
Načrti in težave 
mestnih središč

Prazna mestna jedra, ponekod neurejena infrastruk-
tura, pomanjkanje parkirišč, nezadostni pogoji za 
delo društev - to so le nekatere izmed težav, s kate-
rimi se ukvarjajo v krajevnih skupnostih, v območje 
katerih sodijo posavska mestna središča. Pogovar-
jali smo se s predsedniki mestnih krajevnih skup-
nosti.
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Rokometno EP buri duhove
ZAGREB - Te dni športni navdušenci z zanimanjem spremlja-
jo EP v rokometu na Hrvaškem, ki je še toliko bolj v ospredju, 
saj je slovenska rokometna reprezentanca predtekmovanje 
odigrala v bližnji zagrebški Areni. Med izbranci selektorja Ve
selina Vujovića je tudi močna posavska zasedba, pomembno 
vlogo igra predvsem 21-letni Blaž Janc z Loga pri Sevnici, kot 
rezervi na svojo priložnost čakata še ne 22-letni Urh Kaste
lic z Drnovega in 25-letni Nejc Cehte iz Brestanice, Vujovićev 
pomočnik je brestaniški rojak Uroš Šerbec, videoanalitik pa 
Krčan Sandi Markl. Po tesnem porazu z Makedonijo, remiju z 
Nemčijo in tekmi s Črno goro (če se RZS ni odločila za drasti-
čen ukrep in protestni odhod s prvenstva, so jo odigrali sino-
či) je v športnih in navijaških krogih še največ govora o spor-
nem sojenju v škodo Slovenije, še posebej o »sodniški farsi« 
na že dobljeni tekmi z Nemci, ki jo je odločil ravno Janc, a sta 
potem na sceno stopila litovska sodnika ...  R. R.

AKTUALNO

Posavci se še vedno 
večinsko cepimo

Precepljenost predšolskih otrok proti nalezljivim 
boleznim se je na državni ravni v zadnjem 
desetletju znižala za približno 3 % in je že krepko 
padla pod 95 %. Delež precepljenih otrok se - 
sicer manj izrazito - znižuje tudi v Posavju, a je 
zaenkrat še zadovoljiv, ugotavlja stroka.
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Bo Oder mladih ponovno oživel?

O nujnosti reforme šolstva

Uspešno leto za karateiste

Ženske oči kot umetnikov navdih

Številčni, pa tudi kakovostni

DRAGOCENA KULINARIČNA TRADICIJA - V sodobnem načinu življenja, povezanim tudi z uživanjem hitro 
pripravljene hrane iz supermarketov, pridelane na drugem koncu sveta, vse pogosteje iščemo izgubljene 
ali razrahljane vezi s kulinarično tradicijo. To se odraža tudi na čedalje številčnejših prireditvah, na 
katerih društva s prikazi, razstavami, pokušinami in ocenjevanji obujajo in ohranjajo znanje o pripravi 
hrane iz domačih sestavin in na način, kot so to počeli naši predniki. Dve takšni smo obiskali minuli 
konec tedna: zdaj že tradicionalno prireditev Ocvirki in vino na Velikem Trnu (na fotografiji priprava 
ocvirkovih dobrot za številne obiskovalce) in četrti javni prikaz tradicionalnih kolin v Malem Podlogu. 
Podrobneje o obeh dogodkih pa na zadnji strani časopisa.  Foto: Peter Pavlovič

Blažijo osamljenost starejših

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Zimski smuti 
in odlični čaji

MEGADOM KRŠKO • 07/488 1 200
www.megadom.si
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KRŠKE UREDITVE ZA 
BOLJŠO KAKOVOST 
ŽIVLJENJA

V krajevni skupnosti mesta Kr-
ško, kot nam je povedala pred-
sednica sveta KS mag. Nataša 
Šerbec, v letošnjem letu na-
črtujejo za 135.000 evrov in-
vesticij. Od tega bodo največ 
sredstev namenili  za vzdrže-

vanje javnih poti 2. reda in za 
izvajanje zimske službe na od-
sekih, ki so v pristojnosti KS. 
Poleg tega vsako leto glede na 
izražene želje in potrebe ob-
čanov postavijo tudi klopi v 
naseljih in pitnike ob spreha-
jalnih poteh in drugih povr-
šinah, četudi, kot je poveda-

la Šerbčeva, so žal vandali že 
večkrat poškodovali klopi, pi-
tnik, ki so ga namestili ob spre-
hajalni poti pri HE Krško, pa so 
neznanci celo odtujili. Sredstva 
bodo tako kot v preteklih letih 
namenili za vzdrževanje trim 
poligona pri ribniku na Resi in 
za tamkajšnje otroško igrišče, 
ki je najbolj množično obiska-
no igrišče na območju KS in so 
ga tik pred iztekom leta opre-
mili še z dodatno igralno hi-
ško s pripadajočimi rekviziti. 
Nadaljevali bodo tudi s širje-
njem mreže defibrilatorjev. V 
novembru lani so ga kupili in 
namestili na stadionu Matije 
Gubca, v kompleksu katerega 
se dnevno zadržuje veliko ot-
rok, mladostnikov ter ostalih 
obiskovalcev, v letošnjem letu 
pa bodo avtomatske zunanje 
defibrilatorje namestili še na 
Sremiču in Pijavškem. Poleg 
investicijskega deleža pred-
stavljajo organizacijski zalogaj 
tudi izvedbe večjih tradicional-

nih prireditev, med katerimi so 
največje prvomajsko kresova-
nje na Trški gori, prireditve v 
sklopu praznika KS mesta Kr-
ško ter soorganizacija priredi-
tev v sklopu prazničnega de-
cembra. 

Svet KS mesta Krško snuje 
projektne vsebine tudi sku-
paj z Občino Krško. Med temi 
je Šerbčeva izpostavila ure-
ditev 'pumptrack' kolesarske 
steze in trim površine za vse 
generacije pri stadionu, izgra-
dnjo knjižnice in več desetle-
tij načrtovane izgradnje nove 
mrliške vežice, saj je obstoje-
ča med poslovilnimi objekti 
v občini v najslabšem stanju, 
ter dokončanje tretjega mo-
stu in južne mestne obvozni-
ce, ki bo pomembno razbre-
menila promet mimo starega 
mestnega jedra: »S tem se bo 
namreč obstoječa državna 
cesta prekategorizirala v ob-
činsko, ob njej pa se načrtuje 
ureditev parkirnih površin, ki 
sedaj predstavljajo pereč pro-
blem tamkajšnjim stanoval-
cem. Med pomembnimi načr-
tovanimi pridobitvami bo tudi 
peš most, ki bo povezal levi in 
desni predel mesta, da bo sled-
nje zadihalo kot celota.« Šerb-

čeva je poudarila, da tako svet 
KS kot tudi mnogo občanov za-
govarja stališče, da mesto Kr-
ško potrebuje 25-metrski ba-
zen: »Glede na vložek bi bila 
sicer potrebna participacija 
gospodarstva oz. javno-zaseb-
no partnerstvo, vendar je ba-
zen pomemben tako z vidika 
nadaljevanja več kot 60-letne 
tradicije Plavalnega kluba Ce-
lulozar kot z vidika zdravega 
življenjskega sloga naših ob-
čanov.«

BREŽIČANE SKRBI USODA 
MESTNEGA JEDRA

Kot pravi predsednik sveta KS 
Brežice Uroš Škof, ima KS Bre-
žice enega manjših proračunov 
med krajevnimi skupnostmi v 
brežiški občini, letošnji bo, v 
kolikor bo potrjen na občin-
skem svetu, znašal dobrih 100 
tisoč evrov. Večji del ga namreč 
slednje dobijo za vzdrževa-
nje infrastrukture, predvsem 

cest, na območju mesta pa za 
to dejansko skrbi občina, prav 
tako nimajo v upravljanju de-
nimo pokopališča. Tako na se-
jah sveta KS pogosto govorijo 
predvsem o oživljanju mestne-
ga jedra, za katerega opažajo, 
da se prazni, tako glede števi-
la prebivalcev kot glede števi-
la dejavnosti. »Želimo si, da se 
nadaljuje sistematična promo-

cija ponudbe v mestnem jedru 
skozi celo leto oz. da se prire-
ditve, ki so se v teh letih zelo 
dobro prijele, nadaljujejo ali 
morda organizirajo še kate-
re nove,« pravi Škof. Na obči-
no so naslovili tudi pobudo, da 
bi po vzoru nekaterih drugih 
primerljivih krajev po Sloveni-

ji namenila sredstva za spod-
bujanje male obrti v mestnem 
središču. »Danes je mesto po 
15., 16. uri prazno, saj razen 
javne uprave in nekaterih ban-
čnih in finančnih ustanov tu-
kaj ni skoraj nobene druge de-
javnosti, tudi nobene trgovine 
ni.« Predlagali so tudi sofinan-
ciranje najemnin poslovnih 
prostorov v starem mestnem 
jedru, za kar imajo v nekate-
rih občinah javne razpise, prav 
tako si želijo lepšega videza in 
urejenosti stavb, za kar so prav 
tako predlagali delno sofinan-
ciranje obnove stavb oz. fasad. 
Opažajo tudi, da mesto potre-
buje javne sanitarije, kar pri-
de do izraza zlasti ob obiskih 
turistov.

Kar se tiče infrastrukture, si 
želijo modernizacije nekate-
rih ulic v mestu. »Občina je že 
pristopila k modernizaciji Bi-
zeljske ceste, ene od vpadnic v 
mesto, kjer je vozišče res pot-

rebno preplastitve ter ureditve 
pločnika in kolesarske steze,« 
pojasnjuje Škof. Tudi vpadnica 
v mesto s severa, Cesta prvih 
borcev, ki se nadaljuje v Ces-
to bratov Milavcev, bo v pri-
hodnjih letih potrebna obno-
ve, južna vpadnica, Dobovska 
cesta, je od lanskega leta lepo 
urejena in opremljena, veseli 
so, da se ob Cesti svobode na 
vzhodnem delu mesta ureja-
jo pločniki in kolesarske ste-
ze. Ob tem je treba poudariti, 
da KS Brežice zavzema le ožje 
mestno jedro oz. območje od 
stadiona na severu do Save na 
jugu ter od Maistrove ulice na 
vzhodu do Vrbine na zahodu. 
Severni del mesta namreč sodi 
v KS Šentlenart, vzhodni in se-
verovzhodni del pa v KS Zakot-
-Bukošek-Trnje. »Morda se bo 
v bodoče pojavila ideja ali že-
lja, da bi korigirali meje kra-
jevnih skupnosti in da bi ena 
krajevna skupnost vključeva-
la celotno območje mesta. V 
tem mandatu smo že govori-
li o tem predlogu. Mislim, da 
bi se večina prebivalcev mes-
ta s tem strinjala,« pravi Škof, 
ne nazadnje imajo urbana ob-
močja ponavadi malo drugač-
ne potrebe in zahteve kot na 
drugi strani podeželska.

V KS Brežice nimajo, tako kot 
imajo nekatere podeželske 
KS, skupnega večnamenske-
ga ali kulturnega doma in že v 
lanskem letu se je nanje obr-
nilo veliko društev s sedežem 
v mestu z vprašanjem, kako bi 
lahko prišli do skupnih prosto-
rov. Upali so, da se bo to lah-
ko uredilo v nekdanjem domu 
upokojencev, vendar slednji 
še ni v upravljanju občine. 
Škof poudarja dobro sodelo-
vanje tako z občino in župa-
nom kot s sosednjimi krajevni-
mi skupnostmi, a dodaja tudi, 
da ni samoumevno, kot morda 
nekateri mislijo, da mesto ved-
no dobi vse, kar potrebuje.

V SEVNICI PREDNOST 
INFRASTRUKTURNIM 
PROJEKTOM

Med enajstimi krajevnimi 
skupnostmi v sevniški občini 
je po številu prebivalcev naj-
večja KS Sevnica, ki jo v tem 

mandatu vodi Stanka Žičkar. 
»Mesto Sevnica je krajevno in 
občinsko središče ter v širšem 
posavskem prostoru še ved-
no pomemben industrijski 
kraj, ki se razvija ter išče do-
daten prostor za širitev tako 
bivališč kot obrtnih in indu-
strijskih con, a hkrati želi biti 
mesto tudi prijazno do potreb 
in želja tako mladih kot starej-

ših, ki potrebujejo svoj prostor 
za druženje, rekreacijo, spro-
stitev, delovanje društev itd.,« 
pravi predsednica sveta sev-
niške KS, ki ji Občina Sevnica 
za delovanje v letu 2018 name-
nja 178.700 evrov. »Sredstva 
so okvirno že porazdeljena 
po posameznih postavkah. Na 

področju infrastrukture bo 
največja investicija ureditev 
Kladnikove ulice. Gre za javno 
pot med stanovanjskimi hiša-
mi, ki se prične pri podjetju Li-
sca in zaključi v bližini OŠ Ane 
Gale. To bo zaradi vseh uredi-
tev, tudi komunalnih, dvoletni 
projekt, soglasja stanovalk in 
stanovalcev so že pridobljena, 
sofinancerski delež Krajevne 
skupnosti Sevnica pa se giblje 
v višini 50 tisoč evrov,« pojas-
ni Žičkarjeva. Krajevna skup-
nost je v sodelovanju z občino 
v lanskem letu pristopila tudi 
k ureditvi spomenika borcem 
NOB in žrtvam okupatorjevega 
nasilja s ploščadjo pri sevniški 
železniški postaji. »Prostor je 
lepo urejen, zasajena so tudi 
drevesa, postavljene so klo-
pi in sedaj razmišljamo, da bi 
dodali še kakšen pano s foto-

grafijami ter kratkim opisom, s 
katerim bi tako občane kot po-
potnike popeljali v bogato sev-
niško preteklost,« opiše novo 
ureditev in doda, da si Občina 
Sevnica prizadeva v sodelova-
nju s Slovenskimi železnicami 
še glede ureditve makadam-
skega parkirišča v neposre-
dni bližini obnovljenega spo-
minskega obeležja. 

S tem pogovor naveže na te-
žave zaradi parkirnih mest, 
ki jih vedno bolj primanjkuje. 
»Delna rešitev so modre cone, 
a težave s parkiranjem se po-
javljajo tudi v največjem sta-
novanjskem naselju, v Naselju 
heroja Maroka. Po ogledu ob-
močja smo prišli do zaključka, 
da bomo lahko uredili še kak-
šen nov parkirni prostor, a ne 
v škodo zelenih površin,« po-
jasni sogovornica ter se dotak-
ne še omejitve prometa skozi 
stari del Sevnice, v katerem 
pa krajani in krajanke pogre-
šajo nekatere urade, med dru-
gim tudi pošto, nekateri pa bi 
želeli imeti še oddelek vrtca. 
»Vesela sem, da smo se našim 
občanom v starem delu mes-
ta, velja pa seveda za vse kra-
jane Sevnice, skupaj z Zdra-
vstvenim domom Sevnica ter 

Nacionalnim inštitutom za jav-
no zdravje približali s projek-
tom ’Za zdravje’. To pomeni, 
da vsako prvo sredo v mese-
cu, med 13. in 14. uro, patro-
nažna sestra izvaja na sedežu 
krajevne skupnosti meritve 
krvnega tlaka in sladkorja v 
krvi,« predstavi brezplačno 
zdravstveno storitev, ki je na-
letela na dober odziv. V krajev-
ni skupnosti deluje tudi večje 
število društev in v letošnjem 
letu za njihovo delovanje na-
menjajo 12 tisoč evrov. Ob kra-
jevnem prazniku, ki ga bodo v 
maju praznovali četrtič, pa se 
bodo spomnili zaslužnega kra-
jana Ernesta Kruleja, še pove 
Žičkarjeva.

� Peter�Pavlovič,�
� Bojana�Mavsar,�
 Smilja Radi

Kaj letos načrtujejo v mestnih središčih?
KRŠKO, BREŽICE, SEVNICA - Ob začetku leta smo se pozanimali, kakšne načrte imajo v krajevnih skupnostih, ki pokrivajo posavska mestna središča oz. katere so 
njihove največje težave in želje. V Krškem načrtujejo nekaj ureditev, s katerimi bi izboljšali kvaliteto življenja v mestu, v Brežicah se ukvarjajo zlasti z zaskrbljujo
čim praznjenjem mestnega središča, v Sevnici pa z nekaterimi infrastrukturnimi projekti in urejanjem parkirišč.

Predsednica sveta KS mesta 
Krško mag. Nataša Šerbec

Predsednik�sveta�KS�Brežice�
Uroš Škof

Že�nekaj�časa�samevajo�tudi�veliki�poslovni�objekti�na�začet-
ku�Černelčeve�ceste�sredi�Brežic�(foto:�S.�M.).

Pri�ribniku�na�Resi�je�KS�mesta�Krško�financirala�in�umestila�
dodatno�igralo�za�otroke.

Predsednica sveta KS Sevni-
ca�Stanka�Žičkar

Največja�letošnja�investicija�v�sevniški�krajevni�skupnosti�bo�
ureditev�Kladnikove�ulice�v�Sevnici.

www.PosavskiObzornik.si
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Primeri ošpic in oslovskega 
kašlja v Sloveniji so v ospredje 
znova postavili vprašanje (ne)
cepljenja proti nalezljivim bo-
leznim. Pri iskanju podatkov o 
precepljenosti v naši regiji, ki 
jih zbira in obdeluje Nacional-
ni inštitut za javno zdravje, se 
tako kot vedno pri zdravstve-
nih temah soočimo z (nena-
vadno) delitvijo posavskih 
občin med dve zdravstveni re-
giji: občini Krško in Kostanje-
vica sodita v novomeško, ob-
čine Brežice, Bistrica ob Sotli, 
Sevnica in Radeče pa v celjsko 
zdravstveno regijo. Iz poroči-
la o precepljenosti predšol-
skih otrok za leto 2016 (po-
datki za leto 2017 še niso na 
voljo) razberemo, da je pre-
cepljenost proti ošpicam, 
mum psu in rdečkam v no-
vomeški regiji 95,3 %, v celj-
ski pa 96,6 %. Oboje je mal-
ce višje od državnega deleža 
precepljenosti, ki znaša 92,3 
%, najnižji pa je, kot smo že 

večkrat slišali, v ljubljanski in 
koprski regiji. Uspemo dobiti 
še malo bolj specifične podat-
ke za Posavje: precepljenost na 
območju Upravne enote Krško 
(še vedno govorimo o ošpicah, 
mumpsu in rdečkah) je v letu 
2016 znašala 96,5 %, na ob-
močju Upravne enote Brežice 
95,6 % in na območju Upravne 
enote Sevnica 98,1 %. Podob-
ne ali celo malce višje so šte-
vilke glede precepljenosti pro-
ti davici, tetanusu, oslovskemu 
kašlju, otroški paralizi in HiB 
meningitisu. 

Čeprav podatki kažejo, da se 
je delež precepljenosti na dr-
žavni ravni v zadnjem desetle-
tju znižal za približno 3 % in 
je že padel pod 95 %, kar šteje 
za nekakšen prag, ki (denimo 
pri ošpicah) še zagotavlja var-
nost pred pojavom širše epi-
demije, je delež precepljenos-
ti v Posavju (zaenkrat) torej še 
zadovoljiv, saj ostaja nad tem 
pragom. Vendar pa na podlagi 
teh številk ne smemo sklepati, 

opozarja Alenka Trop Skaza s 
celjske območne enote NIJZ, da 
se bolezen, konkretno denimo 
ošpice, v tem okolju ne morejo 
pojaviti, saj nalezljive bolezni 
ne poznajo meja: »Prizadevati 
si moramo za vzdrževanje tako 
visokega deleža precepljenos-
ti povsod, saj je lahko že ena 
lokacija, na primer en odde-
lek vrtca ali samski dom, kjer 

je precepljenost dosti nižja, 
žarišče bolezni.« Po njenih be-
sedah je tako treba ozavestiti 
tiste, ki so proti cepljenju, saj s 
svojo odločitvijo ogrožajo tis-
te, ki se zaradi različnih razlo-
gov ne morejo cepiti.

VEČINA STARŠEV SE ODZIVA, 
NEKATERI SKEPTIČNI

Pediatrinja v Zdravstvenem 
domu Krško Marjana Volarič 
prav tako ugotavlja, da je na 
njihovem terenu pa tudi v Po-
savju na splošno precepljenost 
proti nalezljivim boleznim še 
vedno zadovoljivo visoka. 
»Starši se zelo dobro odziva-
jo na cepljenje, imamo pa tudi 
posamezne družine, ki zaradi 
drugačnega življenjskega sloga 
ali prepričanj cepljenje odkla-
njajo. Z njimi se posebej in ve-
liko pogovarjamo, nudimo jim 
ustrezno literaturo, po infor-
macije jih napotimo tudi dru-
gam in mnogi potem spreme-
nijo mnenje,« pravi Volaričeva 
in dodaja, da na skepso glede 

cepljenja zelo vplivajo mediji, 
zlasti razprave na družabnih 
omrežjih in forumih, kjer se ši-
rijo napačne informacije glede 
cepljenja in njegovih domnev-
nih posledic. V kolikor si starši 
tudi po več pogovorih ne pre-
mislijo glede cepljenja, jih mo-
rajo prijaviti na zdravstveni 
inšpektorat, ki vodi postopek 
dalje, imajo pa tudi možnost, 

da na Ministrstvo za zdravje 
podajo vlogo za opustitev cep-
ljenja, seveda z ustrezno ute-
meljitvijo. Krška pediatrinja 
opozarja, da 100 % preceplje-
nosti ne more biti, saj določeni 
otroci (približno 2-3 %) zaradi 
različnih zdravstvenih razlo-
gov (na primer osnovne bolez-
ni, ki je nezdružljiva s ceplje-
njem) ne smejo biti cepljeni. 
Večinoma gre za začasno sta-
nje, pri otrocih z nevrološki-

NADOMESTNE VOLITVE 
ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA 

V OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI
V Občini Kostanjevica na Krki so z odstopom članice Občinskega 
sveta občine Kostanjevica na Krki razpisane nadomestne 
volitve, ki bodo v nedeljo, 18. 2. 2018, in sicer za 1. volilno 
enoto, ki obsega naselja Avguštine, Dolšce in Oštrc. 

Volilna opravila že tečejo, vse informacije in obrazci pa so 
dostopni na spletni strani občine v zavihku Občina, kjer je 
zadeva Nadomestne volitve 2018.

Število volivcev v volilni enoti na dan razpisa nadomestnih 
volitev je 232, zato je za tiste kandidate, ki kandidirajo s 
podporo volivcev, potrebno predložiti 30 podpor oziroma 
podpisov, ki se na predpisanem obrazcu potrdijo na Upravni 
enoti v Krškem v poslovnem času ali na Krajevnem uradu v 
Kostanjevici na Krki v četrtek, 18. 1. 2018, v času uradnih ur 
(od 7. do 12. ure in od 13. do 15. ure). Tisti, ki bodo kandidirali 
s podporo politične stranke, pa kandidirajo po pravilih stranke.
 
Zadnji dan roka za vložitev kandidature za člana občinskega 
sveta, ki se voli v 1. volilni enoti, ne glede na način kandidiranja 
(politične stranke, volivci), je 24. 1. 2018 do 19. ure pri Občinski 
volilni komisiji na Občini Kostanjevica na Krki, Ljubljanska 
cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. 

Občinska volilna komisija
Občine Kostanjevica na Krki

Precepljenost v Posavju

Večina še vedno zaupa stroki
POSAVJE - Podatki o precepljenosti predšolskih otrok proti nalezljivim boleznim, ki jih zbira in obdeluje 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kažejo, da je ta v Posavju še vedno zadovoljiva. V zadnjih letih se 
delež cepljenih otrok na državnem nivoju, zlasti pa v nekaterih regijah, znižuje in ponekod je že padel pod 
stopnjo, ki še zagotavlja zaščitenost pred širjenjem teh bolezni.

mi boleznimi denimo čakajo 
na mnenje nevrologa, kdaj so 
lahko cepljeni, zelo malo pa je 
takšnih, ki trajno ne smejo biti 
cepljeni. V času, ko niso ceplje-
ni, so seveda izpostavljeni na-
lezljivim boleznim in odvisni 
od kolektivne zaščite.

CEPLJENJE JE MANJŠE 
TVEGANJE 

Na Ministrstvu za zdravje po-
udarjajo, da je cepljenje varen 
in učinkovit način zaščite pred 
nekaterimi nalezljivimi bolez-
nimi, s katerim se vsako leto 
reši več kot tri milijone življenj 
in milijonom ljudem prepreči, 
da bi trpeli zaradi bolezni ali 
njihovih dolgoročnih posle-
dic. Čeprav so trenutno neka-
tere nalezljive bolezni v Slove-
niji zelo redke ali se sploh ne 
pojavljajo, povečano število 
necepljenih ljudi povzroči nji-
hovo vrnitev, kot se v zadnjih 
letih dogaja v nekaterih evrop-

skih državah, kjer se srečujejo 
z velikim številom zbolelih za 
ošpicami in njihovimi posledi-
cami. Po oceni strokovnjakov 
je za posameznika tveganje, da 
bo utrpel okvaro zaradi ceplje-
nja, bistveno manjše od tvega-
nja, ki bi ga zanj predstavlja-
la sama bolezen, ki bi lahko 
povzročila hujše posledice kot 
samo cepljenje. 

� Peter�Pavlovič

REGIJA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Celje 99,0 98,2 98,4 96,5 98,3 98,3 97,5 96,4 96,6 96,6
Novo mesto 97,0 97,3 95,7 95,0 95,4 96,1 95,7 95,3 95,2 95,3
Slovenija 95,9 95,7 94,9 94,8 95,5 95,3 93,9 93,7 93,5 92,3

Tabela:�Precepljenost�(v�%)�proti�ošpicam,�mumpsu�in�rdečkam,�2007–2016�(vir:�NIJZ)

Če sumite na ošpice, 
ostanite doma in pokličite v ZD
Na NIJZ pozivajo, naj odrasli preverijo, ali so prejeli oba od-
merka cepiva, in v kolikor ju niso, ustrezno ukrepajo. Sicer pa 
vsem, ki se vračajo iz tujine, še posebej z območij, kjer trenu-
tno potekajo izbruhi ošpic, svetujejo, da ob pojavu značilnih 
bolezenskih znakov (vročina, vnetje očesnih veznic, nahod, ka-
šelj in značilen rdečkast izpuščaj) o tem po telefonu takoj ob-
vestijo izbranega osebnega zdravnika in ostanejo doma. Po-
membno je, da ne hodijo v čakalnico in ne širijo bolezni, glede 
nadaljnjega ukrepanja pa naj upoštevajo navodila zdravnika. 
Podoben poziv so na javnost naslovili tudi v Zdravstvenem 
domu Brežice.

BREŽICE - Iz Zdravstvenega 
doma Brežice so sporočili, da 
so bili konec decembra izbra-
ni na javnem razpisu za sofi-
nanciranje kadrovskih štipen-
dij delodajalcem za študijsko 
leto 2017/2018 v okviru Re-
gijske štipendijske sheme za 
Posavsko statistično regijo, ki 
ga je izvedla RRA Posavje. ZD 
je tako upravičen do 50 % so-
financiranja dodeljene in iz-
plačane kadrovske štipendi-
je za šest štipendistov 1. in 2. 
letnika magistrskega progra-
ma splošna medicina ter ene-
ga štipendista 3. letnika magi-
strskega programa farmacija, v 
skupni vrednosti 8.400 evrov. 
Štipendistom bodo omogočili 
opravljanje 160-urne delovne 
prakse v vsakem študijskem 
letu, po končanem izobraže-
valnem programu pa bodo s 
štipendisti sklenili pogodbo o 
zaposlitvi na ustrezno delovno 
mesto.  P. P. 

ZD Brežice 
bo štipendiral

MANIFEST ZA PRIHODNOST KULTURE

petek, 26. 1. 2018, ob 19. uri
Velika dvorana Kulturnega 
doma Krško
Brezplačne vstopnice

SLAVNOSTNA AKADEMIJA 
OB 40-LETNICI KULTURNEGA 
DOMA KRŠKO

Precepljenost�v�Posavju�je�še�vedno�visoka�(vir:�NIJZ).
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POGREŠANEGA KEŽMANA NAŠLI MRTVEGA - Od 8. 1. se 
90-letni Ivan Kežman z Malega Obreža ne vodi več v eviden-
ci pogrešanih oseb. Tega dne so namreč varnostni organi BiH 
obvestili PU Novo mesto, da so ga našli mrtvega pri kraju Brod 
(nekdaj Bosanski Brod) in da na truplu ni bilo ugotovljenih 
znakov sumljive smrti. Kežmana so domači pogrešali od 29. 
novembra lani, ko je bil nazadnje opažen na Mostecu, kjer je, 
tako v njegovi okolici kot v porečju Save vse do Hrvaške, po-
tekala tudi širše zastavljena iskalna akcija. 

SMRT NI TIRIH - 13. 1. je okoli pol četrte ure zjutraj pri bre-
žiški železniški postaji vlak povozil osebo, ki je zaradi hudih 
poškodb umrla na kraju dogodka.  

VLOMI IN TATVINE - Med 12. 1. in 13. 1. je v kraju Črešnjice 
neznanec skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo, v 
kateri je poiskal in si prisvojil zlat nakit. Vlomilec je povzro-
čil škode za okoli 2000 €.  Zlat nakit ter denar sta izginila tudi 
iz hiše v Sobenji vasi, v katero je vlomilec vlomil 5. 1., dva dni 
kasneje pa je bil z vlomom, krajo motorne žage in električnega 
orodja v višini več kot 1000 € oškodovan lastnik hiše v kraju 
Libelj v KS Leskovec pri Krškem. Z dvorišča stanovanjske hiše 
v kraju Bukošek je med 30. 12. in 13. 1. nekdo odpeljal priko-
lico znamke TPV, srebrne barve, z registrsko tablico KK RE-
432, v vrednosti 500 €. 

ZASTRUPITEV S 'TIHIM UBIJALCEM' - 6. 1. je bila zaradi za-
strupitve z ogljikovim oksidom (po starem ogljikov monoksid, 
op. p.), imenovanem tudi 'tihi ubijalec, saj se ta v krvi veže 
na hemoglobin veliko bolje kot kisik, v bolnišnico prepelja-
na 80-letna občanka Brežic, ki se je nahajala v enem izmed 
prostorov v objektu na Lamutovi ulici, po katerem se je zara-
di tlenja - šlo naj bi za smodenje hrane v loncu - razširil dim. 

GORELO V PREKAJEVALNICI MESA - 8. 1. so bili krški poklic-
ni gasilci malo po 3. uri zjutraj napoteni na intervencijo v Veli-
ko Mraševo, kjer je prišlo do požara v pomožnem objektu pri 
eni izmed tamkajšnjih hiš, ki so ga uporabljali za prekajeval-
nico mesa. Gasilci so preprečili širjenje požara na ostrešje in 
stanovanjski objekt, kljub temu pa so ognjeni zublji uničili not-
ranjost objekta, v požaru pa je zgorelo tudi nekaj perutnine.
 Zbrala:�B.�M.

Slavica Najger, Arnovo selo: Čez zimo bi se 
lahko gibala več, vendar sem tudi v tem letnem 
času kar aktivna, saj greva z možem na sprehod, 
v gozd nabirat teloh ipd. Po navadi se odpravi-
va dopoldne po zajtrku, preden začnem kuha-
ti. Večkrat se kam zapeljeva ali pa greva peš po 
bližnji sprehajalni poti. Drugače sem čez leto ve-

liko na svežem zraku, saj imamo tudi vrt in vinograd.

Roža Maurer, Sevnica: Če je vreme primerno, 
izkoristim vsako priložnost, da grem na sprehod, 
včasih je daljši, včasih malo krajši. Zdi se mi po-
membno, da sem na svežem zraku. Ko sem bila 
mlajša, sem bila članica sevniškega telovadnega 
društva, kjer sem kot ena izmed vaditeljic vodi-
la v danes porušenem TVD Partizanu vadbo gi-

mnastike, zato se zavedam, kako pomembno je redno gibanje. 

Mojca Kunej, Trebež: Z rekreacijo se ukvarjam 
redno, najmanj trikrat na teden oz. kolikor mi 
dopušča čas. Hodim na Šentvid, sprehode, obi-
skujem telovadbo, saj v tem zimskem obdobju, 
ko se praviloma manj zadržujemo na prostem, 
telo potrebuje še posebno veliko gibanja in sve-
žega zraka. Sicer se z rekreacijo ukvarjam sko-

zi celo leto, rada kolesarim in se ukvarjam tudi z drugimi športi.

Anica Kerin, Gržeča vas: Pri nas doma hodimo 
tudi pozimi, tudi ob sedmih, osmih zvečer gre-
mo ven. Pa smučamo tudi. Malo manj se gotovo 
gibljemo, ker smo čez leto cel dan zunaj, kar je 
zdaj težje, smo pa gotovo vsak dan zunaj. Sicer 
se ljudje pozimi manj rekreirajo – pridejo do-
mov iz službe, pripravijo kosilo, potem se jim 

ne ljubi več iti ven, ker je tema, in kar obsedijo.

Hladnejši in krajši zimski dnevi nas pogosto odvračajo 
od gibanja na prostem tudi v tem letnem času. Naše sogo
vornike smo vprašali, ali to velja to tudi zanje ali se kljub 
temu tudi pozimi dovolj gibljejo na svežem zraku ter na 
kakšen način se k temu pripravijo.

anketa

Gibanje na prostem tudi pozimi?

Ker ste bili že v 70. letih 
prejšnjega stoletja močno 
vpeti v kulturno dogajanje v 
občini Krško, mi povejte ne
kaj o razlogih za izgradnjo 
Kulturnega doma (KD).
V preteklosti se je odvijala ži-
vahna gledališka, glasbena, 
filmska dejavnost v starem 
Domu Svobode na Vidmu, ki pa 
je imel pomanjkljivo tehnično 
opremljeno dvorano s približ-
no 200 sedeži, kar je bilo pre-
malo. V tistih letih se je namreč 
Krško zelo hitro razvijalo, mes-
to Videm je dobilo z novim mo-
stom in nadvozom dobro po-
vezavo s starim Krškim. Takrat 
se je predvsem zaradi grad-
nje JEK tu naselilo veliko lju-
di, predvsem pa mladih družin. 
Izgradnja novega doma je bila 
večletna želja, eden izmed ra-
zlogov pa je bila tudi 500-letni-
ca mesta, ki se je bližala.
Aprila 1976 so v KS sprejeli 
sklep o razpisu triletnega sa-
moprispevka, ki je bil razpisan 
80 % za kulturni oz. delav ski 
dom in 20 % za izgradnjo vrt-
ca, ker je bil tudi zelo skromen. 
Takrat je bila neverjetna eno-
tnost vseh družbeno-politič-
nih organizacij in tudi podje-
tij, ki so se zelo hitro razvijala, 
vsi so bili za ta referendum, ki 
je bil razpisan za 16. 5. 1976 
in je zelo lepo uspel. Junija je 
temeljni kamen položil Sta-
ne Dolanc, in sicer na prosto-
ru poleg hotela in nove poslov-
ne zgradbe. Ni bilo nobenega 
razmišljanja, da bi bil dom kje 
drugje kakor tam, kjer je bila 
edina možnost za nastanek no-
vega centra Krškega.

Ste sodelovali v priprav
ljalnih aktivnostih za izgra
dnjo?
Ves čas sem bil poleg. Leta 
1973 sem namreč prišel v Kr-
ško za tajnika občinske kultur-
ne skupnosti, za katero je bilo 
že takrat jasno, da bo investi-
tor. V fazi priprav smo inten-
zivno sodelovali z Republiško 
kulturno skupnostjo, kamor 
sva hodila z Lojzetom Štihom, 
pa tudi na skupščinah Zveze 
kulturno-prosvetnih organi-
zacij Slovenije smo razlagali, 
kako v Krškem potrebujemo 
dom. Ta projekt je bil prvi v 
Sloveniji, ki je bil tretjinsko fi-
nanciran iz nepovratnih repu-
bliških sredstev za izgradnjo 
kulturnega centra, kakor je 
bilo zapisano v glavnem pro-
jektu, ki ga je naročila in pla-
čala tovarna Djuro Salaj.

Kakšne vsebine oziroma 
dejavnosti naj bi potekale v 
domu po prvotnem načrtu? 
Kulturni ceter je bil predviden 
v dveh fazah. Prva, kjer seda-
nji objekt stoji, druga faza naj 
bil bila gor, med izhodom pri 
Ljubljanski banki in tam, kjer 
je tisti začasni parkirni pros-
tor, ki ga je Zavarovalnica upo-
rabila, tam naj bi bila druga 
faza. V prvi fazi naj bi bili oz. 

so prostori za potrebe ljubi-
teljske kulture, za gostovanja, 
za kulturni del. V drugi fazi pa 
prostori za upravo, za knjižni-
co, eno nadstropje naj bi bilo 
za pihalni orkester in glasbene 
potrebe nasploh, še eno nad-
stropje višje naj bi bil informa-
cijski center JEK. 

Zakaj ni prišlo do druge 
faze?
Ni bil razlog denar, ampak 
zvezni predpis, ki je, mis-
lim, da dve leti pozneje, usta-
vil vse investicije v negospo-

darstvo. Tako smo ostali brez 
druge faze, čeprav je bil tudi 
zanjo narejen načrt in so bila 
sredstva zagotovljena. Ta so 
bila kasneje porabljena v dru-
ge namene, predvsem v vzgo-
ji in izobraževanju. Večkrat je 

bila obujena ideja o knjižnici 
na tistem mestu, a do realiza-
cije ni prišlo.

Zakaj ste se odločili, da kan
didirate za direktorja Kul
turnega doma? Kdo vas je v 
tem podpiral?
Od leta 1969 sem bil pred-
sednik Zveze kulturno-pros-
vetnih organizacij, prej sem 
bil podpredsednik, vsesko-
zi sem bil vpet v delo ZKPO. 
Med delom na kulturni skup-
nosti o kandidaturi za upravni-
ka doma, kakor se je to mesto 

najprej imenovalo, nisem niko-
li razmišljal in o tem med samo 
izgradnjo tudi ni bilo govora. O 
tem so drugi odločali, ker sem 
bil pri gradnji ves čas poleg in 
glede na moje izkušnje v kultu-
ri, kjer sem bil operativec. Zato 

sem imel podporo, a ne zato, 
ker bi bil organiziran, kot so 
temu rekli. Nisem bil političen 
človek, samo s kulturo sem se 
ukvarjal. Tudi zbor sem imel, 
ki so ga zelo spoštovali. Za 
upravnika sem bil imenovan 
na razpisu KS Krško, na kate-
ro je bil dom prenešen zaradi 
samoprispevka. Nastopil sem 
1. 3. 1978 in potem nas je bilo 
ves čas šest zaposlenih. Poleg 
mene še hišnik-vzdrževalec, 
računovodstvo s tajništvom 
in tri snažilke. Ko sem prišel v 
dom, sem en mesec uradoval iz 
blagajne (smeh), ker je bil tam 
edini stol in en telefon.

Katerih dogodkov se najraje 
spominjate in zakaj?
Že pred gradnjo doma smo v 
Krškem organizirali gledališke 
predstave iz Kranja, Jesenic, a 
to so bile majhne predstave za 
pet izvajalcev, pa še to je bilo 
preveč za stari oder. Ko smo 
prišli v nov dom, je bilo pravo 
razkošje, čeprav moram takoj 
dodati, da je to razkošje ime-
lo tudi malo grenkobe. Oder 
je bila samo gradbena luknja, 
razen glavnega zastora tam ni 
bilo ničesar. Odrsko tehniko 
smo morali še narediti. Pogle-
dali smo si jo v Mestnem gle-
dališču ljubljanskem, naredili 
načrte in Kovinarska je zgradi-
la vse tiste škripce. Potem smo 
bili opremljeni.
Bom pošteno povedal, da se 
med gradnjo doma nismo niti 
zavedali, da bodo potem v Kr-
ško prihajala velika scenska 
glasbena dela. Tega si nismo 
znali predstavljati, saj v sta-
rem Domu Svobode kaj takega 
ni bilo mogoče. Prva predsta-
va po mojem prihodu v dom je 
bila opera Traviata. A štiri ure 
pred predstavo sem doživel 
pravi ognjeni krst. Klicali so 
me, naj pridem v dom, ker se 
je nekaj vžgalo. Vnel se je ka-
bel od razsvetljave. Pa so rekli, 
če ne boste takoj uredili, ne bo 
predstave, čeprav so bile kuli-
se že postavljene. Opera tudi 
ni bila zadovoljna s scenskim 
regulatorjem s samo 25 refle-
ktorji. Ampak vse smo nekako 
rešili, da smo predstavo imeli. 
Naslednji teden smo že bili v 
Zagrebu, da smo kupili 60-ka-
nalni regulator. 

Kako pa je občinstvo spreje
lo prvo predstavo? 
Ne morete si predstavlja-
ti, kakšna evforija je bila to. 
Dvorana je bila nabito pol-
na, še posebej, ker sta nasto-
pila naš domačin Rajko Korit-
nik iz Rajhenburga in solistka 
v Ljubljanski Operi, primado-
na svetovnega slovesa Gertru-
da Munitić. To mi je ostalo v 
najlepšem spominu. Seveda 
se spominjam še drugih do-
godkov, posebno sodelovanja 
z zagrebško Komedijo, kjer 
smo takoj dobili Splitski akva-
rel, pa Malo Florami, Jalta, Jal-
ta in O'kaj. To so bili musicali, 

Adolf Moškon, nekdanji direktor Kulturnega doma Krško:

Kulture ne more biti nikoli preveč
KRŠKO - Te dni bodo v Kulturnem domu Krško obeležili svojo 40-letnico, ki je bila dejansko v lanskem ok
tobru. K pogovoru smo povabili prvega direktorja Adolfa Moškona, ki je bil pred 45 leti tudi ustanovitelj 
MePZ Viktor Parma, enega kvalitetnejših posavskih pevskih zborov v drugi polovici 20. stoletja.

Adolf Moškon se je kulturi, predvsem glasbi, zapisal že v mladih 
letih. Po osnovni šoli v Koprivnici in na Senovem je obiskoval celj-
sko učiteljišče ter kasneje absolviral glasbeno vzgojo na Pedago-
ški akademiji v Mariboru, kjer je pridobil tudi znanje iz zboro-
vodstva. Vseskozi se je na tem področju strokovno izpopolnjeval. 
Službeno pot je kot učitelj glasbe in še nekaterih predmetov leta 
1965 začel na OŠ Koprivnica. Leta 1973 se je z družino preselil 
v Krško in se zaposlil kot tajnik na Temeljni kulturni skupnosti 
občine Krško. Marca 1978 je postal direktor (sprva upravnik) 
novozgrajenega kulturnega doma v Krškem, ki ga je vodil vse 
do upokojitve leta 2006. V Zvezi kulturno-prosvetnih organiza-
cij je deloval od leta 1968, sprva kot njen podpredsednik in nato 
v dveh mandatih predsednik, v obdobju 1972 do 1980 je vodil 
Posavsko pevsko zvezo.

Že na celjskem učiteljišču je deloval v dijaškem ansamblu in kot 
harmonikar sodeloval na različnih prireditvah. V času dela na 
OŠ Koprivnica je vodil otroški, mladinski in od leta 1969 Mešani 
mladinski pevski zbor v okviru KD Anton Aškerc Koprivnica. Od 
1968 do 1973 je igral v instrumentalno-vokalnem sekstetu In-
tervali pri DKD Svoboda Senovo. Pod njegovim vodstvom je us-
pešno deloval Ženski pevski zbor Lisca Senovo (od 1969). Jese-
ni leta 1973 je ustanovil in desetletje vodil Mešani pevski zbor 
Viktor Parma Krško, ki je nastopal na številnih pomembnih do-
godkih. Moškon je vodil tudi nekatere druge zbore, med drugim 
MePZ Društva upokojencev Krško in sodeloval z najuglednejšimi 
slovenskimi skladatelji in zborovodji (npr. Radovan Gobec). Od 
leta 1993 igra pri 40x bandu Krško, v obdobju 1994 do 2014 je 
s Triom Planike Krško nastopal na številnih prireditvah. Še da-
nes ob različnih priložnostih s harmoniko spremlja pevske se-
stave in soliste, z veseljem pa zaigra na harmoniko tudi v dru-
žinskem in prijateljskem krogu.
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ki jih je samo Komedija dela-
la. Tista leta, na primer 1978, 
je bil musical greh za nas, Slo-
vence, v Ljubljani ni bilo govo-
ra o musicalu. 
Že v sezoni 1978/1979 smo 
edini v Posavju uvedli abon-
ma. Jaz sem bil takrat zelo po-
vezan z gledališčem, saj sem si 
predstave šel osebno ogledat. 
Koncept, ki sem ga takrat uve-
del, je bil zelo dober. Poimeno-
vali smo ga modri abonma, v 
katerem je bila nekaj let zapo-
red tudi ena opera in ena bale-
tna predstava. Imeli smo tako 
lepe balete, kot so Letni časi, 
Labodje jezero, Ples kadetov, 
da je bila publika čisto iz sebe.
Poleg tega smo imeli v gos-
teh sestave, kot so New swing 
kvartet, Slovenski oktet, Big 
band RTV itd. Leto ali dve kas-
neje smo uvedli še sončkov 
abonma za otroke, to so bile 
lutkovne predstave iz mari-
borskega in ljubljanskega gle-
dališča, mariborsko gledališče 
je bilo s svojimi lutkovnimi 
predstavami tako prijazno ot-
rokom. Seveda ne smem mimo 
številnih koncertov Pihalnega 
orkestra Videm. To so bila leta, 
ko so bila na višku tekmovanja 
v raznih stopnjah in naš orke-
ster je vedno pripeljal k nam 
tekmovalne koncerte. Tudi 
koncert simfonikov RTV, pa 
koncert Slovenske filharmo-
nije, komorni zbor RTV, moš-
ki zbor iz Celja. To so bile kva-
litetne in zelo odmevne stvari. 
Naj poudarim, da smo bili zelo 
povezani s Cankarjevim do-
mom in z njegovim direktor-
jem Rotovnikom sva se spop-

rijateljila, tako smo tudi na 
tej podlagi dobili marsikate-
ro kvalitetno predstavo v Kr-
ško. Dobre odnose smo imeli z 
vsemi gledališči in izbirali smo 
dobre projekte, a seveda ne po 
lastnih finančnih zmožnostih, 
saj sem za ta namen vedno do-
bil sponzorje.

Kateri projekti oziroma pro
grami so bili najbolj zahtev
ni?
Najbolj zahtevna so bila že 
omenjena glasbeno-scenska 
dela, ker so zanje pripeljali po 
tri tovornjake opreme, zato so 
jo včasih že en dan prej postav-
ljali. Med domačimi predsta-
vami pa Vražje dekle, ki je bila 
ena največjih domačih stvari-
tev. Naj omenim še organiza-
cijo kongresov, med njimi zna-
meniti mladinski kongres leta 
1986, ki je trajal več dni, sad-
jarski kongres, praznik vina 
Sremič, pa 15. kongres Gasil-
ske zveze Slovenije, ki je tra-
jal tri dni, tekmovanja pihal-
nih orkestrov in še bi lahko 
našteval. 

S kakšnimi problemi ste se 
najpogosteje srečevali?
Stalni problemi so bili finanč-
ni, saj pridobivanje sponzorjev 
in donatorjev ni bilo enostav-
no. Občasno so bile težave z 
usklajevanjem dejavnosti sku-
pin, na primer s pihalnim orke-
strom, ker dom ni bil akustično 
prilagojen za tovrstno glasbo 
in je motila dejavnost doma. 
A zahvaljujoč prijatelju Dra-
gu Gradišku sva te stvari lepo 
usklajevala. Včasih so bile take 

prireditve, Avseniki so na pri-
mer imeli dvakrat pri nas kon-
cert, ko je bila nabita dvorana, 
kot je bilo tudi ob kongresu 
mladine, kar tisoč ljudi je bilo 
v dvorani. Tako veliko, da so 
nam vrata sneli, kajti dvorana 
je imela 555 sedežev, stali so 
povsod, ne da se povedati. 
Imeli smo tudi tehnične teža-
ve, saj pododrja nismo rešili, 
čeprav smo že leta 1992 ime-
li načrte, ki smo jih uskladi-
li s Komedijo Zagreb in mari-
borskim gledališčem, a se je 
vedno nekaj zataknilo. Takrat 
so bile s tem ob gostovanjih 
velike muke, zdaj pri obnovi 
velike dvorane pa so to kras-
no uredili.

Kako so se na nov dom od
zivali umetniki ali druge po
membne osebnosti?
Umetniki, ki so k nam priha-
jali, kar niso mogli verjeti, da 
je med Ljubljano in Zagrebom 
tak kulturni dom. Navdušeni 
so bili tudi politiki, ki so priš-
li pogledat dom, na primer za-
radi kongresa, in so šli v vsak 
kotiček, pa so videli, kako je ta 
čist in ohranjen. Kljub temu, 
da smo imeli majhen kolek-
tiv, je bil dom tak, da si se lah-
ko z njim postavil kjer koli, to 
so nam priznali tako gostje kot 
domači ljudje.

Kakšno je bilo sodelovanje z 
drugimi kulturnimi organi
zacijami v regiji?
Čisto naravno je to šlo, abonma 
je bil prvi, kjer se je to doga-
jalo. Druga stvar je bilo Zdru-
ženje posavskih gledaliških 

amaterskih skupin, ki je pri 
nas organiziralo predstave, saj 
so Brežice imele le dvoranico, 
ki je zdaj že urejena, v Sevnici 
tudi nekaj podobnega. Posav-
ska pevska zveza nas je tudi 
združevala. Nikoli pa nismo 
umetno izpostavljali, da smo 
regijski, ker nam to finančno 
ne bi nič prineslo, morda bi 
še negativno delovalo. Vsaka 
občina se je pač trudila, da bi 
imeli prostore za to dejavnost 
v njihovem okolju. Če pa so ho-
teli videti Traviato, so morali 
priti v Krško. Tega nismo niko-
li poudarjali, imeli smo takšen 
program in ljudje so ga obisko-
vali. Zelo dobro smo sodelova-
li z Radiem Brežice, pri nas so 
vrsto let imeli koncerte, tiste Z 
lojtr'co pod okence. Takrat je 
bila dvorana vedno polna. 

Kako ocenjujete pridobitve 
in vlogo KD v času po vašem 
odhodu? 
Zelo sem bil zadovoljen, da 
je dve leti, preden sem odšel, 
dom končno postal javni za-
vod, čeprav z veliko odpora v 
vodstvu krajevne skupnosti. 
Ampak zakon je bil tak, da se 
ni dalo financirati tistih zavo-
dov, katerih lastnica ni občina. 
Vesel sem, da so uspeli urediti 
veliko dvorano, to je bilo takrat 
za nas nepojmljivo, da so reši-
li za mene nesrečno hidravliko 
in da so vso avdio in svetlobno 
opremo posodobili v največji 
meri, tudi v mali dvorani. Za-
vod se je tudi razširil, s tem so 
že meni malo "grozili", da bi 
bilo najbolje dati vse pod eno 
streho. S tistim kadrom, ki sem 

Lahko bi rekli, da so tovrstna 
delovna srečanja namenje-
na tematskemu približevanju 
dela slovenskih evropskih po-
slancev občinstvu nacional-
nih in predvsem regionalnih 
medijev. Po pozdravu pred-
stavnice novomeške občine 
Vide Čadonič Špelič je k raz-
pravi tokratna gosta, Tomče-
vo in Bogoviča, na dogodku v 
Hotelu Terme Krka povabila 
mag. Manja Toplak, tiskovna 
predstavnica Evropskega par-
lamenta, Informacijske pisar-
ne v Sloveniji.  

TOMČEVA V PARLAMENTU 
EU O POBUDI ZA 
ZAPOSLOVANJE MLADIH

Poslanka Romana Tomc je ta 
teden na plenarnem zaseda-
nju evropskega parlamenta 
namreč poročevalka o izvaja-
nju projekta »Pobuda za za-
poslovanje mladih«. Tomčeva 
je bila v parlamentu izbra-
na, da pripravi poročilo, kako 
se je porabljal denar za zapo-
slovanje mladih iz sklada, ki 
je imel v finančni perspektivi 
2014-2020 na voljo okoli 8 mi-
lijard evrov sredstev: »Gre za 
izjemno veliko denarja, ki naj 
bi bil porabljen do leta 2020. 
Države članice so se prijavile 
in poskušale porabiti čim več 
denarja, ki ga bodo razdelile 

med podjetja ali mlade. Slo-
venija je prišla do 9 milijonov 
evropskih sredstev, kar me ža-
losti, saj je to najmanj od vseh 
držav EU. Naslednjič bi mora-
li biti bolj ambiciozni. Mini-
strstvo je namenilo denar za 
program Prvi izziv, s katerim 
so pomagali delodajalcem s fi-
nančnimi spodbudami, da so 
dali priložnost za prvo zapo-
slitev, pripravništvo.« 

V poročilu so ugotovili, da je 
bila transparentnost in sle-
dljivost denarju iz sklada zelo 
različna, merila za dodeljeva-
nje so bila zelo neenotna, po-
nekod pa celo ohlapna. Po 
evropskih državah se je zgo-
dila tudi kakšna zloraba de-
narja: »Mladi so bili na primer 
zaposleni za en dan – že nas-
lednji dan so to zaposlitev iz-
gubili.« Po podrobnih analizah 
so ugotovili, da je imel sklad, ki 
je bil vzpostavljen v času naj-
večje gospodarske krize, da bi 
pomagal članicam EU, vendar-
le veliko pozitivnih učinkov. 
Tomčeva je izpostavila: »Da-
nes je situacija na področju 
zaposlovanja mladih bistveno 
drugačna, kot je bila leta 2012, 
ko se je rodila ta pobuda, tudi 
zaradi tega projekta. Kljub za-
četniškim nespretnostim je bil 
to odličen projekt in predlagali 
smo, da se nadaljuje po 2020.« 

Potrebno pa bo prilagajati 
programe in razmišljati vnap-
rej, kaj so resnične težave na 
trgu dela, je dejala Tomčeva 
in opozorila, da bi ta sredstva 
morala biti podpora že obsto-
ječim programom za zaposlo-
vanje mladih in dejansko priti 
do mladih, ne pa se izgubiti v 
administrativni podpori pro-
jektov. »Medtem je na zavo-
du za zaposlovanje še vedno 
85.000 ljudi, čedalje bolj pa 
primanjkuje tistih, ki bi jih de-
lodajalci radi zaposlili.« Brez-
poselnosti naj bi po njenem 
botrovalo pomanjkanje uskla-
jenosti med znanjem iskalcev 
zaposlitve in potrebami delo-
dajalcev, zato bi morali začeti 
tudi s prilagoditvami izobra-
ževalnega sistema, kar so opa-
zili v mnogih državah Evrop-
ske unije.

BOGOVIČ: EU JE 
SEZNANJENA S PILOTNIM 
PROJEKTOM POVEZOVANJA 
GOSPODARSTVA IN ŠOL V 
POSAVJU

Na zadnja izhodišča Tomčeve 
se je z lahkoto navezal Franc 
Bogovič. »S to tematiko sem 
se začel pravzaprav ukvarjati 
že kot župan leta 2002, 2003 
v domači regiji, kjer smo zače-
li s Posavsko štipendijsko she-
mo. Kasneje je to prešlo v na-

cionalno štipendijsko shemo.« 
S problematiko zaposlovanja 
mladih se je srečal v najrazlič-
nejših situacijah in evropskih 
odborih. »Ko sem opazoval in 
spremljal te analize in videl 
povezavo med številom brez-
poselnih in šolskimi sistemi, 
je bilo jasno, da tam, kjer ima-
jo najboljši dualni šolski sis-
tem, kjer torej sodelujeta go-
spodarstvo in šolstvo na vseh 
ravneh, so to najboljše države 
tudi v gospodarskem smislu.«

V tem pogledu izrazito izsto-
pajo nemško govoreče drža-
ve, kjer se od 30 do 40 odstot-
kov mladih odloča za vajeniški 
sistem, 18- in 19-letniki pa naj 
bi prihajaji na trg z relativno 
dobrimi kompetencami. Nato 
je Bogovič spregovoril še o 
srečanju s kolegi iz Nestleja, 
katerih projekt Alliance for yo-
uth je prerasel v globalno ak-
cijo, združil preko 200 podjetij 
s ciljem v Evropski uniji zapo-
sliti prek 240.000 mladih. »Mi 
smo začeli s pilotnim projek-
tom v tistem okolju, ki ga naj-
bolj poznamo -  v posavskem, 
v Krškem, in z različnimi ak-
tivnostmi povezali osnovne in 
srednje šole, gospodarstvo in 
občine.« 

V dobrem letu ugotavljajo veli-
ke premike v razmišljanju. Ker 

naši bralci projekt Zavezništva 
za mlade, Master 5 in Podjetna 
9-ka, ki ju je na kratko javnosti 
predstavlil evropski poslanec, 
že poznajo, dodajmo le nekaj 
poudarkov, ki so vidno prite-
gnili medije: »Danes je torej 
bitka za ljudi, za kadre in jasno 
je, kdor ne bo te bitke zmagal, 
bo poraženec tega časa. Tipi-
čen primer so balkanske drža-
ve. Jasno je, da v šolstvu pot-
rebujemo reforme, saj imamo 
situacijo, ko gre 78 % popula-
cije študirat, le 42 % pa štu-
dij zaključi.« Ta trend naj bi 
skrbel tudi profesorje Univerz, 
ki o tem težko javno govorijo, 
a se bojijo da gre za 'izgublje-
ne generacije'. »Kar je Roma-
na omenila, se mi zdi ključno, 
da torej spoznamo, kaj pravza-
prav lahko naš trg delovne sile 
pobere in od česa bomo žive-
li. Želel bi si, da bi se tudi sin-
dikalisti kritično pogledali v 
ogledalo in predlagali reformo 
šolstva. A ko v Sloveniji nekdo 
sliši za reformo, se jih tri četrt 
postavi na zadnje noge.« Bo-
govič je omenjal še izkušnje iz 
Silicijeve doline, kjer je logika 
sodelovanja študentov in pro-
fesorjev povsem drugačna, saj 
so profesorji s študenti vpeti 
v skupne podjetniške, gospo-
darske zgodbe in iniciative.

Tomčeva in Bogovič sta si bila 

enotna, da je reforma šolstva 
nujna, z njo pa upata tudi na 
preprečitev bega možganov, ki 
je že pereč slovenski problem. 
Tomčeva je povedala primere, 
ko najboljšim študentom, ki 
jih štipendira država, tuji go-
spodarstveniki ponudijo sanj-
ske službe in odplačajo njiho-
ve državne štipendije, ti pa 
tako ostanejo v tujini, saj jih 
doma ne čakajo primerljiva 
delovna mesta. Želita si, da bi 
Slovenija z več odločnimi re-
formami postala država »uvo-
za« dobrih kadrov, ne pa bega. 
Nakazala sta še, da je ob po-
govorih z ljudmi na najrazlič-
nejših dogodkih, okroglih mi-
zah, ulici in drugje, pa z nosilci 
funkcij, direktorji in drugimi 
jasno, da vsi vemo, da so spre-
membe nujno potrebne in da 
smo si nasploh enotni celo, v 
kateri smeri jih potrebujemo, 
nato pa se kolesje ustavi.

Bogovič je predstavil tudi po-
budo pametnih vasi, ki jih bo 
začetek februarja predstavil v 
Krškem, sicer pa sta ob vode-
nju Toplakove Tomčeva in Bo-
govič odgovarjala tudi na os-
tala vprašanja, na primer o 
zadnjih dogajanjih glede arbi-
tražnega sporazuma. 

� Maruša�Mavsar�����

Tomčeva in Bogovič o nujnosti reforme šolstva
NOVO MESTO – V petek, 12. januarja, sta na povabilo Informacijske pisarne Evropskega parlamenta za Slovenijo v Novem mestu svoje delovanje in razmišljanje v 
smeri boljšega zaposlovanja mladih novinarjem predstavila evropska poslanca Romana Tomc in Franc Bogovič.  

ga jaz imel, to ne bi šlo, sedaj so 
številčnejši in lepo delajo. Je pa 
seveda današnje razmere tež-
ko primerjati z našim obdob-
jem, ko smo garali in vendar-
le preživeli.

Še obiskujete prireditve v 
kulturnem domu?
Pošteno povedano zelo občas-
no, redko. Bil sem v kultur-
nem domu od jutra do noči, 
tudi do 3. ure zjutraj. Ogrom-
no sem bil v službi, če nisem bil 
v službi, sem pa tekal po gle-
dališčih in drugih prireditvah 
po Sloveniji. Moram se malo 
odpočiti od tega. Jaz sem bil 
na vsaki naši prireditvi, razen, 
ko sem bil bolan. To mi še da-
nes mnogo ljudi pove. Vsesko-
zi sem vzdrževal pristen stik z 
abonenti, kar pred vrata sem 
se postavil in se rokoval z nji-
mi. Joj, kako smo to pogrešali, 
so pravili, ko sem šel. Pa sem 
rekel, saj bo, stvari se pač pri-
lagajajo novim časom in raz-
meram.

Nekateri so vam menda oči
tali, da dajete prednost eli
tni kulturi. 
Meni je ljubiteljska kultura v 
srcu. Do te kulture sem imel 
spoštljiv odnos, in če bi kdo 
pogledal vse programe za na-
zaj, bi videl, koliko je bilo tega. 
Ne vem, da bi mi kdaj rekli, da 
sem protežiral kakšno stvar. 
Jaz sem bil veliko let vključen 
v ljubiteljsko kulturo. Profesio-
nalne kulture, gostovanj ni bilo 
tako na pretek kot sedaj. Ljubi-
teljsko kulturo sem čuval bolj 
kot moja naslednica. V naših 

prostorih so se odvijale mno-
ge dejavnosti, na primer pev-
ski zbor Viktor Parma, upoko-
jenski zbor Krško, K.U.T. Gas, 
tudi gledališka skupina, ko so 
Rokovnjače študirali, in seve-
da orkestri, pihalni, simfoni-
ki in 40x band, katerega član 
sem 25. leto. Ko smo odpirali 
dom, je bilo pošteno povedano, 
da ga nismo gradili zaradi lju-
bljanske opere. V začetku se je 
celo dogajalo, da profesional-
na gledališča niso rada priha-
jala na gostovanje, saj so bila 
na izgubi. Potem so se zadeve 
spremenile. Radi so šli, ker so 
dobili nekaj več, če so gostova-
li po Sloveniji.

Kako bi ocenili današnji kul
turni utrip v občini in v Po
savju? 
Prireditev je zelo, zelo veli-
ko. Morda bi kdo rekel, da jih 
je preveč, ampak kulture ne 
more biti nikoli preveč. Včasih 
je gotovo tudi kaka zgrešena 
prireditev glede publike, am-
pak tako je življenje. Težko se 
je usklajevati, če je veliko pri-
reditvenih kapacitet in veli-
ko skupin, ki dajejo svoje vse-
bine. Mislim, da je bogastvo 
naše kulture v občini na zelo 
visokem nivoju. Takrat, ko smo 
mi začeli, je bilo tega bistveno 
manj in tudi sredstev za kul-
turo je zdaj bistveno več. Mis-
lim tudi, da kultura ni več ma-
šilo političnim dogodkom, kot 
je bila takrat ob nekaterih pri-
ložnostih. Ko so nas potrebo-
vali, so nas poklicali.

� Polona�Brenčič
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Ljubiteljska kultura v obči-
ni Brežice je zelo raznolika in 
številčna, je pred okoli 60 pred-
stavniki društev in sekcij pa 
tudi nekaterih šol in javnih za-
vodov povedala vodja brežiške 
izpostave JSKD Simona Ro
žman Strnad: »V letu 2017 
smo v naših programih (iz-
vedli so jih 76, op. a.) zabeleži-
li 2992 udeležencev iz 27 kul-
turnih društev s 55 sekcijami, 
osmih osnovnih šol s podru-
žnicami in vrtci ter Gimnazi-
je Brežice pa tudi posamezni-
kov, ki delujejo predvsem na 
likovnem in literarnem podro-
čju. Po podatkih iz poročil o re-
dni dejavnosti društev za leto 
2017 je programe, sofinancira-
ne s strani Občine Brežice, iz-
vajalo 27 društev s 60 sekcija-
mi, 1503 dejavnimi člani in 54 
mentorji.« Ljubiteljska kultura 
sega na področje vokalne glas-
be, inštrumentalne glasbe, gle-
dališke in lutkovne dejavnosti, 
plesnih skupin, folklorne de-
javnosti, historične glasbe in 
plesa, likovne dejavnosti in li-
terarne dejavnosti ter drugih 
strokovnih področij, kot je de-
nimo ohranjanje kulturne de-
diščine. Mnogo skupin sodeluje 
na območnih prireditvah in re-
vijah, ki so odprte za vse, neka-
teri se prebijejo naprej na regij-
ski in tudi državni nivo. 

LANI NA SEDMIH DRŽAVNIH 
DOGODKIH

»V letu 2017 so se naše skupi-
ne uvrstile na kar sedem dr-
žavnih dogodkov,« je poudari-
la. Tako so skupine iz Plesnega 
društva Imani sodelovale na 
državnem tekmovanju mladih 
koreografov Opus 1, na držav-
nem festivalu otroških plesnih 

Ljubiteljska kultura v občini Brežice

Številčni, pa tudi kakovostni
ČATEŽ OB SAVI - Brežiška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) je 8. januarja v 
gostilni Les na Čatežu ob Savi pripravila tradicionalno ponovoletno srečanje s predsedniki in mentorji kul
turnih društev in njihovih sekcij ter tistimi, ki že desetletja sodelujejo na področju ljubiteljske kulture.

skupin Pika miga in državnem 
festivalu plesne ustvarjalnosti 
mladih Živa, Tamburaški orke-
ster KUD Oton Župančič Arti-
če na 37. državnem srečanju 
tamburašev in mandolinistov, 
otroški folklorni skupini Kos-
ci in Sonček iz vrtca in OŠ dr. 
Jožeta Toporišiča Dobova - PŠ 
Kapele ter Vesele šefle iz OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece na 

državnem srečanju otroških 
folklornih skupin Ringaraja, 
Gasilski pihalni orkester Loče 
na tekmovanju godb v zabav-
nem programu za pokal Vinka 
Štrucla, Fantje artiški iz KUD 
Oton Župančič Artiče pa na dr-
žavnem srečanju pevcev ljud-
skih pevcev in godcev ljudskih 
viž Pevci nam pojejo, godci pa 
godejo. Državno raven na po-
dročju folklorne dejavnosti do-
segajo tudi otroška folklorna 
skupina Kresnice iz OŠ Breži-
ce, folklorna skupina KUD Oton 
Župančič Artiče, Dobovski pev-
ci KD Franc Bogovič Dobova, 
Koledniki iz Bušeče vasi in Ka-
pelski pubje iz KD Kapele. Gle-
de na število udeležencev in 
dosežke po besedah Rožman 
Strnadove prednjači folklorna 
dejavnost oz. še posebej otro-

ška folklora, saj sta bili na dr-
žavnem srečanju, za katero je 
bilo izbranih le sedem skupin, 
kar dve iz brežiške občine. »To 
ni bila izjema le lani, že desetle-
tje imamo vsako leto na držav-
nem srečanju vsaj eno skupino. 
To je izjemno kvalitetno podro-
čje, za kar gre zasluga odličnim 
mentorjem pa tudi tradiciji, ki 
jo negujejo po šolah,« je doda-

la. Po množičnosti velja izpo-
staviti tudi zborovsko petje, saj 
je v občini kar 24 odraslih ter 
28 šolskih in vrtčevskih pev-
skih zasedb.

KLJUČNA SO OBČINSKA 
SREDSTVA

Zbrane je uvodoma pozdravil 
tudi župan Ivan Molan in po-
udaril, da je kulturno področje 
v brežiški občini zelo bogato 
in »čeprav sloni na prostovolj-
nem delu, naša kultura delu-
je na profesionalnem nivoju«. 
Zaveda se, da so za delovanje 
kulturnih društev ključna ob-
činska sredstva, zato je ključ-
no, da so razdelana pravična 
'pravila igre'. Pri tem je opozo-
ril, da se občinam sredstva že 
od leta 2012 dalje zmanjšujejo, 

kljub temu pa sredstev za delo-
vanje društev in zavodov niso 
zmanjševali, vedno pa so prip-
ravljeni podpreti tudi kakšne 
nove projekte. Za vsebine na 
področju kulture je Občina 
Brežice v letošnjem letu pred-
videla nekaj več kot 900 tisoč 
evrov sredstev, je za naš časo-
pis pojasnila vodja občinskega 
oddelka za družbene dejavno-
sti Patricia Čular. Neposred-
no financiranje društev in zvez, 
ki delujejo na področju kulture, 
poteka preko razpisov, ki so za 
leto 2018 odprti z rokom pri-
jave do 1. februarja. »Za letoš-
nje leto smo v primerjavi s pre-
teklimi leti razpise objavili že v 
decembru, tako da bi postop-
ke izpeljali v času do sprejema 
proračuna in po uveljavitvi le-
-tega v čim krajšem času zago-
tovili podpis pogodbe. S tem 
težimo, da društva čim prej pri-
dobijo informacijo o podpori in 
začnejo z izvajanjem progra-
ma,« dodaja Čularjeva. Potem 
ko so uvedli javno podpisova-
nje pogodb o sofinanciranju 
ter s tem pripomogli k trans-
parentnosti, so lani uvedli še 
avansiranje sredstev ob pod-
pisu pogodbe v višini 50 %, s 
čimer so omogočili prijavo dru-
štvom za pokrivanje stroškov 
prostorov za vadbo, kjer ti niso 
v javni lasti. Društva, ki imajo 
lastne prostore, lahko dobijo 
tudi dodatna sredstva za nji-
hovo vzdrževanje, ogrevanje 
ipd. Letošnja novost bo pose-
ben razpis za društva upoko-
jencev, ki so se doslej prijavlja-
la na razpise na več področjih.
Župan je ob koncu čestital dru-
štvom za lanske dosežke na ra-
znih tekmovanjih in jim jih za-
želel tudi v letošnjem letu.
� Peter�Pavlovič

Ob�koncu�»uradnega«�dela�srečanja�so�brežiški�kulturniki�
nazdravili�in�zapeli.

Franc Kene, dolgoletni zborovodja iz Glo
bokega: Glede na to, da je ljubiteljska kultura 
v občini zelo razširjena, je normalno, da nam 
vsem skupaj primanjkuje denarja, mislim, da 
bi vseeno morali dobiti več. Pevski zbor ali 
vaško društvo z 2.000 evri na leto ne more 
shajati in mora sredstva dobiti še nekje drug-

je. Pogoji za delo so ponekod boljši, ponekod slabši. Zelo dob-
ro je, če ima društvo na voljo svoje prostore ali jih lahko dobi 
v uporabo, tam, kjer šole to podpirajo, je veliko lažje. Veliko je 
odvisno tudi od ljudi, koliko je v posameznih skupinah entu-
ziastov, ki res z veseljem prihajajo na vaje in izvedejo kakšen 
projekt, ponekod se je treba glede tega malo potruditi.

Alja Kovačič, predsednica Tamburaškega 
orkestra KUD Oton Župančič Artiče: Meni 
se zdi, da je naš položaj še vedno v redu. Se-
veda je veliko odvisno od nas samih in naše-
ga prostovoljnega dela, ampak na koncu smo 
uslišani, kadar rabimo pomoč, tako na JSKD 
kot na občini. Če primerjam z 10, 15 leti na-

zaj, je papirologija postala zelo zahtevna in vzame veliko časa 
ter je moraš biti kar vešč. Zgolj sredstva, ki jih dobimo na raz-
pisu, niso dovolj, rabimo še sredstva od vstopnin na koncertih, 
sponzorstva ipd., odvisno je tudi od ambicij, kaj želiš. S prip-
ravljenostjo ljudi za sodelovanje nimamo težav, vedno pa sta 
gonilna sila le ena ali dve osebi, to je pač standard.

SENOVO - Gledališka skupi
na DKD Svoboda Senovo je 
na predzadnji dan starega 
leta na odru Doma XIV. di
vizije predstavila gledališki 
dogodek, ki so ga poimeno
vali kar Španski večer.

Španski večer sestavlja deset 
zgodb, ki so jih senovski gleda-
liščniki izbrali iz zbirke dram-
skih del Ljubezenske in šaljive 
slike al fresco sodobnega špan-
skega dramatika Joseja Luisa 

Alonsa de Santosa. Režiser-
ka Boža Ojsteršek jih je ume-
stila v okolje španske gostilne, 
kjer spoznamo njihove zgod-
be. Rdeča nit je ljubezen, ki 
ima različne obraze. Deset di-
alogov in monologov so v celo-
to povezali s španskimi plesi in 
glasbo, kar je nadgradilo gleda-
liški dogodek v pravi spektakel, 
ki je naletel na prisrčen odziv 
domače publike. Ta je svoje gle-
dališčnike tudi tokrat nagradila 
z dolgim in gromkim aplavzom. 

Za kulinarično presenečenje 
gledalcev po predstavi je v avli 
v španskem stilu s sangrijo, 
špansko pito in še s čim poskr-
bela Gostilna Senica.

Ponovitev predstave je bila 
še 5. januarja, drugih repriz 
Španskega večera kot celo-
te pa Gledališka skupina DKD 
Svoboda Senovo ne načrtuje, 
saj je za to predstavo prilago-
dila senovski oder. 
� Boštjan�Colarič

Ovacije za senovski Španski večer 

Skupinska�fotografija�ustvarjalcev�Španskega�večera

BREŽICE - Ljudje v tretjem življenjskem obdobju so danes vse 
bolj aktivni, saj se zavedajo, da znanje potrebujejo za kvalitetnej-
še življenje in da gredo lahko le tako v korak s časom, razume-
jo sodoben način življenja in se znajo odzvati različnim življenj-
skim okoliščinam. Tako tudi število članov Društva Modra sova, 
UTŽO Brežice počasi raste in se spreminja glede na interese po-
sameznikov. Največ zanimanja je za učenje jezikov in zeliščarski 
krožek. Jezikovni krožki (angleški in nemški jezik) so prilagojeni 
stopnji znanja jezika posamezne skupine. V zeliščarskem krožku 
udeleženci poglobljeno spoznavajo moč zelišč in začimb ter nji-
hovo dolgotrajnejšo uporabnost za ohranitev zdravja in samo-
pomoč. Učenje poteka tudi na terenu in v naravi. 
Ob podpori Občine Brežice in partnerjev Mladinski center (MC) 
Brežice, OŠ Bizeljsko in Računalništvo Zaplatič Jesenice na Do-
lenjskem je društvo izvajalo projekt računalniškega opismenje-
vanja »Migam z@ računalnikom«, ki ga vodi predsednica društva 
Lilijana Žiroš ob pomoči prostovoljca Branka Kovačevića. Od 
septembra 2017 do konca leta je bilo izvedenih sedem začetnih 
(48-urnih tečajev) in ena nadaljevalna skupina (35-urni tečaj). 
Poleg računalniškega opismenjevanja je društvo izvedlo še en-
kratna izobraževanja: Osebno digitalno potrdilo, ki sta ga izved-
la Alison Teodorovič in Jože Lovenjak z Upravne Enote Breži-
ce, in E-zdravje, ki ga je izvedel Simon Indihar z Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje Ljubljana. Skupaj je funkcionalno ra-
čunalniško pismenost pridobilo 220 udeležencev. 
»V imenu Društva Modra sova, UTŽO Brežice se zahvaljujem di-
rektorici ZPTM Brežice Matejki Gerjevič, ki nam prijazno omo-
goča koriščenje računalniške učilnice za namen izvajanja raču-
nalniških tečajev in učenja jezikov,« je še sporočila predsednica 
društva Lilijana Žiroš.
� Vir:�Društvo�Modra�sova

Modra sova v 3. študijskem letu

Končno odobren športni oddelek
BREŽICE, KRŠKO - Potem ko je Gimnazija Brežice v zadnjih le-
tih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) 
dvakrat neuspešno poskušala pridobiti program športnega 
oddelka, ji je tokrat vendarle uspelo. Delovna različica razpi-
sa za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/19, ki jo je ravna-
telj Uroš Škof prejel od MIZŠ, predvideva nov, športni oddelek 
brežiške gimnazije. Kot je razvidno iz preglednic MIZŠ v zvezi 
z razmestitvijo novih programov in obsegom razpisanih mest 
za vpis novincev v naslednje šolsko leto, bo poleg splošnega 
gimnazijskega programa, za katerega je razpisanih 112 mest, 
na voljo tudi športni oddelek z 18 vpisnimi mesti. »Po treh le-
tih pošiljanja prošenj, vlog in obrazložitev nam je končno le 
uspelo dobiti program športnega oddelka. Vloga tokrat ni bila 
nič drugačna, smo pa več truda vložili v vključevanje javnosti: 
organizirali smo okroglo mizo, stopili smo do skoraj vsakega 
športnega kluba v Posavju, za mnenje smo zaprosili nekatere 
panožne športne zveze ter to priložili k vlogi. Želeli smo vide-
ti, ali športna sfera v Posavju dejansko želi ta program na gi-
mnaziji, saj tudi izvajanje brez sodelovanja športnih klubov ne 
bo mogoče,« je za naš časopis povedal Škof. V razpisu za pro-
gram bo navedeno, katere kategorizacije športnikov bodo po-
goj za vpis v ta oddelek. »Zdaj je pred nami drugi korak - da 
napolnimo teh 18 vpisnih mest. Upamo, da se bo dovolj deve-
tošolcev odločilo za ta program,« je še dodal.

Obenem je iz preglednic razvidno še, da Ekonomska in trgo-
vska šola Brežice za naslednje šolsko leto ponovno ni uspela 
pridobiti dveh predlaganih programov, bolničar - negovalec in 
zdravstvena nega, Srednja poklicna in strokovna šola (SPSŠ) 
Krško pa je želela pridobiti program papirničar, a ministrstvo 
ni ugodilo tej želji. Dodajmo še, da bo v šolskem letu 2018/19 
po odločitvi ministrstva razpisan en oddelek programa tehni-
ška gimnazija na Gimnaziji Krško (28 mest) in ne dva oddel-
ka, kot je predlagala šola, bosta pa dva oddelka (56 mest) raz-
pisana za program elektrotehnik na SPSŠ Krško. 

 R.�R.,�P.�P.
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BREŽICE - Študenti brežiške Fakultete za turizem Univerze v Ma-
riboru so se v decembru odločili polepšati praznike otrokom, 
starostnikom in zapuščenim živalim. Tako so v dobrodelni akci-
ji zbirali igrače in knjige ter hrano za zapuščene živali. Lokalne 
ustanove so obiskali ob dnevu fakultete, ko je Fakulteta za turi-
zem praznovala 8. obletnico ustanovitve. Najprej so obiskali Dom 
upokojencev Brežice, kjer so starejše občane razveselili s kraj-
šim programom in pesmijo, pri petju pa so se jim pridružili tudi 
mnogi stanovalci doma. Nato so študenti zbrano hrano za zapuš-
čene pse in mačke izročili društvu za zaščito in pomoč živalim 
sveta Animal Angels Slovenija. Nazadnje so se študenti odpravi-
li še v Splošno bolnišnico Brežice, kjer so otroški oddelek obda-
rili z igračami, knjigami in družabnimi igrami.
Dan fakultete se je nadaljeval v popoldanskih urah s podelitvi-
jo nagrad najboljšim študentom v študijskem letu 2016/17. Po 
uvodnem pozdravu prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo 
doc. dr. Maje Turnšek Hančič je priznanja in nagrade preje-
lo pet študentov in študentk, ki so v preteklem letu dosegli naj-
višji učni uspeh, to so Anja Lukan, Martina Senekovič, Katja 
Kokot, Aljaž Nerad in Bogdan Turnšek. Najvišje priznanje fa-
kultete – zeleni kompas za najboljšega diplomanta fakultete za 
turizem pa je prejela Nika Mernik. 
� Vir:�FT�Brežice

SEVNICA - Člani Študentskega kluba Sevnica so se spet lotili pro-
jekta December – mesec dobrodelnosti ter zbirali trajno hrano, 
gospodinjska in ostala sredstva, ki bi socialno ogroženim druži-
nam v občini Sevnica na obraze narisala nasmeh ter polepšala 
praznike in zadnje dni v letu. S tem namenom so študentke in 
študentje z dijakinjami in dijaki Študentskega kluba Sevnica z 
noto dobrodelnosti prosili osnovne šole in podjetja v občini Sev-
nica, da se priključijo projektu in na kakršen koli način pomaga-
jo tistim, ki potrebujejo roko sočloveka. V treh tednih so zopet 
dokazali, da se s povezovanjem in merico dobrodelnosti lahko 
za ljudi v stiski zbere veliko hrane in raznih sredstev. 23. decem-
bra so socialno ogrožene družine prejele praznične pakete, Štu-
dentski klub Sevnica pa se zahvaljuje vsem, ki ste s svojimi moč-
mi k temu pripomogli.
� Vir:�Študentski�klub�Sevnica

Dobrodelni december brežiških 
študentov turizma 

Študentje�turizma�pred�obiskom�Splošne�bolnišnice�Brežice

December – mesec dobrodelnosti 

LISCA - Že tradicionalni novoletni pohod na Lisco 2. januarja je 
tudi letos zaznamovala lepa udeležba, saj se ga je udeležilo 20 
pohodnikov. Po zboru in voščilih udeležencev na »rondoju« v 
Sevnici se je pohod pričel od cerkve v Podgorju preko Orehovca 
na Lisco, kjer nas je že na sredi vzpona pričakala snežena pra-
vljična dežela. V Jurkovi koči nas je pričakal oskrbnik Vinko Go
vekar s toplim čajem. Po počitku in okrepčilu smo pot nadalje-
vali preko Ješivca do Darinkinega zavetišča na Ivcah, kjer so nas 
že tradicionalno toplo sprejeli in pogostili, za kar se zahvaljuje-
mo gostiteljema Darinki in Janku Avguštinu. Dobro razpolože-
ni smo se pozno popoldan vračali v dolino.
  J.�L.,�foto:�Irena�Rugelj

Novoletni pohod na Lisco

Pohodnike�je�pričakala�snežna�idila.

Udeležila se ga je približno tre-
tjina vseh povabljenih, tj. okoli 
80 starejših, za katere so prip-
ravili kulturni program, ob 
pogostitvi pa so imeli prilož-
nost za druženje in obujanje 
spominov. Na začetku je tako 
starejše kot tudi povabljene 
goste, prostovoljke RK in na-
stopajoče pozdravila ravnate-
ljica artiške šole Vesna Bogo
vič ter jim zaželela predvsem 
zdravja, da se bodo prihodnje 
leto lahko ponovno srečali na 
takem dogodku. Nato je sle-
dil kulturni program v izved-
bi pevske zasedbe Fantje ar-
tiški in učencev OŠ Artiče, ki 
so nastopili z igranjem inštru-
mentov, petjem in recitacija-
mi. Predsednica KO RK Artiče 
Zofka Godec je najprej bese-
do predala predsednici OZRK 
Brežice Antoniji Zaniuk, ki je 
poudarila vlogo prostovoljk in 
prostovoljcev RK po terenu, ki 
s svojo prisotnostjo pomagajo 
pomoči potrebnim ter s prija-
zno besedo in nasmehom po-

Srečanje, ki blaži osamljenost
ARTIČE - Krajevna organizacija Rdečega križa Artiče je tudi v letu 2018 organizirala ponovoletno srečanje 
starejših nad 70 let, ki prihajajo iz KS Artiče, vsako leto pa se jim pridružijo tudi starejši iz KS Pečice in KS 
Križe. Drugi januarski petek je v prostorih OŠ Artiče potekalo že 22. srečanje po vrsti.

magajo razrešiti marsikatero 
težavo. »Naše vodilo je pomoč 
brez razlikovanja, brez 'pre-
dalčkanja' po strankah, ve-
roizpovedi ali kako drugače. 
Videti moramo le človeka, nje-
govo trenutno stanje, stisko in 
mu po svojih močeh pomaga-
ti,« je dejala in še dodala, da 
tudi s takimi srečanji skušajo 
odpraviti duševne stiske sta-
rejših, posledično pa tudi nji-

hovo osamljenost.

Srečanja se je udeležila tudi 
brežiška podžupanja Katja 
Čanžar. Naštela je nekaj pro-
jektov, namenjenih starejšim 
občanom, ki jih sofinancira 
tudi občina, pred dnevi so tudi 
v brežiški občini začeli izvaja-
ti projekt Sopotnik. Vse nav-
zoče so pozdravili tudi pred-
sednik sveta KS Artiče Anton 

Gajšek, ki je povedal nekaj 
več o projektih in investicijah, 
ki so se zgodili v preteklem oz. 
se bodo v letošnjem letu, pred-
sednik KO DIS Artiče Karl Le
vak in župnijski upravitelj v 
Artičah Franc Rataj. Godče-
va je še omenila, da je 14 ak-
tivistk KO RK Artiče pred de-
cembrskimi prazniki obiskalo 
tudi 16 starejših iz KS, ki biva-
jo v domovih za starejše obča-
ne. Na srečanju so se še pose-
bej zahvalili in tudi nagradili 
po dva najstarejša udeležen-
ca, in sicer sta bila to iz KS Ar-
tiče 94-letna Anka Rožman iz 
Dečnega sela in 84-letni Miha 
Ogorevc iz Artič, druga najsta-
rejša udeleženka iz KS Artiče je 
bila 92-letna Jožefa Grahek iz 
Dečnega sela, iz KS Pečice pa je 
bil prisoten Franc Švajger, ki 
šteje 73 let. Za prešerno razpo-
loženje vseh zbranih sta v na-
daljevanju dneva poskrbela 
domačina Miro in Jože.

 R. Retelj

Štirje�najstarejši�udeleženci�iz�KS�Artiče�in�KS�Pečice�s�pred-
sednico�KO�RK�Artiče�Zofko�Godec

Povabljence so pozdravili 
predsednica KO RK Kapele Al
bina Zorčič, predsednica OZ 
RK Brežice Antonija Zaniuk 
in predsednik sveta KS Ka-
pele Ivan Urek. Vsi so izrek-
li prisotnim veliko lepih misli 
in dobrih želja. S ponosom 
in spoštovanjem smo name-
nili posebno pozornost trem 
najstarejšim prisotnim kraja-
nom – vsi starejši nad 90 let – 
Alojziji Balon, Jožefi Kreja
čič in Mirku Štraserju ter jih 
obdarili s skromnimi priložno-
stnimi darili. V zahvalo za pre-
dano in dolgoletno aktivnost v 
organizaciji RK Kapele so pre-
jele priznanja tri nekdanje čla-
nice: Terezija Urek, Antonija 
Urek in Breda Maček.

Vsi udeleženci so bili zelo nav-
dušeni nad izbranim progra-
mom, ki je potekal s presledki 
skozi ves čas druženja. S svo-
jo otroško prisrčnostjo so ga 
najprej popestrili trije vnu-

ŽUPELEVEC - Tudi letos smo aktivistke Krajevnega odbora Rdečega križa Kapele organizirale srečanje sta
rostnikov nad 75 let, ki je bilo 2. decembra v gostilni Erban v Župelevcu. Udeležilo se ga je 52 krajanov. 

ki aktivistk – Teja, Luka in 
Gašper. Sledila je pevska toč-
ka uspešne mlade glasbeni-
ce Nike Čižmek iz Globoke-
ga. Življenje in delo na kmetih 
v starih časih, kar se je dotak-
nilo vseh prisotnih, je zelo na-
zorno in v domačem narečju 
predstavila skupina »Kapev-
ske tračarice« iz sekcije za oh-
ranitev kulturne dediščine, ki 
so za svoj nastop prejele mo-

čan aplavz. Nastopila je tudi 
folklorna sekcija Društva upo-
kojencev Dobova-Kapele. Da 
je bilo druženje še bolj vese-
lo, je z glasbenimi vložki pos-
krbel mladi harmonikar, do-
mačin Jan Kramar. Dogajanje 
je s kamero spremljal Rudi 
Volčanjšek. Udeleženci so ob 
dobri hrani, pijači in doma-
čem pecivu prijetno kramlja-
li do mraka in obujali spomine 

na preživela leta in dogodke iz 
njihovega, z izkušnjami boga-
tega življenja.

V letu 2017 smo se aktivistke 
potrudile, da smo obiskale šti-
ri krajane, ki so v tekočem letu 
praznovali 90 let, in štiri kraja-
ne, ki so to mejo že prestopili, 
ter jih skromno obdarile. Obi-
skale smo tudi nekatere pomo-
či potrebne sokrajane in tiste, 
ki bivajo v domovih za starejše.
Zadovoljni in veseli obrazi na-
ših spoštovanih starejših kra-
janov so bili dokaz, da so ta 
poznojesenski sončni dan pre-
živeli lepo, in prav je, da vsem 
skupaj jesen življenja popestri 
tudi takšno druženje. Izreka-
li so prisrčno zahvalo vsem, ki 
so kakor koli pomagali pri iz-
vedbi srečanja. Poslovili smo 
se z obljubo, da se čez leto zo-
pet srečamo.

� Ivanka�Cerjak,�
� foto:�Rudi�Volčanjšek

Posebno�pozornost�so�namenili�trem�najstarejšim�udeležen-
cem�srečanja,�vsem�starejšim�od�90�let.

Popestrili jesen življenja

BREŽICE, SV. VID - Na Zavo-
du za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice tudi letos na-
daljujejo s tradicijo nočnih po-
hodov na Sv. Vid, ki pa so tokrat 
oviti v prav posebno tematiko. 
Na pohodih povezujejo zgod-
be današnjih dni, ki jih pišejo 
ljudje ob Gorjancih in rekah, 
z zgodbami, ki sežejo vse tja 
do pozne antike. 10. januarja 
so v sklopu prvega tematske-
ga pohoda (prvi je odpadel za-

radi slabega vremena) obdela-
li kar dve temi: Rimsko cesto 

in utrdbe na Gorjancih. Na po-
stanku ob poti na vrh so izve-
deli, da sta na širšem območju 
Čateža oziroma Krško-breži-
škega polja potekala dva kraka 
rimske ceste, ki je povezovala 
Ljubljano in Sisak, poleg tega 
je na tem območju potekala 
meja med rimskima provinca-
ma Norik in Panonija. Za življe-
nje v okolici Čateža sta bili zelo 
pomembni tudi utrdbi Romu-
la in Gradišče pri Velikih Ma-

lencah. Spoznali so značilnos-
ti območja v rimskih časih ter 
pomembnost reliefnih razmer, 
ki so omogočale nadzor ključ-
nih točk rimske ceste in s tem 
kontrolo ter varnost ljudi in na-
ravnih bogastev. Včeraj, 17. ja-
nuarja, so razgledno točko nad 
Brežicami osvojili v duhu te-
matike Rimskih term, 24. janu-
arja je na vrsti splavarjenje, 31. 
januarja savske ladje itd.
� Vir:�ZPTM�Brežice

Nočni tematski pohodi na Sv. Vid

10.�januarja�je�potekal�prvi�
od�osmih�nočnih�pohodov.
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Društvo je v svojem govoru 
predstavil predsednik Miha 
Jazbec. V društvo je vključe-
nih okoli 230 članov. Najsta-
rejši član je Franc Sigmund, 
ki je praznoval 102 leti, najsta-
rejša članica pa Amalija Ke
ber, ki je v decembru dopol-
nila 99 let. 57 članov je starih 
od 80 do 89 let, osem članov je 
starejših od 90 let. 

Ob jubileju smo izdali tudi pu-
blikacijo z naslovom Naših 70 
let, v kateri smo na kratko opi-
sali zgodovino društva. Uprav-
ni odbor je ob tej priložnos-
ti zaslužnim članom podelil 
zahvale za prizadevno dolgo-
letno delo v društvu. Preje-
li so jih: Anica Koritnik, Jože 
Livk, Nande Prijatelj, Pavla 
Lamovšek, Jožica Revinšek, 

Igralsko skupino je leta 1972 
ustanovil Rudi Filej, učitelj slo-
venskega jezika na sevniški 
osnovni šoli, ki mu je bila po-
leg učiteljevanja blizu tudi reži-
ja. Oder mladih je aktivno delo-
val do leta 1989, za marsikoga 
čudovitih 17 let. Ob tem je Pe
ter Žuraj, ki je po odhodu File-
ja nadaljeval z vodenjem sku-
pine in režiranjem, dejal: »V 
bistvu se ni nikoli končalo, mi 
še vedno sodelujemo.« Oder 
mladih je prvič resneje opozo-
ril nase s predstavo Zlati čevelj-
ci, z Zlato mladino so navduši-
li samega avtorja - slovenskega 
dramatika, pesnika, pisatelja in 
publicista Igorja Torkarja, no-
minirani so bili za nastop v gr-
škem Korintu, sodelovali so na 
Linhartovem srečanju gledali-
ških skupin ... 

Sevniški Oder mladih je bil pre-
dan svojemu delu, poslanstvu 

Bo Oder mladih ponovno oživel? 
SEVNICA - Na enem izmed lanskoletnih pogovornih večerov, ki se odvijajo enkrat mesečno na sevniškem 
gradu pod imenom Grajska tlaka, sta bila gosta Peter Žuraj in Dušan Senica, člana včasih zelo uspešne in 
širom Posavja ter slovenskega prostora znane gledališke skupine Oder mladih. 

širjenja lepe slovenske besede 
slovenskih avtorjev besednih 
umetnin - vsi so bili ena velika 
družina, v kateri je bil vsak dro-
bec pomemben in vsaka oseba 
nepogrešljiva. »Tudi zaodrje je 
bilo pomembno, šepetalka, ele-
ktričar, lučkar …« je pripomnil 

Peter Žuraj, ki je kot znan sev-
niški tiskar pogosto v sodelo-
vanju s pokojnim umetnikom 
Zdravkom Balogom tudi prip-
ravljal in tiskal vabila ter pla-
kate za predstave. »Ladja brez 
kapitana oziroma kapitan brez 
posadke ne more pluti po mor-

ju,« je dodal Dušan Senica, 
zaposlen kot zdravnik v sev-
niškem zdravstvenem domu. 
S tem je odgovoril na vpra-
šanje, če bo Oder mladih za-
čel s ponovnim delovanjem; a 
kjer je volja, tam je pot, bi lah-
ko rekli - med obiskovalci je bil 
eden prvih igralcev Stane Po
žun, Tatjana Vidmar in Jožica 
Prah pa sta se ob ogledu že ra-
hlo orumenelih fotografij z ve-
seljem spominjali sodelovanja 
v predstavi Kabaret v kabaretu, 
ki so jo sevniški gledališčniki 
postavili na oder ob 10-letnici 
delovanja. In zakaj ne bi pripra-
vili še ene jubilejne predstave? 
»Razmišljali smo, da bi naredili 
še kakšno predstavo. Vsi so bili 
za,« je dejal Žuraj, ki je pred ča-
som želel ponovno zbrati čla-
ne skupine Oder mladih, a se je 
na koncu izkazalo, da bi bili vsi 
raje gledalci kot igralci. 
 Smilja Radi

Peter�Žuraj�(levo)�in�Dušan�Senica�(desno),�člana�v�preteklo-
sti�uspešne�sevniške�gledališke�skupine�Oder�mladih.�Z�njima�
se�je�pogovarjal�Pavel�Perc.

Ob jubileju zahvale in plakete

Sevniški�župan�Srečko�Ocvirk,�predsednik�društva�Miha�Jaz-
bec�in�tajnica�Fanika�Rupar

RADEČE - 5. januarja se je v 
župnijski cerkvi sv. Petra v 
Radečah odvijal dobrodel
ni koncert za orgle, ki so po
novno zadonele po dobrih 
štirih mesecih temeljite ob
nove.

»Obnova pnevmatskih orgel 
v župnijski cerkvi je pod vod-
stvom mojstra Marijana Bu
kovška potekala od julija do 
oktobra 2017. V procesu či-
ščenja in obnove so bile raz-
stavljene in tako je bilo več 
kot 1700 piščali očiščenih ter 
obnovljenih, dotrajana opre-
ma pa zamenjana,« je pripo-
vedoval župnik Miro Bergelj 

Dobrodelni koncert za orgle 

ŠENTJANŽ - Društvo upokojencev Šentjanž je konec novembra praznovalo lep jubilej – 70 let delovanja. Ta 
dogodek smo obeležili s programom, ki so ga pripravili učenci OŠ Šentjanž z mentorji in Šentjanški jurje
valci. Program je povezoval Boštjan Repovž.

Rezi Repovž, Jožica Urban
čič, Martina Hočevar, Rozi 
Bale, Marija Gorenjc, Ma
rija Okorn, Gustelj Umek, 
Miha Jazbec in Fanika Rupar. 
Cvetki in Slavku Jazbecu so 

podelili posebni zahvali za or-
ganizacijo ter vodenje izletov 
in pohodov, zahvalo je prejel 
tudi Milan Sotlar za pripra-
vo in oblikovanje publikacije 
Naših 70 let. Zahvale za zgle-

dno sodelovanje so prejeli še: 
Turistično društvo Šentjanž, 
Društvo vinogradnikov Šen-
tjanž, PGD Veliki Cirnik, PGD 
Šentjanž, Šentjanški jurjeval-
ci, pobrateno Društvo upoko-
jencev Razbor, Osnovna šola 
Šentjanž, Pokrajinska zveza 
društev upokojencev Posavje 
Krško, Krajevna skupnost Šen-
tjanž in Občina Sevnica. Pred-
stavnik Zveze društev upo-
kojencev Slovenije in hkrati 
predsednik Pokrajinske zveze 
DU Posavje Jože Žnidarič je 
podelil plakete društvu, pred-
sedniku in tajnici. Prisotne 
je pozdravil tudi župan obči-
ne Sevnica Srečko Ocvirk. Po 
zaključku programa in pode-
litvi priznanj smo se okrepča-
li in poklepetali.
� Fanika�Rupar

Imajo dva manuala in pedal. 
Nameščenih je 24 registrov, 
ki jih sestavlja prek 1700 lese-
nih in kovinskih piščali. Lahko 
rečemo, da so največji in naj-
pomembnejši inštrument v 
našem kraju,« je tekel opis na-
stanka in sestave inštrumenta. 
»Obnova orgel predstavlja za 
župnijo kar velik finančni zalo-
gaj, zato smo želeli z dobrodel-
nim koncertom pridobiti nekaj 
sredstev,« je še pojasnil doma-
či župnik. 

Na dobrodelnem koncertu so 
sodelovali: violinistki Tanja 
Sonc in Daria Radics, organist 
Dalibor Miklavčič in MePZ sv. 

Peter Radeče. Domačinka Ta-
nja Sonc sodi v mlajšo gene-
racijo sodobnih ter perspek-
tivnih glasbenikov in mednje 
sodi tudi Daria Radics, ki je 
trenutno študentka Akademi-
je za glasbo v Ljubljani, kamor 
je prišla iz Novega Sada. Dali-
bor Miklavčič, ki je na dunajski 
univerzi za glasbo končal štu-
dij orgel, je svetovno priznani 
slovenski glasbeni virtuoz na 
pedalnem klavirju in pedal-
nem čembalu. MePZ sv. Peter 
Radeče obeležuje 25-letnico 
delovanja in vzorno opravlja 
vlogo župnijskega cerkvenega 
pevskega zbora.
  S.�Radi,�foto:�N.�Vahtar

in dodal še nekaj zanimivo-
sti o glasbenem inštrumentu, 
ki ga zaradi velikosti kot teh-
nične dovršenosti imenujejo 
tudi kraljica glasbil. »Orgle je 
izdelal Franc Jenko leta 1938 
in letos torej praznujejo 80 let. 

Violinistki�Tanja�Sonc�(v�sre-
dini)�in�Daria�Radics�ter�or-
ganist�Dalibor�Miklavčič

KTRC Radeče čaka leto, polno pestrih aktivnosti, povezanih s števil-
nimi novimi projekti. Trenutno pa je najbolj živahno na področju že 
utečenega projekta Večgeneracijski center Posavje, v okviru kate-
rega se zlasti z mladimi povezujemo tudi v občini Radeče. Tako med 

drugim v Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče izvajamo učne delav-
nice, na katerih se naši prostovoljci z učenci srečujejo vsak torek in 
sredo. Urice učnih delavnic so vedno poučne in polne zanimivih, vča-
sih presenetljivih informacij. Bistvo našega druženja je učna pomoč 
učencem. Skupaj preverimo naloge, beremo, ponavljamo snov pred 
preverjanji znanja in rešujemo druge zagonetke, ki se pojavijo pri 
učenju. Ko nam čas in šolske obveznosti učencev to dopuščajo, raz-
iskujemo skrivnosti kitajskih pismenk in kitajske kulture. Spoznava-
mo se s kaligrafijo, ki je za Kitajce mnogo več kot le lepopisje. Hkra-
ti na ta način vzpostavljamo družbeno pozitiven odnos do pisanja z 
roko, umetnosti, ki počasi tone v pozabo. 

Učne delavnice VGC Posavje

Osnovna šola Marjana Nemca Radeče je tudi letos s svojimi učenci 
aktivno pristopila k nacionalnemu projektu Turizmu pomaga lastna 
glava. Le-ta poteka pod organizacijskim okriljem Turistične zveze 
Slovenije in Zavoda za šolstvo, primarni namen projekta pa je spod-
buditi delovanje osnovnošolcev na področju turizma. Ciljne usmeri-
tve so vezane na prepoznavanje turističnih potencialov domačega 
kraja, na iskanje možnosti za njegov hitrejši razvoj ter na oblikovanje 
turističnih zgodb na način, ki bo spodbudil podjetništvo, trženje na-
ravnih danosti in ostale ponudbe v vseh možnih oblikah. Tema pro-
jekta je Kultura in turizem, kar sovpada z Evropskim letom kulturne 
dediščine. Osnovna šola je k sodelovanju povabila tudi KTRC Radeče, 
ki je prepoznal pomen in moč mlade energije v turizmu. Skupen cilj 
je  turiste navdihniti k odkrivanju kulturnega bogastva radeške de-
diščine, umetnosti, prireditev, kulinarike in življenjskega sloga pre-
bivalcev. Ker so zgodbe tukajšnjih ljudi neločljivo povezane s tradi-
cijo izdelave papirja, so se mladi na pobudo KTRC Radeče odločili, 
da raziščejo zgodovino papirništva na tem območju. Slednja bo tudi 
v sodelovanju s podjetjem Radeče papir Nova d.o.o. vključena v tu-
ristične tokove. 300-letna tradicija namreč ponuja obilo možnosti 
za oblikovanje kvalitetnega turističnega produkta, medgeneracijsko 
učenje in mlade ambicije pa lahko zagotovo kvalitetno prispevajo k 
razvoju turizma v našem okolju. Svojo zamisel bodo učenci predsta-
vili na 32. vseslovenskem festivalu mladih. 

Osnovnošolci o turističnih 
potencialih Radeč

w w w . r a d e c e . s i
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V uvodu sta zbranim zažele-
la dobrodošlico predsedni-
ca društva Snežana Resman 
in krški župan mag. Miran 
Stanko. Slednji je ob tem po-
hvalil društvo za organizaci-
jo različnih dogodkov, s kate-
rimi si prizadeva, da bi svojim 
članom ponudilo pestro pale-
to aktivnosti, med katere so-
dijo tudi tovrstna srečanja, ki 
so pomembna z vidika ohra-
njanja socialnih stikov, saj se 
le-ti z upokojitvijo praviloma 
zmanjšajo. Dobre želje sta na 
zbrane naslovili tudi direkto-
rica Centra za socialno delo 
Krško Marina Novak Rab
zelj in vodja Pomoči na domu 
pri CSD Carmen Rajer, ki sta 
jih ob tej priložnosti seznani-
li tudi z možnostjo uporabe 
brezplačnih prevozov starej-
ših oseb. Slednje so namreč v 
začetku tega tedna v sodelo-
vanju s CSD Krško in Občino 
Krško začeli izvajati v Zavodu 
Sopotniki. Aktivistke društva 
so obdarile najstarejša udele-
ženca srečanja, med ženska-
mi Rozalijo Žibert z Brez-
ja pri Senušah, ki je na pragu 
94. življenjskega jubileja, ter 
med moškimi Gvida Grabar
ja iz Krškega, ki bo jeseni do-
polnil 99 let, hkrati pa so če-
stitale tudi Ivanki Ivačič in 
Frančiški Marič, ki sta prav 

Dan, ki si ga zapomnijo …
KRŠKO - Društvo upokojencev Krško je 11. januarja v krški hotel City povabilo 
na tradicionalno ponovoletno srečanje najstarejše člane društva. Slednjih, ki so 
dopolnili 80 ali več let, se je zbralo kar okoli 120 od 320 vabljenih, sicer pa je v 
društvo včlanjenih 1087 upokojencev.

11. januarja praznovali oseb-
na jubileja. 

Z glasbenimi nastopi so dogo-
dek popestrili harmonikarji 
Glasbene šole Krško, ki jih po-
učuje Stane Cetin, program pa 
je duhovito povezovala Vidka 
Kuselj, ki je med drugim de-
jala, »da življenje niso dnevi, 
ki so minili, temveč dnevi, ki 
si jih zapomnimo«. In med te, 
sodeč po vedrih obrazih in ži-
vahnem klepetu udeležencev, 
ki so se ob pogostitvi v veli-
kem številu zadržali več ur, je 
sodilo tudi letošnje ponovo-
letno srečanje. Ponovna pri-

ložnost za snidenje članic in 
članov, upokojenih občank in 
občanov, pa bo že kmalu, saj v 
društvu za 24. februar načrtu-
jejo letni občni zbor članstva, 
ki bo tako kot prejšnja leta po-
tekal v Kulturnem domu Kr-
ško, s pričetkom ob 10. uri. 
Na njem bo vodstvo prisotne 
ob kulturnem programu sez-
nanilo z realiziranim progra-
mom dela v minulem letu ter 
z načrtovanimi aktivnostmi v 
letošnjem letu, uradnemu delu 
pa bo sledilo druženje in po-
novno priložnost za prisrčna 
snidenja.
 Bojana Mavsar

Najstarejša�udeleženka�srečanja�Rozalija�Žibert�(na�fotogra-
fiji�v�družbi�Ladija�Arha�iz�Kobil)�nam�je�ob�tej�priložnosti�
povedala,�da�je�naša�zvesta�bralka�in�da�prebere�Posavski�
obzornik�od�prve�do�zadnje�strani.

Nadzor kakovosti

Prebivalci občin Krško in Kostan-
jevica na Krki, ki so priključeni na 
javne vodovode, se oskrbujejo s 
pitno vodo iz 11 vodnih virov. Ka-
kovost pitne vode iz teh virov je 
bila v letu 2017 dobra, 97 % vseh 
odvzetih vzorcev je bilo zdravst-
veno ustreznih.

Nadzor kakovosti pitne vode se 
redno vrši po celotnem vodovod-
nem omrežju: od zajetja do pipe 
uporabnika. Izvaja ga Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano (NLZOH), enota Novo mes-
to. V letu 2017 je bilo v sklopu tega 
nadzora odvzetih 380 vzorcev 
vode na 62 vzorčnih mestih, v 
sklopu lastnega nadzora še 200 
vzorcev ter dodatnih 50 vzorcev v 
sklopu državnega monitoringa. 

Neskladni so bili 3 % vseh mikro-
bioloških vzorcev vode, večinoma 
zaradi prisotnosti bakterij, ki pa ne 
ogrožajo zdravja ljudi. Nesklad-
nost se večinoma pojavlja zaradi 

neustrezne interne inštalacije. 
V takih primerih smo ugotavlja-
li vzroke onesnaženja in izvajali 
ukrepe za njihovo odpravo ter se 
po potrebi posvetovali z NLZOH 
Novo mesto. Za zagotavljan-
je varne oskrbe se voda na vseh 
vodovodih stalno klorira, razen na 
viru Brege.

V sklopu fizikalno-kemijskih ana-
liz smo preverjali osnovne para-
metre (amonij, barvo, motnost, 
pH vrednost, vonj ter okus) ter 
dodatne parametre, ki se (lahko) 
pojavljajo v pitni vodi v višjih kon-
centracijah. Od 48 vzorcev je bil 
neustrezen samo 1 vzorec vode, 
kjer je bila minimalno presežena 
mejna vrednost za motnost. No-
tranji nadzor je pokazal, da so se 
koncentracije pesticidov na vod-
nih virih Krškega polja spustile 
pod mejno vrednost.

Na osnovi rezultatov analiz 
NLZOH ocenjuje, da je voda var-
na, zato naj bo voda iz pipe vaša 
prva izbira.

Koncentracija nitratov 
narašča v času gnojenja

Koncentracije nitratov so naraš- 
čale v zimsko-spomladanskem in 
jesenskem času ter dosegle mak-
simalno vrednost v januarju, kar se 
ujema z dinamiko gnojenja kmetij-
skih površin. Koncentracije so bile

 
nižje kot v letu 2016 in niso prese-
gle dovoljene mejne vrednosti.

Nasvet: Kaj storiti, če 
opazite puščanje vode? 

Najprej preverite, ali je okvara na 
javnem ali internem (notranjem) 
omrežju.

Interno omrežje (za vodomerom 
v smeri toka vode): zaprite ven-
til v vodomernem jašku pred 
vodomerom ter naročite odpravo 
okvare pri vodovodnem inštalate-
rju.

• 
• 
• 
• 

Javno omrežje (pred vodomerom): 
obvestite nas na telefonsko šte-
vilko 07 48 17 225 (v rednem de-
lovnem času od ponedeljka do 
petka med 7. in 15. uro) ali na 051 
686 301 (izven rednega delovnega 
časa).

Dobra kakovost pitne vode v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki
Voda je ključna za življenje in najbolj primerna pijača za zdravo hidracijo telesa. Zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne 
vode je najpomembnejša dejavnost družbe Kostak, zato je bila v letu 2017 velika pozornost usmerjena v nadzor kakovosti pitne 
vode. Po celotnem omrežju je bilo skupaj odvzetih 630 vzorcev, ki so pokazali, da je bila kakovost pitne vode v letu 2017 dobra. 
Z rednim investicijskim vzdrževanjem obnavljamo in izboljšujemo  vodovodno omrežje, v preteklem letu smo v sodelovanju z 
občinama Krško in Kostanjevica na Krki za ta namen porabili 840.00 EUR.

SMS OBVEŠČANJE - 
obvestila glede pitne 
vode v vsakem trenutku

Prijavni obrazec je na voljo 
na spletni strani kostak.si in 
na sedežu podjetja, priložen 
bo tudi pri februarski 
položnici za komunalne 
storitve, ki jo prejmete v 
začetku marca.

Uporabniki javne službe 
oskrbe s pitno vodo boste 
v začetku februarja hkrati z 
računi za januar 2018 prejeli 
letna obvestila o kakovosti 
pitne vode in načinih 
obveščanja glede oskrbe s 
pitno vodo. 
Informacije o kakovosti 
pite vode: 07 48 17 224 ali 
kostak@kostak.si

Janko Brulc, operativni vodja na 
oskrbi s pitno vodo

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

tradicionalne tematske strani "Znanje".

Vse zainteresirane vabimo k 
sodelovanju.

07 49 05 780 /  marketing@posavje.info

Projekt je financiran s strani 
Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport ter Evropske-
ga socialnega sklada. V letih 
2016 in 2017 so izvedli že 37 
skupin jezikovnih in računal-
niških tečajev ter programov 
usposabljanja za življenjsko 
uspešnost, trenutno poteka še 
osem programov. V naslednjih 
mesecih načrtujejo nove sku-
pine.

V letošnjem študijskem letu je 
programe uspešno zaključi-
lo 128 udeležencev, ki so jim 
podelili potrdila. Prejeli so jih 
udeleženci treh skupin tečaja 
Excel – znanje za večjo uspeš-
nost, tečaja Računalniška in 
digitalna pismenost, enega za-
četnega in dveh nadaljevalnih 
tečajev angleščine, začetega in 
nadaljevalnega tečaja nemšči-
ne ter začetnega tečaja ruščine. 

Potrdila udeležencem tečajev
KRŠKO - Ljudska univerza Krško je 15. januarja petič pripravila skupno podelitev 
potrdil udeležencem, ki so uspešno končali 50-urne jezikovne in računalniške te
čaje v projektu Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019. 

Kot je poudarila direktorica 
Ljudske univerze Krško Na
taša Kršak, so veseli velikega 
odziva zaposlenih Posavcev, ki 
si želijo pridobiti nova znanja. 
Predstavila je večje projekte 
Ljudske univerze Krško in po-
vabila udeležence prireditve 

k spremljanju aktualnih vse-
bin na njihovi spletni strani in 
ponovnem obisku. Dogodek 
so popestrili učenci Glasbene 
šole Krško s tremi glasbenimi 
točkami.

� Vir:�LU�Krško

Spominska�fotografija�prejemnikov�potrdil�z�vodstvom�LU�Krško
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Dogajanje v Mestni hiši je bilo 
decembra še posebej živahno. 
Topli kotiček z lokalnimi po-
nudniki, ki je obiskovalce va-
bil skozi cel december, je do-
segel svoj vrhunec zadnja dva 
dni v letu, ko je koncertno do-
gajanje in silvestrovanje na 
prostem obiskalo okoli 3000 
zabave, dobre hrane in druže-
nja željnih obiskovalcev.

»Z jasno vizijo promovirati lo-
kalno turistično ponudbo in 
ponuditi skupen prostor za 
trženje lokalne ponudbe ro-
kodelcev, vinarjev in kmetov 
smo tudi v lanskem letu v Me-
stni hiši zabeležili visoko šte-
vilko obiskovalcev, nekaj več 
kot 20 tisoč, kar je primerljivo 
z obiskom preteklih let. Prib-
ližno 60 % vseh obiskovalcev 
je slovenskih državljanov, kar 
40 % obiskovalcev pa prihaja 
od drugod, največ iz sosednje 
Hrvaške in Italije. Ugotavlja-
mo, da se struktura naših go-
stov iz leta v leto bistveno ne 
spreminja, je pa na dogodkih v 
času visoke poletne turistične 

V Mestni hiši je vse več turistov 
BREŽICE - Decembra so v Mestni hiši Brežice obeležili že peto obletnico delovanja, šteto od prenove njene 
zunanje podobe in vsebin v sklopu projekta Vrata turizma destinacije Posavje. V lanskem letu so zabeležili 
več kot 20 tisoč obiskovalcev, od tega je bilo 40 % tujcev.

sezone definitivno možno za-
znati večji odstotek turistov, 
čemur botruje tudi dejstvo, da 
smo tudi v lanskem poletju or-
ganizirali brezplačen turistič-
ni avtobus na relaciji Terme 
Čatež – Brežice,« poudarjajo 
v ZPTM Brežice, v okviru ka-
terega deluje Mestna hiša. Po-
leti so dogajanje pred Mestno 
hišo popestrili tudi s projek-
tom Mestna promenada, ki je 
vsako leto bolje obiskan in s 
katerim so obiskovalcem mes-

ta omogočili prijetne večere ob 
glasbi, lokalni hrani in pijači in 
drugih uličnih nastopih. 

V preteklem letu so v sodelo-
vanju z različnimi partnerji iz-
vedli kar nekaj izobraževanj 
s področja vinogradništva in 
kmetijstva, pripravili izbor 
županovih vin, izvedli niz de-
lavnic ročnih spretnosti, gos-
tili visoke predstavnike tujih 
držav in izjemno dobro obi-
skane Dneve podjetniških pri-

ložnosti, gostili so različne 
skupine in turistična društva, 
tiskovne konference, sprejeme 
in lokalne ponudnike, ki so se 
skozi celo leto, v sklopu temat-
skih mesecev, predstavljali na 
stojnicah. Poleg turističnih in-
formacij, s katerimi tuje obi-
skovalce opremijo v turistič-
no-informacijskem centru, 
le-ti radi poskusijo tudi lokal-
na vina iz mestne vinoteke in 
kupijo kakšen lokalni spomi-
nek. »Opažamo, da se nadalju-
je trend iz preteklih let in ljud-
je s počitnic domov še vedno 
radi prinesejo domače, lokalne 
produkte, vedno več pa trgovi-
no z lokalnimi izdelki obisku-
jejo tudi domačini, ki pravijo, 
da jim je všeč izbrana ponud-
ba domačih izdelkov na enem 
mestu.« S pestrim dogajanjem 
in zanimivimi vsebinami na-
daljujejo tudi v letu 2018, zato 
vabijo, da jih obiščete vsak dan 
od ponedeljka do petka med 8. 
in 18. uro ter v soboto med 8. 
in 14. uro.

� P.�P./vir:�ZPTM�Brežice

Trgovino�z�lokalnimi�izdelki�v�Mestni�hiši�obiskujejo�tako�do-
mačini�kot�turisti.

BREŽICE - V Mladinskem centru Brežice v sklopu projekta PiMP 
(Priložnosti in izzivi mladih v Posavju) številnim mladim omo-
gočajo sodelovanje na kvalitetnih in brezplačnih delavnicah, 
kjer pridobijo koristna in praktična znanja za hitrejšo zaposli-
tev. Do sedaj so opravili že okoli 230 izobraževalnih ur na števil-
nih delavnicah, v projekt pa se je vključilo že več kot 40 mladih, 
od katerih je bila polovica že uspešnih pri zaposlitvi. Ob obisku 
Vlade RS v Posavju je projekt PiMP na obisku v Mladinskem cen-
tru Brežice spoznala tudi ministrica za razvoj, strateške projek-
te in kohezijo Alenka Smerkolj, ki sta ji direktorica ZPTM Bre-
žice Matejka Gerjevič in vodja projekta PiMP Monika Gabrič 
predstavili aktivnosti in izzive v sklopu projekta.
V januarju pričenjajo z novimi delavnicami in vabijo mlade k so-
delovanju. Letos bodo imeli priložnost za sodelovanje na delav-
nicah iz grafičnega oblikovanja, turističnih priložnosti in dobrih 
praks, pri razvoju Zelene sheme in tržne ponudbe v turizmu, pri 
promociji lokalne turistične ponudbe in organizaciji prireditev. 
Špela Abram, že zaposlena udeleženka projekta pravi, da je PiMP 
super priložnost, da koristno porabiš prosti čas in se naučiš neče-
sa novega in uporabnega na zelo sproščen in zabaven način. Luka 
Rudman, ki je skozi projekt dobil motivacijo za samozaposlitev, 
dodaja, da je zelo koristno pridobivanje novih znanj z raznih pod-
ročij, tudi tistih, ki te ne zanimajo, ampak ti lahko pridejo še kako 
prav. Projekt PiMP sicer traja do septembra 2018.  P. P.

Projekt PiMP vabi tudi letos

SPOT REGIJE
CENTER ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM KRŠKO

Center za podjetništvo in turizem Krško 
z letom 2018 nadgrajuje svoje podporne 
storitve za potencialne podjetnike in podjetja 
iz VEM točke v t.i. Slovensko poslovno točko 
oz. SPOT svetovanje Posavje. 

Namen naše poslovne točke (prej VEM točka) je še naprej 
podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter obstoječim 
mikro, malim in srednje velikim podjetjem iz celotne regije, 
ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi, ter izboljšanje podjetni-
ške kulture. 

Cilji projekta so med drugim povečati informiranost in znanje 
za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podje-
tniškega ciklusa ter povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti. 
Eden izmed rezultatov projekta bo tako tudi povečanje števi-
la podjetij, ki prejmejo brezplačne storitve, navedene v na-
daljevanju.

Aktivnosti SPOT regije so: 
• Informiranje.
• Svetovanje.
• Animiranje in povezovanje regionalnega okolja.
• Usposabljanja in delavnice.
• Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti.
• Poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne 

subjekte.

Finančna podpora projekta je namenjena sofinanciranju 
podpornih storitev, ki jih izvaja Center za podjetništvo in 
turizem Krško kot nosilec projekta, skupaj s svojimi podizvajalci. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na Evropsko 
EKP (Evropska kohezijska politika) v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Uradne ure: 

Aktivnosti se izvajajo v skladu s potrebami ciljnih skupin na 
območju celotne regije oz. na sedežu SPOT svetovanje Posavje 
(Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško), in sicer v ponedeljek, torek, 
četrtek in petek v času uradnih ur od 8.00 do 14.00 ter v sredo 
od 11.00 do 17.00.

Info: 07/ 490 22 24 oz. 07/490 22 25. 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

C = 45
M = 0
Y =100
K = 0

C = 95
M = 70
Y = 0
K = 0

C = 72
M = 22
Y = 0
K = 0

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

www.cptkrsko.si | www.visitkrsko.com

PROIZVODNJA – DECEMBER 2017

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

PB 2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 4 KOEL 6 - 88 400 6 100 0 2

PB 5 KOEL 10 - 138 400 35 100 0 2

PB 5 ZP 0 - 138 300 35 100 - -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB2, PB3, PB4 IN PB5 903.297 7 5

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

RADEČE - V mesecu decembru 
se je v okviru delovnega obiska 
Vlade RS v Posavju mudil tudi 
minister za pravosodje mag. 
Goran Klemenčič. V prosto-
rih radeške občinske upravne 
stavbe sta ga sprejela župan 
Tomaž Režun in poslanec v 
DZ Matjaž Han. Gostitelja sta 
gostu v pogovoru predstavila 
tudi območje radeškega prev-
zgojnega doma, v čigar bližini 
stoji tudi nekaj športnih objek-
tov, ki so v državni lasti, a so 
prepuščeni zobu časa. »Na ob-
močju v okolici prevzgojnega 
doma se nahaja bazen, igrišče 

Boljši časi za bazenski kompleks?
in še nekate-
ri objekti, ki 
so potrebni 
obnove, dok-
ler popolno-
ma ne propa-
dejo,« je dejal 
Han in dodal, 
da bi želela 
Občina Rade-
če postati nji-
hov upravlja-
lec (sedanji 
upravljalec je Sklad za kme-
tijska zemljišča). Minister Kle-
menčič, ki si je nato ogledal ob-
močje, je ugotovil, da objekti 

stojijo na zelo lepi lokaciji in 
obljubil, da se bo pozanimal, 
kaj bi se dalo »rešiti«. 
 S. R.      

Bazenski�kompleks�v�bližini�radeškega�prev-
zgojnega�doma�je�prepuščen�propadanju.

POSAVJE - V skladu z Zako-
nom o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja tero-
rizma morajo dejanske lastni-
ke v Register dejanskih lastni-
kov vpisati vse pravne osebe 
ter tuji skladi, tuje ustanove ali 
podobni subjekti tujega pra-
va, ki sprejemajo in upravljajo 
ali razdeljujejo premoženjska 
sredstva za določen namen in 
iz njihovega poslovanja nasta-
nejo davčne obveznosti v Re-
publiki Sloveniji. »To ne velja 
za enoosebno d.o.o., v katerih 
je edini družbenik hkrati tudi 
edini zastopnik, neposredne 
in posredne proračunske upo-
rabnike ter gospodarske druž-
be na organiziranem trgu, na 
katerem morajo v skladu z za-
konodajo EU ali primerljivimi 
mednarodnimi standardi spo-
štovati zahtevo po razkritju, 
ki zagotavlja ustrezno pregle-
dnost informacij o lastništvu,« 
so sporočili iz krške izposta-
ve AJPES. Vpis v Register de-
janskih lastnikov je obvezen 
tudi za nevladne organizacije, 
zagrožena kazen je od 6.000 € 
naprej, pa opozarjajo v Za-
vodu Dobra družba, stičišču 
nevladnih organizacij Posavja. 
Za društva in zavode velja, da 
se kot njihovi dejanski lastni-
ki štejejo njihovi zastopniki: 
predsedniki društev in direk-
torji zavodov. Pri ustanovah 
se kot dejanski lastnik usta-
nove šteje njen ustanovitelj ali 
skrbnik. Vpis v register se op-
ravi prek spletne aplikacije, ki 
je na voljo na portalu AJPES, 
rok za vpis pa poteče že jut-
ri, to je 19. 1. 2018. Vpogled v 
javni del podatkov registra bo 
od jutri dalje omogočen vsem 
uporabnikom.  P. P.

Rok za vpis v 
RDL je do jutri
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PEPEL NEKOČ
V preteklosti je bil priznan 
kot dragocena sestavina. V 
določenih obdobjih so ga celo 
načrtno proizvajali in iz njega 
pridobivali pepeliko in kalijev 
karbonat. Uporabljali so ga še 
pri proizvajanju mila, stekla in 
porcelana.

UPORABA NA VRTU
Čisti lesni pepel vsebuje precej 
kalija, ki vpliva na odpornosti 
rastlin proti boleznim in 
škodljivcem ter na kakovost že 
nastalih cvetov in plodov. Če ga 
rastlini primanjkuje, postanejo 
listi pegasti in nagubani. Tudi 
pridelek je manjši. Pepel je 
koristen tudi pri okrasnih 

rastlinah, predvsem vrtnice, 
ki so velik porabnik kalija, so 
ga zelo vesele. Dodajamo ga 
ob vznožju sadnega drevja, 
jagodičevja in vinske trte. Na 

kislih tleh ga dodajamo kot 
sredstvo za izboljšavo tal, saj 
reagira izrazito bazično.

DODATEK H KOMPOSTU
Ker lesni pepel pomaga pri 
procesu razgradnje organskega 
materiala, ga dodajamo na 
kompostni kup. 4 kg lesnega 
pepela na en kubični meter 
kompostnega kupa bo 
zadoščalo, da bomo ob koncu 
fermentacije dobili odlično 
naravno gnojilo - kompost.

ODGANJA POLŽE IN UŠI
Pepel se dobro obnese tudi 
kot sredstvo proti polžem in 
ušem. Zato ga lahko čez zimo 
prihranimo za poletni čas in 

ga po potrebi potresamo okoli 
ogroženih rastlin.

MEŠANI ODPADEK
V kolikor nimate možnosti 
za kompostiranje pepela, ga 
odložite v zelen zabojnik za 
mešane komunalne odpadke. 
Poskrbite, da bo dobro 
ohlajen, sicer lahko povzroči 
vžig v zabojniku ali na zbirnem 
centru. Ohlajen pepel pred 
odlaganjem zapakirajte 
še v vrečo, da bo prašenje 
pri praznjenju zabojnikov 
minimalno. Naši komunalni 
delavci vam bodo hvaležni, 
saj bodo brez prašenja pepela 
lažje in varneje opravili svoje 
delo. 

Kam z lesnim pepelom?
V času kurilne sezone se v gospodinjstvih, ki se ogrevajo na drva, nabere večja količina 
pepela. Da bomo skupaj poskrbeli za pravilno odlaganje, smo pripravili nekaj nasvetov 
glede čistega lesnega pepela. Uporabimo ga lahko na vrtu ali odložimo v kompostnik. V 
kolikor nimamo teh možnosti, ga ohlajenega in v vreči oddamo med mešane odpadke.

V preteklem letu je družba dosegla pomemben mej-
nik v projektu izgradnje hidroelektrarn na spodnji 
Savi: odprtje novega člena v verigi – HE Brežice, ka-
tere gradnja se je pričela aprila 2014. Nova HE je z 
10. oktobrom pričela z enoletnim poskusnim obra-
tovanjem.

Pred odprtjem HE Brežice sta HE Boštanj in HE Arto–
Blanca v normalnih hidroloških razmerah obratovali v 
režimu brez posadke z daljinskim vodenjem iz centra 
vodenja skupine GEN energija ter nadzorom obrato-
vanja preko oddaljenega delovnega mesta (ODM) iz 
HE Krško, kjer je bil prisoten operater HE. Operater 
HE je bil prisoten tudi na HE Brežice, kjer je bilo sep-
tembra vzpostavljeno ODM, od koder se spremlja in 
nadzira delovanje gorvodnih hidroelektrarn. 

Na področju vzdrževanja so bila v preteklem letu, 
skladno z letnim planom vzdrževanja, izvedena vsa 
načrtovana dela, kar je omogočilo varno in kvalitetno 
proizvodnjo električne energije. Z rednimi revizijami 
in remonti na agregatih so se že v januarju pričela 
dela na HE Boštanj, nadaljevala pa na HE Arto–Blan-
ca in HE Krško. Na vseh treh hidroelektrarnah so bile 

ob rednem obratovanju opravljene še vse predvide-
ne preventivne, prediktivne in ostale tekoče vzdrže-
valne aktivnosti ter zakonsko določeni pregledi opre-
me. Poleg rednih revizij in remontov so potekala tudi 
vzdrževalna dela na skupnih sistemih, hidromehan-
ski opremi, elektroenergetskih napravah, stikališčih 
in mrežnih 110 kV transformatorjih. Na nekaterih na-

pravah in opremi posamezne hidroelektrarne so bile 
izvedene tudi modifikacije, s katerimi je povečana za-
nesljivost obratovanja in lažje vzdrževanje sistemov. 
Ker je HE Brežice v poskusnem garancijskem obra-
tovanju, je bilo v zadnjih mesecih leta izvedenih več 
pregledov in kontrol vgrajene opreme. Pregledi so se 
izvajali z namenom verifikacije delovanja opreme ter 
odprav pomanjkljivosti in neskladnosti pred zaključ-
kom poskusnega obratovanja. 

Vzdrževalna dela so se izvajala tudi na področju ob-
jektov vodne infrastrukture; tako je bilo poskrblje-
no za košnjo in odstranjevanje invazivnih rastlin ter 
urejanje brežin akumulacijskih bazenov, potekalo je 
redno vzdrževanje prehodov za vodne organizme, 
vzdrževanje lovilcev olja ipd.

Poleg vzdrževalnih aktivnosti so se tudi v preteklem 
letu redno izvajali monitoringi tehničnega opazovan-
ja akumulacijskih bazenov in monitoringi površinskih 
voda; na jezovnih zgradbah posameznih hidroelekt
rarn pa so poleg tehničnega opazovanja potekali še 
seizmološki monitoringi in geodetska opazovanja.

Vzdrževalna dela je skladno z vzdrževalnimi navodi-
li, tehničnimi predpisi, zakonodajo, rezultati analiz, 
preizkusov in kontrol ter poslovnim načrtom družbe 
za leto 2017 kvalitetno, uspešno in učinkovito izva-
jalo osebje družbe HESS, ob vključevanju hčerinske 
družbe Partner d.o.o. in angažiranju zunanjih specia-
liziranih izvajalcev. 

V decembru so bile zaključene še zadnje načrtovane 
vzdrževalne aktivnosti in priprave za izvajanje vzdr-
ževalnih del v letu 2018, katerih pričetek je predvi-
den v začetku januarja. 

www.hess.si

Obratovanje in vzdrževanje 
hidroelektrarn družbe HESS v letu 2017

Družba HESS, d.o.o. je na objektih HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško in HE Brežice v letu 2017 skupaj proizvedla 456 GWh elekt-
rične energije, od tega 115 GWh na novozgrajeni HE Brežice v času testiranja agregatov in v nadaljevanju poskusnega obratovan-
ja. Leto so zaznamovale dokaj slabe hidrološke razmere, kar se je odrazilo tudi v proizvodnji električne energije.

Postavitev delovnega odra pod gonilnikom 
agregata na HE Arto-Blanca

Izhod iz pretočnega trakta agregata na  
HE Arto-Blanca 

Remontna dela na cevni turbini HE Boštanj

VRBINA - 12. januarja je na Inštitutu za energetiko v Vrbini pote-
kalo prvo srečanje živega laboratorija za zeleno javno naročanje 
projekta GRASPINNO, katerega cilj je izboljšati znanje javnega 
in zasebnega sektorja pri upravljanju energetske učinkovito-
sti zgradb. Z inovativnimi rešitvami zelenega naročanja projekt 
omogoča doseganje prihrankov energije ter spodbuja učinko-
vitejšo prenovo javnih zgradb v okviru pametnih mest in skup-
nosti. V projektu vzpostavljenih osem živih laboratorijev bo pri-
pomoglo k doseganju vedenjskih sprememb v korist ekoloških 
inovacij in zelene energije.
V okviru slovenskega živega laboratorija so partnerje seznanili z 
inovativnimi rešitvami zelenega naročanja, ki vodijo k prihran-
kom energije ter spodbujajo učinkovitejšo obnovo javnih zgradb. 
Sestanka so se udeležili predstavniki štirih podjetij ter petih jav-
nih ustanov. Uvodnim predstavitvam projektov je sledilo preda-
vanje na temo zelenega javnega naročanja, ki ga je izvedla Tat
jana Orhini Valjavec z Ministrstva za okolje in prostor. Gregor 
Srpčič s Fakultete za energetiko UM je udeležencem predstavil 
spletno orodje za zeleno javno naročanje, ki je bilo razvito v sklo-
pu projekta GRASPINNO in je namenjeno javnim ustanovam ter 
srednjim in malim podjetjem za pomoč pri izvedbi oziroma pri-
javi na javna naročila. Skupni diskusiji vseh deležnikov živega la-
boratorija za zeleno javno naročanje je sledil še voden ogled In-
štituta za energetiko. 
 Vir:�FE�Krško

Prvo srečanje živega laboratorija 
za zeleno javno naročanje

www.PosavskiObzornik.si
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SENOVO - V DU Senovo že sedmo leto izvajamo vsesloven
ski projekt »Starejši za starejše – starejši za boljšo kakovost 
življenja doma«. Razveselili smo se, ko je projekt dobil pre
stižno priznanje Državljan Evrope, kar je zasluga številnih 
prostovoljk in prostovoljcev po vsej državi.

Ob koncu leta smo tudi v našem društvu na zadnjem sestanku 
prostovoljk in prostovoljcev pregledali opravljeno delo v letu 
2017 in začrtali smernice za prihajajoče leto. Prostovoljke Ma
rica, Milena, Vida, Sonja, Anica, Marijana, Ivanka, Milka, Jo
žica, Ivica, Marica in Marija smo opravile 800 prostovoljnih 
ur ob obiskih občanov, starih 69 in več let. Ob 543 obiskih, dru-
ženjih, pomoči v letu 2017 (kar je 108 % od načrtovanih), smo 
posebno skrb posvetile osebam, starim 90 let in več. Imamo jih 
kar 32, med njimi tudi eno stoletnico. Te obiščemo posebej še ob 
rojstnih dnevih in ob novem letu. Ravno te dni smo v domovih 
starejših občanov (Krško, Sevnica, Loka, Impoljca) obiskali tudi 
35 oseb. Prijazen pozdrav, topel stisk roke, nasmeh, iskren pog-
led, lepa beseda vsakemu veliko pomeni. Vsakokrat nas ob obi-
skih spreletavajo misli, da si veliko premalokrat vzamemo čas 
za sočloveka, prijatelja, sorodnika, sodelavca. Čas tako hitro od-
merja trenutke našega življenja. Ustavimo se in naredimo korak 
k človeku, ki je osamljen, morda v stiski, potrebuje pomoč, pogo-
vor. Posebno v prazničnih dnevih. In ravno prostovoljke skušamo 
po svojih najboljših močeh polepšati življenje starejših občanov.

V tem letu bomo svoje delo nadaljevali z vso skrbnostjo in pre-
danostjo. Predvsem želimo v svoje vrste privabiti prostovoljke-
-mlajše upokojenke iz KS Koprivnica, ker vsega ne zmoremo. 
„Pomagajmo ljudem po svojih močeh, jim prisluhnimo v stiski, 
predvsem pa poskrbimo za druženje. Naj nam čas življenja nikoli 
ne mineva tako hitro, da ne bi pomislili na osamljene, prijatelje, 
sosede, jih obiskali, z njimi pokramljali in občutili veliko vredno-
to in lepoto tega, da imamo drug drugega. Zahvaljujem se vam 
za opravljeno delo in vam ob novem letu želim predvsem zdrav-
ja in uspehov pri vašem plemenitem poslanstvu,“ je svoje misli 
strnil tudi predsednik DU Senovo Ludvik Grilc.
� Koordinatorka�projekta�
� Irena�Gmajnar

POSAVJE, PORTOROŽ - 9. decembra je v Portorožu potekal 
12. seminar na temo »Vse, kar vas zanima o raku dojk in ra
kih rodil«, ki ga je organizirala Europa Donna in se ga je ude
ležilo nekaj manj kot 300 udeležencev, 15 tudi iz Posavja.

Srečanje so pričeli z jutranjo te-
lovadbo na prostem, nato so se 
podali na pohod ali pa na plava-
nje v hotelski bazen. Zbranim 
je v nadaljevanju dopoldneva 
svojstveni nagovor pripravi-
la zdravnica Sanela Banović, 
prof. Štrukelj pa je spregovoril 
o imunskem sistemu. 
Seminar je s pozdravnimi bese-
dami odprla predsednica Tanja 
Španić, nato pa so prisluhni-
li predavateljem. Sledila je tudi 
izmenjava izkušenj s sorodnimi 
društvi iz držav nekdanje sku-
pne države. Podeljena so bila 
priznanja Rožnata pentlja za 
t. i. športni izziv v sedmih raz-
ličnih aktivnostih, ki so ga sko-
zi leto izvajale članice in je no-
vost v prizadevanjih za zdrav 
način življenja. Dogodek so kul-
turno obogatili, vodila pa ga je 
Senovčanka Metka Semrajc 

Slapšak, ki je strnila nekaj svojih prijetnih vtisov, ko je dejala, 
da je bilo vzdušje čudovito, nabito s pozitivno energijo, z veliko 
nasmehi in objemi ter s spodbudnimi besedami za vse, ki se v 
tem trenutku spopadajo z boleznijo in jo z močno voljo prema-
gujejo.  M. H.

MOSTEC PRI DOBOVI - Članice in člani Ilco društva Posavje so se 
14. decembra zbrali v gostišču na Mostecu (na fotografiji). Uvo-
doma je zbrane nagovoril predsednik društva Alojz Zorko ter 
nato predal besedo višji medicinski sestri in enterostomalni te-
rapevtki Lidiji Gašpir, ki je spregovorila o polipih - kaj so, katere 
vrste poznamo, kako potekajo preiskave, s katerimi jih je mogoče 
odkriti, in o zdravljenju. Posebej je predstavila program Svit, ki 
je državni program presajanja in zgodnjega odkrivanja predra-
kavih sprememb ter raka na debelem črevesju in danki. Za na-
zorno predavanje so se ji prisotni zahvalili z darilom in prav tako 
Sonji Druks, direktorici podjetja INN d. o. o. Stoma center Sana 
iz Celja, ki društvu nudi brezplačne prostore. Srečanje je minilo 
v prijetnem vzdušju.  S.�R./vir:�Ilco�društvo�Posavje

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Kot vsako leto smo tudi tokrat v krajev-
ni skupnosti Leskovec 27. decembra oz. 'na Janezovo' pripravili 
zdaj že tradicionalno srečanje krajanov ob zaključku leta. V gos-
te smo povabili člane Kulturnega društva Leskovec, ki so s svo-
jo komedijo »Pri zdravniku« še enkrat navdušili številno občin-
stvo v polni dvorani jedilnice OŠ Leskovec, ki prijazno deli svoje 
prostore s krajani ter ponuja dom za kulturne in družabne pri-
reditve, s čimer sploh omogoča družabni utrip v krajevni skup-
nosti. Kot vedno ob tej priložnosti pa je bilo poskrbljeno tudi za 
pogostitev krajanov, ki so jo pripravile prizadevne članice Akti-
va kmečkih žena Krško polje in člani Društva ljubiteljev suhome-
snatih dobrot Leskovec. Samo srečanje pa je sicer nekako izzve-
nelo v upanju in v pričakovanju izgradnje večnamenske kulturne 
dvorane v kraju, ki jo je Občina Krško uvrstila v svoje planske do-
kumente do leta 2020. 
� Jože�Olovec,�foto:�Anton�Hruševar

KRŠKO, STRUNJAN - Članice Društva kmetic Krško, ki jim pred-
seduje Milica Jeler, so v novembru v sklopu strokovne ekskur-
zije obiskale strunjansko prireditev Praznik kakijev. V okviru 
programa so nekatere prisluhnile predavanju o pridelavi kaki-
jev, druge so se povzpele do sv. Križa, saj jih ni ustavila ne burja 
ne hrib, med njimi pa je bila tudi 90-letna Anica Zupančič. V ve-
likem šotoru na prizorišču dogajanja so pokušale kakijeve dob-
rote, prav tako so zlato jabolko, ki mi pravijo tudi 'sadež bogov', 
kupile tudi za domov. Privoščile so si kosilo in kopanje v hotel-
skem bazenu. Na poti proti celini so se mimogrede ustavile v os-
mici Krmac v Bertokih, kjer so okušale primorske kulinarične 
dobrote in bile nad njimi navdušene. Za popotnico pa so strnile: 
»Preživele smo krasen, lep, čudovit in nepozaben dan, ko lahko 
uživaš, kar vidiš in kar doživiš.«  M. H.

KRŠKO - V Sloveniji po različnih krajih deluje 20 skupin za 
samopomoč, ena izmed njih tudi v Krškem. Zaključno sreča
nje lanskega leta so pripravili 14. decembra, ko so med dru
gim poskrbeli tudi za medsebojno obdaritev.

Skupina za samopomoč osebam 
med in po prebolevanju raka na doj-
kah je bila ustanovljena leta 2000 in 
sedaj šteje že več kot 70 članov, ki 
se srečujejo mesečno. Strokovna vo-
diteljica skupine je Alenka Kunej, 
univ. dipl. psih., koordinatorica pa 
Mimica Stopinšek, ki se je uspešno 
spopadla z zahrbtno boleznijo. 
Decembrsko srečanje so pričeli s 
sveto mašo v cerkvici na Resi, nato 
pa so druženje nadaljevali v krškem 
hotelu, kjer je Kunejeva poudarila 
pomen delovanja skupine, saj je za 
marsikatero žensko, ki je zbolela za 
rakom na dojkah, skupina tisto sti-

čišče pozitivne energije, ko lahko odkrito spregovori o sebi. Tudi 
Stopinškova je zbranim namenila pozitivne misli in izrazila za-
dovoljstvo, ker je skupina homogena in se v njej naučijo tako go-
voriti kakor tudi poslušati, saj se mnoge nove članice znajdejo v 
stiski in potrebujejo tudi individualno pomoč. Na tokratno sre-
čanje je prišla tudi prva vodja skupine, ki jo je vodila sedem let, 
dr. med. Vilma Siter, ki je v svojo pripoved vključila »camino« iz-
kušnjo, ko sta z možem prehodila 780 kilometrov dolgo romar-
sko Jakobovo pot v Španiji. Večer sta kulturno obogatila Blaž Hr
vatin na flavtici in Marija Hrvatin s poezijo.  M. H.

Senovske prostovoljke opravile 
800 ur ob obiskih starejših

18 let skupine za samopomoč

Strokovna voditeljica 
skupine� Alenka� Kunej�
(foto:�A.�T.)

Na seminarju o raku dojk in rodil

Posavske�udeleženke�sreča-
nja� Europe� Donne� (foto:� S.�
Jazbinšek)

Prednovoletno srečanje 
»stomistov« Srečanje krajanov v Leskovcu

Krajani�so�povsem�napolnili�šolsko�telovadnico.

Navdušene nad kakiji in osmico

Udeleženke�na�prazniku�kakijev�(foto:�M.�K.)

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Sredi decembra so v Društvu Sožitje 
Krško v prostorih leskovške osnovne šole pripravili prednovole-
tno druženje članov. Zbralo se jih je 145, od tega 67 varovancev, 
katere je ob tej priložnosti obiskal in obdaril tudi dedek Mraz. 
Družabno in praznično srečanje so popestrili s kulturnim progra-
mom, ki ga je povezovala varovanka Vlasta Bajc, glasbeno pope-
stril varovanec Rok Slapšak pod mentorstvom Draga Gradiška, 
po uradnem delu, v sklopu katerega sta zbrane nagovorila tudi 
predsednik društva Bojan Cizel in direktorica Zveze Sožitje Slo-
venije Mateja De Reya, pa je sledila zabava ob glasbi Dua Cmok.
� Vir:�Sožitje�Krško,�foto:�Fotografika�Krško�

Prednovoletno Sožitje

KRMELJ - Zaposleni v krmeljskem vrtcu in šoli se zavedajo, da 
lahko z roko v roki dosežemo največ, zato so tudi v minulem de-
cembru združili moči in se skupaj podali na že 18. tradicionalni 
Knapčev pohod z lučkami. 5. decembra so se zbrali pred šolo in 
vrtcem, kjer so jim praznično vzdušje pričarali vrtčevska otroka 
Aleks in Iva, nekdanja vzgojiteljica Irena Logar ter vsi obisko-
valci. Ob povedani zgodbi so odrasli in otroci odpotovali v pra-
vljični svet. Poseben čar so večeru dodale prižgane praznične 
luči na vrtcu, šoli in v kraju, za kar sta poskrbeli ravnateljica Gu
sta Mirt in predsednica sveta KS Krmelj Slavica Mirt. Z iskrico 
v očeh in z lučkami v svetilkah so stopili na pot, ob kateri jih je 
pričakal škrat Knapec. Pot so zaključili pri gasilskem domu, kjer 
se je ob zvokih harmonike in pesmih otroškega pevskega zbora 
odvijal bazar z izdelki otrok šole in vrtca. Vsem se zahvaljujejo 
za zbrana sredstva in se hkrati veselijo naslednjega Knapčevega 
pohoda.  Vir:�Vrtec�Krmelj

Desno:�Pohodnike�je�spremljal�tudi�škrat�Knapec.

18. Knapčev pohod z lučkami 
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Terapije izvaja certificirana terapevtka za hipnozo, 
naravno terapijo in masaže. 

Pokličite in se naročite na termin: 031 804 238
Lokacija: staro mestno jedro Krškega, CKŽ 53 (nad Hišo Narave)
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Salon Orhideja - AnAn
ENERGETSKI TRENINGI 

ZA DOSEGANJE 
SREČE - MASAŽE - HIPNOZE

PREGLEDI 
ZA VID

KK 07/49-21-536
BR 07/49-90-780

Obveščamo vas, da imamo v prodaji artikle 
iz lastne pridelave in predelave na domu:

  sadike zelenjave vseh vrst
  sezonska zelenjava iz integrirane pridelave
  poljedelski pridelki
  olja iz doma pridelanih oljnic
  moka iz doma pridelanih žit
  semena bučnic, lana, konoplje
  kislo zelje in repa
  vložena in sušena zelenjava
  zelišča, čaji, tinkture, mazila

KMETIJA JUREČIČ, 
Jurečič Marjan, Veliko Mraševo 15, Podbočje
GSM: 041 730 178, www.kmetijajurecic.si
Prodajni čas: ponedeljek - sobota, od 8. do 16. ure

OBVEŠČAMO VAS, DA SMO ZAČELI Z REDNO 
PRODAJO ARTIKOV IZ LASTNE PRIDELAVE 

IN PREDELAVE NA DOMU:

NAŠE DOLGOLETNE IZKUŠNJE IN ZNANJE 
ŽELIMO DELITI Z VAMI.

Zdravje je naše največje bogastvo 
Eden glavnih dejavnikov našega zdravja je prehrana. Stanje 
stresa, izgorelosti in slabih prehranskih navad privede do sla-
bega počutja, virusom in bakterijam pa nudi idealno okolje za 
razvoj bolezni.

Kaj storiti? Najboljša medicina je preprečevanje. 

Najprej razstrupite svoje telo, nato sledite receptom bio vrta, 
ki je že od nekdaj preizkušena metoda. 

Izberite naravno BIO hrano! Z njo boste preprečili vnos težkih 
kovin in pesticidov v telo ter pridobili vrsto vitaminov in mine-
ralov, ki jih naše celice nujno potrebujejo za obrambo. Pose-
zite po bio zeleni zelenjavi in sadju, po zeliščih in začimbah, ki 
preprečujejo vnetja ter si izdelajte bio zeleni smoothie za op-
timalno delovanje celic.

Pijte vodo ali bio ko-
kosovo vodo (za rege-
neracijo celic) ter kva-
litetne bio zeliščne in 
zelene čaje. Telo nah-
ranite s hranljivo pre-
hrano kot npr.: z bio 
oreščki, semeni ter 
bio proteini. V veliko 
pomoč vam bodo tudi 
fermenti, probiotiki, tinkture in prehranski dodatki za krepitev 
zdravja in imunskega sistema. 

Prisluhnite svojemu telesu in spoznali boste moč narave in 
zdravja.

Obiščite nas! Z veseljem vam bomo prisluhnili in svetovali.

Qlandia  Krško –  vhod A
Afirmat d.o.o., Gržeča vas 24, 8273 Leskovec pri Krškem

KO NAM PADE IMUNSKI 
SISTEM ...

Naš organizem je vsakodnev-
no izpostavljen bakterijam, vi-
rusom in kemikalijam, imun-
ski sistem pa slabijo tudi slabe 
navade, kot so kajenje, po-
manjkanje spanca, nepravilna 
prehrana, dolgotrajno jemanje 
antibiotikov, stres, težko fizič-
no in mentalno delo … Najpo-
gostejši simptomi oslabljenega 
imunskega sistema so utruje-
nost, okužbe, vnetja, alergijske 
reakcije, počasno celjenje ran, 
kronična driska in druge infek-
cije, kot so glivice in herpesi na 
ustnicah. Strokovnjaki pravijo, 
da se povprečna odrasla ose-
ba dvakrat na leto prehladi ali 
dobi kakšno infekcijo. Osebe, 
ki zbolijo štirikrat ali večkrat, 
morajo nekaj ukreniti glede 
krepitve imunskega sistema.

… JEJTE ZDRAVO, 
KVALITETNO HRANO ...

Uživanje nekakovostne hrane 
povzroči, da smo bolj dojem-
ljivi za okužbe in se počasneje 
zdravimo, saj naš imunski sis-
tem hitreje oslabi. Tudi z leti 
imunski sistem slabi, najno-
vejše raziskave kažejo, da se 
s pravilno prehrano lahko to 
slabljenje upočasni ali pa celo 
ustavi. Pomembna je tudi ko-
ličina hrane, s katero dobimo 
energijo, ki vpliva na aktiv-
nost imunskega sistema. Pod-
hranjene osebe hitreje zbolijo 
kot osebe z normalno telesno 
težo. Prav tako niso zaželene 
radikalne diete kot tudi ne pre-
komerna telesna teža. Če želi-
mo ostati zdravi, moramo jesti 
kakovostne beljakovine, dobre 
maščobe in probiotike.

… BOGATO Z 
BELJAKOVINAMI ...

Visokokakovostne beljakovi-
ne najdemo v ribah, morskih 
sadežih, mesu in mlečnih iz-
delkih. Tudi žitarice so lahko 
izvrsten izvor aminokislin, ki 
stimulirajo delovanje imun-
skega sistema, vendar je tre-
ba biti pozoren na kvaliteto 
oz. izvor hrane, kako je pride-
lana, vzgojena in skladiščena. 
Večina ljudi uživa hrano, ki je 
polna pesticidov in hormonov, 
preveč mesa, sladkorja in dru-
gih rafiniranih živil, živi v one-

snaženem okolju pa tudi kadi 
in pije alkohol.

… IN VITAMINOM C

Vitamin C je prvi na seznamu 
za krepitev imunskega sistema, 
zato je pomembno, da uživate 
živila, ki ga vsebujejo. To so pa-
prika, brokoli, cvetača, brstični 
ohrovt, agrumi (grenivke, limo-
ne, mandarine, pomaranče) pa 
tudi zimska specialiteta – kislo 
zelje. Vsa ta živila je treba uži-
vati ves dan, pri vsakem obro-
ku nekaj, da se vitamin C poča-
si sprošča v organizem.

NE POZABITE NA SVOJE 
ČREVESJE …

Že samo ime »pro-bio« pome-
ni »za življenje«. Probiotiki de-
lujejo na prebavnem traktu ali 
bolje na črevesju, kjer se naha-
ja 60 % celic imunskega sis-
tema. V črevesju je milijarde 
bakterij, od katerih je večina 
»dobrih«. Probiotiki je skupen 
naziv za določene bakterije, ki 
ugodno vplivajo na zdravje in 
imunski sistem. Te bakterije so 
v hrani ali pa se hrana z njimi 
dodatno obogati v obliki pre-
hranskih dodatkov. Fermen-
tirani mlečni izdelki narav-
no vsebujejo žive bakterije, ki 
uravnavajo črevesno mikroflo-
ro. Poleg probiotikov telo pot-
rebuje tudi prebiotike, ki de-
lujejo kot hrana za probiotike. 
Prebiotične spojine pomaga-
jo uravnavati strupe in škodlji-
ve bakterije, ki živijo v našem 
prebavnem traktu, kar prina-
ša vrsto zdravilnih učinkov, 
vključno z izboljšano preba-
vo. Prebiotike najdemo pred-
vsem v določenih vrstah zele-
njave, nekaterih polnozrnatih 
žitih in celo v medu. Najboljši 
naravni viri prebiotikov so v 
regratu, surovem česnu, poru, 
beluših, surovi ali kuhani če-
buli, nezrelih bananah … Na-
josnovnejši pokazatelj zdra-
vega črevesja je, da odvajamo 
blato vsaj enkrat na dan.

… IN ANTIOKSIDANTE

Vsi smo že slišali za antioksi-
dante in da je to nekaj, kar je 
dobro za naše telo, a se mar-
sikdo ni nikoli poglobil v njihov 
pomen in delovanje. Preprosto 
povedano je takole. Naše telo 
je sestavljeno iz celic, ki potre-

bujejo kisik, vendar če pride do 
oksidacije in se v celici pojavijo 
prosti radikali, se celice poško-
dujejo ali celo uničijo. Antio-
ksidanti to reakcijo preprečijo, 
ker prevzamejo nase proces 
oksidacije in nevtralizirajo ško-
dljive proste radikale. Antioksi-
dativni učinek imajo določeni 
vitamini in minerali pa tudi ra-
stlinski pigmenti. Skrivajo se v 
sadju ter rumeni, rdeči in oran-
žni zelenjavi. Najdemo jih tudi 
v črnem vinu, temni čokoladi in 
zelenem čaju. 

ODLOČITE SE  
ZA  RAZSTRUPLJANJE

Proces čiščenja oz. razstruplja-
nje je priporočljivo dvakrat le-
tno. Poleg dobrega telesnega 
počutja je dober tudi za men-
talno zdravje, saj zmanjšuje 
tesnobo in posledice prevelike-
ga stresa. Najpogostejši znaki 
prevelike količine strupov v te-
lesu so glavobol, težave s kožo, 
zadah in neugoden vonj tele-
sa. Poleg tega so tu še kandida, 
slabo pomnjenje, napet trebuh, 
slaba prebava, debelost in/ali 
prekomerno hujšanje.
Na lanskih tematskih straneh 
smo vam podrobno predsta-
vili proces razstrupljanja te-
lesa s postenjem, zato naj po-
novimo le najosnovnejše: pijte 
vodo, čaje in sadne sokove. Or-
ganizem se čisti tudi s hrano, 
ki temelji na enostavno prip-
ravljenih živilih. Dober primer 
je surova hrana, kot sta sadje 
in zelenjava, lahko pa sta ku-
hana na pari. Solato začini-
te z limoninim sokom in oliv-
nim oljem, izogibajte se soli, 
popru in drugim močnim za-
čimbam. Z uživanjem juhe, ča-
jev in sokov je treba popiti tudi 

do tri litre tekočine. Med raz-
strupljanjem lahko jeste tudi 
proso, ječmen in integralni riž. 
Izogibajte se beljakovinam, še 
posebej mesu. Zamenjajte ga z 
nemastnim jogurtom in izdel-
ki iz soje. Izogibajte se kavi, al-
koholu, čokoladi, rafiniranim 
oljem, belemu sladkorju, beli 
moki, testeninam, rižu, krom-
pirju, maslu in siru.

Redno telovadite,  
dovolj spite, primerno se 
oblačite ter se izogibajte 
nepotrebnemu stresu.    

Staro pravilo se glasi: zdrav 
duh v zdravem telesu. Rekre-
irajte se sebi in svojim letom 
primerno. Pojdite na spre-
hod, naredili boste nekaj dob-
rega za svoje zdravje in linijo, 
poleg tega pa se boste otresli 
tudi stresa. S sprehodom v na-
ravi boste izpostavljeni sonč-
nim žarkom, ki vsebujejo vita-
min D. Raziskave so pokazale, 
da ta ščiti pred prehladom. Re-
dna telovadba lahko okrepi vaš 
imunski sistem za kar 50 %. 
Spite vsaj 8 ur na noč, pojdite 
spat pred polnočjo, saj je ura 
spanja pred polnočjo enaka 
dvema urama spanja po pol-
noči. V spalnici naj bo 18 sto-
pinj. V vlažnih in mrzlih zim-
skih dneh poskrbite za toplo 
obutev ter nosite pokrivala, 
največ toplote namreč izgub-
ljamo prav preko glave. Privo-
ščite si masažo in savno, ki po-
magata pri odpravljanju stresa. 
Še najbolj pomembno pa je iz-
ogibanje negativnim čustvom. 
Stres in skrbi slabo delujejo na 
imunski sistem. Če boste pozi-
tivno gledali na svet in uravno-
težili vsakodnevne obveznosti, 
boste ostali zdravi.   K.�Jazbec

Imunski sistem je hrbtenica 
našega zdravja

Relativno visoke temperature letošnje zime omogočajo vi
rusom in bakterijam idealno okolje za razvoj in razmno
ževanje. Tako smo podvrženi ne le navadnim prehladom, 
ki jih mnogi prebolimo mimogrede, ampak tudi resnim 
obolenjem, ki nas priklenejo na posteljo. Na tokratnih te
matskih straneh Posavskega obzornika Zdravi in vitalni 
smo na vašo željo zbrali nekaj osnovnih nasvetov o kre
pitvi imunskega sistema in dobrih, strokovnih naslovov 
za celovit pristop k zdravju.

Za krepitev imunskega sistema in našega zdravja je pomembno, da prisluhnemo sebi in svojemu telesu. 
Imunski sistem namreč zajema vse obrambne mehanizme našega telesa, ki se bojujejo proti različnim bo
leznim. Ker pa vsega telo samo ne zmore, potrebuje našo pomoč. Če pazimo, kaj, koliko in kolikokrat na 
dan pojemo ter skrbimo za zdrav življenjski slog, lahko pomagamo telesu ohraniti ravnovesje ter se zo
perstaviti virozam, gripam in drugim okužbam.
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info@ustna-medicina.com
www.ustna-medicina.com

Ustna Medicina Novo mesto
T: 05 90 16 814
Seidlova cesta 30
8000 Novo mesto

Ustna Medicina Ljubljana
T: 01 23 23 235
Nazorjeva ulica 5
1000 Ljubljana

“O VAS LAHKO GOVORIM 
LE O SUPERLATIVIH.”

Sladjan D., Ljubljana

NE KOCKAJ  
S SVOJIMI ZOBMI
Na kliniki Ustna Medicina ste pacienti 
deležni celostne obravnave. To pomeni, da 
skupaj dosežemo popolno ustno zdravje, 
udobje, ustrezno funkcijo in ustrezen videz. 

Če hrepenite po naravoposnemajočih 
zobeh, brezkovinskih sodobnih rešitvah, če 
želite zobozdravnika, ki bo spoznal najprej 
vas in šele nato vaše zobe, potem pokličite 
dr. Beleta v Ustno Medicino, Novo mesto.

Imeti zdrave zobe in lep, harmoničen nasmeh do konca 
življenja je v današnjem času želja slehernega posame-
znika. Vsaka želja lahko postane resničnost, zagotovo pa 
je zanjo potrebno veliko znanja, truda in tudi nekaj pogu-
ma. Ko naštete vrline povežete s celostnim pristopom do 
ustnega zdravja ter naprednimi metodami dela, odprete 
vrata klinike Ustna Medicina. 

Klinika za celostno zobozdravstvo Ustna medicina s se-
dežem v Ljubljani in izpostavo v Novem Mestu je od leta 
2013 pomagala že mnogim, da so željo po zdravem in 
bleščečem nasmehu uresničili. Ustanovitelja Ustne medi-
cine Matej Pirtovšek, dr. dent. med in dr. Sebastjan Perko, 
dr. dent. med, sta zobozdravnika z vizijo sodobnega ce-
lostnega zobozdravstva, ki presega meje tradicionalnega. 
Leta 2015 je Ustna medicina razširila svoje delovanje na 
področje Dolenjske in sicer z ordinacijo v Novem mestu, 
katere vodja je Simon Bele, dr. dent. med. Danes na kliniki 
deluje ekipa petindvajsetih strokovnjakov z enotnim pos-
lanstvom, poslanstvom doseganja najvišje možne stop-
nje vašega ustnega zdravja in dobrega počutja. Z njima 
bistveno izboljšamo kvaliteto vašega življenja, tako kot 
smo jo izboljšali že več kot 5500 posameznikom, ki nam 
zaupajo.

Pri celostnem zobozdravstvu gre za koncept zdravljenja 
ustne votline kot celote. Usta so namreč organ, katerega 
zdravje je zelo kompleksno in še kako povezano z zdrav-
jem našega celotnega organizma. Za uspešno izpeljano 
oskrbo je zato potrebno najvišjo možno raven zdravja v 
vaših ustih doseči na štirih osnovnih področjih. Na bio-
loškem področju, ki ga predstavljajo tkiva ob zobeh, bio-
-mehanskem področju, ki govori o zdravi zobni kroni ter 
korenini, na funkcijskem področju, ki omogoča usklaje-
nost med zgornjo in spodnjo čeljustjo ter čeljustnim skle-
pom in ne nazadnje na estetskem področju. 

V naših ordinacijah se vsakodnevno srečujemo z različ-
nimi ljudmi, ki jih radi imenujemo naši gostje. Niti dva si 
nista enaka. Sleherni izmed vas ima svoje želje, pričako-
vanja, sistem vrednot in ne nazadnje zdravstvene potre-

KLINIKA Z VIZIJO 
ZOBOZDRAVSTVA 
PRIHODNOSTI
S sodobnim celostnim pristopom do 
ustnega zdravja in harmoničnega nasmeha

Slika 2, 3 in 4: Na keramičnih cirkonijevih prevlekah sidran snemni protetični nadomestek, ki nadomešča zobe in manjkajoča 
mehka tkiva. Funkcijsko in estetsko se takšne rešitve popolnoma zlijejo z vašim obrazom.

be. Celostno zobozdravstvo predstavlja upoštevanje vseh 
omenjenih področij in le tako lahko govorimo o pravi ce-
lostni ter dolgotrajni oskrbi. Pot k njej se začne z dobro 
komunikacijo, ki vodi v zaupanje, za kar pa si je potrebno 
vzeti čas. Šele ko je zaupanje vzpostavljeno, lahko sledi 
terapija. Veliko truda, nenehna izobraževanja, vlaganje v 
razvoj materialov in nove tehnologije nam omogočajo iz-
vedbo storitev na nivoju, ki ga kot naši gostje pričakujete 
- na najvišjem možnem nivoju. 

Tehnologija in razvoj materialov v zobozdravstvu napre-
dujeta s svetlobno hitrostjo in ne moremo si privoščiti, da 
jima ne bi sledili. Na kliniki Ustna Medicina dajemo pred-
nost predvsem naprednim digitalnim metodam dela ter 
uporabi biološko aktivnih in biološko kompatibilnih mate-
rialov na vseh področjih zobozdravstva – konzervativnem, 
protetičnem, in kirurškem. Biološko ustrezni materiali na-
mreč predstavljajo telesu prijazno rešitev, kjer je možnost 
neželjenih in nenačrtovanih zapletov veliko manjša.

Digitalizacija postopkov našega dela pri protetičnih re-
habilitacijah olajša in izboljša vaše razumevanje nudene 
oskrbe (slika 1), postopek je udobnejši in veliko hitrejši 
ter končna keramična rešitev izjemno natančna in dol-
gotrajna. Digitalna tehnologija prav tako omogoča, da 
lahko ob pripravi zob za protetično obnovo še isti dan 
oziroma v enem dnevu prejmete laboratorijsko izdelano 
visoko estetsko začasno rešitev - provizorije. Ti pa vam 
lahko služijo tudi kot prehodna rešitev za daljše časovno 
obdobje, v kolikor nam to narekuje načrt terapije.

Tako kot pri izdelavi zalivk in fiksnih protetičnih nado-
mestkov se tudi pri rešitvah snemne oblike v največji mo-
žni meri izogibamo kovinskim zlitinam, ki lahko povzro-
čajo neželjene alergične reakcije. Obenem je tudi estetika 
delno kovinskih rešitev manjvredna. Zato uporabljamo 
biokompatibilne materiale, ki omogočajo izdelavo popol-
noma brezkovinskih estetskih snemnih nadomestkov 
(slike 2, 3 in 4).

Velik poudarek namenjamo izboru biološko aktivnih ma-
terialov, ki spodbujajo celjenje in sprožajo za vaše telo 
koristne odzive imunskega sistema. Njihov razvoj poteka 
v sodelovanju naše klinike Ustna medicina z Inštitutom 
Jožefa Stefana. 

Biokompatibilno in brezkovinsko rešitev v primeru na-
domestitve posameznih manjkajočih zob predstavljajo 
keramični zobni vsadki. Cirkon, material iz katerega so 
izdelani, ne povzroča alergij in tako se zavrnitvena reakci-
ja zaradi biološko neustreznega materiala ne more razviti. 

V prihajajočih člankih vam bomo podrobneje predstavili 
omenjene novosti, ki so plod trdega dela celotne ekipe v 
zadnjem letu dni. Predstavili vam bomo koncept digital-
nega zobozdravstva, takojšnjih začasnih prevlek, brezko-
vinskih estetskih snemnih nadomestkov, koreninskega 
zdravljenja zob z bioaktivnimi materiali in cirkonijeve 
keramične implantate. Spoznali boste naše poslanstvo, 
naš celosten in telesu prijazen način dela ter zahvaljujoč 
uporabi sodobnih tehnologij v naših ordinacijah, spoznali 
smernice zobozdravstva prihodnosti.

Vse to lahko dodobra spoznate kot gostje naše klinike, 
kjer boste vaše ustno zdravje prepustili rokam ekipe stro-
kovnjakov.

Slika 1: Digitalni odtisi in digitalno načrtovanje oskrbe močno izboljšajo 
komunikacijo med vami in zobozdravnikom. Vaše želje in strokovne 

smernice na ta način uskladimo do potankosti.
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Smo majhna trgovinica v centru Brežic z naravno in dekorativ-
no kozmetiko, ki nudi tudi storitve na področju ličenja in mani-
kure za vse priložnosti. 

Naši izdelki bodo navdušili še 
tako zahtevne uporabnice na-
ravne in dekorativne kozme-
tike, saj je ponudba posebej 
izbrana ter vsebuje vse tiste 
naravne in hranljive sestavi-
ne, ki jih naše telo in koža pot-
rebuje. Izdelki iz naše ponud-
be so primerni tudi za tiste, ki imajo še posebej občutljivo kožo in 
težave pri iskanju primerne kozmetike zase. Na policah lahko naj-
dete celo vrsto dišečih mil, kopeli in šamponov ter parfumov za 
vso družino. Nega kože še nikoli ni bila tako enostavna z uporabo 
izdelkov za obraz in telo, raznih krem, losjonov izbranih izdelkov 
L'erbolario linije. Nismo pozabili niti na naše hišne ljubljenčke in 
za njih izbrali linijo šamponov in parfumov, da bo skupno bivan-
je bolj prijetno in dišeče. Nudimo tudi odlična ekološka čistila za 
dom, darilni program in še več. 
Ljubiteljice izdelovanja naravnih in umetnih nohtov ne spreglej-
te kolekcije izdelkov "Victoria Vynn" z neomejenimi možnostmi 
oblikovanja in dekoriranja nohtov na povsem varen in lahek na-
čin. Večletne izkušnje in našo strast pa vam predamo tudi na raz-
nih tečajih in delavnicah. 

Vabimo vas, da obiščete našo trgovinico v Brežicah na Cesti pr-
vih borcev 37, kjer vam bomo svetovali o: najnovejših lepotnih 
trendih ličenja, skrbi za čvrste in urejene nohte, pravilni negi kože 
z naravnimi sestavinami.

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 10.00 do 18.00 ter 
soboto od 9.00 do 13.00

 La Tangerine d.o.o., Mrzlava vas 17a, 8262 Krška vas
PE: CPB 37, Brežice, 040 378 508

latangerine.com; info@latangerine.com

predstavljamo

La Tangerine - kozmetična 
trgovinica in lepotilnica

VEGE & 
DOBRO

VITAMINSKA 
BOMBA 

Sestavine:
• 2 žlici jabolčnega kisa
• 2 žlici svežega limonine-

ga soka
• 1 žlica medu
• nastrgan košček ingverja
• kanček kajenskega popra
• cimet

Vse sestavine zmešajte s 
približno 0,3 litra tople, lah-
ko tudi kot za čaj pogrete 
vode. Z vitaminsko bombo 
je priporočljivo pričeti dan, 
da spodbudimo našo pre-
snovo in prebavo ter okrepi-
mo imunski sistem. 

Za limono vemo, da je bo-
gata z vitaminom C, ki kre-
pi imunski sistem. Jabolčni 
kis je odličen za uravnava-
nje krvnega sladkorja, poleg 
tega naj bi pomagal izbolj-
šati prebavo. Enako pomaga 
tudi ingver, ki naj bi skrbel 
za znižanje holesterola. Med 
blaži suh kašelj in bolečine v 
grlu. Cimet ima ogromno an-
tioksidantov. Kajenski poper 
pa spodbudi presnovo, na-
mreč bolje kot deluje pres-
nova, več kalorij pokurimo. 
Za povrh izboljšuje prebavo, 
in sicer tako, da miri prebav-
ni sistem. 

Poskusite, zdrava je.

recept

Leta 2013 so se Moris Hoblaj, dolgoletni proizva-
jalec zdrave hrane v Nemčiji, Milena Trefalt, dol-
goletna prodajalka ekološke hrane pri podjetju K 
naravi d.o.o., ter Stanko Valpatič, ekološki kme-
tovalec in predelovalec hrane že trideset let, dogo-
vorili za sodelovanje. Le-to se je pokazalo kot dob-
ra poteza, saj je v tem kratkem času pod blagovno 
znamko VEGE & DOBRO nastala že vrsta dobrih 
produktov, ki jih je mogoče kupiti  v mnogih ekolo-
ških prodajalnah po Sloveniji, v Nemčiji in na Hrva-
škem. Moris in Milena skrbita za prodajo, Stanko za 
proizvodnjo, ki se izvaja na kmetiji na Ostrožnem 
pri Ponikvi, kjer pridelujejo 100 % ekološko in rast-
linsko hrano. Ta je namenjena vsem, a še posebej 
tistim, ki bi želeli zmanjšati ali celo prenehati z uži-
vanjem živalske hrane. Kmetijo lahko tudi obiščete, 
in sicer brez najavljanja vsako prvo soboto v mese-
cu v dopoldanskem času, od junija do decembra.

NARAVNO PRIDELANO S SPOŠTOVANJEM 
DO NARAVE, ŽIVALI IN LJUDI

»Za čas, v katerem živimo, so značilne vse več-
je podnebne spremembe, ki so odraz človekovih 
nepravilnih posegov v naravo in svet živali. Pretira-
no izkoriščanje narave, živali in ljudi s strani peščice 
ljudi, ki postaja vedno bolj bogata in ne razmišlja o 
posledicah, ki so vsako leto bolj vidne in jih občuti-
mo vsi, ter moralne vrednote in kvaliteta že dolgo 
niso več pomembni. To velja tudi za večino pridelo-
valcev, predelovalcev in prodajalcev hrane, ki zas-
ledujejo samo en cilj, da se proda in ustvarja dobi-
ček. Žal je večina kupcev to sprejela in si želi le čim 
cenejšo hrano, kjer kvaliteta ni več pomembna. Pa 
je to dobra in prava odločitev? Če želimo odgovor 

na to vprašanje, je potreben vsaj kratek vpogled  v 
pridelavo in predelavo naše hrane, ki nam razkri-
je postopke in ravnanja v konvencionalnem kme-
tijstvu oziroma v ekološkem ali miroljubnem kme-
tijstvu. Dobro je tudi razmisliti, kakšni so pri kom 
motivi in od kod sploh prihaja naša hrana, da bi 
ugotovili, komu lahko zaupamo. Trdimo, da je bla-
govna znamka VEGE & DOBRO vredna zaupanja 
in ustrezne kvalitete. Zakaj? Ker imamo drugačen 
motiv in vizijo. Naš motiv je pridelovati in prede-
lovati hrano, ki ščiti naravo, vode in živali, a je obe-
nem okusna, dobra in kvalitetna. Dolgoročna vizi-
ja pa je narediti vse, kar je v naši moči, da se zaščiti 
narava za naslednje generacije, ter tako prispeva-
ti k izgradnji sožitja in miru, kar pomeni: česar ne 
želiš, da tebi nekdo naredi, tega ti ne stori druge-

mu. To velja tudi v odnosu do narave in živali. Za to 
pa so potrebni ljudje, ki za to idejo živijo, jo nosijo 
v srcu in jo lahko uresničijo,« pojasnjujejo tvorci v 
sožitju z naravo pridelane hrane. 

»Naš cilj je, da dobi kupec oziroma naročnik res-
nično zdravo in naravno pridelano hrano, kmetje 
pošteno plačilo za svoje delo, narava in živali pa 
zaščito in pomoč,« dodajajo in pojasnujejo, kaj so 
njihovi glavni proizvodi. Mednje sodijo raznovrstni 
namazi, ajda, čičerika, bob, grah, drobljenec, hoka-
ido, čemaž, bazilika, česnovi vršički, vege klobasi-
ce, vege polpeti, vege pleskavica, žitni gurme, kava 
brez kofeina iz volčjega boba, testenine brez jajc, 
veganski jogurti, veganski siri ter ekološki kruh, 
ekološki burgerji in še in še … Prodajajo tudi kofe-
insko kavo iz Ruande, kjer se prav tako trudijo kme-
tovati po ideji »miroljubnega kmetijstva«. Imajo 
tudi vrhunske namaze IBI, jušno zelenjavo, 100 % 
naravne zelenjavne sokove ter povsem naravno 

kozmetiko Apostel Kräuter, ki prihajajo iz miroljub-
nega kmetijstva iz Nemčije. 

S KVALITETNO IN ZAUPANJA VREDNO 
PRODAJALNO V BREŽICAH SE ŽELIJO 

PRIBLIŽATI KUPCEM V POSAVJU

»Ker želimo, da dobite najboljšo hrano, kar jo poz-
namo, ker z vsemi močmi podpiramo tiste, ki tako 
hrano pridelujejo in pripravljajo, ker z uživanjem 
ekološko in miroljubno pridelane hrane lahko naj-

bolje poskrbite zase, za naravo in živali, uživate v 
priljubljenih okusih, vendar ne povzročate trplje-
nja, in zaradi številnih kupcev, ki so naše izdelke 
prepoznali kot kvalitetne, smo se odločili za od-
prtje prodajalne v Brežicah, na Cesti prvih borcev 
33, kjer vas pričakuje prijazna prodajalka Janja 
Petrišič. V tem letnem času sta še posebej iskana 
VEGE & DOBRO čemaž in bazilika. Skozi celo leto 
pa vegepolpeti, pleskavica, kava … Vedno imamo 
tudi pestro degustacijo,« zaključujejo sogovorniki. 

Najboljše, kar narava podari, 
najdete v bio prodajalni VEGE & DOBRO
BREŽICE - V sodobnem času, ko predstavlja pridelava in priprava hrane, ki jo zaužijemo, vedno več naše pozornosti, vam v 
prodajalni VEGE & DOBRO nudijo iskreno hrano, ki tekne ter je 100 % ekološkega in rastlinskega izvora. 

Trgovina VEGE & DOBRO v Brežicah

Dobro založene in pregledno urejene police

Prijazna prodajalka Janja Petrišič
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Za ortodontski aparat oziroma zvezdice, kot 
jim tudi laično rečemo, praktično ni starostne 
omejitve. Lahko bi celo rekli, da so edini po-
goj zdravi zobje in obzobna tkiva, pomemb-
ni pa sta tudi dobra higiena in motiviranost 
pacienta. 

Kot pojasni Živa Tatalović, dr. dent. med., ki 
opravlja specializacijo ortodontije, lahko v 
Zobozdravstvu Tatalović lep nasmeh pacien-
tu uresničijo s protetičnimi nadomestki v ob-
liki zobnih kron, lusk, implantatov ali pa z or-
todontskim aparatom.  »Veliko pacientov ima 
neravne zobe, ki jim ovirajo sproščen nasmeh 
že od rojstva. Poleg tega pa vedno več odra-
slih želi imeti lep nasmeh brez brušenja svojih 
zob. Kar je seveda mogoče, saj se tudi stoma-
tologija razvija v smeri, da poudarek dajemo 
minimalno invazivnim posegom, seveda ka-
dar so za to izpolnjeni pogoji pri pacientu,« 
pojasni Tatalovićeva.

Številni pozitivni učinki

Ortodontija pa ni pomembna le iz estetske-
ga vidika, pač pa omogoča tudi boljši zagriz 
in manjšo obrabo zob ter boljšo izgovorjavo. 
»Zavedati se moramo, da ravni zobje zagota-
vljajo veliko več kot zgolj lep nasmeh.  Omogo-
čajo nam lažjo higieno in posledično manj ka-
riesa ter manj vnetih obzobnih tkiv, prav tako 
pa tudi boljši ugriz in manjšo obrabo zob,« 
razloži stomatologinja Živa Tatalović. 
Čeprav marsikoga skrbi, kako bo videti z 
»zvezdicami« na zobeh, pa so tovrstne skrbi 
povsem odveč. Izbira zobnih aparatov je na-

mreč velika, med odraslimi pacienti pa so pri-
ljubljeni predvsem tako imenovani estetski 
keramični aparati. Ti so enaki kovinskim, ki 
so pogosti pri otrocih, le da so keramični apa-
rati bele barve in so zato praktično nevidni.

Pestra izbira

»Kateri zobni aparat je za posameznika naj-
bolj primeren, je odvisno od želja pacienta pa 
tudi od same nepravilnosti zob. Ko ortodont 
opravi vse potrebne analize, se lahko s pacien-
tom lažje odločita, kateri načrt zdravljenja je 
zanj najbolj sprejemljiv,« pojasni Tataloviće-
va in doda, da je praviloma zobni aparat ved-
no prisoten v zgornjem in spodnjem zobnem 
loku, lahko pa ga namestijo tudi na notranji 
strani zob. V tem primeru govorimo o lingval-
nem aparatu.

Pred samo namestitvijo aparata je treba opra-
viti še fotografiranje pacienta ter odvzem od-
tisov za izdelavo modelov pa tudi rentgensko 
slikanje zob, ki je pomembno za nadaljnjo di-
agnostiko in planiranje terapije. 

Vsak pacient zgodba zase

Trajanje terapije je odvisno od pacienta oziro-
ma njegovega stanja zob, povprečno pa traja  
okoli leta in pol do dveh let, z rednimi kontro-
lami na približno šest tednov. A to ni pravilo, 
saj je vsak pacient zgodba zase. 
»Na trgu je vse več ponudnikov, ki pacientom 
obljubljajo hitre in čudežne terapije, vendar 
se mora vsak posameznik zavedati, da zob 
ne premika zobni aparat pač pa ortodont, ki 

upravlja z aparatom kot krmar upravlja s kr-
milom barke. Tako kot je želja krmarja, da 
barko pripelje varno v pristan, si tudi orto-
dont želi, da bo pacient na koncu od njega od-
šel zadovoljen, s sijočim in zdravim nasme-
škom,« pojasni stomatologinja Živa Tatalović.

Lep nasmeh torej ni cilj, ki bo prišel čez noč, 
pač pa cilj, ki bo trajal. Tako pri pacientu kot 
pri ortodontu.
 K.�A.        

Za ortodontski aparat ni nikoli prepozno
O lepem in zdravem nasmehu sanjamo verjetno vsi. A ni treba, da ostane le pri sanjah. Današnja stomatologija je namreč tehnološko zelo napredna, zato je že-
lja po lepem nasmehu še kako uresničljiva. Le pogum je treba zbrati in narediti prvi korak. In čeprav je nekdaj veljalo, da je ortodontija primerna le za otroke in 
najstnike, pa temu še zdaleč ni tako.

Visokokvalitetni posegi v prijaznem okolju
V središču Brežic, na naslovu Cesta prvih borcev 24, nasproti vhoda v Upravno enoto Brežice, od leta 2006 deluje Medicina Volovec kot center za sploš-
no in lasersko kirurgijo ter anti-aging medicino.

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:
Ponedeljek: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:
Tel: +386 41 669 140 

Fax: +386 7 49 66 557 
E-mail:  info@medicina-volovec.si 

Internetna stran: 
http://medicina-volovec.si

Z lasersko kirurgijo se pod vodstvom Lidije Volovec, dr.med., 
spec.spl.kirurgije, ukvarjamo najdlje v regiji, in sicer 13 let, 
vse od nakupa prvega Fotoninega laserja. Na podlagi boga-
tih izkušenj smo vključeni v mednarodno akademijo za la-
sersko kirurgijo LAHA (Laser And Health Academy), zdrav-
nica Lidija Volovec pa je zaradi svojega znanja že pred leti 
postala “expert clinical lecturer” oziroma edukator zdravni-
kov s celega sveta za delo na laserju. 

Do danes je bilo v naši ambulanti organiziranih več kot 130 
delavnic za lasersko kirurgijo z udeleženci ne samo iz vseh 
evropskih držav, temveč tudi iz držav, kot so Združene dr-
žave Amerike, Rusija, Južnoafriška Repubika, Slonokoščena 
obala, Tajska, Nova Zelandija …

V Medicini Volovec opravljamo le samoplačniške posege. V 
prijaznem okolju in lepo opremljeni ambulanti pacientom 
nudimo natančnost in visokokvalitetne posege brez nadlež-
nega čakanja v čakalnici. Pacienti so zadovoljni, saj se pri nas 
izognejo dolgim čakalnim vrstam.

Z laserjem odstranjujemo nenevarne kožne spremembe, kot 
so starostne bradavice, pecljate bradavice, virusne bradavice 
in sončne pege. Prednosti metode so hitro in neboleče celje-
nje, ki ne pušča brazgotine na koži. Vse kožne spremembe 
pred odstranitvijo pregledamo z ročnim dermoskopom. Ka-
dar se izkaže, da gre za pigmentno znamenje, ga odstranimo 
z radiofrekvenčno zanko ali s kirurškim izrezom ter nato zna-
menje pošljemo na patohistološko preiskavo v Novo mesto. 

Z laserjem učinkovito odstranjujemo tudi kapilare na obra-
zu in nogah ter ostale žilne spremembe, na primer heman-
giome in ognjena znamenja. 

Prav tako so laserji odlična izbira pri zdravljenju glivičnih 
okužb nohtov, odstranjevanju nezaželenih tetovaž in pomla-
jevanju kože. 

Zadnji dve leti opravljamo ginekološke laserske posege. Uha-
janje urina pesti skoraj polovico žensk v pomenopavzalnem 
obdobju, lasersko zdravljenje stresne urinske inkontinence 
pa je vedno bolj prepoznavna alternativa invazivnim kirur-
škim posegom in omogoča dobre rezultate. 

Kapilare na nogi

Kapilare na obrazu

Izrastek na obrazu

Vensko jezerce na ustnicah

PREJ POTEM

PREJ POTEM PREJ POTEM

PREJ POTEM
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Člani Društva ljubiteljev fotografije Krško so v galeri-
ji Posavskega muzeja Brežice pripravili prvo skupin-
sko razstavo, na kateri so se predstavili Bojan Čekrlič, 
Milada Janc, Nataša Kršak, Jože Lekše, Nataša Mi-
kolavčič, Zdenka Močnik, Milan Ogorevc, Robert 
Rihter, Željko Selak, Tanja Gazvoda, Bernardka 
Slakonja, Anica Valentinc in Stane Levstik.

Po temeljiti obnovi gostišča Barbara v Krmelju je Gostin-
sko podjetje Sevnica v pritličju sevniškega hotelsko-trgov-
skega centra odprlo še nov lokal Paradiž, kar kaže na do-
ber začetek za popolno oživitev poslovnega centra. Ta je 
bil namreč prvotno namenjen za nastavitev zaposlenih pri 
gradnji verige hidroelektrarn, ki pa se žal še ni začela. Pa-
radiž nudi gostom bogato ponudbo hrane, tako malice, ko-
sila kot lažje večerje, ki se jo lahko v primerni embalaži 
odnese tudi domov.

Policisti in kriminalisti UNZ Krško so v letošnjem letu zabe-
ležili dvakrat več samomorov kot lani, kar kaže, da posavski 
prostor na tem področju izredno izstopa v slovenskem me-
rilu. Največ samomorov se je zgodilo v občini Sevnica (11) 
in Brežice (10), medtem v krški občini nekoliko manj (7). 
Največkrat gre za obešanje, ustrelitev ali zastrupitev, rezanje 
žil in utopitev. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da si je življen-
je poskušalo vzeli kar 11 ljudi, med njimi tudi mladostniki. 
Policisti med vzroki navajajo alkohol, psihoze, travme, slab 
šolski uspeh, družinske razmere, izguba zaposlitve.

Odprtje Paradiža 

O tem smo pisali pred 20 leti …
POSAVJE - V dvajsetih letih se nekoč ni veliko zgodilo, danes pa pomeni-
ta dve desetletji veliko več, še zlasti pa v življenju medija. Dogodki izpred 
tedna ali meseca so skoraj pozabljeni, tisti izpred nekaj let pa so tako re-
koč zgodovina. Tako je tudi s prvo številko Posavskega obzornika, ki je 
izšla decembra 1997. V uredništvu smo se odločili, da jo s kratkimi od-
lomki povzamemo - tistim, ki ste dogodke soustvarjali, v spomin, mlaj-
šim pa v vednost, kaj se je takrat dogajalo v Posavju. Najbrž se boste eni 
in drugi čudili, da je marsikatera tema, o kateri smo pisali, aktualna še 
danes in da nekateri problemi, na katere smo opozarjali, niso dobili epi-
loga niti po 20 letih …

V svojem življenju sem vedno uveljavljal tisto, kar mi je 
ležalo. Skušal sem biti tisto, kar sem. Kvaliteta življenja 
je v tem, da najdeš tisto, kar si. Pri tem je potrebno ome-
niti filozofa dr. Janžekoviča, ki je poudarjal, da je člove-
kov cilj in smoter biti dober človek. Če človek deluje na 
ta način, če to odkrije v sebi, skuša temu slediti, je potem 
miren, uravnovešen v sebi in seveda tudi za druge. Tu gre 
za neko delo na sebi, kajti po mojem mnenju je potrebno 
razviti vrednote, kar je problem današnjega časa. Še pose-
bej pri nas. Vrednote, kot so poštenost, delavnost, uravno-
vešenost, razumevanje, strpnost in čut za drugega, so os-
nove pravega človeškega življenja.

Strokovno in pedagoško delo profesorja Draga Gradiška, 
ki načrtno vzgaja mladi kader in uspešno gradi orkester že 
od leta 1975, je oblikovalo homogeno mlado in perspek-
tivno skupino glasbenikov. Da je orkester vedno mlad, do-
kazuje tudi povprečna starost njegovih članov, ki je 25 let. 
Najmlajši letos praznuje 14., najstarejši pa 69. rojstni dan. 
Uspešno deluje tudi posebna skupina BIG BAND, ki se uk-
varja z zabavno glasbo. Ustanovljen je bil na pobudo čla-
nov pihalnega orkestra in priložnostno nastopa že 19 let. 
Zadnjih 5 let pa deluje tudi 40X BAND, ki izvaja melodije 
starejših datumov. Orkester skrbi za popularizacijo narod-
ne, zabavne in klasične glasbe ter za glasbeno usposabljan-
je mladine. Preverjanja kakovosti orkestru ne manjka, saj je 
njegovo delo javno in je zato nenehno izpostavljen kritiki.

Rafko Vodeb: 
Skušal sem biti tisto, kar sem

40. rojstni dan 
pihalnega orkestra

V Poročevalcu DZ RS je 
bil konec novembra objavl-
jen predlog Zakona o renti 
iz nuklearne elektrarne Krš-
ko (ZRNEK), ki ga je v par-
lamentarno proceduro vložil 
sevniški poslanec Branko 
Kelemina (SDS). Rente naj 
bi bile nadomestilo za nene-
hen strah, ki ga doživlja pre-
bivalstvo zaradi preteče ne-
varnosti ekološke katastrofe 
oziroma potencialne nevar-
nosti jedrske nezgode, na-
domestilo za razvrednotenje 
tega prostora in vseh nepre-
mičnin, prav tako nadomes-
tilo za povečano radioaktivno 

sevanje, ki ga prejema prebi-
valstvo neposredno in preko 
hrane ter drugih proizvede-
nih dobrin. Čeprav so takrat-
ni oblastniki že pred pričet-
kom gradnje obljubljali in 
zagotavljali, da bodo prebi-
valci tega področja zato, ker 
so sprejeli ta nevaren objekt 
v svoje okolje, upravičeni in 
deležni visoke rente, se to do 
danes še ni zgodilo.

V tem trenutku prav tako ne 
smemo pozabiti, da tudi nova 
država Slovenija prepočasi 
in neučinkovito rešuje prob-
leme v zvezi s trajnim skla-

diščenjem srednje in visoko 
radioaktivnih odpadkov in 
vseh ostalih kontaminiranih 
elementov elektrarne. Prav 
zaradi počasnega in neučin-
kovitega reševanja tega prob-
lema obstaja dvom in strah, 
ali bodo vsi ti odpadki osta-
li trajno uskladiščeni pri nas 
in bo s tem življenje ljudi še 
bolj ogroženo. Država pa za-
enkrat še ne čuti nobene ob-
veznosti do tukaj živečega 
prebivalstva, da bi izpolnila 
dane obljube o pravični renti 
za vso škodo in posledice, ki 
so nastale s postavitvijo elek-
trarne.

Na okrogli mizi smo slišali, 
da je krška knjižnica po stro-
kovni plati in opremljenos-
ti med boljšimi v Sloveniji. 
Vendar je tudi res, da v njej 
zmanjkuje prostora in kad-
rov, izposojevališče na Vid-
mu deluje v zelo neprimernih 
pogojih, izkazuje se potreba 
po prostoru za knjižnico na 
Griču kot tretjem središču 

Krškega, skoraj povsem pa je 
še nerazvita mreža lokalnih - 
krajevnih knjižnic. Iz krajše 
razprave lahko strnemo pred-
vsem sklep, da je potrebno 
najprej izdelati strokovno 
pripravljen program nadalj-
njega razvoja knjižničarstva 
v občini in predlog njegove-
ga postopnega uresničevanja 
v petletnem obdobju. Odgo-

vorni predstavniki občine so 
namreč obljubili. da bodo na 
podlagi takega programa po-
skrbeli za njegovo postopno 
realizacijo. Pri tem je potreb-
no upoštevati kriterije, ki jih 
zahteva ne le klasična, ampak 
tudi nova vloga knjižnice v 
vsakem okolju, saj je novo 
stoletje že pred vrati.

Svet posavskih občin, ki ga sestavljajo predstavniki sevniš-
ke, krške in brežiške občine, se je na zadnji seji preimeno-
val v Svet pokrajine Posavje v ustanavljanju.

Posavske občine so se namreč že leta 1965 po ukinitvi okrajev 
neformalno organizirale v okviru Sveta posavskih občin kot 
oblika medobčinskega sodelovanja, ki je bilo kar uspešno, saj 
je bila v Posavju vzpostavljena vrsta državnih in gospodarskih 
institucij ter društvenih povezav, ki jih do takrat ni bilo. Ome-
nimo samo samostojno posavsko banko, gospodarsko zborni-
co, pokrajinski štab, javno upravo, zavod za zaposlovanje itd. 
Tudi ponovna ustanovitev Sveta posavskih občin leta 1996 
je pokazala potrebo po skupnem sodelovanju, prva naloga je 
bila skupna deponija komunalnih odpadkov, čaka se gradn-
ja spodnje savske verige hidroelektrarn in še nekatere druge. 
Razprava je pokazala, da je za posavske občine najmanj spre-
jemljiv predlog za samo osem regij, kajti 'cepljenje' občin po 
zgodovinskih mejah Štajerske in Kranjske bi za Posavje po-
menilo razpetost med dve regiji, in sicer s sedežema v No-
vem mestu in Celju. To pa lahko privede do popolne nemoči 
oziroma centralizacijo sedanjih državnih funkcij. Tudi krški 
in sevniški župan sta poudarila mačehovski odnos države do 
posavskega prostora, predvsem z vidika podelitve koncesi-
je za gradnjo hidroelektrarn. Prisotni so se spomnili tudi be-
sed dr. Cirila Ribičiča na nedavni okrogli mizi o regionaliz-
mu in se v bitko za regijo (pokrajino) podali sami. Ustanovili 
so posebno delovno skupino, sestavljeno iz strokovnjakov za 
različna področja, ki bo pripravila strokovne podlage za de-
lovanje pokrajine Posavje, pa tudi možnosti priključitve so-
sednjih občin, in sicer Radeč, Kozjega, Podčetrtka, Šentjer-
neja in Škocjana.

Fotografska razstava 

Letos že 28 samomorov 

20
LET
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

ASTRA 18001-KK) 
je mlada, približno 8 mesecev 
stara psička, podobna belgijske-
mu ovčarju. Astra je živahna in 
polna energije. Je prijazna do 
ljudi, navajena na povodec. Išče 
odgovoren in aktiven dom, kjer 
že imajo izkušnje s psi. 

FIDO (17473KK) 
je približno 5 mesecev star psi-
ček in bo srednje rasti. Je prija-
zen, ljubeč in igriv mladiček, ki 
si želi le, da bi našel topel in pri-
jazen dom. 

NIK (17479KZ) 
je prijazen kuža, ki si silno želi 
doma, kjer bodo zanj lepo skr-
beli. Je zelo aktiven in igriv, star 
približno 1 leto. Želi si človeka, ki 
bo z njim redno hodil na dolge 
sprehode in se z njim ukvarjal.

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

8.�Dnevi�podjetniških�priložnosti�(februar�2018)

Občina Brežicezptm
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www.pcbrezice.si

Predavanja in delavnice, ki jih Zavod za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice, letos organizira že osmič, se nanašajo na nova 
znanja za učinkovitejši nastop na trgu. Predavanja so brezplačna in 
bodo v mesecu februarju potekala vsak torek, po naslednjem 
programu:

torek, 6.2. 2018, od 10.00 do 15.00 ure
Prisrčno dobrodošli cenjeni in spoštovani gostje – 
skozi oči turističnih delavcev | Mirjana Ivanuša - Bezjak, 
kadrovska, poklicna ter podjetniška svetovalka na področju 
turizma.

torek, 6.2. 2018, od 16.00 do 17.00 ure
Novosti na področju vpisa v register nastanitvenih 
obratov (RNO) in poročanja z aplikacijo eTurizem | 
Marjana Malus in Andreja Papež,  AJPES izpostava Krško.

torek, 13.2.2018, od 16.00 do 19.30 ure
„Dress For Success“ - za uspešen slog, ki odraža vašo 
unikatnost! | Alenka Globočnik Fabjan, dipl. ing. oblikovanja 
tekstilij in oblačil,  Agencija POTI.

torek, 20.2.2018, od 16.00 do 19.00 ure
7 orodij kreativnosti; Kako hitro do novih rešitev, 
kadar stare ne delujejo več in kreativno razmišljanje 
v praksi |  Mag. Nastja Mulej, DeBono.si.

torek, 27.2.2018, od 16.00 do 19.00 ure
Airbnb poslovanje – od legalizacije sobodajalskega 
poslovanja do uspešnega oddajanja | Klara Korenč, 
Airbnb strokovna svetovalka.

Lokacija
Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice 

Prijava 
Predavanja so brezplačna, vendar je potrebna predhodna prijava na: 
info@pcbrezice.si. Prijave so možne do zapolnitve prostih mest v 
predavalnici. Po predavanjih sledi druženje ob pokušini lokalnih dobrot. 
Več informacij o predavanjih: www.pcbrezice.si

Prostovoljke v sklopu projek-
ta obiščejo občanke in občane, 
starejše od 69 let, v svoji okoli-
ci, jih povprašajo o tem, kako ži-
vijo, in jim poskušajo organizira-
ti pomoč, če jo ti potrebujejo. Pri 
osebah, ki izjavijo, da potrebu-

jejo pomoč, izvajajo tudi redne 
obiske ter spremljajo kakovost 
pomoči in njihovo zadovoljstvo.
Na srečanju s prostovoljkami in 
predsedniki društev upokojen-
cev se je župan Ivan Molan vsem 
sodelujočim v projektu zahvalil 
za prostovoljno delo, s katerim 
prispevajo k višji kakovosti življe-
nja starejših občank in občanov. 
Posebno zahvalo je izrekel vsem 
trem koordinatorkam projekta 
v občini: Tinki Vahčič pri DU Bi-
zeljsko, Mariji Radanovič pri DU 
Dobova-Kapele in Ani Kalin pri 

Srečanje župana s prostovoljkami projekta 
Starejši za starejše
Župan občine Brežice Ivan Molan se je srečal z več kot 50 prostovoljkami, ki izvajajo dejavnosti projekta Starejši za 
starejše v treh društvih upokojencev (DU Brežice, DU Bizeljsko in DU Dobova-Kapele), organiziranih na območju obči-
ne Brežice. 

DU Brežice. Župan se je zahvalil 
in čestital regijski koordinatorki 
projekta Idi Križanec, ki je v letu 
2017 prejela tudi plaketo Držav-
nega sveta kot ena od 14 najza-
služnejših prostovoljk in prosto-
voljcev v letu 2017. 

PREDSTAVITEV DELA 
VEČGENERACIJSKEGA 
CENTRA, BREZPLAČNIH 
PREVOZOV ZA STAREJŠE IN 
NOVOSTI RAZPISA

Na srečanju je podžupanja obči-
ne Brežice Katja Čanžar predsta-
vila projekt Občuti svobodo vode 
in napovedala brezplačno vo-
deno vadbo za starejše. Ude-
ležencem je bilo predstavljeno 
delo Večgeneracijskega centra 
Posavje – Brežice, ki ga izvaja 
ZPTM Brežice in v katerega se 

vključujejo tudi prostovoljke iz 
društev upokojencev. Storitev 
projekta Sopotniki, ki se z janu-
arjem 2018 začenja tudi v ob-
čini Brežice, sta predstavila so-
delavca Zavoda Sopotnik Anu 
Kahuna in Marko Zevnik. Pro-
stovoljci v projektu izvajajo ne-
posredno medsebojno pomoč, 
saj nudijo brezplačne prevoze 
po občini vsem starejšim, ki ni-
majo možnosti lastnega prevoza. 
Prostovoljci starejšim na podla-
gi vnaprejšnje rezervacije nudijo 
prevoze do zdravnika, trgovin, na 
obiske k prijateljem in na priredi-

tve. Rezervacije za prevoze v ob-
čini Brežice sprejemajo na tele-
fonski številki 041 744 947. 
Vodja oddelka za družbene de-
javnosti, gospodarstvo, kme-
tijstvo in razvoj Občine Breži-
ce Patricia Čular je na srečanju 
predstavila tudi novost pri so-
financiranju programov in dela 
društev upokojencev  v občini 
Brežice. V letu 2018 bo za sofi-
nanciranje vseh programov dru-
štev upokojencev v občini na-
menjen enoten razpis, kar bo 
poenostavilo in olajšalo pripra-
vo vlog za prijavo na razpis. 

S srečanja s prostovoljkami v projektu Starejši za starejše

Županova zahvala Idi Križanec

V začetku novega leta se župan občine Brežice Ivan Molan s sode-
lavci tradicionalno sreča z duhovniki in redovnicami, ki delujejo na 
območju občine Brežice. Vsakoletno srečanje je priložnost za po-
govor o dosedanjem delu, sodelovanju in načrtih za prihodnost.

Župan Ivan Molan je po dobrodošlici zbranim predstavil delo Obči-
ne Brežice v preteklem letu in načrte za prihodnje. V imenu duhov-
nikov je spregovoril brežiški župnik Milan Kšela, ki je sodelovanje 
med občino in župnijami označil kot korektno in uspešno. 
V nagovoru je Kšela, ki je v letu 2017 prejel tudi naziv častni občan 
Občine Brežice, o tradicionalnem srečanju povedal: »Na tem sreča-
nju se ob skupni mizi pogovorimo o aktualnih zadevah, ki se tičejo 
našega sodelovanja med občino in župnijami, ki jih občina pokriva. 
Duhovniki v prvi vrsti vzdržujemo pastoralno oskrbo naših vernih 
krajanov, pri tem pa ohranjamo in obnavljamo tudi naše župnijske 
cerkve, podružnice in druge cerkvene objekte. Oboji delamo za iste 
ljudi v dobrobit le-teh.«
Občina Brežice preko javnega razpisa namenja del proračunskih 
sredstev za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in 
vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti 
Občine Brežice, ter drugih programov na področju kulture, kamor 
sodijo tudi obnove sakralnih objektov, ki predstavljajo pomembno 
kulturno dediščino. 
Brežiški župnik Milan Kšela je še dejal, da je pozitivno, da se vlaga 
v ljudi in da ima občina posluh za društva. Konkretno občina preko 
javnih razpisov podpira delovanje in programe društev, ki organizi-
rajo delavnice, srečanja, izobraževanja ter programe za mlade in ot-
roke, med temi tudi zelo dobro obiskane oratorije. 
V svojem nagovoru se je Kšela dotaknil tudi razmer v družbi, ki je do 
krščanske vere danes celo bolj nestrpna, kot je bila v letih po osa-
mosvojitvi naše domovine Slovenije. Odnosi duhovnikov z občino 
so dobri, je dejal, čeprav ugotavljajo, da je družbena klima v Slove-
niji krščanstvu nenaklonjena. Še vedno se sliši tiste posameznike, 
ki nostalgično pogrešajo čase iz preteklega režima. »Določeni ljud-
je pa gledajo samo v prihodnost, kar je sicer prav, in sprejemajo kul-
turo tistih, ki k nam prihajajo tako ali drugače. Čeprav so sedaj še v 
manjšini, pa že pokažejo svojo identiteto – tudi vero. Zato bo prav, 
da se tudi mi zavedamo, čigavi smo, da smo Slovenci, Evropejci in 
da Evropa živi iz krščanskih korenin,« je svoj nagovoril sklenil dol-
goletni brežiški župnik. 

Srečanje z duhovniki in redovnicami, 
ki delujejo v občini Brežice

Srečanja z županom Ivanom Molanom so se udeležili naddekan in 
župnik Jože Špes (Savski dekanat), dekan in župnik Franc Rataj (žu-
pniji Artiče in Sromlje), župnik Milan Kšela (župnija Brežice), župnik 
dr. Janez Kozinc (župnija Pišece), župnik Janez Zdešar (župnija Veli-
ka Dolina), župnik mag. Janez Žakelj (župnija Cerklje ob Krki), župnik 
Jože Pacek (župnija Čatež ob Savi), župnik msgr. France Novak (žu-
pnija Sv. Križ – Podbočje), župnik Vlado Leskovar (župniji Bizeljsko 
in Kapele), župnik Matej Užmah (župnija Dobova), kaplan Roman 
Travar (župnija Dobova) ter s. Marinka Prosen in s. Judita Čebu-
lar iz redovne skupnosti Hčere krščanske ljubezni (Cerklje ob Krki).

Zbrani duhovniki in redovnici na srečanju z županom
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Na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunal-
nih in padavinskih odpadnih vod ter ravnanja z odpadki je Obči-
na Krško v sklopu Programa gospodarskih javnih služb v letu 2017 
za investicijsko vzdrževalna dela namenila nekaj več kot 1,1 mili-
jona evrov.

Na področju oskrbe s pitno vodo je koncesionar družba Kostak obno-
vil vodovode v dolžini okoli 16,5 kilometra, in sicer na odsekih Cesta 
– Gora, Jetrno selo v Brestanici, na Vidmu (Zdolska cesta, Šolska uli-
ca, Delavska, Partizanska), na Kremenu (odsek 2-4), Brlogu, na Zdo-
lah, Ivandolu in Malem Korenu. Med drugim so obnovili šest objek-
tov oz. vodohranov, in sicer Poreber, Ravne, Rostohar, Vrh, Spodnje 
Dule in Gorenja Lepa vas. Skladno z načrtom zmanjševanja vodnih 
izgub so vgradili nova merilna mesta ter zamenjali merilce pretoka; 
nabavili in vgradili merilno opremo za spremljanje nivojev vode na 
vodnih virih, nadgradili sistem nadzora kakovosti pitne vode in da-
ljinskega nadzora ter zamenjali hidrante, črpalke in vgradili meril-
no regulacijsko opremo.

Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih vod je 
bila obnovljena dotrajana kanalizacija v dolžini okoli 1, 4 kilometra, 
in sicer na Zdolski cesti v Krškem, Partizanski poti, v trgu Brestani-
ca in na Ulici Ilije Gregoriča. Možnost priklopa za nove uporabnike 
na kanalizacijsko omrežje na Kremenu, v Dolenji vasi, v Starem Gra-
du, v Žadovinku ter na Cankarjevi ulici na Senovem. Med drugim so 
nadgradili opremo za spremljanje in nadzor na daljavo ter vključitev 
v sistem daljinskega nadzora, optimizirali manjša črpališča za prečr-
pavanje odpadnih voda, uredili strojno opremo na čistilnih napra-
vah in klančin v prečrpališčih odpadnih vod.

Na področju ravnanja z odpadki je koncesionar med drugim uredil 
ekološki otok na Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem 
Gradu ter enajst ekoloških otokov – zbiralnic za ločeno zbrane od-
padke (Gubčeva, Cankarjeva ulica in Cesta 4. julija v Krškem, na po-
kopališču v Brestanici) ter 17 platojev na ekoloških otokih (Presladol, 
Dolenji Leskovec, Armeško, Malo Mraševo, Žabjek, Leskovška ulica, 
Dolenja vas, Prevole, Gorica pri Raztezu, Stranje, Pleterje, Narpel …).

zavod za medgeneracijsko solidarnost

Brezplačni
prevozi
za starejše
Kako se peljati s Sopotniki?
Pokličite nas na 031 441 999
od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure. 

Dogovorili se bomo:
• kam in kdaj pridemo po vas,
• ali pri opravkih potrebujete naše 
 spremstvo in pomoč,
• kdaj se vrnemo domov.

Z brezplačnimi prevozi vam omogočimo, da se udeležite 
kulturnega dogodka, se srečate s prijatelji, obiščete zdravnika, 
se odpravite po nakupih. 

Za prevoz se je treba naročiti vnaprej.

info@sopotniki.org

Sopotniki – sodelujemo, povezujemo, spreminjamo

zavod za medgeneracijsko solidarnost

Sopotniki nudimo brezplačne prevoze 
za starejše.

Postani naš 
prostovoljec
- voznik
in zapelji starejše občane
po opravkih. 

Delo prostovoljcev je preprosto in lepo:
• po razporedu voženj z namenskim službenim vozilom   
 odpelješ starejše po opravkih;
• med prevozom se pogovarjaš, izmenjaš izkušnje, nasvete, 
 zgodbe in po potrebi nudiš spremstvo;

Treba je le imeti dobro voljo, veljavno vozniško dovoljenje B 
kategorije, veselje do vožnje in pogovorov s starejšimi.

Pokliči nas na: 031 441 999
ali nam piši na: info@sopotniki.org

www.sopotniki.org
www.facebook.com/Sopotniki

Leto 2017 v občini Krško investicijsko naravnano
Župan občine Krško mag. Miran Stanko leto 2017 ocenjuje kot uspešno leto, saj so v skladu z zastavljenimi cilji nada-
ljevali s kar nekaj večjimi naložbami, katerih gradnja se bo nadaljevala v tem in naslednjem letu. V skladu s termin-
skim planom v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo nadaljujejo z gradnjo krške obvoznice, uspešno nadaljujejo 
z obnovami in energetskimi sanacijami osnovnih šol in vrtcev, v tem letu pa načrtujejo pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za širitev osrednje Valvasorjeve knjižnice Krško.

V letu 2017 je bilo realiziranih za 
36,9 milijona evrov prihodkov in 
34,6 milijona odhodkov, od tega 
13,3 milijona evrov investicijskih 
odhodkov. Med večjimi projek-
ti oz. naložbami leta 2017 je go-
tovo nadaljevanje gradnje krške 
obvoznice v sodelovanju in sofi-
nanciranjem Direkcije RS za in-
frastrukturo RS v skupni višini 
14 milijonov evrov, ki se v leto-
šnjem letu nadaljuje z izgradnjo 
tretjega kraka skozi Žadovinek 
in obnovo kraka obvoznice od 
starega mostu do krožišča pri 
tretjem mostu. Trenutno pote-
ka postopek izbora izvajalca za 
rekonstrukcijo ceste od starega 
do novega mostu mimo tovar-
ne Vipap in hkrati za izgradnjo 
povezave od novega mostu do 
krožišča pri trgovskem centru v 
Leskovcu pri Krškem mimo Ža-
dovinka. Kot je poudaril župan, 
bo po načrtih most s krožiščem 
na desnem bregu Save in nave-
zovalno cesto do Megadoma do-
končan do pomladi 2019. Ker so 
bila v letu 2017 uspešno prido-
bljena tudi evropska sredstva, pa 
naj bi po načrtih bila do začetka 
leta 2020 obvoznica zaključena v 
celoti, torej tudi tretji krak mimo 
Žadovinka.

V 2017 so v občini Krško sicer na 

PROMETNI INFRASTRUKTURI 
zaključili z obnovo več cestnih 
odsekov in ulic v Krškem (Vi-
dem), in obnove mostov (Go-
renji Leskovec, Anže …), obno-
vo mostu v Krškem, krožišči v 
Velikem Podlogu in v Bresta-
nici na cesti Brestanica – Seno-
vo, zaključili so pilotni projekt 
Cone 30 na Zdolski v Krškem, ki 
že kaže rezultate umirjanja pro-
meta, uredili so številne ploč-
nike, nove kolesarske poveza-
ve, uvedli avtomatski sistem 
brezplačne izposoje koles v 
mestu Krško, ter sprejeli doku-

ment Celostne prometne stra-
tegije, ki bo osnova za nadaljnje 
projekte in naložbe ter temelj za 
prijave na evropske razpise za 
naložbe v izgradnjo prometne 
infrastrukture. 

Na področju ŠOLSTVA IN 
PREDŠOLSKE VZGOJE so v ob-
čini Krško v letu 2017 zaključi-
li s celovito obnovo OŠ Jurija 
Dalmatina Krško, ki je potekala 
v treh fazah, odprli energetsko 
saniran Vrtec Pika Nogavička 
v Leskovcu pri Krškem, začeli 
z gradnjo novega vrtca pri OŠ 

Adama Bohoriča Brestanica, ki 
se bo spomladi zaključila, in za-
čeli s 1. fazo energetske sanaci-
je OŠ Podbočje. 

Na področju KULTURE IN KUL-
TURNE DEDIŠČINE je lansko 
leto zaznamovala predvsem širi-
tev osrednje Valvasorjeve knji-
žnice v Krškem. V izdelavi je ob-
činski podrobni prostorski načrt 
(OPPN) za območje kapucinske-
ga samostana, lastništvo je ure-
jeno, trenutno poteka uskla-
jevanje z Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine Ljubljana. 
V letu 2018 sledi izdelava pro-
jektne dokumentacije, načrtu-
jejo tudi že pridobitev gradbe-
nega dovoljenja, predvidoma 
še v tem letu naj bi se začela 
prva gradbena dela. Poleg tega 
so v lanskem letu tudi zaključili 
prvo fazo obnove Hočevarjeve-
ga mavzoleja v mestnem parku.

Na področju KOMUNALNE IN-
FRASTRUKTURE so v lanskem 
letu začeli s celovito izgradnjo 
komunalne infrastrukture na 
območju Jelš in Gorice, z na-
ložbo pa bodo nadaljevali tudi v 
tem letu. Prav tako so na podro-
čju Senovega in Brestanice na-
daljevali z izgradnjo sekundar-
nega kanalizacijskega sistema.

Gradnja tretjega mostu čez Savo v sklopu izgradnje krške obvo-
znice ROK ZA DOKONČANJE GRADNJE VRTCA BRESTANICA DO SREDINE 

MARCA - V okviru gradnje novega, nizkoenergetskega vrtca pri OŠ 
Adama Bohoriča Brestanica so trenutno zaključena gradbena de-
la, v zaključni fazi je še izvedba fasade ter zunanje ureditve, ki se 
prilagaja glede na vremenske razmere. Znotraj objekta trenutno 
potekajo dela elektroinštalacij in ureditev tlakov, še v tem mese-
cu je načrtovan začetek dobave in montaže opreme, najprej v prvi 
fazi kuhinje, nato še ostale opreme. V novem vrtcu, v katerem bo 
prostora za pet oddelkov ter dodatni rezervni, bodo za najmlaj-
še, ki se bodo v nove prostore preselili predvidoma v aprilu, zago-
tovljeni kakovostnejši pogoji bivanja. Vrednost novega objekta 
znaša 1,95 milijona evrov, od tega je občina iz državnih sredstev 
pridobila 478.500 evrov nepovratnih sredstev ter 538.170 evrov 
povratnih sredstev, hkrati se je občina prijavila tudi na javni po-
ziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe 
v gradnjo skoraj ničenergijske stavbe ter pridobila nekaj manj kot 
417.000 evrov, preostalo je strošek občine. 

Investicijsko vzdrževalna dela na področju 
komunale v občini Krško v preteklem letu

www.krsko.si
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Vabljeni na 

osrednjo slovesnost 
ob slovenskem kulturnem prazniku, 

ki bo 

v sredo, 7. februarja 2018, 
ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

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

Slavnostna govornica bo Alenka Černelič Krošelj, 
v. d. direktorice Posavskega muzeja Brežice.�

Navzoče bosta pozdravila župan občine Sevnica Srečko Ocvirk 
in predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak. �

Prireditev bo z glasbo obogatila Glasbena šola Sevnica. 
v

V preddverju dvorane bo na ogled razstava izbranih del 
XVII. Sevniškega likovnega shoda Grad 2017.�

Avtorica scenske zasnove bo profesorica likovne pedagogike, 
oblikovalka vitrajev in slikarka Elena Sigmund.

Občina Sevnica je zadolžena za 
izvajanje zimske službe na občin-
skih kategoriziranih lokalnih ce-
stah, od leta 2014 pa na podlagi 
odloka Občinskega sveta službo 
izvajanja rednega vzdrževanja 
občinskih lokalnih cest, vključ-
no z izvajanjem zimske službe, 
izvaja Javno podjetje Komunala 
d.o.o. Sevnica. Izvajalec zimske 
službe skrbi za preglede cest in 
naročila izvajanja zimske službe. 
Še posebna pozornost je posve-
čena relacijam, kjer se izvajajo 
prevozi otrok 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 

Izvajanje zimske službe
V zimskih dneh je ena aktualnejših tem cestno-prometna varnost, tudi v luči izvajanja zimske službe, ki vključuje plu-
ženje, čiščenje in vzdrževanje občinskih cest, javnih površin, parkirišč in pločnikov. Gre za celoto opravil, potrebnih za 
omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah, ko je zaradi snega lahko ogroženo normalno od-
vijanje prometa.

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 leta 2016 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. https://www.
uradni-list.si/glasilo-uradni-list-
-rs/vsebina/2016-01-1702/pra-
vilnik-o-rednem-vzdrzevanju-
-javnih-cest

Pravilnik opredeljuje, da je pre-
voznost cest zagotovljena, če vi-

šina snega na občinskih cestah 
ne presega 15 cm, promet pa je 
možen z uporabo zimske opre-
me vozil. Novost pravilnika za 
vse, ki pozimi vozijo po cestah s 
klancem nad 10 odstotkov, je, da 
je prevoznost zagotovljena, če je 
promet mogoč z uporabo snež-
nih verig. Verige so zato sestavni 
del obvezne opreme vozil.

Vzdrževanje prevoznosti posa-
meznih cest v zimskih razmerah 
je opredeljeno s prednostnimi 
razredi, v katere so ceste razvr-
ščene glede na kategorijo, go-
stoto in strukturo prometa, ge-
ografsko-klimatske razmere in 
krajevne potrebe. 

Od vseh kategoriziranih lokalnih 
cest se prednostno plužijo in po-
sipavajo ceste, po katerih pote-
kajo avtobusni in šolski prevozi, 

sledijo jim ostale ceste. 

Za učinkovito izvajanje zimske 
službe je pomembno zavedanje, 
da so za dobro izvajanje potreb-
ne počiščene površine tudi ob 
in nad cestiščem. Zato je pot-
rebno redno čistiti zemljišča ob 
cesti, ne glede na lastništvo, s 
tem pa omogočiti varnejše od-
vijanje prometa tudi v zimskem 
času. Po pojavu padanja drev-
ja oziroma vejevja na cestišča 
in javne površine so le-te zadol-
ženi ustrezno odstraniti lastniki 
zemljišč. 

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.

Razpisi v objavo 19. januarja
V petek, 19. januarja, bodo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnica objavljeni javni 
razpisi za sofinanciranje programov na področjih kulture, mladinskih dejavnosti ter zdravstvenega varstva in sociale. 

Predmet javnega razpisa zbiranja 
predlogov za sofinanciranje pro-
gramov in projektov na področju 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
ki jih bo v leti 2018 sofinancira-
la Občina Sevnica, so programi 
in projekti na področju kulture, 
ki zajemajo vse oblike ustvarja-
nja, posredovanja in varovanja 
kulturnih dobrin na področju 
glasbene (vokalne in instrumen-
talne), plesne, gledališke in lut-
kovne, folklorne, literarne, likov-
ne, fotografske, video in filmske 
dejavnosti. Okvirna vrednost 
razpisa je 48.000 evrov. 

Razpisna dokumentacija bo do 
izteka prijavnega roka doseg-
ljiva na spletni strani www.ob-
cina-sevnica.si oziroma osebno 
na Občini Sevnica (Glavni trg 19 
a, 8290 Sevnica). Prijavitelji mo-

rajo prijavo oddati najpozneje do 
vključno 19. februarja 2018 na 
naslov Občine Sevnica. Dodatne 
informacije in pojasnila: Maja 
Grabrijan, Oddelek za družbene 
dejavnosti (07 81 61 262, maja.
grabrijan@obcina-sevnica.si).

�
Objavljen bo tudi javni razpis zbi-
ranja predlogov za sofinancira-
nje programov na področju soci-
alnega in zdravstvenega varstva 
v občini Sevnica v letu 2018, 
predmet katerega je sofinanci-
ranje programov in/ali projek-
tov s področja socialnega varstva 
in zdravstvenega varstva. Okvir-
na višina razpoložljivih sredstev 
znaša 25.000 evrov. 

Razpisna dokumentacija bo do 
izteka prijavnega roka doseglji-

va na spletni strani www.obci-
na-sevnica.si oziroma osebno na 
Občini Sevnica. Prijavitelji mora-
jo prijavo oddati najpozneje do 
vključno 19. februarja 2018 na 
naslov Občine Sevnica. Dodatne 
informacije in pojasnila: Maja 
Grabrijan, Oddelek za družbene 
dejavnosti (07 81 61 262, maja.
grabrijan@obcina-sevnica.si).

�
Javni razpis s področja mladin-
skih dejavnosti z okvirno vre-
dnostjo 15.000 evrov zajema 
možnosti sofinanciranja mla-
dinskih programov in projektov 
ter programov za mlade v obči-
ni Sevnica. 

Razpisna dokumentacija bo do 
izteka prijavnega roka doseglji-
va na spletnih straneh www.ob-

cina-sevnica.si in www.kstm.si 
oziroma osebno na Občini Sevni-
ca. Prijavitelji morajo prijavo od-
dati najpozneje do vključno 19. 
februarja 2018 na naslov Obči-
ne Sevnica. Dodatne informaci-
je in pojasnila: Maja Grabrijan, 
Oddelek za družbene dejavnosti 
(07 81 61 262, maja.grabrijan@
obcina-sevnica.si).

�
Javni razpis za področje športa 
bo objavljen po končnem spre-
jetju letnega programa športa 
in odloka o postopku in merilih 
za sofinanciranje. Javna razpi-
sa za področja gospodarstva in 
turizma pa bosta objavljena po 
dopolnitvi pravilnikov s pred-
metnih področij.  

Vinogradniška društva sevniške občine pod pokroviteljstvom in 
v sodelovanju z županom Občine Sevnica Srečkom Ocvirkom or-
ganizirajo izbor za »Županovo vino 2018«, ki bo namenjeno pro-
mociji občine in bo imelo status protokolarnega vina za različne 
priložnosti.

V letu 2018 bo kot županovo vino izbran cviček PTP, letnik 2017.
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 (0,75 l), 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 18. februarja 2018, od 17. do 20. ure, v kleti 
Gostilne Janc na Studencu. Več informacij posreduje Branko Arih, 
predsednik Društva vinogradnikov Studenec (041 424 656). Kotiza-
cija po vzorcu znaša 7 evrov. Ocenjevanje vzorcev bo 19. februarja 
2018 v Gostilni Janc na Studencu, izbran pa bo vzorec, ki bo dose-
gel najvišje število točk. 
Prepričani smo, da bo tudi letošnje županovo vino uspešen promo-
tor naše občine, naših vinogradnikov in vinogradniške dediščine, 
zato vljudno vabljeni k sodelovanju.

S spoštovanjem,
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica, 

in predsedniki vinogradniških društev sevniške občine 
Branko Arih, Renata Kuhar, Uroš Flajs in Jože Simončič 

V teku je javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohra-
njanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sev-
nica za leto 2018. Skupna višina sredstev, zagotovljenih v občin-
skem proračunu, znaša 73.000 evrov. Prijavitelji morajo prijavo 
oddati osebno ali po pošti na naslov Občine Sevnica najpozneje 
do 12. februarja 2018.

Postavke sofinanciranja so: pomoč za naložbe v opredmetena ali ne-
opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primar-
no kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in goz-
dnih zemljišč, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kme-
tiji, pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetij-
skih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, pokrivanje ope-
rativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev ter 
podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, goz-
darstva in razvoja podeželja. Brezplačna razpisna dokumentacija je 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani www.obcina-
-sevnica.si oziroma osebno na Oddelku za gospodarske dejavnosti 
Občine Sevnica. Informacije in pojasnila: Vlasta Kuzmički (07 81 61 
233, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) in Jasmina Veselinović (07 
81 61 205, jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si).

Javni razpis s področja kmetijstva odprt 
do 12. februarja

Izbor županovega vina 2018

Županova vina skozi leta (Foto: Rok Petančič)

Zavod KŠTM Sevnica je skupaj z mladimi iz Mladinskega centra Sev-
nica v sklopu Čudežnega decembra vnovič organiziral humanitar-
no akcijo. Tokrat so se povezali z Zavodom Zadnje upanje, katerega 
prostovoljci so zelo aktivni ter pogosto obiskujejo sirotišnice, varne 
hiše in materinske domove z namenom obdaritve. V tokratni akciji 
so zbirali nove igrače, pobarvanke, šolske potrebščine, sladke dob-
rote, nogavice, kape in rokavice. Med donatorji so bili občani sev-
niške občine, lokalna skupnost in razna podjetja. Hvala vsem, ki ste 
se odzvali k sodelovanju. Vir: KŠTM Sevnica

Dobrodelna akcija
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LISCA - Člani KD Sevnica - sekcija MTB Lisca so že peto leto po-
vabili kolesarske prijatelje in vedno nove navdušence na prav po-
sebno doživetje v Božičkovem kostumu. Dogodek se odvija vsako 
leto na božično dopoldne, ko se pred Tončkovim domom mno-
žica gorskih kolesarjev prelevi v 'dobre može na kolesih'. Prvo-
tna zabava domačih kolesarjev je z leti pritegnila goske kolesar-
je iz celotnega Posavja, Zasavja, Dolenjske in širše. Tokrat se je z 
vrha Lisce spustilo kar 40 dobrih mož. Med Božički vlada smeh 
in dobra volja, obiskovalci Lisce in domačini pa so jih sprejeli z 
navdušenjem, ko se v dolgi koloni spuščajo v dolino. Dogodek je 
večplastna predstavitev gorskega kolesarstva, najprej praznična 
popestritev priljubljene izletniške točke in v nadaljevanju prija-
zno opozarjanje na vsesplošno priljubljenost športa in rekrea-
cije, ki še ni dovolj sprejeta v različnih segmentih družbe. Prav 
tako kot v ozaveščanju so sevniški kolesarji aktivni pri dejavno-
stih, ki jih bodo kljub nenaklonjeni zakonodaji prinesle konkret-
ne rešitve v naravnem okolju.
� Vir:�KD�Sevnica 

Peti Božičkov spust z Lisce

Udeleženci�Božičkovega�spusta�z�Lisce

S svojimi varovanci so se ude-
leževali tekmovanj tako v 
klasičnem in tradicionalnem 
karateju kot v kickboxingu. 
Udeležili so se 21 tekem doma 
in v tujini. Na različnih nivo-
jih, od šolskih in regijskih 
tekmovanj, pokalnih tekem, 
državnih prvenstev, medna-
rodnih turnirjev do Grand 
prix turnirjev in evropskega 
pokala, so osvojili 102 meda-
lji, od tega je bilo kar 44 zla-
tih. Na državnem prvenstvu 
v klasičnem in tradicional-
nem karateju so osvojili kar 
12 naslovov državnih prva-
kov. Zelo uspešni so bili tudi 
na mednarodni sceni, kjer so 
osvojili osem medalj na med-
narodnih turnirjih v karateju 
in kickboxingu. Skupno so na 
mednarodnih in Grand Prix 
turnirjih osvojili 30 medalj, 
od tega je bilo deset zlatih. 
Odkar se udeležujejo tekmo-
vanj (od leta 1988), so osvoji-
li že 2062 medalj, kar je zavi-
dljiva bera. Po zaslugi velike 
požrtvovalnosti in borbe-
nosti so se mladi športniki 
prebili v sam vrh slovenskega 
klasičnega in tradicionalnega 
karateja ter kickboxinga.

Leto 2017 so zaznamovali še 
s prvo organizacijo mednaro-
dne športne prireditve v kick-

Sevniška tradicija gre dalje
SEVNICA - V Klubu borilnih veščin Sevnica, v katerem nadaljujejo več kot 40-letno tradicijo karateja in kic
kboxinga v Sevnici, so v minulem letu aktivno delovali tako na tekmovalnem kot na športno-rekreativnem 
področju. Tudi letos bodo organizirali dve veliki športni prireditvi. 

boxingu v Sevnici nasploh, saj 
so 9. decembra v sodelovanju 
s Kickboxing zvezo Sloveni-
je organizirali 1. mednarodni 
kickboxing turnir – Sevnica 
open 2017. V letu 2018 bodo 
začeli delovati še na tekmoval-
nem področju v eni bolj zah-
tevnih športno-borilnih panog 
na svetu - kyokushinkai kara-
teju, kjer gre za borbo s pol-
nim kontaktom. Člani kluba 
so bili v lanskem letu aktiv-
ni tudi na področju športne 
rekreacije. Skupaj s Športno 
unijo Slovenije so izvedli dva 
projekta, in sicer »Slovenija 
v gibanju 365« in »Veter v la-
seh – s športom proti zasvoje-
nosti«. S Športno zvezo Sevni-
ca pa so organizirali Cooperjev 
test zmogljivosti za moške in 

ženske. Sodelovali so tudi z 
Zdravstvenim domom Sevni-
ca, kjer so bili prisotni pri te-
stu hoje na 2 km za starejše 
občane. »Uspehov ni moč pri-
pisati le prizadevnim trener-
jem in športnikom, temveč 
tudi sponzorjem, donatorjem 
in Občini Sevnica, ki je bud-
no spremljala njihova dogaja-
nja in nesebično nudila prepo-
trebno finančno in materialno 
pomoč,« pravi predsednik klu-
ba Jurij Orač. Ob koncu leta 
so imeli v klubu osem licen-
ciranih vaditeljev, inštruktor-
jev ter trenerjev kickboxinga 
in klasičnega karateja, ki so 
delovali v povezanih sekcijah 
za karate, boks, kickboxing in 
MMA, poleg tega pa deluje še 
športna rekreacija za odrasle. 

Treningi so potekali šestkrat 
tedensko v OŠ Sava Kladni-
ka in Športnem domu Sevni-
ca ter v podružnični osnovni 
šoli Loka pri Zidanem mostu.  

V klubu si prizadevajo, da v 
domačem kraju vsako leto or-
ganizirajo še odmevnejšo tra-
dicionalno športno prireditev. 
V letu 2018 bodo organizira-
li dve veliki športni prireditvi: 
3. marca bo v Športnem domu 
Sevnica 18. tradicionalni kara-
te-do turnir za osnovnošolce, 
kadete in mladince, oktobra 
pa bo na isti lokaciji 1. odprto 
prvenstvo Slovenije v kyoku-
shinkai full kontaktnem kara-
teju za osnovnošolce, kadete, 
mladince in člane.  
� P.�P./vir:�KBV�Sevnica

21.�oktobra�lani�je�v�Sevnici�potekal�prvi�kyokushinkai�karate�seminar�v�Sloveniji�nasploh.

V Karate klubu Brežice vad-
ba karateja poteka v desetih 
različnih skupinah, telovadni-
co pa napolni do 100 članov. 
V zadnjem desetletju se je iz-
oblikovala in izšolala mlada 
generacija trenerjev, ki danes 
vodijo tradicionalne in špor-
tne treninge karateja v Breži-
cah: Christian Kajtna, Franc 
Bajs, Darko Cicvarić, Darko 
Grozdina, Dubravko Smirič, 
Metka Galič, Sašo Vaš, Tomaž 
Dvornik, Aljaž Šumlaj, David 
Bajs in Hrvoje Teo Oršanič. 
V klubu imajo največje število 
strokovno usposobljenih kad-
rov v občini ter drugo največje 
število med vsemi klubi v Ka-
rate zvezi Slovenije. Klubski 
trenerji in vaditelji svoje zna-
nje pridobivajo na Fakulteti 
za šport v Ljubljani in v okvi-
ru usposabljanj, ki jih organizi-
ra Karate zveza Slovenije. Tre-
nerji in vaditelji se udeležujejo 
tudi izobraževanj s področja 
Goju-Ryu karateja na Okinavi 
(Japonska), klub pa organizi-
ra tudi treninge in seminarje, 
na katere povabi naše učitelje 
iz Okinave in tako lahko vsi pri-
dobijo delček originalnega zna-
nja iz prve roke naših učiteljev.

Karate klub Brežice ima ob 
takšni kadrovski in organizacij-

Uspešno leto za brežiški karate 
BREŽICE - Karate klub Brežice se je na lestvici uspešnosti klubov za leto 2017, ki jo je objavila Karate zveza 
Slovenije, uvrstil na 12. mesto, s čimer je najuspešnejši klub v Posavju. Ponosni so na uspehe na tekmova
njih, usposobljenost strokovnega kadra, registrirane tekmovalce in organizacijo turnirjev.

ski zasedbi zagotovljen uspeh 
v športnih disciplinah karateja, 
ob 40-letni tradiciji pa ima za-
gotovljeno tudi uspešno priho-
dnost. »Na prehojeno 40-letno 
pot smo upravičeno ponosni, 
saj smo gojili karate kot boril-
no veščino v najbolj plemeni-
tem in miroljubnem duhu. Z 
varnim in vestnim delom kluba 
ter poudarkom na vzgoji vade-
čih v smislu redoljubnosti, poš-
tenosti, spoštljivosti in nenasi-
lja smo pridobili tudi zaupanje 
staršev, ki so nam vsa ta leta za-
upali svoje otroke v vzgojo in 
vadbo,« sporočajo iz kluba.

Med člani Karate kluba Breži-
ce se skozi leta vadbe obliku-
jejo tekmovalci, ki vzporedno 

vadijo karate kot šport. V lan-
skem letu so se udeležili skup-
no 25 tekmovanj v Sloveniji 
in tujini. Sodelovali so na tur-
nirjih, državnih prvenstvih, 
balkanskih, evropskih in sve-
tovnih prvenstvih. Skupaj so 
osvojili 81 kolajn, od tega 27 
zlatih, 21 srebrnih in 33 bro-
nastih. Na državnih pokalih 
in prvenstvih so osvojili sku-
paj 22 kolajn. »Vsi uspehi klu-
ba so seveda dokaz dobrega  
dela vodstva kluba s predano 
ekipo trenerjev in seveda dob-
rega sodelovanja s starši. Naši 
tekmovalci se redno uvršča-
jo med dobitnike kolajn na dr-
žavnih prvenstvih in pokalnih 
tekmovanjih, smo pa tudi stal-
ni člani slovenske reprezentan-

ce v vseh kategorijah (otroška, 
kadetska, mladinska, članska). 
Klub se redno uvršča v sam 
vrh skupnega seštevka klubov 
po točkovanju krovne organi-
zacije – Karate zveze Sloveni-
je,« so še zapisali v povzetku 
dela v lanskem letu. Poudarja-
jo, da vadba karateja krepi telo 
in duha za lažje soočanje s te-
žavami in izzivi sodobnega sve-
ta ter da so odprti za vsakogar, 
ki bi želel poizkusiti to borilno 
veščino. Ob koncu se zahvalju-
jejo staršem, sorodnikom, čla-
nom, trenerjem, donatorjem 
in sponzorjem, ki so kakor koli 
prispevali, da je njihovo delo v 
lanskem letu obrodilo sadove.

� P.�P./vir:�KK�Brežice

Skupinska�fotografija�na�zadnjem�lanskem�treningu

KRŠKO - Iz NK Krško so tik pred iztekom lanskega leta sporoči-
li, da so našli novega trenerja, ki bo zamenjal Stipeta Balajića 
- novo ime na krški klopi je 46-letni Alen Šćulac. »Veseli nas, 
da smo se za vodenje članskega moštva NK Krško dogovorili s 
trenerjem, kot je Alen Šćulac. Njegov način dela se popolnoma 
ujema s strategijo NK Krško, katere bistvo je dajati priložnost 

mladim nogometašem iz lastne nogometne šole in najperspek-
tivnejšim omogočiti dokazovanje v članskem moštvu, ki bo igra-
lo v prvi ligi,« je o novem šefu stroke povedal predsednik kluba 
Zoran Omerzu in dodal, da so se za sodelovanje dogovorili do 
junija 2019. Šćulac, ki je predtem kot glavni trener ekipo Jadran 
Dekani popeljal iz tretje v drugo slovensko ligo, hkrati pa je bdel 
nad razvojem mladih nogometašev v Dekanih, je dejal, da se je za 
prihod v NK Krško odločil na podlagi strategije kluba, ki sloni na 
uveljavitvi mladih igralcev, kar mu je blizu, saj je podobno zgod-
bo uspešno spisal že v Dekanih. Krčani so s pripravami na drugi 
del sezone v prvi ligi začeli 8. januarja. Na prvem treningu se je 
zbralo 19 igralcev in dva vratarja, k treningom so se priključili 
tudi trije nogometaši Nogometne šole NK Krško, in sicer Miha
el Mirt, Tomaž Zakrajšek in Hrvoje Belak, ki si bodo poskuša-
li izboriti svoje mesto v članski ekipi. Tako je sedaj v prvi ekipi 
šest mladih nogometašev iz mladinskega pogona letnika 1999 in 
2000, so zapisali na klubski spletni strani. Ekipo sta medtem ok-
repila 25-letni branilec iz Estonije Aleksandr Kulinits in 22-le-
tni nekdanji slovenski reprezentant do 21 let, napadalec Luka 
Vekić. Priprave bodo večinoma potekale v domačem okolju, do-
ločen del jih bodo opravili tudi v hrvaški Istri, pred začetkom po-
mladnega dela PLTS 2017/2018 pa bodo odigrali tudi nekaj pri-
jateljskih tekem.  R. R.

Že trenirajo z Alenom Šćulcem 

Predsednik�NK�Krško�Zoran�Omerzu�(levo)�in�novi�trener�Alen�
Šćulac�(foto:�NK�Krško)

www.PosavskiObzornik.si
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BREŽICE – 17. decembra so 
kot zaključek praznične ro
kodelske tržnice v prosto
ru pred Viteško dvorano 
odprli naslednjo v nizu Po
savskih muzejskih vitrin, ki 
so jo poimenovali »Skulptu
ra je glasba, ki jo poslušamo 
z očmi« in je namenjena ki
parju Janezu Zorku.

Janez Zorko – ravno dan pred 
odprtjem razstave je dopolnil 
80 let – se je rodil v Podgor-
ju pri Sevnici in od svojega 27. 
leta živi v Franciji.  Najprej je 
bival v Parizu, nato pa se je na-
selil na Montparnassu, kjer je 
obiskoval tečaje in se izpopol-
njeval v risbi, ki je že napove-
dovala njegovo mogočno ki-
parsko oblikovanje. Leta 1968 
je študij kiparstva zaključil z 
diplomo in prejel zlato medaljo 
Evropske akademije za umet-
nost. Bil je prejemnik mnogih 
nagrad in priznanj, med dru-
gim je leta 1974 prejel Grand 
Prix, Salon »South 92«. Tega 
leta je bil kot gostujoči pre-
davatelj kiparske tehnologije 
povabljen na pariško univer-
zo Sorbonne, si ustvaril druži-
no in se udeležil Forma vive v 
Kostanjevici na Krki. Kot eden 
najprepoznavnejših pariških 
kiparjev je svojo profesorsko 

KRŠKO - V Pevskem društvu Naša pesem iz Brestanice so v 
osmem letu delovanja na prvo nedeljo v januarju izvedli tra
dicionalni ponovoletni koncert z naslovom »Ko odbije pol
noč«, ki je privabil in z obiskovalci do zadnjega kotička za
polnil krško Dvorano v parku. 

16 skladb so ob klavirski spremljavi pianistke Nike Tkalec, ci-
trarke Anje Drstvenšek in flavtistke Klare Drstvenšek odpeli 
sopranistki Anja Žabkar in Anja Drstvenšek, baritonist Jernej 
Železnik, basist Jure Klenovšek in predsednik društva Naša pe-
sem, tenorist Marko Železnik, ki si prizadeva s člani društva, teh 
je dobrih 30, razširjati pevsko kulturo na nastopih doma in gosto-
vanjih ter promovirati izvrstne vokaliste iz krške in drugih po-
savskih občin. Kot je dejala v uvodu koncerta predsednica sveta 
Krajevne skupnosti mesta Krško mag. Nataša Šerbec, izvajalci 
navdihujejo slušatelje, z nastopi pa prispevajo tudi k bogatenju 
življenjskega in kulturnega utripa v starem jedru mesta. Šerb-
čeva je na zbrane ob tej priložnosti naslovila tudi dobre želje, 
predvsem da bi bili v letu, v katerega smo pred kratkim vstopili, 
deležni miru v družini, zdravja in osebnih uspehov na življenj-
ski poti. Lirične modrosti življenja jim je z vezno besedo name-
nila tudi povezovalka večera Tjaša Repše, piko na i vzdušju in 
zaključku nedeljskega večera, sproščenemu druženju nastopa-
jočih in obiskovalcev, ki je sledilo po koncertu, pa sta dodala za-
konca Andrej in Marjeta Repše kot vinarja večera, ki pridelu-
jeta izvrstna vina na Kamenškem v Mirnski dolini.
 B. Mavsar 

KRŠKO - 14. decembra so v Društvu gluhih in naglušnih Po
savja zaključili v letu 2016 začeti projekt »Roke skozi objek
tiv« in v Dvorani v parku v Krškem postavili na ogled razsta
vo »Voda – neizmerna moč življenja«. 

V projektu so sodelovali mladi gluhi in naglušni člani, osebe s 
'polževim vsadkom' in drugi slišeči mladostniki. »Z vključitvijo 
različnih skupin mladih smo želeli nuditi dobre pogoje osebam z 
okvaro sluha pri vključitvi v slišeče okolje. Neizmerno bogastvo 
izmenjave izkušenj, prilagajanje v komunikaciji in medsebojno 
sodelovanje vključenih je sodelujoče v projektu združevalo in 
jim dalo navdih za ustvarjanje in učenje,« so sporočili ob odpr-
tju razstave v Dvorani v parku v Krškem ter podali še nekaj misli 
ob sodelovanju v fotografskih in filmskih delavnicah. 
»V fotografskih delavnicah so na različnih koncih naše dežele in 
ob različnih letnih časih nastajale fotografije. V filmskih delavni-
cah smo se učili tehnik in pravil uporabe video kamere, pisanja 
scenarija, snemanja posameznih kadrov, snemali smo na terenu 
in opravili montažo posnetkov. Naša ideja, kako predstaviti vodo 
v filmskem posnetku, nas je vodila do iskanja primernih misli in 
izrekov o vodi,« je ob tem navedla sekretarka društva Vlasta Mo
škon. Kot je še pojasnila ob tem, je Posavje sotočje pomembnih 
rek Save in Krke, kamor se stekajo premnogi potoki in izviri, ki 
bodo ostali zabeleženi v njihovem foto in filmskem arhivu. Poleg 
razstave so si obiskovalci ogledali filmsko projekcijo in še živo 
inštalacijo, ki so jo uprizorile članice društva Slavi Polšak, Ur
ška Kozole in Brigita Podlesnik. Za mentorstvo so se zahvali-
li Jožici Mikek Veber, Branku Benčinu, Mii Brunej in Mateju 
Žibertu. V znakovni jezik je prireditev prevajala Jožica Kuple
nik.  M. Hrvatin

Kiparsko obarvana vitrina

kariero zaključil leta 1986. 
Zadnja desetletja Zorko pre-
življa v Šampanji, proč od pari-
škega vrveža, kjer v samoti svo-
jega ateljeja, obdan s prijatelji, 
še vedno ustvarja. Priložnostna 
obeležitev v Posavskem muze-
ju Brežice ob kiparjevem 80. 
jubileju z deli iz zbirke IEDC 
- Poslovne šole Bled opozarja 
na njegovo izjemno življenjsko 
zgodbo in veličino.

Po pozdravnih besedah v. d. 
direktorice muzeja Alenke 
Černelič Krošelj je razsta-
vo predstavila kustosinja Oži 
Lorber, o spominih na kipar-
ja je spregovorila direktori-
ca IEDC - Poslovne šole Bled 
prof. dr. Danica Purg, razsta-

vo pa je odprl sevniški župan 
Srečko Ocvirk, ki je pouda-
ril, da kipar s svojim ustvarja-
njem prinaša veliko sporočilo – 
da tudi v majhnih krajih živijo 
ljudje širokih pogledov in misli 
ter velikega umetniškega duha. 
Ob koncu odprtja vitrine so vsi 
prisotni kiparju, ki se odprtja 
ni mogel udeležiti, poslali lepe 
želje ob njegovem osebnem 
jubileju. Za glasbeno točko je 
poskrbela citrarka Neža Si
mončič iz Glasbene šole Sev-
nica pod mentorstvom Tinke 
Vukič. Odprtja muzejske vitri-
ne sta se v odsotnosti kiparja 
udeležila njegova sestra Fani
ka Jazbec in brat Mirko Zor
ko. 
 R. Retelj

Kiparjeva�sestra�in�brat�ter�Lorberjeva,�Černelič�Krošljeva,�
Purgova�in�župan�Ocvirk�ob�izdelku�iz�belega�marmorja

Ponovoletni koncert Naše pesmi

Nastopajoči�(z�leve):�Marko�Železnik,�Anja�Drstvenšek,�Jernej�
Železnik,�Jure�Klenovšek,�Anja�Žabkar,�Tjaša�Repše,�Nika�Tka-
lec�in�Klara�Drstvenšek

Voda – neizmerna moč življenja

Z�leve:�Urška�Kozole,�Brigita�Podlesnik,�Slavi�Polšak,�v�ozad-
ju�Jožica�Kuplenik�(foto:�B.�B.)

»Ob vstopu v njegov stoleten 
hram, ki je njegova delavnica, 
atelje, človeka prevzame ob-
čutje posvečenega kraja, ki je 
živo gnezdo izžarevanja dob-
rih občutkov ter valilnica idej 
in navdiha. Pravzaprav je to 
njegova učilnica, namenjena 
tudi obiskovalcem za osve-
ščanje vrednosti življenja in 
lepote; učilnica za zaznamo-
vanje poti lastne privrženosti 
umetnosti, ki skozi sebe vodi 
v svet. Prostor Andrejevih sno-

vanj nas opomni in spomni, da 
so še otočki duha, da se nismo 
še z vsemi številnimi drugi-
mi že skoraj utopili v talilnem 
loncu univerzalizma,« je opi-
sal umetnika gostitelj kultur-
nega večera Rudi Stopar ter 

Ženske oči kot umetnikov navdih

ga v nadaljevanju predstavil 
kot  »maga dobrega uroka in 
harmonije«. 

Razstavljena slikarska dela v 
Stari galeriji je Andrej Pinte
rič razdelil na dva dela. Več-
ji prostor galerije je namenil 
ženski, njeni zunanji in not-
ranji lepoti, ki se zrcali tudi v 
ženskih očeh - jezercih duše, 
odstira pa umetnikovo hre-
penečo in občudujočo dušo - 
moški animus. »Ob pogledu 
na stvaritev, ki zrcali umetni-
kovo blago in nenehno iščo-
čo žensko podobo, sem za tre-
nutek obstala. Preplavilo me 
je veselje nad videnim in ob-
čutenim, saj je pred menoj za-
sijala vsa ženska prelestna le-
pota v barvitosti, svojskosti, 
enkratnosti, živahnosti, bo-
hotnosti, zasanjanosti, strast-
nosti, kot to doživlja tudi ume-
tnik sam. V tem trenutku se 
mi je utrnilo: kako lepo je biti 
ženska, kako je vsaka ženska 
lepa v svoji zunanji podobi, 
ki jo navdihuje njena notra-
njost in njen pretanjen duh,« je 
del zapisanih besed Milenke 
Terkovnik, ki nadaljuje, »ne 
samo, da je razstava predsta-
vitev umetnikovega doživlja-
nja nasprotnega spola v zbir-
ki z naslovom Ženska, gre tudi 
za spodbuden terapevtski mo-
del, ki nagovarja in vabi vsako 
žensko - njo - da se v sebi po-
vezuje in se navzven predsta-
vlja v vsakem trenutku samo 
in le kot ženska, ki si je všeč, ki 

se sprejema in se ima rada.« V 
manjšem prostoru galerije so 
postavljena na ogled še slikar-
ska dela s cvetličnimi motivi, 
ki pritegnejo pozornost zara-
di svežine barv, oblike cvetov, 
mnogokrat povezanih v prek-
rasen šopek … Razstavljenim 
slikarskim delom je umetnik 
dodal še nekatere skulptu-
re, ki prav tako odražajo nje-
gov pogled na življenje in svet 
okoli nas (doprsni kip dr. Jože-
ta Toporišiča, Mošanci - prebi-
valke in prebivalci Mosteca 
itd.). Grajsko okno Radogost 
krasi slika Avignonske gospo-
dične, ki jo je naslikal po sli-
ki velikega španskega mojstra 
kubizma Pabla Picassa. V raz-
stavnem prostoru stalne mu-
zejske zbirke Ogled, v kateri 
so razstavljena dela sevniške-
ga umetnika Rudija Stoparja, 
pa stoji slika stare sevniške tr-
ške ulice, ki vodi do cerkve sv. 
Nikolaja (Pinterič jo je naslikal 
na lanskoletnem sevniškem li-

kovnem shodu Grad 2017 ter 
jo podaril upravljavcu gradu - 
zavodu KŠTM).

Obiskovalke in obiskovalci so 
pred ogledom razstavljenih 
del ogreli svoje dlani ob pri-
jetnih ritmih skupine Maria-
chi Fiesta en Jalisco iz Dobove, 
ki je nastopila v Grajski kape-
li. Skupina se je javnosti prvič 
predstavila leta 2010 na kon-
certu Zvezdam pojemo na Se-
novem ter navdušila tako z 
videzom kot zaigranimi me-
hiškimi skladbami. V tem času 
so člani skupine posneli tudi 
nekaj skladb in izdali album z 
naslovom Mariachi Fiesta en 
Jalisco en Vivo. Dobovski Ma-
riachi zelo radi nastopajo v 
živo pred publiko, brez ozvoče-
nja, ker se jim zdi, da s takšnim 
nastopom dosežejo boljši stik 
z gledalci in s poslušalci. Dol-
goletni član zasedbe je tudi 
Andrej Pinterič. 
 Smilja Radi

SEVNICA - V mesecu januarju se v grajskem oknu Radogost in v razstavnem prostoru Stare galerije na sev
niškem gradu predstavlja s svojimi slikarskimi in kiparskimi deli Andrej Pinterič z Mosteca pri Dobovi, ki 
je bil prvi letošnji gost vsakomesečne prireditve Radogost.

Posavski�slikar,�kipar�in�glas-
benik� Andrej� Pinterič� pred�
oknom�Radogost,�ki�ga�krasi�
slika�Avignonske�gospodične

Mariachi�Fiesta�en�Jalisco�so�navdušili�z�mehiškimi�napevi.

SEVNICA - Fraktalno risbo 
kot energijsko risbo, s kate-
ro osvobajamo našo notran-
jo ustvarjalno energijo, je v 
Knjižnici Sevnica predstavi-
la Deja Muck, ki ima boštanj-
ske korenine. Izdelava frak-
talne risbe je zelo preprosta 
in dostopna vsakomur izmed 
nas, saj je osnovana na sponta-
ni risbi, sestavljeni iz prepros-
tih linij, ki jih rišemo po listu 
papirja z zaprtimi očmi in nato 
z barvanjem nastalih majhnih 
polj z raznobarvnimi barvica-
mi ustvarjamo sliko. Ta nima 
umetniške vrednosti, a vpliva 
na naše počutje. »Z risanjem 
fraktalov spreminjamo svoje 
življenje in premikamo meje 
mogočega. Potopimo se v svet 
abstraktnih barv in črt ter pri-
demo do točke, ko misli izgi-
nejo, hkrati nas zapustijo vse 
težave, bolečine in negativna 
čustva. S fraktalno risbo razvi-
jemo talent za ustvarjalen pri-
stop k življenju in usmerjenost 
na edino pravo pot - k sebi,« 
pojasni dr. Muckova, ki jo po-
leg znanosti (zaposlena je na 
Naravoslovnotehniški fakul-
teti Univerze v Ljubljani) za-
nima tudi umetnost in duhov-
nost. Svojo osebno rast razvija 
skozi likovno umetnost in nas-
tala so prekrasna dela, s kate-
rimi se je pred leti predstavila 
tudi na sevniškem gradu.  S. R. 

Fraktalna risba 
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• ob 15.00 v MT Senovo: de-
lavnica »Pobarvani kamenč-
ki«

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška gledališka 
predstava »Kdo je napravil 
Vidku srajčico«

• ob 17.00 v avli Doma kul-
ture Brežice: odprtje raz-
stave fotografij osnovnošol-
skih avtorjev »Fotografske 
igrarije«

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predstavi-
tev priročnikov avtorjev Mie 
Brunej in Mateja Žiberta »Vi-
deo za začetnike 1 in 2«

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: otvoritev skupinske 
fotografske razstave članov 
DLF Krško »Prelep živalski 
svet«

• ob 18.00 v Mosconovi gale-
riji na gradu Sevnica: odpr-
tje razstave »Artkum - ex–
tempore 2016-17«

• ob 19.00 v OŠ Bistrica ob 
Sotli: strokovno zdravstveno 
predavanje Franca Božička 
»Vloga izbranega zdravnika 
pri obravnavi bolnika z bo-
leznijo srca«   

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: klubski večer »Četrtkove 
goldies oldies«

Petek, 19. 1.

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: kviz večer

• ob 17.00 na Ljudski univer-
zi Krško: uvodno srečanje za 
tečaj šivanja 

• ob 17.00 v MT Senovo: ku-
harska delavnica

• ob 17.00 v MT Raka: MT 
ima talent

• ob 18.00 v klubu KD Krško: 
Delavski dom in več kot to - 
projekcija dokumentarnega 
gradiva in pogovor ob 40-le-
tnici Kulturnega doma Krško

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Dobova: mažoretna predsta-
va »Cirkus«, ponovitev za 
šolski sklad OŠ dr. Jožeta To-
porišiča Dobova

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: premiera 'pikantne' 
komedije »Pica, da te kap!« 

Sobota, 20. 1.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav - 
čarobno drevo

• ob 9.00 v MT Senovo: spre-
hod

• ob 9.00 v MT Raka: risanke 
za dobro jutro

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
ustvarjalna delavnica

• od 17.00 dalje v prosto-
rih TVD Partizan Boštanj: 5. 
Mešjakov večer 

• ob 17.30 v športni dvora-
ni Gimnazije Brežice: ko-
šarkarska tekma 8. kroga 4. 
SKL vzhod med KK Brežice 
in KK Prebold Vrtnine Palir, 
ob 20.00: veteranska tekma 
Brežice vet. - Dugo selo vet.

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: Tadej Toš - 
stand up comedy

• ob 19.00 v Večnamenskem 
domu Zabukovje: 20 let KD 
Franc Požun Zabukovje in 
10 let ljudskega godca Jane-
za Košarja

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: 'pikantna' komedi-
ja »Pica, da te kap!« 

• ob 19.00 v Domu XIV. divizi-
je Senovo: komedija »Bosa v 
parku« v izvedbi skupine Te-
ater Rajhenburški

• ob 19.00 v MC Krško: poto-
pisno predavanje: Peru, Bo-
livija, Argentina

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija »Žalujoča družina«, za 
zeleni abonma in izven

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: jam session

• ob 21.00 v Platzu Sevnica: 

kam v posavju
smooth party s Smooth ban-
dom

Nedelja, 21. 1.
• ob 8.30 na Mostecu (vod-

njak pri Toporišičevih): od-
prtje knjigobežnice

• ob 17.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: le-
tni koncert Rajhenburške-
ga okteta

• ob 17.00 v Domu kulture 
Brežice: zimska produkcija 
plesnih pripravnic PD Ima-
ni »Moj plesni dnevnik«

Ponedeljek, 22. 1.

• ob 10.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
regionalno srečanje Dnevov 
evropske kulturne dediščine 
in Tedna kulturne dediščine 
2018 na temo »Naša dedišči-
na: kjer preteklost sreča pri-
hodnost«

• ob 17.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: pravljična ura 
pri Vili Rozalki

• ob 17.30 v MC Krško: preda-
vanje Andreja Pešca »Umet-
nost vzgoje samostojnih, od-
govornih in zdravih otrok«

• ob 18.00 v učilnici 2 v MC 
Brežice: pogovorno druže-
nje o učenju J. Krishnamur-
tija ter pogovor na temo Svo-
boda in avtoriteta

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: komedija »Družin-
ski parlament«, za abonma 
in izven

Torek, 23. 1.

• ob 19.00 v klubu KD Kr-
ško: potopisno predavanje 
»Mongol Rally 2017 - slo-
venska Misija Mogoče?« - 
2. del

• ob 19.00 v klubu MC Bre-
žice: večer družabnih iger 
»Dobra poteza«

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: gledališka komedija 
»Na kmetih« v izvedbi KUD 
Zarja Trnovlje

Sreda, 24. 1.

• od 13.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: DOM na FREE

• ob 17.00 izpred motela na 
Čatežu ob Savi: nočni temat-
ski pohod na Sv. Vid - spla-
varjenje

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

Četrtek, 25. 1.

• ob 15.00 v MT Senovo: li-
kovna delavnica

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
3. koncert glasbenih šol Po-
savja

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: predavanje »Martin Kojc 
in Janez Premk – slovenska 
modreca in skrivnostno šte-
vilo 7«

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško - Mencingerjevi hiši: 
pregledna razstava sloven-
ske arhivske dediščine »Ar-

hivi – zakladnice spomina«
• ob 20.00 v klubu MC Breži-

ce: klubski večer »Četrtkove 
goldies oldies«

Petek, 26. 1.

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: filmski večer

• ob 17.00 v MT Senovo: izde-
lava magnetkov

• ob 17.00 v MT Raka: lutkov-
na predstava

• ob 17.00 v telovadnici OŠ 
Bizeljsko: 27. zimski glasbe-
ni festival 

• ob 17.00 v Večgeneracij-
skem centru Krško (CKŽ 
44): potopisno predavanje 
o Iranu

• ob 18.00 v galeriji Posa-
vskega muzeja Brežice: od-
prtje razstave »Nuša Deren-
da, čez 20 let«

• ob 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predavanje dr. An-
dreja Perka »Pomen matere 
in očeta pri vzgoji«

• ob 19.00 v KD Krško: slav-
nostna akademija ob 40-le-
tnici Kulturnega doma Krško 
»Koristnost nekoristnega, 
manifest za prihodnost kul-
ture«, brezplačne vstopnice

• ob 20.00 v MC Krško: MC 
Open Mic Night

• ob 21.30 v dvorani MC Bre-
žice: koncert Urban & 4

Sobota, 27. 1.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav - 
mikrofon z bleščicami

• ob 9.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica

• ob 10.00 v MT Raka: izdelaj-
mo plakat

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj - volnene lutke

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
kuharska delavnica

• ob 16.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: stro-
kovno predavanje Borisa 
Hajdinjaka ob dnevu spo-
mina na holokavst »Od tod 
so bežale še ptice« - sloven-
ske žrtve Auschwitza

• ob 16.00 v MC Krško: hip 
hop dogodek

• ob 17.00 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Kr-
škem: 11. Ocvirkijada

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert »Nuša Derenda, čez 
20 let«

Nedelja, 28. 1.

• ob 16.00 v Galeriji Krško: 
javno vodstvo po kiparski 
razstavi Boštjana Kavčiča 
»Os«

• ob 18.00 v KD Krško: 
predstavitev knjige in do-
kumentarnega filma o prof. 
Dragu Gradišku »Za vse je 
kriv ta vražji Drago«

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert »Nuša Derenda, čez 
20 let«

Ponedeljek, 29. 1.

• ob 9.00 v MC Krško: dan 
poklicev za učence 8. in 9. 
razreda OŠ

Delavski dom in več kot to
projekcija dokumentarnega gradiva in 

pogovor s prof. Dragom Gradiškom
petek, 19. 1., ob 18. uri

PG Kranj in SLG Celje: 
Žalujoča družina

komedija
za Zeleni abonma in izven
sobota, 20. 1., ob 19.30 uri

Mongol Rally 2017 – 
slovenska Misija Mogoče?

potopisno predavanje – 2. in 3. del
torek, 23.  1., ob 19. uri
torek, 30. 1., ob 19. uri

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

• ob 17.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: pravljična ura 
pri Vili Rozalki

• ob 18.00 v učilnici 2 v MC 
Brežice: pogovorno druže-
nje o učenju J. Krishnamurti-
ja, po ogledu videa (30 min) 
iz serije Onkraj mita in tradi-
cije bo sledila razprava

Torek, 30. 1.

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: predstava za otro-
ke »Babica Zima« v izvedbi 
vzgojiteljic Vrtca Senovo

• ob 17.00 v Večgeneracij-
skem centru Krško (CKŽ 
44): literarno-glasbeno-ple-
sni večer 

• ob 18.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: kon-
cert učencev Glasbene šole 
Krško, udeležencev tekmo-
vanj

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: predavanje Vilme in 
Danija Siterja »Najin Cami-
no - življenje z Besedo«

• ob 19.00 v klubu KD Kr-
ško: potopisno predavanje 
»Mongol Rally 2017 - slo-
venska Misija Mogoče?« - 
3. del

• ob 19.00 v klubu MC Bre-
žice: večer družabnih iger 
»Dobra poteza«

Sreda, 31. 1.

• od 13.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: DOM na FREE

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica z ustvar-
jalnico

• ob 17.00 izpred motela na 
Čatežu ob Savi: nočni temat-
ski pohod na Sv. Vid - savske 
ladje

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

ŽUPEČA�VAS�-�Tradicijo�koledovanja�na�predvečer�prazni-
ka�svetih�treh�kraljev�so�v�tem�letu�nadaljevali�tudi�v�župniji�
Cerklje�ob�Krki,�kjer�so�pesem�Kolednica�od�hiše�do�hiše�pre-
pevale�tri�skupine�kolednikov,�ena�po�Župeči�vasi�in�Cerkljah�
(na�fotografiji),�ki�se�ji�je�pridružil�tudi�domači�župnik�mag.�
Janez�Žakelj,�druga�po�Črešnjicah,�Zasapu�in�Hrastju,�tretja�pa�
po�Skopicah.�Poleg�zapete�pesmi�so�na�vrata�napisali�kratico�
20-G+M+B-18�ter�po�hišah�zaželeli�mir,�pogum�in�blagoslov�v�
tem�letu,�kar�začetnice�svetih�treh�kraljev�tudi�predstavljajo.�
Skupaj�so�zbrali�skoraj�3000�evrov,�večji�del�bodo�namenili�za�
pomoč�otrokom�v�misijonskih�deželah�v�sklopu�Trikraljevske�
akcije�2017/18�pod�okriljem�Misijonskega�središča�Sloveni-
je,�ostalo�pa�v�druge�dobrodelne�namene.�R.�R.

BREZOVSKA�GORA�-�Trikraljevsko�koledovanje�tudi�v�Brezovski�
Gori�postaja�tradicionalno.�Nastalo�je�kot�pobuda�v�okviru�štu-
dijskega�krožka�Zavoda�Svibna�in�postaja�med�sokrajani�od-
lično�sprejeto.�S�staro�trikraljevsko�kolednico�in�ljudskimi�bo-
žičnimi�pesmimi�koledniki�ne�prinašajo�le�dobrih�želja,�ampak�
tudi�prispevajo�k�povezovanju�soseske,�ki�se�s�pomočjo�zbra-
nih�darov�skozi�leto�večkrat�veselo�druži.�Koledniki�so�bili�tu-
di�letos�deležni�lepih�darov,�tudi�od�najmlajših�sokrajanov,�pa�
različnih�dobrot�in�dobre�volje,�kar�je�dobra�popotnica�za�na-
daljnje�ohranjanje�te�stare,�čeprav�deloma�posodobljene�še-
ge,�katere�sporočilo�pa�ostaja�večno.�Naslednje�druženje,�ki�
bo�prav�tako�obujalo�stare�šege,�bo�tematska�pustna�povorka�
po�vasi,�ki�bo�tako�kot�trikraljevsko�koledovanje�na�svoj�na-
čin�obeležilo�tudi�Evropsko�leto�kulturne�dediščine.�B.�Zorko

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Matjaža�Gomilška�iz�Spodnje-
ga�Starega�Grada,�ki�ga�pri-
jatelji�in�znanci�kličejo�krajše�
Aco,�srečujemo�na�mnogih�do-
godkih�in�v�različnih�vlogah.�
Kot�ljubitelj�jeklenih�konjičkov�
je�več�let�kot�predsednik�vodil�
krško�podružnico�MK�Ketna,�
zatem�pa�leta�2016�ustanovil�
Društvo� ljubiteljev�motorjev�
Matija�Gubec,�v�katerem�na-
daljuje�tradicijo�soorganiza-
cije�piknikov�za�otroke�s�po-
sebnimi�potrebami� in�druge�
invalidne�osebe.�Matjaž,�ki�je�
tudi�pohodnik�in�gorski�vodnik,�je�aktiven�tudi�v�dolenjeva-
škem�športnem�društvu,�Rekreativnem�kolesarskem�društvu�
Krško,�krškem�združenju�veteranov�vojne�za�Slovenijo,�kot�
predsednik�pa�vodi�tudi�PGD�Dolenja�vas.�K�vsem�navedenim�
in�verjetno�vsaj�še�enkrat�toliko�izpuščenim�aktivnostim�smo�
nedavno�pripisali�še�eno,�saj�smo�ga�kot�člana�leskovškega�
Društva�ljubiteljev�suhomesnatih�dobrot�srečali�na�društve-
nih�kolinah�v�Malem�Podlogu,�kjer�je�usnjeno�motoristično�
opremo,�kolesarske�hlače�ali�gasilsko�uniformo�zamenjal�za�
predpasnik�in�poleg�opravljanja�ostalih�del�priskočil�na�po-
moč�tudi�ženskam�v�kuhinji.�Sicer�pa�je�Matjaž�do�sedaj�edini�
nam�znani�pohodnik,�ki�je�leta�1995�prepešačil�traso�od�Kr-
škega�na�Triglav.�(B.�M.)�

na muhi ...

Štirje�veseli�muzikanti,�Martin�Marko,�Tone�Es,�Miran�Štojs�in�
Mirko�Slemenšek,�so�se�odločili,�da�bodo�s�preigravanjem�zna-
nih�in�malo�manj�znanih�skladb�popestrili�čas�sebi�in��drugim.�
Na�njihovem�prvem�koncertu�je�bilo�razpoloženje�odlično,�ta-
ko�da�bo�priložnosti�za�veselo�družbo,�ki�zna�igrati,�peti�in�za-
bavati�občinstvo,�še�veliko.�Občasno�se�bo�zasedbi,�ki�si�je�na-
dela�ime�»Še�smo�tu«�pridružil�še�Klavdij�Es�na�klaviaturah,�
tako�da�bodo�ritmi�še�bolj�ubrani.�(S.�R.)

Na�področju�kul-
ture� v� brežiški�
imata�pomembno�
vlogo vodja ob-
činskega� oddel-
ka� za� družbene�
dejavnosti Patri-
cia� Čular,� ki� bdi�
nad� razdelitvi-
jo� proračunskih�
sredstev� kultur-
nim�društvom,�in�Jože�Denžič,�ki�kot�predsednik�Zveze�kultur-
nih�društev�Brežice�skrbi�za�njihovo�povezovanje.�Na�ponovo-
letnem�srečanju�kulturnikov�na�Čatežu�ob�Savi�sta�se�najprej�
prijateljsko�pozdravila�in�pokramljala,�nato�pa�gotovo�rekla�
tudi�kaj�bolj�resnega�o�nadaljnjem�sodelovanju.�(P.�P.)

Srečanje�predstavnikov�kulturnih�društev�in�njihovih�sekcij�v�
brežiški�občini�je�kljub�uvodnemu�formalnemu�delu�zaznamo-
valo�sproščeno�vzdušje,�zbrani�pa�so�še�enkrat�dokazali,�da�
so�Brežice�res�pevska�občina�in�s�kozarci�v�rokah�ubrano�za-
peli�najbolj�znano�slovensko�zdravico�»Kol'kor�kapljic,�tol'ko�
let«.�Tudi�večinsko�kranjsko-štarejska�druščina�na�fotografiji,�
z�leve:�Janez�Hribar�(Koledniki�iz�Bušeče�vasi),�Ignac�Slakonja�
(KUD�Slavček�Velika�Dolina�in�KUD�Anton�Kreč�Čatež�ob�Savi),�
Antonija�Zaniuk�(Ljudske�pevke�Žejno),�Mihael�Tomše�(skupi-
na�Trta),�Katarina�Slakonja�(KUD�Anton�Kreč�Čatež�ob�Savi),�
Dragutin�Križanić�in�Janez�Avšič�(MePZ�KUD�Brežice).�(P.�P.)

Renault CLIO
Neskončno zapeljiv

OMEJENA
SERIJA
*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno 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.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 – 5,6  l/100 km. Emisije  CO2 85 - 127 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0158 – 0,08 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002 – 0,00105 g/km. Število delcev (x1011): 
0,01 – 23,22. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega 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.

Renault priporoča renault.si

07 391 81 14

Policisti�Postaje�mejne�po-
licije�Dobova�so�12.�januar-
ja�ob�prestopu�državne�me-
je�na�železniškem�mejnem�
prehodu� Dobova� sloven-
ski� rokometni� reprezen-
tanci�zaželeli�vse�dobro�na�
EP�2018�na�Hrvaškem.�Re-
prezentanca�se�je�namreč�v�
Zagreb,�kjer�je�v�Areni�odi-
grala�tri�tekme�predtekmo-
vanja,�odpravila�z�vlakom.�
Policisti so našim rokome-
tašem�obljubili,�da�bodo�ob�povratku�s�prvenstva�pri�mejni�
kontroli�uporabili�detektor�kovin�in�že�zdaj�držijo�pesti,�da�bo�
ta�glasno�piskal.�Za�»red«�v�garderobi�pa�bo�selektorju�Vese-
linu�Vujoviću�pomagal�skrbeti�policist�medvedek,�ki�so�ga�ro-
kometaši�prejeli�v�spomin.��(R.�R.,�foto:�PMP�Dobova)

Snježana�in�Bernard�Pungerčič,�ustanovitelja�Grajskega�lut-
kovnega�gledališča,�ki�domuje�v�eni�izmed�grajskih�soban�na�
sevniškem�gradu,�sta�imela�v�lanskem�decembru�priložnost�
spoznati�enega�največjih�slovenskih�igralskih�ikon�-�Deme-
tra�Bitenca�(v�sredini).�95-letni�gledališki�in�filmski�igralec,�
ki�je�v�svoji�bogati�karieri�upodobil�več�kot�sto�likov�tako�v�slo-
venskih�kot�italijanskih�in�nemških�filmih,�se�bo�2.�februar-
ja�predstavil�v�Albert�Felicijanovi�dvorani�na�sevniškem�gra-
du.�(S.�R.,�foto:�N.�F.)�
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Mojca Abina Borštnar, 

Tržišče – dečka,
• Klavdija Bizjak, Kočno – 

dečka,
• Maja Matrić, Pleterje – 

dečka,
• Aleksandra Ribič, Dramlje 

– dečka,
• Anja Bogovič, Veliki 

Kamen – deklico,
• Stanislava Pflege, Mrtvice 

– deklico,
• Tjaša Verstovšek, Brežice 

– deklico,
• Natalija Kozole, Krško – 

deklico,
• Uzile Zendeli, Gostivar 

(Makedonija) – dečka,
• Anja Plemenitaš, Rogaška 

Slatina – deklico,
• Tanja Brkić Gregl, Stara 

vas – deklico,
• Mojca Zupan Bibič, Blatno 

– deklico,

rojstva

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).

moja poroka

Suzana�Fekonja�iz�Mirne�peči�in�Aleš�Prosenc�iz�Šentjur-
ja�na�Polju,�18.�november�2017,�grad�Sevnica�(foto:�Sa-
nja�Fekonja)

• Ana Oštrbenk, Žejno – 
dečka,

• Anita Božič, Krško – 
deklico,

• Renata Županc, Dolenji 
Leskovec – deklico,

• Maja Tomažin, Gmajna – 
deklico,

• Valentina Volčanšek, 
Zgornji Obrež – dečka,

• Simona Škvarč, Kapele – 
deklico,

• Metka Trampuš, Metlika 
– dečka,

• Simona Brajdič, Gazice – 
dečka,

• Vesna Muc, Črneča vas – 
deklico,

• Mojca Budna, Krajna Brda 
– deklico.

poroke

• Boris Jankovič in Frida 
Tešić, oba s Senovega.

ČESTITAMO!

VRH PRI POVRŠJU - V tej vasici živi 
Janez Pirc s sinom Zdenkom, v so-
sednji vasi pa živi sin Stane z dru-
žino. Janezu je pred leti umrla žena. 
Veliko časa preživi sam, zato je ve-
sel vsakega obiska, najbolj pa obi-
skov svoje vnukinje. 14. decembra 
so ga ob njegovem osebnem prazni-
ku obiskali tudi predstavniki lokal-
ne skupnosti: predsednik sveta KS 
Silvo Krošelj, predstavnica izgnan-
cev Justina Molan, predsednica RK 
Raka Marija Vrhovšek in predsedni-
ca DU Raka Fanika Metelko. Zažele-
li so mu veliko zdravja, dobrega po-
čutja in vsega lepega. Nazdravili so s 
kuhanim vinom, ki ga je na poseben 
način pripravil slavljenec sam.  F.�M.

RAKA�-�Društvo�upokojencev�Raka�je�ob�zaključku�leta�2017�v�
restavraciji�Silvester�organiziralo�srečanje�članov,�ki�smo�le-
tos�praznovali�okrogle�obletnice.�Na�povabilo�se�je�odzvalo�
kar�26�članov:�dva�90-letnika,�sedem�80-letnikov,�deset�70-le-
tnikov�in�sedem�60-letnikov.�Srečanje�je�bilo�prežeto�z�dob-
ro�voljo,�za�kar�je�poskrbel�član�društva�Marjan�s�svojo�har-
moniko.�Poleg�napitnice�so�zazvenele�pesmi�naše�generacije,�
vmes�pa�so�sledile�pisane�zgodbe�naše�prehojene�življenjske�
poti.�Obujali�smo�spomine�iz�otroštva,�se�spomnili�staršev,�obu-
jali�prve�ljubezni,�se�dotaknili�lastnih�družin,�delovnih�uspe-
hov,�bridkosti,�zadovoljstev� in�skritih�želja,�ki�so�tudi�nam�
dovoljene.�Pogostitvi�je�sledilo�presenečenje�z�rojstnodnev-
no�torto�in�praktičnimi�darili.�Zadovoljni�smo�se�razšli�z�od-
ločitvijo,�da�se�srečamo�zopet�na�naslednji�okrogli�obletnici. 
�� J.�M.,�DU�Raka

90. rojstni dan Janeza Pirca

BABICA ZIMA – predstava za otroke

• torek, 30. januar, ob 17. uri -  Mladinski oddelek

Gostili bomo vzgojiteljice Vrtca Senovo, ki se nam bodo 
predstavile v igrani predstavi Babica Zima.

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

Omogočamo dostavo gradiva na dom za tiste uporabni-
ke, ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti sami ne 
morejo obiskati knjižnice. Za dostavo se lahko dogovo-
rite na tel. 07 4904 000.  

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V JANUARJU

DEČNO SELO - Bili smo na obisku pri Zlati Srpčič v Dečnem selu, 
ki je praznovala 90. rojstni dan. Gospa Zlata je bila rojena 23. de-
cembra 1927 v Zagrebu. Še kot otrok je prišla živet k stricu Jože-
tu Aringerju v Dečno selo. Med drugo svetovno vojno je bila izse-
ljena z družino v Nemčijo, kjer je preživljala grozote vojne. Ko so 
se po vojni vrnili domov, je bila njihova hiša požgana. Morali so 
se začasno naseliti v Cerjakovi hiši v isti vasi, nato pa so si zgra-
dili novo hišo. Kmalu se je zaposlila v Opekarni Brežice, kjer je 
delala do upokojitve. Tam je spoznala Jožeta Srpčiča, se z njim 
poročila in zgradila sta si lasten dom. Z njima živi sin Jože s dru-
žino, drugi sin Boris pa živi v Artičah. Zlata je dobrovoljka, rada 
poje in se veseli vsakega obiska, predvsem pa jo razveseljujejo 
trije vnuki. Z njo smo se družile prostovoljke RK Artiče Sonja Pe
tan in Zofka Godec, predsednik DI Artiče Karel Levak in pover-
jenik Tone Slak. Zaželeli smo ji še vrsto zdravih in veselih let v 
krogu najdražjih.� Zofka�Godec

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - 11. januarja smo člani Kari
tas Radeče tradicionalno obiskali naše občane in farane, ki 
prebivajo v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zi
danem Mostu. Pridružili sta se še dve naši občanki, ki biva
ta v bližnji Polani pod Lisco.

V okviru Karitas deluje v smislu priprave na prejem zakramenta 
svete birme tudi skupina osnovnošolcev - birmancev, ki je v Loki 
pripravila kulturni program z recitali in igranjem na harmoniko. 
Osem mladih je na prav poseben način polepšalo srečanje v Loki.  
S tistimi varovanci, ki jim to dopušča zdravstveno stanje in po-
čutje, smo se srečali v večnamenski dvorani doma. Uvodoma je 
vse pozdravil radeški župnik in dekan Miro Bergelj.  Na kratko  
je predstavil preteklo božično praznovanje v radeški župniji in 
zaželel vse dobro v začetem letu. Svibenski  župnik Janez Jasenc 
je prav tako vsem namenil nekaj lepih prazničnih misli in želja, 
povezanih s hvaležnostjo varovancem za vse, kar so in še lepega 
prispevajo in naredijo. Tajnik Župnijske Karitas Miran Prnaver 
je pozdravil vse navzoče in na kratko predstavil delovanje Župnij-
ske Karitas Radeče. Sledila je še skromna in simbolična obdari-
tev in prijeten klepet ter obujanje spominov. Skupaj smo zapeli 
še nekaj božičnih pesmi. Srečanja se je udeležilo kar nekaj svoj-
cev, ki so na ta način še polepšali in obogatili srečanje. Nato so 
predstavniki Karitas po sobah obiskali vse nepokretne župljane 
župnij Radeče in Svibno. Birmanci so razdelili priložnostna da-
rila še ostalim, ki smo jih srečali po hodnikih doma. Srečanje v 
domu v Loki je bilo tudi letos prisrčno in prijetno.  
� Miran�Prnaver,�foto:�Mateja�Strniša�

90 let Zlate Srpčič Obiskali sokrajane v TDU Loka

Stanovalcem�doma�so�priložnostna�darila�razdelili�birmanci.

Zala potrebuje dvigalo
Desetletna Zala Kozole 
iz Dobrove pri Senovem, 
učenka OŠ XIV. divizije 
Senovo, je invalidna de-
klica s cerebralno para-
lizo 4. stopnje. Rojena je 
bila namreč v 27. tednu 
nosečnosti, ob rojstvu je 
imela komaj 960 g, zara-
di zapletov pri porodu pa 
je prišlo do možganskih 
poškodb. »Vsakodnevna 
skrb in nega naše Zale, 
ki postaja iz dneva v dan 
težja, me izčrpava,« je v 
prošnji za pomoč zapisa-
la njena mamica Melita 
Kozole. »V hiši nujno potrebujemo dvigalo ali dvižni invalid-
ski stol za zavite stopnice, saj je ne morem več nositi oz. vodi-
ti v zgornje prostore hiše, kjer ima otroško sobo in ustrezno 
kopalnico. Ker so stroški vgradnje dvigala, dvižnega stopnišč-
nega stola ali ploščadi izredno visoki, sva z možem primorana 
prositi za denarno pomoč, cene vgradnje omenjenih dvižnih 
sistemov namreč znašajo od 10.000 do 13.000 evrov.« Poleg 
tega Zala potrebuje tudi redno razgibavanje in različne tera-
pije (fizioterapije, jahanje, plavanje in intenzivne therasuit te-
rapije), kar prav tako predstavlja ogromne dodatne stroške 
za družino. »Z možem bova izredno hvaležna za kakršno koli 
denarno pomoč, ki ste jo pripravljeni nameniti naši Zali,« za-
ključuje mamica Melita.

Sredstva lahko nakažete na: 
• Škofijska karitas Celje, TTR SI56 0510 0801 5567 619, 

A BANKA, sklic: 29334, namen: za Zalo Kozole ali 
• Zalin TOLI račun (Zala Kozole, Dobrova 55a, 8281 

Senovo): SI56 0298 1263 4790 935, NLB Senovo
Kontaktni podatki: Melita Kozole – 070 756 886, 
melitakozole@gmail.com

Pomagajmo po svojih močeh! 

posavski obzornik pomaga
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Srečku Šavlu, Triglavska 8, 

5280 Idrija. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) KRAŠKI KVINTET - Nocoj
 2. (3.) Skupina NALET - Na obrazu ti piše
 3. (1.) Ans. AZALEA - Greva na pot
 4. (7.) Ans. POLJANŠEK - Planinska
 5. (8.) PEKLENSKI MUZIKANTJE - Nekdanje dekle
 6. (10.) Ans. SPEV - Za muziko bi dala vse
 7. (9.) Ans. VIHAR - Tebi verjela sem
 8. (5.) Ans. PONOS - Peti slovensko se ne boj
 9. (6.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Vsak dan je lep
 10. (-.) Ans. DINAMIKA - Polka za dekleta

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Storžič - Ta nagajivi čas

 Kupon št. 398
Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 20. 1. 2018, ob 20. uri

1. nagrada:  1 kg kock za kurjenje
2. nagrada: čistilo za steklo kamina
3. nagrada:  reklamni dežnik

Geslo križanke pošljite do četrtka, 25. januarja, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

MEGAMIK d. o. o.
PIŠECE 99 A, 8255 PIŠECE

Geslo 1/2018 številke: 

AMERIŠKI RIKY 
HAMBURGER

Nagrade, ki jih podarja Pizzeria Fontana, prejmejo:

1. - 10. nagrada: 1x pizza po izbiri: Fanika Šetinc, Brezina; 
Boštjan Frelih, Artiče; Janko Šeško, Sevnica; Antonija Kozo
le, Koprivnica; Brane Bec, Vrh pri Boštanju; Jožica Renko, Kr-
ško; Jože Božič, Jelenik; Neva Starc, Ljubljana-Črnuče; Stan
ka Vodopivec, Veliki Dol; Marko Šintič, Loče

Klemen Slakonja in komedija presenečenj, skupina 
Pop Design v novo leto vstopa z novim spotom. Tok
rat preberite:

Skupina Pop Design (foto: Menart Records) že dolga leta 
niza uspešnice, od katerih so nekatere postale zimzelene. 
V novem letu poslušalcem poklanjajo pesem s pomenljivim 
naslovom Norcu podoben. »Marsikdo je bil kdaj v življenju 

pretentan na takšen ali drugačen način in posledično po-
nižan zaradi želje, da bi ustregel drugim, ki tega niso zna-
li ceniti. Upam, da je takšnih razočaranj čim manj, kjer pa 
so … upam, da si ljudje teh reči ne jemljejo preveč k srcu, 
saj je bolje, da tisti, ki si ne zaslužijo biti ob nas, odidejo iz 
našega življenja in dajo možnost drugim, da vstopijo vanj,« 
je o pesmi povedal avtor besedila, sicer pa vokalist skupi-
ne Miran Rudan, ki prihaja iz Krškega.  Člani skupine so 
videospot za pesem posneli na gradu Fala. Čarobnost tega 
gradu so prvič odkrili pri snemanju pesmi Vprašaj me, kako 
živim. Za isto lokacijo so se odločili zaradi čudovite izku-
šnje in pravljične lepote gradu, morda pa se jim utrne ide-
ja za kakšen nov projekt.

Dramski igralec, pevec in televizijski voditelj, naš rojak 
Klemen Slakonja, se na svojem Youtube kanalu predsta-
vlja z videospoti, ki imajo milijonske oglede. Govorimo se-
veda o uspešni-
cah, kot so: Ruf 
mich Angela, The 
Perverted Dan-
ce, Putin-Putout 
… A Klemen je 
kot eden najbolj 
glasbeno nadar-
jenih slovenskih 
igralcev zablestel tudi v pevsko zahtevnejših vlogah, kot 
na primer v operni ariji Torna A Surriento, v lanski zma-
govalni skladbi na izboru za pesem Evrovizije Amar Pelos 
Dois in celo v vlogi Jana Plestenjaka. In tako ga je doletela 
velika čast, da bo ravno jutri v Ljubljani skupaj z Big Ban
dom RTV Slovenija ustvarjal glasbeno komedijo presene-
čenj, ki so jo poimenovali Glasba v teatru – teater v glasbi. 
Organizatorji obljubljajo, da bo koncert začinjen z igralče-
vim humorjem in teatrskim pristopom do koncerta, kako 
pa to izgleda, naj ostane presenečenje za tiste, ki se bodo 
odločili za ogled te glasbeno-gledališke predstave.

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

posavske glasbene novičke

Pišece 99A, 8255 PIŠECE
tel: 031 693-870

041 631-502
info@megamik.si

www.megamik.si

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

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

 

RADEČE�-�Prvi�sobotni�večer�v�letu�2018�je�Godba�Slovenskih�
železnic�iz�Zidanega�Mosta�pod�vodstvom�dolgoletnega�diri-
genta�Francija�Lipovška�v�radeški�športni�dvorani�navdušila�s�
ponovoletnim�koncertom.�Skozi�glasbo�in�delno�tudi�skozi�sli-
ko�je�»železničarska�godba«�popeljala�obiskovalke�in�obisko-
valce�po�svojih�lanskoletnih�potovanjih�-�Makedoniji,�Avstraliji�
in�Novi�Zelendiji,�ter�posebno�vzdušje�pričarala�še�z�igranjem�
na�avstralski�domorodski�inštrument�-�didžiridu�(nanj�sta�za-
igrala�Nina�Mole�in�Kristjan�Erman).�Kot�odlična�solista�sta�se�
predstavila�Jani�Krivec�in�pevka�Ajster�Kaja�-�Kataya�(oba�za-
poslena�pri�Slovenskih�železnicah).�Vrhunec�večera,�ki�ga�je�po-
vezovala�Bernarda�Žarn,�je�bil�za�marsikoga�ples�avstralskih�
aboriginov,�v�katere�so�se�za�nekaj�minut�preobleki�najdrznej-
ši�člani�godbe.�V�glasbenem�dodatku�so�godbenice�in�godbeni-
ki�zaigrali�še�Radetzki�marš�ter�se�poslovili�s�Silvestrskim�po-
ljubom,�ki�ga�je�zapel�Jani�Krivec.�S.�R.,�foto:�N.�Gajič
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FLL je mednarodni program 
in tekmovanje s poudarkom 
na robotiki. Mladi raziskoval-
ci od 9. do 16. leta se z razis-
kovanjem globalnih okoljskih 
problemov na določeno tema-
tiko, izdelavo lastnega projek-
ta ter konstruiranjem in prog-
ramiranjem robotov navdušijo 
za znanost in tehnologijo ter se 
naučijo koristno uporabiti svo-
je znanje in spretnosti. Tekmo-
vanje FLL sestavljajo štiri kate-
gorije: tekma robotov, tehnični 
intervju, projekt in vrednote. 
Tako ekipe sestavijo in progra-
mirajo robota, ki rešuje zani-
mive naloge, spoznavajo pred-
stavljene okoljske probleme na 
polju, ki je tematsko opremlje-
no z aktualno vsebino. V dveh 
minutah in pol je treba s po-
močjo robota Lego Mindstorm 
uspešno opraviti čim več na-
log in zbrati čim več točk, pri 
tem pa pokazati tudi dobrš-
no mero iznajdljivosti. Na teh-
ničnem intervjuju morajo eki-
pe predstaviti svojega robota, 
njegovo zgradbo in program, s 
katerim ga upravljajo. Skupina 
strokovnjakov vsako leto izbe-
re izziv, ki predstavlja enega od 
sodobnih znanstvenih proble-
mov. Izziv letošnje sezone je 
bil: živa voda. Ekipe so pred-
stavile težave in dileme, s kate-
rimi se svet in družba soočata 

SEVNICA - Sevniška srednja šola, na kateri se dijakinje in di-
jaki izobražujejo v dveh poklicnih programih - frizer in mizar, 
je v lanskem letu dobila novo strešno kritino in varovalno og-
rajo ob železniški progi, v začetku novega šolskega leta pa še 
novo opremo - laserski 
graver. »Za dopolnitev 
strokovnega izobraže-
vanja naših dijakov, ki 
se izobražujejo za pok-
lic mizar, smo pridobi-
li laserski graver. Prve 
začetne aktivnosti so 
nam demonstrirali 
strokovnjaki podjetja, 
pri katerem smo stroj 
nabavili. Ko smo priče-
li z delom in raziskova-
njem možnosti dela na 
stroju, smo potrebovali kar nekaj časa, da smo testirali vse mo-
žne materiale za izdelavo,« pojasni ravnatelj SŠ Sevnica Matjaž 
Prestor, saj nova naprava ponuja izredno veliko možnosti - iz-
delavo štampiljk, graviranje pokalov, priznanj, medalj, obeskov, 
izdelavo slik visoke resolucije na različne materiale, izdelavo le-
senih vizitk, graviranje umetniških in obrtniških izdelkov, kipov, 
pokalov ter različnih daril … »V mesecu decembru, ko je čas ok-
raševanja, smo za nekaj osnovnih šol v Posavju izdelali dekora-
tivne okraske - snežinke, snežene može itd. iz pene, lesa, pleksi 
stekla. Dijaki so navdušeni z delom na stroju in z veseljem ustvar-
jajo nove izdelke,« še doda ravnatelj.  S. R.

Z roboti opozorili na probleme
BREŽICE - OŠ Brežice so 16. decembra preplavili mladi raziskovalci, ki so navdušeni nad raziskovanjem 
sveta okoli sebe ter uživajo v gradnji in programiranju robotov ter timskem delu. Brežiška šola je bila na
mreč organizator regijskega tekmovanja First Lego League (FLL).

vsak dan (iz lokalnega okolja), 
ter poiskale rešitve zanje tudi 
v okviru projekta.

Na OŠ Brežice je prispelo 18 
ekip, ki so predstavile svoje 
delo. Ekipa OŠ Brežice, ki si 

je nadela ime Lego Friends, 
se je na tekmovanju pomeri-
la že tretjič. V letošnji ekipi so 
bili: Matic, Luka, Jakob, Bo
ris, Žiga in Aljoša. Mentori-
ce so Mojca Markelj, Nataša 
Kermc in Vesna Babnik. Na-
ziv njihovega letošnjega pro-
jekta je bil About watering 
plants (AWP). Učenci so se-
stavili namakalni sistem, ki 
zaliva posamezno rastlino. S 
tem so želeli zmanjšati pora-
bo vode za namakanje v po-
letnem času. Med sodelujoči-
mi so bile tudi ekipe Optimus 
Brick (OŠ Jurija Dalmatina 
Krško), Robo Radeče (OŠ Mar-
jana Nemca Radeče) in Robo-
BoS (OŠ Bistrica ob Sotli). 
 Katarina Novak/R. R.

Ekipo�OŠ�Brežice�je�pri�sestavljanju�budno�spremljala�tudi�
ravnateljica�mag.�Marija�Lubšina�Novak�(foto:�Davor�Lipej).�

Bogatejši za laserski graver

Laserski�graver�je�dobrodošla�dopol-
nitev�predvsem�pri�praktičnem�izo-
braževanju.

BREŽICE - Gimnazija Brežice 
je ena izmed 33 evropskih šol, 
ki bodo marca v Bruslju evrop-
skim institucijam predstavile 
svoj pogled na vlogo kulture 
v prihodnosti Evrope. Dijaki 
bodo razpravljali in nato gla-
sovali o treh predlogih, ki 
jih bodo evropske institucije 
upoštevale pri pripravi poli-
tik. Šola je bila izbrana za so-

delovanje v pobudi na podlagi 
elektronskega žreba 6. decem-
bra v Bruslju. Za sodelovanje 
na dogodku je bila izbrana po 
ena šola iz vsake od 28 držav 
članic EU in petih držav kan-
didatk (Albanije, Makedoni-
je, Črne gore, Srbije in Turči-
je). Dogodek Vaša Evropa, vaš 
glas! (YEYS) organizira Evrop-
ski ekonomsko-socialni odbor 

(EESO), glas civilne družbe na 
evropski ravni, in je najvidnej-
ši dogodek EESO za mlade. Di-
jaki bodo 15. in 16. marca na-
mesto v šolo prišli v Bruselj, da 
bi predstavili svoja stališča in 
ideje v zvezi s skupnim projek-
tom Združeni v raznolikosti: 
pomlajena prihodnost evrop-
ske kulture.  
 Vir:�EESO

Gimnazija Brežice gre v Bruselj

Podpirajo nas:
Občina Krško, URSM, Zavod Movit, JSKD, 
Zavod RS za zaposlovanje

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 KRŠKO
T: 07/488-22-80
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

HIP HOP DAY

Leto 2018 bomo takoj na začetku začinili s pravim 
celodnevnim HIP HOP dogodkom. Pripravljamo 
celoten dan animacij in različnih delavnic, od plesa do 
t.i. skrečanja s plat. Vsi, ki želite sodelovati pri sestavi 
programa, nam pišite na našo FB stran.

  
Več informacij kmalu na naši FB strani: https://www.
facebook.com/mckrsko/

Mladinski center Krško, 27. 1. 2018, ob 16.00

POTOPISNO PREDAVANJE: PERU, BOLIVIJA, 
ARGENTINA

Vabljeni na potopisno predavanje v Mladinski center 
Krško. Predavatelj Zoran Furman vas bo popeljal skozi 
tri čudovite države Južne Amerike. Pridružite se nam 
na popotovanju skozi Peru, Bolivijo in Argentino.

Vstop prost.

Mladinski center Krško, 20. 1. 2018, ob 19.00

Vsako sredo, od 13.00 do 16.00
DOM na FREE
dnevna soba za druženje
Info: barbara.masnik@mc-krsko.si, 041 758 408
Organizator: MC Krško

Četrtek, 18. 1. 2018, ob 9.00
V Posavju žuramo brez drog in alkohola
Šolski center Krško - Sevnica
Organizatorji: MC Krško, CSD Krško, PP Krško, ZD 
Krško, LAS Krško

Sobota, 20. 1. 2018, ob 19.00
Potopisno predavanje: Peru, Bolivija, Argentina
Vstop prost

Ponedeljek, 22. 1. 2018, ob 17.30
Predavanje: Umetnost vzgoje samostojnih, 
odgovornih in zdravih otrok
Predavatelj: Andrej Pešec
Organizator: Znanje za življenje, Društvo Pandurang

Petek, 26. 1. 2018, ob 20.00
MC Open Mic Night

Sobota, 27. 1. 2018, ob 10.00
MC direndaj: volnene lutke
Prijave: monika.macek@mc-krsko.si

Sobota, 27. 1. 2018, ob 16.00
HIP HOP dogodek

Ponedeljek, 29. 1. 2018, ob 9.00
Dan poklicev za učence 8. in 9. razreda OŠ
Info: martina.zlobko@mc-krsko.si

BREŽICE - Študenti magistrskega programa Turizem Fakultete za 
turizem Brežice so pripravili vizijo in načrt turističnega razvoja 
kraja Prezid na hrvaški strani Loške doline. S projektom, ki sta 
ga pripravila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
RS ter Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, želijo 
tamkajšnje slovenske kmete vzpodbuditi k razvojnemu pristopu 
h kmetijski dejavnosti ter revitalizirati zamejska področja, kjer 
živijo Slovenci. Oktobra so prvič obiskali Prezid in na dvodnev-
nih terenskih vajah spoznali lokalne znamenitosti, namestitve-
ne kapacitete, kulinariko in domačine. 9. januarja so svoje ideje 
predstavili domačinom ter predstavnikom ministrstva in urada, 
zbrali pa jih bodo tudi v obliki zbornika.  Vir:�FT�Brežice

Sodelujejo pri razvoju Prezida
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč 
in mnenj uredništva.

prejeli smo

Sreda, 20. december, je bil še posebej vesel za Evo Zorko, saj 
so jo poslovodje osmih Petrolovih poslovalnic, to so Bizeljsko, 
Brestanica, Brežice-Cesta svobode, Čatež AC-jug, Dobova, Krško-
-Cesta 4. julija, Krško-Cesta krških žrtev in Obrežje AC-vzhod, 
obiskali na njenem domu in ji predali donacijo v skupni viši-
ni 1.600 eur. S tem so dokazali, da njihova energija res povezu-
je, saj so svoja sredstva, ki so bila predvidena za poslovna dari-
la, namenili Evi, ki bo jeseni postala šolarka. Zato je donacija  še 
toliko bolj dobrodošla, saj bo potrebovala posebne prilagoditve 
ter pripomočke za vidno pozornost, kar ji bo omogočalo lažje 
šolsko delo. Iskrena hvala vsem omenjenim Petrolovim kolekti-
vom ter njihovim poslovodjem. Obilo poslovnih uspehov ter vse 
dobro vsem želimo!
� Eva,�Dejan�in�Mateja

Zahvala za donacijo

Namera o oddaji poslovnega 
prostora v najem (TRŽNICA)

Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311  Kosta-
njevica na Krki,  zbira ponudbe za oddajo poslovnega prosto-
ra v najem – prostor na Kambičevem trgu 5, ki je namenjen za 
izvajanje tržnice.

Občina Kostanjevica na Krki vabi zainteresirane ponudnike, da 
na podlagi tega povabila, razpisne dokumentacije in javnega 
razpisa, objavljenega dne 18. 1. 2018 na spletni strani Občine 
Kostanjevica na Krki, www.kostanjevica.si, predložijo svojo po-
nudbo, do vključno 9. februarja 2018.

Moja, naša vas Arnovo selo je bila v času nekaj deset let nazaj pra-
va mala Kalifornija (tako jo je poimenoval eden znanih (boljših!) 
zdravnikov, ki je potoval tu skozi). V tistih letih je zraslo veliko no-
vih belih hišic, postavljenih sredi cvetočih jablan, breskev, obdela-
nih njiv, na katerih se je bohotila pšenica in ostale poljščine ... Vsak 
dom je imel kravico, pujske za domačo rabo, polno dvorišče koko-
ši. Samooskrba …
Danes je to vse preteklost ... Vas se prazni, krave so strpane ena vrh 
druge samo še na dveh treh kmetijah, petelinjega petja ni več nikjer 
… Preko sadovnjakov se širi grda črnina, dolino nad nami je prek-
rila plastika, ki je nekega dne ne bo mogoče več shraniti nikamor. 
Lepota je zamenjana z neko kvazi industrijo, toda če to zagotavlja 
edino možnost preživetja, pač naj bo tako.
Brez vsake nostalgije pa dodajam tole: v času polne aktivnosti mo-
jega očeta Toneta Arnška je bilo Arnovo selo po urejenosti in do-
stopnosti infrastrukture med vodilnimi v občini: moj oče ter še ne-
kaj ambicioznih in delovnih prebivalcev so poskrbeli, da smo dobili 
elektriko, potem trofazni tok, potem lastnen vodovod, med prvi-
mi telefonske priključke in asfalt, kjer se je le dalo. Pa moj oče ni-
koli ni bil ne župan ne podžupan ne občinski svetnik ali delegat!!! 
Danes imamo vse to in Arnovo selo je - kar se tiče infrastrukture 
- najbolj bedna vas v občini! Nimamo javne razsvetljave, nimamo 
pločnika, nimamo sledi o kanalizaciji, nimamo optike, komaj delu-
joče internetne povezave, imamo divjake na cestah, ki izzivajo sre-
čo in prav kličejo po nesrečah, policista nikjer nikoli nobenega in 
še in še in še …
V oči bode pa posmehljivo ravnanje tiste občinske službe, ki skrbi 
za označevalni del vasi! Prav sramotno je, kako se nihče ne zme-
ni za naše javno opominjanje, da so table postavljene napačno in 
- vi tam v pisarnah tega ne čutite - te table povzročajo nevideno 
zmedo pri ljudeh, ki prihajajo v našo vas kot gostje, maloštevilni 
turisti ali poslovno!!!
S precejšnjim številom naših vaščanov se dogovarjamo, da bi z 
zbiranjem podpisov (najbolj abotna stvar sicer, ki naj bi zame-
njala normalno in logično komunikacijo, ki pa tu očitno ni mo-
goča!) zagotovili premestitev tabel na edino prava mesta, enako 
kot smo to - skupaj z državnimi službami - uredili na cesti Kroži-
šče Sp. Pohanca - Artiče.
Novo leto je, vsem želim vse dobro, verjemite pa, da bomo zdaj  pog-
nali kolesje in ga več ne bomo dovolili ustaviti!
 Ernestina�Erna�Rožman,�Arnovo�selo

In memoriam Arnovo selo

Vabljeni na 

tržnico v Brežicah v soboto, 
27. januarja 2018, med 8. in 12. uro. 

Kupljene izdelke pri ponudnikih na stojnicah boste lahko 
odnesli v bio razgradljivih vrečkah. S tem želimo preprečiti 
pretirano uporabo tankih plastičnih vrečk, ki so velik problem 
sodobnega časa. Vse plastične vrečke imajo kratek rok rabe, 
v okolju pa ostanejo na stotine let. Na eni od naših stojnic bo 
potekala tudi nagradna igra, zato se nam le pridružite!

Nekje na jugu občine Krško je bila v letih 1941-1945 tromeja med 
tremi okupacijskimi državami: Nemčijo - Italijo - NDH. Morda je 
manj znano, da je del slovenskega ozemlja okupirala NDH. Z za-
konsko odredbo z dne 27. 9. 1941 si je prisvojila naslednje sloven-
ske vasi: Bregansko selo (danes Slovenska vas), Jesenice na Dolenj-
skem, Nova vas, Obrežje in Rajec. Združenje borcev za vrednote 
NOB Krško je želelo poiskati točko, kjer je bila omenjena tromeja. 
Tu želimo postaviti spominsko znamenje, ki bo še poznim rodovom 
kazalo, do kam so prišli Nemci in Italijani in kaj si je prisvojila NDH. 
Menili smo, da ne bo težav, saj smo računali, da ima kakšna mu-
zejska inštitucija v Sloveniji ustrezno medvojno karto, kjer bomo 
našli lokacijo tromeje. Toda zmotili smo se. Poizvedovati smo za-
čeli pri Posavskem muzeju v Brežicah (27. oktober 2016), nato pa 
še pri več muzejih v Sloveniji. Tudi pri vseh ustreznih znanstvenih 
institucijah v Sloveniji smo iskali podatke o tromeji, toda brez uspe-
ha. Povsod so nam obljubili pomoč, povedali pa so tudi, da takega 
zemljevida, kakršnega iščemo mi, nimajo. Svetla točka se je poka-
zala, ko smo izvedeli, da bo Vojaški muzej v Pivki ob noči muzejev 
razstavljal vojaške karte iz časa druge svetovne vojne. Takoj smo 
navezali stike, vendar kaj več kot obljubljene pomoči nam muzej 
ni mogel dati. Skoraj smo že obupali, še naprej pa smo iskali na-
slove, na katere bi se lahko obrnili za pomoč. Spomnili smo se na 
Geografski inštitut Antona Melika Republike Slovenije. Pisali smo 
tudi njim. Takoj nam je odgovoril dr. Drago Perko, predstojnik in-
štituta, in nas zelo razveselil. Povedal je, da so ustanovili strokov-
no komisijo, ki jo bo vodil dr. Božo Repe, ki deluje pri Filozofski fa-
kulteti, oddelek za zgodovino.  

Naloga komisije je, da prouči vse ustrezne zemljevide iz vojnih ča-
sov, se poveže s krajani, ki živijo ob nekdanjih mejah (Nemčija - Ita-
lija - NDH) in vriše v današnji zemljevid potek nekdanje okupator-
ske meje. Takoj smo se dogovorili za sodelovanje. Naš prvi skupni 

korak je bil obisk nekaterih krajev ob nekdanjih mejah. Pridruži-
lo se nam je nekaj domačinov, ki so nam pokazali del trase, koder 
so potekale meje.
Kmalu po omenjenem obisku nam je dr. Božo Repe sporočil, da so 
dobili fotokopijo nemškega zemljevida iz leta 1942, na katerem je 
razvidno, kje je potekala meja med Nemčijo in Italijo, seveda pa je 
na njej tudi točka, kjer se je ta meja stikala z mejo NDH. Po prou-
čitvi zemljevida je strokovna skupina kmalu izračunala koordina-
te za točko, kjer naj bi bila tromeja. 17. novembra 2017 se je zgo-
dilo: komisija iz Ljubljane je prišla na teren z ustreznimi podatki. 
Po težko prehodni dolini od vasice Brvi proti jugu smo prišli do toč-
ke, kjer so instrumenti pokazali, da naj bi bila tu nekje iskana tro-
meja. V velikem pričakovanju smo se opirali naokrog, da bi mor-
da našli kakšno znamenje. Tedaj pa se je zgodilo nekaj, kar nas je 
vse presenetilo. Po nekaj zamahih z motiko se je prikazal zaobl-
jen kamen in to je bilo to, kar smo iskali. Ekipa je bila sestavljena 
iz predstavnikov Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, 
oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in 
Združenja borcev za vrednote NOB Krško.
Člani strokovne ekipe bodo še naprej delali na vrisovanju nekdan-
jih okupacijskij mej v ustrezne zemljevide, Združenje borcev za 
vrednote NOB Krško pa bo do spomladi pripravilo vse potrebno 
za postavitev spominskega obeležja na točko nekdanje tromeje.
� Lojze�Štih,�Krško

Nekdanja meja med Nemčijo, 
Italijo in NDH

Pohvala
V svojem imenu in imenu drugih občanov bi želel pohvaliti 
prijaznost in pomoč, ki mi jo nudijo delavke Centra za soci-
alno delo Sevnica, še posebej Tanja in Maja.

� Ivan�Zupanc,�Sevnica

Dobrodelnost in skrb za po-
trebne je vodilo ljudi, ki ima-
jo izražen čut za svoje bližn-
je. Članice KO Rdečega križa 
Jesenice na Dolenjskem so to 
pokazale v svojih številnih 
akcijah in pobudah. Da je tre-
ba deliti dobrodelnost, se je 
na srečanju starejših kraja-
nov pokazalo z akcijo zbiran-
ja pomoči za deklico Nastjo. 
Odmev akcije je spodbudil še 
druge, da razmišljajo, kako 
lahko pomagajo drugim. 
Prva se je s polnim srcem odzvala Verica Štampek iz Nove vasi 
in se odločila, da letos namesto nakupa koledarjev nameni vsa 
sredstva kot prispevek za Nastjo. Prvo soboto v tem letu, simbo-
lično na praznik Svetih treh kraljev, je skupaj s prostovoljkami 
obiskala družino Rostohar ter donacijo v imenu Trgovine Lavan-
da izročila Nastji in njenim staršem. »Bodi ti sprememba, ki si jo 
želiš videti v svetu,« je zapisan rek in takšen primer nam poka-
že, da smo vsi lahko sprememba.  Rajka�Križanac

Donacija za Nastjo 

Svet JZ POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO
Tovarniška ulica 19
8270 KRŠKO

objavlja razpis za delovno mesto

DIREKTOR

Pogoji za zaposlitev in ostale informacije so objavljeni 
na Zavodu za zaposlovanje in spletni strani: 

www.pge-krsko.si.

Rok za prijavo je najkasneje do 29. 1. 2018!

 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.

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. 
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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

TIMOTEJ ABRAM

SPOMIN

s Senovega.

19. januarja mineva 10 let, 
odkar te ni več med nami, dragi

Pustil si globoko rano v srcu in bolečina je še vedno neizmerna. Hvala 
vsem, ki mu prižigate sveče, postojite ob grobu in se ga spominjate.

Timi, pogrešamo te!

Yesterday�
all�my�troubles�seemed�so�far�away. 

Now�it�looks�as�though�they're�here�to�stay. 
Oh,�I�believe�in�yesterday.�

MARIJE KOS HAHN

ZAHVALA

Žalujoči: njeni najdražji

Ob boleči izgubi drage mame, sestre,
babice, prababice, tete in sestrične

Življenje�sploh�ni�tisto,
kar�se�zdi,

je�le�korak�na�poti
k�večnosti.

iz Rupe
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste ji stali ob strani, darovali cvetje, sveče, maše ali kako drugače 
priskočili na pomoč. Hvala tudi patronažni službi in Zdravstvenemu 
domu Sevnica ter Medicini Stopar Alojz za vso pomoč v zadnjih letih 
njenega življenja. 
Na koncu pa se iskreno zahvaljujemo tudi pogrebni službi Novak, 
pevcem in gospodu župniku iz Šentjanža, ki ste jo tako zelo lepo 
pospremili na njeni zadnji poti.

MILKE RODMAN

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, žene, 
tete in tašče

Dom�je�prazen�in�dvorišče,
zaman�oko�te�naše�išče,
ostale�so�sledi�povsod

od�dela�tvojih�pridnih�rok.

iz Brezovega 4 pri Studencu

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in vsem, ki ste bili 
del njenega življenja, jo imeli radi ter jo spoštovali. Hvala vam za 
tolažilne besede, stiske rok, izrečeno sožalje, darovane sveče, 
denarno pomoč in svete maše. 

Posebno zahvalo izrekamo kolektivom Mlina Katić, gostilne Janc in 
DUO Impoljca, Pogrebni službi Blatnik, pevcem za zapete žalostinke, 
gospodoma župnikoma Antonu Babiču in Fonziju Žibertu za 
opravljen cerkveni obred. Hvala tudi zdravniku Božidarju Groboljšku 
za dolgoletno zdravljenje naše mame. Posebna hvala družini Metelko 
izpod Gomile za pomoč, ko ste v najtežjih trenutkih stali ob strani.
Hvala tudi vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo 
posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njeni domači

TONE DENŽIČ

SPOMIN

12. januarja je minilo eno leto,
odkar je za vedno odšel moj dragi mož

Hvala vsem, ki mu prižigate sveče in ga ohranjate v lepem spominu.

Žena Marija

iz Brežic.

Tone�-�v�tistih�zadnjih�dneh�si�mi�dejal,
da�bi�rad�ptica�postal,

poletel�bi�v�nebo,�mi�zapel�v�pozdrav.
Naj�ti�Bog�izpolni�željo!

Še�vedno�iščem�tvojo�bližino,
na�teh�samotnih�poteh
oči�mi�zrejo�v�sinjino�-�
saj�slutim�te�v�jati�ptic,

ki�je�priletela�-�od�tam�-�iz�meglic.
Zelo�te�pogrešam.

ANTONIJE GRDOVIĆ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi drage žene, mame,
tašče, babice, prababice, sestre, 
tete, sestrične in dobre sosede

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je�...

po domače Tončke iz Spodnje Pohance,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za tolažilne besede, stiske rok, iskrene objeme, podarjene 
sveče in darovane svete maše. Prav tako hvala gospe Ernestini 
Rožman za poslovilne besede, gospodu župniku Francu Rataju za 
lepo opravljen obred, pevcem za zapete pesmi, izvajalcu Tišine, 
kolektivu dializnega centra Krško ter pogrebni službi Žičkar za 
pogrebne storitve. Vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste 
nam stali ob strani, prav tako iskrena hvala.

MELITA PAVLIN

SPOMIN

iz Krškega.

Mami

16. januarja je minilo pet let,
odkar te ni več med nami, draga

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu
in ji prižgete svečke.

Pot�me�vodi�tja,
kjer�v�tišini�mirno�spiš,
a�v�mojem�srcu�še�živiš.

ZAHVALA

FRANCA KRANJCA

Ob boleči zgubi našega moža, očeta,
dedka, pradedka in tasta

Žalujoči: žena Fanika, sin Franci
ter hčeri Mojca in Anica s svojimi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za tolažilne besede, stiske rok in podarjene sveče ter 
denarno pomoč.

Hvala internemu in negovalnemu oddelku Splošne bolnišnice 
Brežice, gospodu župniku za opravljen obred, pevcem iz Brestanice 
za zapete žalostinke, gospodu Arhu za zaigrano Tišino ter podjetjema 
Vipap in S-Plast iz Krškega.

Posebej se zahvaljujemo gospe Anici Božič iz Žabjeka pri Podbočju 
za pomoč in tolažilne besede. Hvala vsem, ki ste nam kakor koli 
pomagali in vas nismo posebej imenovali.

iz Starega Grada

Zapel�je�zvon�tebi�v�slovo,
poln�bolečin�ostaja�spomin,

ostaja�praznina,�molk�in�tišina.

ALEKSANDRA MAJCNA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob nenadni in boleči izgubi dragega

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

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

(Mila�Kačič)

z Vojskega pri Koprivnici

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem, ki ste sočustvovali z nami in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti. Hvala za tople besede, podarjene sveče, svete 
maše in denarno pomoč.
Hvala gospodu župniku iz Podsrede, pevcem iz Brestanice, 
trobentačema Jožetu in Marku, govorniku Blažu, pogrebni službi 
Kostak in Cvetličarni Lilija, ki ste pripomogli, da smo se od našega 
Sandija dostojno poslovili.

ANE KERIN - ANICE

ZAHVALA

V soboto, 6. 1. 2018, smo se na sromeljskem 
pokopališču poslovili od naše drage mame, 
babice, prababice, tašče, sestre, svakinje in tete

Bil�je�nepozaben�čas,� 
ki�smo�ga�preživeli�s�teboj, 

in�je�čas�bolečine,�ko�smo�se�morali�ločiti, 
je�čas,�ko�se�zasanjamo�v�spomine, 

in�je�čas,�ki�nikdar�ne�mine!

roj. Malus, iz Silovca 17 pri Sromljah.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili del njenega življenja, jo imeli radi in 
jo spoštovali. Hvala za tolažilne besede, stiske rok, darovano cvetje, 
sveče in denarno pomoč. Zahvalo izrekamo Gasilskemu društvu 
Sromlje za organizacijo pogreba, članom Zveze združenja borcev za 
vrednote NOB, praporščakom, pevcem, izvajalcu Tišine, pogrebniku, 
gospodu župniku za opravljen obred, hvala za gostinske usluge in 
sestri Teji ter vsem sosedom, prijateljem in znancem, ki ste nam 
pomagali in bili v trenutkih žalosti z nami ob slovesu naše mame.

Žalujoči: vsi njeni

Žalujoči: njeni sorodniki in dobri prijatelji

IRENE GLOGOVŠEK

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili
na njeni zadnji poti.

z Malega Kamna
NATAŠA MEDVED

SPOMIN

s Trebeža.

Vsi njeni

15. januarja je minilo dolgih 15 let,
odkar se je od nas poslovila draga

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

Tam,�kjer�si�ti,
ni�sonca�in�ne�luči,

le tvoj nasmeh
nam�v�srcih�še�živi.

OBVESTILA O POGREBIH  
zdaj tudi na spletni strani družbe Kostak

Objava vsebuje ime pokojnika oziroma pokojnice ter 
podatke o času in kraju poslovitve ter pogrebne 
slovesnosti. Več informacij na 
07 48 17 227 ali po e-pošti 
pogrebna.sluzba@kostak.si.

Na spletni strani kostak.si so zdaj na 
voljo tudi obvestila o pogrebih na 
pokopališčih  v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki.

Ikona Pogrebi se nahaja na vstopni 
strani v desnem stolpcu pod kontakti.
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Prodam parcelo, Bistrica 
ob Sotli (Kunšperk), center, 
3.900 m2, zazidljivo, blizu 
šole, pošte, občine. 
Tel.: 031 664 026

Na Senovem (Brezje pri Dov-
škem) na sončni legi z en-
kratnim pogledom prodam 
stavbno posest v velikosti 2 
hektarjev. Tel.: 041 339 199

Stanovanjska hiša in zemljišče 
- Ardro pri Raki 14, Raka. Jav
no zbiranje ponudb do 8. 2. 
2018. Izhodiščna cena: 40.000 
EUR. Tel.: 040 190 977, upra-
viteljica Anita Kodba s.p., Op-
lotniška 1a, Slovenske Konjice

Prodam vinograd na Čelah 
(Dolenja vas pri Krškem 62 c), 
550 trt, in zidanico (6 x 7 m) 
z vso dokumentacijo, vodo in 
elektriko. Tel.: 041 424 423

Oddam v najem gostinski 
lokal na Resi v Krškem, cca. 
120 m2 + terasa in parki-
rišče. Tel.: 041 679 189

Iščem enosobno stanovanje 
ali garsonjero za najem. 
Tel.: 070 357 471

Prodam seno in slamo v koc-
kah. Tel.: 041 625 917

Prodam hlevski gnoj (konj-
ski), možna dostava, kobile po-
savke ali žrebice. 
Tel.: 041 813 159

Prodam kostanjeva drva 
(kratko žagana), voz (16 col) 
in traktorsko prikolico za na 
kljuko (2,3 x 1,3 x 0,5). 
Tel.: 051 477 243

Prodam bukova drva za cen-
tralno kurjavo ali štedilnik. 
Tel.: 040 738 059, Anton Go-
šek s.p., Rožno 26, Brestanica

Kupim bukev, gaber, črni ga-
ber ... za drva ali tehnični les 
na rasti (lahko podrem in zvle-
čem) ali že pripravljeno na 
rampi. Tel.: 041 841 964

Prodam bukova kalana drva, 
možna dostava, okolica Brežic, 
in prašiče za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 031 594 663

Prodam drva za kurjavo, hlo-
dovino, metre ali žagano na 
kratko. Možnost prevoza. 
Tel.: 051 254 413

Prodam hlodovino jagneda 
- 10 m3 ter kravo simentalko, 
staro 4 leta za pripust ali pita-
nje, težko okoli 500 kg. 
Tel.: 031 284 604

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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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

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam drobilnik AL-KO Dyna-
mic 2500 RS, odlično ohranjen, 
cena 70 €. Tel.: 041 339 229

Prodam skoraj novo snežno 
frezo Farmer PRO – STG 1170 
E, 1,8 KV, 125 kg, cena 500 € 
(polovična). Tel.: 041 339 229

Prodam pant žago, priklop na 
traktor. Tel.: 051 743 901

Prodam zelo lepo ohranjen 
traktor Zetor 62-11, letnik 
1991, registriran, 2.550 ur, 
ogrevana kabina, nove gume, 
in vitlo Krpan, 5 t, letnik 2011, 
kot nova. Tel.: 041 233 834

Prodam traktor Zetor 3511 S 
v odličnem stanju, cena 3.100 
€. Tel.: 040 738 059

Prodam kiper prikolico Teh-
nostroj in inox cisterno, 300 li-
trov. Tel.: 041 622 169

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno, ter ličkalnik za 
koruzo. Tel.: 031 768 569

Kupim ajdovo slamo za zastir-
ko vrta. Tel.: 031 324 436

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

Prodam 11 silažnih bal, cena 
za vse je 400 €, posamezno pa 
40 €/kom. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 464 749

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev.
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.

glogovsek.jernej@gmail.com040 255 244 Je
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

www.telsat.si  041/625-406 telsat.si@gmail.com

CPB 13, Brestanica

www.kamnosestvo-grama.si

OBRTNA CONA DOLENJI BOŠTANJ
Branko Kržan

odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
let

d. o. o.

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

V Brežicah najamem stano-
vanje za več let, velikost do 
43 m2, v bloku, lahko je ne-
opremljeno. Slovenka, neka-
dilka. Tel.: 064 279 404

V Drenovcu (Leskovec pri Kr-
škem) brezplačno oddam v 
najem starejši vinograd. 
Tel.: 041 890 887, po 18. uri.

AVTOMOBILIZEM

Prodam Toyoto Yaris 1.3, le-
tnik 2003, 120.000 km, cena 
1.600 €, Cankarjeva 4, Sevni-
ca. Tel.: 031 702 003

Prodam Opel Corso 1.0, ben-
cin, letnik 2002, 100.000 km, 
vlečna kljuka s homologizaci-
jo, modre barve, cena 1.400 €. 
Tel.: 041 664 682 

Prodam VW Golf Plus 1.9 TDI, 
letnik 2007, avtomatski me-

njalnik, slovenski, 146.000 km. 
Tel.: 040 438 975

Prodam Opel Astro, staro 13,5 
let, 73.500 prevoženih km, oh-
ranjeno, garažirano. Tel.: 051 
630 804, popoldne

Prodam Volvo karavan V40, 
bencin 1.9, letnik 1999, v voz-
nem stanju, ali po delih. 
Tel.: 051 805 698

KMETIJSTVO

Kupim manjši koruznjak z 
železno konstrukcijo (lahko 
starejši). Tel.: 041 745 816

Prodam kosilnico BLS 620 z 
brezprstnim grebenom, širina 
kose 115 cm. Tel.: 040 295 510

Prodam ventilator za sušenje 
sena, cisterno za kurilno olje 
(3.000 l), rotacijsko kosilnico 
SIP Roto 165 (ohranjeno) in vi-
lice za bale Mušič (prekucne, 
čisto nove). Tel.: 031 791 283

Prodam traktorsko desko za 
sneg (širina 2 m, s priklopom za 
viličarja), luščilec koruze in kli-
naste brane. Tel.: 030 694 956

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OptikaKeber_Oglas2_84×44_Print.pdf   1   20. 10. 2016   15:13:44

NEPREMIČNINE

Svetovanje, projektiranje, 
oblikovanje novogradenj, pre-
nov, notranje opreme in zu-
nanje ureditve vseh objektov 
z nadzorom ter projekti lega-
lizacije in rušitve. Aspo biro, 
Samo Vojko Cerovšek s.p., Pa-
pirniška 24, Krško, 041 683 
380, aspo.biro@amis.net

Prodamo neopremljeno dvo-
sobno stanovanje na Gubčevi 
ulici 14 v Brežicah, 84 m2, EI: 
da. Tel.: 070 77 77 65, Agenci-
ja Spin, CPB 11, Brežice

Oddam sobo v okolici Krške-
ga, za več informacij pokličite 
tel.: 031 673 815 

040 287 597 Robert Nedanovski
www.nnrn.si

PRODAMO VIKEND NA OŠTRCU, 
KOSTANJEVICA NA KRKI

Cena 37.000,00 €; leto izgradnje 
1974; velikost objekta 69,00 m²; 
velikost zemljišča 1.291,00 m².
EI ni potrebna (334.člen EI-1).
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: Bojana Kunej 
Rožman

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 

Sodelavke in sodelavci: 
Natja Jenko Sunčič, Marija Hrvatin, 
Simon Uršič

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej 
Rožman

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

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

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

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

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: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (3/2018) bo izšla v 
četrtek, 1. februarja 2018.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 25. januar 2018.

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 

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

prodaja belih kilogramskih 
piščancev in jarkic 

2. marca pri Mirt Alojzu 
na Gmajni 28, Raka 

in 6. marca na Kajuhovi 3, 
Senovo.

Vsak četrtek na voljo 
enodnevni beli piščanci.
Naročila sprejemamo na 

031 676 724 
ali 07 49 73 190.

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, obveščamo vas, 

da da si boste 
v drugi polovici februarja 
lahko priskrbeli mlade rjave 

in grahaste jarkice pred 
nesnostjo.

Beli kilogramski piščanci 
bodo na voljo 

v začetku marca.

VINOGRADNIŠTVO
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 cviček, mod-
ro frankinjo in mešano belo, 
odlične kvalitete. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 809 209

Prodam belo mešano vino in 
modro frankinjo. Okolica Bi-
zeljskega. Tel.: 041 618 453

Prodam vino frankinjo in cvi-
ček. Tel.: 031 409 912

Prodamo vino letnik 2017: 
belo mešano, žametno, fran-
kinjo in polsladki laški rizling. 
Cena po dogovoru. Tel.: 031 
306 559, Miha, po 17. uri

Prodam vino rumeni mu-
škat (polsladki), mešano belo 
in rdeče ter modri pinot. Bi-
zeljsko. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 781 444

Prodam vino mešano belo in 
rdeče in modro frankinjo oz. 
menjam za prašiče do 50 kg, 
za prašiče menjam tudi drva. 
Tel.: 041 697 775

Prodam vino cviček in ječ-
men. Tel.: 031 558 356

Prodam cisterno za vino, 300 
l vina za 400 € in dvobrazdni 
plug, 10 col. Tel.: 040 840 065

Prodam kolje za vinograd in 
cisterno Creina, 2.200 l. 
Tel.: 070 815 003

Prodam 2-metrsko hrastovo 
kolje. Tel.: 041 589 757

Prodam prešo na kamen za 
okras ali uporabo. 
Tel.: 031 492 397

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

Prodam bikca simentalca, tež-
kega 200 kg. Tel.: 031 877 272

Kupimo debele krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Trgovina z živimi živalmi, Ta-
dej Drofenik, s.p., Nezbiše 13, 
Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam kravo simentalko v 
4. letu starosti, brejo 4 mese-
ce (lahko tudi s teličko, sta-
ro 5 mesecev), 6 silažnih bal 
in hlevski gnoj. Tel.: 07 49 75 
219, 041 284 396

Prodam teličko simentalko za 
nadaljnjo rejo, staro 10 tednov. 
Tel.: 041 267 535

Prodam teličko, traktor Univer-
zal, češnjeve deske in avto Audi 
A4, 1.9 TDI. Tel.: 031 272 695

Prodam kobilo, staro 10 let. Je 
mirna, vozna, breja 8 mesecev, 
pasme norik. Tel.: 031 508 026

Prodam bikca simentalca, tež-
kega okoli 170 kg, cena po do-
govoru. Okolica Krškega. 
Tel.: 040 862 947

Prodam telički simentalki, 
ovčko, zajce ter belo in rdeče 
vino. Tel.: 031 304 172

Prodam bikca sivca, teža 170-
180 kg, cena 510 €, možna me-
njava za telico, staro 1 leto, in 
vitel Riko, 3,5 t, cena 350 €. 
Tel.: 041 290 028

Prodam bikca SL, cca. 170 kg, 
ter koruzo in slamo, možna do-
stava. Tel.: 051 499 355

Prodam osla, starega 8 mese-
cev, večje rasti, čredo koz (bur-
ske, breje) in vietnamsko svinjo 
z 9 mladiči. Tel.: 041 683 261

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 200 kg, hranjena z do-
mačo hrano. Tel.: 040 534 421

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg, in dva okoli 80 do 100 
kg (okolica Dobove). 
Tel.: 041 243 497

Prodam prašiča, težkega 170 
kg, in odojke, težke 27 kg (oko-
lica Brežic). Tel.: 041 560 136

Prodam več pujskov, težkih 
25-40 kg, cena 2,45 €/kg. Oko-
lica Krškega. Tel.: 031 290 916

Prodamo prašiče odojke, tež-
ke od 25 kg naprej, in plemen-
skega merjasca, starega leto in 
pol. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 411 714

Prodam prašiča, težkega okoli 
250 kg. Cena 1,50 €/kg. 
Tel.: 07 49 68 484

Prodamo svinje, težke 100-
240 kg, krmljene izključno z 
domačo kuhano hrano. 
Tel.: 040 345 693

Prodam prašiče, težke okoli 
140 kg. Tel.: 041 587 261

Ugodno prodam prašiča za 
koline (mesnatega, hranjene-
ga z domačo hrano), brejo kra-
vo in odojke. Možen zakol. 
Tel.: 031 664 286

Prodam prašiče, 6 kom, 130-
230 kg, po zelo ugodni ceni. 
Tel.: 041 365 803

Prodamo prašiče do 110 kg. 
Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prodam dva prašiča od 150 do 
170 kg in dva od 90 do 100 kg, 
ugodno, možen zakol in dosta-
va. Tel.: 030 760 018

Prodam svinjo, težko okoli 
240 kg, jedilni krompir in fi-
žol ruženec. Tel.: 031 897 928

Prodam ovna, starega 3 leta, 
za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 730 401

Prodam lepe, težke purane. 
Tel.: 051 616 139

Prodam labradorce, mladiče. 
Tel.: 070 796 976 

Prodam mladiče border collie. 
Cena 250 €. Tel.: 040 628 547

Prodam domače očiščene pi-
ščance, cena 3,5 €, ali žive, ki-
logramske, cena 2,20 €. 
Tel.: 070 313 927

Prašiča, 270 kg, in krškopoljca, 
50 kg, prodam. 
Tel.: 051 634 338

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Kupim štedilnik 3 plin + 1 
elektrika, prodam cirkular v 
odličnem stanju, motor 4 KV, 
dve rezervni žagi - vidija. 
Tel.: 041 622 468

Prodam zamrzovalno skrinjo, 
2 ročni mesoreznici in polnilko 
klobas. Tel.: 041 215 828

Prodam hladilnik z zamrzo-
valnikom Zanussi, višine 120 
cm, star 1 leto, v garanciji, kot 
nov, 130 €. Tel.: 051 348 162

Ugodno prodam zamrzovalno 
skrinjo Electrolux, 261 l, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 464 492

Prodam tricikel, ležalnik za 
dojenčka, poganjalec, prenos-
no posteljico in zimsko obutev 
št. 22-25. Tel.: 041 215 828

Prodam posteljo v kompletu, 
češnja, stara 2 leti, mere (d, š, 
v): 2,0 x 0,9 x 0,5 m. Cena po 
dogovoru. Tel.: 040 149 763

Prodam vzmetnico Dormeo 
Roll up, dimenzije 150 x 190 
cm, debeline 5 cm, malo rablje-
na, 50 €. Tel.: 051 348 162

Prodam otroško posteljico z 
vzmetnico (120 x 60 cm), lepo 
ohranjeno, kot nova, rjave bar-
ve, zelo malo rabljena, 50 €. 
Tel.: 051 348 162

Ugodno prodam lep, skoraj 
nerabljen kavč, možnost dve 
ločeni postelji in odlagališče 
za posteljno perilo. 
Tel.: 070 681 488

RAZNO
Prodam klavirsko harmoni-
ko Barcarole, 32-basno, rdeče 
barve, cena 180 €. 
Tel.: 031 44 66 40

Kupim traktorsko kosilnico ši-
rina reza 165 cm. 
Tel.: 040 309 402

Metrsko blago, šiviljski 
pribor, izdelki iz blaga. 
Nov delovni čas trgovine: 
pon.: 11:00-18:00, tor.-pet.: 
09:00-16:00, sobota: po do-
govoru. Atom Krško d.o.o., 
Papirniška 22, Krško, 
tel.: 07 49 05 005

Prodam 80-basno klavirsko 
harmoniko Weltmeister, rde-
če barve, s kovčkom, kot nova, 
cena 290 €. Možna menjava. 
Tel.: 031 464 749

Prodam par novih komatov 
ali menjam za kobilo posavko 
z doplačilom, suha drva za cen-
tralno. Tel.: 041 408 774

Upokojenka iščem občas-
no delo - pomoč starejšim 
(pospravljanje, čiščenje itd.). 
Tel.: 040 742 017

Prodam lok PSC Mach 9z s sta-
bilizatorjem Doink-er, merilna 
Sure-Loc, tok in sprožilec, 12 
puščic ter daljnogled. 
Tel.: 051 624 022

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

Sem 40-letni fant s službo, 
brez staršev, ne pijem al-
kohola, ne kadim, s svojim 
stanovanjem. Rad bi spoz
nal punco od 35 let naprej s 
službo in avtom. Sem iz oko-
lice Blance. Tel.: 051 759 447

Gospo visoke postave do 62 
let za skupno dopustovanje in 
vezo išče dobro situiran 68-le-
tni moški. Tel.: 031 487 158

Moški, star 49 let, vdovec, mir-
nega značaja, prijazen, želim 
spoznati prijetno žensko za 
resno vezo. Tel.: 051 364 422 

Moški, 60 let, bi rad spoznal 
žensko močnejše postave (120 
kg) za resno zvezo - poroka. 
Tel.: 051 803 241

Resen in urejen moški srednjih 
let želi spoznati resno prijate-
ljico, želena resna zveza. 
Tel.: 031 495 729
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Meniča v Malem Podlogu, ki si-
cer obdeluje 30 ha kmetijskih 
površin in redi v povprečju 30 
glav živine. Kot nam je pove-
dal, je za kvalitetno meso naj-
bolj pomembno pitanje živine. 
Sami pitajo prašiče z naravno 
domačo hrano brez dodatkov, 
z žitaricami in kuhanim krom-
pirjem, v predklavnem obdob-
ju pa so še posebno pozorni na 
to, da se živali čim bolje počuti-
jo in da niso podvržene stresu, 
saj tudi ta vpliva na kakovost 
mesa. Za potrebe društvenega 
prikaza kolin vsako leto zredi-
jo prašiča, letošnji je bil star pet 
mesecev in je ob zakolu tehtal 
230 kg. 

KVALITETA NAJ BO PRED 
KOLIČINO

Zakol so člani društva opravi-
li že pred sedmo uro zjutraj, 
nakar je pod budnim očesom 

izkušenega salamarja Milana 
Janežiča iz Škocjana sledilo 
razkosavanje in priprava mesa 
za različne mesnine. Janežič 
nam je dejal, da za dobre krva-
vice, kot najbolj tipičen izdelek 
kolin, ni univerzalnega recepta: 
»Ko se izdelek da v ocenjevanje 
na tekmovanje, pa je že pravilo, 
da zmagujejo krvavice v narav-
nih črevih, to so ritniki in osta-
lo, dodajanje črevne masti, ki 
da krvavici prepoznaven okus, 
na prvem mestu pa je pri krva-
vicah čistoča, tako da nam iz-
delek, ki ga zatem hrustljavo 
spečemo, res tekne. Razmerje 
mesa, glav, podgrlinke in osta-
lega ter riža in ješprenja mora 
biti v nekem ravnovesju, doda-
tek pa zatem predstavljajo pra-
žena čebula, ki jo je 3 do 4 % na 
količino mase, in vse ostale za-
čimbe. Zastopanost teh se sicer 
regionalno nekoliko razlikuje. 
Na Dolenjskem, Posavju in Za-

»Gre za druženje, negova-
nje vezi in izobraževanje čla-
nov društva, hkrati pa tudi za 
ohranjanje večstoletne tradi-
cije, pravcatega družinskega, 
v tem primeru pa društvenega 
praznika na podeželju,« je po-
vedal predsednik društva Jože 
Petkovšek. V društvu, ki šteje 
prek 100 članov, v sklopu tega 
pripravijo in izdelajo društve-
ne mesne izdelke: krvavice, 
kranjske klobase, tlačenke, sa-
lame, slanine, špehovke in suhe 
klobase, ki jih v nadaljevanju 
dajo v ocenjevanje na tekmo-
vanja, eno izmed teh, lokal-
no salamiado, pa v pred peti-
mi leti ustanovljenem društvu 
uspešno prirejajo tudi sami. 
Letos bodo v maju tudi gosti-

telj finala slovenskih salamiad, 
saj je na lanskoletnem 21. fi-
nalu zmagovalno salamo izde-
lal član njihovega društva Da
mjan Bizjak.

Koline so v društvu že četrto 
leto izvedli na kmetiji Jožeta 

savju poleg soli in popra, ki ne 
smeta izstopati, dodajamo ma-
jaron, ki da poseben vonj, drug-
je pa dodajo denimo meto, ki 
je sicer dobra, a njenega okusa 
v krvavicah na našem območju 
nismo vajeni.« Za okusne sala-
me pa sta bistvena, nam je še 
povedal prejemnik številnih 
priznanj za izdelane suhome-
snate izdelke, prostor in suro-
vina: »Ko bomo izdelek naredi-
li, moramo vedeti, da ne bomo 
dosegli želene kakovosti izdel-
ka, v kolikor ga ne bomo dali v 
prostor, v katerega bomo lahko 
dodajali vlago in svež zrak, ki 
bo zagotavljal ustrezno tempe-
raturo za zorenje. Torej je zakol 
in priprava mesnine zgolj zače-
tek.  V primerjavi z vinogradni-
ki, ki lahko napake z ustreznim 
kletarjenjem še popravljajo in 
izdelajo dobro vino, morda ne 
vrhunske kvalitete, a pitno, pri 

mesnih izdelkih ni popravne-
ga izpita, saj smo jih zaprli. Ko 
smo jih zavezali, smo opravi-
li 25 % dela, prav tolikšen od-
stotek predstavlja dimljenje, 
vse ostalo pa prostor. Vseka-
kor stremimo k temu, da mes-
nih izdelkov ne delamo več ko-
ličinsko, temveč sledimo cilju 
doseganja kakovosti, zato z iz-
delki osvajamo visoka mesta.«  

Medtem ko se je meso hladilo 
in so iz ostankov že kuhali go-
dljo, so članice krškopoljskega 
aktiva pripravljale čebulo in če-
sen,  kuhale potrebne surovine 
in, seveda, kot je dejala gospo-
darica kmetije Milena Menič, 
malico za pogostitev udeležen-
cev kolin, ki temu jesensko-
-zimskemu opravilu pritiče, 
pražena jetrca, krompir v kosih 
in zelje z ocivirki, seveda pa so 
že dan pred tem in v sobotnih 

ranih urah tudi napekle različ-
ne vrste kruha, potice, pite, sla-
ne polžke in druge dobrote. Za 
spremljajočo glasbo je poskr-
bela raška ljudska etno zased-
ba Č'bularji, sicer pa sta se med 
drugimi prikaza domačih kolin 
in pogostitve udeležila tudi žu-
pan in podžupanja občine Kr-
ško mag. Miran Stanko in Ana 
Somrak ter predsednik Zveze 
društev salamarjev Sloveni-
je Mirjan Kulovec. Slednji je 
ob tem pohvalil aktivnosti le-
skovškega društva: »Zelo je 
pozitivno, da z veliko volje in 
organizacijske sposobnosti 
vse od ustanovitve pripravlja-

jo tako društveno ocenjevanje 
kot tovrsten dogodek, zato sem 
prepričan, da bodo tudi dober 
gostitelj letošnjega slovenske-
ga finala salamiad.«

 Bojana Mavsar  

Četrte društvene koline leskovških salamarjev
MALI PODLOG, LESKOVEC PRI KRŠKEM - Člani Društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot iz Leskovca pri Krškem so v sodelovanju z Aktivom kmečkih žena Krško 
polje 13. januarja na kmetiji Jožeta Meniča v Malem Podlogu četrto leto zapored pripravili prikaz izdelave domačih kolin. 

Medtem�ko�so�moški�zunaj�hladili�in�razkosavali�meso�… ...�so�ženske�v�kuhinji�pripravljale�surovine�za�klobase�in�sa-
lame�ter�okusno�malico�za�udeležence.

Predsednik�društva�Jože�Pet-
kovšek�(desno)�s�predsedni-
kom�zveze�salamarjev�Mirja-
nom�Kulovcem

Zakol� prašiča� in� priprava�
mesa�je�potekala�pod�'taktir-
ko'�izkušenega�salamarja�Mi-
lana�Janežiča.

Za uvod so zapele članice Žen-
skega pevskega zbora Sloven-
ka, ki deluje v okviru 'sveto-
duškega' društva, nato pa si 
je okoli sto obiskovalcev, ki 
so povsem napolnili dvora-
no, ogledalo kratko komično 

igro »Pri zdravniku« v izvedbi 
dramske sekcije KD Leskovec 
pri Krškem. Po tem kulturno-
-humornem uvodu sta zbrane 
nagovorila krška podžupanja 
Ana Somrak in predsednik 
sveta domače krajevne skup-

nosti Franc Lekše, nato pa so 
obiskovalcem postregli s pe-
stro paleto kar okoli 25 jedi, 
katerih bodisi glavna bodi-
si dodatna sestavina so oc-
virki, tako tradicionalnih kot 
bolj sodobnih, celo eksotičnih. 
»Letos je kar nekaj drugačnih 
jedi kot prejšnja leta. Gospo-
dinje smo povabili, da pripra-
vijo, kar znajo, nekaj pripravi-
mo še članice društva, tako da 
je vsega dovolj,« je povedala 
predsednica Društva za ohra-
nitev podeželja Veliki Trn Ire
na Žarn. In zakaj ravno ocvir-
ki in vino? »Ta kraj je povezan s 
tem, zlasti z vinogradništvom, 
pa tudi koline so naša značil-
nost in tradicija, v tem času se 
cvrejo ocvirki. Odločili smo se, 
da dogajanje na Velikem Trnu 
popestrimo in naredimo nekaj 

na to temo,« je pojasnila.

Pa naštejmo jedi, ki so bile na 
mizah: ocvirkovi rogljiči, pov-
štrčki, kokice, pogačice, štru-
keljčki, kruhki in rožice, ocvir-
kova potica, prsna potvica z 
ocvirki, ocvirkova rožica, me-
tovka z ocvirki, bučni kruh z 
ocvirki, štrudelj s kislim ze-
ljem in ocvirki oz. zeljnati štru-
delj z ocvirki, ocvirkovi štruk-
lji, žlingrofi s skuto in ocvirki, 
šarkelj z ocvirki, belokranjska 
pogača po svetoduško z ocvir-
ki, koleraba z ocvirki in koru-
znimi žganci, 'pika poka' krom-
pir z ocvirki in čebulo, pa tudi 
krvavice s kislim zeljem niso 
manjkale. Da je hrana bolje 
teknila, so v predprostoru čla-
ni Društva vinogradnikov Ve-
liki Trn v degustacijo ponudili 

svoja odlična vina. »To je odraz 
našega kraja in tradicije naših 
prednikov. Zadeva je lepo, lič-
no prikazana, tudi sodobnej-
še, a vseeno na osnovi tradi-
cije. Dobro bi bilo, če bi se na 
ta način ljudje prebudili tudi 

na drugih področjih, ne samo 
na tem,« je prireditev, ki se je 
zaključila v prijetnem druže-
nju ob hrani in pijači,  z zado-
voljstvom ocenil Lekše. 

� Peter�Pavlovič

Tradicija, prikazana tudi na sodoben način
VELIKI TRN – Društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn je 14. januarja v tamkajšnjem kulturnem domu 
peto leto zapored pripravilo zdaj že tradicionalno družabno-kulinarično-vinsko prireditev Ocvirki in vino.

Dobrote�z�ocvirki�so�bile�najprej�na�ogled,�nato�še�v�pokušino.

Predsednica�društva�Irena�Žarn�se�je�sodelujočim�zahvalila�
s�praktičnimi�darilom�-�kuhalnico�za�mešanje�ocvirkov�in�ku-
hinjsko�krpo.


