. decembra 
se je v prenapolnjeni dvorani 
doma zbrala množica stano-
valcev in osebja ter veliko čla-
nov DU Brežice. Predsednica 
društva Jožica Sušin je stano-
valce doma pozdravila in izra-
zila prepričanje, da so v novem, 
prijetnem okolju doma v dob-
rih rokah. Zaželela jim je pred-
vsem obilo zdravja v letu 2017 
in jih spodbudila k življenjske-

mu optimizmu. Sledil je kultur-
no-zabavni program. Najprej 
so ob spremljavi harmoni-
ke zaplesale plesalke folklor-
ne skupine DU Brežice, ki jih 

vodi Milka Cizelj. Sledil je ži-
vahen nastop dijakov Gimnazi-
je Brežice, ki so s petjem, reciti-
ranjem, igranjem na glasbila in 
plesom razveselili starostnike. 

Le-ti so se z veseljem pridruži-
li v skupnem prepevanju sta-
rih, vsem znanih lepih ljudskih 
pesmi in napevov. Dogodek je 
obiskal tudi sveti Miklavž. Dija-
ke je kot mentorica spremljala  
gimnazijska profesorica Zden-
ka Grubič. Vodja brežiškega 
doma se je dijakom in ostalim 
nastopajočim zahvalila za izvi-
ren in prisrčen program, vsem 
prisotnim gostom ter stanoval-
cem doma pa zaželela vse dob-
ro v novem letu. Prostovoljke 
društva so stanovalce doma 
razveselile s simboličnimi da-
rili ter obiskale tudi tiste sta-
novalce, ki na skupni prireditvi 
zaradi zdravstvenih razlogov 
niso mogli biti prisotni. 
 Saša Pohar/P. P.

KRŠKO - Predstavnice Karitas Leskovec pri Krškem, Rdečega kri-
ža in predsednik sveta KS Leskovec pri Krškem so v predpraznič-
nem času v Domu starejših občanov Krško obiskali leskovške 
krajanke in krajane. Obiskali so: Marijo Mlakar, ki je dopolni-
la 90 let, Antonijo Svetec (90 let), Urško Naglič (97 let), Ano 
Butkovič (78 let), Marijo Arh (91 let), Danila Rožanca (84 let), 
Milko Zagorc (95 let) in Marijo Pirc (95 let). Po predaji simbo-
ličnih daril so jim zaželeli še veliko zdravih let, vesel božič ter ve-
liko lepih in nasmejanih dni v letu 2017.  A. H.

Kot ponavadi je srečanje pote-
kalo v prostorih Osnovne šole 
Artiče, zato je na začetku vse 
navzoče pozdravila ravnatelji-
ca šole Vesna Bogovič. Po kul-
turnem programu v izvedbi 
ljudskih pevcev Fantje artiški 
ter učencev artiške šole pod 
mentorstvom učiteljic Manu-
ele Fridl, Mojce Cerjak Ivan-
šek, Janje Omerzu in Natalije 
Vahčič je nekaj besed spre-
govorila predsednica KO RK 
Artiče Zofka Godec in med 
drugim omenila, da so pro-
stovoljke pred decembrskimi 
prazniki obiskale tudi 14 sta-
rejših iz KS, ki bivajo v domo-
vih za starejše občane. S strani 
gostov so starejšim pozdrav-
ne besede namenili tudi brež-
iški župan Ivan Molan, pred-
sednica Društva upokojencev 
Brežice Jožica Sušin, predse-

Razdelile so 83 vabil, udeleži-
lo se ga je lepo število - 48 kra-
janov. Starostnike, ki bivajo v 
domovih za ostarele, so akti-
vistke osebno obiskale pred 
prazniki. Srečanje je potekalo 
3. decembra v gostilni Erban v 
Župelevcu. Najprej je vse pri-
sotne pozdravila predsednica 
KO RK Kapele Albina Zorčič 
ter jim zaželela dobro počutje 
in prijetno druženje. Predsta-
vila je opravljeno delo v le-
tošnjem letu ter se zahvalila 
vsem sodelujočim pri pripra-
vi in izvedbi srečanja. Nato je 
spregovorila predsednica OZ 
RK Brežice Antonija Zaniuk, 
ki je izrazila zadovoljstvo nad 
ponovnim zagonom delova-
nja RK v Kapelah. Izpostavila 
je organizacijo in osnovna na-
čela delovanja RK. Nekaj besed 
je zbranim namenil tudi pred-

Družili so se in obujali spomine
ARTIČE - Krajevna organizacija Rdečega križa Artiče je 6. januarja že 21. leto zapored organizirala srečanje 
starejših nad 70 let, ki prihajajo iz KS Artiče, pridružijo pa se jim tudi starejši iz KS Pečice in KS Križe. Za 
približno 40 udeležencev so pripravili kulturni program in pogostitev z živo glasbo.

dnik Društva izgnancev Artiče 
Karl Levak, upravitelj Župni-
je Artiče župnik Franc Rataj 
in v imenu KS Artiče Simona 
Mlakar.

Na srečanju so se še posebej 
zahvalili in tudi nagradili po 
dva najstarejša udeleženca, iz 
KS Artiče 91-letno Jožefo Gra-
hek iz Dečnega sela in 83-le-

tnega Miho Ogorevca iz Ar-
tič, iz KS Pečice oz. KS Križe 
pa 70-letno Antonijo Levak 
in 86-letnega Draga Švajger-
ja. Kot je za naš časopis še po-
vedala Godčeva, KO RK Arti-
če predstavlja 14 aktivistk, ki 
vsako leto v decembru obiš-
čejo starejše v KS, jih obdari-
jo in istočasno povabijo na sre-
čanje, ki je že tradicionalno v 
prvih dneh novega leta. Sicer 
pa se vedno rade volje odzove-
jo na prošnje za pomoč. Sreča-
nje starejših, ki so imeli ob po-
gostitvi priložnost za druženje 
in obujanje spominov, so pope-
strili člani ansambla Brežiški 
flosarji, ki so za prešerno raz-
položenje skrbeli vse do večer-
nih ur.

 R. Retelj, 
 foto: KO RK Artiče

Najstarejši udeleženci srečanja Antonija Levak, Miha Ogo-
revc, Jožefa Grahek in Drago Švajger, za njimi predsednica 
KO RK Artiče Zofka Godec

Srečanje starejših iz KS Kapele

sednik sveta KS Kapele Ivan 
Urek.

Prisrčen kulturni program so 
pripravili učenci podružnične 
šole Kapele, pod mentorstvom 
učiteljice Jelke Hauer, ki so z 
veseljem recitirali in igrali 

za svoje stare starše, sosede 
in druge starostnike v njiho-
vi okolici. Posebno presene-
čenje za vse prisotne pa je bil 
plesni nastop folklorne sekci-
je Društva upokojencev Breži-
ce, ob spremljavi harmonikar-
ja, ki je poskrbel tudi za nekaj 

petja in plesa udeležencev. Ma-
rija Kernulc pa je kljub zdrav-
stvenim težavam, ki jo pestijo, 
s svojim nežnim glasom zape-
la nekaj slovenskih narodnih. 
S čestitkami in skromnim dari-
lom so aktivistke obdarile dva 
najstarejša prisotna krajana - 
Alojzijo Balon za častitljivih 
92 let in Mirka Štraserja za 
89 let. Oba, dokaj čila, sta bila 
prijetno presenečena. Staro-
stniki so v nekajurnem druže-
nju ob hrani in pijači sprošče-
no kramljali, obujali spomine 
na minule čase ter se dotak-
nili tudi temnejših plati jese-
ni življenja. Ob slovesu so iz-
ražali veliko zadovoljstvo in 
hvaležnost za vloženi trud ak-
tivistk, z obljubo, da se čez eno 
leto ponovno snidejo. 
 Ivanka Cerjak/R. R., 
 foto: Rudi Volčanjšek

ŽUPELEVEC - Po osmih letih zatišja je v letu 2016 v Kapelah ponovno zaživel in pričel aktivno delovati Kra-
jevni odbor Rdečega križa. V sklopu delovnega programa so si aktivistke med drugim zadale tudi organiza-
cijo srečanja starejših krajanov – nad 75 let.

Najstarejša prisotna udeleženca srečanja starejših Alojzija 
Balon in Mirko Štraser

Obiskali sokrajane v domu

Na obisku pri Antoniji Svetec

Decembrski obisk v domu starejših

Stanovalce in osebje doma je pozdravila predsednica DU Bre-
žice Jožica Sušin (levo).

PODBOČJE - Krajevna organizacija Rdečega križa Podbočje je v 
začetku decembra kot vsa leta doslej organizirala letno sreča-
nje starostnikov v OŠ Podbočje. Udeležilo se ga je 60 starostni-
kov. Veliko podporo pri organizaciji nam nudi OŠ Podbočje. Kul-
turni program so pripravili učenci OŠ in pevska skupina Sovice, 
kuharice pa so pripravile okusno kosilo. Ravnatelj OŠ Podbočje 
Branko Strgar je pozdravil prisotne, voščil  za praznike ter zaže-
lel zdravja in sreče v novem letu. Zbrane je nagovorila tudi pred-
sednica KO RK Antonija Černelič ter jim zaželela dobro počutje 
in še veliko srečanj. Na srečanju so bile tudi ostale članice kra-
jevnega odbora in pomagale starostnikom, po potrebi so jih tudi 
odpeljale domov. Vedno nas preseneča klepet prisotnih, ki se ob 
njem kar dolgo zadržijo. Upamo, da bodo tudi v bodoče pogoji 
za takšna srečevanja, saj jih resnično potrebujejo.  A. Černelič

Srečanje podboških starostnikov

Starostnike so s programom in pogovorom razveselili učen-
ci in učenke OŠ (foto: OŠ Podbočje).

RAKA - 25. novembra se je okoli 80 Račank in Račanov, ki so do-
polnili 70 in več let, na povabilo Krajevne organizacije Rdečega 
križa Raka in raške Krajevne skupnosti zbralo v Restavraciji Sil-
vester na tradicionalnem prednovoletnem srečanju, na katerega 
so sicer povabili 200 starejših krajanov. Zbranim sta čim boljše 
počutje, predvsem pa, da bi jim zdravje služilo tudi v letu 2017, 
zaželela predsednik KS Silvo Krošelj in predsednica raške KO 
RK Marija Vrhovšek, še pred pogostitvijo in sproščenim kle-
petom pa so udeleženci prisluhnili prisrčnemu glasbenem pro-
gramu ter skeču, ki so ga izvedle učenke in učenci domače šole.
  B. M. 

Srečanje starejših na Raki

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

tradicionalne tematske strani "Znanje".

Vse zainteresirane vabimo k 
sodelovanju.

07 49 05 780 /  marketing@posavje.info
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Bolezen modrikastega jezika 
je virusna bolezen domačih in 
divjih prežvekovalcev. Do se-
daj je poznanih 27 serotipov 
virusa, v Sloveniji pa je izbruh-
nil serotip tipa BTV 4, ki se je 
razširil v vzhodni Evropi. Bo-
lezen je značilna predvsem za 
področje Mediterana, zatirati 
pa jo je treba, ker povzroča ve-
liko gospodarsko škodo - pogi-
ne živali, zmanjšanje proizvo-
dnje in mlečnosti, zvrgavanje 
telet … Prenašajo jo krvosesne 
mušice, torej virus ni nepos-
redno prenosljiv z živali na ži-
val, ni nalezljiv na druge vrste 
živali, širi se le med prežve-
kovalci oz. govedom in drob-
nico, torej konji in prašiči ter 
druge domače živali niso ogro-
žene. Pomembno je poudariti 
tudi, da bolezen ni prenoslji-
va na ljudi.

Izbruh bolezni so potrdili v se-
verovzhodni in južni Sloveniji, 
torej imamo okužena območja, 
celotno ozemlje Slovenije pa je 
območje z omejitvami. Na ob-
močju Posavja je bil zaenkrat 
podan le sum bolezni, a je bil 
ovržen. Klinični znaki bolez-
ni so povišana telesna tempe-
ratura, izcedek iz smrčka oz. 
slinjenje, pordel smrček oz. 

očesne veznice, oteklost teh 
delov, razjede na smrčku in v 
ustni votlini, včasih pa tudi na 
vimenu, oteženo gibanje ži-
vali, prizadeta je tudi njihova 
reprodukcijska sposobnost. 
»Rejce pozivamo, da so pozor-
ni na klinične znake bolezni, 
ki je obvezno prijavljiva, torej 

je treba takoj obvestiti leče-
čega veterinarja ali pa obmo-
čni urad veterinarske uprave. 
Ta odredi odvzem vzorcev, do 
potrditve bolezni se izvedejo 
določeni ukrepi na gospodar-
stvu, kot je prepoved prome-
ta in drugi biovarstveni ukre-

pi. Če je sum bolezni potrjen, 
Uprava RS za varno hrano, ve-
terinarstvo in varstvo rastlin 
odredi določene ukrepe, kot 
so usmrtitve živali, takojšen 
zakol dovzetnih živali itd.,« po-
jasnjuje solastnik in ustanovi-
telj ZVC Lipej-Šerbec dr.vet.
med. Metod Šerbec. 

Preventivno cepljenje proti bo-
lezni se je pričelo z januarjem. 
»Ukrepi se izvajajo pozimi, ker 
je to sezona brez vektorjev oz. 
prenašalcev. Ocenjuje se, da bo 
to obdobje trajalo do sredine 
aprila,« pravi Šerbec. Govedo 
in koze se cepi dvakrat v pres-
ledku treh do štirih tednov, 
ovce pa le enkrat. Zato cepi-
jo sistematsko oz. po sektor-
jih (glede na poštno številko), 
tako da bo polovica živali cep-
ljenih v prvih treh tednih, dru-
ga polovica pa v drugih treh te-
dnih. Cepi se v repno gubo ali v 
območje vratu.

Na območju občin Krško in 
Kostanjevica na Krki cepljenje 

izvaja ZVC Lipej-Šerbec. Oce-
njujejo, da bodo cepili 8.000 
govedi (po dvakrat) ter 3.000 
drobnice, skupno torej 19.000 
cepljenj. V brežiški občini cepi 
Veterinarska bolnica Brežice, 
kjer bodo cepili 6.000 gove-
di ter 2.000 drobnice, se pravi 
skupno 14.000 cepljenj. V ob-

činah Sevnica in Radeče je za 
cepljenje zadolžena Veterinar-
ska postaja Sevnica, cepili pa 
bodo 11.000 govedi ter 2.000 
drobnice, kar pomeni skupno 
24.000 cepljenj. Na celotnem 
območju Posavja bo torej iz-
vedenih kar 57.000 cepljenj. 
»Zaenkrat cepljenje poteka 
zelo hitro in brez večjih težav, 
lastniki živali imajo pozitiven 
odnos do cepljenja in želijo 
imeti pocepljene vse živali,« o 
dosedanjem poteku cepljenja 
pove Šerbec. Cepljenje je za 
lastnike živali brezplačno oz. 
strošek krije država, zaklju-
čeno pa mora biti do 31. mar-
ca oz. pred sezono krvosesnih 
mušic. Peter Pavlovič

Do konca marca bodo cepili 
vso govedo in drobnico
POSAVJE - Ker se je v Sloveniji pojavila bolezen modrikastega jezika, ki prizadene domače in divje prežve-
kovalce, se je z januarjem pričelo obvezno preventivno cepljenje goveda in drobnice. V Posavju ga izvajajo 
ZVC Lipej-Šerbec, Veterinarska bolnica Brežice in Veterinarska postaja Sevnica.

Cepljenje goveda in drobnice na terenu (foto: ZVC Lipej-Šerbec)

Pomembno je sodelovanje
Šerbec poudarja, da je pomembno, da so kmetje pripravlje-
ni na obisk veterinarja, o katerem so pravočasno obveščeni. 
Zaradi velikega števila potrebnih cepljenj morajo veterinarji 
namreš cepljenje izvajati 'v valovih' in se ne morejo vračati v 
kraje, kjer so že bili. Vse živali, starejše od enega meseca, mo-
rajo biti oštevilčene in registrirane. Lastnike živali prosijo, da 
so prisotni pri cepljenju in pri njem pomagajo, pri prostožive-
čih živalih npr. s fiksacijo ali ustreznimi koridorji.

Praznik ocvirkov in vina je na 
Velikem Trnu ali pri Sv. Duhu, 
kakor se je nekdaj imenoval 
kraj, družaben dogodek, dru-
štvo pa k pripravi jedi povabi 
vse krajane in ostale zainte-
resirane obiskovalce, v zame-
no pa ti prejmejo kuhalnico in 
kuhinjski servet z logotipom 
društva, je povedala Žarnova. 
Ob  nekdaj najbolj tipičnih ali 
najpogostejših jedeh z ocvir-
ki pripravljajo tudi novodobne 
ocvirkove jedi, sicer pa so bile 
tudi letos mize v tamkajšnjem 
kulturnem domu obilno oblo-
žene z jedmi, od pice in potice 
z ocvirki, ocvirkovega šarklja, 
ocvirkovke, repe in kislega 
zelja z ocvirki, belih, ajdovih 
žgancev in polente, zabeljene 
z ocvirki, ocvirkovih blazinic, 
mišk in kruha, ocvirkovega za-

Ocvirkov in vinski praznik 
VELIKI TRN - 14. januarja so v Društvu za ohranitev podeželja Veliki Trn četrto leto zapored pripravili prire-
ditev Ocvirki in vino. Kot je povedala predsednica društva Irena Žarn, sodi prireditev v sklop dejavnosti, s ka-
terimi si prizadevajo v pred desetimi leti ustanovljenem društvu ohranjati nekdanje običaje na podeželju.

vitka, šmorna do jajc z ocvirki, 
štrukljev in drugih jedi. Hkra-
ti so v društvu v sodelovanju z 
Društvom vinogradnikov Veli-
ki Trn, s katerim tesno sodelu-
jejo, pripravili tudi vzporedno 
degustacijo vin. 

Prireditev, ki jo je vodila Ire-
na Janc, so popestrili tudi čla-
ni društva s skečem ter pevke 
Ženskega pevskega zbora Slo-
venka, ki prav tako delujejo v 
okviru društva pod umetni-
škim vodstvom Ane Češnje-
var ter na letni ravni izvedejo 
več nastopov in koncertov tako 
v domačem kraju kot drugod. 
Sicer pa društvo za ohranja-
nje podeželja šteje kar okoli 
90 članic in članov, ki se vklju-
čujejo tako v pripravo pogosti-
tev doma in drugje kot tudi v 

organizacijo več tradicional-
nih prireditev, kot so literarne 
prireditve, pohodi, košnja ota-
ve, pletenje vencev iz bršlja-
na na binkoštno nedeljo, med 
drugim pa so tudi soorganiza-

tor državnega tekmovanja har-
monikark in pevcev harmoni-
karjev, ki se bo letos zvrstilo 
že dvajsetič in bo na Velikem 
Trnu potekalo 2. septembra.  
 Bojana Mavsar

Na prazniku ocvirkov in vina je po uvodnem kulturnem pro-
gramu sledila pokušina jedi in vin.

OTVORITEV RAZSTAVE 

VIZIJA RAZVOJA 
TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

v sredo, 25. januarja 2017, ob 16:00,
v avli Upravne enote Brežice

JAVNA RAZPRAVA 

UKREPI akcijskega načrta ob pripravi

CELOSTNE PROMETNE 
STRATEGIJE OBČINE BREŽICE

v sredo, 25. januarja 2017, po otvoritvi 
razstave, od 17:00 do 19:00, 

v Mestni hiši v Brežicah.

Na javni razpravi bodo predstavljeni ukrepi, 
ki bodo vplivali na spreminjanje potovalnih navad 
občanov in na možno spreminjanje prometnega 

režima v Brežicah.

Vljudno vabljeni, 
ker je vsako mnenje pomembno!

KRŠKO - V Kulturnem domu Krško bo v petek in soboto, 
20. in 21. januarja, potekal 4. slovenski sadjarski kongres 
z mednarodno udeležbo. Tudi prejšnji kongres, konec leta 
2012, je potekal v Krškem.

Organizatorja kongresa sta Univerza v Ljubljani, Biotehniška fa-
kulteta, Oddelek za agronomijo ter Strokovno sadjarsko društvo 
Slovenije. Kongres bo ena izmed prireditev, na kateri bodo v tem 
letu obeležili tudi 70-letnico delovanja Oddelka za agronomijo 
Biotehniške fakultete. Tema kongresa je Slovensko sadjarstvo 
na razpotju. »Tak naslov smo izbrali, ker so v panogi potrebne 
nujne spremembe. V zadnjih letih smo se srečevali z zmanjševa-
njem prihodkov pri jablani, ki je v Sloveniji še vedno vodilna sa-
dna vrsta. Prav tako so pridelovalce dodatno prizadele naravne 
ujme, predvsem pozeba v letošnji pomladi. Dodatno slabi pano-
go razdrobljenost pridelovalcev in velikokrat nezadosten pretok 
znanja med inštitucijami in pridelovalci. Vse te težave moramo 
vzeti kot nov izziv in priložnost, da zrastemo iz tega še močnej-
ši in bolj uspešni. Pri tem nam lahko pomaga v precejšnji meri 
novo domače in tuje znanje. Zato je kongres odlična priložnost, 
da se pridelovalcem predstavijo novosti v različnih segmentih 
pridelave in predelave,« je zapisala predsednica organizacijske-
ga odbora kongresa prof. dr. Metka Hudina.
Na kongresu se bodo seznanili z novostmi s področja pridelave 
in predelave sadja (domače in tuje izkušnje), posvetili se bodo 
različnim načinom pridelave (ekološka, integrirana …), hkrati 
pa želijo začrtati bodočo organiziranost slovenskih sadjarjev in 
spregovoriti o ukrepih s strani EU in države. Velik poudarek bo 
na ustrezni kakovosti pridelkov in varstvu sadnih rastlin. Na kon-
gresu bo predstavljenih 44 referatov in 13 posterjev, ki bodo 
pokrivali različne sadne vrste in tehnološke pristope. P. P.

V Krškem spet sadjarski kongres

Posavje velja za sadjarsko regijo, zato je znova prizorišče kon-
gresa sadjarjev.
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Proizvodnja in vzdrževanje HE v letu 2016

Poleg rednega obratovanja elektrarn 
so na področju vzdrževanja HE Bo-
štanj, HE Arto – Blanca in HE Krško iz-
vajali predvidene preventivne in pre-
diktivne vzdrževalne aktivnosti ter 
zakonsko določene preglede opreme. 

Na vseh treh hidroelektrarnah so v 
okviru letnega plana izvedli revizije 

in remonte na agregatih. Vzdrževalna 
dela so potekala tudi na skupnih sis-
temih, hidromehanski opremi, stikali-
ščih in mrežnih 110 kV transformator-
jih. Opravljeni so bili letni servisi na 
diesel agregatih, akumulatorskih bate-
rijah, prezračevalnih sistemih in prip-
ravi tehnološkega zraka.  

Na nekaterih napravah in opremi posa-
mezne hidroelektrarne so bile izvede-
ne tudi modifikacije, s katerimi je pove-
čana zanesljivost obratovanja in lažje 
vzdrževanje sistemov.

Na področju gradbenega vzdrževa-
nja so izvajali košnjo in odstranjeva-
nje invazivnih rastlin ter urejanje bre-
žin akumulacijskih bazenov. Izvedli so 
monitoringe tehničnega opazovanja in 
površinskih voda akumulacijskih ba-
zenov, na zgradbah hidroelektrarn se-
izmološke monitoringe ter geodetske 
meritve. 

Vsa vzdrževalna dela so bila opravljena 
v skladu s poslovnim načrtom družbe 
HESS, d.o.o. za leto 2016. Dela so bila 
izvedena z lastnimi kadri in kadri odvi-
sne družbe Partner, d.o.o. 

Uspešno so izpeljali integracijo in testi-
ranje večnamenskega plovila za hidro-
grafske meritve. Spremljanje stanja v 
akumulacijskih bazenih je pomembna 
obveznost družbe HESS za morebitne 
ukrepe odstranjevanja nanosov v aku-
mulacijskih bazenih. 

V okviru projekta avtomatskega mer-
jenja gladin Save so vzpostavili merska 
mesta na Savi od Hrastnika do Krške-
ga, ki omogočajo pridobitev pomemb-

nih informacij za optimalno in bolj var-
no obratovanje verige HE.

Izpeljali so tudi projekt sistema jav-
nega alarmiranja spodnje Save, ki  
vključuje sedem siren za javno alar-
miranje na vplivnem območju akumu-
lacijskih bazenov hidroelektrarn, ki so 
vključene v sistem javnega alarmira-
nja regijskega centra za obveščanje. 
Poleg alarmnih znakov, ki se uporablja-
jo na območju Slovenije, je bil za ob-
močja v Posavju uveden še poseben 
alarmni znak za neposredno nevarnost 
poplavnega vala. 

w
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Družba HESS, d.o.o. je na objektih HE Boštanj, HE Arto Blanca in HE Krško v letu 2016 proizvedla 391,8 GWh električne energije, 
kar je zaradi slabših hidroloških razmer za proizvodnjo električne energije v zadnji četrtini leta malo pod proizvodnim planom.

Vzdrževalna dela na prelivnih poljih

Agregati HE Krško

PROIZVODNJA – DECEMBER 2016

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 340 400 17 100 2 2

PB4 KOEL 4 - 123 400 14 100 0 2

PB5 ZP 0 - 174 300 2 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB4 IN PB5 179.290 4 4

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

BREŽICE - »Če e-cikliramo vsi, 
se boljše živi,« je eden izmed 
sloganov, ki so se jih dijaki Gi-
mnazije Brežice 13. januarja 
domislili na letošnji otvorit-
veni delavnici iz sklopa delav-
nic »E-odpadki in naše okolje«. 
Delavnica je namenjena mla-
dim in jo izvaja družba ZEOS, 
d.o.o. v sodelovanju z Zavo-
dom Mladinska mreža MaMa 
v okviru lokalnih lansiranj 
uličnih zbiralnikov za zbiranje 

e-odpadkov in odpadnih bate-
rij pod projektom LIFE Gos-
podarjenje z e-odpadki s slo-
ganom E-cikliraj. Dijaki so na 
delavnici razpredali o pome-
nu pravilnega ravnanja z e-od-
padki in odpadnimi baterijami 
ter iskali načine, kako zmanj-
šati vpliv tovrstnih odpadkov 
na okolico. Dijaki so spoznali 
lokacije uličnih zbiralnikov v 
svojih občinah in nekaj ostalih 
načinov pravilnega rokovanja 

z e-opremo, tekmovali v kvizu 
in iskali ideje za slogane, ki po-
zivajo potrošnike k e-ciklira-
nju. Mladi so delavnico zaklju-
čili z željo po manjši čustveni 
navezanosti na svoje stare te-
lefone in druge aparate (ki se 
zato kopičijo po njihovih pre-
dalih) ter upanjem, da bodo v 
prihodnje nove električne na-
prave kakovostne in posledič-
no manj pokvarljive. 
 Vir: ZEOS, d.o.o.

Dijaki govorili o e-cikliranju
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Na katere aktivnosti na podro-
čju podjetništva se bo v prihod-
nje predvsem osredotočal CPT 
Krško? 

Nadaljevali bomo z aktivnostmi 
podjetniške podporne točke 
VEM (»Vse na Enem Mestu«). 
Ker razvojno precej zaostajamo, 
predvsem manjka lastnih proi-
zvodov in storitev, ki bi jih po-
nudili na globalnih trgih, je nuj-
no izkoristiti vsako priložnost 
za razvoj. V optimiranju davkov 
oz. znižanju davčne osnove, za 
kar redno pripravljamo strokov-
na predavanja, se skriva pre-
cej možnih razvojnih sredstev, 
med drugim npr. olajšave za 
raziskave in razvoj. Razvojne 
institucije, ki imajo znanje gle-
de vodenja razvojnih projektov, 
vam lahko pomagajo pridobiti 
sredstva za razvojne aktivnosti. 

Tudi v prihodnje bomo sode-
lovali z drugimi institucija-
mi, tako v lokalnem okolju kot 
na nacionalnem nivoju, npr. z 
agencijo SPIRIT pri pridobiva-
nja informacij o potencialnih 
investitorjih in finančnih spod-
budah tujim investitorjem za 
investiranje v naše okolje ali za 
odpiranje novih delovnih mest. 
Nezaposlenost je v Krškem še 
vedno velika, dandanašnja no-
voustanovljena podjetja pa mo-
rajo biti inovativna, da so lahko 
konkurenčna na trgu. V letoš-
njem letu skupaj s Techpo pri-
čenjamo z nudenjem prostora 
za t. i. »co-working« za poten-
cialne podjetnike, ki imajo po-
slovno idejo ali pa jo bodo tam 
generirali, in obstoječe pod-
jetnike, ki želijo preko mreženja 
naprej razvijati svojo poslov-
no idejo. Prostor je opremljen 
z internetom, s projektorjem 
za izobraževanje ali predstavi-
tve projektne ideje. Naša nalo-
ga pri upravljanju in koordinira-
nju co-workinga je, da se člane 
ves čas povezuje med seboj in 
tudi z drugimi z enakimi potre-
bami, hkrati pa vsem skupaj od-

pira poglede o neskončnih mož-
nostih novih ekonomij. 

Kaj konkretno lahko VEM toč-
ka ponudi podjetjem oz. poten-
cialnim podjetnikom?

Poleg svetovanja in registra-
cije podjetja pri nas pridobite 
informacije o aktualnih razpi-
sih in pomoč pri pridobivanju 
spodbud za uresničevanje pod-
jetniških projektov, brezplač-
no udeležbo na tematskih de-
lavnicah ter redno (približno 
dvakrat mesečno) obveščanje 
po e-pošti glede aktualnih jav-
nih razpisov, sejmov, spremem-
bah v zakonodaji, delavnic, do-
godkov ipd. preko brezplačnega 
lokalno obarvanega e-časopisa 
»Moj spletni priročnik«. Vabi-
mo zainteresirane, da se nanj 
prijavijo na info@cptkrsko.si.

Kako bo z usposabljanjem za 
potencialne podjetnike in že 
delujoča podjetja v nasled-
njem letu ? 

Tudi v naslednjem letu bomo 
nadaljevali z izvajanjem temat-
skih delavnic, ki bodo za ude-
ležence še naprej brezplačne. 
Trudimo se, da bi bila ta uspo-
sabljanja čim bolj koristna za 

udeležence, z uporabnimi zna-
nji – da imajo po koncu delavni-
ce resnično občutek, da so ne-
kaj pridobili, kar jim bo koristilo 
pri njihovem delu. 

Predvidoma v februarju ali 
marcu bomo izvedli delavnico 
na temo trženja po družbenih 
omrežjih, spomladi pa na temo 
branja bilanc in izkazov uspe-
ha ter potnih nalogov. V četr-
tek, 16. februarja, bomo izved-
li praktično delavnico za tiste, 
ki vodijo knjige po normiranih 
odhodkih (oz. za t. i. normiran-
ce), saj bodo morali do konca 
marca oddati davčni obračun za 
leto 2016. O delavnicah bomo 
seveda še obveščali, zainteresi-
rane pa že sedaj vabimo, da se 
na to in ostale predvidene de-
lavnice prijavijo. 

Tisti, ki razmišljajo o lastni pod-
jetniški poti, pa imajo možnost 
obiskati četrtkove podjetniške 
delavnice, ki se izvajajo na na-
šem sedežu ob četrtkih ob 13. 
uri. Udeležba je brezplačna, na 
teh delavnicah pa imajo poten-
cialni podjetniki možnost dobi-
ti odgovore na vprašanja, kot 
so npr. ali naj registriram s.p. ali 
d.o.o.?; kakšen je postopek re-
gistracije?; kolikšni so prispev-
ki in kakšne so morebitne mož-
nosti sofinanciranja? 

V kakšni smeri bo CPT deloval 
na področju turizma? 

Razvoj turizma je v regiji Posav-
je prisoten predvsem v zadnjih 
desetih letih, saj razen Term Ča-
tež naša regija nikoli ni bila ti-
pično turistična destinacija. V 
zadnjem času pa smo bili priča 
razvoju novih turističnih pro-
duktov, tako zasebnih kot tudi 
javnih, ki se s svojo ponudbo 
lahko uvrščajo med top produk-
te celo na nacionalnem nivoju.

Javni zavodi na področju turiz-
ma so se povezali in soobliko-
vali kar nekaj regijskih zgodb, 
ki kažejo na pozitiven premik 
v smeri razvoja privlačnih in 
pristnih turističnih produktov. 
Že nekaj let se trudimo na po-
dročju pohodništva in kolesar-
stva, predvsem z inovativno 
opremljenimi tematskimi pot-
mi in s podporo pri organizaci-
ji pohodov, ki so v organizaciji 
različnih društev. 

Na CPT Krško stremimo pred-
vsem k spodbujanju organi-
ziranosti med turističnimi po-
nudniki, lokalnimi zavodi in 
prebivalci ter h krepitvi konku-
renčnih prednosti in priložnos-
ti. Glede na svetovne trende 
spodbujamo posredni digitalni 
marketing ter razvojno delo na 
področju turizma, predvsem v 
sodelovanju z institucijami zna-
nja (kreiranje nove ponudbe, 
kreiranje novih načinov trže-
nja, priprava in oblikovanje no-
vih vsebin za promocijo).

V sodelovanju z Občino Krško 
ter ostalimi javnimi zavodi so-
delujemo pri kreiranju in orga-
nizaciji dogodkov, predvsem v 
starem mestnem jedru Krškega. 
Čez leto organiziramo različna 
izobraževanja za turistične po-
nudnike, z namenom dviga ka-
kovosti storitev in produktov na 
področju turizma.  

V sodelovanju s posavskimi ob-
činami bomo že peto leto za-
pored organizirali POSAVSKI 
FESTIVAL TEMATSKIH POTI, ki 
se bo v letu 2017 delil na dva 
dela: pomladni aktivni poho-
di ter jesenski gastronomsko 
obarvani pohodi. Celoten festi-
val je vključen v nacionalno ak-
cijo Slovenija hodi pod okriljem 
Pohodništvo & kolesarjenje GIZ 

Slovenije. Tudi v letu 2017 si že-
limo, da se v festival vključi čim 
več različnih društev - turistič-
nih, vinogradniških, kulturnih, 
ki v tem obdobju organizirajo 
svoje pohode in se tako še do-
datno promovirajo.

V Posavju je zanimiva tudi zgod-
ba posavskih gradov kot tudi 
gastronomska ponudba z vin-
skimi in kulinaričnimi poseb-
nostmi.

Kje so izzivi pri promociji posa-
vskega turizma?
Regija Posavje se vsekakor tež-

ko kosa z razpoznavnimi turi-
stičnimi lokacijami Slovenije, ki 
so promovirane na vsakem ko-
raku s strani Slovenske turistič-
ne organizacije. Za uspešno tr-
ženje naše regije je treba vložiti 
veliko več energije in financ kot 
v ostalih delih Slovenije, ki pro-
mocije skoraj ne potrebujejo 
več. Rešitev vidimo v močnem 
povezovanju na nivoju regije in 
v skupnem nastopu na trgu.

Navkljub temu se s strani CPT 
skozi celo leto trudimo v različ-
nih skupnih promocijskih ak-
tivnostih. Izvajajo se s ciljem 
povečanja prepoznavnosti de-
stinacije znotraj in zunaj meja 
Slovenije ter posledično pove-
čano gospodarsko aktivnost na 
tem področju.

Promocijo izvajamo na sejem-
skih dogodkih in prireditvah 
– lokalno, nacionalno in v tu-
jini. V letu 2016 smo se udele-
žili sedmih specializiranih sej-
mov v Sloveniji ter treh v tujini. 
V današnjem času je zelo po-
membna digitalna promocija, 
ki jo izvajamo preko turistič-
nih spletnih portalov in drugih 
elektronskih medijev ter preko 
socialnih omrežij. Redno komu-
niciramo z regionalnimi in naci-
onalnimi mediji ter organizira-
mo študijske ture za novinarje 
in turistične agencije, tako do-
mače kot tuje.

Datum / mesec TEMATIKA DELAVNICE

16. 2. 2017 (četrtek) ZA NORMIRANCE – DAVČNI OBRAČUN ZA 2016

MAREC IZZIVI SODOBNE DIGITALNE PROMOCIJE

APRIL BRANJE BILANC

MAJ POTNI NALOGI

JUNIJ TRŽENJE IN IZZIVI SODOBNIH TEHNOLOGIJ

Udeležba na delavnicah je brezplačna.

Franc Češnovar, direktor Centra za podjetništvo in turizem Krško

Vstopna točka za podjetja ter center 
za razvoj in promocijo turizma
KRŠKO - Javni zavod Center za podjetništvo in turizem že nekaj časa deluje kot podporna inštitucija za podjetnike in turistične ponudnike. Direktor Franc Češnovar nam je ob 
začetku novega leta predstavil njihove načrte - tako na področju podjetništva kot turizma.

Odpiranje zelenega okna in predstavitev OTZ Krško na kmeti-
ji Špiler v Kostanjku

Na sejmu MOS, sep. 2016

PREDVIDENE TEMATIKE DELAVNIC V PRVI POLOVICI 2017

NOVOSTI IZ CENTRA ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO

CPT Krško,  CKŽ 46,  Krško | T:  07/490 22 20,  051 655 936,  E:  info@cptkrsko.si  | www.cptkrsko.si ,  www.visitkrsko.com

VABILO
Vabimo na skupno srečanje organizatorje tematskih pohodov, ki želijo sodelovati pri 

POSAVSKEM FESTIVALU TEMATSKIH POTI 2017: 
• pomladni aktivni pohodi (od 1. do 30. maja) ter 
• jesenski gastronomsko obarvani pohodi (od 15. oktobra do 15. novembra).

Srečanje bo v torek, 24. 1., ob 16.00 uri v Mladinskem centru Krško (CKŽ 105, Krško), 
kjer bomo predstavili program festivala ter akcijo 

NAJ POT SLOVENIJE in SLOVENIJA HODI. 

Prijave zaželene na info@cptkrsko.si ali na 051/655936.

Direktor Franc Češnovar na delavnici na tematiko o inovativnosti
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OD DOMAČE HIŠE NA BORŠTU DO KRŠKEGA

Podjetje je bilo ustanovljeno v letu 1991 s sedežem v do-
mači hiši na Borštu, ko so se zaradi sprememb v gospodar-
skem in družbenem okolju odprle nove možnosti za ustano-
vitve podjetij. Ustanovitelj družbe Silvester Lopatič, univ.

dipl.inž.grad., je s svojim podjetjem sprva izvajal le manjše 
objekte in prenove, po nekaj letih pa je zaposlil dodaten ka-
der in se v celoti posvetil razvoju in širjenju na trgu. 
Leta 1996 so se preselili v najemne prostore v Žadovinku. 
V prvih desetih letih je število zaposlenih naraslo na šest, 
v podjetju se je zaposlila tudi žena Meta Lopatič. Uspešno 
dokončani projekti so bili predani v uporabo investitorjem po 
celotni Sloveniji, večinoma pa v domačem Posavju. 
Na prehodu v novo tisočletje so se potrebe po gradbeni de-
javnosti še povečevale. Podjetje se je v letu 2003 preselilo iz 
industrijske cone v Žadovinku v svojo novozgrajeno stavbo 
na vhodu v Krško in povečalo število zaposlenih na enajst. 
V tem času se je število zaključenih projektov še povečalo, 
zlasti na področju gospodarskih dejavnosti, in podjetje je bilo 
uvrščeno v kategorijo srednje velikih gospodarskih družb.

USMERITEV V VEČSTANOVANJSKE STAVBE ZA TRG

V letu 2006 se je v podjetju zaposlil tudi sin Jure Lopatič, 
prav tako univ.dipl.inž.grad. Na podlagi lastnega razvoja se 
je podjetje usmerilo tudi v gradnjo večstanovanjskih stavb za 
trg, pri tem pa prevzelo vse naloge investiranja, od nakupa 
zemljišč, izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, 
izdelave projektne dokumentacije do izgradnje ter prodaje 
stanovanj in poslovnih prostorov novim kupcem. 
Z gospodarsko recesijo je tudi v podjetju SL-inženiring prišlo 
do sprememb. Direktor podjetja je postal Jure Lopatič, upo-
kojila se je prokuristka Meta Lopatič, nekaj let kasneje pa še 
Silvester, ki je še vedno aktiven kot prokurist. 

POSEBNA POZORNOST STROKOVNIM REŠITVAM

Sodelovanje s podjetjem se začne pri izdelavi ponudbe za 
investicijo. Pri tem ima podjetje dolgoletne izkušnje z višino 
stroškov za posamezne storitve, cenami materialov in ga-
rancijami za življenjsko dobo objekta. Posebna pozornost je 
namenjena strokovnim rešitvam, ki temeljijo na trajnosti de-
lovanja objekta. Ravno zato se investitorji pogosto obračajo 
na njih, saj vedo, da bodo zagotovljene prave rešitve in da 
bodo za svoj denar dobili to, kar potrebujejo, ali pa še več. 
Kriterija najnižje cene investicije pred kakovostjo rešitve po-
litika podjetja ne sprejema.
Po podpisu pogodbe z investitorjem prevzame projekt eden 
od izkušenih vodij gradbišč, ki vodi izgradnjo objekta vse do 
primopredaje investitorju in odprave vseh reklamacij v ga-
rancijski dobi. Pri tem sodeluje z vsemi udeleženci pri grad-
nji – investitorjem, nadzornikom in ostalimi izvajalci del ter 
pristojnimi službami. Posebna skrb je namenjena finančne-
mu toku investicije, kjer je pomembno plačilo vsem izvajal-
cem del, skladno z izvedenimi deli. 

VISOKE GRADNJE NA RAZLIČNIH PODROČJIH

Podjetje je v pretežni meri usmerjeno na visoke gradnje. V 25 
letih je zgradilo ali obnovilo večje število zahtevnih objektov. 
Pri gradnji industrijskih in poslovnih objektov (npr. Evrosad 
Krško, JOB Center, bencinski servisi Petrol po celotni Slo-
veniji, trgovski center Spar Brežice, TUŠ Krško, TUŠ Novo 
mesto …) se v podjetju prilagodijo potrebam poslovnega sis-
tema investitorja, ponudijo več možnosti rešitev ter projekte 
izpeljejo v dogovorjenem roku in kakovosti.
Pri projektih družbenega pomena (npr. Prosvetni dom Arti-
če, OŠ Kapele, OŠ Brežice …) pogosto nastopa v vlogi in-
vestitorja ustanova na državnem ali lokalnem nivoju, s kate-
rimi poslovanje narekuje sistem javnega naročanja. Tudi pri 
teh projektih je podjetje uspešno izvedlo gradnjo in predajo 
objekta v obratovanje, pogosto v rekordnem času glede na 
dogovorjen obseg del.
Na področju objektov kulturne dediščine (npr. grad Pišece, 
grad Rajhenburg, Mencingerjeva hiša in Valvasorjev kom-
pleks v Krškem …) sodi podjetje v vrh slovenskega gradbeni-
štva po številu ter obsegu obnov in rekonstrukcij. Pri takšnih 
projektih podjetje tesno sodeluje z nadzorniki in konzerva-
torji, prav tako pa se prilagaja željam investitorjev in bodo-
čih uporabnikov. Sodeluje pri obnovah gradov, spominskih 
in muzejskih stavb, cerkva in ostalih objektov iz registrov 
kulturne dediščine.
Pri projektih izgradnje za trg (npr. poslovno-stanovanjski 
objekt Trobentica v Brežicah) podjetje skrbi za celovito sto-
ritev prodaje stanovanj kupcu, od začetnih predstavitev in 
možnosti izboljšav po željah kupca do sklenitve pogodb, pri-
mopredaje ustrezno zaključenih stanovanj in morebitne od-

prave reklamacij v garancijskem roku. Zgrajenih in prodanih 
je bilo že več kot 200 stanovanj in poslovnih enot.

POVEZANI Z OKOLJEM

Prednosti podjetja so zlasti izkušeno in strokovno vodenje 
gradenj, redno plačevanje obveznosti do države, zaposle-
nih, podizvajalcev in ostalih poslovnih partnerjev. Delovanje 
podjetja je neposredno povezano z okoljem, v katerem de-
luje. Že ves čas spremlja in podpira delovanje raznih dru-
štev na področju kulture, športa in ostalih aktivnosti. Najbolj 
je podjetje dejavno pri podpiranju glasbenih aktivnosti na lo-

kalnem in širšem področju, predvsem z izgradnjo lastnega 
glasbenega studia na Borštu, ki ga vodi Rok Lopatič, in je 
bilo v preteklih letih ključno pri izdelavi mnogih glasbenih iz-
delkov znanih glasbenikov. V letu 2015 so ga po najnovejših 
standardih akustično in arhitektonsko obnovili.
Po 25 letih delovanja podjetje z optimizmom zre v priho-
dnost in upa na dolgo uspešno sodelovanje z vsemi partnerji.

PREDNOST DRUŽINSKIH PODJETIJ

Za uspešno delovanje je pomembno zaupanje v ljudi in zato 
imajo tudi družinska podjetja prednost pred ostalimi. Vse po-
membne odločitve so se in se še danes sprejemajo v dru-
žinskem krogu.

SL-inženiring Boršt, d.o.o. – 
že 25 let spreminjamo naravo

Družinsko podjetje SL-inženiring Boršt, d.o.o., sodi med gradbena podjetja z dolgoletno tradicijo na 
področju investicijske in izvajalske gradbene dejavnosti. V svojih 25 letih delovanja je izvedlo prek 750 
objektov na področjih gospodarskih dejavnosti, kulturne dediščine, šolstva in zdravstva ter stanovanj-
skih in večstanovanjskih stavb. 

Direktor Jure Lopatič, Meta Lopatič,  
Silvester Lopatič in Rok Lopatič

Upravna stavba podjetja v Krškem

Štala Recordings – eden izmed najboljših akustičnih 
glasbenih studiev v Sloveniji

PRODAJA NOVIH STANOVANJ V KRŠKEM NA VIDMU - NOVOGRADNJA

SL-inženiring Boršt, d.o.o.  
www.sl-inzeniring.si 

t.: 07 490 22 60 | info@sl-inzeniring.si

STANOVANJA ŽE NAPRODAJ
V lanskem letu je bil največji projekt podjetja stano-
vanjsko poslovni objekt na Vidmu. V pritličju je pro-
dajalna, v nadstropjih pa bo 17 stanovanj s kletnimi 
parkirnimi mesti. Trgovski del objekta je bil odprt de-
cembra lani, stanovanja pa bodo vseljiva aprila letos.

Na voljo je 17 stanovanj v površini od 71,35 m2 (dvo sob-
no) do 134,63 m2 (tro in pol sobno) v treh etažah, vključno 
s kletnimi parkirnimi mesti. V stavbi je urejeno dvigalo, sta-
novanja v 1. nadstropju so naprodaj skupaj s terasami, v 
nadstropjih so balkoni oz. lože, vsaki enoti pripada tudi kle-
tna shramba. Cene stanovanj se gibljejo od 92.825,53  € 
do 175.787,47 € (z DDV).
Vsako stanovanje ima svoja merilna mesta za vodovod, 
ogrevanje in elektriko. Ogrevanje je urejeno preko sku-
pne kotlovnice na plin. Fasadni ovoj stavbe je v debelini 
16 cm, streha je v minimalnem naklonu, debelina izolaci-
je je 20 cm. Pripravljene so napeljave za klimatske napra-
ve, optični in kabelski priključek. Talne obloge bodo kera-
mične ali parket, kopalnice bodo opremljene s sanitarno 
opremo. Okenski okvirji so iz PVC, zasteklitev je trojna, z 
žaluzijami na ročni pogon. Prodajni postopek že poteka.

SL-inženiring Boršt d.o.o.
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» 

» 

» 

Posebna ponudba  
za vse modele 

2+2 leti    
jamstva in asistence

Vizualni pregled vozila  
v 22 točkah za samo 1 €

Povprečna poraba goriva: 3,1 – 8,1 l/100 km. Emisije CO2: 82 – 174 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6. Specifične 
emisije NOX: 0,0069 – 0,0704 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0001 – 0,0029 g/km. Število 
delcev pri dizelskih motorjih: 1,25E11– 6,27E11 /km. 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. Poleg 
2-letne tovorniške garancije brez omejitve prevoženih kilometrov nudi Opel za svoja vozila še dodatno »Premium« jamstvo za 
dodatni 2 leti ali do 120.000 prevoženih kilometrov kar nastopi prej. Za specifične ponudbe in podrobne informacije o dodatnem 
»Premium« jamstvu obiščite sodelujoče pooblaščene Opel trgovce ali opel.si. Slike so simbolične. 24-urni posebni prihranki po 
posameznih modelih: ADAM in Corsa 550 €, Astra in Mokka X 650 €, Zafira 750 €, Meriva 950 €, Insignia 2.000 €, Vivaro in Movano 
300 €. Opel Southeast Europe LLC in sodelujoči Opel trgovci si pridružujejo pravico do spremembe ali ukinitve ponudbe. Opel 
Southeast Europe LLC, Szabadság út 117, 2040 Budaörs, Madžarska.

AVTOHIŠA KOLMANIČ & Co. d.o.o. 
PE BREŽICE 
Cesta svobode 37, 8250 Brežice 
Tel.: 07 499 23 12/13
opel.avtohisa-kolmanic.si

PETEK IN SOBOTA, 20. IN 21. JANUAR
LEGENDARNIH OPLOVIH 24 UR

Avtohiša Kolmanič & Co. d.o.o. 
je na lokaciji v Brežicah poo-
blaščeni prodajalec in servi-
ser za znamki Opel in Kio ter 
pooblaščeni serviser za znam-
ko Chevrolet. Blagovna znam-
ka Opel je sicer na tej lokaciji 

prisotna že od leta 1995 in je 
bila v poslovni sistem Flamin 
avto skozi različne pravne ob-
like vključena leta 2002. Flamin 
avto posluje na štirih lokacijah, 
in sicer v Mariboru, Ljubljani, 
Brežicah in Kopru ter zastopa 
znamke Opel, Kia, Suzuki, Ci-
troën in Peugeot. Po besedah 
direktorice Flamin avta mag. 
Simone Felser na brežiški lo-
kaciji nudijo prodajo novih 
vozil omenjenih znamk in za-
nimiv spekter rabljenih vozil - 
ves čas imajo na voljo zaloge z 
vseh lokacij poslovnega siste-
ma -, cenitve rabljenih vozil, te-
stne vožnje, vulkanizerstvo, av-
topralnico, servisna popravila, 
nadomestne dele, poleg tega 
urejajo zavarovanja (v sklopu 
Flamin avta imajo pogodbe s 
posameznimi zavarovalnica-
mi) in financiranja vozil. Sveto-
vati in dati koristne informacije 
znajo tudi v primerih, ko stran-
ko zanima druga znamka avto-
mobila ali ko primerja različne 

modele, tako da ji je pot od 
salona do salona privarčeva-
na. »Pri nas stranka ob nakupu 
vozila pravzaprav vse opravi na 
enem mestu,« poudarja Felser-
jeva. Za to je odgovorna zag-
nana lokalna ekipa, ki dnevno 

skrbi za zadovoljstvo strank. 
Pohvalijo se lahko z nazivom 
»Najboljši Opel serviser v skrbi 
za lojalnost strank«. »S stranka-
mi je treba delati na dolgi rok. 
Lahko imamo še tako dobre 
avte, ampak če jih stranki ne 
znamo predstaviti in prepo-
znati tega, kar ona potrebuje, 
bomo zelo težko pripravili po-
nudbo, ki stranko navduši in 
prepriča. Imamo odlične avte, 
ki zadovoljijo še tako zahtev-
nega kupca,« ob tem dodaja. 
Poslovni sistem Flamin avto 
skupaj zaposluje 170 ljudi, v 
brežiški poslovni enoti jih je 
trenutno sedem, v roku dveh 
let pa načrtujejo, da bodo ime-
li deset zaposlenih.

OPEL PRINAŠA VELIKO 
NOVOSTI

S pogledom naprej in usmer-
jenostjo, da bi bili še boljši, so 
pred kratkim v Brežicah pre-
novili salon vozil Opel ter tako 

ustvarili prijetnejši ambient in 
zunanjost za vse novosti, ki jih 
Opel prinaša v letu 2017 - teh 
bo kar sedem, a naj zaenkrat 
ostanejo še skrivnost. Prenova 
salona zanje predstavlja neke 
vrste mejnik, tako v podobi in 
ponudbi kot tudi viziji priho-
dnosti, kako to lokacijo razvi-
jati še naprej. »Prenova pona-
zarja to, kar je videti na prvi 
pogled - svežino, strokovnost, 
profesionalnost, zanesljivost, 
razvoj ter nadaljevanje ambi-
cije biti uspešen in zanesljiv 
partner na vseh področjih de-
lovanja. To je tudi zagotovilo, 
da bo ta lokacija še živahnejša 
in bomo v Posavju prisotni tudi 
v naslednjih desetletjih,« poja-
snjuje Felserjeva in dodaja, da 
so hkrati želeli okolju pokaza-
ti, da ne stagnirajo. Odločili so 
se, da bodo poslovno enoto v 
Brežicah prenovili kot prvo, saj 
so ocenili, da je ta lokacija naj-
bolj potrebna svežine, poleg 
tega pa je tudi Posavje dov-
zetnejše, ko v to regijo pride 
neka novost, v nasprotju z ve-
čjimi mesti, kjer se neprestano 
dogaja kaj novega. V okviru le-
tošnjih Oplovih novosti bodo 
dodali še zanimivo ponudbo 
v prvem nadstropju salona, ki 
bo vezana na popestritev avto-
mobilske ponudbe, tako novih 
kot tudi rabljenih vozil, vendar 
trenutno o tem še ne želijo raz-
kriti preveč podrobnosti.

PRODATI ŽELIJO 150 
NOVIH VOZIL

Tudi zavoljo letošnjih novo-
sti so si med drugim zastavi-
li cilj, da na lokaciji v Brežicah 
letos prodajo 150 vozil, kar bi 
bilo največ do sedaj. Felserjeva 
ob tem pravi: »Razmere v drža-
vi se izboljšujejo, kar pozitivno 
vpliva tudi na razmišljanje kup-

cev, ko se odločajo o zamenja-
vi vozila ali njegovem nadalj-
njem servisiranju. In zdaj je 
pravi čas, da začnete razmišlja-
ti o novem!« V Brežicah razum-
ljivo prodajo več avtomobilov 
znamke Opel kot pa Kia, saj je 
zgodovinsko gledano Opel dlje 
časa prisoten na trgu, pa tudi 
Brežičani po njenih besedah 
takoj vedo, na kateri lokaciji se 
nahajajo avtomobili Opel, mo-
goče še bolj kot pa za ime Av-
tohiša Kolmanič & Co. d.o.o., ki 
se še ni prav prijelo, saj so ime-
na salona skozi leta spreminja-
li. »Na strani Opla je seveda tudi 
tradicija, saj so ljudje v prete-
klosti ob vračanju z dela v tujini 
domov prihajali z dobrimi avti, 
kar Opli zagotovo so. Res pa je, 
da pripadnost kupca blagovni 
znamki ni več tako močna kot 
včasih, kajti ne velja več, da če 
si enkrat kupil Opla, da ga boš 
odslej vsakič, ampak želiš po-
skusiti še kak avto druge znam-
ke, prav zato želimo na lokaci-
ji ponuditi širši nabor ponudbe 
novih vozil,« razlaga.

TRADICIJA IN ŠIROKA 
PONUDBA

Njihove prednosti so tradicio-
nalna prisotnost na trgu - toli-
ko časa so že na isti lokaciji z 

isto blagovno znamko -, širok 
spekter ponudbe kakovostnih 
in prepoznavnih osebnih vo-
zil, pri čemer stranka pridobi 
primerljive ponudbe na enem 
mestu, zagotavljanje varnos-
ti voznikov skozi pooblaščen 
servis in kompetenten kader, 
nenehno sledenje novostim 
na trgu, kar se tiče novih teh-
nologij, razvoja avtomobila, 
motorjev. Po njenem je pred-
nost tudi ta, da so del večjega 
poslovnega sistema, s čimer se 
lažje umeščajo v prostor s po-
močjo različne ponudbe, do-
dajanjem programov ipd. in 
tako lažje kljubujejo vsem iz-
zivom. »Smo sinonim za bla-
govni znamki Opel in Kia, ko-

rekten, zanesljiv in dolgoročen 
poslovni partner, ko potrebu-
jete morda samo nasvet ali na-
mig v zvezi z vašim vozilom ali 
voznim parkom,« še poudarja 
Felserjeva.

Avtohiša Kolmanič & Co. d.o.o., 
PE Brežice, gre torej strankam, 
ki ne prihajajo samo iz Posavja, 
temveč tudi z drugih koncev 
Slovenije, pa tudi iz Hrvaške, 
povsem na roko, s prenovo 
salona pa so prepričani, da se 
bodo stranke pri njih počutile 
še udobneje in se s pomočjo 
prijazne ekipe zaposlenih ve-
liko lažje odločile za nakup av-
tomobila ali opravile kakšno 
drugo storitev.

Avtohiša Kolmanič & Co. d.o.o. Poslovna enota Brežice

Sinonim za blagovni znamki Opel in Kia
Poslovna enota Avtohiše Kolmanič & Co. d.o.o. v Brežicah je z nedavno prenovo svojega salona dosegla neke vrste mejnik, tako v podobi in ponudbi kot tudi razvoju 
in viziji prihodnosti podjetja. Zagnana lokalna ekipa v salonu dnevno skrbi za zadovoljstvo strank, ki lahko vse opravijo na enem mestu.

So Opel in so Kia, predvsem pa so ekipa ljudi, ki radi delajo skupaj - Sonja, Barbara, Klavdija, Mi-
tja, Rudi, Toni in Almin skrbijo za vašo varnost na cesti vsak dan, Simona pa občasno iz Maribora.Mag. Simona Felser, MBA

Prenovljen salon vozil Opel

Stavba brežiške poslovne enote Avtohiše Kolmanič & Co. 
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Žal je naše okolje tako onesna-
ženo, da najdemo strupe pov-
sod okrog sebe. Nekatere vdi-
havamo, v telo jih sprejemamo 
skozi kožo in uživamo tudi s 
hrano. Tudi med običajnimi 
presnovnimi procesi nastaja-
jo v našem telesu strupi, zato 
ni čudno, da vsake toliko pot-
rebujemo razstrupljanje. Telo 
zastrupljamo tudi z nezdra-
vim načinom življenja, prema-
lo gibanja, alkoholom in ciga-
retami.

Če naše telo toksinov ne more 
izločiti, se le-ti nalagajo v ma-
ščobah, zato je naš organizem 
vse bolj obremenjen. Najpogo-
stejše težave, ki jih čutimo kot 
posledico tega, so glavoboli, 
slaba prebava, alergije, preko-
merna teža, depresija, tesnoba. 

PREHRANSKE NAVADE - 
RAZVADE

Priznati si moramo, čeprav ne 
radi, da zaradi hitrega tempa 
življenja vse manj časa name-
njamo pripravi zdrave, pol-
novredne hrane, ki si jo pride-
lamo sami doma ali nabavimo 
pri lokalnem ponudniku. Veli-
ko lažje je posegati po izdel-
kih bogato založenih trgovskih 
centrov, ki vabijo z lepimi in 
vabljivimi apeli že vnaprej in-
dustrijsko pripravljene hra-
ne, ki jo samo hitro pogre-
jemo ali skuhamo v osoljeni 

vodi. Tako nezavedno v telo 
vnašamo snovi, ki so na dol-
gi rok toksične. Številne sno-
vi, ki jih prehranska industri-
ja predstavlja kot varne, imajo 
posledice. Študije, ki preuču-
jejo škodljive učinke, pogosto 
zanemarijo dolgoročno upo-
rabo, poleg tega pa pogosto 
zanemarijo sinergijske učin-
ke posameznih snovi. Toksini, 

ki se predstavljajo kot neto-
ksični, so pesticidi, insekticidi, 
barvila, herbicidi, antibiotiki 
in težke kovine. »Če tem toksi-
nom dodamo klorirano vodo, 
nekatera zdravila in preobili-
co stresa, potem ni čudno, da 
opazimo znake zastrupljanja. 
Črevesna stena je oslabljena in 
v krvni obtok spušča nepopol-
no razgrajene in tudi škodljive 
snovi. Imunske celice take sno-
vi v krvi zaznajo kot tujke in jih 
napadajo, pri tem pa nastajajo 
strupi. Zato so jetra preobre-
menjena s strupi, ki jih ne mo-
rejo sproti izločati, ti strupi pa 
sčasoma okvarijo imunski sis-
tem, živčevje, mišice in sklepe 
ter porušijo hormonsko rav-
novesje,« pojasnjuje Marija 
Merljak, univerzitetna diplo-
mirana živilska tehnologinja 
in soavtorica knjige Zdravje je 
naša odločitev.

Za mnoge je takšen način 
priprave obrokov najlažji in 
predvsem najhitrejši, ven-
dar je takšna hrana polna do-
datkov, nepotrebnih kalorij, 
povrhu vsega pa še osiroma-
šena vitalnih hranljivih snovi. 
Res je, da tudi doma pridela-
na hrana ni povsem varna pred 
sintetičnimi snovmi, ki se jim 
ne da povsem izogniti, lah-
ko pa jih nadomestimo z na-
ravnimi preparati za zatiranje 
škodljivcev in različnih bolez-
ni rastlin. Seveda tu in sedaj ne 

bomo rešili težav zastrupljanja 
obdelovalnih površin v želji po 
čim obilnejšem pridelku, am-
pak vam bomo skušali prikaza-
ti več možnosti razstrupljanja 
z različnimi prijemi oz. terapi-
jami, ki jih priporočajo stro-
kovnjaki. Vsi so podobnega 
mnenja, da je najprej treba za-
četi omejiti uživanje hrane, ki 
vsebuje dodatke, konzervanse 

in druge kemikalije. Še posebej 
priporočljivo je, da uživate sve-
že organske sestavine. Pozimi 
je seveda to malo težje, ker na 
vrtu ni sveže zelenjave, lahko 
pa jo kupimo v trgovinah, v 
katerih se najde tudi sadje in 
zelenjava z oznako BIO, ki je 
pridelana na naraven, člove-
kovem telesu neškodljiv način.

UČINKI RAZSTRUPLJANJA 
TELESA

Terapije za razstrupljanje te-
lesa imajo številne ugodne 
učinke, ki jih boste opazili že 
po prvem postenju. Če se bos-
te držali pravil in rokov poste-
nja, boste po postu/postih vit-
kejši, vaša koža bo čvrstejša in 
bolj bleščeča, beločnice bodo 
bolj bele, ponoči boste trdne-
je spali. S postopki razstruplja-
nja telesa si izboljšamo preba-
vo, okrepimo imunski sistem 
in zmanjšamo telesno težo.  
Detoksikacija pogosto ugo-
dno vpliva na kronične bo-
lezni, katerih simptomi se ob 
programu razstrupljanja po-
javljajo redkeje in v manj in-
tenzivni obliki. Postenje z vodo 
enkrat na mesec včasih spre-
meni okus za prehrano – dišati 
vam prične bolj zdrava prehra-
na, (pre)mastni in (pre)sladki 
obroki se vam uprejo. To teori-
jo nekateri nutricionisti razla-
gajo z mnenjem, da lahko šele 
po razstrupljevalni terapiji za-
čutimo resnične potrebe tele-
sa. Po razstrupljanju, ki traja 
od nekaj dni pa do nekaj te-
dnov, se počutimo kot prero-
jeni, poleg tega pa tudi lažje in 
hitreje mislimo, se lažje giba-
mo in zlahka prenašamo vsak-
danje napore. 

Nekateri se odločijo za raz-
strupljanje s postom, pri ka-
terem uživajo samo vodo in 
nesladkane čaje, drugi jim 
dodajo še sadne in zelenjav-
ne sokove. Nekateri se tera-
pij razstrupljanja lotevajo z 
odporom, saj menijo, da se je 
prenaporno držati strogega re-
žima prehranjevanja. V resnici 
ni nobene potrebe, da v proce-
su razstrupljanja telesa trpite. 
Lahko le prilagodite hrano, ki 
pomaga našim organom, da se 
očistijo in tako okrepijo svoje 
delovanje, ali obiščemo stro-
kovnjake – terapevte, ki s po-
močjo biresonančne diagno-
stike in detox naprav uspešno 
prispevajo k čiščenju in raz-
strupljanju telesa. 

Z razstrupljanjem do boljšega 
počutja in zdravja

vabita, 
da preizkusite obilje dobrega, 

ki Vam ga ponujajo.

Hiša narave 
& 

Staromestna čajnica Josipina

http: www.hisanarave.si 

V Staromestni čajnici Josipina si privoščite 
izbrani čaj ali kavo, vitalni napitek, staromestni zajtrk, 

dnevni zalogaj in juho ter presno sladico. 
Posluh imajo za ljudi, ki se prehranjujejo drugače.

http: www.josipina.si

v starem mestnem jedru Krškega

Zaupajte nasvetom in kakovostnim izdelkom, 
ki jih dobite le v trgovini Hiša narave.Raztrupljanje telesa ali detoksikacija je naraven proces izločanja toksinov oz. strupov iz našega telesa. V tele-

su imamo encim citokrom P-450, ki spreminja toksine, topne v maščobah, v toksine, topne v vodi, da jih telo 
lahko izloči. Za vsako sintetično molekulo telo potrebuje encim citokrom P-450, da lahko izloči te toksine. 

- 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 ...

IMPLANTATI

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

VODNI POST

Če menite, da ste dovolj samo-
disciplinirani, se odločite za 
vodni post. Pitje vode velja za 
enega najbolj učinkovitih na-
činov razstrupljevanja tele-
sa. Pri tem je treba upoštevati 
dejstvo, da ima takšen post pri 
današnjem načinu prehranje-
vanja lahko tudi negativne po-
sledice. Ko uživamo zgolj vodo, 
se v tkiva sproščajo toksini iz 
vsega telesa, kar ima lahko ne-

prijetne posledice za zdravje, 
z vodo pa tudi izpiramo neka-
tere koristne snovi. Če je teh 
snovi (npr. mineralov) v telesu 
zaradi načina prehranjevanja 
že tako premalo, imamo lah-
ko zaradi pretiranega vnaša-
nja vode v telo stranske učin-
ke, npr. mišične krče. Naštetim 
neprijetnostim se lahko izog-
nemo tako, da namesto same 
vode uživamo ob postu vodo z 
limono, temnim javorjevim si-
rupom ali kajenskim poprom. 
Takšen post lahko izvajate dlje 
časa. V primeru, da želite telo 
popolnoma očistiti, vztrajajte, 
dokler zdržite (a le do zdra-
ve mere razumnega). Dodat-
ki vodne strupe, ki se izpustijo 
v kri, pomagajo izločiti iz tele-
sa in na ta način preprečijo po-
novno absorpcijo v telo.

POST S SADNIMI SOKOVI

Post s sadnimi sokovi je zelo 
primeren za vse, ki se jim zdi, 
da zgolj ob vodi ne bi mog-
li zdržati. Pri sadnem postu 
lahko uživate zeliščne čaje in 
sadne sokove. Sokov ne kupuj-
te – pripravite jih sami iz sve-
žega sadja ali iz v vodi kuhane 
zelenjave. Gre za bistre soko-
ve brez sadnih ali zelenjavnih 

koščkov! Za kvaliteten post je 
dobro temeljito preučiti količi-
no vitaminov in mineralov, ki 
jih zaužijete s posameznim so-
kom. Če razstrupljanje s sad-
nimi sokovi načrtujete za dlje 
časa, je dobro, da zraven uživa-
te nadomestke mineralov.

POST Z GOSTIMI SADNIMI 
SOKOVI

Pri tem postu namesto bi-
strih uporabimo goste sokove, 
kar pomeni, da tekočini doda-
mo zmiksane ostanke sadnih 
oziroma zelenjavnih koščk-
ov. Takšno očiščevanje je si-
cer udobnejše, saj je gosti sok 
poln vlaken, zaradi česar med 
postom ne boste lačni, vendar 
pa ni tako učinkovito kot post 
z zgolj uživanjem bistrih teko-
čin. Pri postu z gostimi soko-
vi se strupi počasnejše izloča-
jo iz telesa, ker telo potrebuje 
več energije za prebavo. Zlato 
pravilo vseh postov, pri kate-
rih je vključeno uživanje trde 
hrane, je, da zadnji obrok po-
jeste vsaj 2 uri pred spanjem. 
Pomembno je tudi, da med va-
šim večernim in jutranjim ob-
rokom mine vsaj 12 ur, saj pre-
bavni sistem potrebuje dovolj 
časa za počitek.

Razstrupljanje s postenjem 

Hrana, polna kalorij, vendar brez pomembnih hranljivih snovi

Voda je bistvena za naše telo.
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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

Če še niste pripravljeni na po-
poln post, lahko svojo prehra-
no prilagodite tako, da izbirate 
živila, ki pomagajo razstruplja-
ti telo. Način prehrane mora 
biti prilagojen vašemu slogu 
življenja, teži, starosti in splo-
šni telesni pripravljenosti, da 
se boste ob tem ves čas dob-
ro počutili. 

1. FAZA: PRIPRAVA

Marija Merljak pravi, da mo-
ramo telo najprej pripravi-
ti na učinkovito razstruplja-
nje in poudarja: »S pravilnim 
izborom jedi bomo pomagali 
prebavilom, da bodo čim bolj 
učinkovito vsrkala hrano, pri-
pomogli bomo k dobremu de-
lovanju želodca in vranice ter 
nadzirali tudi krvni sladkor.«

Katera živila so najbolj primer-
na v tej prvi fazi?
• Jajca, saj vsebujejo snovi, ki 

pomagajo pri presnovi ma-
ščob.

• Ribe, ki vsebujejo omega-3 
maščobne kisline in delujejo 
varovalno za našo kri.

• Jagnjetina, ki vsebuje malo 
maščob in veliko cinka ter 
je najmanj alergena vrsta 
mesa.

• Pšenični kalčki, ki vsebujejo 
veliko cinka, ta pa je ključen 
za encimske reakcije.

• Fižol, ker je bogat z rudni-
nami.

• Zelenjava: ekološko pride-
lan krompir, paradižnik in 
bučke, ker so antioksidanti 
in krepijo prebavo.

• Gomolj janeža, ker pospe-
šuje delovanje prebave, 
spodbuja delovanje vrani-
ce, izločanje seča in maščob, 
preprečuje napenjanje in 
zmanjšuje željo po sladkih 
jedeh.

• Sadje: hruške, ker ne povzro-
čajo alergij, ker uravnava-
jo krvni sladkor in znižuje-
jo holesterol; jagodičevje, 
ker nevtralizira proste radi-

kale in uravnava krvni slad-
kor; ananas, ker izloča vodo 
iz telesa in pomaga vsrkava-
ti hranila.

• Začimbe, kot sta kumina 
in koper, ker preprečuje-
ta napenjanje in spodbuja-
ta razstrupljevalne encime 
k delovanju; koriander, ker 
pomaga pri prebavi ogljiko-
vih hidratov; ingver, ker od-
pravlja napihovanje, slabost 
in drisko ter spodbuja pre-
bavo.

2. FAZA: IZLOČANJE 
STRUPOV

V drugi fazi je telo pripravljeno 
na izločanje strupov, z izborom 
pravih živil pa obnovimo tudi 
sluznico črevesja ter pospeši-
mo prehod hrane skozi debe-
lo črevo ter čistimo limfni sis-
tem in kri. Izbiramo predvsem 
naslednja živila:

• Med žiti riž, proso, piro in 
amarant. Riž vsebuje veli-
ko metionina in cisteina. Ti 
dve aminokislini telo varuje-
ta pred težkimi kovinami ter 
pred posledicami nikotina in 
alkohola, sodelujeta pri raz-
gradnji maščob in omogo-
čata izločanje sluzi iz pljuč. 
Proso ne vsebuje glutena in 
ščiti črevesne stene. Pira in 
amarant vsebujeta esencial-
no aminokislino lizin, ki pre-
prečuje spomladansko utru-
jenost ter pospešuje obnovo 
črevesne sluznice.

• Med zelenjavo korenje, ker 

iz debelega črevesa poma-
ga odstraniti bakterije, ki 
povzročajo gnitje, spodbuja 
izločanje črevesnih zajedav-
cev in deluje na bakterijo lis-
terijo, ki povzroča zastrupi-
tve s hrano; ohrovt in druge 
križnice, ker vsebujejo sul-
forafan, ki ščiti pred prosti-
mi radikali in pred rakom 
na črevesju; čebulo, ker za-
radi fruktooligosaharidov 
stopnjuje delovanje dob-
rih bakterij v telesu, podob-
no učinkujejo tudi vse ze-
lene solate in rdeči radič; 
šparglje, ker imajo veliko ka-
lija in delujejo odvajalno; če-
sen, ki deluje protivnetno in 
protivirusno.

• Navadni jogurt s čim več 
probiotičnimi kulturami 
odpravlja vnetja in podpi-
ra izločanje črevesnih za-
jedavcev, uničuje škodljive 
bakterije in omogoča rast 
dobrih.

• Laneno seme, ki odstranju-
je bakterije; timijan, ker čis-
ti pljuča.

3. FAZA: ČIŠČENJE JETER IN 
LEDVIC

V tretjem delu našega raz-
strupljanja po besedah Mer-
ljakove čistimo jetra in ledvice 
ter izločimo večino strupenih 
snovi iz telesa. Spodbujamo 
delovanje encimov, čiščenje je-
ter in ledvic ter podpiramo de-
lovanje endokrinih žlez. Živila, 
ki jih je v tej fazi priporočeno 
uživati čim več:

• Sadje – limone, ker so po-
membne za razstrupljanje 
jeter, saj vsebujejo limonoi-
de, ki jih je največ v lupini, 
zato poskrbimo, da uživamo 
ekološko pridelane limone; 
jabolka, ki odvajajo strupe in 
odvečno vodo iz ledvic, nji-
hove kisline pa krepijo jetra 
ter vežejo nase svinec in živo 
srebro; brusnice, ker vsebu-
jejo flavonoide, ti pa odstra-
njujejo škodljive bakterije iz 
ledvic in mehurja.

• Olja pšeničnih kalčkov in ra-
stlinska olja z visoko vseb-

AJURVEDSKI 
RAZSTRUPLJEVALNI 
TRETMA

Pri tem razstrupljevalnem pro-
gramu vam strokovnjak glede 
na vaš telesni tip določi, s čim 
se lahko prehranjujete v pro-
cesu razstrupljanja telesa. Pri 
tej terapiji se živila uživajo ku-
hana, kar nekoliko upočasni 
proces detoksikacije. Vendar 
pa naj vas počasnejši proces ne 
odvrne, saj je včasih na račun 
dolgoročnosti bolje, da se pro-
jekta lotite manj intenzivno.

TERAPIJA Z OČIŠČEVALNIMI 
PRIPRAVKI

Na tržišču so na voljo nekate-
ri pripravki, s pomočjo katerih 
lahko izvedete proces očišče-
vanja. Gre za posebne praške 
ali kapsule, ki vsebujejo pre-
hranska dopolnila: dnevno 
potrebno količino beljakovin, 
masti in ogljikovih hidratov 
ter antioksidante, vitamine in 
minerale, ki koristijo jetrom. 
Prednost te metode je enako-
meren vnos snovi, ki pomaga-
jo nevtralizirati strupe.
 (vir: www.bodieko.si)

Hrana, ki pomaga telesu pri razstrupljanju 

Vsi bodo opazili, nihče ne bo vedel
Ob današnjem načinu življenja si vsi želimo izgledati mlajši in lepši. V Medicini Volovec opravljamo veliko posegov, ki nam to 
tudi omogočajo. Odvisno od starosti in stanja kože pacientom predlagamo najprimernejše načine pomlajevanja, ki so lahko pov-
sem neinvazivni ali pa vključujejo uporabo injekcij. 

Kje smo? Nahajamo se v centru Brežic, nasproti vhoda v Upravno enoto. Za naše paciente je 
vedno na voljo parkirno mesto v parkirni hiši pod ambulanto.

Delovni čas:
Ponedljek:12:00-18:00
Torek: 10:00-16:00
Sreda: 12:00-18.00
Četrtek: 12:00-18:00
Petek: 9:00- 15:00

Kontakt:
T.: +386 41 669 140 
F.: +386 7 49 66 557 

E.:  info@medicina-volovec.si 
Spletna stran: 

http://medicina-volovec.si

Neinvazivne posege je treba 
večkrat ponoviti, da dobimo lepe 
rezultate. Med njimi so za pomla-
ditev obraza najpopularnejši: Pel-
leve oziroma nekirurški lifting 
obraza z radiofrekvenco, lasersko 
fotopomlajevanje ter diamantni 
in kemični piling. Velashape laser 
pa uporabljamo za preoblikovanje 
telesa in zmanjšanje celulita. 

Injekcijski posegi dajejo po drugi 
strani hiter in zelo prepričljiv re-
zultat. Za glajenje gub na obrazu 
najpogosteje uporabljamo polnila 
in botulinum (botoks), za toplje-

nje maščob na obrazu in telesu pa 
sta najbolj iskana mezoterapija ali 
lipoliza. 

Po vseh omenjenih posegih je 
koža manj nagubana, bolj sveža 
in sijoča. Pacienti so po tretmajih 
pogosto navdušeni, saj jih okoli-
ca opazi kot bolj zadovoljne, mlaj-
še in spočite. 

V Medicini Volovec se vsakemu 
pacientu posvečamo individual-
no in strokovno. Prav tako spoš-
tujemo in omogočamo zasebnost 
ter želje vsakega posameznika. 

Z namenom, da vam ponudimo 
vrhunske usluge, se nenehno iz-
obražujemo na svetovnih kongre-
sih in simpozijih. Posege izvajata 
zdravnici Lidija in Mia Volovec.

Dr. Lidija Volovec vse lepotne po-
sege izvaja že več kot deset let, že 
vrsto let pa je izbrani trener Al-
lergana in ostalim zdravnikom 
demonstrira, kako primerno inji-
cirati polnila in botoks. Rezultat 
dobrega dela so številni zadovolj-
ni pacienti, ki se v Medicino Volo-
vec redno vračajo.

Injekcijska lipoliza za odstranjevanje maščobnega tkiva

Polnila na osnovi hialuronske kisline za pomlajevanje

Pelleve - nekirurški lifting na vratu

POTEMPREJ

PREJ
POTEM

POTEMPREJ

Jajca so pomembna za pre-
snovo maščob.

 Limone so pomembne za razstrupljanje jeter.
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Andreja Vintar je dve leti obis-
kovala šolo za zdravilce v Paul 
Schmidt Akademie v Lenne-
stadtu v Nemčiji, kjer je bila vkl-
jučena v kombinirano izobraže-
vanje za zdravilce z dodatnim 
izobraževanjem bioresonan-
ce. S takšnim izobraževanjem 
je pridobila obsežno znanje iz 
anatomije, fiziologije in patolo-
gije človeškega telesa, ki je te-
melj zdravilskega dela. Poleg 
tega se je v Grazu izobraževa-
la za prehranskega svetovalca 

mikrohranil, ki ga organizira avstrijski proizvajalec prehranskih 
dopolnil in pripravkov z mikrohranili. S svojim znanjem je ned-
vomno strokovnjakinja na področju bioresonance in alternativ-
ne medicine, svojo dejavnost pa opravlja v sodobno opremelj-
nih prostorih v kompleksu Trobentica v Brežicah. 

Bioresonanca in protibolečinska
laserska terapija na enem mestu
Andreja Vintar je svojo izobrazbo profesorice nemščine nadgradila in uspešno uporabila za izobraževanje v Nemčiji, kjer je pridobila naziv certificirane terapevtke za 
izvajanje bioresonančne metode po Paulu Schmidtu, v Sloveniji pa je bila vključena v enoletno usposabljanje za bioresonančne terapevte in uspešno opravila izpit za 
zdravilce na Ministrstvu za zdravje.

Andreja Vintar

Sodobno opremljeni terapevtski prostori

KAJ LAJŠAMO OZ. ZDRAVIMO Z BIORESONANCO?
Spekter obolenj, ki jih zdravimo oz. lajšamo z bioresonanco po 
Paulu Schmidtu, je neomejeno širok. Na spletni strani www.bi-
oharmonia.si lahko preberete, v katerih primerih vam je lah-
ko bioresonančna terapija v pomoč. Čas trajanja zdravljenja 
je odvisen od energetskega statusa stranke, dolžine in kom-
pleksnosti obolenja. 

PRINCIP DELOVANJA
Vsaka organska struktura ima določeno frekvenco. Z bioreso-
nančnim testiranjem iščemo motene frekvence, ki jih pri terapi-
ji apliciramo na telo – po načelu »isto se zdravi z istim«. Stranka 
med terapijo sedi na udobnem terapevtskem stolu, v katerega 
so vgrajene elektrode, ki frekvence preko bioresonančne napra-
ve usmerijo na strankino telo. Dodatne elektrode, ki jih je pot-
rebno držati v rokah, tako odpadejo. Stranka se približno eno 
uro sprošča - lahko prebira knjigo ali časopis, posluša glasbo ali 
pa enostavno zadrema, lahko pa se zaplete v prijeten pogovor 
s terapevtko. Bioresonanca je odlična metoda za pomoč tako 
pri kroničnih kot akutnih obolenjih. S testiranjem ugotovljamo 
vzročne obremenitve, kot so elektrosmog, geopatija, neuravno-
vešeno kislinsko-bazično ravnovesje, obremenjenost s škodljivi-
mi snovmi, primanjkljaj vitalnih snovi in encimov ter prisotnost 
različnih bolezenskih povzročiteljev (bakterij, virusov, parazi-
tov in glivic). Pri prvem testiranju preverimo tudi, katera živila 
in ostale snovi – alergeni (kot so dodatki živilom, arome, kon-
zervansi, pelodi, dlake živali, zdravila, kovine, pesticidi ...) stran-
ki škodijo. Pri nadaljnjih terapijah odpravljamo preobčutljivost 
na alergene in približno čez mesec dni stranka ni več obreme-
njena s snovmi, ki so ji prej povzročale težave. Posledično lah-
ko izzvenijo tudi druge težave, ki na prvi pogled niso povezave 
s ključnim problemom.

Pri akutnih obolenjih podpiramo prizadete organske strukture 
– na primer zgornje dihalne poti pri prehladih. Navadno je pot-
rebnih nekaj terapij v krajšem časovnem razmaku, da premaga-
mo bolezen. Na koncu vsake terapije uporabimo tudi program 
za razstrupljanje različnih organskih struktur (v našem primeru 
razstrupljamo sluznice in limfni sistem).
Zaradi svoje neinvazivnosti in udobnosti je terapija ne nazadnje 
izredno primerna za otroke že od rojstva naprej.
Kot izvrstno podporno metodo bioresonanci v naši praksi ponu-
jamo BODY DETOX, ki je zelo primerna, ko se človek odloči, da 
bo v kombinaciji s pravilno prehrano in bioresonančno terapijo 
razstrupil svoje telo. Pri nas v kombinaciji z bioresonančno te-
rapijo ponujamo eno storitev BODY DETOX-a brezplačno. In po-
hitite – februar in marec sta izvrstna meseca za razstrupljanje!

V mesecu februarju bomo v našo prakso uvedli novo metodo 
– izvajati bomo začeli PROTIBOLEČINSKO LASERSKO TERA-
PIJO, ki temelji na zdravljenju s svetlobo. Terapija je primer-
na za vse, ki imajo kakršne koli težave s sklepi (artritis, artroza, 
bolečine v hrbtenici ...) in mišicami/kitami (raznovrstne po-
škodbe mišic, piriformis sindrom, fibromialgija, raznovrstne 
bolečine v mišicah ...). Metoda je izvrstna tudi za celjenje ran 
(golenska razjeda, diabetično stopalo, kronične rane, akutne 
rane ...). Navadno je za izrazito izboljšanje simptomov zadosti 
že 5-10 polurnih terapij. Izkoristite akcijsko ponudbo v febru-
arju in marcu: 8=10 (za ceno osmih terapij jih prejmete deset). 

DARILNI BON 20 €
Naročila na 040 262 422 in info@bioharmonia.si, 
www.bioharmonia.si, Hrastinska pot 36, 8250 Brežice

 
Dalmatinova ulica 8 v starem mestnem jedru

www.stezicadozdravja.com | telefon: 070 561 071

Vabljeni, da skupaj stopimo v pomlad brez alergij.

       s
tezica  do  zdravja

BIORESONANCA
Lidija Božič s. p.

NOVO V KRŠKEM 

Če želite uživati v čudoviti pomladi, je sedaj čas, 
da začnete reševati alergije na pelode dreves in trav.

Tudi z bioresonančno terapi-
jo lahko naš organizem očis-
timo in vzpostavimo naravno 
ravnovesje. Bioresonanca je 
zelo učinkovita fizikalna meto-
da, ki združuje moderno zna-
nost biofizike, medicine in ki-
tajske tradicionalne medicine, 
vendar pa je treba vedeti, da ni 
čarobna palčka. Bioresonanč-
na terapija je celovita metoda 
zdravljenja, ki je usmerjena k 
spodbujanju lastnih zdravil-
nih moči telesa. V Sloveniji je 
ena bolj razširjenih komple-
mentarnih metod zdravljenja, 
ki omogoča na podlagi valovanj 
naše edinstvene energije pre-
poznavanje dejanskih vzrokov 
bolezni. 

nostjo omega-3, omega-6 in 
omega-9 maščobnih kislin. 
Takšno je na primer laneno 
olje, oljčno olje, olje iz avoka-
da, sezamovo olje in oreho-
vo olje, vsa pa pomagajo led-
vicam izločiti odvečno vodo 
ter podpirajo imunski in en-
dokrini sistem.

• Zelenjava – brokoli, zelje in 
brstični ohrovt vsebujejo ve-
liko glutationa, antioksidan-
ta, ki pomaga jetrom izločati 
strupe. Brstični ohrovt vse-
buje tudi veliko cisteina in 
metionina, ki lahko uničita 
predrakave celice v debe-
lem črevesju. Artičoka, av-
okado in rdeča pesa spod-
bujajo nastajanje žolča in 
sodelujejo pri obnavljanju 
jeter, rdeča pesa pa spodbu-
ja tudi delovanje jeter in led-

Lidija Božič poudarja, da je 
najprimernejši čas, da razstru-
pimo naše telo, ravno spomla-
di. To lahko naredimo z biore-
sonančno metodo MORA, ki 
organizem temeljito in globin-
sko prečisti brez lakote in izgu-
be energije. »Glavni cilj te me-
tode je stimulacija imunskega 
sistema, ko se iz medcelične te-
kočine odstranjujejo vsi strupi. 
Tako okrepimo notranje in po-
vršinske organe izločanja, kot 
so koža, limfni sistem, pljuča 
in črevesje. Pomembno pa je 
tudi, da k aktivnostim za raz-
strupljanje telesa vedno pristo-
pimo postopoma. Tudi za raz-
strupljanje telesa je potrebno v 
vsakem trenutku poskrbeti za 
ohranjanje ravnotežja,« še po-
jasni Božičeva.
  Katarina Jazbec

vic. Rdeča pesa poveča spre-
jem kisika v celice in je zato 
eno najboljših čistil za kri.

• Začimbe – peteršilj, rožma-
rin in kurkuma spodbujajo 
nastajanje žolča in krepijo 
jetra in ledvice. Peteršilj od-
vaja vodo in strupe iz ledvic 
in obnavlja jetra, rožmarin 
spodbuja delovanje jeter in 
žolčnika, čisti kri in ledvice, 
kurkuma topi žolčne kamne, 
odpira žolčne poti in poveča 
pretok žolča in v kar 75 od-
stotkih prepreči okvare je-
trnih celic.

• Regrat odpravlja težave 
z žolčnikom, odstranjuje 
žolčne kamne in zaradi ka-
lija deluje odvajalno.

 (vir: zdravje.si)

Bioresonanca z razstrupljevalno terapijo
V človeškem telesu so prisotna 
elektromagnetna nihanja od 
zelo kratkih do zelo dolgih va-
lovnih dolžin. Telo vzpostavlja 
dinamično ravnovesje z avto-
regulacijo, ki uravnava normal-
na in tudi bolezenska nihanja. 
Bolezenska nihanja nastane-
jo bodisi zaradi vplivov iz oko-
lja (elektrosmog, strupene se-
stavine iz hrane, težke kovine 
iz okolja …) bodisi zaradi bo-
lezenskih stanj v telesu. Ko se 
ravnovesje v telesu poruši, se 
razvije bolezen.

Po besedah Andreje Vintar, 
certificirane terapevtke za iz-
vajanje bioresonančne metode 
(več o njej si lahko preberete 

spodaj), je ena izmed učinkovi-
tih metod razstrupljanja kopel 
stopal z napravo Body detox, 
ki trajno stimulira celično pre-
snovo. Odvečne snovi se učin-
kovito izločijo, celice postane-
jo bolje preskrbljene. Rezultat: 
počutimo se vitalnejše, aktiv-
nejše in z več energije. »Ta iz-
ločevalna metoda je neposred-
no delujoča in zelo intenzivna, 
saj ni odvisna le od kapacitete 
ledvic. Čiščenje in razstruplja-
nje preko stopalnih por je s 
4000 znojnicami zelo učinko-
vito in uspešno. Stopala so na-
mreč znana tudi kot 'druge led-
vice',« pojasnuje Vintarjeva.

Bioresonančna terapevtka 

Zdrava prehrana vključuje vsakodnevno uživanje sadja, ki vsebuje veliko vitamina C in po-
spešuje presnovo maščob.
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JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije 

lastniških psov in mačk v letu 2017
Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje sterilizacije 
in kastracije lastniških psov in mačk za letošnje leto. Na voljo 
je skupno 6.000 evrov, sofinanciranje na posameznega psa ali 
mačko pa znaša 30 evrov bruto cene storitve. Za sofinanciranje 
storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk s stalnim ali začas-
nim prebivališčem na območju občine Krško, imajo do pet odra-
slih živali na hišno številko, in sicer za storitev, opravljeno od 1. 
1. 2017 dalje do porabe sredstev. K vlogi za sofinanciranje mo-
rajo lastniki živali priložiti za pse dokazilo o lastništvu in račun 
za opravljeno storitev s podatki o lastniku, za mačke pa račun 
za opravljeno storitev. Vloge lastniki oddajo v vložišče Občine 
Krško ali po pošti na naslov: Občina  Krško, Oddelek za gospo-
darske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisni obrazec je na 
voljo na vložišču ali na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. 

Celostna prometna strategija občine Krško

Opredelitev vizije in izbor ukrepov 
V okviru izdelave strateškega dokumenta Celostne prometne strategije (CPS) občine Krško so 11. januarja v Krškem, 
na Senovem in v Leskovcu pri Krškem potekale javne razprave, na katerih so občanke in občani podali številne predlo-
ge in pobude ukrepov za pešačenje, kolesarjenje, javni potniški promet, motorni in mirujoči promet.

KRŠKO
V uvodnem nagovoru je udele-
žence javne razprave v Krškem 
pozdravil župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, ki je pou-
daril, da gre za dokument vseh 
občanov. Po predstavitvi vizi-
je in strateških ciljev Celostne 
prometne strategije občine Kr-
ško, ki so bili oblikovani na pod-
lagi predhodno izdelane analize 
stanja, dosedanjih javnih raz-
prav, sestankov, delavnic, an-
ket in vprašalnikov, so občanke 
in občani podali svoje predloge 
na širšem območju mesta Krško.

Izpostavljeni so bili naslednji 
ukrepi: Pešačenje – pločniki za 
pešce v naseljih Sp. Libna, Sp. 
Stari Grad, na cesti Dolenja vas 
do meje z občino Brežice, nov 
most čez Savo (povezava Videm 
- staro mestno jedro Krškega) 
za peš promet, ureditev stare-
ga železnega mostu čez Savo za 
pešce. Kolesarjenje – kolesar-
ska steza ob cesti Sp. Libna–Sp. 
Stari Grad–Dolenja vas, uredi-
tev kolesarskih površin na mo-
stu čez Savo in navezava s klan-
čino na obstoječo večnamensko 
pot na desnem bregu Save, nov 
most čez Savo (povezava Videm 
- staro mestno središče Krške-
ga) za kolesarski promet, kole-
sarnice ob OŠ Jurija Dalmatina, 
ob vseh javnih ustanovah, izpo-
sojevalnice za kolesa pri občini, 
v središču Vidma, ob trgovskem 
centru Qlandia in večnamen-
skem objektu v Sp. Libni. Javni 
potniški promet – ureditev av-
tobusnih postaj in varnih dosto-
pov do avtobusnih postaj v na-
seljih Sp. Libna, Sp. Stari Grad in 
Dolenja vas, carpooling (skupna 
vožnja) ob vseh javnih ustano-

vah v občini, carsharing (izposo-
ja vozil) pri občini Krško, uvedba 
določenih ugodnosti za zaposle-
ne v javnih ustanovah, ki za pot 
na delo uporabljajo javni potni-
ški promet. Motorni promet – 
predlaganih je bilo več ukrepov 
za umirjanje prometa na vsto-
pih v naselja, omejitev tovorne-
ga prometa na G1-5 (most čez 
Savo - HE Krško), območja umir-
jenega prometa, poostren nad-
zor kršitev hitrosti v vseh delih 
dneva in tedna ter postavitev 
stacionarnih radarjev v vseh KS. 
Mirujoči promet – nova parkir-
na mesta ob OŠ Jurija Dalmati-
na Krško in ovire-omejitev »div-
jega parkiranja« pri OŠ Mihajla 
Rostoharja Krško ter na Dalma-
tinovi ulici v Krškem.

LESKOVEC PRI KRŠKEM
Potem ko je v Leskovcu pri Kr-
škem sodelujoče na javni raz-
pravi uvodoma pozdravila 
pod županja občine Krško Ana 
Somrak, ki je predstavila na-
men ter cilje naloge Celostne 
prometne strategije, predstav-
niki izvajalca dokumenta pa so 

predstavili vizijo, so udeležen-
ci predlagali naslednje ukrepe: 

Pešačenje - večina izbranih 
ukrepov se je nanašala na uredi-
tev pločnikov, vzpostavitev pre-
hodov za pešce in (predvsem) 
rekreacijskih pešpoti. Med po-
sebej izpostavljenimi in zažele-
nimi ureditvami je bila Pot na 
Črnile. Kolesarjenje - udele-
ženci so izpostavili želje po ko-
lesarski infrastrukturi (kolesar-
ski pas) po ulici Anke Salmičeve, 
povezava Leskovec – Velika vas 
ter druge. Posebej poudarjena 
problematika je bila prečkanje 
glavne ceste na novi kolesar-
ski povezavi Leskovec – Drno-
vo (Pot na Beli breg), katerega 
del poti (50 m) poteka po glav-
ni cesti, potem pa sledi neureje-
no in nevarno prečkanje. Poda-
ni so bili tudi ukrepi postavitve 
stojal za kolesa, med drugim 
tudi na Trgu borcev. Na podro-
čju javnega potniškega pro-
meta je bilo največkrat izbrano 
področje postavitve novega av-
tobusnega postajališča oz. ure-
ditve obstoječega. Med izbrani-
mi področji je bilo usklajevanje 
voznih redov avtobusa in vla-
ka. Področje motornega pro-
meta je zaznamovalo urejanje 
kritičnih križišč. Najpogoste-
je predlagan ukrep tega steb-
ra je bila uvedba krožnih križ-
išč. Pogosteje izbran ukrep je 
bil tudi umirjanje prometa, le-
-to je bilo zaželeno predvsem s 
postavitvijo grbin na cesti. Po-
leg teh so predlagali tudi: osve-
tlitev cestišč na potencialno ne-
varnih mestih, poostren nadzor 
kršitev promet nega režima ter 
območje, prepovedano za mo-
torni promet. Med najbolj od-
mevnimi je bil neurejen režim 
na ulici Ulce, kjer zazidljive par-
cele nimajo urejenega dostopa, 
hkrati pa današnji sistem dovo-
ljuje kršitve (vožnja motornih 
vozil), ki se na tej ulici dogajajo 
vsakodnevno. Mirujoči promet 
– udeleženci so podali nekaj 
predlogov za prepoved parki-
ranja ter postavitev ovir pro-
ti divjemu parkiranju. Med bolj 
izpostavljenimi kršitvami parki-
ranja je bilo parkiranje na ploč-

niku pri pokopališču. Za uredi-
tev tega so krajani predlagali 
ureditev novega parkirišča pri 
gasilskem domu. 

BRESTANICA IN SENOVO
Na Senovem, kjer je potekala 
javna razprava za področji KS 
Senovo in Brestanica, je uvodo-
ma udeležence v imenu Obči-
ne Krško pozdravila direktorica 
občinske uprave Melita Čopar, 
krajani Senovega in Brestanice 
pa so podali več predlogov, med 
drugim:

Pešačenje – pešbus na relaci-
ji Dovško – OŠ Senovo, CKO – 
OŠ Senovo, infrastruktura za 
pešce in osvetlitev ob večna-
menski poti Brestanica – Seno-
vo, ureditev pločnikov: ribnik – 
Elektrarniška cesta v Brestanici, 
Armeško, na Cesti v Log pro-
ti Košenemu vrhu, bazen – Je-
trno selo, Tomšičeva cesta na 
Senovem; prehodi za pešce – 
pri gasilskem domu v Brestani-
ci, na Titovi  cesti na Senovem, 
od železniške postaje Brestani-
ca do Kantalona; promocija pe-
šačenja na grad Rajhenburg; 
ureditev pešpoti in javna osve-
tlitev poti na ribnik … Kolesar-
jenje – kolesarska povezava iz 
tunela proti ribniku v Bresta-
nici, iz smeri tunela proti spo-
dnjemu gradu v Brestanici, od 
pešpoti v Sotelskem proti Bre-
stanici (talne označbe), po pro-
metno-komunalnem koridorju 
Brestanica – Ravne na Seno-
vem; postajališče za kolesa pri 
OŠ Senovo, pri stavbi KS Seno-
vo oz. knjižnici … Javni potniški 
promet – novo avtobusno po-
stajališče pri trgu Brestanica, ob 
cesti na ribnik – Stolovnik, pri 
Sparu Senovo; ureditev prevo-
zov iz oddaljenih naselij (Zalog, 
Stranje, Jablance, Dobrava, Še-
dem ...). Motorni promet - nove 
cestne povezave: nadaljevanje 
Cankarjeve ceste na Senovem, 
most na Tomšičevi, dovozna pot 
do vrtca pri OŠ Senovo, Bresta-
nica – Raztez (pločniki in rekon-
strukcija mostu), Jetrno selo – 
Senovo; ureditev krožišča na 
mostu v Brestanici (odcep za Kr-
ško oz. Sevnico); umirjanje pro-
meta na CPB v Brestanici, Cesti v 
Log, pri gostilni Pečnik, na Tito-
vi cesti, ureditev mostu čez Dov-
ški potok v Brestanici. Mirujoči 
promet – ureditev parkirišča pri 
gradu Rajhenburg, sistem 'par-
kiraj in pelji' na železniški posta-
ji Brestanica ter ureditev parki-
rišča pri železniški postaji …

V naslednji fazi, predvidoma do 
aprila, bo sledila priprava doku-
menta, ki bo podlaga za prijave 
na razpise evropskih skladov za 
naložbe v izgradnjo prometne 
infrastrukture.

Z javne razprave v Krškem (Foto: B. M.)

Na cesti Senovo–Reštanj–Belo–Mali Kamen Občina Krško nadalju-
je rekonstrukcijo, in sicer na naslednjih 200 metrih odseka in križi-
šče pri odcepu za Reštanj. Naložba v vrednosti 366.000 evrov, ki jo 
sofinancira KS Senovo, obsega izgradnjo pločnikov, javne razsvetlja-
ve, odvodnjavanje meteorne kanalizacije, razširitev ceste in novo 
avtobusno postajališče ter rušenje stanovanjske stavbe, dveh ga-
raž ter gradnjo nadomestne garaže. Dela se bodo predvidoma za-
ključila v juniju 2017. 

Novembra se je začela tudi rekonstrukcija Bračičeve ulice, kjer je 
urejena nova fekalna kanalizacija s priključki, nova meteorna kanali-
zacija, vgrajena je nova kabelska kanalizacija za širokopasovne pove-
zave ter v celoti obnovljeno vodovodno omrežje s hišnimi priključki. 
V načrtu je tudi nova javna razsvetljava na celotni trasi. Pri večsta-
novanjskih objektih Bračičeva 3 in 5 je predvidena izgradnja 26 as-
faltnih parkirišč, ob rekonstruirani ulici bo urejen tudi enostranski 
pločnik. Naložba v skupni ocenjeni vrednosti 100.000 evrov bo pred-
vidoma zaključena najkasneje do konca marca 2017.

GRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE V LETU 2017
V letošnjem letu bo potekala izgradnja fekalnega kanalizacijskega 
sistema v skladu z državnim operativnim programom, in sicer na 
območjih Dovškega – odsek Gače, na Cesti 1. maja ter na Tomšičevi 
cesti. Ob fekalni kanalizaciji bo vgrajena tudi kabelska kanalizacija za 
širokopasovne povezave. V Dovškem – na odseku Gače so se dela v 
vrednosti 190.000 evrov začela v jeseni, zaključila pa se bodo pred-
vidoma do konca aprila; na ostalih dveh odsekih pa se bodo dela 
začela po pridobitvi gradbenih dovoljenj.

Rekonstrukcija lokalnih cest in ulic na Senovem

Dela rekonstrukcije odseka ceste Senovo–Reštanj–Belo–Mali Ka-
men

www.krsko.si

Občina Krško
in Zveza kulturnih društev Krško

Vas vljudno vabita na

proslavo
ob slovenskem kulturnem prazniku
v petek, 3. februarja 2017, ob 18. uri

v Kulturni dom Krško.

Slavnostni govornik bo pisatelj, dramatik, 
scenarist, komediograf Tone Partljič.

Na slovesnosti, s katero obeležujemo tudi 50 let protestan-
tizma, bomo podelili Prešernove plakete.

V kulturnem programu sodelujejo Marko Železnik, Pihalni 
orkester Videm Krško, Simfonični orkester Glasbene šole 
Krško, Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Osnovna šola 
Adama Bohoriča Brestanica, Filip Černelič in Boštjan Arh.

V avli KD Krško bo na ogled fotografska razstava
članov Društva ljubiteljev fotografije Krško.
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Vabljeni na 
osrednjo slovesnost 

ob slovenskem kulturnem prazniku, 
ki bo 

v torek, 7. februarja 2017, 
ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

Na slovesnosti bodo podeljene 
Prešernove plakete 

in priznanja Zveze kulturnih društev Sevnica.

Prireditev bo z glasbo obogatila
Glasbena šola Sevnica. 

V preddverju dvorane bo na ogled razstava izbranih del 
XVI. Sevniškega likovnega shoda Grad 2016.

Občina Sevnica 
Zveza kulturnih društev Sevnica 

JSKD, Območna izpostava Sevnica 
Javni zavod za kulturo, šport, turizem 

in mladinske dejavnosti Sevnica

Izvajanje zimske službe v občini Sevnica
V teh dneh je ena aktualnejših tem cestno-prometna varnost, tudi v luči izvajanja zimske službe, ki vključuje pluženje, 
čiščenje in vzdrževanje občinskih cest, javnih površin, parkirišč in pločnikov. Gre za celoto opravil, potrebnih za omo-
gočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah, ko je zaradi snega lahko ogroženo normalno odvija-
nje prometa.

Občina Sevnica je zadolžena za 
izvajanje zimske službe na ob-
činskih kategoriziranih lokalnih 
cestah, od leta 2014 pa na pod-
lagi odloka Občinskega sveta 
službo izvajanja rednega vzdrže-
vanja občinskih lokalnih cest, 
vključno z izvajanjem zimske 
službe, izvaja Komunala Sevni-
ca. Izvajalec zimske službe skrbi 
za preglede cest in naročila izva-
janja zimske službe. Še posebna 
pozornost je posvečena relaci-
jam, kjer se izvajajo prevozi ot-
rok v šolo.

Medtem ko je občina zadolže-
na za izvajanje zimske službe na 
kategoriziranih lokalnih cestah, 
so za vzdrževanje kategorizira-
nih javnih poti zadolžene kra-
jevne skupnosti, ki same izvede-
jo izbore izvajalcev. Za čiščenje 

in vzdrževanje dovoznih poti 
do posameznih stanovanjskih 
objektov poskrbijo občani sami, 
ki se za čiščenje lahko dogovori-
jo tudi s krajevnimi vzdrževalci 
cest. Izvajanje zimske službe lah-
ko otežujejo razne ovire ob ces-
tišču, kot so kupi peska, zemlje 
in hlodovina ter poškodovano 
drevje in vejevje, ki se močno 
nagiba nad cestišče.

Od junija lani je v veljavi novi dr-
žavni pravilnik o rednem vzdrže-
vanju javnih cest (Ur. list RS, št. 

38/2016), na podlagi katere-
ga se izvaja zimska služba tudi 
v občini Sevnica. Pravilnik opre-
deljuje, da je prevoznost cest 
zagotovljena, če višina snega na 
občinskih cestah ne presega 15 
cm, promet pa je možen z upo-

rabo zimske opreme vozil. No-
vost pravilnika za vse, ki pozi-
mi vozijo po cestah s klancem 
nad 10 odstotkov, je, da je pre-
voznost zagotovljena, če je pro-
met mogoč z uporabo snežnih 
verig. Verige naj bodo zato se-
stavni del obvezne opreme vozil.
Občina Sevnica zimsko službo 
izvaja na enak način kot do se-
daj. Od vseh kategoriziranih lo-
kalnih cest se prednostno pluži-
jo in posipavajo ceste, po katerih 
potekajo avtobusni in šolski pre-
vozi, sledijo jim ostale ceste. Za 

učinkovito izvajanje zimske služ-
be je pomembno zavedanje, da 
so za dobro izvajanje potrebne 
počiščene površine tudi ob in 
nad cestiščem. Zato je potreb-
no redno čistiti zemljišča ob ces-
ti, ne glede na lastništvo, s tem 
pa omogočiti varnejše odvijanje 
prometa tudi v zimskem času. 
Skupni preventivni ukrepi omo-
gočajo bolj kakovostno izvajanje 
zimske službe, s tem pa poveča-
nje varnosti v cestnem prometu 
in zadovoljstvo vseh uporabni-
kov javnih površin.

Zima ponuja mnogo možnosti za občudovanje narave … 

Pa vendar je zima tudi čas še posebej velike odgovornosti vseh 
udeleženih v prometu (foto: arhiv Občine Sevnica).

… veliko obiskovalcev je navdušenih nad zasneženim Gradom Sev-
nica (fotografiji: Bojan Dremelj).

Vinogradniška društva sevniške občine pod pokroviteljstvom in 
v sodelovanju z županom občine Sevnica Srečkom Ocvirkom or-
ganizirajo izbor za »Županovo vino 2017«, ki bo namenjeno pro-
mociji občine in bo imelo status protokolarnega vina za različne 
priložnosti.

V LETU 2017 BO KOT ŽUPANOVO VINO IZBRANO 
BELO VINO – ZVRST, SUHO, LETNIK 2016.

K sodelovanju vabimo pridelovalce, ki lahko v odkup ponudite mi-
nimalno 400 litrov vina. Sodelovanje omogočamo občanom občine 
Sevnica, ki imate svoje vinograde v sevniški občini, vpisane v register 
pridelovalcev, in imate opravljeno prijavo pridelka. Izbrani pridelo-
valec bo za svoje vino pri pooblaščeni organizaciji opravil ustrezno 
analizo, v kolikor ta še ni bila opravljena. Izbrano vino bo odkuplje-
no po ceni 3,5 evra za steklenico. Za polnitev vina izbrani pridelo-
valec zagotovi buteljčne steklenice (0,75l), zamaške in krono, Ob-
čina Sevnica pa zagotovi embalažo in etikete. Pridelovalec poskrbi 
za stekleničenje vina, steklenico opremi z etiketami, spravi v em-
balažo in dostavi.

Vzorce zbirajo predstavniki vinogradniških društev. Sprejem vzor-
cev (2 steklenici) bo 12. februarja 2017, od 14. do 17. ure, v Vin-
skem dvoru Deu na Malkovcu. Več informacij: Uroš Flajs, predsednik 
Društva vinogradnikov Malkovec (041 657 561). Kotizacija po vzorcu 
znaša 7 evrov. Ocenjevanje vzorcev bo 14. februarja 2017 v Vinskem 
dvoru Deu na Malkovcu, izbran pa bo vzorec, ki bo dosegel najvišje 
število točk. Izbrano županovo vino bomo uradno razglasili v marcu. 
Prepričani smo, da bo tudi letošnje županovo vino uspešen promo-
tor naše občine, naših vinogradnikov in vinogradniške dediščine, 
zato vljudno vabljeni k sodelovanju.

 Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, 
 in predsedniki vinogradniških društev sevniške občine 
 Jože Simončič, Branko Arih, Uroš Flajs in Renata Kuhar

Izbor županovega vina 2017

Županova vina skozi leta (foto: Rok Petančič) 

V sklopu izdelave Celostne prometne strategije Občine Sevnica 
je v vseh fazah predvideno vključevanje javnosti, zato je občina 
skupaj z izdelovalcem strategije, podjetjem Savaprojekt d. d. Kr-
ško, prejšnji teden organizirala javno razpravo. Namen strategi-
je je vzpostavitev trajnostnega prometnega načrtovanja oziro-
ma spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti, kot so kolesarjenje, 
pešačenje in javni potniški promet.

Na razpravi, ki je potekala v Kulturni dvorani Sevnica, so bili 
podrobneje preverjeni in dopolnjeni cilji, ciljne vrednosti in ka-
zalci, zlasti pa ukrepi ter možni občinski programi s področja ra-
zvoja trajnostnega prometa, ki bi jih bilo moč financirati s po-
močjo sredstev Evropske unije. Naložbo sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada.

Javna razprava v sklopu izdelave celostne 
prometne strategije

SEVNICA - Vstop v novo leto 2017 so z glasbenim nastopom 
pospremili tudi učitelji Glasbene šole Sevnica, ki so se 22. 
decembra v sevniški kulturni dvorani predstavili pred svo-
jimi številnimi učenci ter ostalimi obiskovalci.

Prva se je s Skrjabinovo skladbo Sonata št. 2 v gis-molu, op. 19 
(Andante, Presto) na klavirju predstavila Špela Troha; ob kla-
virski spremljavi Taje Levstik je skladbo Quella fiamma che ma-
ccende zapela Martina Prevejšek; nežne zvoke iz harfe je iz-
vabljala Anja Kožuh v skladbi Ples vil, v skladbi Trio za flavto, 
saksofon in klavir so se predstavili Pija Hočevar, Matjaž Ško-
brne in Špela Troha. Skladbo Tarantella so izvedli Ana Mlakar 
na flavti, Matic Nejc Kreča na klarinetu in Taja Levstik na kla-
virju. Odličen duet sta bila Uroš Polanec na harmoniki in Špe-
la Troha na klavirju, ki sta zaigrala Piazzollovo skladbo Koncert 
za bandoneon »Aconcaqua«. Mozartovo skladbo Koncert za kla-
rinet v A-duru (2. stavek: Adagio) je na klarinetu zaigral Zmago 
Tkavc ob spremljavi godalnega kvarteta v sestavi Andreje Zu-
panc (1. violina), Ane Močnik (2. violina), Mateje Ratajc Kra-
gelnik (viola) in Zrinke Vlašić (violončelo). Znano Privškovo 
Ne prižigaj luči v temi je zapela Martina Prevejšek ob glasbeni 
spremljavi Taje Levstik na klavirju, Matjaža Škobrneta na sakso-
fonu, Zorana Koširja na kitari in Jožeta Bogolina na set bobnih. 
S posebno močnim aplavzom je bil za izvedbo skladbe Cross over 
nagrajen Jože Bogolin, ki je zaigral še na tolkalih. Glasbeni večer 
so zaključile Jasmina Levičar na citrah, Ana Mlakar na flavti in 
Martina Prevejšek kot vokalistka z Avsenikovo narodnozabavno 
skladbo Zvezde na nebu žare.  S. R.

Glasbeni nastop učiteljev

Na odru sevniške kulturne dvorane so se svojim učencem in 
ostalim predstavili učitelji GŠ Sevnica. 
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

MIKI (na desni, belo-črni) 
je še vedno v zavetišču in išče 
dom. Je večje rasti, star približ-
no leto in pol. Do neznanih ljudi 
je previden, prijazen je do pro-
stovoljcev v zavetišču, ki jih poz-
na, zato potrebuje potrpežljive-
ga posvojitelja z izkušnjami. Za 
Mikija bi bil idealen dom z ogra-
jenim vrtom ali dvoriščem. 

ČIP (16505-KK) 
je odrasel, mlad kuža, star leto 
in pol do dve. Je večje rasti, pri-
jazen do ljudi in ima ogromno 
energije. Potreboval bo še malo 
socializacije in vzgoje, zato išče 
dober in aktiven dom, kjer se 
bodo veliko ukvarjali z njim. 

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.

Fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu 

zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

1. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRAZNOVANJ IN 
POKROVITELJSTVA V LETU 2017

Razpis bo objavljen na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si 
v rubriki »Javni razpisi«, in sicer z dnem 25. 1. 2017.

Roki za oddajo prijav: 
• Za projekte, ki so bili organizirani v mesecu januarju 2017 in ki 

bodo organizirani v mesecu februarju 2017, je rok prijave 10. 2. 
2017 (prijava, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana 
v glavni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur). 

• Do 20. v mesecu za projekte v prihajajočem mesecu oz. najkas-
neje do 20. 11. 2017 za projekte v decembru 2017 (prijava, od-
dana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v glavni pisarni 
Občine Brežice v času poslovnih ur).

2. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ETNO FESTIVALOV TER 
DRŽAVNIH IN EVROPSKIH MOTORISTIČNIH TEKMOVANJ V 
LETU 2017

Razpis bo objavljen na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si 
v rubriki »Javni razpisi«, in sicer z dnem 25. 1. 2017.

Rok za oddajo prijav: 
Do 10. 2. 2017 (prijava, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali 
oddana v glavni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur). 

Kontaktna oseba: Jasmina Molan
Telefon: 07 620 55 07
Elektronski naslov: jasmina.molan@brezice.si

1. KULTURA
a) Ljubiteljska kultura – programi redne dejavnosti društev
b) Drugi programi s področja kulture:

• Kulturni spomeniki lokalnega pomena;
• Nakup ali obnova opreme;
• Stroški prostora za vadbo;
• Priprava in izdaja strokovne literature, zgoščenk in vizual-

nih projektov;
• Raziskovalna dela na področju kulture.

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

2. ŠPORT
a) Programi športa

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

3. MLADINA
a) Projekti s področja dejavnosti mladine

Kontaktna oseba: Vesna Kržan, 
tel. 07 620 5535, vesna.krzan@brezice.si

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

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

Besedila razpisov bodo objavljena na spletni strani Občine Brežice 
www.brezice.si v rubriki »Javni razpisi« z dnem 20. januar 2017.

Rok za oddajo prijav na vse zgoraj naštete javne razpise je torek, 
28. februar 2017.

Odpiranje prispelih prijav, ugotavljanje pravilnosti in popolnosti pri-
jav ter oblikovanje predlogov za izbor programov bodo za posame-
zna področja opravile komisije, ki jih imenuje župan občine Brežice.

Javni razpisi za ostala področja (turizem, podjetništvo, drugi izo-
braževalni programi) bodo objavljeni predvidoma konec februar-
ja oz. v začetku marca 2017.

Projekt polno živi tudi v zimskem 
času, saj poleg redne tedenske 
vadbe za invalide že nastaja 
zgodba, ki bo osnova za projek-
tno knjigo, razvijajo se invalidom 
prilagojene fitnes naprave, oce-
njujejo se uporabniške izkušnje 
SUP-anja za invalide, vse pa je 
tudi že nared za pričetek izdela-
ve prvih prilagojenih SUP desk.

Pod okriljem evropskega pro-
jekta »Občuti svobodo vode« 
se je z januarjem 2017 priče-
la aktivnost promocije projek-
ta po evropskih prestolnicah, 
od koder prihajajo projektni 
partnerji. Projektna ekipa z zu-
nanjimi sodelavci  je v Pragi na 
delovnem srečanju s predstav-
niki partnerskih organizacij Pro 
rozvoj Šumavy in RVL 13 izvedla 
kratko evalvacijo do sedaj opra-
vljenega dela in pregledala načrt 
izvajanja aktivnosti v letu 2017. 
Češkim partnerjem so predali 
promocijsko gradivo in projek-
tno razstavo, ki se bo v času tra-
janja projekta selila po različnih 
evropskih državah. 

V sklopu promocije je ekipa obi-
skala praški zimski športni kom-

V češki prestolnici promovirali 
projekt Občuti svobodo vode
PRAGA, BREŽICE – V sklopu promocijske turneje, ki je del aktivnosti mednarodnega projekta »Občuti svobodo vode«, 
je ekipa projektnih sodelavcev odpotovala na delovni obisk v Prago, kjer so se sestali s predstavniki čeških partnerskih 
organizacij in izvedli promocijo projekta v glavnem mestu Češke. 

pleks in nekaj prepoznavnih lo-
kacij v mestu (Karlov most, park 
in hrib Petřín ...), kjer so aktiv-
no predstavljali projekt in na in-
formacijskih točkah omogočili 
dostop do promocijskega gradi-
va. Prvo promocijsko pot je slo-
venska projektna ekipa zaključi-
la v pobrateni občini Dobřany, 
kjer so se sestali z županom 
Martinom Sobotko in sodelavci 
ter predstavili aktualni projekt in 
vzpostavili temelje za prihodnje 
sodelovanje na področju evrop-
skih projektov.

Projektno ekipo so sestavljali: 

vodja projekta in podžupanja 
občine Brežice Katja Čanžar, ko-
ordinator projekta Jernej Agrež, 
predstavnici Občine Brežice – di-
rektorica občinske uprave Irena 
Rudman in sodelavka za stike z 
mediji Lavra Kreačič, predstav-
nici Zavoda za podjetništvo, tu-
rizem in mladino Brežice Ma-
teja Gerjevič in Anja Antončič, 
predsednik Odbora za proračun, 
finance in občinsko premoženje 
Občinskega sveta občine Brežice 
Aleksander Gajski, dekan Fakul-
tete za turizem Univerze v Ma-
riboru dr. Boštjan Brumen, v. d. 
direktorice Posavskega muzeja 

Brežice Alenka Černelič Krošelj 
ter podjetnika in zunanja sode-
lavca projekta Aleksander Rož-
man in Mihael Kostevc. 

PROJEKT »OBČUTI SVOBODO 
VODE« NAMENJEN LJUDEM 
Z INVALIDNOSTJO 

Projekt je v prvi vrsti namenjen 
invalidom - s telesno ali dušev-
no okvaro posameznika, skladno 
z vizijo pa je projekt namenjen 
prav vsem. Občina Brežice želi 
skozi projekt vzpostaviti boljšo 
dostopnost tako za javno špor-
tno kot za javno namestitveno 
infrastrukturo in postati občina 
prijazna invalidom. Občina Bre-
žice s projektom uresničuje vizi-
jo na področju evropskih vsebin-
skih projektov, ki so financirani 
direktno iz Evropske komisije. 

V mednarodnem projektu »Ob-
čuti svobodo vode« sodeluje se-
dem partnerjev, poleg sloven-
skih partnerjev Občine Brežice, 
Fakultete za informacijske štu-
dije iz Novega mesta in društva 
Vilinski ključ iz Kranja aktivnosti 
dopolnjujejo še hrvaški, franco-
ski, irski in češki partner.

Občina Brežice najavlja javne razpise za sofinanciranje 
programov in projektov v letu 2017 za naslednja področja:

Najava javnih razpisov za sofinanciranje 
programov in projektov v letu 2017:

STOLETNICA BREŽIŠKEGA POTRESA (1917—2017)
NEDELJA, 29. JANUARJA 2017

17.00, Strokovni posvet, Mali avditorij Posavskega muzeja Brežice
Posvet bo odprl dr. Andrej Gosar, direktor urada za seizmologijo 
in geologijo Agencije RS za okolje, 
sodelujejo: 
• dr. Miloš Bavec, geolog, Geološki zavod Slovenije: Geološko 

ozadje potresov v Krški kotlini
• dr. Dušan Nećak, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani: Zgo-

dovin(ar)ski pogled na potres v Brežicah in okolici 29. 1. 1917
• Ina Cecić, seizmologinja, Agencija RS za okolje: Kaj o potresu 

29. januarja 1917 lahko povemo seizmologi

19.00, Odprtje Posavske muzejske vitrine in ulične razstave, 
prostor pred Viteško dvorano gradu Brežice, avtorica razstave 
Vlasta Dejak
Razstavo bo odprl Joško Knez, generalni direktor Agencije RS za 
okolje
Nagovor: Ivan Molan, župan občine Brežice
Razstava bo na ogled do 14. marca 2017.

PETEK, 27. JANUARJA 2017, 11.00, 
POŠTA SLOVENIJE BREŽICE

Odprtje razstave in izdaja priložnostne kuverte, priložnostne 
znamke in priložnostnega žiga, Društvo zbirateljev Verigar Brežice

ČETRTEK, 2. FEBRUARJA 2017, 17.00, 
MALI AVDITORIJ POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE 

Predavanje
Iskanje zasutih v ruševinah po potresu s psi, Marko Bručan, vod-
ja slovenske reševalne ekipe reševalnih psov ob potresu na Su-
matri leta 2009

Vstop na vse dogodke je prost. Prijazno vabljeni.

Dogodke in razstavo so omogočili: Ministrstvo za kulturo RS, Ob-
čina Brežice, Civilna zaščita Občine Brežice, Agencija RS za oko-
lje, Geološki zavod Slovenije, Društvo zbirateljev Verigar Brežice 
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na muhi ...

Godbe Blanški vinogradniki si brez dirigenta Martina Mar-
ka marsikdo ne predstavlja, sam pa se še pogosto z nasme-
škom na obrazu spominja prvih začetkov delovanja, ko so 
bili notni zapisi za marikaterega člana godbe kot egipčan-
ski hieroglifi, a z vztrajnostjo, veliko potrpežljivosti in prila-
godljivosti jim je uspelo doseči cilj in krajani Blance si raz-
ličnih dogodkov brez svojih godbenic in godbenikov ne znajo 
več predstavljati. (S. R.)   

Zasedba DaBlaBlues iz Krškega je na odprtju skupinske likov-
ne razstave v Posavskem muzeju Brežice na moč navdušila in 
dobesedno priklenila k poslušanju tako likovnike kot številno 
množico, ko so fantje radodarno podaljšali svoj blues, coun-
try in rock'n'roll repertoar. Skupina, ki jo danes poosebljajo 
Blaž Kučuk (kitara, vokal), David Tomažin (ustna harmoni-
ka, kitara, vokal), Niko Verstovšek (bas) in tokrat zaradi bo-
lezni odsotni Tomaž Pirc (bobni), je sprva delovala kot akus-
tični dvojec, ki sta ga leta 2010 ustanovila Tomažin in Kučuk. 
Glasbo starih bluzovskih mojstrov sta tedaj delila po števil-
nih lokalih in ulicah tako doma kot v tujini. Tri leta kasneje 
se jima je z akustično bas kitaro pridružil Verstovšek, dobro 
leto kasneje pa še Pirc z bobni. Štiričlanska zasedba je svoj 
repertoar s countryjem in rock'n'rollom obogatila z energič-
nim električnim novodobnim bluesom in avtorsko glasbo, ne 
odstopa pa od začetne ideje - obuditi glasbo, ki ni nikoli spa-
la. Blues. (N. J. S.)

Zaposlimo več 

KLJUČAVNIČARJEV IN VARILCEV.
Prijave pošljite na naslov podjetja ali elektronski 

naslov ekten_krsko@t-2.net.

Cesta krških žrtev 135 d, Krško; Tel.: 07/488 05 00, www.ekten.si

Kakovostna posavska vina, še posebej pa cviček PTP in osta-
la vina, ki jih pridelujejo v vinski kleti KZ Krško, imajo močno 
promocijsko zaledje, saj za njimi stoji vrsta gospodarstveni-
kov, včlanjenih v Klub ljubiteljev vinske kleti, ki vina s tem na-
menom kot poslovna darila partnerjem družb plasirajo tako 
po Sloveniji kot  izven meja. Resda so ti so na račun članstva v 
klubu deležni nekaj ugodnosti pri nakupu vin tudi za osebno 
rabo, a je prvenstveno, pravi predsednik kluba Jože Leskovar 
(na sliki zadaj), da klub predstavlja tudi stičišče njihovega ne-
političnega in neformalnega druženja ob raznih priložnostih, 
kot je bila tudi nedavna ledena trgatev na Sremiču. V res lede-
nem jutru se jo je udeležila dobra polovica članov kluba, med 
njimi (z leve) predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Mu-
ha, direktor KZ Krško Janez Živič, evropski poslanec Franc Bo-
govič in predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Sta-
nislav Rožman. (B. M., foto: B. Colarič)

Takole so Rudolf Deržič, Stanko Savnik, Alenka Černelič Kro-
šelj in Branka Stergar nazdravili novi pridobitvi sredi vasi 
Mostec - maketi broda, ki že več kot 130 let skrbi za splavar-
sko tradicijo tega kraja. Marljivi člani Brodarsko-turističnega 
društva Mostec so namreč konec novembra lani, na predve-
čer prve adventne nedelje, na tradicionalni prireditvi Advent 
na Mostecu poleg prižiga prve svečke na velikem adventnem 
vencu s šampanjcem in torto »krstili« mini izvedbo broda, ki 
poleg svoje predstavitvene funkcije služi tudi kot oder za na-
stopajoče. (R. R.)

ZAPOSLIMO AVTOMEHANIKA

v avtomehanični delavnici Avtoline – 
na pooblaščenem servisu vozil znamke 

Škoda in Citroen.

Zagotovo ste pravi kandidat, če
- vas navdušuje raziskovanje delovanja 

avtomobilov,
- vam odkrivanje napak predstavlja izziv, 

njihova odprava pa posebno zadovoljstvo,
- ste pripravljeni na resno, odgovorno in 

kvalitetno delo ter redna izobraževanja,
- radi delate z avtomobili pa tudi z ljudmi,
- imate izobrazbo IV. stopnje ustrezne smeri ter 

vsaj tri leta delovnih izkušenj z delom na 
servisu.

Nudimo urejeno delovno okolje ter stimulativno 
nagrajevanje.

Vlogo z življenjepisom pošljite po pošti ali 
elektronski pošti na spodnji naslov do 
30. 1. 2017.

Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, 8270 Krško
www.avtoline.si | info@avtoline.si

www.avtoline.si

Lahko zapišemo, da vinska trta in vino spremljata Bošta-
njčanko Katarino Simončič že od zibelke. Je namreč hči bo-
štanjskega vinogradnika Alojza Zalaščka, ki sodi med več-
je vinogradnike v sevniški občini in je vse od ustanovitve v 
letu 1981 član ožjega vodstva Društva vinogradnikov Sev-
nica - Boštanj, v letu 1999 pa je nosil tudi krono kralja cvič-
ka. Očetovim stopinjam je sledila tudi Katarina, ki opravlja 
v navedenem društvu vse od leta 2002 tajniška opravila, z 
vinom pa je povezana tudi poslovno, saj je promocijska me-
nedžerka Kmečke zadruge Krško in njene vinske kleti.  Ce-
lo več, v zadnjem mesecu minulega leta je bila po zaprisegi 
»Čast vinu in domovini!« na viteški svečanosti v Moravskih 
Toplicah sprejeta v Združenje slovenskega reda vitezov vina.   
(B. M., foto: Boštjan Colarič)

ARSONICA  
2017

PROGRAM
Nina Pirc & Nika Tkalec Tango Project 
Vasko Atanasovski Trio: Melem 
Silence: Koncert izbranih tišin
Nina Strnad in Peter Mihelič: V luči življenja
Janez Dovč: Tesla
Goran Bojčevski Quartet: Zgodba
Svetlana Makarovič in Milko Lazar: Saga o Hallgerd
Carmina Slovenica – vokalno gledališče
Marina Mårtensson kvartet
Simbolični orkester

Vabljeni k vpisu v nov glasbeni 
abonma ARSonica 2017

Vpis abonmajev bo potekal od 18.1. do 27.1.2017, 
na blagajni Kulturnega doma Krško, vsak delovni dan med 10. in 12.ter 15. in 17. uro.
T: (07) 488 01 94 – blagajna KDK, E: blagajna@kd-krsko.si
Informacije o programu na T: (07) 488 01 96, E: ziga.kump@kd-krsko.si

Cena abonmaja je 60 €

KRŠKO - V dneh, ko obele-
žujemo 25. obletnico med-
narodnega priznanja Re-
publike Slovenije, so v 
Valvasorjevi knjižnici Krško 
v sodelovanju s policijskim 
veteranskim društvom Se-
ver pripravili predstavitev 
knjige Policija Posavja v osa-
mosvojitvenih procesih in po-
govor z avtorjem Miho Mo-
lanom. V knjigi je avtor zbral 
obilico fotografij, poročil, de-
peš in drugih dokumentov, ki 
bodo bogat vir bodočim razi-
skovalcem tega pomembne-
ga obdobja naše zgodovine. 
Ob pogovoru z avtorjem so 
se obiskovalci predstavitve 
seznanili z nekaterimi manj 
znanimi podrobnostmi s 
konca 80. in začetka 90. let, 
hkrati pa se spomnili neka-
terih dogodkov, ki so zavoljo 
časovne distance morda ušli 
iz spomina.  V. P.

Molan s knjigo 
še v knjižnici
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Razstava je bila odprta na dan 
godovanja sv. Lucije, zavetni-
ce vida, ki je služil na Notranj-
skem rojenemu Vinku Bavcu 
(1899-1969) skozi celo nje-
govo plodovito življenjsko pot. 
Bavec se je s soprogo Marijo–
Mimi, prav tako fotografinjo, 
naselil na Senovem leta 1927, 
v zakonu pa so se jima rodili 
trije otroci. Leto kasneje se je 
pri fotografskem mojstru Ivanu 
Štajnerju v Krškem izučil obrti 
in delal kot fotografski pomoč-
nik na Senovem. 

Leta 1929 se je družina prese-
lila v Rajhenburg, kjer je Bavec 
odprl fotoatelje, kjer je tudi za-
slovel kot podjeten in kakovos-
ten fotograf. Prav v tem obdob-
ju, kot je povedala med drugim 

Razstava o fotografu Bavcu
BRESTANICA - 13.  decembra je bila na Gradu Rajhenburg  odprta občasna razstava Vinko Bavec, fotograf 
s krajevnim dvornim priznanjem. Razstavo, pretežno sestavljeno iz razglednic in fotografij Brestanice ter 
predmetov iz Bavčevega fotografskega ateljeja, je odprla krška podžupanja Ana Somrak.

dr. Ivanka Počkar iz Posavske-
ga muzeja Brežice, je za foto-
grafije notranjosti tamkajšnje 
bazilike in senovške šole pre-
jel priznanje jugoslovanskega 
dvora, kakor je v nadaljevanju s 
suhim žigom označeval tudi fo-
tografije z napisom: VINKO BA-
VEC, fotograf s krajevnim dvor-
nim priznanjem RAJHENBURG. 
Suhi žig je ob številnih drugih 
predmetih razstavljen tudi na 
razstavi v Brestanici kot del 
donacije fotografovega vnu-
ka Nicolasa Alana Dominka 
Posavskemu muzeju Brežice 
leta 2015. Takrat so ob posta-
vitvi razstave predstavili tudi 
monografijo Dejana Vonči-
ne z naslovom Fotografi druži-
ne Bavec, ki izpričuje fotograf-

sko delo, pomen obrti in način 
življenja šestih članov Bavec: 
poleg Vinka Bavca žene Ma-
rije Bavec, hčere Sonje Bavec, 
sina Milana Bavca, vnuka Stoja-
na oz. Nicolasa Alana Dominka 
ter sestre usmiljenke Hermine 
Justine Pacek iz Malega Mra-
ševega, ki se je pri njih izučila 
fotografske obrti. Njihov foto-
grafski nabor seže na več pod-
ročij: dokumentarno, stavbno, 
urbanistično, krajinsko, kul-
turno, socialno, zgodovinsko, 
etnološko, umetniško, odpor-
niško-partizansko, ateljejsko in 
terensko. 

Bavec se je z družino leta 1932 
preselil v Brežice, kjer je prav 
tako odprl atelje s stekleno 

streho, ki je še vedno ohra-
njena nepremična dediščina. 
V njegovem ateljeju, je dejala 
Počkarjeva, sta vlada red, de-
lavnost in strogost. Bavec, ki je 
bil kot Maistrov borec za sever-
no mejo leta 1919 hudo ranjen, 
zaradi česar so mu amputira-
li levo roko do komolca, je bil 
tudi partizanski fotoreporter, 
fotografiral je po vsej Sloveni-
ji, v Posavju pa domala ni dru-
žine, katerih članov ali dogod-
kov ne bi fotografiral, bil pa je 
tudi eden vidnejših založnikov 
in izdajateljev razglednic.

Pričujoča razstava, ki jo je 
oblikovala Polona Zupan-
čič, gradivo pa sta restavri-
rala restavrator Aleš Vene in 
konservator - restavrator Jože 
Lorber iz Posavskega muze-
ja, se, kot je dejala ob otvoritvi 
vodja enote Grad Rajhenburg 
dr. Helena Rožman, odlič-
no dopolnjuje s stalno grajsko 
razstavo Spomin na Brestanico 
- Brestanica na razglednicah, 
odprto leta 2015, na kateri je 
predstavljen del bogate dona-
cije zbiralca, brestaniškega ro-
jaka Janija Zakška Kulturne-
mu domu Krško - enoti Grad 
Rajhenburg. Dolžina občasne 
razstave še ni določena, a naj 
bi bila na ogled več mesecev, 
hkrati pa je mogoče kupiti tudi 
monografijo Dejana Vončine.
 Bojana MavsarFotograf Vinko Bavec

Razstavo poleg razglednic in fotografij Brestanice sestavljajo 
tudi predmeti iz Bavčevega fotografskega ateljeja.

KRŠKO – 7. januarja je brestaniško društvo Naša pesem v Dvora-
ni v parku pripravilo novoletni koncert, tradicionalno poimeno-
van »Ko odbije polnoč«. Obiskovalci so lahko prisluhnili pevcem 
Marku Železniku, Anji Žabkar in Jerneju Železniku. Željka 
Smičibrada, sicer tudi najavljena, zaradi bolezni ni nastopila. Za 
instrumentalno spremljavo sta poskrbeli Nina Tkalec na klavir-
ju in Jerneja Vakselj z violino.
Polno dvorano obiskovalcev je pozdravila predsednica sveta Kra-
jevne skupnosti Krško mag. Nataša Šerbec, program pa je z raz-
mišljanji o praznikih, sreči, življenju povezovala Tjaša Repše. Ob 
zaključku je Marko Železnik povabil k besedi še »vinarja večera« 
Lojzeta Kuneja, ki je povedal nekaj o vinih, ki jih je pripravil za 
zaključek večera.  M. M.

Ko odbije polnoč

Povezovalka in nastopajoči na koncertu

V zelo sproščenem vzduš-
ju se je koordinatorka JSKD 
OI Brežice Simona Rožman 
Strnad zahvalila vsem navzo-
čim - bilo jih je okoli 70 -, ki so 
v preteklem letu v večini zelo 
korektno in vzorno pripravili 
poročila o delovanju društev 
in sekcij. Dejala je, da so bili 
programi, ki so si jih posame-
zna društva zastavila, večino-
ma izvedeni v celoti. Brežiška 
izpostava JSKD je lani od skup-
no 64 akcij kar 13 izvedla tudi 
na državni ravni, kar si šteje v 
posebno čast. Njihov osnov-
ni program je ljubiteljska kul-
tura, kot dodatni program pa 
ponujajo gledališki abonma, v 
decembru pa tudi predstave 
za otroke. V programe JSKD OI 
Brežice se je lansko leto vklju-
čilo 3098 posameznikov (člani 
društev, učenci in dijaki), nji-
hove prireditve pa je obiska-
lo približno 8300 ljudi. V letu 
2016 je v brežiški občini delo-

Ljubiteljska kultura cveti
ŠENTLENART - 9. januarja je na Turistični kmetiji Vimpolšek v Šentlenartu potekalo tradicionalno ponovo-
letno srečanje s predsedniki in mentorji kulturnih društev in njihovih sekcij ter nekaterimi drugimi posa-
mezniki. Srečanje je organiziral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Brežice.

valo 29 kulturnih društev s 65 
sekcijami, vanje je bilo aktivno 
vključenih 1650 posamezni-
kov (6,7 % brežiških občanov, 
kar je nad slovenskim povpre-
čjem). Lani beležijo izvrstne 
dosežke na področju ljubi-
teljske kulture, tudi na držav-

ni ravni. Rožman Strnadova je 
še omenila, da v zadnjih letih 
društva vse bolj in bolj deluje-
jo, prav tako se število sekcij 
in društev zvišuje. Lani je bila 
izvoljena tudi nova petčlanska 
zasedba sveta JSKD OI Breži-
ce, ki ga kot predsednica vodi 
Irena Hribar (KD MePZ Viva 
Brežice), ostali člani pa so Mi-
haela Blaževič (KD Kapele), 
Janez Avšič (KUD Brežice), 
Mojca Florjanič (KD Drugi 
oder) in Venceslav Stajić (KD 
MoPZ Sromlje).

Vodja občinskega oddelka za 
družbene dejavnosti, gospo-
darstvo, kmetijstvo in razvoj 
Patricia Čular je spregovori-
la o razpisnih pogojih za ljubi-
teljsko kulturo. Brežiški župan 
Ivan Molan je poudaril, da ima 
(ljubiteljska) kultura v občini 
velik pomen in je tudi zara-
di tega občina vse bolj prepo-
znavna. Navzočim je še dejal, 
naj bodo ponosni na to, kar 
ustvarjajo, saj s tem ustvarja-
jo tudi utrip občine Brežice. 
Ob tej priložnosti sta Rožman 
Strnadova in organizatorka 
kulturnega programa pri JSKD 
OI Brežice Lučka Černelič po-
delili zlata priznanja pevskim 
zasedbam, ki so lani doseg-
le državno raven na srečanjih 
pevcev ljudskih pesmi in god-
cev ljudskih viž. Prejeli so jih 
Fantje artiški, Ljudske pevke 
Žejno, Pevci iz Globokega in 
Kapelski pubje, Dobovski pev-
ci pa so zlato priznanje preje-
li že na samem državnem tek-
movanju, saj so kot edini iz 
brežiške občine tam tudi na-
stopili. Srečanje se je v ne-
formalnem delu nadaljevalo 
z zdravico ob novem letu, ve-
čerjo in druženjem.
 R. Retelj

Rožman Strnadova je z navzočimi nazdravila ob novem kul-
turnem letu.

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

  Več informacij: 
  vodnik@pmb.si in 07 466 0517

Januar
Četrtek, 26. januar 
18.00, Viteška dvorana

KONCERT GLASBENIH ŠOL POSAVJA 
Vstop je prost. 

STOLETNICA BREŽIŠKEGA POTRESA (1917–2017)
Nedelja, 29. januar 

17.00, Mali avditorij
STROKOVNI POSVET

19.00, prostor pred Viteško dvorano 
ODPRTJE POSAVSKE MUZEJSKE VITRINE in 
ULIČNE RAZSTAVE 
Avtorica: Vlasta Dejak

Četrtek, 2. februar 
17.00, Mali avditorij

Marko Bručan:

predavanje
ISKANJE ZASUTIH V RUŠEVINAH PO POTRESU S PSI

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

BREŽICE - Leto 2016 so v Posavskem muzeju Brežice 30. de-
cembra zaokrožili s 3. gala komornim novoletnim koncer-
tom klasične glasbe. Z raznoliko glasbo Bacha, Beethovna, 
Brahmsa, Schuberta, Tostija ter venčkoma božičnih in sloven-
skih popevk so se predstavili in navdušili napolnjeno Viteško 
dvorano mladi in nadarjeni glasbeniki iz Posavja: pianist, 
skadatelj, pevec in zborovodja iz Boštanja Tine Bec, teno-
rist, solist in zborist Rok Ferenčak ter kitarist in pevec Mar-
ko Ferlan. Po koncertu so se posladkali s piškoti 'prašički sre-
čenosci' in dan pred silvestrovim nazdravili s pišeško penino.  
Vir: Posavski muzej Brežice
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Četrtek, 19. 1.

• od 9.00 do 11.00 v Valvasorje-
vi knjižnici Krško: računalniške 
delavnice za starejše

• ob 15.00 v MT Senovo: čajanka
• ob 17.00 v avli Doma kulture 

Brežice: odprtje razstave Foto-
grafske igrarije 2017 (na ogled 
do 20. 2.)

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: pravljična ura pri Medve-
du Sladkosnedu

• ob 17.00 v dvorani MC Breži-
ce: Ko bom velik … - predstava 
za otroke in delavnica afriških 
ritmov

• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: 
potopisno predavanje Mihaele-
-Janje Kolar o Kitajski

• ob 18.00 v MC Krško: Falun 
Dafa - šola za samokultivacijo

• ob 18.00 v Caffe Galeriji Rade-
če: otvoritev skupinske likovne 
razstave likovne sekcije Art Lipa

• od 18.00 do 20.00 v Knjižnici 
Brežice: program spoznavanja 
sebe »Pot do izvora« z Natalijo 
Resnik Gavez - »Sanje in vizije«

• ob 18.00 na gradu Sevnica: od-
prtje samostojne fotografske 
razstave Vinka Šeška »Sposoje-
no od naših vnukov - smo spo-
sobni vrniti?«

Petek, 20. 1.

• od 11.00 dalje v Sevnici: dnevi 
odprtih vrat Sevnice, ob 11.00 
pred Turistično agencijo Doži-
vljaj: začetek vodenja po Sev-
nici s turističnim vodnikom 
- »Sevnica, zakladnica dožive-
tij!«, ob 13.00 na gradu Sevni-
ca: predstavitev turistične po-
nudbe Sevnice s poudarkom na 
blagovnih znamkah Sevnice in 
vodenje po gradu s turističnim 
vodnikom

• ob 15.00 v sejni sobi MC Breži-
ce: debatni klub McB o mladini

• ob 16.00 na LU Krško: začetni 
tečaj šivanja za odrasle

• ob 17.00 v MT Senovo: ustvar-
jalna delavnica - nakit

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 

kviz večer
• ob 17.00 v MT Raka: igre na 

snegu
• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: 

berem kužku
• ob 18.00 v dvorani MC Brežice: 

komedija Rudija Mlinarja »V ča-
kalnici«

• ob 20.30 v Lokalu Platz v Sev-
nici: otvoritev lokala s stand up 
šovom Gašperja Berganta in 
Saša Stareta »Razgaljeno v Sev-
nici«

Sobota, 21. 1.

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

• ob 9.00 v MT Senovo: zimske 
radosti

• ob 10.00 v MT Raka: naredimo 
snežaka

• ob 10.00 v MT Podbočje: snež-
ne radosti

• ob 10.00 v večnamenski dvora-
ni MC Brežice: bobnarska delav-
nica djembe

• od 11.00 dalje v Sevnici: dnevi 
odprtih vrat Sevnice, ob 11.00 
pred Turistično agencijo Doživ-
ljaj: začetek vodenja po Sevnici 
s turističnim vodnikom - »Sev-
nica, zakladnica doživetij!«, ob 
13.00 na gradu Sevnica: vode-
nje po gradu s turističnim vod-
nikom, ob 19.00: odprtje pre-
novljenega gostinskega lokala 
Graščakova hči

• ob 17.00 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Krškem: 
10. ocvirkijada, nastopajo: ljud-
ski pevci Ajda, harmonikar Jože 
Sotelšek, skupina Trio M in Jari-
ce, dramska skupina Veseli oder, 
ŽePZ Prepelice in recitatorji lite-
rarne sekcije Sanje

• ob 17.00 v dvorani TVD Parti-
zan v Boštanju: etnološko ku-
linarična prireditev Mišjakov 
večer - rezultati 2. ocenjevanja 
jabolčnikov, podelitev priznanj 
in pokušina, menjava semen

• ob 18.00 v športni dvorani Gim-
nazije Brežice: košarkarska tek-
ma 10. kroga 4. SKL vzhod med 

kam v posavju
KK Brežice in KK Dravograd

• ob 19.00 v gostilni Žolnir v 
Kostanjevici na Krki: praznik 
domačih kolin

• ob 21.00 v MC Krško: 
electro&house Big room mini 
festival 2017

• ob 21.00 v Klubu MC Brežice: 
koncert skupine Cry babies

• ob 22.00 v Klubu Metulj v Bi-
strici ob Sotli: koncert zasedbe 
All Strings Detached

Nedelja, 22. 1.

• ob 10.00 v župnijski cerkvi sv. 
Lovrenca na Bizeljskem: Vin-
cencevo na Bizeljskem - sve-
ta maša v čast sv. Vincencu, po 
maši blagoslov vinske trte z 
otvoritvijo rezi in družabnim 
srečanjem

• od 11.00 dalje v Sevnici: dnevi 
odprtih vrat Sevnice, ob 11.00 
na gradu Sevnica: tradicionalna 
8. Grajska rez, ob 14.00: vode-
nje po gradu s turističnim vod-
nikom

• ob 17.30 v Domu kulture Breži-
ce: produkcija plesnih priprav-
nic PD Imani Brežice »Otroci po 
svetu«

Ponedeljek, 23. 1.

• ob 16.30 v Knjižnici Sevnica: 
literarna ustvarjalnica »V meni 
prebiva«

• ob 17.00 v mladinskem oddel-
ku Valvasorjeve knjižnice Krško: 
pravljična ura pri Vili Rozalki

Torek, 24. 1.

• ob 17.00 v knjižnici v Kostanje-
vici na Krki: pravljična urica pri 
Kostanjevem Škratu

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: otroški lutkovni kabaret 
»Čuk na palici«

• ob 19.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: predavanje »V kateri zgod-
bi živim?«

Sreda, 25. 1.

• ob 16.30 v mladinskem oddel-
ku Valvasorjeve knjižnice Krško: 
igralna urica

• ob 17.00 v igralnici MC Breži-
ce: risarsko druženje za otroke 
z »MC facama« Martino Olić in 
Emo Ajster

• ob 20.00 v Klubu MC Brežice: 
hard rock sreda z Dmitrijem

Četrtek, 26. 1.

• od 9.00 do 11.00 v Valvasorje-
vi knjižnici Krško: računalniške 
delavnice za starejše

• ob 13.00 v malem avditoriju Po-
savskega muzeja Brežice: regio-
nalno srečanje Dnevov evropske 
kulturne dediščine in Tedna kul-
turne dediščine s predstavitvijo 
letošnje teme »Voda - od mita do 
arhitekture«

• ob 15.00 v MT Senovo: mladin-
sko druženje in pomoč pri uče-
nju

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: pravljična ura pri Medve-
du Sladkosnedu

• ob 17.00 v Studiu Revital Kr-
ško (Ulica MDB 2): uvodna in 
brezplačna Pravljična gibalni-
ca za otroke

• ob 18.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: kon-
cert glasbenih šol Posavja

• ob 18.00 v MC Krško: Falun 
Dafa - šola za samokultivacijo

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižni-

ci Krško: večer s pesnico Anjo 
Golob

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: predsta-
vitev knjige avtorja Adriana P. 
Kezeleta »Sinhroniciteta - pre-
bujanje Celote«

• ob 19.00 v avli MC Brežice: od-
prtje risarske razstave »MC fac 
meseca« Martine Olić in Eme 
Ajster

• ob 19.00 v Knjižnici Sevnica: 4. 
območno srečanje literatov ob-
čine Sevnica »Škrjanček poje, 
žvrgoli«

Petek, 27. 1.

• ob 11.00 na Pošti Sloveni-
je v Brežicah: odprtje razsta-
ve Društva zbirateljev Verigar 
Brežice ter izdaja priložnostne 
kuverte, znamke in žiga

• ob 15.30 v knjižnici v Bistrici 
ob Sotli: svet pravljičnih juna-
kov z Anjo

• ob 17.00 v telovadnici OŠ Bi-
zeljsko: 26. zimski festival

• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: 
berem kužku

• ob 17.00 v MT Senovo: filmski 
večer

• ob 17.00 v MT Raka: filmski ve-
čer

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
bowling

• ob 18.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: letni koncert Raj-
henburškega okteta »Čez zele-
ne trate - nepozabne Avseniko-
ve melodije«

• od 18.00 do 20.00 v prostorih 
društva Magičnost gibanja (Ho-
čevarjev trg 1, Krško): temat-
ska delavnica »Z rekapitualcijo 
do odvezav in spoznanj« (obve-
zne prijave)

• ob 20.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: koncert zasedbe Nika Pirc 
& Nika Tkalec tango project

Sobota, 28. 1.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: sobotni živ žav - izdela-
va snežne krogle

• ob 9.00 v MT Senovo: zimski 
sprehod v neznano

• od 9.00 dalje v športni dvorani 
Brežice in športni dvorani Gim-
nazije Brežice: 5. turnir bratstva 
in enotnosti v badmintonu

• ob 10.00 v MT Raka: pojdimo 
na daljši sprehod

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
ustvarjalne delavnice

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
koncert skupine Ritam sex-i-ja 
Red hot chilli peppers tribute

• ob 21.30 v MC Krško: rock kon-
cert

Nedelja, 29. 1.
• ob 17.00 v malem avditori-

ju Posavskega muzeja Brežice: 
strokovni posvet ob 100-letnici 
potresa v Brežicah, ob 19.00 v 
prostoru pred Viteško dvorano: 
odprtje Posavske muzejske vi-
trine in ulične razstave

• ob 18.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: letni koncert Big banda Kr-
ško z instrumentalnimi in vokal-
nimi solisti

Ponedeljek, 30. 1.

• ob 16.30 v Knjižnici Sevnica: li-
terarna ustvarjalnica »V meni 
prebiva«

• ob 17.00 v mladinskem oddel-
ku Valvasorjeve knjižnice Krško: 
pravljična ura pri Vili Rozalki

Kar naenkrat so pokukali na plano – najmanjši, 
majhni, malo večji in mnogi tisti, ki so še otroci po 
srcu. Potem ko bi človek ob vsakodnevnih popoldan-
skih sprehodih že pomislil, da je otrok v Posavju le 
za kakšen avtobus - saj večjo »neorganizirano« sku-
pino le stežka uzreš na zraku -, je bela zima poskr-
bela za prekrasno čarovnijo! Na dvoriščih so zrasle 
mogočne razstave snežakov, griče pa so pobarva-
le razigrane otroške kapice. Ko je tekanje sem in 
tja kdaj za hip potihnilo, je marsikatera drobcena 
dlan (saj veste, zamaknjena v tisto prvinsko čude-
nje) navdušeno lovila ledene snežinke. Morda je kak 
starš otroku zašepetal: »Ali veš, da še nikoli na svetu 
nista padli dve povsem enaki snežinki?« Otroške oči 
so se najbrž še siloviteje zaiskrile. A le stotinko kas-
neje je pogled na skrivnostni zaklad v razprti dlani 
lahko objel le še skromno vodno kapljico. 

Ledeni zaklad je nedvomno vreden tudi čudenja 
nas, odraslih. Ne le zato, ker pogled na snežinke in 
belo snežno odejo ni več tako pogost kot še pred ne-
kaj desetletji, temveč tudi, ker so snežni kristali res-
nično prava mojstrovina narave. Vsaka nastaja v 
unikatnih okoliščinah, ki vodijo v njihove never-
jetne oblikovne razlike. Kakšna zapeljiva magija: 
rojstvo snežinke v oblaku s prvimi, ravno prav ve-
likimi vodnimi kapljicami, majhnimi jedrci, v ka-
tera se morda ujame še prašni delec. Snežinka za 
življenje in svoje neponovljive zgradbe potrebuje še 
prenasičenost zraka z vlago in najrazličnejše tem-
perature neposredne okolice. In ne glede na njeno 
nadaljnje razburljivo potovanje je snežinka vedno 
šesterokotno simetrična. Vedno popolna. 

Čudenje, tisto preprosto, ravno takšno kot vaše in 
moje, je človeški um postopno privedlo do znanosti. 
Skrivnosti snežink so burile domišljijo mislecev dol-
ga tisočletja. Potovati bi morali vsaj v leto 135 pred 
našim štetjem, da bi prisluhnili kitajskemu učite-
lju Han Yinu, ki je zapisal, da so »snežne rože« ved-
no šestlistne. O snežinkah se je razglabljalo, bralo, 
pisalo, računalo tudi na Zahodu. Škof Albert Mag-
nus v 13., Olaus Magnus in Thomas Harriot že v 16. 
stoletju, a šele 17. stoletje je močneje odstrlo zave-
se naravnih zakonitosti z veleumoma Keplerjem in 
Descartesom. Na prehodu iz 19. v 20. stoletje pa je 
Američan Wilson A. Bentley izumil današnjo tehni-
ko fotografiranja snežink na črni podlagi in za vse-
lej ovekovečil vsaj 5000 različnih kristalov. S tem so 
se preučevanju snežink dokončno odprla vrata. Ko 
je začel, je bil »le« v sneg zaljubljeni petnajstletnik.
  
Tudi za japonskega fizika Ukichira Nakayo, prve-
ga znanstvenika, ki je snežinko ustvaril v laborato-
riju, se je vse pričelo z radovednostjo. Prva umetna 
snežinka je bila plod njegovih dolgoletnih razisko-
valnih pohodov po okolici Hokkaide. Jedrski ekspe-
rimentalni fizik je namreč prišel predavat na uni-
verzo, kjer se je oddelek za fiziko že dolgo spopadal 
z vsesplošnim pomanjkanjem sredstev za raziskova-
nje. Opazil pa je, da so imeli nečesa v izobilju: sne-
ga. Preučeval ga je z vso predanostjo in sistematično 
razvrščal morfološke lastnosti kristalov. Čudenje ve-
ličastnosti naravnim mojstrovinam pa je ostajalo. 
Tako je 1939, že nekaj let po prvih uspešnih posku-
sih, vzneseno zapisal: »Snežne kristale lahko imenu-
jemo tudi: pisma, poslana iz nebes.« 

Četudi odrasli zaradi pošiljk snega kdaj godrnja-
mo, pa bodimo raje malo otročji in, ker bodo te dni 
nove priložnosti, ujemimo kakšno snežinko v dlan. 
Ne nazadnje smo mi, ki tu živimo, menda posebni 
srečneži - drobcene snežinke, po zadnjih ocenah kli-
matskih razmer, v svoje dlani namreč nikoli ne more 
ujeti kar polovica svetovnega prebivalstva.

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Končno: 
pisma z neba

• ob 18.00 na gradu Rajhenburg v 
Brestanici: nastop tekmovalcev 
regijskega tekmovanja TEMSIG

Torek, 31. 1.

• ob 17.00 v knjižnici v Kostanje-
vici na Krki: pravljična urica pri 
Kostanjevem Škratu

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predstavitev knji-
ge Minke Gantar »Ko imajo hor-
moni žur«

Sreda, 1. 2.

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
hard rock sreda z Dmitrijem

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

Vabljeni na uvodni koncert 
cikla ARSonica 2017

NINA PIRC & NIKA TKALEC 
TANGO PROJECT

petek, 27. 1., ob 20. uri
velika dvorana

ARSONICA  
2017
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BRESTANICA - Posa-
vski športni plezalci so 
se pred božično-novole-
tnimi prazniki tradicio-
nalno, že 7. zapored, sre-
čali v Brestanici, kjer na 
tamkajšnji umetni steni 
pripravijo veliko števi-
lo balvanskih plezalskih 
izzivov za vse generaci-
je. Že popoldne so bili na 
vrsti mladi, ki so se pod 
budnim očesom svojih mentorjev in ob spodbudi staršev dobro 
uro spoprijemali z zanimivimi balvanskimi problemi vseh težav-
nosti. Po koncu sta za presenečenje poskrbela nastop mažoret-
ne skupine iz Sevnice in prihod dedka Mraza, ki je mladim raz-
delil darila in priznanja za uspešno plezanje. Sledilo je plezanje 
članov, ki so imeli za svoje poskuse nekaj več časa. Najboljši tri-
je posamezniki so v poznih večernih urah nastopili v spektaku-
larnem finalu, še pred vrhuncem večera pa so vsi prisotni s po-
močjo slik obudili dogajanje v letu 2016, ki je bilo za posavsko 
plezanje v vseh pogledih zelo uspešno.
 PAK

Tradicionalno predpraznično 
druženje posavskih plezalcev

Mladi plezalec (Foto: Andrej Trošt)

BREŽICE, GROENLO - Nogometna ekipa Policijske postaje Breži-
ce se je po letu dni premora ponovno udeležila svetovnega poli-
cijskega futsal turnirja – WPIST (World Police indor soccer tour-
nament), ki je potekal na Nizozemskem med 10. in 15. oktobrom. 
Ekipa, ki je štela devet članov - Srečko Medic, Aleksander Ban, 
Marjan Galič, Robert Jankovič, Boštjan Krošelj, Tomaž Le-
nič, Sandi Barkovič, Matej Bračun in Klemen Vavričuk -, je 
bila nastanjena v mestu Groenlo, v idiličnem počitniškem nase-
lju Marveld. Na turnirju je sodelovalo 200 ekip iz 42 držav sve-
ta, ki so tekmovale v štirih kategorijah, in sicer moški, moški nad 
35 let, moški nad 45 let in ženski kategoriji. Ekipa iz Brežic je na-
stopala v skupini G, kjer so bile še ekipe PL Verden iz Nemčije, 
Sussex iz Anglije, Utrecht z Nizozemske, AS Police Strasbourg iz 
Francije, IPA Veszprem z Madžarske, Reunion Island iz Franco-
skega departmaja in MHCS Republik of Belarus iz Belorusije. V 
skupinskem delu je brežiška ekipa igrala zelo dobro ter s šesti-
mi zmagami in enim porazom zasedla drugo mesto. S tem se je 
uvrstila v šestnajstino finala, kjer se je pomerila z ekipo Lipetsk 
Region iz Rusije. Tekma se je končala z rezultatom 0:0, tako da 
je sledilo izvajanje kazenskih strelov, kjer pa je boljšo zbranost 
pokazala ruska ekipa in zmagala s 3:2. Omeniti velja, da je ekipa 
MHCS Republik of Belarus, s katero so Brežičani igrali v skupi-
ni, na koncu zmagala na turnirju. Brežice so se uvrstile na mes-
ta med 17 in 32. Brežičani so imeli tudi dan premora, ki so ga iz-
koristili za izlet in ogled lepot Nizozemske. Na poti domov so se 
ustavili še v Dortmundu, kjer so si ogledali nogometni stadion 
Signal Iduna Park, domovanje znamenitega kluba Borussia. Obi-
skali so tudi muzej nemškega nogometa, kjer so si ogledali lovo-
rike nemške reprezentance in se usedli na njihov avtobus. Breži-
čani so s svojim dosežkom zelo zadovoljni, saj so kar na sedmih 
tekmah od osmih ohranili mrežo nedotaknjeno. 
 R. R./B. K.

Policisti znajo tudi z žogo

Brežiški policisti so si ogledali tudi znamenitosti Nizozemske.

DOHA, KRŠKO - Konec 
leta 2016 je v organiza-
ciji FIDE v Dohi poteka-
lo svetovno prvenstvo 
v pospešenem in hitro-
poteznem šahu za člane 
in članice. Med najbolj-
šimi šahisti in šahistka-
mi na svetu so tekmova-
li tako slovenski šahisti 

kot tudi članica ŠK Triglav Krško Anna Muzychuk, starejša se-
stra Mariye Muzychuk, pred dvemi leti svetovne prvakinje v 
standardnem šahu. Muzychukova je na obeh turnirjih prepričlji-
vo osvojila prvo mesto in postala svetovna prvakinja v pospeše-
nem in hitropoteznem šahu za leto 2016.

Začetki badmintona v Piše-
cah segajo v leto 1999, ko se 
je Tadej Škof po petih letih 
predsedovanja Športnemu 
društvu Orlica Pišece odločil, 
da gre svojo pot in je ustano-
vil podsekcijo badminton. Do 
leta 2002 je rekreativno igral 
badminton, 20. januarja istega 
leta pa je v Pišecah 15 športnih 
zanesenjakov na ustanovnem 
zboru odločilo, da ustanovijo 
badmintonski klub. Kmalu so 
se klubu pridružili tudi prvi 
igralci, ki so vsa ta leta sestav-
ljali njegovo ogrodje. Škofa so 
že takoj izvolili tudi za pred-
sednika kluba, to funkcijo pa 
opravlja še danes. Kot tajnik v 
klubu deluje njegov brat Uroš 
Škof. Po besedah predsednika 
BK Pišece ima največ zaslug za 
razvoj badmintona Bojan Hot-
ko iz Globokega, zaradi česar 
iz tega kraja prihaja celo več 
igralcev kot iz samih Pišec. V 
15 letih so bili pišeški badmin-
tonisti na tekmovanjih višjega 
ranga na stopničkah več kot 
300-krat. Leta 2006 so imeli 
v starostni kategoriji do 13 oz. 
15 let dva igralca v slovenskem 
vrhu, to sta bila Maja Sušin iz 
Pišec in Toni Hotko iz Globo-
kega, ki sta bila tudi v nasled-
njih letih vedno glavna klubska 
aduta za odmeven rezultat. Po 
Škofovih besedah je bil BK Pi-
šece vedno označen za maj-
hen klub, vendar jim je v vseh 
teh letih uspelo delovati brez 
težav. 

Igralci BK Pišece se letno ude-
ležijo približno 30 mednaro-
dnih turnirjev, tako v Sloveniji 
kot tudi na Hrvaškem, BiH, Sr-
biji, bolj poredko tudi na Ma-
džarskem in Avstriji. V klubu 
imajo 20 do 25 aktivnih igral-
cev, skupno število članov pa 
je 105. Prvi mednarodni odpr-
ti turnir so organizirali kma-
lu po ustanovitvi, in sicer ju-
nija 2002 v domačih Pišecah, 
ko je na njem nastopilo osem 
najboljših slovenskih profesi-
onalnih badmintonistov v tis-
tem trenutku. Tako so lani or-
ganizirali že 16. tovrstni turnir 
(MOPi). Ker ni bilo prave baze 
igralcev, so se odločili, da bodo 
organizirali turnir, na katere-
ga bodo povabili tudi igralce 
iz bivših jugoslovanskih držav. 

SEVNICA, KRMELJ - Društvo invalidov (DI) Sevnica, ki pove-
zuje okoli 500 članic in članov, je aktivno tudi na športnem 
področju in v zadnji polovici lanskega leta je organiziralo 
turnir v balinanju, pikadu, namiznem tenisu in spominski 
šahovski turnir.

Na balinišču v nekdanjem sevniškem drevoredu je oktobra pote-
kal balinarski turnir. Sodelovalo je 13 tekmovalcev oz. štiri ekipe 
- Balinarski klub Hrasti Sevnica, DI Sevnica, DI Rimske Toplice 
in DI Hrastnik. Zmagovalno ekipo so sestavljali člani sevniškega 
balinarskega kluba Hrasti v postavi Silvester Perc, Slavko Ko-
šir in Vinko Jaklič. 
Pikado turnir, ki je bil tretji zapovrstjo, se je 19. novembra odvijal 
v Krmelju. Sodelovalo je 27 tekmovalcev iz DI Hrastnik, Rimske 
Toplice in Sevnica. Najboljši rezultat in 1. mesto je osvojil Blaž 
Dvornik (DI Hrastnik), 2. mesto je pripadlo Ivanu Umeku (DI 
Sevnica), 3. mesto pa Jožetu Simonišku (DI Sevnica).
20. novembra se je v Športnem domu Sevnica odvijalo tekmo-
vanje v namiznem tenisu, kjer je 1. mesto v končni razvrstitvi 
v moški konkurenci 23 tekmovalcev pripadlo Vikiju Košarju 
(DI Sevnica), 2. mesto je zasedel Boris Govednik (DI Metlika), 
3. mesto je osvojil Zdravko Dražetič (TVD Partizan Boštanj). V 
ženski konkurenci je med tremi tekmovalkami 1. mesto osvojila 
Slavica Dvornik (DI Hrastnik), 2. mesto Tatjana Umek (DI Sev-
nica) in 3. mesto Marica Umek (Društvo Kamenček).
V sobi Šahovskega kluba Milan Majcen Sevnica se je 20. novem-
bra odvijal tudi 3. spominski šahovski turnir. Sodelovalo je 11 po-
sameznikov oz. štiri ekipe. 1. mesto med posamezniki je zasedel 
Janez Grčar (DI Zagorje), 2. mesto Hilmija Ahmatovič (DI Sev-
nica) in 3. mesto Marko Jurič (DI Zagorje). 
 S. R./Vir: DI Sevnica

Majhni, a vedno pri vrhu
PIŠECE, BREŽICE – Zadnjo januarsko soboto bo v Brežicah potekal 5. turnir bratstva in enotnosti v badmin-
tonu, ki ga organizira Badminton klub Pišece in na katerem pričakujejo med 160 in 180 igralcev iz šestih 
držav. Klub v tem letu obeležuje tudi 15-letnico delovanja, zato bo tokrat še malce bolj slovesno kot sicer.

Tako bodo letos petič priredi-
li turnir bratstva in enotnosti, 
ki bo prvič štel tudi za razvr-
stitev v lani ustanovljeni regi-
onalni ligi ADA v badmintonu. 
V prvih letih je turnir potekal 
samo v Pišecah oz. Brežicah, 
kasneje so se pridružila še dru-
ga prizorišča (Beograd, Sara-
jevo, Zagreb, Ljubljana, Varaž-
din). Turnir bo 28. januarja od 
9. ure dalje potekal v dveh dvo-
ranah (športna dvorana v Bre-
žicah in športna dvorana Gim-
nazije Brežice), na njem pa 
pričakujejo do 180 igralcev, 
v tem trenutku so svojo ude-
ležbo potrdili slovenski, hrva-
ški, srbski, bosanski in tudi ro-
munski badmintonisti. Glavni 
adut domačega kluba bo zago-
tovo Toni Hotko, Maje Sušin pa 
tokrat zaradi natrgane ahilove 
tetive ne bo. Turnir se bo tra-
dicionalno zaključil z družab-
nim večerom v Pišecah, kjer 
bo svečana podelitev najbolj-
šim in zabava z živo glasbo. 

24-letni Hotko bo na domačem 
turnirju nastopil v posamični 
konkurenci in med pari. »Sicer 
nerad igram pred domačo pu-
bliko, vendar pričakujem, da 
bo turnir uspel in bomo igralci 
dobro nastopili,« pravi zmago-
valec med moškimi dvojicami 
na zadnjem turnirju lige ADA 
v Sarajevu. Hotko je član kluba 
od leta 2004, dve leti kasneje je 
bil že tretji igralec v Sloveniji v 
dvojicah. Sicer pa badminton 
trenira tri do štiri dni na teden, 
v zadnjem času raje igra dvo-
jice, vendar po njegovem pot-
rebuje soigralca, s katerim se 
mora dobro ujeti, kot kaže sta 
se s hrvaškim soigralcem Ma-

tijo Hranilovićem zelo dobro 
ujela, kar se je izkazalo v Sa-
rajevu. Škof kot direktor lige 
ADA in trener dodaja: »Želi-
mo si, da turnir zares uspe in 
bodo tako kot lani udeležen-
ci še mesec kasneje govorili, 
kako so se imeli super. Želja je 
seveda tudi, da se na stopnič-
kah pojavi vsaj en igralec iz na-
šega kluba.« Ob tej priložnosti 
se za stalno podporo zahva-
ljuje Občini Brežice in župa-
nu Ivanu Molanu, OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece ter različ-
nim društvom. Škof je z dose-
danjim potekom lige ADA, ki jo 
nameravajo v prihodnjih letih 
še razširiti, zadovoljen: »Če ne 
bi šli v ustanovitev te lige, bi 
se še naprej vsak turnir igral 
zase in ne bi bilo nič iz tega.« 

Naslednje leto naj bil bil final-
ni turnir lige v Brežicah. Juni-
ja letos v BK Pišece načrtuje-
jo organizacijo prvega turnirja 
na otoku Murter, kar bo sploh 
prvi tovrsten turnir na kate-
rem izmed hrvaških otokov. 

»Pri nas se badminton še ved-
no označuje kot rekreativen, 
zabaven šport, vendar gre za 
resen olimpijski šport, ki ga 
na OI igrajo od leta 1992,« po-
jasnjuje Škof in dodaja, da je v 
Sloveniji registriranih 26 bad-
mintonskih klubov, od tega jih 
nekje deset izstopa z dobro 
organiziranimi turnirji, 12 pa 
ima dober mladinski pogon. 
»Če ne bo zveza v roku dveh 
let naredila več za promocijo 
badmintona, se mu ne piše nič 
dobrega. Problem je, ker so na 
vodstvenih funkcijah že dolgo 
časa eni in isti ljudje, ni več izo-
braževanj, zato sploh ne vemo, 
ali mlajše rodove pravilno uči-
mo,« še pravi in priznava, da 
badminton ni ravno poceni, 
saj na primer komplet perja-
nic stane 25 evrov, ob tem pa 
je treba vedeti, da lahko samo 
na enem treningu igralec po-
rabi komplet ali celo dva. V BK 
Pišece so odločni, da bodo us-
pešno badmintonsko zgodbo 
peljali naprej tudi v nasled-
njih 15 letih. Rok Retelj

Toni Hotko (levo) in Tadej Škof

Anna Muzychuk dvakratna 
svetovna prvakinja

Športno aktivni sevniški invalidi

Na turnirju v namiznem tenisu so sodelovale tudi predstav-
nice nežnejšega spola.

SEVNICA - Člani AK Sevnica so se 13. januarja zbrali na redni le-
tni skupščini, na kateri je vodstvo kluba predstavilo dosežke atle-
tov v minulem letu, poročila delovanja trenerjev in načrte klu-
ba za prihodnost. Že tradicionalno je potekal tudi izbor atletinje 
in atleta leta. Najboljša atleta AK Sevnica v letu 2016 sta posta-
la Lea Haler in Miha Povšič. Poleg njunih izvrstnih dosežkov se 
lahko klub pohvali še s 13 atleti, ki so v letu 2016 osvojili naslo-
ve državnih prvakov, ter z rekordnimi 49 medaljami na državnih 
prvenstvih. Sevniški atleti so dosegli tudi odličen ekipni rezul-
tat na krosu občinskih reprezentanc in v pokalu gorskih tekov.
   Vir: AK Sevnica

Lani rekordna bera medalj
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KRŠKO - 3. decembra so člani rekreativne skupine Rekrea-
cija 500, ki vsak četrtek igra mali nogomet, proslavili 45 let 
obstoja. Za kulturni program in zabavo je poskrbel prav za 
ta jubilej ustanovljen zborček R500, sestavljen iz članov re-
kreacije, in člani ansambla Dobri prijatelji iz Brežic, v kate-
rem sta tudi dva člana rekreacije.

Zgodba se je pričela v septembru leta 1971, ko je nekaj učiteljev 
- vnetih športnikov (rokometašev, vaterpolistov in ljubiteljev no-
gometa) pričelo ljubiteljsko igrati nogomet v OŠ Jurija Dalmati-
na Krško. Iz Krškega so se nato leta 1980 preselili v telovadni-
co na Senovem, kjer so bili do 2004, ko so se preselili v športno 
dvorano srednje šole v Krškem. Poudariti je treba, da v vseh 45 
letih igranje nogometa ob četrtkih ni nikoli odpadlo, le izjemo-
ma je bilo prestavljeno na drug dan. Sodelovali so na raznih tur-
nirjih KS Krško, igrali so tudi z zlato slovensko selekcijo, sesta-
vljeno iz športnikov in politikov … 
In zakaj ime R500? Leta 1977 je bila 500-letnica mesta Krško 
in ob tej priliki so se rekreativci preimenovali v Rekreacija 500. 
Število članov se je vedno gibalo med 25 in 30, do leta 2008 jih 
je bilo 22, v zadnjem letu ali dveh pa jih zaradi različnih razlo-
gov igra med 15 in 18. Povprečna starost članov je 61 let. Najsta-
rejši šteje 82 let in redkokdaj manjka na rekreaciji, najmlajši pa 
ima 45 let - kot R500.
Ne druži pa jih le nogomet, ampak tudi redna srečanja na občnih 
zborih, ob proslavljanju rojstnih dni na različnih lokacijah, spre-
jemu novih članov … V okviru R500 že 20 let deluje tudi smučar-
ska sekcija, ki enkrat letno organizira smučanje na raznih smu-
čiščih doma ali v tujini. Nekajkrat so organizirali tudi jadranje na 
Jadranu.  M. S.

45 let Rekreacije 500 v Krškem

Člani rekreacijske skupine R500

Program za Januar
Četrtek, 19. 1. 2017, ob 18.00
FALUN DAFA – šola za samokultivacijo
Info: 068 196 199, Uroš
Udeležba brezplačna!

Sobota, 21. 1. 2017, ob 21.00
Electro&House party
Vstop prost!

Četrtek, 26. 1. 2017, ob 18.00
FALUN DAFA – šola za samokultivacijo
Info: 068 196 199, Uroš
Udeležba brezplačna!

Torek, 31. 1. 2017, ob 8.30 ter 
Četrtek, 2. 2. 2017, ob 8.20
DAN POKLICEV
Za učence osmih in devetih razredov OŠ

Petek, 3. 2. 2017, ob 17.00
ODPRI OČI – VIDI ŠIRŠE
Gledališka delavnica za vse generacije
Delavnica je brezplačna!
Potrebne predhodne prijave na:
anchy2288@gmail.com

DAN POKLICEV
Tudi letos v Mladinskem centru Krško organiziramo 
Dneva poklicev. To sta dneva, ki sta namenjena učencem 
8-ih in 9-ih razredov osnovnih šol iz občine Krško, saj je 
to skupina, ki se bo kmalu odločala o izbiri poklica. Cilj 
aktivnosti je, da učenci, ki se bodo v bližnji prihodnosti 
odločali za izbiro srednje šole, iz prve roke spoznajo kako 
poteka delo v določenih podjetjih, kako priti do želenega 
poklica, kakšne so njihove možnosti zaposlitve v prihod-
nosti.

Pogovor učencev z delodajalci bo potekal v sproščenem 
in kreativnem okolju, trajal bo uro in pol v manjših 
skupinah, ki bodo štele cca 15 učencev. 

Prvi dan poklicev bo potekal v torek, 31. 1. 2017, 
od 8.30 do 10.30, drugi dan poklicev pa bo 
v četrtek, 2. 2. 2017, od 8.20 do 10.20.

Obiščite našo prenovljeno spletno stran:

V vmesnem času je Gorazda 
Škofa tik pred prvenstvom za-
menjal njegov naslednik v vra-
tih Urh Kastelic, Blaž Janc pa 
je v reprezentanci že 'starose-
lec'. Posavski ljubitelji špor-
ta so tako v teh in naslednjih 
dneh 'priklenjeni' pred za-
slone in nestrpno čakajo naše 
nasprotnike v osmini finala in 
kasneje v pričakovanem četrt-
finalu.

Krčan Urh Kastelic ob svojem 
sovrstniku z Loga pri Sevni-
ci Blažu Jancu, svetlemu bise-
ru slovenskega rokometa, tvo-
ri posavski igralski tandem na 
igrišču. Z njima na klopi v vlo-
gi pomočnika selektorja Vese-
lina Vujovića deluje legendar-
ni Uroš Šerbec in nezamenljivi 

Posavsko obarvano rokometno 
svetovno prvenstvo v Franciji

analitik iger nasprotnikov San-
di Markl. Potencialna nasprot-
nika v osmini finala sta repre-
zentaci Brazilije in Rusije, 
četrtfinale pa bo, če malo pre-
hitevamo, prineslo Nemce ali 
'sanjske nasprotnike' Hrvate.

Selektorju Vujoviću vsi pri-
znavajo nesporno kakovost 
in avtoriteto pri vodenju naše 
reprezentance. V tej smeri vle-
če prepotrebne, a včasih tudi 
nepriljubljene poteze za pre-
novo reprezentance, ki mu za-
enkrat ob prisotnosti ustre-
znega rezultata prinašajo 
spoštovanje slovenske laične 
in strokovne javnosti. Veliko 
je bilo že povedanega o pre-
kinitvi reprezentančne karie-
re Gorazda Škofa, ki bo gotovo 
še dobila svoj epilog ob svojem 
času po prvenstvu. 

Kastelic je manj znan zgolj ne-
poznavalcem rokometne igre, 
saj pripada generaciji, ki ve-
lja v slovenskem rokometu 
za nadstandardno nadarje-
no. Fantje, rojeni leta 1996, so 
osvojili evropske in svetovne 
olimpijske igre mladih ter pos-
tali kadetski podprvaki sveta, 

v letošnjem letu odhajajo na 
mladinsko SP. V svoji karieri je 
od malih nog nosil dres Krške-
ga, kasneje pa Celja, Slovana in 
Maribora. V naslednji sezoni se 
vrača v Celje, od koder je po-
sojen v Maribor. Že do sedaj je 
z reprezentanco sodeloval na 
pripravah, presenečenje pa je, 
da mu je selektor na SP name-
nil pomemben delež igralnega 
časa. Urh selektorjevo naklo-
njenost mladim igralcem v ce-
loti vrača z obrambami.

Janc pospešeno razvija klub-
sko in reprezentančno kariero, 
pred prvenstvom mu je uspel 
veliki met, saj bo prav tako del 
prenove ekipe iz poljskih Ki-
elc, evropskega klubskega pr-

vaka iz pretekle sezone. Tam 
bo družbo delal Urošu Zor-
manu in Deanu Bombaču ter 
ostalim poljskim rokometnim 
ikonam, kot so Bielecki, Jurki-
ewicz, Jurecki, vratar Szmal, 
ki se počasi poslavljajo. Stopil 
bo v čevlje vrhunskega desne-
ga krila Tobiasa Reichmana, 
ki ob koncu sezone zapušča 
klub. Še eno pomembno dej-
stvo v Kielcah, ki gre na roko 
Blažu, je to, da je trener ekipe 
Talant Duyshebaev, eden naj-
boljših igralcev rokometne igre 
vseh časov, ki je prav tako nak-
lonjen razvoju mladih igral-
cev. Odločilni zadetek za ize-
načenje, dosežen iz 'cepelina' 
na tekmi proti Tuniziji, je zgolj 
poosebljanje Blaževih neome-
jenih zmožnosti. Ob igrah, ki jih 
prikazuje v zadnjem obdobju v 
klubskem in reprezentančnem 
dresu, je zanj meja le nebo.

 Luka Šebek

Urh Kastelic

Blaž Janc

POSAVJE, METZ - Slovenci prav danes ob 20:45 na rokometnem svetovnem prvenstvu v Franciji igrajo od-
ločilno tekmo v skupini za prvo mesto s Španijo. Del kar precej spremenjene reprezentance v primerjavi z 
lanskimi olimpijskimi igrami sestavljata tudi posavska rokometaša Blaž Janc in Urh Kastelic.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Tanja Žagar se je vrnila v Krško, Sarah Senica z glas-
bo poziva k spremembam, prvenec Brežičana Danie-
la Vezoje. Tokrat preberite:

Po enoletnem premoru se je v Krško zopet vrnil tradici-
onalni koncert Tanje Žagar, ki je v letošnjem letu izdala 
svoj pet album z naslovom Carica, kakor je poimenovala 
tudi svojo koncertno turnejo. Kot je pri njej v navadi, je bilo 
občinstvo več kot navdušeno, vtise pa je mogoče najbolje 
strnila ena izmed njenih mnogih oboževalk, ki ji je po kon-
certu sporočila: »Tanja, bila si enkratna! Želim ti še nap-
rej tako veliko lepih pesmi in seveda uspeha v letu 2017. 
Hvala, ker si prišla v Krško, da sem te lahko od blizu spo-
znala. Upam, da še kdaj.«

Posavka Sarah Senica (na 
fotografiji), spomnili se je 
boste po sodelovanju z ra-
perjem Zlatkom v pesmi 
Ščepec poguma, pa tudi iz za-
bavne oddaje Misija Evrovi-
zija, že od malih nog obožu-
je ples in petje. Julija letos 
se s prostovoljci odpravlja 
v Gambijo zaradi stare že-
lje spoznati lepote in načine 
življenja ljudi v Afriki ter raziskovanja tematike svoje ma-
gistrske naloge, ki se bo nanašala na pravni položaj žensk 
in deklic v Gambiji. In v duhu omenjenih pričakovanj je iz-
dala svojo novo avtorsko pesem s pomenljivim naslovom 
Be the change, ki jo je sicer napisala že pred leti, vendar je 
tokrat prvič začutila, da je pravi čas in namen, da jo deli s 
svetom, saj govori o odgovornosti posameznika do sebe, 
drugih in nasploh do našega lepega planeta. Za glasbeno 
podlago pesmi je poskrbel producent in kitarist Primož 
Hudoklin. »Naj se širi Ljubezen! Kdor ima željo pomagati 
oziroma kakor koli prispevati, mi lahko piše! Začne se pri 
meni, začne se pri tebi,« še dodaja Sarah.

O Danielu Vezoji (na fotografiji), t. i. singerju-songwriter-
ju, ki prihaja iz Brežic, smo že poročali. Po razpadu bivše 
skupine TrainStation je pričel s solo akustičnim projek-

tom. Od izdaje prvega singla 
je imel veliko nastopov tako 
v tujini kot tudi doma. Konec 
lanskega leta pa je izdal prvi 
samostojni album, ki nosi na-
slov Where the Light Resides. 
Ob izidu je posnel še videos-
pot za tretji singel z albuma z 
naslovom Old Memory. Glas-
benik sicer prvenec opisuje 

kot rahlo temačno, nočno ploščo za v avto. Poleg Danie-
la, ki je avtor vseh skladb, so pri albumu sodelovali Gavin 
Glass (električne kitare, dobro, klavir, Rhodes, hammond), 
Scott Halliday (bas, bobni) ter Američan Travis Lyon na 
pedal steelu. Pri dveh pesmih se je mu je na vokalu pridru-
žila še Joanna Marie.

Pod okriljem Društva Pleteršnikova domačija pa že tret-
je leto uspešno deluje sekcija Pleteršnikovi ljudski pev-
ci (na fotografiji). »V minulem letu smo marca pripravili 
koncert ter ga posvetili ženam in materam ter imeli veli-
ko nastopov po 
Sloveniji. Na 
pobudo Urada 
RS za Slovence 
v zamejstvu in 
po svetu smo 
maja gostova-
li v Srbiji in de-
cembra v Trstu. 
V Srbiji smo iz-
vedli več delavnic, kjer smo obiskovalce naučili ljudsko 
pesem Prišla bo pomlad. Imeli smo tudi koncerte v Rumi, 
Novem Sadu in Nišu. No, decembra smo obiskali še Trst in 
gostiteljem predstavili svojo dejavnost ter nastopili v slo-
venski Narodni in študijski knjižnici Trst in na Zvezi slo-
venskih kulturnih društev Trst,« so nam zaupali o svojem 
glasbenem udejstvovanju v preteklem letu. Velja še ome-
niti, da jih je skozi vse leto pot večkrat vodila v snemalni 
studio, kjer so posneli pesmi za njihovo zgoščenko. »Na 
ploščku je 16 ljudskih pesmi in naslovna Pišece, preljubi 
naš kraj. Radi imamo ljudsko pesem, vendar jo zapojemo 
po svoje. Večglasno in ob spremljavi harmonike,« dodaja-
jo. Marca ste tako vabljeni v Pišece na koncert, kjer bodo 
posnete pesmi tudi predstavili!

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Marjani Plajhner, Šalek 88, 

3320 Velenje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. PETKA - Življenju se nasmej
 2. (1.) LOJZE OGOREVC s prijatelji - Rekla si mi
 3. (4.) Ans. SPEV - Gasilka  
 4. (2.) Ans. MLADI DOLENJCI in PRVA LIGA - Kdo je pravi 
 5. (8.) Ans. PETRA FINKA - Ozri se še enkrat 
 6. (7.) Ans. JURČKI - Kadar štorklja prileti
 7. (5.) Ans. ZEME - Da srce ti zaigra za me
 8. (10.) BRANE KLAVŽAR S PRIJATELJI - Jesensko sonce
 9. (6.) Ans. VERA IN ORIGINALI - Zame si premlad
 10. (-.) Ans. VIKEND - Ne joči mami

Predlog tega tedna za glasovanje:
Igor in Zlati zvoki in Fantje s Praprotna - Roža moja

 
Kupon št. 346

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, 21. 1. 2017, ob 17. uri

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

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

Geslo križanke pošljite do četrtka, 26. januarja, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

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

Geslo 1/2017 številke: 

ŽIVIM RELIVE
Nagrade, ki jih podarja Relive, prejmejo:
1. nagrada:  poldnevna karta za fitnes; 
 Marija Valenčak, Brežice
2. nagrada:  poldnevna karta za fitnes; 
 Bogomir Gasior, Cerklje ob Krki
3. nagrada:  poldnevna karta za fitnes; 
 Hana Srpčič, Krška vas

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

031 296 439

Studio Vitaja - unikaten �tnes samo za ženske (v takšni obliki ga v Sloveniji ni)

pester izbor skupinskih vadb
osebni pristop, pomoč pri vadbah

F I T N E S C E N T E R S E V N I C A

Gym

NOVO: King’s Gym - prvi 24-urni 
�tnes v Posavju, v Sevnici! 

Od septembra 2016 prenovljen!
Pridite, ne bo vam žal.
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Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Andrejka Dvornik, Brežice 
– deklico,

• Vogel Qunaj, Brežice – 
deklico,

• Katja Sinkovič, Vrenska 
Gorca – deklico,

• Doris Zbiljski, Krško – 
dečka,

• Barbara Ferlin, Krško – 
dečka,

• Adrijana Salmič, Senovo – 
deklico,

• Sabina Kralj, Vranje – 
deklico,

• Alenka Sotler, Brežice – 
dečka,

• Sandra Horvatić Šegota, 
Brežice – dečka,

• Maja Mirt Jakše, Krško – 
deklico,

rojstva

poroke

moja poroka

• Branko Vrisk in Maja 
Bromše, oba iz Krškega.

ČESTITAMO!

• Katja Kralj, Črešnjevec ob 
Bistrici – dečka,

• Maja Očko, Dolnje Brezovo 
- dečka,

• Barbara Novak, Zakot – 
deklico,

• Tanja Baškovč, Krško – 
deklico,

• Nikita Blatnik, Brežice – 
deklico,

• Mateja Bale, Senovo – 
deklico,

• Anita Žulič, Zabukovje nad 
Sevnico – deklico,

• Lea Deržanič, Brežice – 
deklico,

• Natalija Deržič, Ponikve – 
deklico.

Janja Teraž iz Podgorja ob Sevnični in Lovro Kerin iz 
Krškega, 24. december 2016, Podgorje ob Sevnični  
(foto: Mitja Mladkovič)

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Dalj-
nega leta 1927 se je družini 
Kerin, po domače pri Šaferje-
vih, rodila hčerka Anica, ki je 
1. 1. 2017 v Leskovcu pri Kr-
škem praznovala svoj 90. roj-
stni dan. Po končani osnovni 
šoli je hodila v meščansko in 
gospodinjsko šolo, redno  za-
poslitev pa je našla na matič-
nem uradu, kjer je z veseljem 
delala sedem let. Življenje, pa 
naj je bilo lepo ali grdo, je ved-
no z veseljem delila s svojim 
možem Jožetom Arhom, ki ga 
je spoznala že v otroštvu, saj je 
mimo njihove hiše vodila pot-

ka v leskovško osnovno šolo, na kateri sta se velikokrat srečeva-
la. Tudi njeno življenje v času vojne je bilo težko, saj je bila tako 
kot veliko ostalih Leskovčanov izgnana. Z Jožetom sta se poro-
čila 28. maja 1950, v skupnem življenju pa so jima na svet prijo-
kali trije otroci: Joško, Nuška in Mija. Kot je dejala mama Anč-
ka, je prav tako ponosna na svojih osem vnukov in 13 pravnukov. 
Predstavnice izgnancev in Rdečega križa so ji ob slovesu zažele-
le še veliko zdravja in sreče v skupnem življenju, hkrati pa oblju-
bile, da jo ob 95-letnici zopet obiščejo.
 Anton Hruševar

90 let Leskovčanke Anice Arh

Anica Arh

DOBOVA - KD Gasilski pihalni orkester Loče je 10. decembra s 
svojim tradicionalnim Miklavževim koncertom privabil svoje 
zveste poslušalce in napolnil dvorano kulturnega doma v Dobovi. 
Koncert je bil še posebej zanimiv, saj se je prvič na samostojnem 
koncertu predstavila nova perspektivna dirigentka Anita Kiralj, 
ki je dirigentsko palico prevzela od dosedanjega uspešnega diri-
genta mag. Daniela Ivše. Slednji je orkester vodil skoraj dvajset 
let ter ga s svojo strokovnostjo in marljivim delom popeljal med 
najboljše orkestre v Sloveniji. Orkester je lani na 36. tekmovan-
ju Zveze slovenskih godb prejel zlato plaketo v prvi težavnostni 
stopnji. Koncert so plesno popestrile tudi članice Športno-kul-
turnega društva Mažoretke Dobova ter vokalni skupini Aria in 
Kvatropirci. Prireditev je obiskal tudi Miklavž s parklji in obdaril 
vse prisotne otroke. Koncert je povezovala Petra Rep Bunetič, 
spregovoril in čestital pa je tudi brežiški župan Ivan Molan. V 
imenu orkestra se je novi predsednik Ivan Kovačič zahvalil po-
slušalcem za množičen obisk in pokroviteljem orkestra za pod-
poro.  I. Kovačič, foto: Foto Rožman

Od tega se je okoli 100 upo-
kojenk in upokojencev ude-
ležilo navedenega srečanja. 
Resmanova je ob tej prilož-
nosti še povedala, da članstvo 
v društvu zadnja leta upada, ne 
zgolj zaradi smrtnosti, pač pa 
tudi zato, ker se mlajši upoko-
jenci z upokojitvijo ne včlanijo 
v društvo, predvsem iz razlo-
ga, ker še vedno aktivno pre-
življajo čas in v zgodnji fazi 
upokojitve še ne čutijo potre-
be po društvenem delovanju 
in tovrstnem druženju. Sicer 
pa je društvo v minulem letu 
poslovalo pozitivno, skozi leto 
pa so uspeli realizirani vse na-
črtovane aktivnosti. Ob tem je 
predsednica zbrane povabila, 
naj večkrat obiščejo društve-
ne prostore, saj so uspeli z do-
natorskimi sredstvi prosto-
re lepo obnoviti. Krški župan 
mag. Miran Stanko se je zah-
valil vodstvu društva za vlo-
žena prizadevanja, da bi bila 
jesen življenja starejših čim 
lepša, pri čemer je zbranim 
obljubil, da bo Občina tudi v 
prihodnje izkazovala posluh 
za njihove potrebe, predvsem 
preko namenjenih sredstev za 
delovanje društva, s katerimi 

Srečanje starejših upokojencev
KRŠKO - 12. januarja je Društvo upokojencev Krško v krškem hotelu pripravilo tradicionalno srečanje za 
članice in člane društva, ki so dopolnili 80 in več let. Kot je ob tem povedala predsednica društva Snežana 
Resman, je društvo lani štelo 1.050 članov, od tega jih je navedeno starost dopolnilo že 250.

bodo lažje izvedli načrtova-
ne aktivnosti zanje. Prisotne 
sta pozdravili tudi direktori-
ca Centra za socialno delo Kr-
ško Marina Novak Rabzelj 
in Carmen Rajer, vodja pro-
grama socialnovarstvene sto-
ritve Pomoč na domu. Novak 
Rabzeljeva je izpostavila dobro 
sodelovanje z društvom, Rajer-
jeva pa povedala, da so v CSD 
v minulem letu oskrbovali pre-
ko programa Pomoč na domu, 
ki ga izvajajo že 26. leto, 194 

občanov iz občine Krško, saj 
si prizadevajo, da bi preživlja-
li starejši čim daljšo in kakovo-
stno življenje v domačem oko-
lju. Pomoč na domu namreč ne 
obsega zgolj pomoči starejšim 
v gospodinjstvih in pri osnov-
nih dnevnih opravilih, temveč 
predstavlja tudi  dnevna sreča-
nja in pogovore, s tem pa ohra-
njanje socialnih stikov.

Modrosti in šale je zbranim 
namenila moderatorka Vid-

ka Kuselj, za prijetnejše raz-
položenje pa so z glasbenim 
nastopom poskrbeli učenci 
Glasbene šole Krško, šest har-
monikarjev in harmonikarka 
pod mentorstvom Stanislava 
Cetina. Kot vsako leto doslej 
so tudi to pot v društvu s sim-
bolnim darom obdarili najsta-
rejša udeleženca srečanja: Gvi-
da Grabarja, ki bo v letošnjem 
letu dopolnil 98 let, in pet let 
mlajšo Rozalijo Žibert.
 Bojana Mavsar 

Ob pogostitvi so se udeleženci srečanja več ur zadržali v prijetnem pomenkovanju.

Ločki orkester z novo dirigentko

Gasilski pihalni orkester Loče z novo dirigentko Anito Kiralj

SEVNICA - V čarobnem decembru so se člani Društva za pomoč 
osebam z motnjami v duševnem razvoju Sožitje Sevnica zbrali 
na tradicionalnem prednovoletnem srečanju, ki je tokrat poteka-
lo v  jedilnici Lisce. Gostinstvo Bruno je poskrbelo za hrano, po-
tem pa so se zavrteli in zaplesali ob melodijah muzikanta Aloj-
zija Mrgoleta.  Srečanje sta popestrili tudi plesni točki učencev 
OŠ Ane Gale in uporabnikov VDC Sevnica.  Seveda so se vsi naj-
bolj razveselili obiska Božička, ki jih tudi letos ni pustil praznih 
rok. Sledilo je še eno presenečenje: velika, lepa in slastna novo-
letna torta, s katero so se z užitkom posladkali. Po nekaj uricah 
prijetnega druženja so se zadovoljni razšli, še prej pa si zaželeli 
sreče, zdravja in vse dobro v novem letu 2017.  I. Mavrič

Novoletno srečanje članov 
društva Sožitje Sevnica

Udeleženci srečanja z Božičkom

Zaradi viroz omejili obiske
BREŽICE, SEVNICA - Zaradi povečanega števila virusnih obo-
lenj, predvsem respiratornih, so v Splošni bolnišnici Brežice 
začasno omejili obiske na vseh oddelkih v bolnišnici, in sicer 
na eno zdravo odraslo osebo pri vsakem hospitaliziranem bol-
niku, medtem ko so obiski na ginekološko-porodnem oddel-
ku dovoljeni le partnerjem pacientk. Po besedah direktorice 
bolnišnice mag. Nataše Avšič Bogovič začasna omejitev obi-
skov velja do preklica. V zadnjih dneh so v bolnišnici zabeležili 
tudi prve bolnike, okužene s sezonskim virusom gripe tipa A.  
Zaradi povečanja viroz so obiske na eno zdravo odraslo ose-
bo dnevno k posameznemu stanovalcu do nadaljnjega omeji-
li tudi v brežiškem in sevniškem domu upokojencev. P. P.
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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
• 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

PAVLI CIZEL

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, sodelavcem kolektiva Lastinski pak Veliki Podlog, 
sodelavcem kolektiva Nizke Gradnje Novo mesto, sodelavcem 
kolektiva Bencinski servis Rondo Brežice, članom LD Globoko za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, denarno pomoč ter svete 
maše.  Posebno zahvalo smo dolžni družinam Ogorevc, Kostrevc, 
Sušin, Hriberšek, Zidanič, Tomin ter Mateji in Janiju. Iskrena hvala 
govorniku Stanetu Preskarju za ganljive besede slovesa, pevcem LD 
Globoko za zapete pesmi, trobilnemu kvartetu iz Kapel za zaigrano 
melodijo slovesa, nosilcema križa in zastave, gospodu župniku Janezu 
za lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar ter gostišču Kocjan. 
Vsem in vsakemu posebej hvala, da ste nam v teh žalostnih trenutkih 
stali ob strani in nam kakor koli pomagali ter našo Pavli spoštovali, 
jo imeli radi in jo skupaj z nami pospremili k večnemu počitku. 

Žalujoči: mož Marjan, hčerka Alenka z Juretom, sin Franci 
in ostalo sorodstvo 

iz Blatnega.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
Sedla bo na rožna tla

in jokala, ker tebe več ni.

Mnogo prezgodaj nas je zapustila 
naša ljuba žena, mamica, sestrična, 

nečakinja in dobra soseda 

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

VLADKO GRAČNER

SPOMIN

Žalujoči: žena Jožica, sin Boris in hči Sabina
z družinama

16. januarja je minilo 10 let,
odkar nas je za vedno mnogo prezgodaj 

zapustil dragi mož, ati, brat, sin, dedi in tast

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem preranem grobu,
mu prižigate svečke in ga ohranjate v lepem spominu.

Ne jokajte ob mojem grobu,
privoščite mi večen mir,
izčrpal sem svoje moči,

zaprl sem trudne oči.

iz Krškega.

Živiš še vedno z nami - močno te pogrešamo!

MILKA SIKOŠEK 

SPOMIN

Srečko, Tanja in Andrej z družino

20. januarja bosta minili dve leti,
 od kar nas je tiho in nenadoma, 

brez slovesa zapustila naša najdražja

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

Bil je čas sreče 
in tudi čas krute resnice,  

da smo ostali sami,  
da te ni več med nami.

iz Križ 41.

ANTONA RIBIČA

ZAHVALA

Žalujoči: njegovi najdražji

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh žalostnih dneh stali ob 
strani. Posebna zahvala gospodu župniku, godbi Slovenskih 
železnic, govorniku g. Zorcu ter podjetju Komunala Radeče.

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste našega dragega Tonija imeli 
radi in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Srce je omagalo,
dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

z Obrežja pri Radečah

RUDI REPOVŽ

SPOMIN

Žena Barbara ter hčerki Mateja in Sonja z družinama

11. januarja je minilo pet let,
odkar je odšel od nas naš dragi

Iskrena hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, postojite ob 
njegovem grobu in mu prižigate sveče.

iz Pavle vasi 4a.

ARTIČE - Tudi to šolsko leto je koordinatorica projekta Medge-
neracijsko povezovanje ob literarnih delih Mateja Jankovič Ču-
rič pridobila kar nekaj knjige željnih krajanov oz. krajank, ki v 
nekaj zimskih večerih prijetno pokramljajo o posameznih avtor-
jih in vsebinah njihovih del. V času, ko tudi čas postaja vredno-
ta, ko je še večja vrednota živo besedovanje med ljudmi, ko po-
staja sožitje med tremi, štirimi generacijami prava redkost, je 
tovrstna aktivnost samo za pozdraviti. Velika škoda je, da se za 
tak način vseživljenjskega izobraževanja ne odloči več krajanov 
v Artičah, pogrešam mlade intelektualce, ki bi - tudi za dobro-
bit svojih otrok - lahko tako poudarili vrednost knjige, lepo za-
pisane besede, polnega izražanja pa tudi vrednost prijaznega 
sodelovanja med osnovno šolo in starši, starimi starši ali nak-
ljučnimi bralci.
Za tak način srečevanj ni potrebno ravno veliko časa, ki ga kar 
pogosto potrošimo za mnogo manj pomembne reči.
V imenu vseh, ki se imamo lepo ob teh večerih, in seveda v mo-
jem imenu želim vsem občanom v letu, ki se je začelo, dobro na-
loženo mero zdravja ter vsestranskih uspehov!
 Ernestina Rožman

V Artičah ponovno pridno beremo

Del udeležencev letošnjega "branja"
FRANCA HOSTNIKA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi brata, očeta 
in starega očeta

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in svete maše 
ter vsem, ki ste nam kakor koli pomagali. Zahvala gospodu župniku, 
pevcem Slavček, zdravnikom in osebju Splošne bolnišnice Brežice 
ter pogrebni službi Žičkar. Posebna zahvala tudi Andreju Požgaju, 
skrbniku pokojnega Franca, in njegovi družini z Male Doline.
Hvala vsem, ki ste mojega brata pospremili na zadnji poti k večnemu 
počitku.

z Male Doline, Jesenice na Dolenjskem

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,

pravijo, je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,

ko zasanjaš se v spomine.

Žalujoči: brat Adolf z družino

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. 
ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene 
objave ali si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. 

MILORAD IVANIĆ

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga pogrešamo

26. januarja bo minilo pet let,
odkar je odšel od nas nam dragi

Beseda hvala je premalo vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, 
postojite ob njegovem grobu in mu prižigate svečke.

iz Krškega.

Kjer koli že sem,
kjer koli še bom,

ptičji glas vedno me bo
spominjal na rodno vas.

JOŽEFA PIKELC 

SPOMIN

Vsi njeni, ki jo pogrešamo

12. januarja je minilo leto, 
odkar nas je zapustila

Zahvaljujemo se vsem, ki ji prižigate sveče in jo 
ohranjate v lepem spominu.

iz Pavlove vasi 75.

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče, 
solza, žalost in bolečina 

te zbudila ni.
Ostala je praznina, ki hudo boli.

Spoštovani! Rada bi delila z bralci dve izkušnji, ki sta mi polepša-
li konec leta 2016. Zadnja je povezana s Posavskim obzornikom. 
V novoletni številki je objavila čudovito novoletno poslanico novi-
narka Maruša Mavsar. To je napravila tako prefinjeno, tenkoču-
tno - navdihujoče. Zdi se mi, da velja za vse in prava škoda je, če 
je niso prebrali vsaj vsi bralci. Bojim se, da jo je marsikdo v pred-
praznični naglici prezrl. Toplo priporočam, da poiščejo to števil-
ko in preberejo to lepo delo, ki je posebno tudi po literarni plati. 
Gredo ji vse čestitke.
Pred tem sem mesec dni opazovala pri delu delavce brežiškega 
podjetja. »Oblačili« so stanovanjski blok, katerega soseda je naša 
hiša. Vedno sem uživala pri opazovanju ljudi, ki z veseljem delajo. 
Žal že dolgo nisem imela te priložnosti. Potem pa sem to dožive-
la pri teh delavcih. Že ko so postavljali oder, sem postala pozorna, 
saj so mlajšega moškega, najbrž začetnika, tako strpno in prija-
zno vodili, kakšen element jim mora podati, kako obrniti. Čeprav 
so zelo hiteli, ni bilo nervoze in takoj sem pomislila, da med njimi 
vlada pozitivno vzdušje. To se je nadaljevalo ves čas dela. Bila so že 
jutra z negativno temperaturo, a so se šalili, se med seboj posveto-
vali, eden je celo nekajkrat zapel. Spomnila sem se na iskrivo misel 
nekega modreca, da namreč ni pomembno, da delaš tisto, kar ti je 
najljubše, ampak da delaš z ljubeznijo vsako delo.
V tem podjetju so na vodilnih mestih gotovo empatični ljudje, ki 
skrbijo, da se zaposleni dobro počutijo in da je red, ko vsakdo toč-
no ve, kakšne naloge ima. Saj je znano, da bodo le zadovoljni de-
lavci dobro in uspešno delali.
Sem že stara in zelo me žalosti, ko mnogi zaposleni ljudje pripo-
vedujejo, kakšne pritiske doživljajo na delovnih mestih, ko jim ne-
nehno pretijo z odpovedjo, češ, zunaj jih na delo čaka še veliko. Kar 
zgroziš se, kam bo to pripeljalo. 
Želim si, da bi takšni dobri vzgledi premaknili vzdušje, da bi me-
diji nenehno prezentirali takšne dobre prakse namesto dramatič-
nih novic in neuspehov.
 Marjana Kračun, Brestanica

Dve izkušnji s konca leta 2016
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ANGELE TRČEK

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi
drage babice

se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste mi v teh težkih trenutkih 
stali ob strani in mi kakor koli pomagali, mi izrekli ustno in pisno 
sožalje, podarili sveče, darovali svete maše in denarno pomoč.
Zahvalo izrekam osebju Zdravstvenega doma Sevnica, pogrebni 
službi Blatnik za organizacijo pogreba, cvetličarni Špela za cvetje,  
pevcem za zapete pesmi slovesa, trobentaču za zaigrano Tišino, 
praporščakoma društva upokojencev in izgnancev ter gospodu 
župniku Antonu Bobiču za opravljen obred.
Posebna zahvala bratu Martinu in sestram Anici, Jožefi, Tončki in 
Marici z družinami, da ste mi v najtežjih trenutkih stali ob strani 
in mi pomagali.

Še enkrat hvala vsem, ki ste se od babice poslovili in jo pospremili 
na zadnjo pot.

roj. Novšak, iz Gornjih Orl

Je čas, ki ti da, je čas, ki ti vzame,
pravijo, da je čas, ki celi rane,

in je čas, ki nikoli ne mine,
čas, ko zasanjaš se v lepe spomine.

Žalujoči: vnuk Tomaž

JOŽE RIHEL

ZAHVALA

Vsi njegovi

V 85. letu nas je za vedno zapustil
naš dragi ata, dedek in pradedek

Vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in našega dragega 
ata pospremili na njegovi zadnji poti, se iskreno zahvaljujemo.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

z Lukovca pri Boštanju.

ANE SUBAN 

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
babice in prababice 

se želimo zahvaliti vsem, ki ste nam v žalostnih trenutkih stali ob 
strani, stisnili roko in sočustvovali z nami, podarili sveče in cvetje.

Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, 
a nate spomin bo večno ostal.

z Velike Doline 13 d

KAROL DROBNIČ

ZAHVALA

V 93. letu starosti nas je zapustil naš dragi

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem vam, ki ste nam namenili 
besede tolažbe, izrazili sožalje in pokojnika pospremili na njegovi 
zadnji poti. 
Posebej se zahvaljujemo gospodu Žičkarju in obema duhovnikoma 
za lepo opravljen obred ter negovalkama Tatjani in Sonji.

Žalujoči: Vsi njegovi

Utrgal bom cvet,
na grob ga položil

in tiho potožil,
da joče srce ... 

iz Cerkelj ob Krki.

ALEŠA MEDVEDA

ZAHVALA

Žalujoča: mami in ati

Ob nenadni in boleči izgubi najinega sina

se iskreno zahvaljujeva vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sošolcem, znancem in poslovnim partnerjem za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče ter številno spremstvo na njegovi prerani 
zadnji poti.

iz Krškega

ŠTEFKE UREK

ZAHVALA

Ob smrti naše sestre in tete

se zahvaljujemo vsem, ki ste se od nje poslovili, darovali sveče in za 
sv. maše. Hvala gospodu Mitji za pogrebni obred in darovano sveto 
mašo, pogrebni službi Žičkar in gostišču Molan, pevcem ter vsem, 
ki ste jo pospremili k zadnjemu počitku. Posebna zahvala osebju 
doma Sv. Jožef v Celju za sočutno nego v času njene dolgotrajne 
bolezni. Vsem še enkrat iskrena hvala.

iz Pleterij

Vsi njeni

ANDREJA GOLOBIČA  

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, 
ki ste nam v teh težkih trenutkih priskočili na pomoč, nam izrekli 
ustna in pisna sožalja, darovali cvetje in sveče, denarno pomoč in 
za svete maše.
Zahvaljujemo se ORL, pljučnemu in diabetološkemu oddelku 
bolnišnice Novo mesto in osebju Onkološkega inštituta Ljubljana 
za vso nudeno zdravstveno oskrbo. Posebno zahvalo smo dolžni 
upravi TPV Novo mesto in sodelavcem poslovne enote TPV Brežice 
za denarno pomoč in sveče, gospodu Hervolu in Policijski postaji 
Brežice za ponujeno pomoč in sveče. Hvala tudi vinogradnikom iz 
Gaja za denarno pomoč. Iskrena hvala družinam Leskovar, Gramc, 
Povše ter Marjanu Tomšetu in Mihi Tomšetu za vso pomoč pri 
organizaciji pogreba. Hvala tudi gospodu Petriču za besede slovesa, 
gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem s Čateža, pogrebni 
službi Žičkar in izvajalcu Tišine.
Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ga v zahvali nismo 
imenovali, pa ste našega Andreja spoštovali in imeli radi ter ste ga 
v tako velikem številu pospremili na njegovi mnogo prerani zadnji 
poti.

iz Globočic

Zaman je bil tvoj boj, 
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja, 

bolezen je bila močnejša od življenja.

Žalujoči: vsi njegovi, ki smo ga imeli radi 
in ga bomo neizmerno pogrešali

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi dragega 
življenjskega sopotnika, brata, svaka, botra, 

tasta, bratranca, soseda in dobrega prijatelja

MARIJA GODLER 
roj. Klavžar, iz Dečnega sela.

ZAHVALA

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje, darovane sveče in denarno pomoč. Hvala patronažni 
sestri Teji za obiske na domu. Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi 
Žičkar za pogrebne storitve, gospodu župniku za lepo opravljen 
obred, pevcem za milo zveneče pesmi in vsem praporščakom. Hvala 
govorniku gospodu Jožetu Žagarju za tankočuten opis mamine 
življenjske poti ter gostinstvu Štefanič za pogostitev in hvala vsem, 
ki ste našo drago mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre, 

samo daleč, daleč je ...

Žalujoči: vsi njeni

Odšla je naša draga mama

VERONIKE POŽAR - VERICE

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo spremljali na zadnji poti 
in ste nam stali ob strani v teh žalostnih dneh. Zahvaljujemo se 
osebju urološkega oddelka novomeške bolnišnice za nego in lajšanje 
bolečin. Posebna zahvala za pomoč v času bolezni Neži, Lani in Teji. 
Iskrena hvala tudi Ivani Vatovec za lepe in ganljive besede slovesa 
kakor tudi pevkam in pevcem MePZ Dobova za lepo zapete pesmi. 
Hvala tudi glasbenikoma Damjanu in Toniju za zaigrani melodiji 
slovesa, pogrebni službi Žičkar in domačemu župniku za opravljen 
obred.

Vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage 

ANTON PRIBOŽIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

V 78. letu nas je za vedno zapustil
naš dragi mož, oče, stari oče, praded, brat, 

stric, bratranec in boter

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče, denarno 
pomoč in svete maše. Hvala vnuku Mitji in Toniju Sotošku za 
zaigrano poslovilno pesem, kvartetu Jarica za zapete pesmi, Binetu 
za zaigrano Tišino, govorniku Blažu Sotošku za ganljive besede 
slovesa, pogrebni službi Kostak, vsem praporščakom in gospodu 
kaplanu za lepo opravljen obred.
Hvala tudi CSD Krško za pomoč na domu, bolnišnici Brežice, 
patronažni sestri ge. Maji, ge. zdravnici Brilej Kokotec in pa gostišču 
Dular za gostinske storitve.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam v žalostnih dneh stali 
ob strani in našega dragega Tončeka v tolikšnem številu pospremili 
k večnemu počitku.

Nekje v tebi bila je bol,
a zamahnil si z roko,

češ - zmagal sem,
a vendar ni bilo tako.

iz Razteza 3 pri Brestanici.

DAMJANE TOMAŽIN

ZAHVALA

Žalujoči: mož Stane, hčerka Tanja in sin Andrej z družinama

Ob nenadni in boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njenega življenja, 
nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli pisna in ustna 
sožalja, podarili cvetje in sveče ter nam namenili topel stisk roke 
in besede tolažbe. Velika zahvala ZD Krško, ZP Kostanjevica na 
Krki, sodelavcem podjetja Vipap Videm Krško ter vsem, ki ste našo 
Damjano pospremili na njeni prezgodnji zadnji poti.

Vsa toplina njenega srca bo za vedno ostala z nami!

Tvoje slovo nam je zarosilo oko,
težko se je sprijazniti z mislijo,

da nikoli več nazaj te ne bo.
A misel nate bo goreča,

kot vsaka ti prižgana bo sveča.

s Straže pri Raki 14

MARTINA BRUDARJA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedka in pradedka

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, Policijski upravi Novo mesto in klubu Maksa Perca iz 
Krškega za podarjeno cvetje, sveče ter izraze sožalja. Hvala osebju 
Splošne bolnišnice Brežice, oddelka "interna 2" za skrb in nego v 
zadnjih tednih njegovega življenja. Zahvaljujemo se tudi g. Žičkarju 
za pogrebne storitve, g. Ivanu Ureku za besede slovesa, pevcem za 
zapete žalostinke in članu policijskega orkestra za izvedbo Tišine. 
Hvala tudi gostilni Kocjan iz Stare vasi za pogostitev.

Žalujoči: vsi njegovi

z Bizeljskega

www.PosavskiObzornik.si
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mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam avto Kangoo, letnik 
2013, z vso opremo. 
Tel.: 031 510 836

KMETIJSTVO

Kupim hrastovo hlodovino. 
Tel.: 031 615 449

Kupim kolesne uteži za trak-
tor Pasquali, 21 KM, dva koma-
da. Tel.: 041 851 656

Kosilnico SIP Roto 165, malo 
rabljeno, rotacijsko, na dva 
bobna, prodam. Cena 550 €. 
Tel.: 030 625 875

Prodam transportni trak za 
koruzo ali drva, avto, živinsko 
prikolico in 2 okni, dvojno za-
stekljeni. Tel.: 041 243 343

Prodam koruzo v zrnju ali 
v strokih iz koruznjaka, črni 
oves, ajdo, ječmen in tritikal. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam uležan hlevski gnoj, 
primeren za vrtove ali karko-
li. Lahko tudi dostavim. 
Tel.: 041 878 085

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

Prodam drva, mešana in bu-
kev, možna dostava, in traktor-
ski cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663 

Prodam bukova drva za cen-
tralno kurjavo, možna dostava 
na dom. Tel.: 040 738 059, An-
ton Gošek s.p., Rožno 26, Bre-
stanica

Prodam bukova drva, slamo v 
okroglih balah in silažne bale 
detelje. Tel.: 040 236 153

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Vinogradniki, pozor! Hitro, 
strokovno in ugodno vam ob-
režemo in uredimo vinograde 
čez vse leto. Tel.: 031 830 637, 
Umek Babič Robert, dopolnil-
na dejavnost na kmetiji, Vitna 
vas 23, Bizeljsko

Prodam vino modra frankinja, 
Bizeljsko-sremiški okoliš. 
Tel.: 041 845 675

Prodam vrhunsko vino modra 
frankinja, manjšo količino. 
Tel.: 041 606 829, Andreas

Prodam rdeče in belo mešano 
vino. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 701 924

Prodam 200-litrsko nerjavečo 
cisterno za vino. Cena 120 €. 
Tel.: 041 583 495

Prodam kolje za vinograd in 
Citroen Xsaro, letnik 1999. 
Tel.: 030 694 956

Prodam ekološki suh fižol za 
prehrano ali seme (maslenec, 
fižolica). Tel.: 041 243 343

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

Odkupujemo debele krave in 
telice za zakol. Plačilo takoj + 
davek. Trgovina z živimi žival-
mi, Tadej Drofenik, s.p., Nezbi-
še 13, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam teličko šarole, tež-
ko 160 kg. Cena po dogovoru! 
Tel.: 031 218 088 

Prodam kravo in telico, obe 
breji 8 mesecev, pasme limu-
zin. Cena telice 1.150 €, krave 
pa po dogovoru. 
Tel.: 041 554 831

Prodam bikce, težke okoli 300 
kg, telico BBP, težko 380 kg, in 
prašiče za zakol, težke okoli 
130 kg. Po ugodni ceni. 
Tel.: 031 431 681

Prodam bikca limuzin, stare-
ga 4 mesece. Tel.: 031 843 282

Prodam kravo po izbiri in tele-
ta (samičke). Tel.: 031 698 469

Prodam bikca simentalca, tež-
kega 170 kg. Tel.: 031 877 272

Prodam kravo simentalko, 
staro 6 let. Tel.: 030 662 025

Prodam bikca ČB, starega 4 
mesece, 175 kg, za zakol ali 
rejo. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 377 860

Prodam kravo za zakol, buko-
va drva in vino cviček. 
Tel.: 040 319 448

Prodam mlado oslico, staro 7 
mesecev, rjave barve. 
Tel.: 041 947 086

Prodam prašiča, težkega 150-
170 kg, krmljen z domačo hra-
no. Okolica Rake. 
Tel.: 031 255 355

Prodam prašiča, težkega okoli 
250 kg, domača hrana, cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 67 528

Prodam 2 prašiča (180 kg), 
lahko tudi polovico, ter suhe 
okrogle bale sena in otave. 
Cena po dogovoru. Okolica 
Blance. Tel.: 031 397 434

Prodam prašiče, težke 50-110 
kg in 150-200 kg (možen za-
kol), ter bikca, starega 3 mese-
ce. Tel.: 051 872 179

Prodam prašiče, težke cca. 
200 kg, jedilni krompir in fižol 
(češnjevec in sivček). 
Tel.: 031 897 928

Ugodno prodam prašiče, mes-
ni tip, hranjene z domačo ku-
hano hrano, in brejo svinjo. 
Možen zakol, kupec dobi dari-
lo. Tel.: 031 664 286 

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

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

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

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

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

041 726 071

Cesta bratov Milavcev 35, 8250 Brežice
Tel./fax: 07 49 612 00, gsm: 031 304 374

e-pošta: steklarstvo.lekse@gmail.com
www.steklarstvo-lekse.si

• OBDELAVA STEKLA • OKVIRJANJE 
SLIK, GOBELINOV • OGLEDALA

 • STEKLO ZA TRAKTORJE 
IN OSTALE STROJE 

• TERMOPAN STEKLO • PRENOVA OKEN

Če prihajate na okulistični pregled v našo okulistično ordinacijo prvič, vas bo doktor povprašal za kakšen namen potrebujete očala. Namen očal 
je izrednega pomena, saj se ostrina vida na različnih razdaljah določa z različno dioptrijsko vrednostjo posebej. To se pravi, da dioptrija za branje 
(knjiga je oddaljena od očesa 40 – 50cm) ni ista kot dioptrija za računalnik (računalnik je na mizi oddaljen od 80cm – 1m). Drugi nameni so še 
dioptrija za daljavo ter točno določena dioptrija za vsakega uporabnika posebej (npr. pogled na stroj, ki je lahko oddaljen 1,5m). Če pa že upora-
bljate očala, jih prinesite s seboj, da tudi njih izmerimo in preverimo razliko v dioptriji med starimi in novimi. Očala izmerimo z „lensmetrom“, kjer 
odčitamo vašo dioptrijo in pupilarno distanco oz. razdaljo med vašima zenicama. Ta je pomembna pri centriranju stekel, da je optični center na 
steklu tam, kjer imate zenico. Na pregledu za očala specialist preveri ostrino vida. To stori najprej z objektivnim ugotavljanjem refrakcijske vredno-
sti (dioptrija, cilinder) s pomočjo kerato-refraktometra. Te meritve pa ne zadoščajo za ugotovitev najustreznejše dioptrije, zato specialist uporabi 
še subjektivno metodo s preizkušanjem leč z različnimi vrednostmi, s katero ugotovi natančno dioptrijsko vrednost. Smo mlad in ustvarjalen tim 
strokovnjakov, ki svoje delo opravlja s srcem in čvrsto stopa po poti znanja preteklih generacij ter z drznim pogledom daleč v prihodnost sledi 
sodobnim trendom. S pomočjo najsodobnejše tehnologije ter veliko znanja in izkušenj našim strankam nudimo visokokakovostne storitve na 
področju okulističnih storitev kot tudi pri izbiri korekcijskih, sončnih in športnih očal. Našo ponudbo neprestano dopolnjujemo saj želimo slediti 
tako modnim trendom kot tudi tehnološkim novostim. Naš moto so zadovoljni kupci, ki z veseljem nosijo očala in se z njimi dobro počutijo. 
Strokovno usposobljen tim Optike Glasmaher se nenehno izobražuje, da zagotovimo kar najustreznejše svetovanje pri izbiri okvirov in stekel, pri 
delu pa uporabljamo le najsodobnejšo tehnologijo. Z našim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami zagotavljamo celostno storitev, od 
okulističnega pregleda do popravil očal. Poleg osnovnih storitev in izdelkov pa lahko pri nas izbirate tudi med dodatno ponudbo pripomočkov, ki 
vam lajšajo čiščenje, nošenje in shranjevanje očal in leč. Tu smo, da vam pomagamo videti bolje! Kreativnost, pogum in vizionarska vztrajnost nas 
je skupaj z nenehnim izpopolnjevanjem na področju novih znanj popeljala od skromnih začetkov leta 2000, ko je odprla vrata prva Ljudska optika 
Glasmaher v manjšem poslovnem prostoru v središču Brežic, do današnjega uspešnega poslovnega koncepta Optike Glasmaher, ki je leta 2008 
razširila svoje delovanje s poslovalnico v Novem mestu, leta 2012 pa svoje poslovne prostore v Brežicah preselila v svojo lastno poslovno stavbo. 
Če prihajate na okulistični pregled v našo okulistično ordinacijo prvič, vas bo doktor povprašal za kakšen namen potrebujete očala. Namen očal 
je izrednega pomena, saj se ostrina vida na različnih razdaljah določa z različno dioptrijsko vrednostjo posebej. To se pravi, da dioptrija za branje 
(knjiga je oddaljena od očesa 40 – 50cm) ni ista kot dioptrija za računalnik (računalnik je na mizi oddaljen od 80cm – 1m). Drugi nameni so še 

*Akcija velja od 21.11. do 31.12.2016, oziroma do razprodaje zalog. Slika je simobolična. Popusti različnih akcij se med seboj ne seštevajo.

070 660 660

BREŽICE
PLETERŠNIKOVA 1

KOREKCIJSKI OKVIRJI* DO -50%V DECEMBRU

vijaki@vijaki.si  /  Velika Dolina 32
Tel.: 07/ 49 57 350 / 041 298 777 / 041 710 916

SPAX CINKANI + INOX + TORX od Ø 2,5 - Ø 8 X 350
VIJAKI DIN 931 + 933 od M2,5 - M48 CINKANI + INOX

VIJAKI S FINIMI NAVOJI KV 10.9., VIjAKI PO NAČRTIH ...
ISO 7380, INBUSI S PODLOŽKO ALI BREZ, CINKANI + INOX
MATICE, PODLOŽKE, NAVOJNE PALICE OD 1-3M, ZN + A2

KOVICE, ZATIČI, KOTNIKI, PVC + KOV. VLOŽKI, ČEPI,ŠKRIPCI, 
KNIPINGI, SIDRNI VIJAKI, KAVLJI LESTENČNI + ZIDNI, itd.  

d.o.o.d.o.o.

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

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 
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V Posavju najamem sobo, gar-
sonjero ali manjše stanovanje. 
Tel.: 070 698 693

Obnovljeno 2-sobno stanova-
nje na Vidmu oddam. Predpla-
čilo za 3 mesece. 
Tel.: 040 670 973

Oddam v najem dvosobno sta-
novanje v hiši, cca. 50 m2 + ga-
raža. EI v izdelavi. 
Tel.: 051 323 331 

Oddam v najem opremljen go-
stinski lokal v centru Leskovca 
pri Krškem. Tel.: 031 653 113

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

NEPREMIČNINE
Ugodno kupim sončno par-
celo za gradnjo stanovanjske 
hiše v Krškem ali okolici, v ve-
likosti 1.000 – 1.700 m2. 
Tel.: 031 758 597

Oddam v najem vinograd (cca. 
1400 trt) cvičkove sorte, Apne-
nik nad Boštanjem, star 14 let. 
Simbolična najemnina, po pot-
rebi oddamo tudi klet z opre-
mo. Tel.: 041 581 842

Prodam 3-sobno stanovanje, 
kompletno opremljeno, vselji-
vo takoj, Cesta 4. julija 40, Kr-
ško. EI: da. Tel.: 040 261 848

V najem vzamem garsonjero 
ali enosobno stanovanje v Bre-
žicah ali Krškem. 
Tel.: 051 306 606 

V najem oddam poslovni 
prostor v izmeri 90 m2. Naha-
ja se v Sevnici, v stanovanjski 
hiši, s svojim vhodom, teraso 
in parkiriščem. Primeren je za 
mirno obrt, npr. frizerstvo, ma-
sažni salon, kozmetični salon 
ipd. Oddam posamezni prostor 
cca. 20 m2 ali vse skupaj, cena 
po dogovoru. EI: v izdelavi. 
Tel.: 040 689 228 
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Prodam prašiče, težke 60-120 
kg. Cena od 1,80 do 1,90 €/kg, 
možen zakol. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135 

Prodam svinjo, težko od 140 
do 150 kg, cena po dogovoru, 
možen zakol. Tel.: 031 879 391

Prodam prašiča (170 kg). 
Tel.: 070 328 142

Prodam prašiče, težke od 40 
do 120 kg (možen zakol). Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 242 263

Prodam prašiča, težkega okoli 
150 kg, in dva, težka okoli 100 
kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 774 468

Prodam prašiča, težkega 350 
kg, starega 1,5 leta. Cena 390 
€ (okolica Dobove). 
Tel.: 041 848 740

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, in prašiče, težke od 70 do 
100 kg. Tel.: 051 895 099

Prodam kozlička (9 mese-
cev) za nadaljnjo rejo ter vino 
modro frankinjo, chardonnay 
in beli pinot. Tel.: 041 549 680

Prodam nemško ovčarko, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 47 78 069

Ljubiteljem živali podarim 
mucke, črnobele, stare 4 me-
sece, naučene na mačje strani-
šče. Tel.: 041 712 976

V dobre roke oddam pol leta 
staro mlado muco. 
Tel.: 041 883 767

OPREMA IN 
POHIŠTVO

Prodam sušilec perila Zanussi 
in pralni stroj Elin, malo rablje-
na, cena ugodna oz. po dogovo-
ru. Tel.: 041 733 040

Prodam televizijo Gorenje, 
temno moder plašč in tepih za 
dnevno sobo. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 07 81 42 567

Prodam sedežno s posteljo in 
dvosed. Udobna, visok naslon, 
ohranjena. Cena 130 €. 
Tel.: 031 640 160

RAZNO
Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 
041 493 455, Marko Kranjec 
s.p., Rožno 15a, Brestanica

Prodam raziskovalno razvoj-
ne inovacije kot intelektual-
no lastnino. Zelo uporabno za 
manjša podjetja in s.p.-je. 
Tel.: 051 220 758

Prodam več obhajilnih in po-
ročnih oblek, moških in žen-
skih. Cena 20 €. 
Tel.: 041 542 258

Nudim vsestransko pomoč 
starejši osebi ali paru. Sem de-
laven upokojenec, prav za vsa 
dela. Tel.: 070 418 290

Sem starejša oseba in iščem 
pomoč v gospodinjstvu in na 
manjši kmetiji. Lahko družina 
ali samska oseba, z možnostjo 
bivanja. Tel.: 07 49 70 226

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

44-letni fant iščem žensko za 
skupno življenje, ljubezen. Sem 
upokojen. Tel.: 031 743 704

39-letni samski s svojo hišo, 
malo zemlje, trenutno brez-
poseln bi rad spoznal punco 
od 35 let naprej s službo in av-
tom. Ostal sem brez staršev, ne 
pijem, ne kadim in imam avto. 
Tel.: 051 759 447

Moški, 59 let, bi rad spoznal 
žensko močnejše postave, 120 
kg, za resno zvezo - poroka. 
Tel.: 051 803 241

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, 
za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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, Rok 
Retelj 

Sodelavke in sodelavci: Smilja Radi, 
Natja Jenko Sunčič, Marija Hrvatin, 
Luka Šebek, Simon Uršič

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej 

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

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

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

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

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

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

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

 

Naslednja številka (3/2017) bo izšla v 
četrtek, 2. februarja 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 26. januar 2017.

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

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

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

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

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, sporočamo 

vam, da bo prodaja 
belih kilogramskih 

piščancev ter mladih rjavih, 
grahastih in črnih jarkic, 

starih 11 tednov, 
v soboto, 18. februarja, 

od 9. ure dalje.

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...

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da 

bo 28. februarja prodaja 
belih kilogramskih 
piščancev in jarkic.

Enodnevni beli piščanci 
dobavljivi vsak četrtek.

Za naročilo pokličite na  
031 676 724 ali
07 49 73 190.

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 
zanimivih možnosti 

oglaševanja.

040 302 809 
marketing@posavje.info.

LJUBLJANA, BREŽICE - 19. de-
cembra so na Ministrstvu za iz-
obraževanje, znanost in šport 
organizirali srečanje, na kate-
rem je ministrica dr. Maja Ma-
kovec Brenčič sprejela us-
pešne dijake in študente ter 
njihove mentorje, ki so lani do-
segli vidne rezultate na med-
narodnih tekmovanjih iz raz-
ličnih znanj. Na srečanje so bili 
iz Gimnazije Brežice povablje-
ni Žana Florjanič Baronik, 
ki je osvojila srebrno prizna-
nje na geografski olimpijadi v 
Pekingu, ter Živa Bezjak, Tim 
Medved, Luka Pesjak, Sara 
Rožman Atelšek, Gala Mar-
gita Štiglić in Barbara Štor-
man, ki so bili zelo uspešni na 
tekmovanjih iz znanja v angle-
škem jeziku »The World Scho-
lar's Cup« na Tajskem in v ZDA, 
ter njihova mentorja Boštjan 
Špiler in Mateja Raušl. Udele-
žence je ministrica nagovorila, 
jim čestitala in zaželela uspeš-
no pot še naprej. Med pova-

Dijaki na srečanju z ministrico

bljenci sta bila tudi nekdanja 
dijaka gimnazije Rok Verstov-
šek Tanšek in Petra Zupan-
čič. Rok je kot absolvent Višje 
strokovne šole ŠC Srečka Ko-
sovela Sežana na evropskem 
prvenstvu v poklicnih spret-
nostih za mlade Euroskil-
ls na Švedskem postal evrop-
ski podprvak v kamnoseških 
spretnostih, Petra pa je kot čla-

nica ekipe študentov maribor-
ske Pravne fakultete uspešno 
tekmovala v skupinskem tek-
movanju na mednarodni kon-
ferenci o človekovih pravicah 
v Ljubljani. Med udeleženci 
srečanja je bil tudi dijak Samo 
Gajšak iz 1. a, ki se lahko po-
hvali z uspehi v krškem radio-
amaterskem društvu.
 M. Raušl, B. Špiler/R. R.

Dijaki z mentorjema

SENOVO - Društvo Sonček Po-
savje je v veselem decembru 
poleg dedka Mraza in izleta 
v Zagreb izpeljalo še športni 
zaključek leta. Ponovno so 
se zbrali v Keglban clubu na 
Senovem ter preizkusili novo 
spustno stezo (rampo), prire-
jeno za invalide na vozičkih. 
Bowlinga so se udeležili tudi 
starši invalidnih otrok, soro-
jenci, starejši mladostniki in 
ostali člani Društva Sonček 
Posavje. Ob koncu druženja 
si je vseh 46 udeležencev za-
želelo veliko sreče in zdravja 
v letu 2017 in se hkrati tudi 
ob sladkih dobrotah zahva-
lilo lastniku Keglbana za po-
moč. A. H.
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Kinološko društvo Brežice je 
leta 1996 ustanovilo deset 
ustanovnih članov, med kate-
rimi sta bila tudi zakonca Ma-
tjaž Zanut in Alenka Sunčič 
Zanut. Prvotni namen je bilo 
predvsem srečevanje, da bi se 
kužki lahko igrali. Sčasoma so 
se odločili, da bi se srečevali 
bolj organizirano in poskusili 
pse tudi učiti. Pri stari Jutranj-
ki v Brežicah so zato vzpostavi-
li vadišče s poligonom. Nekega 
dne so v svojo družbo povabi-
li Silva Ureka iz Dobove, ki je 
takrat hodil šolat pse v Ljublja-
no. S člani društva je izvedel 
tečaj, prvi tečajniki so bili tako 
usposobljeni, nato pa je zara-
di pomanjkanja časa to nalo-
go zaupal Zanutu, ki se je sicer 
sprva še nekoliko lovil, vendar 
pa je imel šolanje psov hitro »v 
malem prstu«. Kot pravita so-
govornika, so društvo ustano-
vili zato, ker so želeli vzposta-
viti enoto reševalnih psov, saj 
je v tistem času v Posavju še 
ni bilo. Kot popoldansko obrt 
imata sogovornika s pridoblje-
no koncesijo s strani ZZZS re-
gistrirano delo in šolanje psov 
vodnikov in pomočnikov. Psi 
vodniki pridejo v poštev za sle-
pe in slabovidne, psi pomočni-
ki pa za tiste, ki so prikovani na 
invalidski voziček. Sogovorni-

Kinološko društvo Brežice

»Pes je ogledalo človekove sposobnosti«
BREŽICE - Kinološko društvo Brežice je v lanskem letu zabeležilo okroglih 20 let delovanja. O delu samega društva, pa tudi ostalih programih, ki jih izvajata, smo 
se pogovarjali z gonilnima silama Matjažem Zanutom in Alenko Sunčič Zanut, katerima v stanovanju poleg sina Tjaža družbo delajo trije psi in dva mačka.

ka pse izšolata, tako da so spo-
sobni živeti s takšnimi oseba-
mi. V Posavju sta trenutno dva 
taka psa. Psičko vodnico Šelo 
ima Janja Požun iz Krške-
ga, ki je oslepela že v osnov-
ni šoli, otrokom v šolah zato 
skuša predstaviti lastne izku-
šnje. Psička pomočnica Missy 
pa spremlja tetraplegika Mar-
tina Kerina iz Velikega Podlo-
ga. »Za psa vodnika je značilno, 
da slepo osebo pelje, nakazu-
je različne višinske, stranske 
ovire, pes pomočnik pa člove-
ku na invalidskem vozičku pri-
naša, odpira, zapira stvari, mu 
pomaga pri slačenju in obla-
čenju, da perilo v stroj itd.,« je 
razložil Zanut.

LETNO DO ŠEST 
REŠEVALNIH AKCIJ
V okviru brežiškega društva 
izvajajo tudi program tera-
pevtskih psov, in sicer s po-
močjo njihovega člana Maja 
Oštrbenka ob petkih v Knji-
žnici Brežice, gre za t. i. bralne 
urice s psom (READ program). 
Na ta način pomagajo otro-
kom, ki imajo določene teža-
ve, niso motivirani ipd., da pre-
ko psa pridobivajo izkušnje in 
z njim komunicirajo. Lani se je 
tedenskih srečanj, ki so jih po-
imenovali Berem kužku, ude-

ležilo kar 74 otrok. Prav tako 
člani društva po šolah in vrtcih 
izvajajo učne ure Brez strahu 
pred psom, na katerih se otroci 
naučijo, kako pravilno pristo-
piti k psu. Članov društva je le-
tno med 60 in 80. Vsak, ki obi-
skuje tečaj, je obenem tudi član 
društva. Najaktivnejših (in-
štruktorjev in pomočnikov) je 
osem. Inštruktorji z licenco so 
trenutno trije, in sicer Matjaž 
Zanut, ki z novim letom tudi 
predseduje društvu, Estera 
Gramc Žičkar in Tanja Med-

vešek Hočevar. V sklopu eno-
te reševalnih psov sogovornika 
šolata pse za iskanje pogreša-
nih oseb v naravi, ruševinah 
in snežnih plazovih. Zanut se 
ukvarja tudi z novo disciplino 
iskanja in reševanja, ki se po-
časi uveljavlja - to je t. i. man-
trailing, kar pomeni, da pes v 
nasprotju z navadnim reševal-
nim psom išče specifično ose-
bo, individualen vonj človeka. 
Po Zanutovih besedah imajo v 
Posavju letno do šest akcij is-
kanja pogrešanih oseb, v kate-

Državni prvaki v delu z nosom 2016: Nina Pavlin, Matjaž Za-
nut in Alenka Sunčič Zanut s svojimi psi (foto: Maja Rokavec)

rih sodelujejo tudi psi reševal-
ci. V zadnjem času je bilo dosti 
takšnih akcij in so bile večino-
ma tudi uspešne, pri čemer 
jim je v veliko pomoč policija, 
ki že po dveh, treh urah od no-
vice o pogrešani osebi pokliče 
vodnike reševalnih psov in jim 
prepusti celotno organizacijo 
iskalne akcije. Ob tem Zanut 
poudarja, da je sodelovanje 
s PU Novo mesto, predvsem 
brežiško policijsko postajo, pa 
tudi civilno zaščito, gasilci itd. 
odlično. V društvu dajejo naj-
večji poudarek na strokovno 
usposobljenost.

BREŽIČANI NAJBOLJŠI 
V DRŽAVI
»Biti inštruktor pomeni og-
romno pridobljenega znanja, 
izobraževanj, dela, izkušenj, 
vzame pa tudi veliko časa,« 
razloži Sunčič Zanutova, ki kot 
Alfakan inštruktorica vzgaja 
pse na naraven način. »Včasih 
si psa učil, naj sede, in če ni, si 
ga kar malo udaril, da je to sto-
ril, danes pa tega ni več, pravil-
ni pristopi ves čas napredujejo 
in jim je kar težko slediti,« do-
daja Zanut, ki je zaposlen v Vo-
jašnici Jerneja Molana. Spomi-
nja se zelo smešne situacije, ko 
so s predstavitvijo psov sodelo-
vali na dogodku civilne zaščite. 

Enemu od članov enote reše-
valnih psov je namreč med pri-
kazom reševanja malce pona-
gajal pes, saj so ta čas nekateri 
jedli sendviče in so psu tako 
zadišali, da je takoj stekel pro-
ti sendvičem. »Pes je ogledalo 
tvoje sposobnosti,« pove sogo-
vornica, ki opaža, da je kultu-
ra vodenja psov, predvsem v 
Brežicah, »katastrofalna«. No-
vembra lani je ekipa Kinolo-
škega društva Brežice v sestavi 
Matjaž Zanut s psom Rannom, 
Alenka Sunčič Zanut s psičko 
Otto in Nina Pavlin s psičko 
Lu na državnem prvenstvu v 
delu z nosom (kinološka disci-
plina, pri kateri psi iščejo vonje 
eteričnih olj) v Kranju osvojila 
prvo mesto. Sunčič Zanutova je 
postala državna prvakinja še v 
posamični konkurenci v delu z 
nosom (2. stopnja). Tudi že v 
preteklih letih so člani društva 
dosegali odlične rezultate na 
tekmovanjih, predvsem Zanut, 
ki je vrhunski tekmovalec v re-
ševanju s psi. Aprila bodo ime-
li v Brežicah prve izpite v man-
trailingu, sicer pa bo društvo 
tudi v tem letu izvajalo tečaje 
in se udeleževalo tekmovanj, s 
katerih se bodo nedvomno po-
novno vračali s kakšnim odlič-
nim uspehom več.
 Rok Retelj

Renault CAPTUR in KADJAR

Izkoristite DODATEN POPUST za vsa vozila iz zaloge.

Poraba pri mešanem ciklu 3,7 - 5,8 l/100 km. Emisije CO2 95 - 132 g/km. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in kasko zavarovanje za prvo leto. 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. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev 
paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

renault.siRenault priporoča

let podaljšanega jamstva

let brezplačnega rednega servisa

leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja

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.


