
Kakšen je naš odnos 
do kulturne dediščine?

V letošnjem Evropskem letu kulturne dediščine 
bodo številni dogodki opozarjali na njen pomen. 
Ali bodo dosegli želeno, je neznanka, saj naš od-
nos do nje ni ravno zgleden, kar dokazujejo trije 
primeri, ki smo jih raziskali. Vzroki za tiho propa-
danje objektov so različni, a človek je tisti, ki odlo-
ča, kaj se bo zgodilo z zapuščino.

 Stran 3

 

Pametne vasi
V sklopu omizij po Sloveniji, ki jih organizira evrop-
ski poslanec Franc Bogovič, je razprava o 'pame-
tnih vaseh' prišla tudi v Posavje. Gre za iskanje že 
obstoječih rešitev in vizionarskih idej ter predsta-
vlja začetek posebnega povezovanja, ki ima za cilj 
modernizacijo razvoja ruralnega področja. S tem 
naj bi omogočili delo, življenje in enakomernejši 
razvoj tudi izven 'pametnih mest'.

Stran 11

Pred odločitvijo, 
kam naprej

Minula petek in sobota sta spet minila v zname-
nju informativnih dni, tudi posavske izobraževalne 
ustanove so odprle svoja vrata bodočim dijakom 
oz. študentom, ki se morajo v kratkem odločiti o 
nadaljevanju izobraževalne poti. V Krškem uvajajo 
vajeniško obliko programa strojni mehanik, v Bre-
žicah pa prvič razpisujejo športni oddelek.

Stran 12
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Posavje - enotna kulturna krajina

Kulturna dediščina je last vseh

V ospredju infrastruktura

Dijaki prikazali izjemno znanje

Žrtve potrebujejo pomoč okolja

Potrebe po delavcih so vse večje

ZIMA, ZIMA BELA … - Za letošnjo zimo bi težko rekli, da je skopa s snegom, a vsaj naših krajev - razen 
višje ležečih območij, kjer je snega tudi do pol metra - kljub večkratnemu sneženju še ni obdarila s 
kaj več kot pedenj debelo snežno odejo. Nazadnje smo se v zasneženo jutro prebudili ravno na pustni 
torek, ko smo ujeli tole »četico« delavcev zimske službe med čiščenjem pločnika od krožišča na Vidmu 
proti nadvozu in mostu čez Savo. Če smo do zimskih služb pogosto kritični, češ da jih sneg »preseneti«, 
jo lahko vsaj za čiščenje pločnikov, na kar smo v zadnjem času vse bolj občutljivi, pohvalimo. Manj kot 
vzdrževalci cest pa so bile pri odganjanju zime očitno uspešne pustne šeme, saj vremenoslovci ravno 
za te dni napovedujejo precej hladno vreme, a na žalost ljubiteljev zimskih radosti, zlasti otrok, brez 
nove snežne pošiljke.   Foto: Peter Pavlovič

Hranimo izjemno dragocen biser

Zelena luč kolesarski povezavi
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Z dnevnega reda seje so zara-
di bolezni direktorja Infre mag. 
Vojka Sotoška, ki naj bi bil 
glavni sogovornik občinskemu 
svetu, umaknili točko z naslo-
vom »informacija o ureditvah v 
sklopu gradnje Hidroelektrar-
ne Brežice - dokončanje uredi-
tev, vezanih na zagotavljanje 
poplavne varnosti«. »Državni 
prostorski načrt je predvidel 
določene ureditve ob hidroe-
lektrarni tako v občini Krško 
kot v občini Brežice, počasi pa 
se izteka preizkusna doba de-
lovanja elektrarne in prišel bo 
čas, ko bo treba preveriti, ali so 
vse te ureditve tudi izvedene,« 
je pred sejo dejal župan mag. 
Miran Stanko. Med neizvede-
nimi ureditvami gre predvsem 
za nadomestni habitat, zagoto-
vitev poplavne varnosti nase-
lja Spodnji Stari Grad, ureditev 
vodotokov Potočnica in Žlapo-
vec, še neizvedene ureditve v  
zvezi z občinsko cesto na ob-
močju industrijske cone Žado-
vinek, katere nasip je v funkci-
ji protipoplavnega nasipa idr. 
Občina Krško zahteva, da se 
do pridobitve uporabnega do-
voljenja za HE Brežice izvede-
jo vse ureditve, predvidene iz 
DPN za HE Brežice, katerim je 
kot investitor obvezana druž-
ba Infra d. o. o. »Kot soglaso-
dajalci lahko samo zadržimo 
izdajo uporabnega dovoljenja, 
seveda pa ni naš cilj, da bi za-
ostrovali, pač pa si želimo, da 
bi bile te ureditve tudi izvede-

Zelena luč kolesarski povezavi
KRŠKO - Člani krškega občinskega sveta so 1. februarja na 29. redni seji med drugim sprejeli odlok o pora-
bi sredstev proračunske rezerve leta 2018 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi 
ter dali zeleno luč za projekt kolesarske povezave med Krškim in Kostanjevico na Krki. 

ne,« je še dodal Stanko, ki se 
zaveda, da bo za dokončanje 
vseh ureditev potrebnega še 
kar nekaj časa, saj vse uredi-
tve niso dokončane niti na ob-
močju HE Krško.

Svetnice in svetniki so dali ze-
leno luč za projekt kolesar-
ske povezave med Krškim in 
Kostanjevico na Krki, za ka-
tero sta se skupaj odločili Ob-
čini Krško in Kostanjevica na 
Krki. Trasa 19,5 kilometra 
dolge povezave, od tega dob-
rih 14,4 kilometra na območju 
občine Krško, je predvidena z 
večnamenske poti pri stadio-
nu Matije Gubca v Krškem do 
Žadovinka, skozi Brege, Drno-
vo in industrijsko cono Drno-
vo - vzhod na rondo Drnovo do 
Velike vasi, nato v Mali Podlog, 
po nadvozu čez avtocesto, po 
obstoječi poti do Velikega Po-
dloga, skozi Pristavo ob regio-
nalni cesti do Križaja in naprej 

do Kostanjevice po kolesarski 
stezi, ki bo potekala vzpored-
no z regionalno cesto. V Kosta-
njevici se del te poti razcepi še 
proti Prekopi. Ocena naložbe 
znaša 5,5 milijona evrov, izva-
jala pa naj bi se v letih od 2018 
do 2023. Občini se bosta s pro-
jektom prijavili na javni poziv 
Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo Dogovor za 
razvoj regij. Na njem bosta ob-
čini lahko pridobili nepovrat-
na sredstva Evropskega skla-
da za regionalni razvoj v višini 
80 % in države v višini 20 %. 
Strošek občin naj bi bil le DDV, 
kar za Občino Krško pomeni 
nekaj več kot 548.000 evrov.

Občinski svet je potrdil tudi 
investicijski projekt »Poveča-
nje stopnje priključenosti na 
obstoječe čistilne naprave«, 
ki bo prav tako vključen v re-
gijske projekte, natančneje v 
obseg sredstev kohezijske po-

litike 2014–2020. Predmet in-
vesticije je izgradnja sekun-
darne fekalne kanalizacije 
od obstoječih stanovanjskih 
objektov do že zgrajenega 
primarnega kanala, ki odva-
ja odpadno vodo do obstoje-
čih čistilnih naprav, in sicer na 
območjih kanalizacije Krško - 
desni breg in Leskovec v dol-
žini 2413 m in dve črpališči ter 
na območju kanalizacije Seno-
vo Brestanica - naselje Senovo 
v dolžini 4522 m in tri črpali-
šča. Investicija je ocenjena na 
2,1 milijona evrov in se izvaja 
v obdobju 2016-2020.

Iz proračunske rezerve bo na 
podlagi sprejetega odloka Ob-
čina Krško za odpravo posle-
dic naravnih nesreč na občin-
ski infrastrukturi namenila 
354.000 evrov, in sicer za sa-
nacijo usada na cesti v Dole-
njem Leskovcu, odcep Kle-
novšek, plazu Šedem, odcep 
Krajnc, sanacijo ceste Spodnja 
Libna, odcep Grabner – Klinec 
– Pečnik, Sloka cesta, sanaci-
jo plazu v Dolenjem Leskovcu, 
hišna številka 61 in 62, ter za 
izdelavo geomehanskih razi-
skav, projektne dokumentacije 
in izvajanje nadzora nad sana-
cijo plazov. Občinski svet je v 
svet javnega zavoda Center za 
socialno delo Krško kot pred-
stavnico lokalne skupnosti iz-
volil Ani Nušo Masnik.

� Peter�Pavlovič

Med pobudami, vprašanji in predlogi občinskih svetnikov je 
Aleš Zajc (SMC) postavil vprašanje glede ozaveščenosti in ob-
veščenosti občanov v primeru jedrske ali radiološke nesreče 
ter izboljšanja stanja na področju načrtovanja in izvajanja in-
tervencijskih ukrepov ob morebitni jedrski nesreči. Vprašal je, 
koliko sredstev iz naslova nadomestila za omejeno rabo pros-
tora, ki občini pripada po uredbi in ga dobi v obliki dajatve, za 
leto 2017 je bilo porabljeno za načrtovanje in izvajanje inter-
vencijskih ukrepov, katere aktivnosti na tem področju je izvajal 
Občinski štab civilne zaščite, katere so realizirali ter v katerih 
šolah in vrtcih v občini Krško so nudili podporo pri predsta-
vitvi teh ukrepov. Povzetek ostalih svetniških pobud, vprašanj 
in predlogov lahko preberete na strani 17.

SEVNICA - V včerajšnjem popoldnevu se je na 28. redni seji ses-
tal sevniški občinski svet in med 20 točkami dnevnega reda med 
drugim prisluhnil poročilu o delu Medobčinskega inšpektorata - 
skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica 
ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2017. Predse-
dnik Nadzornega odbora Občine Sevnica Miran Grubenšek je 
podal poročilo za lansko leto ter predstavil letni program dela in 
finančni načrt za leto 2018. Poslovni načrt JP Komunala za letoš-
nje leto je predstavil direktor Mitja Udovč. Predstavnik podjetja 
Infra je predstavil aktivnosti pri zaključevanju projekta izgradnje 
verige hidroelektrarn na spodnji Savi na območju sevniške ob-
čine. Prisotni so prisluhnili tudi oceni izvajanja občinskega pro-
grama varnosti v občini za lansko leto ter načrtom nadaljnjega 
razvoja Lisce kot pohodnega, rekreativnega in turističnega ob-
močja. Spregovorili so tudi o postopku in merilih za sofinancira-
nje letnega programa športa, o zazidalnem načrtu industrijske 
cone Sevnica itd. Več s seje v prihodnji številki časopisa.
  S. R. 

Tudi o razvoju območja Lisce 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Tamkajšnji občinski svet se je 6. 
februarja sestal prvič letos, sicer pa je bila to 15. redna seja 
v tem mandatu. V prisotnosti šestih od trenutno devetih čla-
nov so jo za razliko od številnih sej pred tem opravili v celoti.
 
Med drugim potrdili investicijsko dokumentacijo za energetsko 
sanacijo OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Vrednost in-
vesticije, katere izvedbo načrtujejo letos, je 1,2 milijona evrov, 
sredstva zanjo pa bodo predvidoma zagotovili iz občinskega pro-
računa (slabih 400 tisoč evrov), iz kohezijskih skladov Evropske 
unije in Slovenije (dobrih 400 tisoč evrov) in s pomočjo pogod-
benega partnerja (436 tisoč evrov). Projekt nameravajo namreč 
izvesti v javno-zasebnem partnerstvu, zato so za namen skle-
nitve le-tega sprejeli poseben koncesijski akt. Občina bo zaseb-
nega partnerja iskala z javnim razpisom, na poziv promotorjem 
k oddaji vlog o zainteresiranosti za sodelovanje pri energetski 
obnovi in energetskem upravljanju objekta po principu pogod-
benega zagotavljanja prihrankov, ki ga je občina objavila že de-
cembra 2016, se je sicer javilo podjetje Petrol. Občina se je zato 
odločila za nadaljevanje postopka in prijavo na javni razpis za 
sofinanciranje energetske prenove stavb, ki naj bi ga v kratkem 
objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. 

Sprejeli so tudi investicijske dokumente za projekt kolesarske 
povezave Krško - Kostanjevica na Krki in postajališča za avtodo-
me v Kostanjevici na Krki. Kolesarska povezava (več o projektu v 
sosednjem članku o seji OS Krško) bo na območju kostanjeviške 
občine stala slaba 2 milijona evrov, od tega naj bi večino zago-
tovili z nepovratnimi evropskimi in državnimi sredstvi, strošek 
občine pa naj bi bil 330 tisoč evrov. Dokončna ureditev postaja-
lišča za avtodome z osmimi parkirnimi mesti na severni strani 
kostanjeviškega otoka bo občinski proračun stala 108 tisočakov. 
Potrdili so še letna programa športa in kulture v občini ter odlok 
o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
� P.�Pavlovič

V obnovo z zasebnim partnerjem

KANDIDATA JARKOVIČ IN PRPIČ
V nedeljo, 18. februarja, bodo zaradi oktobrskega odstopa Jo-
žice Lešnjak z mesta občinske svetnice v naseljih Avguštine, 
Dolšce in Oštrc potekale nadomestne volitve za člana občin-
skega sveta. Kandidata sta samostojni podjetnik Anton Jar-
kovič, ki ga je predlagal Boštjan Njegač s skupino volivcev, 
in upokojenec Franc Prpič, čigar predlagatelj je občinski od-
bor Nove Slovenije.

BREŽICE - V ponedeljek, 19. februarja, bodo sejno sobo MC Bre-
žice spet napolnili občinski svetniki, ki se bodo sešli na prvi le-
tošnji, skupaj pa 23. seji v tem mandatu. Na dnevni red je med 
drugim uvrščena druga obravnava odloka o proračunu Občine 
Brežice za 2018 in posledično njegov sprejem. V času javne raz-
prave, ki je trajala do 10. januarja, so bile podane pripombe s 
strani svetnikov, krajevnih skupnosti, ustanov, organizacij in po-
sameznih občanov. Občina vseh predlogov in pripomb ni mog-
la upoštevati, kot je obrazložila, zaradi dveh kriterijev, in sicer, v 
kateri fazi so bili pripravljeni projekti, s katerimi bi se lahko izva-
jale investicije, in najpomembnejšim - omejenih finančnih zmož-
nosti občinskega proračuna. Poleg tega bodo imeli svetniki na 
mizah sklep o potrditvi novelacije investicijskega programa za 
obnovo železnega mostu čez Savo v Brežicah in dokumenta iden-
tifikacije investicijskega projekta (DIIP) za hidravlične izboljša-
ve vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, 
kolesarske povezave Brežice-Krška vas, Brežice-Čatež in Breži-
ce-Dobova ter javni sistem izposoje koles in postavitev kolesar-
nic. Obravnavali bodo tudi predlog odloka o določitvi plovbne-
ga režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE 
Brežice, na sejo pa so povabili tudi predstavnike podjetij HESS 
in Infra, da bodo poročali o poteku projekta HE Mokrice in sa-
naciji območja HE Brežice.  R. R.

Brežiški svetniki prvič letos

Kot smo že poročali, je bilo de-
cembra 2017 v Posavju 3411 
brezposelnih oz. 611 (15 %) 
manj kot leto prej, stopnja 
brezposelnosti v regiji pa je 
kljub precejšnjemu znižanju 
števila brezposelnih (novem-
bra 2017 je znašala 9,8 %) še 
vedno nadpovprečna oz. za do-
ber odstotek višja od držav-
ne, a je ta razkorak nižji kot 
v preteklosti. Je pa problema-
tična struktura brezposelnih, 
saj se vse kategorije med nji-
mi ne znižujejo, narašča zlas-
ti delež dolgotrajno brezposel-
nih (57 %), starih 50 let in več 
(42 %), invalidov (24 %) ter 
ostalih, ki imajo razne zdrav-
stvene ovire za zaposlitev. Na 
takšno strukturo vpliva tudi 
nižji priliv iskalcev prve zapo-
slitve zaradi manjših generacij.

Zaradi že omenjenih ugodnih 
gospodarskih gibanj v Posavju 
tudi v letošnjem letu pričaku-
jejo nadaljnji porast povpraše-
vanja po delavcih. Januarja so 
delodajalci prijavili 469 pro-
stih delovnih mest, kar je 138 
oz. kar 42 % več kot januarja 

Potrebe po delavcih so vse večje
KRŠKO - Pozitivna gibanja v posavskem gospodarstvu se odražajo tudi na trgu dela oz. v porastu povpraše-
vanja po delavcih in delovno aktivnega prebivalstva na eni strani ter upadu brezposelnosti na drugi strani, 
je na novinarski konferenci Zavoda RS za zaposlovanje - Območne službe Sevnica in Šolskega centra Krško-
-Sevnica povedala nova direktorica sevniške službe Saša Mohorko.

2017. Kljub temu se (obširno 
smo o tem pisali v prejšnji šte-
vilki časopisa) vse bolj sreču-
jemo s pomanjkanjem kadra 
za potrebe delodajalcev znot-
raj deficitarnih poklicnih pod-
ročij. Delodajalci se vse pogo-
steje odločajo za zaposlovanje 

tujcev, ne le za sezonska dela v 
kmetijstvu, ampak tudi v dru-
gih panogah, poleg tega pa 
znižujejo zahtevano raven iz-
obrazbe, pričakujejo le interes 
za delo in pripravljenost za 
priučitev. Zanimiv je tudi po-
datek, da se je v lanskem letu 
kar 47 % vseh, ki so se vključi-
li v zaposlitev, zaposlilo izven 
regije, zlasti tistih z višjo izo-
brazbo.

Na Zavodu za zaposlovanje 
znanja in kompetence, po ka-
terih povprašujejo delodajal-
ci, vgrajujejo v programe ne-
formalnega usposabljanja in 
izobraževanja. Med izvajal-
ci, ki so vpisani v register zu-
nanjih izvajalcev, je tudi Šol-
ski center Krško-Sevnica, kjer 
so pripravili osem programov. 

»Trenutno v naši enoti v Sevni-
ci poteka program proizvodni 
tekstilni delavec, kmalu bomo 
tam začeli še s programom 
oblikovalec lesa, januarja pa se 
je v Krškem zaključil program 
ključavničar, v katerem je prvič 
sodelovalo tudi nekaj žensk,« 
je povedala direktorica šolske-
ga centra Erna Župan Pirko-
vič. Organizator programov 
Miran Pungerčič je dodal, da 
so ta izobraževanja zelo prak-
tično naravnana. »V programu 
ključavničar, ki ga je uspešno 
zaključilo 14 od 15 udeležen-
cev, je bilo od 284 ur več kot 
200 ur praktičnega izobraže-
vanja v šolskih delavnicah in 
pri delodajalcih,« je pojasnil. 
Takšno izobraževanje drža-
vo stane približno 2500 evrov 
na udeleženca, ki jim pripada-
jo tudi potni stroški in simbo-
ličen dodatek za aktivnost. Na 
zavodu imajo sicer kar težave 
pri pridobivanju kandidatov 
zanje oz. je potrebnega veli-
ko spodbujanja, čeprav mar-
sikomu omogočijo pridobitev 
zaposlitve in socialno varnost.
� Peter�Pavlovič

Saša Mohorko

Koliko je res zaposljivih?
Zaradi »težavne« strukture posavske brezposelnosti, »obre-
menjene« z dolgotrajno brezposelnostjo, starostjo in zdra-
vstvenim stanjem brezposelnih, je težko reči, koliko od prib-
ližno 3500 brezposelnih je realno zaposljivih. Na zaposljivost 
mlajših pa pogosto vplivajo tudi težave pri varstvu otrok, zlasti 
ob izmenskem delu, pomanjkanje javnih prevozov ipd.
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V letu 2018, ko obeležujemo Evropsko leto kulturne dediš-
čine, se bodo odvijali najrazličnejši dogodki tako v Sloveniji 
kot širom po Evropi. Pa je to dovolj? Bo to spremenilo naš od-
nos do nečesa, kar je - mrtvo? Kolikšno je naše razumevanje 
in zavedanje o izjemni skupni kulturni dediščini; o vredno-
tah, ki jih le-ta predstavlja; o njenem družbenem in razvoj-
nem potencialu ter o pravicah in dolžnostih, ki so povezane 
z dediščino naših prednikov? To je zapuščina naših dedov in 
babic, ki so nam jo zapustili v želji, da bi bila tudi nam v za-
dovoljstvo in veselje ter nenazadnje celo zatočišče. Vse pogo-
steje se pojavlja tudi vprašanje, ali je vredno obnavljati in va-
rovati našo nepremično in premično kulturno dediščino, saj 
vlaganja vanjo predstavljajo mnogokrat (pre)velik finančni 
zalogaj, včasih pa so še drugi razlogi. Ker sredstev za obnovo 
ni mogoče z lahkoto dobiti, je marsikateri objekt prepuščen 
počasnemu propadanju in nato končnemu propadu. Bi bilo 
drugače, če bi država zagotovila davčne olajšave za lastnike 
kulturne dediščine, če bi jo bili ti pripravljeni obnoviti?
V mojih spominih oživi podoba več kot stoletje stare kmečke 
hiše, zidane iz blata in kamenja, krite s slamo. Hišica je ime-
la preddverje z leseno lestvijo, ki je vodila na podstrešje, večji 
dnevni prostor s krušno pečjo, ki je bil tudi spalnica, ter ’črno 
kuhinjo’, v kateri se je ob mojih redkih obiskih kuhal najbolj-
ši zeliščni čaj. Stare hiše danes ni več (nanjo spominja samo 
še črnobela fotografija, ki jo je na enem izmed svojih poho-
dov po sevniški okolici naredil Ljubo Motore) - in meni je žal, 
ker nam ni uspelo obnoviti ter ohraniti te edinstvene kmečke 
stavbne dediščine.
Po podatkih registra za nepremično kulturno dediščino ima 
Slovenija vpisanih 29.615 enot le-te, od tega 7765 kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena, 265 spomenikov državnega 
pomena, en spomenik evropskega pomena (Bolnica Franja) 
in tri spomenike na Unescovem seznamu (Škocjanske jame, 
Prazgodovinska kolišča okoli Alp, Dediščina živega srebra 
Idrija in Almadén). Od tega je vpisanih 529 enot grajske ar-
hitekture (gradovi, dvorci, graščine, utrdbe ...), 33 gradov in 
dvorcev pa ima status spomenika državnega pomena. 
Ob vsem tem ne smemo pozabiti, da je Slovenija ena izmed 
držav, ki si je skrb za kulturno dediščino zapisala tudi v Usta-
vo RS in se s podpisom t. i. Beneške listine iz leta 1964, ki go-
vori o ohranjanju in oblikovanju arhitekturne dediščine, 
tudi na mednarodni ravni zavezala, da bo skrbela za nje-
no varstvo. Kljub temu pa je v dosedanji praksi le redko vide-
ti, da sta pri nas nepremična in premična kulturna dediščina 
spoznani kot skupno dobro ter temu primerno obravnavani 
na državni ravni. Lepo bi bilo, ko bi se nam končno posreči-
lo prepričati tiste, ki razpolagajo z vzvodi moči, in širšo jav-
nost, da je vzdrževana ter dobro ohranjena dediščina prej 
priložnost za razvoj kakor pa ovira.

Mačehovski odnos 
do kulturne dediščine

komentar

Piše: Smilja Radi

Tariški dvorec, zgrajen na rav-
nici manjše vzpetine ob izlivu 
reke Mirne v Savo, je bil zgra-
jen v 17. stoletju in je vpisan 
v register nepremične kultur-
ne dediščine, a enonadstrop-
na štiritraktna stavba z za-
prtim notranjim dvoriščem, 
katere pročelje še vedno kra-
si triosni rizalit s trikotnim 
čelom in altanom ter zanimi-
vim grbom, počasi propada in 
hkrati onemogoča širitev in-
dustrijske cone. »Za našo pro-
izvodnjo je nemogoče, da bi se 
odvijala v gradu, pa tudi sama 
stavba je v zelo slabem sta-
nju,« ocenjuje direktor pod-
jetja Siliko Janez Koprivec, 
v čigar lasti je dvorec, ter na-
daljuje, da je »nesrečno na-
ključje« v 60. letih 20. stole-
tja botrovalo graditvi obratov 
nekdanje tekstilne tovarne Jut-
ranjka v bližini dvorca, v kate-
rem je prav tako potekala ši-
viljska dejavnost, medtem ko 
danes proizvodnja za avtomo-
bilsko industrijo v njem ni mo-
goča. »Dvorec je bil ob izgrad-
nji lepo umeščen v prostor in 
je mnogo desetletij služil svo-
jemu prvotnemu namenu, a ko 
se je v njegovih prostorih zače-
la izvajati šiviljska dejavnost, 

je bil s tem narejen prvi ko-
rak industrializacije tega pod-
ročja. Danes je Tariški dvorec 
ujet v industrijsko cono in že-
lja je, da najdemo primerno 
rešitev - kompromis možne-
ga, kako ta prostor urediti v 
zadovoljstvo vseh. Ena izmed 
možnosti je, da se objekt oh-
rani; druga skrajna možnost 
je, da se odstrani. Objekt tre-
nutno ne služi ničemur in je v 
stanju propadanja,« pojasnjuje 
sevniški župan Srečko Ocvirk 
in dodaja, da bodo v »reševa-
nje« dvorca na Radni vključene 
poleg lastnika in Občine Sev-
nica tudi državne inštitucije 
- Ministrstvo za kulturno, Za-
vod za varstvo kulturne dediš-
čine Slovenije ter Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in teh-
nologijo. 

In kaj to pomeni? Bo nekoč 
veličasten dvorec, ki je imel 
v preteklosti tudi park s šte-
vilnimi drevesi in okrasnimi 
rastlinami, samo še spomin 
na kateri izmed razglednic ali 
fotografij? »Stavba je kljub po-

Nepremična kulturna dediščina

Gradovi in dvorci - dobra naložba 
ali nepotreben strošek? 
RADNA, LESKOVEC PRI KRŠKEM, PIŠECE - V Posavju je kar nekaj gradov in dvorcev, ki so obnovljeni in vabi-
jo k ogledu, a med njimi ni Tariškega dvorca na Radni in gradu Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem, na 
dobrega gospodarja pa čaka tudi obnovljen grad Pišece.  

zidavi območja in poseku nek-
danjega parka še vedno do-
minanten podeželski dvorec, 
ki ohranja originalno tlorisno 
zasnovo s konca 17. oziroma 
z začetka 18. stoletja,« pravi-
jo na Ministrstvu za kulturo, 
ki ni naklonjeno morebitne-
mu izbrisu dvorca iz registra 
nepremične kulturne dediš-
čine. Svoje mnenje je izrazila 
tudi antropologinja in etnolo-
ginja mag. Martina Orehovec 
iz Boštanja, kustosinja v Tehni-
škem muzeju Slovenije: »Me-
nim, da je potreben tehten 
razmislek o zgodovini stavbe, 
današnji situaciji ter o priho-
dnosti. Tariški dvorec je času 
kljuboval več kot tri stoletja. V 
svoji Topografiji Kranjske ga 
je leta 1679 upodobil Valva-
sor, v znameniti Slavi vojvo-
dine Kranjske iz leta 1689 pa 
je bakrorezu dodal opis. Naša 
dolžnost je, da odgovorno rav-
namo s stavbno dediščino in jo 
ohranjamo za naše zanamce; 
da z nespametnim rušenjem 
starejših stavb ne uničimo 
duha kraja in pričevalce sto-
letij prisotnosti naših predni-
kov na tem območju. To je vse 
bolj pomembno tudi zaradi tu-
ristične dejavnosti, ki postaja v 

Posavju in sevniški občini vse 
pomembnejša gospodarska 
panoga. Kaj bomo pokazali ve-
doželjnemu turistu, če bomo 
kar povprek, iz tega ali onega 
zasebnega razloga, rušili stare 
stavbe v jedru kraja, kot na pri-
mer načrtujejo tudi v središču 
vasi pri župnijski cerkvi v Bo-
štanju? Prenova je v primerja-
vi z novogradnjo postala danes 
v arhitekturni stroki vodilna 
dejavnost in je pogosto tudi fi-
nančno upravičena, pravi Živa 
Deu, profesorica na Fakulteti 
za arhitekturo Univerze v Lju-
bljani. Obnova ima prednost 
pred gradnjo novega objekta 
zaradi okoljskih, kulturnih in 
zgodovinskih vrednot, je oko-
lju prijazna in v skladu z nače-
li trajnostnega razvoja, ustreza 
pa tudi prostorski razvojni vi-
ziji Evropske unije, katere del 
smo. Industrijskih stavb da-
našnjega časa čez sto let naši 
potomci verjetno ne bodo 
uporabljali. Tariški dvorec pa 
bo gotovo tudi takrat še krasil 
območje ob Savi, če mu bomo 
le dovolili.« 

ŠRAJBARSKI TURN 
PREPUŠČEN SAMEMU SEBI

Grad Šrajbarski turn, umeščen 
v severnem zaledju Leskovca 
pri Krškem, je žal še en primer 
propadajoče grajske dediščine 
na Slovenskem. »V letu 2008 je 

bil izdelan investicijski projekt 
obnove, s ciljem, da bi Ministr-
stvo za kulturo v sodelovanju 
z občino uredilo grad in mu 
dalo vsebino z oddajo prosto-
rov v najem ter obogatitve turi-
stične vsebine kraja in občine, 
s čimer bi zagotovili tudi nova 
delovna mesta. Grad bi bil pri-
meren predvsem za muzejsko 
dejavnost, kulturne dogodke, 
gostinsko, hotelsko in trgovsko 
dejavnost pa tudi kot kongre-
sno-turistični center. Žal zave-
za iz protokola po enajstih letih 
še vedno ni izpolnjena,« poja-
snjujejo na Občini Krško, ki se 
je odločila in leta 2009 izselila 
vse stanovalce iz gradu ter jim 
priskrbela nadomestna stano-
vanja v Krškem in na Senovem. 
Ministrstvo za kulturo je leta 
2010 grad Šrajbarski turn uvr-
stilo na listo prodaje in ga z nje 
po več neuspelih poskusih štiri 
leta kasneje umaknilo. Od tedaj 
dalje, še dodatna štiri leta kas-
neje, se na pristojnem ministr-
stvu še vedno niso zganili, če-
tudi, kot pravijo na občini, jih 
vseskozi opozarjajo in opomi-
njajo, da je grad potreben čim-
prejšnje celovite obnove. »Če 
ne celovite, pa vsaj delne ob-
nove oziroma nujnih investi-
cijsko-vzdrževalnih posegov, 
da se s tem ohrani neprecenlji-
va kulturna dediščina in se za-
ustavi nadaljnje propadanje,« 
še pojasnjujejo. 

Z Ministrstva za kulturo so 
nam na zastavljeno vprašanje, 
kakšne načrte imajo z gradom 
v Leskovcu pri Krškem, posla-
li kratek in jedrnat odgovor: 
»Grad Šrajbarski turn ni v na-
črtu prodaje stvarnega premo-
ženja niti ni v postopku oddaje 
v najem. Ministrstvo za kultu-
ro namerava v letu 2018 naro-
čiti izdelavo projektne doku-
mentacije za sanacijo strehe, 
vključno z arhitekturnim po-
snetkom ostrešja in poročilom 
o materialno tehničnem stanju 
konstrukcij za potrebe preno-

ve kritine in ostrešja. Sanacija 
strehe je predvidena postopo-
ma v naslednjih letih.« Gradu 
Šrajbarski turn niso porušili ne 
kmečki upori ne prva ne dru-
ga svetovna vojna ne desetle-
tja po njej, zato je le upati, da 
ne bo država oz. pristojno mi-

nistrstvo, ki ima v glavi naslo-
va pripet logo »2018 - Evrop-
sko leto kulturne dediščine«, 
njegov končni grobar. 

GRAD PIŠECE IŠČE 
NAJEMNIKA

Še en nepopisan list papirja je 
tudi kulturni spomenik grad 
Pišece, v celoti statično sani-
ran in v posameznih delih ure-
jen, a vseskozi brez vsebine. 
Grad, ki se prvič v pisnih virih 
omenja v zgodnjem 14. stole-
tju, a je najverjetneje obsta-
jal že bistveno prej (vsaj v 13. 
stoletju, ko se omenjajo njego-
vi oskrbniki Vitezi Pišeški, od 
konca 16. stoletja do konca 2. 
svetovne vojne pa je bil v las-
ti plemiške rodbine Moscon), 
stoji na manjšem storžastem 
hribu na južnem pobočju Orli-
ce, skrit med orliškimi gozdo-
vi. Lastnik gradu, Ministrstvo 
za kulturo, je lani pripravil raz-
pis, s katerim je iskal najemni-
ke gradu Pišece, a se zaradi raz-
pisnih pogojev - ponudnik se s 
podpisom pogodbe zavezuje, 
da bo skrbel in vzdrževal grad 
z okolico na lastne stroške, 

mesečno najemnino so s prvo-
tnih 3500 evrov sicer spustili 
za 500 evrov - ni prijavil nihče 
oziroma, kot pravi predsednik 
sveta KS Pišece Peter Skrival-
nik, se je en ponudnik, Robert 
Lamovšek iz okolice Ljublja-

ne, zanimal za najem, a mu po-
goji s strani ministrstva niso 
šli na roko. »Najemnik, za ka-
terega seveda upamo, da se bo 
našel, bo moral najprej uredi-
ti in opremiti grajske prostore 
za svojo dejavnost, za kar bo 
po moji oceni potrebnih mini-
malno 250 tisoč evrov,« poja-
snjuje Skrivalnik.

Do zdaj je določena nujna 
vzdrževalna dela po dogovo-
ru z ministrstvom opravlja-
lo Društvo za ohranjanje na-
ravne in kulturne dediščine 
grad Pišece, ustanovljeno leta 
2001. Predseduje mu Uroš 

Škof, ki je poudaril, da je bilo 
društvo ustanovljeno z name-
nom pospeševati razvojni pro-
jekt revitalizacije gradu Pi-
šece, vzpodbujati promocijo 
turističnih znamenitosti Pišec 
in raziskovati zgodovino gra-
du, vzpodbujati trajnostni so-
naravni razvoj ter skrbeti za 
varstvo narave in okolja, kamor 
sodi tudi grajski park. »Ena od 
naših želja je, da bi na gradu Pi-
šece vzpostavili center šolskih 
in obšolskih dejavnosti (CŠOD). 
V naši regiji takšnega centra ni-
mamo. Šole bi z novim centrom 
lažje izpeljale načrtovane vse-
bine s področja naravoslovja, 
družboslovja in športa. Oce-
njujemo, da je lega pišeškega 
gradu idealna za tovrstno de-
javnost, saj leži znotraj Kozjan-
skega regijskega parka,« pove 
Škof. Oba s predsednikom KS si 
želita, da bi ministrstvu uspe-
lo pridobiti najemnika, ki bi s 
programom oživel grad Pišece, 
sodeloval z domačimi društvi 
in kar bi domačinom prineslo 
tudi nekaj delovnih mest. Vse 
pa bo seveda odvisno od razpi-
snih pogojev za najem. 
 Smilja Radi, 
 Bojana Mavsar, Rok Retelj

Šrajbarski�turn�počasi�propada�(foto:�M.�Mirt).

Obnovljen�grad�Pišece�ne�najde�najemnika�(foto:�B.�Kovačič).

Tariški�dvorec�je�postal�del�industrijske�cone�(foto:�S.�Radi).
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V NESREČAH PREMINULI DVE ŽENSKI - 4. 2. se je malo po 
8.30 na mejnem prehodu za mednarodni cestni promet Obrež-
je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrla 58-letna 
državljanka Makedonije, še trije udeleženci nesreče pa so se 
poškodovani. Nesreči je botrovala neprilagojena hitrost 44-le-
tnega Makedonca, ki je z Audijem vozil proti Obrežju, saj ta 
kljub zaviranju v dolžini več kot 70 m ni mogel pravočasno 
upočasniti vozila, temveč je silovito trčil v varovalno ograjo 
pred stebrom nadstreška mejnega prehoda. Policisti so takoj 
priskočili na pomoč in več kot 15 minut s pomočjo defibrila-
torja oživljali žensko, a je ta podlegla poškodbam. Ženska je 
sicer sedela na zadnjem sedežu za voznikom, a med vožnjo ni 
bila pripeta z varnostnim pasom. 

Pet dni kasneje, 9. 2., se je pripetila še ena tragična prometna 
nesreča, in sicer okoli 10. ure v Krškem, za posledicami po-
škodb pa je umrla 61-letna domačinka. Slednja naj bi na pre-
hodu za pešce pri kmetijski apoteki na Cesti krških žrtev preč-
kala cestišče v trenutku, ko se je po njem peljal 60-letni voznik 
tovornega vozila DAF s priklopnikom, ki pa je brez ustanav-
ljanja nadaljeval pot v smeri Drnovega. Nekaj ur kasneje so ga 
policisti izsledili na  območju Črnomlja, po neuradnih podat-
kih pa naj ne bi vedel, da je s priklopnikom povozil žensko, ki 
je neprevidno ali hote stopila na cestišče. 

PRENAGEL PRILETEN VOZNIK - V dopoldnevu na zadnji ja-
nuarski dan so policisti obravnavali nesrečo na Straži pri Raki, 
ki jo je povzročil 81-letni voznik s pretežko nogo na 'gasu'. Za-
radi neprilagojene hitrosti ni več obvladal vozila, zapeljal s 
ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega so prepeljali v bre-
žiško bolnišnico.

Z ENO VOŽNJO STORIL ŠEST PREKRŠKOV - 2. 2. so policisti v 
Sevnici ustavili 43-letnega voznika osebnega vozila Mercedes, 
ki je nabral lepo bero prekrškov. Kot prvo: nase je opozoril z 
nezanesljivo vožnjo, kot drugo: vozil je brez veljavnega vozni-
škega izpita, kot tretje: napihal je 1,34 mg alkohola ali 2,8 pro-
mila, kot četrto: vozil je neregistrirano vozilo, kot peto: vozilo 
ni bilo zavarovano, kot šesto: na vozilu je imel nameščene re-
gistrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

 Zbrala:�B.�M.

Janko Zorčič, Bojsno: Kar pomnim, nisem iz-
pustil otvoritve olimpijskih iger. Redno sprem-
ljam vse športe, najbolj me zanima alpsko in 
nordijsko smučanje ter biatlon. Navijal bom za 
naše, upam na kakšno presenečenje, predvsem 
pri skokih, ne le pri moških, tudi pri ženskah. Je 
pa na velikih tekmovanjih dosti faktorjev, nekaj 

je odvisno od forme, pa tudi od športne sreče. 

Martina Zlobko, Dolenje Skopice: Olimpijske 
igre bolj ali manj spremljam, najbolj smučanje, 
skoke, biatlon pa tudi umetnostno drsanje, za 
katerega so ravno OI priložnost, da ga sprem-
ljam. Gledam predvsem športe s slovensko ude-
ležbo. Glede na potek sezone sem letos prvič 
brez posebnih pričakovanj, verjamem pa, da bi 

znal kdo izmed naših pozitivno presenetiti in osvojiti medaljo.

Sonja Simončič, Leskovec pri Krškem: Olim-
pijske igre spremljam samo priložnostno, ko-
likor mi pač dopušča čas, največ rezultatov iz-
vem pri gledanju poročili. Seveda navijam za vse 
naše, mi, Slovenci, se ne damo, zato upam tudi 
na kakšno medaljo. Zelo pa me moti, nekje sem 
zasledila, če to seveda drži, da naj bi imeli na je-

dilnikih za meso tudi pse, ker se mi živali smilijo.

Primož Krajnc, Zabukovje: Kolikor mi bo čas 
dopuščal, bom spremljal zimske olimpijske 
igre in navijal za naše športnike, ki znajo pri-
jetno presenetiti. Odločni, dobro pripravljeni in 
z malo športne sreče bodo zagotovo osvojili ka-
tero izmed medalj. Mislim, da bo uspelo Filipu 
Flisarju, a tudi Žan Košir ima možnosti. Navijal 

bom tudi za ostale. Pričakujem najboljše od njih.

Zimske olimpijske igre v južnokorejskem Pjongčangu so 
na vrhuncu in kljub neugodni časovni razliki jih sprem-
ljajo številni ljubitelji športa. Ali so med njimi tudi naši 
anketiranci, kateri športi jih najbolj zanimajo in kaj pri-
čakujejo od naših športnikov, pa v spodnjih odgovorih.

anketa

Spremljate zimsko olimpijado?

Družbeno in politično ak-
tivni ste že od »mlajših let«. 
Kako se spominjate časov, 
ko ste bili funkcionar ZSMS 
Krško, kaj bi lahko iz teda-
njega obdobja potegnili ko-
ristnega za današnji čas?
Predsednik OK ZSMS sem bil 
v mandatnem obdobju, ko se 
je v Krškem pripravljal mla-
dinski kongres. Prav v ta na-
men se je profesionalizirala 
funkcija predsednika in z Iva-
nom Urbančem, ki je bil tedaj 
sekretar, sva se posvetila akti-
viranju mladinskih organizacij 
v skoraj vseh naseljih naše ob-
čine. Poleg organizacijskih za-
dev sva veliko časa namenila 
tudi vsebinskemu delu, zato 
sem zelo dobro poznal vse-
binske usmerite in to kasne-
je uporabil tudi v nadaljnjem 
političnem udejstvovanju. Vse-
kakor zavzetost mladih, ki so 
bili učinkovito vodeni (MDA, 
plesi, koncerti, kvizi), v dana-
šnjem času ni več takšna. Res-
da delujejo v društvih, klubih, 
splošne povezanosti ali prip-
ravljenosti za delo za druge pa 
ni čutiti. 

Kje se danes »kujejo« mladi 
kadri in koliko jih sploh še 
zanima družbeno delo?
Menim, da ni prave »kovačni-
ce«, ki bi bila povezujoča. Vsa-
ka politična opcija deluje samo 
za svoje potrebe, zato se doga-
ja, da ni novih obrazov, ki bi 
imeli že določene izkušnje na 
političnem področju. Splošna 
razočaranost pa se kaže tudi v 
vedno novih obrazih na poli-
tični sceni, ki pa so bolj muhe 
enodnevnice.

Ste tudi podpredsednik KO 
Zveze borcev za vrednote 
NOB Senovo. Kako gledate 
na stalne napade nekaterih, 
tudi iz tega okolja, na NOB in 
na vse, kar naj bi bilo slabe-
ga takoj po vojni? 
Delo v borčevski organizaci-
ji mi je blizu, ker spoštujem 
vrednote, ki so bile poudarje-
ne predvsem v času narodnoo-
svobodilne vojne – tovarištvo, 
solidarnost, medsebojna po-
moč in spoštovanje. Enačiti to 
svetlo obdobje naše zgodovine 
s povojnimi poboji in pripiso-
vanje vsega slabega samo ko-
munizmu je sposobnost tistih, 
ki danes živijo v drugačnem 
enoumju. Res, da imajo pra-
vico do svojega mnenja, ven-
dar potvarjanje zgodovinskih 
dejstev v želji oprati greh ko-
laboracije, delovanja proti 
lastnemu narodu, te pravice 
ne opravičuje. Tudi v drugih 
državah so bili poraženci pre-
puščeni na milost in nemilost 
zmagovalcem, pa o tem sedaj 
nihče ne polemizira, saj se za-
vedajo, da so izdajalci stori-

li največji greh s tem, da so se 
obrnili proti lastnemu narodu. 

Ali je bilo v 'Jugi' res tako sla-
bo? Kako danes živijo ljudje 
na podeželju oz. v manjših 
krajih?
Res je smešno, da najbolj kri-
tizirajo življenje v Jugoslaviji 
tisti, ki tega obdobja niso do-
živeli. Da smo morali po kavo, 
plenice, kavbojke v tujino! Se-

veda, smo pa imeli počitniške 
domove, ki smo/so jih gradi-
li delavci, tedaj je skoraj vsak 
lahko šel na zaslužen dopust, 
zgradilo se je ogromno indivi-
dualnih hiš, skoraj vsak je imel 
službo. Kričati sedaj o preza-
dolženosti je popoln nesmi-
sel, saj je ta danes večja. Je pa 
v vseh sistemih tako, da kdor 
se znajde, bo pač živel bolje, ne 
pa tudi bolj pošteno!

Kakšna so razmerja v ob-
činskem svetu v primerja-
vi z nekdanjimi, saj ste op-
ravljali funkcijo občinskega 
svetnika v več mandatih. Ali 
ljudje dovolj sodelujejo, raz-
pravljajo? 
Res je, član občinskega sveta 
sem bil v več mandatih, ved-
no kot nestrankarski. Vedno 
sem bil član svetniške skupine 
levo usmerjene politične opci-
je, vendar sem vsem povedal, 
da bom glasoval tudi po svo-
ji presoji. In tega manjka. Pre-
večkrat se ne upošteva vsebine 
predloga, pač pa je poudarek 
na tem, kdo je predlagatelj. V 
takšnih razmerah smo preveč-
krat samo glasovalni stroj, saj 
se že vnaprej ve, kdaj bo pred-
log sprejet. Seveda so bile izje-
me in takrat sem večkrat slišal, 
da so me kupili. Je pa res, da se 
veliko vsebinskih zadev ureja 
v t. i. koordinaciji, zato obsta-
ja upravičen videz, da smo 
svetniki preveč pasivni. Sam 
se večkrat oglašam predvsem 
v zadevah, ki pokrivajo moja 
področja delovanja, društveno 
delo, turizem, urejenost okolja.

Če se ne motim, ste bili tudi 
med pobudniki za samostoj-
no občino Senovo. Zakaj je 
sploh prišlo do pobude in, 
ali menite, da občina Seno-
vo, v kolikor bi bila podpr-
ta, ne bi delila podobne uso-
de političnih nesoglasij, kot 
smo jim priča v Kostanjevi-
ci na Krki?
V mandatnem obdobju, ko sem 
predsedoval svetu KS Senovo, 
je bila podana pobuda, da se 
KS  s sosednjimi KS Koprivnica, 
Brestanica in Rožno-Presladol 
ustanovi kot samostojna obči-
na. Pripravili smo več študij, ki 
so vse dokazovale, da nam bi, 
glede na takratno zakonodajo, 
uspelo. Usmeritev Zorana Šol-
na, da se v svetu KS ne bomo šli 
politike, ker vsi delamo v dob-
ro naših krajanov,  je rodila us-
peh in v teh prizadevanjih smo 
bili res enotni. Politično kupč-
kanje in pa velik vpliv SLS sta 
te upe pokopala. Če sedaj pog-
ledamo, kaj lahko na Senovem 
pokažemo po zapiranju pre-
mogovnika Senovo, me to raz-
srdi. Če zapraviš en letni pro-
račun občine Krško, denimo iz 
let 2004, 2005, pa nimaš kaj 
pokazati, bi moralo biti sram 
vse, ki so takrat krojili usodo 
Senovega. Rudnik se je zapira-
lo brez jasne vizije, kaj lahko 
Senovo pridobi in kako se ga 
lahko uredi!

Kakšna je danes vloga kra-
jevne skupnosti, koliko je še 
pripravljenosti za delo ...
Trenutna sestava sveta KS Se-
novo omogoča uspešno delo-
vanje, saj smo vsi člani sveta 

Anton Petrovič, prejemnik zlate Prešernove plakete:

Vsaka politična opcija deluje
samo za svoje potrebe …
SENOVO - Anton Petrovič s Senovega je v zgodovini podeljevanj Prešernovih plaket v občini Krško eden 
najmlajših, če ne najmlajši prejemnik zlate plakete za življenjsko delo na področju ljubiteljske kulture. Z 
nič manjšo zavzetostjo pušča z angažiranjem in delom sledi tudi  na drugih področjih, najvidneje v doma-
čem okolju, kjer ga poznajo kot človeka načel in dejanj.

Rojen 1. 12. 1961 (Banja Luka) je obiskoval osnovno šolo v do-
mačem Senovem, v obdobju šolanja na njej pa je že odigral prvo 
gledališko vlogo. Kot amaterski igralec je bil član gledališke sku-
pine v dijaškem domu, nekaj let kasneje pa se je že pridružil gle-
dališki skupini DKD Svoboda Senovo, v kateri je odigral različ-
ne vloge v 13 predstavah, nekaj vlog  za  gledališko sekcijo pri 
KD Svoboda Brestanica,  že več let pa pod okriljem JSKD Krško 
v projektu Oblačilni videz znanih Krčanov upodablja Janeza V. 
Valvasorja. 
Dve leti je obiskoval pedagoško gimnazijo v Brežicah, naslednji 
dve leti družboslovno smer na Gimnaziji Novo mesto ter dve leti 
smer razredni pouk na pedagoški akademiji. Razen obdobja, ko 
je kot profesionalni predsednik vodil Občinski komite ZSMS in 
enoletnega šolanja v politični šoli v Kumrovcu, že 35 let pouču-
je na senovski osnovni šoli. 
Med leti 1996 in 2002 je bil predsednik Sveta KS Senovo, kate-
rega je vsa leta član, v zadnjih dveh mandatih v funkciji pod-
predsednika, več mandatov pa je tudi član krškega Občinskega 
sveta. Opravljal je funkcijo tako predsednika kot podpredsedni-
ka Zveze kulturnih društev občine Krško. Vse od ustanovitve je 
član in več mandatov predsednik Turističnega društva Senovo 
ter soustanovitelj folklorne skupine pri DKD Svoboda, ki jo je 
kot predsednik vodil 25 let, danes pa je umetniški vodja skupi-
ne. Je idejni oče spominka v obliki ljudskega inštrumenta »gu-
dalo« in celo njegov izdelovalec. Je tudi član in podpredsednik 
senovske KO ZZB za vrednote NOV, za občinsko združenje ZZB 
pa je opravil popis vseh spomenikov in njihov vpis v interaktiv-
ni zemljevid Geopedija.si. 
Je prejemnik vseh treh najžlahtnejših Prešernovih plaket, prav 
tako vseh treh Maroltovih značk, častne Maroltove značke za 
več kot 30 let delovanja na področju folklore ter vseh treh Lin-
hartovih značk. Je tudi prejemnik priznanja z znakom Občine 
Krško, priznanja z velikim znakom KS Senovo, srebrnega znaka 
Planinske zveze Slovenije, zlatega znaka Meddruštvenega odbo-
ra Planinskih društev Zasavja, zlate plakete Pokrajinskega od-
bora ZVVS Posavje, srebrnega znaka TZS, srebrne plakete ZB za 
vrednote NOB Slovenije in še vrste drugih priznanj, ki jih je pre-
jel za društveno aktivno delo in predano opravljanje več funkcij.
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NAJUGODNEJŠE 
RAZMERJE MED KVALITETO IN CENO.

enotni v tem, da je potrebno 
delovati v dobro krajanov. Je 
pa res, da je želja in potreb več, 
kot je na razpolago finančnih 
sredstev. Se pa naš program 
prevečkrat spremeni zaradi fi-
nanciranja določenih zadev iz 
občinskega proračuna, kjer pa 
je veliko odvisno od strokov-
nih služb na občini, ki umešča-
jo projekte v proračun.

Ste predsednik TD Seno-
vo. V Posavju so bili izvede-
ni številni poskusi, narejeni 
razvojni projekti, študije za 
področje turizma, kakšni so 
po vsem tem rezultati?
Rezultati niso vidni, ker jih ni. 
Še vedno delamo vsak po svo-
je, zase obdelujemo svoj vrti-
ček in upamo na ugodno leti-
no! Preveč je idej, kaj in kako, 
ni pa opredeljeno, kdo in pred-
vsem s čim! Je pa v pripravi 
nova strategija in oblikuje se 
skupina, ki bo sodelovala pri 
pripravi nove občinske strate-
gije in, kaj naj rečen, pustimo 
se presenetiti.

Kakšne so vaše izkušnje s 
turisti? Kaj pogrešajo, kaj 
pohvalijo?
Večkrat sem presenečen, da 
pohvalijo tisto, na kar smo mi 
navajeni. Še vedno so na prvih 
mestih prijaznost, gostoljub-
nost, ustrežljivost in domač-
nost, tako v odnosih kot v ku-
linariki. In na tem je potrebno 
graditi naprej ter na enotnem 
nastopu deležnikov v turizmu. 

Moti jih, in nas kot turistične 
aktiviste, neurejena neprome-
tna turistična signalizacija.

Ste tudi idejni oče uredi-
tve geološke zbirke na Se-
novem, obnove reštanjske 
strojnice in muzejske zbir-
ke tehniške dediščine nek-
danjega premogovnika. Ali 
gre zgolj za ohranjanje de-
diščine kraja ali so zbirke 
in nepremičnine zanimive 
za oglede?
Naj najprej rečem, da mi je 
zelo žal, da v času zapiranja 
premogovnika Senovo ni bilo 
pravega posluha za ohranitev 
tehniške dediščine. Pripravili 
smo celovit pregled, kaj bi bilo 
nujno ohraniti in zaščititi, ne 
samo v fizičnem smislu, pač 
pa tudi z odloki, a je na koncu 
izpadlo ravno obratno, kot da 
smo pripravili seznam za uni-
čenje. Objekt nekdanje separa-
cije, na pogled sicer zanemar-
jen, je v sebi skrival tehniške 
bisere – tresulje, transmisije. 
V času delovanja premogovni-
ka so jo hodili občudovat stro-
kovnjaki tehniških usmeritev 
s študenti. Posebnost sta tudi 
dve lokomotivi, ki so ju nare-
dili v delavnicah premogovni-
ka, saj sta unikatni, tako kot 
ozkotirna železnica, ki je po-
vezovala Senovo in Brestani-
co. Vse to bi se dalo ohraniti 
in vzdrževati z minimalnimi 
stroški. Že prej sem omenil 
sodelovanje s prijatelji iz Rud 
pri Samoboru. Skupaj smo že 

uspeli v projektu Interreg III a 
in upam, da bomo tudi na se-
danjem, kar bo omogočilo so-
dobnejšo predstavitev in stro-
kovno ureditev tega, kar nas je 
ohranilo par zanesenjakov. Da 
so zanimive za ogled, dokazuje 
število obiskovalcev in to kljub 
temu, da status teh zbirk še ni 
urejen. 

Trasirali ste več poti do bo-
horskih slapov in na Bohor. 
Katera pa bo Tonetova tra-
sa?
Tonetova? Ah, kar se mene 
tiče - nobena, bo pa en del poti 
posvečen Miru Krušiču. Miro 
je nenehno pritiskal na to, da 
smo bili tudi ostali veliko bolj 
aktivni, kot smo načrtovali in 
zato je prav, da je del poti pri 
slapu Ubijavnik posvečen nje-
mu. Tablo bomo namestili v 
mesecu marcu. Želimo pa ure-
diti še del od slapu Ubijavnik 
do partizanske tehnike TV 27 
(Tehnika France Prešeren) in 
jo povezati s partizansko bol-
nico v Travnem Lazu. 

Pred dnevi ste prejeli najviš-
je priznanje, zlato Prešer-
novo plaketo za dolgoletno 
aktivno delo na kulturnem 
področju. Kaj vam pravza-
prav pomeni?
Kot dolgoletnemu amaterske-
mu kulturnemu delavcu pred-
vsem to, da so opazili moje 
delo, da ga cenijo in so ga zato 
primerno nagradili. Da je pri-
znanje zasluženo, mi nekako 

govorita tudi aplavza, ki sem ju 
bil deležen na osrednji prosla-
vi v Krškem in na proslavi pra-
znika KS Senovo.

Pred 35 leti ste bili ustanovi-
telj folklorne skupine, ki de-
luje pod okriljem senovske-
ga kulturnega društva in še 
vedno ste eden izmed njenih 
vodij ... Je edina folklorna 
skupina v občini Krško; gle-
de na relativno majhno šte-
vilko folklornih zasedb - ali 
ima ta možnost preživetja v 
"sodobnem svetu, času"?
V teh 35 letih sem že marsik-
daj rekel, da bom nehal. Pa so 
nenehno prihajali novi člani, 
porajali so se novi izzivi, obu-
dilo se je sodelovanje s člani 
KUD Kole Nedelkovski, vezi 
na kulturnem področju so pri-
vedle do prijateljskega sodelo-
vanja s skupinami s Hrvaške. 
Folklorna dejavnost je v Slo-
veniji zelo razširjena in upam, 
da bo obstala in se razvijala 
tudi na našem območju. Ker 
se vračajo nekdanji člani, sem 
prepričan, da nam bo uspelo. 

Srečujemo vas tudi v različ-
nih vlogah na odrskih de-
skah, nekdaj na Senovem, 
zadnje igre ste odigrali v so-
sednjem, brestaniškem kul-
turnem društvu? Ste igra-
lec "brez meja" ali vam bolj  
ustreza izbor iger sosednje-
ga društva, zasedba?
V vsaki igri se najde vloga, ki 
ti je bolj pisana na kožo, kot se 

reče. Na Senovem sem po spo-
ru, ki je bil »režiran«, ne s stra-
ni režiserke, da ne bo pomote!, 
dobil SMS sporočilo, da bo av-
dicija za novo igro. Takrat se 
nisem javil, saj sem ocenil, da 
me poznajo, da vedo, katera 
vloga bi lahko bila moja. Tako 
sem ostal na »prostem trgu«. 
Žal sem takrat zaradi težav z 
zobmi odpovedal sodelovanje 
z Leskovčani. Me je pa pred 
leti že večkrat poklicala ga. 
Marjetič, če bi bil pripravljen 
sodelovati z njihovo gledali-
ško skupino, predvsem na Pe-
trovem sejmu. To sodelovanje 
je sedaj preraslo v to, da sem 
postal član Teatra Rajhenbur-
škega oz. gledališke skupine 
KD Svoboda Brestanica. Glede 
na to, da nikoli nisem vplival 
ne na izbor igre ne na igralske 
zasedbe, bom rekel, da mi je 
všeč vzdušje v brestaniški eki-
pi, zagnanost, medsebojno so-
delovanje in pa seveda prija-
teljske vezi, ki so se ustvarile.

Ste dolgoletni učitelj razre-
dnega pouka na šoli v kra-
ju. Bi se še enkrat, če bi bil 
na začetku svoje poti, glede 
na širok razpon področij, ki 
so vam blizu, odločili za uči-
teljski poklic?
Da, učitelj bi bil še enkrat, 
samo smer študija bi bila dru-
ga. Po maturi je bila naša ge-
neracija poslana na služenje 
obveznega vojnega roka. Vpi-
san sem bil na smer zgodovi-
na – geografija na PA v Ljublja-

ni. V času študija sem izvedel, 
da ne bom dobil štipendije, šlo 
je za poklicno usmerjanje, ka-
drovsko politiko občinske iz-
obraževalne skupnosti, zato 
sem se bil prisiljen preusme-
riti. Da ne bi izgubil študijske-
ga leta, sem se pač vpisal na 
razredni pouk v Novem mestu. 
Pred leti sem ob delu dokončal 
še visokošolski študij in dopol-
nilno izobraževanje za pouče-
vanje tujega jezika na razredni 
stopnji. Sicer pa je zgodovina 
še vedno moja ljubezen, ki se 
ji sedaj spet več posvečam. Bi 
si pa kot učitelj želel, da šola 
zopet dobi pomen v vzgoji ot-
rok in da je manj birokracije!

O prostem času verjetno ne 
gre izgubljati besed, zato iz 
tega naslova le, kaj za vas 
sploh pomeni prosti čas, in 
ko je, s čim si ga zapolnite in 
koliko ga ostane za družino?
Prostega časa je še vedno do-
volj, da se lahko posvečam 
temu, kar me veseli: urejanju 
zelo bogatega filatelističnega 
gradiva, numizmatiki, ljudske-
mu izročilu in druženju s pri-
jatelji. Imam srečo, da sem 
z ženo Slavo in hčerko Nino 
skupaj delal tako v gledališki 
kot folklorni skupini in smo 
bili na ta način več skupaj, kot 
pa kdo misli. So pa sedaj pred-
vsem nedelje naše,  saj takrat 
največkrat izključim telefon in 
se predam hobijem in družini.

 Bojana Mavsar

»Če beseda kultura pome-
ni 'gojiti' in označuje vse obli-
ke človeške dejavnosti, umet-
nost in znanost torej, je kultura 
v svojem bistvu temelj človeš-
ke ustvarjalnosti. Ustvarjamo 
in seveda sprejemamo pa lah-
ko kulturo na zelo raznovrstne 
načine in na zelo različnih ni-
vojih,« je na osrednji občinski 
proslavi na predvečer sloven-
skega praznika v kulturnem 
domu še dejala slavnostna 
govornica dr. Dragica Hara-
mija. Pri tem je opozorila, da 
ljudje nikoli ne bi smeli poza-
biti predhodnikov in njihove-
ga dela, ki so ga ustvarili, da bi 
moral biti zgodovinski pomen 
izostren in spoštljiv do katego-
rije oziroma vrednote dobrega 
in do kulturne dediščine, »ki pa 
je last nas vseh in vsakega iz-
med nas se po svoje dotakne«. 
V vlogi predsednice Društva 
Bralna značka Slovenije pri 
Zvezi prijateljev mladine Slove-
nije je čestitala letošnjim pre-
jemnikom Prešernovih plaket, 
bralkam in bralcem vseh sta-
rosti pa zaželela še veliko sla-
dokusja ob branju in razmisle-
ka ob knjigah: »Kajti knjige so 
dragocene, ker ohranjajo jezi-
ke sveta, ker je v njih spravlje-
na paleta vseh čustev in etičnih 
norm, ker je v njih shranjeno 
znanje človeštva.«

Krški župan mag. Miran Stan-
ko, predsednik Zveze kultur-

Kulturna dediščina je last vseh
KRŠKO - Umetnost kot dejavnost resda ni neposredno povezana s preživetjem človeške civilizacije, a je tis-
ta sila lepote v nas, je dejala slavnostna govornica na krški proslavi v počastitev kulturnega praznika dr. 
Dragica Haramija, ki bogati naša življenja in dela svet prijaznejši ...

nih društev (ZKD) Krško Uroš 
Brezovšek in vodja krške iz-
postave Javnega sklada za kul-
turne dejavnosti (JSKD) Sonja 
Levičar so ob kulturnem pro-
gramu, ki sta ga povezovala 
Kristina Virant Krmelj in Ma-
tej Krmelj, izvedli pa vokalna 
ženska sestava Mavrice iz Pod-
bočja in Prepelice iz Dolenje 
vasi ter v zaključku Big band 
Krško, podelili Prešernove 
plakete na izstopajočo ustvar-
jalnost na različnih področjih 
kulturnega ustvarjanja. Pri-
znanje z zahvalo je za omogo-
čanje pogojev za kulturne de-
javnosti prejela Osnovna šola 
Leskovec pri Krškem, bronasta 
Prešernova priznanja pa Miloš 
Brinovec (KD Svoboda Bresta-
nica), Vesna Butkovič  in Lea 
Starc (obe KD Svoboda Bre-
stanica), Branka Benje (Dru-

štvo likovnikov Krško OKO), Ja-
nez Bizjak, Jože Božič, Mojca 
Pacek, Lucija Mlakar (vsi KD 
Leskovec pri Krškem) ter Bo-
jan Vovčko, Boštjan Medve-
šek in Marjanci Mlakar (vsi 
iz DKD Svoboda Senovo). Po-
deljevalci so štiri srebrne Pre-
šernove plakete v imenu ZKD 
Krško in predlagateljev pode-
lili Tomažu Omerzelu (KD 
Svoboda Brestanica), Klavdi-
ji Mirt, Boštjanu Arhu (oba 
KD Leskovec pri Krškem) in 
Ivani Hodulak (DKD Svobo-
da Senovo), dočim so najvišje 
letošnje priznanje - zlato Pre-
šernovo plaketo - za življenjsko 
delo na področju kulture slav-
nostno podelili Antonu Petro-
viču s Senovega, kateremu so 
tudi obiskovalci izkazali čast 
in zahvalo za njegov doprinos 
z dolgim aplavzom.

Kakor je dejal Uroš Brezovšek 
(ZKD) prejemnikom priznanj, 
je lahko vsakdo izmed njih po-
nosen na prehojeno pot, saj ta 
velikokrat ni bila lahka: »Da-
našnji nagrajenci ste v pisa-
no preprogo kulture že vpletli 
svoje niti. Ponosni ste lahko, da 
bodo nekoč naši zanamci obu-
jali spomine na vaše delo in s 
tem ohranjali kulturno dedi-
ščino, ki ste jo soustvarjali tudi 
vi.« Izrazil je prepričanje, da 
bo občina, ki je nedavno preje-
la naziv »Branju prijazna obči-
na«, tudi v bodoče izkazovala 
posluh za kulturno ustvarjanje, 
sicer pa se je v govoru navezal 
tudi na letošnje leto, ki poteka 
v znamenju Evropske kultur-
ne dediščine, »da bi nam le-ta 
pomagala razumeti preteklost 
in ustvariti boljšo prihodnost«.
 Bojana Mavsar

Letošnji�prejemniki�Prešernovih�plaket�za�delovanje�na�kulturnem�področju�v�občini�Krško

SENOVO – 5. februarja sta v prostorih izposojevališča Valvasor-
jeve knjižnice na Senovem direktorica knjižnice Urška Lobni-
kar Paunović in predsednik sveta KS Senovo Vlado Grahovac 
odprla razstavo fotografij in razglednic z naslovom Senovo med 
obema vojnama. Strokovno vodenje po razstavi in zanimive zgo-
dovinske podatke je številnim zbranim predstavil Anton Petro-
vič iz Turističnega društva Senovo, ki je skupaj z Vilijem Planin-
cem iz Valvasorjeve knjižnice tudi soavtor razstave. Gradivo na 
razstavi so prispevali zbiralci Anton Petrovič, Vladimir Abram 
in Matjaž Sotler. Ob druženju po otvoritvi so Denis Brinovec 
in že omenjeni zbiralci predstavili še več gradiva iz svojih arhi-
vov. Na otvoritvi je uvodoma zaigral tudi sekstet Pihalnega orke-
stra DKD Svoboda Senovo, okrepljen s fagotistko Živo. Razstava 
bo na ogled do sredine maja.  B.�Colarič

Senovo med obema vojnama

Zbrani na odprtju razstave
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Kako ocenjujete stanje na 
področju nasilja v družini v 
Posavju?
Tako kot v celotni naši državi je 
tudi v Posavju nasilja v družini 
veliko preveč. Službe obravna-
vamo primere nasilja, vendar 
je na področju nasilja v druži-
ni velika siva lisa neodkritega 
nasilja, glede na to, da se nasilje 
dogaja za štirimi stenami, žrtve 
zaradi same dinamike nasilja 
le-tega pogosto ne prijavljajo, 
okolje pa še vedno meni, da je 
nasilje v družini zasebna stvar 
in predvsem menijo, da bi žrtev 
že kaj ukrenila, če bi hotela. Kar 
zadeva posebnosti, se Posavje 
ne razlikuje od drugih regij.

So glede zaznavanja tovr-
stnega nasilja vendarle 
kakšni pozitivni premiki?
Kot pozitivno lahko v zadnjih 
letih, sploh od leta 2008, ko je 
začel veljati zakon o prepre-
čevanju nasilja v družini, iz-
postavimo, da se je nivo oza-
veščenosti o nasilju v družini 
dvignil, na podlagi tega se ne-
katere žrtve nasilja prej odlo-
čijo za prijavo nasilja in bolj 
prepoznavajo, kaj vse nasilje 
je, vendar je ta dvig ozavešče-
nosti še vedno prenizek. Am-

Sonja Žugič, regijska koordinatorica za obravnavo nasilja:

Žrtve nasilja potrebujejo pomoč okolja
POSAVJE - Nasilje nad ženskami oz. nasilje v družini je tudi v današnjem času še vedno pereč problem, prepogosto odrinjen na obrobje. V Posavju se kot regijska 
koordinatorica z njim ukvarja Sonja Žugič, zaposlena na CSD Krško, ki pravi, da nasilje v družini nima posledic samo za konkretnega posameznika oziroma druži-
no, ampak ima tako dolgoročne kot kratkoročne posledice za celotno družbo, zato je pomembno, da nanj reagiramo z ničelno toleranco. 

pak v določenih primerih je.
Prav tako se je v zadnjih letih v 
Posavju vzpostavilo dobro so-
delovanje med institucijami, 
ki v okviru svojih nalog obrav-
navajo oziroma se srečujejo z 
nasiljem v družini, kar je de-
jansko za učinkovito pomoč 
žrtvi nasilja izrednega pomena. 
Za bolj učinkovito delo na po-
dročju nasilja v družini si služ-
be prizadevamo tudi za določe-
ne spremembe v postopkih in 
v zakonodaji, kar bi omogočilo, 
da bi bila zaščita in pomoč žrtvi 
bolj hitra, prijazna in pa učin-
kovita. Žrtve nasilja težko same 
prekinejo nasilja, sploh če so to 
otroci, zato je tako pomembna 
pomoč in solidarnost okolja.

Na koga se lahko žrtve nasi-
lja v družini obrnejo?
V Posavju so trije centri za so-
cialno delo, kamor se lahko 
žrtve obrnejo po pomoč. Vsak 
center izvaja storitev prve so-
cialne pomoči, ki je namenje-
na temu, da se pomaga žrtvi 
opredeliti njen problem ter se 
na podlagi tega načrtuje ustre-
zna pomoč, ki se lahko žrtvi za-
gotovi v okviru ali zunaj centra 
za socialno delo oziroma kom-
binirano. Tudi po delovnem 

času centrov za socialno delo 
imamo centri za socialno delo 
interventno službo oz. izvaja-
mo stalno pripravljenost (de-
žurstvo), ki je namenjena tudi 
žrtvam nasilja v družini, doseg-
ljivi smo preko policije oz. šte-
vilke 113.

Poleg tega v Posavju že 26 let 
v okviru Centra za socialno 
delo Krško deluje Zavetišče za 
ženske in otroke žrtve nasilja v 

družini »Pepcin 
dom«, kamor 
se lahko umak-
nejo žrtve nasi-
lja v družini. Do 
sedaj je v Zave-
tišču bivalo že 
441 žensk in 
otrok. Tudi tre-
nutno je naše 
zavetišče pol-
no (štiri ženske 
in trije otroci). 
V kolikor žrtev 
potrebuje hit-
ro namestitev 
na varno, pa so 
za celotno dr-
žavo Sloveni-
jo na voljo tri-
je krizni centri 
za žrtve nasi-

lja, kjer je možna pomoč ozi-
roma namestitev 24 ur na dan. 
V okviru projekta Zavetišča de-
luje tudi skupina za žrtve na-
silja v družini, kamor se lahko 
vključijo tudi ženske žrtve na-
silja, ki sicer niso bivale v Za-
vetišču. V Posavju deluje tudi 
Krizni center za otroke in mla-
dostnike Krško, ki nudi pomoč 
otrokom in mladostnikom, ki 
zaradi različnih vzrokov ne 
morejo biti doma. Deluje prav 

tako 24 ur na dan. V Posavju 
deluje še nevladna organiza-
cija Zavod Emma, ki prav tako 
nudi pomoč ženskam žrtvam 
nasilja. Za področje Posavja se 
v Novem mestu (v prostorih 
Centra za socialno delo Novo 
mesto) izvaja tudi trening ne-
nasilne komunikacije za ose-
be, ki povzročajo nasilja, ki ga 
izvaja nevladna organizacija 
Društvo za nenasilno komuni-
kacijo.

Kakšno vlogo pa ima v tem 
sistemu policija?
Policija ima na področju 
preprečevanja in obravnave 
nasilja nad ženskami in nasilja 
v družini izredno pomembno 
vlogo. Policija je tista, ki nudi 
zaščito žrtvi v primeru nepo-
sredne ogroženosti, v kolikor 
so podani pogoji tudi z izre-
kom ukrepa prepovedi pribli-
ževanja izvajalcu nasilja, in 
policija je tista, ki obravna-
va sume kaznivih dejanj, po-
vezanih z nasiljem v družini. 
Tako lahko žrtev poda prija-
vo nasilja na policijski posta-
ji, prav tako pa so možne tudi 
anonimne prijave nasilja. Cen-
tri za socialno  delo in policija 
se pri obravnavi nasilja v dru-

žini in nudenju pomoči oziro-
ma zaščite žrtvi povezujejo in 
sodelujejo.

Kaj želite glede tega proble-
ma še sporočiti javnosti?
Pomembno je, da se zaveda-
mo, da je nasilje nesprejemlji-
vo, da nihče nima pravice izva-
jati nasilja nad drugo osebo, da 
je za nasilje odgovoren izključ-
no izvajalec nasilja in nikoli ne 
žrtev ter da je nasilje naučeno 
vedenje, s katerim želi izvaja-
lec nasilja žrtev ponižati,  kon-
trolirati, podrediti in si lajša-
ti svoje frustracije. Nasilje se 
prenaša iz roda v rod. In po-
meni trpljenje za vse udeleže-
ne, še posebej pa za otroke, na 
katerih nasilje, če tudi otrok ni 
neposredna žrtev, pušča hude 
posledice. Nasilja ne bomo ni-
koli izkoreninili, lahko ga pa 
bistveno zmanjšamo, tako da 
vsak prevpraša svoj odnos do 
nasilja, zavzame izhodišče ni-
čelne tolerance do nasilja in to 
izhodišče tudi aktivno udeja-
nja. To pa pomeni tudi zaveda-
nje, da je tudi telesno kaznova-
nje otrok nasilje in ne vzgoja. 
Udarci iz ljubezni namreč ne 
obstajajo.
� Peter�Pavlovič

Sonja�Žugič

Letos se zavod v sklopu 28. 
DEKD in 6. TKD – poteka-
li bodo med 22. septembrom 
in 6. oktobrom – pridružuje 
skupni evropski temi in Evrop-
skemu letu kulturne dedišči-
ne 2018 z geslom »Naša de-
diščina: kjer preteklost sreča 
prihodnost«. Po besedah Na-
taše Gorenc, koordinatorke 
DEKD z ZVKDS, ki je uvodo-
ma predstavila letošnjo temo 
DEKD in TKD, je njihova na-
loga popularizacija dediščine, 
ukvarjajo se s področjem dela 
z mladimi, nagovarjajo uči-
telje, naj dediščino obravna-
vajo bolj poglobljeno v učnih 
procesih ter z otroki obisku-
jejo muzeje, arhive, galerije 
in druge institucije, kajti na 
tak način otroci najbolj spoz-
najo dediščino. »Tudi mi smo 
evropski prvaki, ne samo naši 
košarkarji. To dokazuje število 
dogodkov DEKD in TKD glede 
na število prebivalcev, kar Slo-
venijo uvršča med vodilne v 
Evropi,« je poudarila. Navedla 
je, da se v DEKD in TKD vklju-
čuje 170 vzgojno-izobraževal-
nih zavodov, vseh sodelujočih 
organizacij pa je več kot 480. 
V lanskem letu se je po Slo-
veniji v sklopu DEKD in TKD 
2017 odvilo 400 dogodkov v 
162 krajih, na katerih je sode-
lovalo 17.500 otrok, obiskalo 

Evropski prvaki po dogodkih
BREŽICE - Posavski muzej Brežice (PMB) je bil 22. januarja tako kot zadnji dve leti gostitelj regionalnega 
srečanja Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) in Tedna kulturne dediščine (TKD) v organizaciji Za-
voda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). 

pa jih je 35.500 ljudi. Goren-
čeva je še dejala, da se priklju-
čujejo dvema ključnima cilje-
ma Evropskega leta kulturne 
dediščine 2018. Pri prvem gre 
za to, da dediščino približuje-
jo vsem ciljnim skupinam, tudi 
otrokom in mladim, pri dru-
gem pa, da najširša skupnost 
razmišlja o tem, kako bi lah-
ko dediščino uporabila v dru-
ge namene. »Imamo na primer 
veliko industrijske dediščine, 
ki je prepuščena sama sebi in 
propada, pa tudi drugih spo-
menikov. Želimo, da se celot-
no skupnost spodbudi k raz-
mišljanju, v kakšne namene 
bi to dediščino lahko upora-
bili,« je pojasnila. V. d. direk-
torice PMB Alenka Černelič 

Krošelj je povedala, da bodo 
v PMB letos skozi svoje pro-
grame ves čas pripovedova-
li o skupni evropski dedišči-
ni. Za junij, predvidoma na 
prvi poletni dan, tako načr-
tujejo otvoritev druge razsta-
ve Štirje elementi: OGENJ, po-
savske muzejske vitrine bodo 
še posebej namenjene Evropi, 
izhodišče so upodobitve v Vi-
teški dvorani, skratka, skušali 
se bodo približati čim širši pu-
bliki. »Zelo se veselimo sode-
lovanja s srednjimi šolami in 
različnimi generacijami, saj je 
smisel Evropskega leta kultur-
ne dediščine tudi ta, da se čim 
bolj povezujemo in sodeluje-
mo ter še bolj skrbimo in ceni-
mo našo dediščino,« je dejala.

Srečanje je bilo razdeljeno na 
dva dela, v prvem so različni 
strokovnjaki predstavljali raz-
lične vidike dediščine, v dru-
gem delu so s primeri dobrih 
praks skušali nakazati, kaj se 
da storiti na področju izobra-
ževanja, popularizacije in na 
nek način tudi obnov dedišči-
ne. V programu srečanja so s 
predstavitvami sodelovali Mi-
lena Antonić (ZVKDS OE Ma-
ribor), Judita Podgornik Za-
letelj (ZVKDS OE Novo mesto), 
Silvija Skrivalnik (PMB) s 
predstavitvijo »’Ognjeno leto’ 
v Posavskem muzeju Brežice: 
projekti, programi in druge ak-
tivnosti«, Andreja Matijevc 
(PMB), ki je predstavila Skup-
nost muzejev Slovenije, ter 
predstavniki treh vzgojno-izo-
braževalnih ustanov iz Posav-
ja – Jožica Pangerčič iz Vrtca 
Mavrica Brežice s predstavitvi-
jo projekta »Brod, brodiček ali 
smem?«, v sklopu katerega so 
otroci skupaj s starši na Mo-
stecu raziskovali delovanje še 
zadnjega broda na reki Savi v 
Sloveniji; Janja Uhernik iz OŠ 
Podbočje s predstavitvijo dne-
va dejavnosti na šoli na temo 
»Voda, vir življenja« ter Alojz 
Konec iz Gimnazije Brežice, ki 
je povedal nekaj več o likovnih 
DEKD in TKD na gimnaziji.
 Rok Retelj

Del�udeležencev�srečanja,�desno�spredaj�Nataša�Gorenc

KRŠKO - Članice KD Anton Aškerc Koprivnica - sekcija roč-
nih del Ivanščice so 5. februarja v Valvasorjevi knjižnici Kr-
ško postavile na ogled svoja ročna dela. Skupina, ki deluje 
že 12 let, šteje sedem žensk, ki se redno družijo.

Po besedah mentorice Irene Kožuh so srečanja članic sekcije 
vedno zanimiva, saj poskušajo ob klepetu ustvariti marsikaj zani-
mivega. Vodilna sila skupine, ki jih tudi usmerja, je Silva Gorjup. 
Poleg že omenjenih so v krški knjižnici postavile na ogled svoje 
izdelke še Silva Bohorč, Brigita Roštohar, Tina Petan, Mari-
ja Peruci in Irena Klavžar. Vsako leto pripravijo letno razstavo, 
sodelujejo oz. razstavljajo v Podsredi v okviru Praznika kozjan-
skega jabolka, vsako drugo leto sodelujejo tudi na mednarodnem 
festivalu vezenin v Velenju. Zelo rade sodelujejo na raznih dogod-
kih, vedno pa so pripravljene svoje znanje deliti z mladimi, zato 
sodelujejo tudi z njihovo osnovno šolo. »Naši izdelki so narejeni 
v različnih tehnikah: rišelje, kvačkano, pleteno, vezeno v barvah 
in beli vez. Marija tudi kleklja. Rade imamo vse, kar je za spret-
ne roke - tako izdelovanje rož iz papirja, pletle smo košarice iz 
šibja in podobno. V bodoče si želimo, da nas naša volja in prija-
teljstvo še druži. Naša dela so izdelana z dušo, želimo pa jih po-
kazati tudi drugim in tako privabiti še koga k ohranjanju naše 
kulturne dediščine,« je Kožuhova dodala ob zaključku pogovora. 
Vse so izrazile posebno zadovoljstvo, da jih je knjižničarka Ur-
ška Šoštar popeljala v Kapucinsko knjižnico ter jim podala ne-
kaj osnovnih podatkov o tem dragocenem biseru. V t. i. dnevni 
sobi krške knjižnice jim je nekaj besed namenila direktorica Ur-
ška Lobnikar Paunović, ki je izrazila zadovoljstvo, da razstava 
sovpada z Evropskim letom kulturne dediščine.  M. Hrvatin

»Ivanščice« v krški knjižnici

Članice�Ivanščic�ob�svojih�izdelkih�v�krški�knjižnici



Posavski obzornik - leto XXII, številka 4, četrtek, 15. 2. 2018 7IZ NAŠIH KRAJEV

DOLNJA PREKOPA - 3. februarja, pred rednim občnim zborom 
PGD Prekopa, smo v uporabo predali AED (defibrilator). Name-
ščen je na gasilskem domu pod vetrolovom in je javno dostopen. 
Nenadni srčni zastoj lahko prizadene vsakega izmed nas, prekine-
mo pa ga lahko le s takojšnjim oživljanjem - masažo srca ter ele-
ktričnim šokom oz. defibliracijo. Ker je najbližji zdravstveni cen-
ter oddaljen cca. 20 minut in je ob taki nesreči predaleč, smo se 
gasilci odločili za nabavo. Sredstva za nakup so bila v celoti zbra-
na iz prostovoljnih prispevkov občanov ob prednovoletnem de-
ljenju gasilskih koledarjev. Način uporabe je enostaven, saj nas 
naprava vodi skozi postopek, kljub temu pa bomo v kratkem or-
ganizirali še tečaj uporabe in nudenja prve pomoči. R. Zagorc

Na Dolnji Prekopi AED

Posodobljena mobilna aplikacija ECE mobil
Od januarja lahko uporabniki mobilne aplikacije ECE mobil upo-
rabljajo posodobljeno verzijo 2.2., ki vsebuje nove funkcional-
nosti. Več kot 15.000 lastnikov pametnih telefonov s programsko 
opremo IOS in Android si je do zdaj naložilo aplikacijo, ki je prva 
ponudila možnost upravljanja energentov na pametnem telefo-
nu, skupaj z množico drugih uporabnih informacij. 

Uporabniki jo največkrat zaženejo, ko želijo sporočiti stanje štev-
ca za obračun energije po dejanski porabi in za preverbo plačil. 
V ECE so s posodobljeno verzijo še bolj povezali storitve za svoje 
kupce, saj aplikacija vsebuje tudi povezavo v njihovo spletno tr-
govino ECE Shop. Za merilna mesta, kjer daljinsko merjenje še ni 
vzpostavljeno, ima aplikacija priročno rešitev, saj uporabniku od-
čitka dobavitelju ni treba javljati v klicni center ali pošiljati po ele-
ktronski pošti. To lahko stori kar s pomočjo aplikacije na svojem 
pametnem telefonu, v katero vnese podatke višje, nižje oziroma 
enotne tarife, in to 24 ur dnevno, sedem dni v tednu. Aplikacija 
omogoča tudi zelo nazoren prikaz porabe in stroškov energentov 
ter pregled plačil, kar se je izkazalo za zelo dobrodošlo za lastni-
ke nepremičnin, ki jih oddajajo v najem. S pomočjo aplikacije je 
prav tako možna oddaja naročil za energente (elektrika, plin, bio-
masa) kot tudi urejanje obstoječega pogodbenega odnosa (spre-
memba vrste dostave računa, prehod med ponudbami). Uporab-
nik lahko preveri informativno porabo najpogostejših porabnikov 
električne energije v gospodinjstvu in najde sebi najbližjo polnil-
nico za električna vozila.

Mnogo kupcev zanima, kakšen znesek bodo zagledali na meseč-
nem računu, zdaj lahko to preverijo s pomočjo aplikacije, takoj 
po oddaji števčnega stanja oziroma po zaključku obračunskega 
obdobja. Dostop do spletne trgovine z več kot 600 izdelki s pod-
ročij bele tehnike, avdio-video opreme, računalnikov in izdelkov 
za dom je odslej integriran del aplikacije ECE mobil, vse aktualne 
ponudbe, prilagojene posameznemu kupcu, pa shranjene v me-
niju Aktualno.

V ECE beležijo konstantno rast uporabe njihovih digitalnih plat-
form (poleg mobilne aplikacije še portal Moj ECE in spletne stran 
www.ece.si), kar sovpada s trendom digitalizacije, ki ga doživljamo 
v vseh branžah. Ključne funkcionalnosti aplikacije ostajajo: sporo-
čanje stanja števca električne energije, pregled porabe in primer-
java porabe energentov s prejšnjim letom, pregled plačil računov 
ter naročanje energentov in urejanje pogodbenega odnosa z ECE.
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Na prireditvi, ki je bila v zna-
menju spomina na Ivana Can-
karja, čigar leto obeležujemo, 
so bila priznanja in odličja po-
deljena po žlahtnosti. Preje-
mnici priznanja ZKD Brežice 
za leto 2017 sta Tina Guček 
(KD Gasilski pihalni orkester 
Loče) in Anita Veršec (KD Glo-
boko, Vokalna skupina Barba-
ra). Bronasto odličje sta preje-
la Damjan Žerjav (Folklorna 
skupina KUD Oton Župan-
čič Artiče) in Rosana Horvat 
(Plesno društvo Imani). Sre-
brno odličje je šlo v roke Otro-
ški folklorni skupini KUD Oton 
Župančič Artiče (prevzeli so ga 
mentorica Vesna Bogovič ter 
mlada folklorista Jaka Cerjak 
in Ela Polšak Abazovič) ter 
Florijanu Bergantu (Društvo 
za oživitev mesta Brežice). 
Odličje zlatega leska sta do-
bila Simona Rožman Strnad 
(KD MePZ Viva Brežice) in 
Ivan Kovačič (KD Gasilski pi-
halni orkester Loče). Dobitniki 
najžlahtnejšega, častnega pri-
znanja pa so Franc Franko in 
Jožef Tomše (KUD Slavček Veli-
ka Dolina) - žal se je slednjemu 
teden pred podelitvijo življenj-
ska pot iztekla, tako da je ča-
stno priznanje prevzel njegov 
sin Jože - ter Rudi Stopar (KD 
Franc Bogovič Dobova). Fran-
ko in Tomše sta bila skupno 

Hranimo izjemno dragocen biser

člana MoPZ Slavček Velika Do-
lina že sto let, vsak po 50 let, 
nepogrešljiva sta bila tudi pri 
ljudskih pevcih. V teh 50 letih 
sta prehodila ali za vaje in na-
stope prevozila vsak po 50.000 
kilometrov. Stopar, v Sevnici ži-
veči kipar, grafik in pesnik, v 
brežiški občini umetniško de-
luje že dobrih 20 let. Začel je v 
Kulturnem društvu Žarek, kas-
neje se je v okviru KD Franc 
Bogovič Dobova osnovala Li-
terarna sekcija Beseda, v ka-
teri so ga določili za mentor-
ja. Izdal je več pesniških zbirk, 
za svojo haiku poezijo je dobil 
prvo nagrado na Japonskem. 

Slavnostni govornik na prosla-
vi je bil mladinski pisatelj Slav-

ko Pregl. Omenil je, da ga na 
te kraje vežejo mladostni spo-
mini, predvsem na Žadovi-
nek, kjer je kot otrok pri babi-
ci pasel krave. Poudaril je, da je 
»mala slovenščina« dvanajsti 
jezik sveta, v katerega je bila 
prevedena Biblija, knjiga vseh 
knjig. »Danes se v svetu govori 
nekaj čez 6000 jezikov in vsako 
leto jih nekaj deset umre. Zato 
se moramo zavedati, da že sko-
raj 500 let hranimo in neguje-
mo izjemno dragocen biser. Iz-
jemno pomemben prispevek k 
temu je dal tudi vaš rojak Jože 
Toporišič,« je povedal.

Pozdravni nagovor je pripa-
del županu Ivanu Molanu, 
slavnostni pozdrav pred po-

delitvijo priznanj in odličij pa 
predsedniku ZKD Brežice Den-
žiču. Kulturni program so z ve-
zno besedo Davida Križma-
na oblikovali članice Vokalne 
skupine Aria in dijaki Gimna-
zije Brežice, ki so odigrali oz. 
interpretirali nekaj odlomkov 
Cankarjevih del Kurent, Martin 
Kačur, Hlapec Jernej in njego-
va pravica ter Naše véliko jut-
ro, Žan Bračun pa je na kita-
ri zapel Cankarjevo Skodelica 
kave. Cankarjeve like so odi-
grali: Aljaž Arh, Lara Drugo-
vič, Miha Kerin, Patrik Mar-
četić, Zala Resnik Poljašević, 
Krištof Strnad, Miha Špan, 
Tomaž Travnikar, Lenart 
Voglar in Tjaša Vraničar.
 Rok Retelj

Kulturni�nagrajenci�s�predsednikom�ZKD�Brežice�Denžičem

BREŽICE - Zveza kulturnih društev Brežice je 6. februarja organizirala letošnjo proslavo ob kulturnem pra-
zniku. Na slavnostni prireditvi v brežiškem Domu kulture je bila vsa pozornost usmerjena v prejemnike pri-
znanj in odličij ZKD Brežice. Podelili so po dve častni priznanji, zlati, srebrni in bronasti odličji ter priznanji.

BIZELJSKO - Ljudske modrosti in številni pregovori povezujejo 
god svetega Vincenca z vinom. Ta svetnik goduje 22. januarja in 
že dolgo velja za zavetnika vinogradnikov. Ljudsko izročilo pravi, 
da se ob tem času lahko začne rez vinske trte. Na Bizeljskem že 
več let ohranjamo to tradicijo in se na Vincencevo nedeljo ude-
ležimo blagoslova vinogradov, ki poteka ob župnijski cerkvi. 21. 
januarja so po blagoslovu, ki ga je opravil domači župnik Vlado 
Leskovar, prve trte obrezale letošnja vinska kraljica Bizeljske-
ga Laura Omerzo in članice Aktiva kmetic Bizeljsko. Članici iste-
ga aktiva sta jim prinesli malico, kot so to počele gospodinje ne-
koč – s korbo na glavi in vino v majolki. Ljudski pevci Bizeljsko 
so dogajanje obogatili s pesmimi na temo vina, Robi, Gregor in 
Uroš pa so zaigrali nekaj poskočnih, da so klobase bolj teknile. 
Vera in Anica sta dokazali, da pečeta najboljši kruh, kot po na-
vadi pa ni manjkala niti torta in rujna kapljica. Zbrane sta s svo-
jimi glasovi navduševali tudi Manca in Ana.  Lea�Babič

Za Vincenca obrezali prve trte

Sodelujoči�pri�blagoslovu�vinogradov�in�prvem�rezu�trt
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RADEČE - Na pobudo članov 
poveljstva in ob potrditvi čla-
nov na občnem zboru je dol-
goletni poveljnik PGD Rade-
če Franc Titovšek prejel naziv 
»častni poveljnik«. V gasilske 
vrste je vstopil leta 1983, sprva 
kot član PIGD Radeče Papir, kjer 
je bil zaposlen kot poklicni ga-
silec do leta 1998, nato pa se je 
pridružil Prostovoljnemu gasil-
skemu društvu Radeče in nada-
ljeval poklicno gasilsko pot kot 
poklicni gasilec pri GZ Radeče. 
Leta 2000 je postal podpovelj-
nik PGD Radeče, že naslednje 
leto pa sprejel funkcijo povelj-
nika. Titovšek, ki bo konec le-
tošnjega marca napolnil 63 let, nosi čin višji gasilski častnik II. 
stopnje, opravil pa je tudi skorajda vse specializacije, ki so se 
mu ponudile. V 17-letnem poveljniškem mandatu je poveljeval 
na več kot 140 intervencijah in bil vodja neštetih požarnih straž 
na prireditvah, tekmovanjih in dogodkih. Svoje znanje je prena-
šal na bodoče operativce, jim znal prisluhniti ter jim dajal mož-
nost, da so rasli, se gasilsko preizkušali ter tako postali dobri in 
predani gasilci. Za aktiven angažma je bil odlikovan s prizna-
njem Gasilske zveze Slovenije III. stopnje ter z značko za dolgo-
letno, 30-letno delo v operativi. Titovšek je postal drugi častni 
poveljnik PGD Radeče, prvi, ki je prejel ta naziv leta 2014, je bil 
lani preminuli Ivan Dolanc. D. Jazbec

Titovšku naziv »častni poveljnik«

Franci Titovšek

SEVNICA - 25. januarja je sevniška poslovalnica NLB uradno od-
prla vrata lično obnovljenih prostorov, ki so jih odeli v prijazne 
barve in opremili tako, da se bodo stranke v njih dobro poču-
tile. Ob odprtju, ki se ga je udeležil tudi sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk, je predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak v družbi 
sodelavk predal predsednici sevniškega območnega združenja 
Rdečega križa Slovenije, magistri Bredi Drenek Sotošek (na fo-
tografiji), ček v vrednosti 2.000 evrov. V NLB se zavedajo, da je 
to le kamenček v mozaiku, vendar so prepričani, da s posluhom 
za sočloveka skupaj lahko dosežejo ogromno. Močno so vpeti v 
lokalno okolje, pozivom in akcijam se vedno z veseljem odzove-
jo - v lanskem letu so na takšen ali drugačen način sodelovali v 
več kot 70-ih dobrodelnih dogodkih. RKS OZ Sevnica bo doni-
rana sredstva v celoti namenil za letovanje otrok, ki prihajajo iz 
družin, ki si počitnic ob morju same ne morejo privoščiti. Otro-
ci bodo teden dni bodo preživeli v zdravilišču in letovišču RKS 
na Debelem rtiču, kjer jim bodo vzgojitelji pripravili tudi bogat 
spremljevalni program.  Vir:�NLB�in�RKS�OZ�Sevnica�

NLB donirala RKS OZ Sevnica

Na prireditvi je uvodne 
pozdravne besede občinstvu 
namenil župan Srečko Oc-
virk, slavnostna govornica je 
bila umetnostna zgodovinar-
ka ter etnologinja in kulturna 
antropologinja Alenka Černe-
lič Krošelj, ki je v. d. direktori-
ce Posavskega muzeja Brežice, 
zato je v uvodnem delu svoje-
ga govora izpostavila vlogo 
muzeja kot regionalne usta-
nove, ki se trudi povezovati 
dediščino celotnega Posavja v 
enotno kulturno krajino s po-
znavanjem bogate preteklosti, 
kar daje temelje prihodnosti 
in krepi pripadnost skupnos-
ti ter skupnemu evropskemu 
prostoru. Zastavila je tudi ne-
kaj retoričnih vprašanj: »Ali bi 
imeli Biblijo in Zimske urice, 
če ne bi bilo finančne podpo-
re takratnih deželnih stanov 
Kranjske, Štajerske in Koro-
ške?« Nadaljevala je, da se je 
s prvimi slovenskimi tiskani-
mi knjigami, med katere so-
dita poleg Trubarjevega Ka-
tekizma in Abecednika tudi 
Dalmatinov prevod Biblije in 
Bohoričeva slovnica ohranil 
slovenski jezik, s knjigami pa 
se je začelo tudi opismenjeva-
nje preprostega slovenskega 
ljudstva, med katerim je bilo 
v začetku burnega 16. stoletja 
pismenih le tri odstotke na-
ših prednikov, ob koncu stole-
tja pa jih je bilo le za polovico 
več. »Vsi trije omenjeni avtorji 
so že takrat skupaj izpostavlja-
li Posavje, povezovali štajerski 
in kranjski del ter odločno sto-
pali po Evropi in v Evropo,« je 
še poudarila. Omenila je Fran-
ceta Prešerna in Ivana Cankar-
ja ter njun boj za jezik in umet-
nost, kar v njunih časih ni bilo 
lahko opravilo. »Kako bi plesa-
li, peli in igrali v gledališču ter 
ustvarjali glasbo, če ne bi bilo 

Posavje - enotna kulturna krajina
SEVNICA - Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je v sevniški kulturni dvorani potekala osrednja 
občinska slovesnost, na kateri so podelili tudi Prešernove plakete in priznanja Zveze kulturnih društev 
(ZKD) Sevnica za ustvarjalno delo na kulturnem področju.

dediščine, ki nam je bila pre-
dana?« je še izpostavila in za-
ključila, da kulturna dediščina 
pripada vsem nam in prav tako 
skrb zanjo. 

Pred podelitvijo Prešerno-
vih plaket in priznanj Zveze 
kulturnih društev Sevnica je 
zbrane nagovoril tudi pred-
sednik ZKD Sevnica Jože No-
vak. »Veseli in ponosni smo 
na uspešno delovanje števil-
nih kulturnih društev, skupin 
in posameznikov, ki z neizmer-
no dobro voljo in vztrajnostjo 
ustvarjajo ter organizirajo kul-
turne dogodke. Tako krepimo 
našo skupno zavest in spozna-
nje, da brez ohranjanja sloven-
ske besede, glasbe, ljubezni do 
domovine, skratka, slovenske 
kulture, ki so jo ustvarjale in jo 
še vedno ustvarjajo mnoge ge-
neracije, nas danes ne bi bilo. 
Takšna prizadevanja si zaslu-
žijo podporo vseh nas, pa ne 
samo za praznik, temveč ne-

nehno skozi vse leto,« je dejal 
med drugim in sklenil govor s 
tremi kiticami iz Prešernove 
pesmi ’Elegija svojim rojakom’.

V nadaljevanju kulturne pri-
reditve sta Prešernovo pri-
znanje ZKD Sevnica prejela 
učitelj v GŠ Sevnica in dirigent 
Franci Lipovšek ter član gle-
dališke skupine KD Franc Po-
žun Zabukovje Benjamin Ne-
pužlan. Srebrno Prešernovo 
plaketo ZKD Sevnica so preje-
le Ljudske pevke s Telč, ki so v 
lanskem letu obeležile 15-le-
tnico delovanja, v letošnjem 
juliju pa bodo 15. leto zapored 
pripravile etnološko-glasbe-
no prireditev Telška žetev. Za 
ohranjanje ljudskih pesmi, ple-
sov in oblačil je srebrno plake-
to prejela tudi FS Spomin, ka-
tere temelje je postavil Peter 
Simončič, sedaj pa skupino že 
vrsto let vodi Majda Hribšek. 
Zlato Prešernovo plaketo sev-
niške ZKD je prejela predse-

dnica KUD Budna vas Magda 
Sigmund, ki je že več kot 20 let 
tudi članica in vodja Ljudskih 
pevk Solzice.

Spremljevalni kulturni pro-
gram je pripravila Glasbena 
šola Sevnica z godalnim kvar-
tetom in citrarko Nežo Simon-
čič, zaigrala sta tudi pozavnis-
ta Žan Repovž in Matej Štih, 
dijaka Konservatorija za glas-
bo in balet Ljubljana. Zanimi-
vo scensko postavitev odra je 
zasnovala prof. likovnega pe-
dagogike, oblikovalka vitrajev 
in slikarka Elena Sig mund. 
Kulturni dogodek, ki ga je 
povezovala Tanja Žibert, je 
obogatila še razstava izbra-
nih slikarskih del, nagrajenih 
s srebrnim in zlatim prizna-
njem, XVII. sevniškega likovne-
ga shoda Grad Sevnica 2017 v 
preddverju kulturne dvorane, 
kjer so se mnogi po prireditvi 
zapletli še v sproščen klepet. 
 Smilja Radi

Prejemniki�Prešernovih�priznanj�in�plaket�z�županom,�slavnostno�govornico,�predsednikom�
ZKD�Sevnica�in�snovalko�scene�prireditvenega�prostora

Prihajamo že v poldrugi mesec leta, društva na vseh področjih ak-
tivno ustvarjajo in tekmujejo, analizirajo preteklo delo in načrtu-
jejo svoje aktivnosti za naprej.

V torek, 23. januarja, se je v sejni sobi Občine Radeče zbralo 10 pred-
sednikov oziroma predstavnikov kulturnih društev v občini. Na pova-
bilo vodje Območne izpostave javnega sklada RS za kulturne dejav-
nosti Laško Gašperja Salobirja so pregledali aktivnosti ljubiteljskih 
kulturnih društev v preteklem letu in plan za tekoče leto. Prisotne 
je opozoril na razpise Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ter 
na dogodke ob tednu ljubiteljske kulture, ki bo od 11. do 20. maja 
letos. Župan Tomaž Režun in direktorica občinske uprave Brigita 
Stopar sta pozdravila prisotne in se zahvalila predstavnikom dru-
štev, ki na vseh področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti ustvarja-
jo kulturno življenje v občini, kakršno nam je vsem lahko v ponos. 
Predstavljen je bil tudi občinski razpis, preko katerega se sofinanci-
rajo kulturni programi in ljubiteljska kulturna dejavnost, ki je odprt 
le še do 16. februarja. Razpisana sredstva ostajajo v isti višini kot 
lani, skupaj 29.400 EUR.

Občina Radeče je 7. februarja objavila tudi javni razpis za sofinan-
ciranje programov športa v letu 2018, s katerim se za uresničeva-
nje programskih nalog športa iz proračunskih sredstev sofinancirajo 
programi v višini 41.200 EUR. Na razpis za sofinanciranje progra-
mov lahko kandidirajo športna društva, ki so registrirana v Republi-
ki Sloveniji, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva 
s sedežem v občini, javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobra-
ževanja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki, društva in druge or-
ganizacije v občini Radeče, ki so registrirane za opravljanje neprido-
bitne dejavnosti v športu in izpolnjujejo razpisne pogoje. Celotno 
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na sedežu 
Občine Radeče in na spletni strani www.radece.si. Rok za prijavo na 
javni razpis je 7. marca 2018. 

KTRC Radeče je v preteklem letu v sodelovanju z ostalimi partner-
ji pripravil in sooblikoval številne projektne predloge v okviru po-
dukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalne-
ga razvoja, ki ga vodi lokalna skupnost«. Prejšnji teden smo tako s 
strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli potr-
ditvi projektnih predlogov, ki sta bila prijavljena na Evropski sklad 
za regionalni razvoj. Potrjena je bila operacija »Vsi na plac!«, s kate-
ro želimo obogatiti dogajanje na Radeški tržnici, izboljšati ozavešče-
nost lokalnega prebivalstva o pomenu trajnostno naravnane lokalne 
samooskrbe, predvsem pa povečati dostopnost lokalno pridelane in 
neprocesirane hrane. Druga potrjena operacija nosi ime »Rast(išče) 
sreče« in nagovarja mladinsko problematiko. V okviru tega projekta 
bomo skupaj z ostalimi partnerji v regiji Posavje poskušali zagotoviti 
večjo vključenost ranljive skupine mladih v družbo. V ta namen bo 
na Gledališki ulici 2 v Radečah odprto dnevno preventivno središče 
(Dnevni mladinski center), ki bo delovalo trikrat tedensko po 4 ure. 
Vzpostavila se bo tudi mreža prostovoljcev za ulično delo z mlado-
stniki, potekale bodo številne delavnice za razvijanje kompetenc in 
aktivacijo mladih, za terensko delo po vsej regiji pa bo v okviru pro-
jekta opremljen poseben kombi. Zastavljene cilje v projektih želimo 
doseči z inkluzivnim pristopom širše lokalne in regijske skupnosti, 
zato vabimo k sodelovanju vse tiste, ki v takšnih projektih prepoz-
navate dobre zgodbe za našo skupno prihodnost.      

Obvestilo društvom o javnih razpisih

Prve potrditve CLLD operacij 

w w w . r a d e c e . s i
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DOLENJA VAS – Zadnjo soboto v januarju je Kulturno dru-
štvo Žarek Dolenja vas že tradicionalno v domačem večna-
menskem domu pripravilo prireditev »Ocvirkijada«. 27 raz-
stavljavcev je na ogled ter pokušino prispevalo 33 dobrot, 
pester je bil tudi kulturno-zabavni program.

Komisija na 11. dole-
njevaški Ocvirkijadi je 
imela težko delo, saj so-
delujočim pri pripravi 
ocvirkovih specialitet 
spet ni manjkalo izvir-
nosti. Prvo nagrado je 
podelila Jožici Kovaš z 
Lipe pri Moravskih To-
plicah, ki je svoj izdelek 
poimenovala »Od pra-
šiča do klobas«, dru-
ga nagrada je pripadla 
domačinu Mitji Vidmarju, ki je svoj trud vložil v »Trofejo«, tre-
tja nagrada pa je romala k hčerki prvonagrajenke Nataši Kovaš 
z izdelkom »Ptički se ženijo«. 
Obiskovalci so uživali ob ogledu ocvirkovih dobrot, ki so jih v 
družabnem delu lahko tudi poskusili. Vmes so se zabavali ob kul-
turnem programu, za katerega so poskrbeli Ljudski pevci Ajda, 
pevke ŽePZ Prepelice, harmonikarja Jože Sotelšek, ob zvokih 
njegove harmonike sta zapeli Julija Laznik in Ana Umek, ter 
Nejc Molan. Trio bratov Kortnik je prav prikupno uprizoril pe-
smico o Šnufiju, Vital in Matija sta navdušila z recitacijo, Miha 
pa z likom prašička. V goste so prišli godci DKD Svoboda Senovo 
in skupina Nojek. »Mati« Ocvirkijade Irena Stergar je predstavi-
la posebne goste iz hrvaškega Šenkovca ter s predstavnico spre-
govorila nekaj besed. Za smeh in še bolj sproščeno vzdušje je 
poskrbela dramska skupina Veseli oder, ki je odigrala skeč vod-
je sekcije Borisa Sternada, za kanček več hudomušnosti pa hu-
morist Primož Razboršek kot »Laški vžiguc«, ki mu je spretno 
sledil povezovalec programa Anton Petrovič. Slednji je svoje ve-
zne nitke krmaril še med žrebom, ki je bil letos novost in prijet-
no presenečenje za razstavljavce ocvirkovih dobrot, ki so jih na 
tak način nagradili s priložnostnimi darilci. Predsednica društva 
Mateja Jesenšek se je ob tej priložnosti zahvalila tako obisko-
valcem, ki so dvorano napolnili do zadnjega kotička, kot sodelu-
jočim ter vsem, ki so se potrudili speči izvrstne ocvirkove izdel-
ke ter povabila na snidenje prihodnje leto.  M. Hrvatin

»Ocvirkijada« v drugo desetletje

Prva nagrada

Predsednik sveta KS Senovo 
Vlado Grahovac je v nagovo-
ru obiskovalcem, ki so povsem  
zapolnili krajevni hram kultu-
re, na slovesnosti izpostavil 
pridobitve na območju krajev-
ne skupnosti v obdobju od mi-
nulega do letošnjega praznika, 
med večjimi investicijami ob-
novo ceste na Handijo, dokon-
čanje celovite ureditve Brači-
čeve ulice, zaključeno II. fazo 
ceste Dovško-Šedem ter Šer-
cerjeve ulice s pločnikom in 
javno razsvetljavo, predvsem 
pa je poudaril izzive letošnje-
ga leta: »Pričakujemo nadalje-
vanje del na Šercerjevi ulici ter 
pričetek modernizacije ceste v 
Belo, nadaljevanje del na cesti 
Dovško-Šedem in cesti v Rav-
ni Log, dokončanje mostu in 
kanalizacije na Tomšičevi, za-
četek izgradnje kanalizacije 
v Novi koloniji, Cesti 3. julija, 
Partizanski in Cankarjevi uli-
ci ter Ulici bratov Zorko. Prip-
ravljamo tudi dokumentacijo 
za poslovilno vežico v Stra-
njah, z nestrpnostjo pričaku-
jemo rezultate razpisa za pri-
dobitev evropskih sredstev 
za izgradnjo kolesarske ste-
ze od zdravstvene postaje do 
Ravn, pričeli smo tudi z ureja-
njem dokumentacije za izgra-
dnjo vrtca na novi lokaciji pri 
upravni stavbi.« Predsednik 
je z zadovoljstvom med dru-

Peterle Senovčanom: Prava kultura ne deli
SENOVO - Z željo za lepo sedanjost, še lepšo prihodnost in v spomin na enote 14. divizije, ki so v noči iz 9. na 10. februar 1944 na Senovem napadle nemško posto-
janko in uničile naprave v premogovniku, so krajanke in krajani KS Senovo 9. februarja obeležili krajevni in slovenski kulturni praznik.

gim povedal še, da je v krajev-
ni skupnosti čutiti veliko pozi-
tivne energije, ki se izkazuje 
tudi v delovanju 23 različnih 
društev, ki si prav tako priza-
devajo, da bi bila skupnost lep-
ša, boljša in varnejša.

V nadaljevanju slovesnosti, 
ki jo je povezovala Svetlana 
Mišković, s kulturnim pro-
gramom pa popestrili učenci 
senovske šole in malčki tam-
kajšnjega vrtca ter  gledali-
ška skupina DKD Svoboda Se-
novo, ki je na odru z besedo in 
igro očrtala življenje Franceta 

Prešerna, sta predsednik Gra-
hovac in podpredsednik sve-
ta KS Anton Petrovič podeli-
la letošnja krajevna priznanja. 
Priznanje KS so prejeli: Ra-
dica Šoln (gledališka skupna 
DKD Svoboda), Bojan Vovčko 
(folklorna skupina DKD), Bo-
jan Vončina (Turistično dru-
štvo Senovo), Gregor Križnik 
(PGD Senovo), Silvo Kozole 
(Lovska družina Senovo) ter 
Kmečka zadruga Bohor Kop-
rivnica, ki deluje že 25 let. Pri-
znanja z znakom KS Senovo 
sta podeljevalca izročila Ireni 
Kozole za več kot 30-letno ak-

tivnost pri Društvu prijateljev 
mladine Senovo, aktivni člani-
ci in gasilski mentorici v PGD 
Mali Kamen Marici Umek, 
Halidu Tubeshaidu za 38 let 
članstva v Pihalnem orkestru 
Senovo, ki ga 16 let vodi tudi 
kot dirigent, ter Francu Sli-
všku za 20-letno požrtvoval-
no angažiranje v Turističnem 
društvu Senovo, ki se zrca-
li tudi v podobi kraja. Najviš-
je priznanje - priznanje z ve-
likim znakom KS Senovo - je 
svet KS letos namenil dvema 
prejemnikoma za izstopajoče 
delo, in sicer Pihalnemu orke-

stru DKD Svoboda ob 90-letni-
ci delovanja ter Antonu Remi-
hu, ki že 40 let deluje v ožjem 
vodstvu KS in veliko prizade-
vanj vlaga v infrastrukturno 
in komunalno ureditev Stra-
nja ter ostalih zaselkov pod 
Bohorjem. 

Zbrane je nagovoril in jim če-
stital ob prazniku tudi krški 
župan mag. Miran Stanko, 
ravnatelj senovske šole Vin-
ko Hostar je ob tej prilož-
nosti predstavil projekt Ras-
toča knjiga, v katerega se je 
šola vključila, dr. Janez Gab-
rijelčič, vodja omenjenega 
projekta, je izpostavil knjigo 
kot simbol slovenstva, s ka-
tero se Slovenci v svetovnem 

merilu predstavljamo kot na-
rod, ter slavnostni govornik na 
slovesnosti, poslanec v Evrop-
skem parlamentu Alojz Peter-
le. Slednji je z obiskovalci de-
lil misli o kulturi, slednja pa 
se začne in se najbolj izrazi-
to izkazuje v spoštljivih od-
nosih, bontonu, dostojanstvu 
in pogovoru z drugače misle-
čimi. Potrebno se je naučiti 
živeti razlikami, je med dru-
gim dejal, in sklepati kompro-
mise: »Čim bolj dobro v srcu 
mislimo, toliko več lahko na-
redimo. Kultura je namreč tis-
to, kar raste, je energija, nam 
polni srce, ki kliče k ustvarjal-
nosti, predvsem pa prava kul-
tura ne deli.«
 Bojana MavsarNagrajenke�in�nagrajenci�sveta�KS�Senovo�s�predsednikom�Grahovcem�(levo)�in�podpredse-

dnikom�Petrovičem�(desno)��

BOHOR – Predsednik sve-
ta KS Senovo Vlado Gra-
hovac je 6. februarja na 
Bohorju predsedniku Pla-
ninskega društva Bohor 
Hinku Uršiču in pred-
sedniku Prostovoljnega 
gasilskega društva Stran-
je Toniju Remihu ml. pre-
dal nova defibrilatorja, ki bosta 24 ur na dan sedem dni v tednu 
dostopna pri planinski koči na Bohorju ter pri gasilskem domu 
Stranje. Na območju krajevne skupnosti Senovo imajo tako že tri 
defibrilatorje, poleg omenjenih dveh je prvega KS Senovo v lan-
skem letu predala Zdravstveni postaji Senovo.  B. C. 

Še dva defibrilatorja
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GZS Območna zbornica Posavje, Krško objavlja
RAZPIS ZA IZBOR NAJBOLJŠE INOVACIJE POSAVJA 2018

Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Posavje, Krško nadaljuje s projektom Podelitve 
priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala 
trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

S tem namenom objavljamo

Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam 
v posavski regiji za leto 2018

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki 
posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne zbornice 
Posavje, Krško oz. regije Posavja.

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

• Produktne inovacije (Proizvod ali storitev, ki je nov ali bistveno izboljšan. Vključuje znatne 
izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, 
prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti)

• Procesne inovacije (Nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje 
pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi).

• Trženjske inovacije (Nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju 
proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen).

• Organizacijske inovacije (Nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji 
delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih).

Merila za dodelitev priznanj (inventivnost, gospodarski rezultati, trajnostni vidik) so podrobneje 
opredeljena v razpisu oz. razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo na razpis je petek, 6. april 2018. Prijave pošljite na naslov GZS Območna zbornica 
Posavje, Krško, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«, Bohoričeva 9, 8270 Krško ali v 
elektronski obliki na naslov oz.posavje@gzs.si ali z e-prijavo preko e-obrazca, ki je dostopen na 
spletni strani.

Podelitev odličij bo predvidoma junija 2018. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.gzs.si/oz_posavje/Novice/
ArticleId/63573/razpis-za-izbor-najboljsih-inovacij-posavja-za-leto-2018

PROIZVODNJA – JANUAR 2018

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 1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 4 ZP 0 - 143 300 6 100 - -

PB 5 KOEL 29 - 138 400 9 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 in 

PB5
369.106 9 7

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Zmagovalci zaključnega kviza 
Mladi genialci, ki sta ga šesto 
leto zapored organizirali pod-
jetji GEN energija in Nuklear-
na elektrarna Krško, so posta-
li dijaki Šolskega centra Novo 
mesto - Srednja elektro in teh-
niška gimnazija, program gim-
nazija (Gregor Kikelj, Jakob 

Gimpelj in Domen Težak pod 
mentorstvom Draga Crnića). 
Drugo mesto je osvojila ekipa 
Šolskega centra Krško-Sevnica 
- Gimnazija Krško, program gi-
mnazija (Gašper Letnar, Ma-
tej Požun in Žiga Kralj pod 
mentorstvom Jožeta Požuna), 
tretje pa ekipa Šolskega centra 

Mladi genialci spet prikazali izjemno znanje
KRŠKO - V Kulturnem domu Krško je 6. februarja potekalo zaključno tekmovanje projekta Mladi genialci, v katerem so se v znanju iz energetike pomerili dijaki iz 
25 programov srednjih šol iz vse Slovenije. Največ znanja so pokazali gimnazijci iz Novega mesta pred gimnazijci iz Krškega in elektrotehniki iz Kranja.

Kranj - Srednja tehniška šola, 
program elektrotehnik (Mark 
Urbančič, Kristjan Cuznar in 
Blaž Peklaj pod mentorstvom 
Damjana Poljanca). V finalu 
petih ekip sta nastopili še eki-
pi Šolskega centra Novo mes-
to - Srednja elektro in tehniška 
gimnazija, program elektro-

tehnik in Elektrotehniško-ra-
čunalniške strokovne šole in 
gimnazije Ljubljana - Vegova, 
program gimnazija.

Letos je na tekmovanju sode-
lovalo skoraj 200 dijakov iz 25 
ekip srednjih poklicnih elek-
tro in strojnih šol, tehniških 

gimnazij ter programa teh-
nik elek tronskih komunika-
cij (dijaki in mentorji iz Celja, 
Kranja, Krškega, Lendave, Lju-
bljane, Maribora, Murske So-
bote, Novega mesta, Ptuja, Ra-
ven na Koroškem, Škofje Loke, 
Trbovelj in Velenja), med nji-
mi tri ekipe iz Šolskega centra 
Krško-Sevnica: dve iz SPSŠ Kr-
ško (programa elektrotehnik 
in strojnik) in ekipa Gimnazi-
je Krško. Prvi krog tekmovanja 
so zaradi velikega števila ekip 
dopoldne izvedli v krškem šol-
skem centru, najboljših 15 pa 
se je nato pomerilo na zaključ-
ku v Kulturnem domu Krško. 

Pet najboljših ekip je napredo-
valo v veliki finale, kjer so na 
15 vprašanj odgovarjali po sis-
temu »hitrih prstov«.

Na tekmovanju Mladi genialci 
so se doslej v znanju trikrat po-
merili učenci osmih in devetih 
razredov posavskih osnovnih 
šol, letos pa so tretjič tekmo-
vali dijaki slovenskih elektro-
tehniških šol in tehniških gi-
mnazij ter prvič tudi dijaki 
strojnih šol. S projektom želi-
jo organizatorji mlade spodbu-
diti k poglobljenem proučeva-
nju celovite zgodbe o energiji: 
od osnovnih pojmov v energe-

tiki, trajnostnih virov energi-
je, vključno z jedrsko energi-
jo, do podnebnih sprememb 
in pomena zanesljive oskrbe z 
električno energijo za sodob-
no družbo. V decembru so za 
vse prijavljene dijake organi-
zirali niz pripravljalnih delav-
nic. Na šolskih tekmovanjih, ki 
so sledila, so se oblikovale eki-
pe treh najuspešnejših dijakov, 
ki so sodelovali na zaključnem 
kvizu.

Tekmovalce in njihove navijače 
je v imenu organizatorjev uvo-
doma pozdravil Jože Špiler iz 
GEN energije, ki je dijakom če-

stital za uspešno sodelovanje 
in se zahvalil vsem mentorjem, 
ki mladim omogočajo razvija-
nje njihovih talentov, jih spod-
bujajo k raziskovanju in nabi-
ranju praktičnega znanja ter 
jih motivirajo za poklicno pot 
tudi na področju tehnike in 
naravoslovja. »Od vlaganja v 
znanje mladih ter od razvija-
nja njihove ustvarjalnosti, ra-
dovednosti in vztrajnosti je 
odvisna naša prihodnost. Od 
tega je odvisno, ali bomo kot 
družba napredovali, ali bomo 
kos izzivom našega časa in ali 
bomo gospodarstvu zagotovi-
li dovolj ustrezno izobraženih, 
sposobnih, inovativnih mladih 
kadrov,« je dodal in izpostavil 
dobro sodelovanje s srednjimi 
šolami, na kar so posebej po-
nosni. To namreč pomembno 
prispeva h krepitvi energet-
ske pismenosti med mladimi, 
za kar si v skupini GEN priza-
devajo že vrsto let. Nad pote-
kom tekmovanja je bdela stro-
kovna komisija pod vodstvom 
Matjaža Žvarja iz NEK, pove-
zovala pa ga je Klara Kukovi-
čič. Kot glasbeni gost je prire-
ditev popestril raper Nipke s 
plesalkama.
 Peter�Pavlovič,�
� foto:�GEN�energija

Najboljše�tri�ekipe�s�predstavnikoma�organizatorjev�Jožetom�
Špilerjem�iz�GEN�energije�(levo)�in�Igorjem�Fifnjo�iz�NEK�(des-
no)

Na�zaključku�v�Kulturnem�domu�Krško�se�je�v�živo�pomerilo�15�dijaških�ekip.

BREŽICE - V Javnem podjetju 
Komunala Brežice se ponovno 
potegujejo za laskavi naziv naj-
boljšega zaposlovalca na vses-
lovenskem izboru Zlata nit pod 
pokroviteljstvom Ministrstva 
za delo in časnika Dnevnik, 
saj je v kategoriji srednje veli-
kih podjetij letos spet uvrščena 
med finaliste. »Že lansko leto 
smo z uvrstitvijo med finalis-
te izbora in kasneje z zmago v 
naši kategoriji prejeli potrditev, 
da so naše aktivnosti na podro-

čju dela z zaposlenimi izvede-
ne v pravo smer. Naši zaposleni 
so izredno zavzeti in ponosni 
komunalci – varuhi okolja. V 
podjetju na letni ravni izvaja-
mo veliko projektov, namenje-
nih ozaveščanju naših uporab-
nikov in najmlajših. Prav tako 
pa se pozorno posvečamo tudi 
našim zaposlenim, ki so naj-
večji kapital našega podjetja. V 
tem letu smo v podjetje uvedli 
tudi celostni sistem upravljanja 
s človeškimi viri Kultura zavze-

tih inovatorjev 3 x 12, ki je av-
torsko delo Petre Grajžl, kar je 
še dodatno pripomoglo k dob-
remu vzdušju med zaposle-
nimi,« je dejal direktor Alek-
sander Zupančič. Najboljše 
zaposlovalce v vsaki veliko-
stni kategoriji – malih (od 10 
do 50 zaposlenih), srednje ve-
likih (od 51 do 250 zaposlenih) 
in velikih podjetij (nad 250 za-
poslenih) – bo strokovna komi-
sija izbrala konec marca.
  Vir:�Komunala�Brežice

Ponovno med finalisti Zlate niti
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Kot je po seji povedal predse-
dnik Sveta regije Posavje, bi-
striški župan Franjo Debelak, 
so obravnavali in potrdili ra-
zvojne načrte regije: »Imamo 
seveda veliko pripomb na po-
stopke in sistem odločanja na 
državni ravni ter seveda tudi 
na vsoto, ki nam je namenje-
na, saj gre za majhen delež 
sredstev za razvoj regij. Ven-
dar smo sprejeli sklep, da gre-
do naši predlogi naprej in jih 
bomo kot osnutek poslali v po-
trditev na ministrstvo.« Na li-
sti A so projekti Hidravlična 
izboljšava vodovodnega sis-
tema v občinah Brežice in Bi-
strica ob Sotli (ocenjen na 4,9 
mio evrov), Hidravlične izbolj-
šave v občini Sevnica (1,7 mio 
evrov), Povečanje stopnje pri-
ključenosti na obstoječe čis-
tilne naprave v občini Krško 
(2,1 mio evrov), Dograditev 
kanalizacijskega sistema Ra-
deče (1,2 mio evrov), Izgra-
dnja kanalizacijskega siste-
ma v Sevnici (2,2 mio evrov), 
Podjetniški inkubator Krško 
(470 tisoč evrov), Komunal-
no opremljanje v PC Sevnica 
(1,4 mio evrov), Kolesarska 

V ospredju regijskega razvoja 
(še vedno) infrastruktura
KRŠKO - Na sedežu RRA Posavje sta 12. februarja potekali 9. redna seja Razvojnega sveta regije Posavje ter 
nato še 74. redna seja Sveta regije Posavje. Na obeh so obravnavali uvrstitev najpomembnejših projektov v 
osnutek dopolnjenega dogovora za razvoj regije, ki ga mora regija oddati do danes, 15. februarja.

povezava ob R2-420 Brežice 
- Dobova (2,9 mio evrov), Ko-
lesarska povezava ob R2-419 
Brežice - Krška vas in Brežice 
- Čatež ob Savi (1,7 mio evrov), 
Kolesarske povezave Krško - 
Kostanjevica na Krki (5,2 mio 
evrov), Kolesarska povezava 
Krško - Sotelsko - Brestani-
ca (100 tisoč evrov) in uredi-
tev glavne kolesarske poveza-
ve G16 Senovo - Podsreda (1,6 
mio evrov). Skupaj torej za 24 
mio evrov projektov, kjer si 
Posavje obeta slabih 21 mio 
evrov EU in državnih sredstev 
iz Dogovora za razvoj regij, os-
talo bodo zagotovili iz občin-
skih sredstev. Na listi B so »re-
zervni« projekti za primer, če 
bi kateri z liste A izpadel: Pri-
lagajanje na podnebne spre-
membe (1,2 mio evrov), Izzivi 
za podjetništvo (1 mio evrov) 
ter Les - regijski potencial za 
razvoj zelenih delovnih mest 
(454 tisoč evrov). »Izbrali smo 
tisto, kar je ta trenutek najbolj 
realno izvesti, ni pa to vse tis-
to, kar si najbolj želimo,« je iz-
bor projektov ocenil Debelak. 
»Kar se tiče javne infrastruk-
ture, se bližamo temu, za kar 

smo imeli potrebe, potrebe 
gospodarstva in potrebe lokal-
ne skupnosti pa so bile morda 
v navzkrižju, ker imajo gospo-
darske družbe javne razpi-
se, na katere se lahko prijav-
ljajo pod ugodnejšimi pogoji 
in imajo podjetja iz vzhodne 
kohezijske regije večje vire fi-
nanciranja kot tista iz zahod-
ne,« pa je menil direktor RRA 
Posavje Martin Bratanič.

Pod točko razno so odpr-
li vprašanje pomanjkanja ka-

dra v Posavju. »Zavedamo se, 
da v naslednjih letih v Posav-
ju ne bomo imeli pravega ka-
dra, saj je bila izobraževalna 
politika takšna, da nam bo ob 
razvoju gospodarstva zmanj-
kalo tehničnega kadra, ima-
mo pa nekaj šol, ki so napol 
prazne,« je pojasnil Debelak. 
Problematiko bodo obravna-
vali na naslednji seji obeh re-
gijskih organov in nanjo pova-
bili predstavnike Ministrstva 
za šolstvo.
� Peter�Pavlovič

KRŠKO - Odgovor na zgornje vprašanje je bil po zaključenem omizju »Pametne vasi v Posavju - nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja« optimistično 
pritrdilen. Tople vode torej ne bo potrebno izumljati, le prepoznati, nadgraditi in povezati že obstoječe rešitve.

Ima Posavje že razvojne prakse, ki so »smart«?
Na povabilo Franca Bogoviča 
so Boštjan Kozole, direktor 
Evrosada,  Aleksandar Cve-
tanovski, direktor podjetja 
INO Brežice, Martin Mavsar 
iz KGZS Novo mesto, Marko 
Zevnik, direktor Zavoda So-
potniki, Danijel Levičar, član 
uprave GEN-I, dr. Emilija Stoj-
menova iz ljubljanske Fakulte-
te za elektrotehniko s svojimi 
kratkimi predstavitvami »pa-
metnih« rešitev za posavsko in 
slovensko podeželje prispevali 
delež k vseslovenski razpravi, 
ki je del pripravljalnega ukre-
pa Evropskega parlamenta. 

Sklop pripravljalnih aktivno-
sti, ki bi pomagale najti čim 
več konkretnih odgovorov in 
najsodobnejših usmeritev pri-
hodnje evropske politike na 
področju »pametnega« pode-
želskega razvoja, je bil potr-
jen na predlog evroposlancev 
Franca Bogoviča in Tiborja 
Szanyija. Na prvi pogled gre 
za pobudo, ki bi ob razvoju že 
nekaj let promoviranih »pame-
tnih (smart) mest« omogočila 
ukrepe za sočasni razvoj po-
deželja. Pametne vasi – pri nas 
se koncept lahko razširi kar na 
celotno območje izven Ljublja-
ne – naj bi se z modernim ra-
zvojem in ohranjanjem aktiv-
nega življenja na podeželju 
borile proti črnim napovedim 

množičnega izseljevanja v pre-
stolnice, slepim pegam digita-
lizacije na podeželju in proti 
revščini, ki bi lahko ob izselje-
vanju podeželja sledila zaradi 
propadanja kmetij, obrtnikov 
in podjetij v ruralnem okolju.  
 
Po pozdravu krškega župana 
mag. Mirana Stanka je Bogo-
vič na kratko predstavil ne-
varnosti, ki brez ustreznih 
ukrepov sledijo podeželskim 
področjem: »Leta 2050 naj bi 
od petih ljudi kar štirje žive-
li v 'pametnem mestu'. Pre-
bivalstvo eksponentno raste, 
leta 2050 naj bi nas bilo 9,7 
milijard. Postali smo 'najsta-

rejši kontinent', hkrati smo 
v obdobju velikih klimatskih 
sprememb, širitve industri-
je 4.0., digitalizacije, avtoma-
tizacije, umetne inteligence, 
big data in blockchain tehno-
logije …« Vse to so globalni iz-
zivi, pri nas na podeželju pa se 
jim pridružujejo še npr. slab-
ši dostop do širokopasovnih 
povezav, slab javni prevoz in 
podobno. Medtem ko število 
kmetij pada, je neugodna tudi 
starostna struktura nosilcev 
kmetij – kar 55 % v EU jih je že 
starejših od 55 let. »Realno je, 
da bo število kmetij še pada-
lo,« dodaja Bogovič, »ampak 
moramo govoriti o tem. Vemo, 

da bo mlad človek na podeže-
lju ostal, če bo imel možnost 
primerljivega prihodka in kva-
litete življenja. Rešitev je lah-
ko v skupnostih, ki bodo nove 
tehnološke koncepte in rešit-
ve izkoristile za dvig kakovo-
sti življenja, varovanje okolja 
in nove poslovne priložnos-
ti. Zakaj ne bi ravno Slovenci 
postali vodilna država v razvo-
ju novih tehnologij na podro-
čju razvoja podeželja?« Bogo-
vič je še napovedal, da bo 13. 
aprila na Bledu na konferenci 
na temo pametnih vasi gostil 
evropsko komisarko za pro-
met Violeto Bulc, komisar-
ja za kmetijstvo Phila Hoga-

na in komisarko za digitalno 
družbo Marijo Gabriel.

Na kratko so sodobne rešitve, 
ki jih razvijajo, predstavili tudi 
gostje omizja. Kozole je opisal 
povezovanje znotraj Evrosada, 
razvoj in širitev znanj in teh-
nologij znotraj njihove akade-
mije, spregovoril o težavah, ki 
jih s sabo prinašajo klimatske 
spremembe in pomanjkanje 
delovne sile. 

Cvetanovski iz podjetja Ino je 
predstavil tehnologijo Ino vi-
bration control in  pametne 
stroje, mulčerje, na primer mu-
lčer forst, mulčer triplex in os-
tale stroje, s katerimi so prodrli 
po celem svetu, kjer so kmetije 
velike tudi 100.000 hektarjev 
in to napredno tehnologijo, ki 
deluje na telemetrični sistem, 
s pridom uporabljajo. 

Mavsar iz KGZS je opozoril na 
primer dobre prakse s prire-
ditvijo Dan tehnike, ki jo obiš-
če tudi 1000 ljudi (letos bo na 
kmetijah Jurečič in Turk). 

Zevnik je navdušil z zgodbo 
zavoda Sopotniki, ki z učinko-
vitim sistemom in napredni-
mi mobilnimi aplikacijami že 
združuje prostovoljce in sta-
rejše na podeželju, ki tako zno-
va pridobijo možnost gibanja, 

mobilnosti do mest, trgovin, 
zdravstvenih domov, hkrati pa 
pristen človeški stik. 

Levičar je v imenu GEN-I pojas-
nil, kako velike energetske po-
tenciale lahko predstavlja tudi 
podeželje, sploh, ko se bodo 
odjemalci spremenili v »aktiv-
ne« odjemalce in bodo zrasli 
domovi prihodnosti. Ni še šir-
še znano, da na tem področju 
GEN-I že aktivno nastopa z no-
vimi aduti, od fotovoltaike, to-
plotnih črpalk, do razvijanja 
e-mobilnosti. Vse to bo nekoč 
digitalno povezano in omogo-
čalo maksimalne izkoristke in 
prihranke energije. 

Za zaključek posveta je ide-
jo mreže FAB-LAB predstavila 
še dr. Stojmenova. S posebnimi 
organiziranimi ustvarjalnimi 
laboratoriji želijo od Ljublja-
ne odmaknjenim krajem omo-
gočiti kar neposredni dostop 
do najnovejših tehnoloških re-
šitev, s poudarkom na lokalni 
specializaciji.   

Dogodek je pohvalil tudi bi-
striški župan Franjo Debelak, 
navdušen nad predstavljenim: 
»Gre za dobre ideje in Posavje 
ima potencial, zato me zdaj ni 
več tako grozovito strah za po-
deželje.« 
 Maruša Mavsar

Govorci�so�s�svojimi�idejami�in�rešitvami,�ki�naj�bi�podeželju�omogočile�konkurenčen�razvoj�
mestom, uspeli vnesti veliko optimizma med poslušalce omizja.

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

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

www.krovstvo-trsinar.si

Pričetek še štirih projektov
KRŠKO - Regionalna razvojna agencija Posavje je konec januar-
ja prižgala zeleno luč še naslednjim 'operacijam', ki uresničujejo 
t. i. pristop CLLD:  Zelena doživetja Posavja, Zeleno Posavje – za 
naravo in zdravje, Rast(išče) sreče in Vsi na plac!.
RRA Posavje je kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine 
Posavje 25. januarja namreč prejela dolgo pričakovano obvesti-
lo o potrditvi teh štirih projektov s strani Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad za regi-
onalni razvoj. »Zelena doživetja Posavja« bo izvajala Občina 
Krško s KŠTM Sevnica, Občino Radeče, Občino Bistrica ob Sotli, 
Galerijo Božidar Jakac in CPT Krško. »Zeleno Posavje – za nara-
vo in zdravje« vodi Javno podjetje Komunala Brežice v partner-
stvu s Kostakom Krško, Komunalo Sevnica, Komunalo Radeče 
in OKP Rogaška Slatina. »Rast(išče) sreče« začenja MC Krško z 
Družinskim inštitutom Zaupanje, Mladinskim društvom Bistri-
ca ob Sotli in KTRC Radeče. KTRC Radeče bo izvajal tudi projekt 
»Vsi na plac!« z Matejem Ključevškom, tamkajšnjim hortikul-
turnim društvom, Društvom kmečkih žena Arnika in Občino Ra-
deče. Omenjeni projekti so skupaj »težki« skoraj 550.000 evrov, 
o njih pa bomo podrobno še poročali.  
RRA Posavje bo drugi javni poziv za izbor operacij za uresniče-
vanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje 
v letu 2018 Evropskega sklada za regionalni razvoj in za izbor 
operacij, ki jih bo sofinanciral Evropski sklad za pomorstvo in ri-
bištvo, objavila predvidoma v marcu.  M. M.

POSAVJE - Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je pozi-
tivno ocenil vložitev predloga zakona o gradnji hidroelektrarn na 
srednji Savi s strani poslanca DZ RS Ivana Hršaka (DeSUS). Za-
savce je pozval, naj v zvezi s tem presežejo strankarske ovire in 
poenotijo stališča. Izgradnja HE Mokrice in projekt izgradnje HE 
na srednji Savi so po Bogovičem prepričanju najboljše slovenske 
energetske investicije v OVE v naslednjih letih. »Proizvedemo lah-
ko še dodatnih 5 % cenovno konkurenčne, zelene električne ener-
gije. Ob izgradnji HE pa tudi v celoti rešimo vprašanje poplavne 
varnosti ob reki Savi med Litijo in Mokricami. Izgradnja hidro-
elektrarn, ureditev poplavne varnosti ter izgradnja spremljajo-
če infrastrukture ob hidroelektrarnah so najboljši možen način, 
kako lahko država pomaga v Zasavju dvigniti gospodarsko aktiv-
nost in zmanjšati razvojni zaostanek regije,« poudarja Bogovič. 
 B. M.

Bogovič podprl HE na srednji Savi
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in starše so odprli tudi nekaj učilnic, kjer je potekal pouk. Zad-
njo točko informativnega dne so postavili v telovadnico šole, kjer 
so obiskovalce povabili k predstavitvi izdelkov dodatnih aktiv-
nosti, natečajev in projektov, ki se jih dijaki udeležujejo v okviru 
različnih strokovnih in splošnih predmetov. R. R.

ŠTUDIJ V SODELOVANJU Z GOSPODARSTVOM

Informativna dneva na Fakulteti za energetiko sta bila dobro obi-
skana, potencialne bodoče študente pa so sprejeli na Inštitutu 
za energetiko v Vrbini. Po besedah dekana dr. Bojana Štumber-
gerja bodo imeli v jeseni za 'bruce' razpisanih dobrih 90 vpisa-
nih mest, in sicer jih bodo 70 sprejeli na prvostopenjski visoko-

šolski in nekaj čez 20 na prvostopenjski univerzitetni program. 
Glavnina študijskih obveznosti se bo izvajala na sedežu fakultete 
na Hočevarjevem trgu, medtem ko bodo laboratorijske vaje po-
tekale v prostorih inštituta, ki so temu tudi namenjeni in opre-
mljeni. Po besedah dekana so v zadnjem letu uspeli pridobiti v 
izdelavo več projektov iz gospodarstva, pa tudi nekaj s strani EU 
sofinanciranih projektov: »Upam, da bomo svoje poslanstvo tudi 
uspešno nadaljevali in se širili. Ti projekti za študente predsta-
vljajo prednost tako z vidika praktičnih kot teoretičnih znanj, 
predvsem pa je pomembno, da se vse več študentov vključuje v 
projekt, sofinanciran direktno iz Republike Slovenije. Imenuje se 
Po kreativni poti do praktičnega znanja, kjer je projektna nalo-
ga razpisana v sodelovanju z gospodarstvom. Pri tem imajo štu-
dentje mentorja tako iz panoge kot fakultete, za delo oblikujejo 
projektne time, pridobivajo praktična znanja in so za svojo ude-
ležbo tudi nagrajeni.«  B. M.

POKLICI V TURIZMU ENI NAJBOLJ ISKANIH

Bodoči študenti, ki jih zanima predvsem delo na področju turiz-
ma, so se udeležili informativnih dni, ki so ju pripravili na brež-
iški Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Tudi v naslednjem 
študijskem letu na fakulteti razpisujejo tri študijske programe, ki 
jih je predstavila asist. Barbara Pavlakovič - visokošolski stro-

kovni študijski program 1. stopnje turizem (VS), univerzitetni 
študijski program 1. stopnje turizem (UN) in magistrski študij-
ski program 2. stopnje turizem. Tako VS kot UN trajata tri leta 
oz. šest semestrov, razlikujeta pa se predvsem v tem, da je pri 
UN večji poudarek na teoriji in strateškem načrtovanju. Potem 
ko študent uspešno zagovarja diplomsko delo in pridobi naziv 
diplomant turizma VS ali UN, se lahko zaposli na področju turiz-
ma, ki pa niso samo hoteli in restavracije, ampak še mnogo več 
- muzeji, galerije, občine (kjer lahko načrtujejo razvoj turizma), 
programi STO ... Zbrane v avli fakultete je nagovoril dekan izr. 
prof. dr. Boštjan Brumen, ki je poudaril, da ni bojazni, da njiho-
vi študenti po koncu študija ne bi dobili zaposlitve, saj so pok-
lici v turizmu trenutno eni najbolj iskanih. Študentki fakultete 
sta nato udeležencem med vodeno potjo do predavalnic na Gi-
mnaziji Brežice predstavili brežiške znamenitosti, v predavalni-
cah je sledila predstavitev vpisnega postopka in študentskega 
sveta, na sedežu fakultete pa so študenti na t. i. bazarju predsta-
vili študentsko življenje, mednarodne izmenjave, info točko itd.
 R. R.

no, v kateri ima vsak ime in priimek in svoje mesto ter ni le šte-
vilka. Dodal je še, da so ponosni na zgodovino šole, ki obstaja že 
132 let. Posebej jih veseli, da se namerava v program mizar vpi-
sati še eno dekle. »Zelo si prizadevamo tudi, da v Sevnici z no-
vim šolskim letom ponovno odpremo vrata dijakom, ki bi želeli 
bivati v prostorih bivšega dijaškega doma Srednje šole Sevnica. 
Pogovori so v teku in upamo na ponovni 'živ žav' tudi v zgornjih 
prostorih bivšega dijaškega doma,« je še dodal Prestor.  P. P.

PROMOVIRALI ŠPORTNI ODDELEK

Gimnazija Brežice je pripravila informativna dneva za vse bodo-
če dijake, ki jih zanima nadaljevanje šolanja na najstarejši srednji 
šoli v Posavju. Uvodni del je potekal v Domu kulture Brežice, kjer 
so pozornost namenili predvsem predstavitvi športnega oddel-
ka, ki ga gimnazija po kar nekaj letih vztrajanja prvič razpisuje. 
Kot je poudaril ravnatelj Uroš Škof, bodo v naslednjem šolskem 
letu poleg štirih oddelkov programa gimnazija (112 vpisnih mest) 
razpisali tudi en oddelek (18 mest) športnega oddelka – različi-
co splošne gimnazije s poudarkom na športni vzgoji. Športni od-
delek omogoča dijakom – športnikom lažje in uspešnejše uskla-
jevanje šolskih in športnih obveznosti. Škof verjame, da jim bo 
uspelo zapolniti teh 18 mest, saj sta prišla velika podpora in in-
teres tudi s strani športnih klubov, društev in zvez. Pričakujejo, da 

bodo v športnem oddelku vsi športniki in tako ne bo več poseb-
nih skupin v drugih oddelkih. V krajšem programu so dijaki pri-
kazali Gimnazijo Brežice nekoliko drugače, s poudarkom na ob-
šolskih dejavnostih. Šolska psihologinja dr. Gordana Rostohar 
je predstavila delo z nadarjenimi dijaki. Predstavitev športnega 
oddelka so »začinili« še s posebnima gostoma, bivšima dijakoma, 
ki sta odlična športnika – Laro Omerzu in Luko Gučkom. Drugi 
del se je odvijal na šoli, kjer so učencem devetih razredov prika-
zali pet predmetnih področij, informativna dneva sta se zaklju-
čila v športni dvorani gimnazije, kjer so prikazali športno vzgojo 
in s tem še dodatno promovirali športni oddelek.  R. R. 

UČENCE IN STARŠE POVABILI K POUKU

Tudi na Ekonomski in trgovski šoli (ETrŠ) Brežice sta potekala 
informativna dneva, ki ju je koordinirala Helena Medved Iva-
nuš. ETrŠ tudi letos razpisuje dva štiriletna programa, in sicer 
ekonomski tehnik in predšolska vzgoja, dveletni diferencialni 
program ekonomski tehnik (poklicno-tehnično izobraževanje) 
ter triletni program trgovec. Istočasno je v prostorih Višje stro-

kovne šole Brežice potekala predstavitev višješolskega progra-
ma ekonomist. Z mentorico Patricijo Rudolf so dijaki predšolske 
vzgoje v avli šole pripravili kratek kulturni program. Obiskovalce 
je pozdravila tudi ravnateljica dr. Mojca Tomažin. O šoli, možno-
stih nadaljnjega izobraževanja in pomembnih datumih je spre-
govorila svetovalna delavka šole Alenka Pečnik Kranjec. Vod-
je posameznih programskih učiteljskih zborov so spregovorile o 
znanjih in veščinah, ki jih dijaki pridobijo v okviru posameznih 
programov, predvsem pa tudi o zaposlitvenih možnostih. Elena 
Mlakar, koordinatorica projektov Erasmus+, je še posebej opo-
zorila na osebno rast in izkušnje, ki jih dijaki pridobijo s sodelo-
vanjem v različnih mednarodnih projektih in opravljanjem pra-
kse v tujini. Ta se bo letos izvajala na Portugalskem. Za učence 

REKORDEN VPIS IN VAJENIŠTVO

Na Šolskem centru Krško-Sevnica bodo jeseni sprejeli rekordno 
število novih dijakov, prek 200. In sodeč po zelo dobro obiska-
nih informativnih dnevih bodo vpisna mesta tudi v celoti zapol-
njena. V Krškem bo jeseni ob gimnazijskem programu in osmih 
že obstoječih učnih programih (strojni mehanik, strojni tehnik, 
pomočnik v tehnoloških procesih, oblikovalec kovin-orodjar, ele-
ktrikar, avtoserviser, elektrotehnik in tehnik računalništva) na 

poklicni in strokovni šoli uveden izobraževalni program strojni 
mehanik, ki bo v sodelovanju z delodajalci potekal v vajeniški ob-
liki. Zbrane devetošolce pred odločitvijo za nadaljnje šolanje sta 
nagovorila direktorica ŠC Krško-Sevnica Erna Župan Pirkovič 
ter ravnatelj Srednje poklicne in strokovne šole Jože Pavlovič. 
Slednji je poudaril, da je odločitev za poklic težka in pomemb-
na odločitev za življenje: »Danes je treba bolj kot kadar koli do 
sedaj razmišljati ne samo s srcem, ampak predvsem s pametjo, 
upoštevati je treba ne le želje, temveč tudi zaposlitvene možnosti, 
ki jih boste imeli, ko boste zaključili z izobraževanjem.« Kot gost 
se jima je pridružil predsednik uprave NEK Stanislav Rožman, 
ki je prav tako obiskoval krško tehniško šolo. Slednja mu je dala, 
kot je povedal, odlična začetna znanja za nadaljevanje študija in 
nadaljnjo poklicno pot, ki jo je začel v ljubljanskem podjetju Is-
kra in nadaljeval v Nuklearni elektrarni Krško. Ob Rožmanu so 
svoje vtise strnili še štirje nekdanji dijaki in dijakinja šole, ki da-
nes prav tako že uspešno krmarijo v podjetniških vodah.  B. M. 

ŽELIJO SPET ODPRETI DIJAŠKI DOM

Na Srednji šoli Sevnica so na informativnih dneh bodoče dijaki-
nje in dijake seznanili z izobraževalnima programoma mizar in 
frizer. V prostorih šole je goste skupaj s sodelavkami in sodelavci 
sprejel ravnatelj Matjaž Prestor, ki je v nadaljevanju predstavil 
vzgojno-izobraževalne vsebine za omenjena poklicna programa. 
Kot je dejal, trenutno sevniško srednjo šolo obiskuje 111 dija-
kinj in dijakov, šola pa skupaj s svojimi dijaki tvori veliko druži-

SKUPINOVODJA GRADBENIH DEL; M/Ž

Opis dela: Kandidat bo zadolžen za vodenje in organiziranje del 
skupine pri opravljanju zidarskih, tesarskih in železokrivskih del 
v Nemčiji, in sicer v okolici Münchna, skrbel bo za racionalno in 
pravilno rabo gradbenih materialov in delovnih pripomočkov, 
poročal o izvedenih delih ter skrbel za izvajanje del v skladu 
z gradbenimi standardi in zakonodajo. Delo je dinamično in 
timsko.

Od kandidatov pričakujemo: IV. stopnjo gradbene ali tehnične 
smeri, najmanj 1 leto delovnih izkušenj na tem področju. Pogoj 
je komuniciranje v nemškem jeziku.

Osebnostne lastnosti: samostojnost, komunikativnost, 
organizacijska sposobnost, natančnost, zanesljivost, osebna 
pozitivna naravnanost ter sposobnost timskega dela.

Kandidatom nudimo: Odgovorno delo s polnim delovnim 
časom, zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim delom, bivanje 
v kraju dela, službeni avtomobil, možnost poslovne in osebne 
rasti, dodatna izobraževanja, nagrajevanja in napredovanja. 

Rok za prijavo na delovno mesto je do 28. 2. 2018. 

Kandidati lahko oddajo vlogo za prosta dela preko e-pošte na 
naslov: kostak@kostak.si ali pošljejo na naslov KOSTAK d.d., 
Leskovška cesta 2a, 8270 Krško. K vlogi kandidati priložiti tudi 
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: 
Mateja Hren, 07 48 17 305, mateja.hren@kostak.si.

Šole in fakultete predstavile ponudbo

Jeseni�bodo�v�Krškem�sprejeli�več�kot�200�dijakov.

Bodoči�dijaki�so�napolnili�brežiški�Dom�kulture.

Sodeč�po�obisku�je�za�programe�na�ETrŠ�Brežice�velik�interes�
(foto:�Metka�Galič).

Študente so seznanili s potekom študija in jim razkazali pro-
store inštituta.

Med�navzočimi�na�petkovem�dopoldanskem�informativnem�
dnevu�ni�nihče,�zanimivo,�dvignil�roke,�da�prihaja�iz�Posavja.
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* 4 gratis zimske pnevmatike Sava Eskimo pri nakupu 
rabljenega vozila iz uvoza, letnik 2014 ali mlajša. Akcija velja do 

15.3.2018 za vozila, ki nimajo priloženih zimskih pnevmatik.

ob nakupu rabljenega vozila

4 x nove zimske
pnevmatike GRATIS

041 655 373 www.avtoline.si

Slovenci imamo radi avtomobile. Pred večino domov sta namreč 
največkrat parkirani dve osebni vozili, kot posledica sodobnega 
načina življenja. Prodaja osebnih vozil v Sloveniji v zadnjih letih 
ponovno raste, oktobra lani smo na primer kupili skoraj za četr-
tino (23 %) več novih avtomobilov kot eno leto prej. Pri tem pa 
marsikdo ne ve, da je trg rabljenih vozil še dvakrat večji. V letu 
2015 smo v Sloveniji kupili 60.000 novih avtomobilov, medtem 
ko je lastnika zamenjalo kar okrog 120.000 rabljenih avtomobilov. 

PREDNOSTI NAKUPA RABLJENEGA VOZILA

O prednostih nakupa rabljene-
ga vozila smo vprašali Damijana 
Božiča, vodjo prodaje rablje-
nih vozil v Centru rabljenih vo-
zil Avtoline v Krškem, ki je naj-
večji prodajni center z rabljenimi 
vozili v Posavju.  »Na prvem mes-
tu med prednostmi je velika in pe-
stra izbira rabljenih vozil različnih 
blagovnih znamk in mnogih mo-
delov. Pri rabljenem avtu sicer ne 
moremo prosto izbirati opreme 
in dodatkov, lahko pa zaradi ob-
sežne izbire najdemo točno tis-
to, kar od avta želimo – redkejši 
model, poseben motor ali paket 
opreme. Rabljeni avtomobili so 
cenejši od novih, včasih lahko za 
enako ceno izberemo za številko 

ali dve večji, zmogljivejši, bolje opremljen avto. Če pri rabljenem 
vozilu ujamemo dobro razmerje med kakovostjo in ceno, avto v 
prvem letu skoraj ne izgubi na vrednosti.«

KAKO IZBIRAMO RABLJENO VOZILO?

Izbiranje ustreznega rabljenega vozila je proces, ki zahteva veliko 
znanja in časa. Največkrat ga iščemo prek spletnih portalov, kjer 
pregledamo na stotine avtomobilov, naredimo ožji izbor poten-
cialnih vozil za nakup, odločiti se pa še vedno ne znamo. 
Kupovanje rabljenega avta pri podjetju je manj stresno kot pri 
posamezniku. V Centru rabljenih vozil Avtoline pravijo: »Izbiranje 
rabljenega vozila pri pooblaščenem trgovcu je enostavnejše in 
hitrejše kot brskanje po spletu. Pri nas imamo vedno na zalogi ok-
rog 40 vozil različnih modelov in blagovnih znamk. Kupci si vozila 
lahko ogledajo ter se z njim odpeljejo na testno vožnjo. Večino-
ma pri nas najdejo primerno vozilo, v primeru, da imajo povsem 
specifične želje, pa lahko avto pripeljemo tudi po naročilu. V vsa-
kem primeru kupcem prihranimo veliko časa, energije in denarja.«
Ko kupujemo rabljeno vozilo, nas zanima, v kakšnem stanju je, kaj 
se je z njim dogajalo v preteklosti in koliko dodatnih stroškov nam 
bo prineslo. Večje tveganje obstaja, ko rabljen avto kupujemo od 
fizične osebe, saj nimamo nobenih zagotovil, da je res v tako dob-
rem stanju, kot ga prodajalec prikazuje. V Centru rabljenih vozil 
Avtoline se zavedajo, da imajo kupci pri nakupu rabljenega vozila 

veliko dvomov. »Zelo dobro razumemo številne strahove kupcev 
pred izbiro rabljenega avta. Največ vprašanj se pojavlja v zvezi z 
morebitnimi skritimi napakami ali poškodbami ter servisno zgo-
dovino vozila. Zato pri dobavi rabljenih vozil sodelujemo s pre-
verjenimi partnerji. Velika večina vozil, ki jih imamo na zalogi, je iz 
uvoza, dobavljena so s strani velikih finančnih oz. leasing hiš pro-
izvajalskih avtomobilskih koncernov iz Nemčije, Belgije in Fran-
cije. Ta vozila so redno vzdrževana, kar pomeni, da je vsak rabljen 
avto znanega izvora, s servisno zgodovino, iz katere so razvidna 
vsa izvedena popravila in opravljena vzdrževalna dela.«

JE ŠTEVILO PREVOŽENIH KILOMETROV REALNO?

V Sloveniji kupci radi izbiramo rabljeno vozilo glede na število 
prevoženih kilometrov. Uporabljamo jih kot merilo izrabe vozi-
la, na podlagi katere ocenimo njegovo vrednost. V preteklosti so 
mnogi prilagajali števce prevoženih kilometrov ter tako avtu do-
ločili višjo vrednost. 
Resna večja podjetja, prodajalci rabljenih vozil, se zavedajo, da je 
prikrivanje prevoženih kilometrov tek na kratke proge. »V podje-
tju Avtoline je visoka profesionalnost osnovna vrednota, na pod-
lagi katere gradimo zaupanje ter dolgoročni odnos s kupci. Dob-
ro vemo, da se v primeru slabih praks nekaterih prodajalcev o njih 
hitro razširi glas, ki jim gotovo ne koristi. Vozila, ki jih dobavljamo 
iz uvoza, imajo v servisni zgodovini zabeležena stanja kilometrov, 
pri katerih so se opravljala določena vzdrževalna dela ali popravi-
la avta. Prilagajanje je tako dejansko nemogoče.« 
Samo število prevoženih kilometrov ni dovolj za ocenjevanje sta-
nja in vrednosti vozila. Božič dodaja: »Avtomobili, uvoženi iz Nem-
čije, Belgije ali Francije, imajo običajno višje število prevoženih 
kilometrov kot vozila podobne starosti, ki jih vozimo v Sloveni-
ji. Vedeti moramo, da ljudje v večjih evropskih državah dnevno 
prevozijo veliko kilometrov po avtocestah, saj se vozijo v službo 
v precej bolj oddaljena mesta kot mi. Vožnja na dolgih relacijah in 
dobrih cestah pa je do avta veliko bolj prijazna kot vožnja na krat-
ke razdalje, po slabših cestah, po mestu, z veliko prižiganja motor-
ja, ustavljanja in odpiranja vrat. Tako je lahko avto iz uvoza z npr. 
130.000 prevoženimi kilometri v veliko boljšem stanju kot enako 
star avto iz Slovenije z na primer 90.000 prevoženimi kilometri.«

ZAUPANJE JE KLJUČNEGA POMENA

Mnogim se je že zgodilo, da se je kmalu po nakupu rabljenega vo-
zila avto začel kvariti, stroški popravil pa so se kopičili. Če smo avto 
kupili pri fizični osebi, si žal ne moremo pomagati. Centri z rablje-
nimi vozili za morebitne nevšečnosti poskrbijo že prej, saj vsako 
vozilo pregledajo v servisni delavnici takoj ob dobavi. »V Avtoli-
neu vsa rabljena vozila posebej pripravimo za prodajo, saj želimo 
kupcem zagotavljati samo tehnično brezhibne avtomobile. Naši 
servisni strokovnjaki natančno pregledajo vse vitalne dele vozi-
la, na avtu pa opravimo tudi tehnični pregled. Smo pooblašče-
ni serviser za vozila Škoda in Citroën, zato izpolnjujemo njihove 
zelo visoke standarde kakovosti popravil. In ker opravljamo tudi 
tehnične preglede, dobro vemo, kdaj je vozilo brezhibno ter var-

no in kdaj ne. Vedno poskrbimo za to, da so v prodaji le brezhib-
na vozila, z urejeno dokumentacijo in poravnanimi dajatvami.«
Kupci smo zaradi morebitnih slabih izkušenj pri nakupu rabljene-
ga avta še vedno precej negotovi. Zato večji prodajni centri, kot 
je Avtoline v Krškem, kupcem zagotavljajo jamstvo pri nakupu 
avtomobila. »Zaupanje kupcev v naša vozila je najpomembnej-
še. Tako ob nakupu rabljenega vozila, starega do deset let, z do 
200.000 prevoženimi kilometri, zagotovimo najmanj 6- ali pa celo 
12-mesečno jamstvo preko nemške zavarovalnice CarGarantie, ki 
je že skoraj 50 let med vodilnimi in najbolj izkušenimi avtomobil-
skimi zavarovalnicami v Evropi. Jamstvo zajema brezplačna po-
pravila sklopov motorja, menjalnika, zavor, pogonskega sistema 
in krmiljenja, gorivnega, hladilnega ter izpušnega sistema in elek-
trične opreme. Popravila se lahko izvedejo na katerem koli poob-
laščenem servisu v Evropi, kjer se vgrajujejo novi in originalni na-
domestni deli. Kupcem vedno stojimo ob strani ob uveljavljanju 
jamstvenega zahtevka.«

NAČINI PLAČILA IN SKRB ZA VOZILO

Rabljeni avtomobili pri pooblaščenih prodajalcih so malo draž-
ji, kot če ga kupimo pri fizični osebi, a je nakup precej manj tve-
gan. »Prepričan sem, da malenkost višja cena ne odtehta zave-
danja, da je kupljen avto varen, brezhiben in ga bomo brez skrbi 
vozili več let. Zato, da je nakup lažji, kupcem ponudimo tudi od-
kup starega vozila (staro za staro) ter financiranje na obroke do 
7 let. V Avtolineu lahko kupci na enem mestu uredijo tudi pre-
pis, zavarovanje in registracijo vozila, kasneje pa opravljajo teh-
nične ter redne servisne preglede. Avto tako zelo dobro pozna-
mo in kupcem kasneje svetujemo pri njegovem vzdrževanju.«
Odločitev za nakup rabljenega vozila ni enostavna, saj moramo 
pretehtati veliko dejavnikov. Vsi si želimo, da se bomo z avtom vo-
zili več let, da nas bo vedno pripeljal na cilj in da z njim ne bomo 
imeli prevelikih stroškov. Preudarni kupci se zavedamo, da ne 
gre samo za nakup vozila, ampak tudi za njegovo vzdrževanje v 
kasnejših letih uporabe. Samo pri novem avtomobilu smo lah-
ko popolnoma mirni, vendar pa tudi pri nakupu rabljenega vo-
zila z modrimi odločitvami zmanjšamo vsa morebitna tveganja.
 J. Ž. 

Kje in kako kupiti rabljeno vozilo?
Skorajda ni gospodinjstva, družine ali podjetja, ki se ne bi vsakih nekaj let znašlo pred večjo odločitvijo – nakupom avtomobila. To je precej zapleten proces, pri 
katerem se kmalu pojavi preprosto vprašanje – kupiti novo vozilo ali si omisliti rabljenega. Ne glede na prednosti nakupa novih avtomobilov ljudje še vedno radi 
izberemo rabljena vozila. Tak nakup je običajno ugodnejši, je pa gotovo bolj tvegan. Zato smo podrobneje raziskali, kaj so značilnosti nakupa rabljenega vozila, 
kaj so njegove prednosti in pasti ter na kaj moramo biti kupci pozorni, da se jim čim lažje izognemo.

»Največje prednosti nakupa rabljenega vozila so velika in 
pestra izbira, nižja cena ter manjša izguba vrednosti.«

Rabljena vozila pri pooblaščenem trgovcu 
so znanega izvora, so redno vzdrževana ter imajo 

jasno servisno zgodovino.

Rabljena vozila pri pooblaščenem trgovcu so temeljito 
pregledana, očiščena in tehnično brezhibna ter vključujejo 
6- ali 12-mesečno jamstvo. Kupci na enem mestu uredimo 

financiranje vozila, prepis, registracijo in zavarovanje, 
kasneje pa opravljamo tehnične in servisne preglede.

Damijan Božič, vodja 
prodaje rabljenih vozil 
v Centru rabljenih vozil 

Avtoline
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Rentgenske žarke je leta 1895 odkril 
Wilhelm Konrad Röntgen. Znanstveni-
ki, fiziki in zdravniki so takoj po odkri-
tju pričeli raziskovati možnost njihove 
uporabe v različne namene in leta 1896 
sta radiologija in stomatologija kot veji 
medicine postali nerazdružljivi. Takrat 
je namreč nemški zobozdravnik dr. Otto 
Walkhoff naredil prvi rentgenski posne-
tek zob (slika 1). 
Bolezni v ustih se razvijajo daljše časovno obdobje, zato je postavi-
tev pravočasne pravilne diagnoze izrednega pomena. Analiza rent-
genskih posnetkov je osnovni diagnostični pripomoček pri ugo-
tavljanju stopnje oralnega zdravja trdih in mehkih tkiv v ustih. Ko 
nastopijo težave je običajno že prepozno. Poleg postavitve diagno-
ze omogoča tudi načrtovanje in izvajanje zdravljenja ter terapevt-
sko in post-terapevtsko spremljanje.
Za rentgensko slikanje ustne votline imamo na voljo več tehnik, ki 
se razlikujejo glede na velikost prikazanega predela, ločljivost, na-
tančnost, obremenitev pacienta s sevanjem, način prikaza in tudi 
ceno. Vsaka tehnika ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, ki jih 
mora zobozdravnik poznati, da lahko izbere najbolj primerno teh-
niko za prikaz določene bolezenske spremembe. 

VRSTE SLIKOVNIH PREISKAV V DENTALNI DIAGNOSTIKI

V osnovi posnetke delimo na dvo-dimenzionalne (2D) in tro-di-
menzionalne (3D).
2D diagnostika nam omogoča enostavno analizo posameznih zob 
z lokalnimi rentgenskimi posnetki (slika 2). Ortopantomogram (or-
topan), je prav tako 2D posnetek, ki poleg zob obeh čeljusti pri-
kazuje še čeljustne kosti, sklepe, sinuse in delno očesni votlini. 

Zobozdravniki ga uporabljajo predvsem 
za ugotavljanje zobnega statusa, odkri-
vanje skritih zobnih struktur, malignih 
ali benignih mas, za odkrivanje zobne-
ga kariesa in drugih sprememb v gosto-
ti kosti in obzobnih tkivih.
Pregledni 2D metodi pogosto sledi 3D 
računalniška tomografija CBCT, ki pod-
krepi osnovno informacijo ortopana z bi-

stveno boljšo natančnostjo in razkrije popolnoma običajne struktu-
re in prav tako vnetna dogajanja, ki jih z 2D tehnikami ne moremo 
zaznati. 

KAJ PRAVZAPRAV JE RAČUNALNŠKA TOMOGRAFIJA?

Princip klasične računalniške tomografije (CT) je v večkratnem na-
tančnem merjenju oslabitve rentgenskih žarkov skozi del telesa s 
pomočjo detektorjev rentgenskih žarkov. Pacient je pozicioniran 
med rentgensko cevjo in detektorjem ionizirajočega sevanja, ki kro-
žita okoli njega. Pri ekspoziciji vstopi vanj znana količina rentgen-
skih žarkov, na drugi strani pa detektor meri koliko se jih je v dolo-
čeni smeri izgubilo, t.j. absorbiralo v telesnih organih. Računalnik 

nato analizira podatke na osnovi oslabitve žarkov in iz njih sesta-
vi panoramski posnetek, slike prerezov v različnih ravninah ali 3D 
rekonstrukcijo (slika 3). 
V dentalni medicini klasične medicinske CT aparate vedno bolj na-
domeščajo CBCT aparati, namenjeni slikanju določenega dela če-
ljusti. Prednosti teh naprav sta boljša ločljivost in manjša obre-
menitev pacienta s sevanjem, kot posledici krajšega časa slikanja.

TRO-DIMENZIONALNO SLIKANJE ČELJUSTI ALI CBCT

CBCT (Cone beam computer tomography) je ena izmed vrst CT ra-
čunalniške tomografije, pri kateri izhajajo žarki v obliki stožca - di-
vergentni žarki. To je tudi poglavitna razlika, ki ga ločuje od nava-
dnega CT, ki za slikanje uporablja precej vzporedne žarke. Pri CBCT 
rentgenski diagnostiki lahko z manj opravljenimi slikanji dobimo 
enako dobro sliko kot s klasično CT tomografijo. Prav tako gre tu 
za pulzno slikanje. To pomeni, da sevanje ni neprestano, ampak 
se sproži samo v določenih časovnih intervalih. 
Sedaj veste kakšno rentgensko diagnostiko poznamo in uporab-
ljamo v zobozdravstvu, več o tem zakaj, kdaj in kako uporabljamo 
3D rentgensko slikanje pa boste izvedeli v našem marčevskem 
prispevku.

Slika 2:  
Lokalni posnetek zobSlika 1: Prvi rentgenski 

posnetki zob.

Zobozdravstvena rentgenska diagnostika
Dvo- in tro-dimenzionalno rentgensko slikanje

Rentgenski slikovni prikaz določenih organov je mogoč zato, ker imajo različna tkiva, organi in snovi različne fizikalne lastnosti. Ob prehodu skozi snov rentgenski žarki slabijo, 
se sipajo ali razpršujejo. Mineralizirana tkiva te žarke slabijo bolj kot mehka tkiva, zato so na rentgenski sliki vidna kot svetli predeli.

NOVO MESTO, T: 040 334 548
BTC Novo mesto, Dvorana b1, prostor p05
Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto

LJUBLJANA, T: 040 334 548
BTC City, Grška ulica, Hala 9
Šmartinska 152, 1000 Ljubljana

BISTVO JE OČEM NEVIDNO …
Z rentgenskimi žarki vidimo več in vidimo 
bolje. Tudi kadar govorimo o zobeh.

Če želite visoko kakovostno rentgensko 
diagnostiko, ki pomaga pri zgodnjem 
odkrivanju bolezenskih stanj v ustih, pokličite 
Green CT rentgenski center v Novem Mestu.

info@rentgen.si    http://rentgen.si/

Slika 3: Prikaz vzdolžnega (levo), aksialnega (sredina) in 
frontalnega prereza pri CBCT posnetku.



Posavski obzornik - leto XXII, številka 4, četrtek, 15. 2. 2018 15OBVESTILA

»Če bi vprašal ljudi, kaj si želijo, bi odgovorili, da želijo hitrejše 
konje«, je zapisal Henry Ford, ustanovitelj podjetja Ford Motor 
Company. Razmišljal je izven ustaljenih okvirjev in naredil korak 
naprej. Ljudem ni ponudil tistega, kar so poznali in po čemer so 
hrepeneli, ponudil jim je nekaj več, ponudil jim je svojo vizijo. 

V naših ordinacijah in zobotehničnih laboratorijih sledimo smerni-
cam naprednega zobozdravstva ter ves čas uvajamo in izvajamo 
postopke, ki presegajo klasične metode. Zato smo se tudi odločili 
za Fordov ‘’več’’, ki v zobozdravstvu predstavlja digitalni pristop 
k našemu delu z vami (slika 1). Nudi natančnost in visoko estet-
ske rešitve - dve lastnosti na katerih temelji sodobna protetična 
oskrba. Terapevti klinike Ustna Medicina se zavedamo, da je za 
doseganje visokih ciljev prehod iz analognih tehnik na digitalne 
oblike dela nujen in neobhoden. Nudi točno to, kar večina naših 
gostov želi in zasluži - hitrejšo, natančnejšo in posledično vrhun-
sko oskrbo.

Temeljni kamen digitalizacije zobozdravstvenih postopkov je bil 
postavljen že leta 1980 z razvojem postopka intra-oralnega skeni-
ranja. Intra-oralni skener je optični bralnik, naprava, s katero lahko 
v nekaj minutah posnamemo več sto dvodimenzionalnih digital-
nih posnetkov vaših zob ter dlesni. V skoraj štiridesetih letih so 
tehnologijo izpopolnili do te mere, da so restavracije, narejene 
na podlagi digitalnega odtisa, izdelane z izjemno natančnostjo. 
Intra–oralno skeniranje zahteva od nas zobozdravnikov nove 
veščine, ki smo jih s trudom tudi osvojili.  Postopek je za paci-
enta veliko hitrejši kot klasično odtiskovanje. Tekom celotnega 
postopka izdelave vaše nove protetične rešitve si namreč vsi 
obiski sledijo hitreje in to s skoraj ničelno možnostjo zapletov. 
Na ta način prihranimo kar 30 – 50 % vašega časa. Postopek je 
udobnejši, saj se izognemo uporabi odtisnih žlic in odtisnih mas. 
Največja prednost za pacienta pa je možnost takojšnjega ogle-
da 3D virtualnega modela trenutnega stanja (slika 2) in kasneje 
3D modela načrtovane protetične oskrbe (slika 3). Slednje olajša 
komunikacijo med zobozdravnikom in zobozdravstvenim laboratori-
jem in kar je še bolj pomembno - izboljša komunikacijo med vami in 
zobozdravnikom. Tako uspešneje uskladimo vaše želje in zahteve s 
strokovnim načrtom, vse to pa vodi h kakovostnejši terapiji in večje-
mu zadovoljstvu. 

Danes lahko z intra-oralnim skeniranjem posnamemo do 1000 dvo-
dimenzionalnih fotografij vaših zob in obzobnih tkiv. Barvni virtualni 
3D model tako predstavlja natančno repliko stanja v vaših ustih.

NATANČNOST 

Ena izmed najpomembnejših lastnosti, ki govori o natančnosti 
izdelave keramične zobne krone/prevleke, je prileganje izdelka na 
obrušen zob. Špranjo na stiku roba preparacije in roba prevleke 
merimo v mikrometrih (µm) - klinično sprejemljive velikosti špra-
nje pri izdelavi protetičnih nadomestkov merijo tja do 120µm. 

Raziskave so dokazale, da je digitalni odtis natančnejši od klasič-
nega/fizičnega odtisa, saj velikost špranje pri prvem meri 10µm, 
pri klasičnem načinu pa je špranja kar za 250 % večja. Z večanjem 
špranje narašča količina zobnih oblog, ki tam zastaja. S tem pa 
tudi število bakterij, kar vodi do vnetih dlesni in nastanka zobne 
gnilobe ob robu prevlek. 

Izredna natančnost dolgoročno prihrani vaš in naš čas. Kako? Če 
skupaj stopimo v prihodnost, bomo vašo dotrajano konstrukcijo 
po dvajsetih letih enostavno sneli, morda izvedeli potrebne po-
pravke in prilagoditve ter v istem obisku digitalno odtisnili. Zobje 
bodo pod prevlekami, narejenimi na osnovi intra-oralnega skeni-
ranja, namreč zdravi, brez zobne gnilobe. 

Natančnost izdelka opredelimo tudi glede na primernost stika s 
sosednjimi zobmi ter z zobmi v nasprotni čeljusti in z odnosom 
do dlesni. Pri intra-oralnem skeniranju je manj prostora za človeš-
ke napake, saj je izdelava prevlek računalniško vodena. Prav tako 
pa lahko odštejemo možnosti napak zaradi dimenzijskih spre-
memb in posledično nenatančnosti odtisnih in laboratorijskih 
mas. Dobro prileganje novo izdelanega protetičnega nadomestka 
pa je zagotovo najpomembnejši dejavnik pri njegovem dolgoroč-
nem preživetju.

HITROST IN UDOBJE 

Veliko prednost pred klasičnim načinom odtiskovanja predstavlja 
hitrost postopka intra-oralnega skeniranja, saj ga izvedemo vsaj 
dvakrat hitreje od klasičnih postopkov. Tako prihranimo vaš in 
naš čas. Kadar je potrebno na obrušenem zobu ali odtisu narediti 
manjše popravke, celotnega postopka ni potrebno ponavljati. Do-
ločen predel enostavno izbrišemo in ponovno skeniramo samo 
tisti del, ki ga želimo popraviti. Na ta način zmanjšamo potrebo 
po korekcijah, ki bi zaradi nenatančnosti izdelave prevlek skoraj 
vedno sledile ob cementiranju končnega izdelka. Hitrost in na-
tančnost pacientu torej omogočata popolno oskrbo ob znatno 
manjšem številu obiskov.

Digitalno odtiskovanje je za vas veliko bolj prijetno in udobno, saj 
ne uporabljamo kovinski odtisnih žlic ter tekočih mas, ki dražijo 
grlo. Izredno prijazno je tudi do vseh, ki imajo poudarjen neprije-
ten bruhalni refleks. Zahvaljujoč hitrosti in preciznosti intra-oral-
nega skeniranja se v preteklosti dolg in neprijeten postopek odti-
skovanja prelevi v kratek in udoben obisk vašega zobozdravnika.

TAKOJŠEN VPOGLED 3D MODELA TRENUTNEGA STANJA – 
OLAJŠANA KOMUNIKACIJA 

S spremembo nasmeha se ne moremo izogniti spremembi vaše-
ga celotnega videza. Da se z načrtovano izboljšavo strinjate, jo 
morate najprej razumeti in si jo predstavljati. Vizualizacija trenut-
nega stanja ter kasneje načrtovane protetične oskrbe predstavlja 
pomembno orodje pri uspešni komunikaciji med vami in vašim 
zobozdravnikom. Intra-oralno skeniranje nudi takojšen pogled 
virtualnega 3D modela trenutnega stanja zob iz vseh strani, kar 
izboljša vaše razumevanje postopkov in končnega rezultata. Z ra-
čunalniško simulacijo vašega novega nasmeha, ki jo pripravimo 
na podlagi digitalnega odtisa, vam predstavimo idejo o prihajajoči 
spremembi, vi pa se čustveno lažje in hitreje poistovetite z novim 
nasmehom (sliki 4 in 5).

Digitalizacija postopkov na mnogih področjih vašega vsakdana 
omogoča prilagoditev hitremu tempu modernega življenja. Z 
uvedbo digitalnih postopkov v zobozdravstvu prihranimo ogrom-
no vašega dragocenega časa, udobnost in prijaznost posegov na 
zobozdravniškem stolu pa sta z uporabo intra-oralnega skenerja 
postali sedanjost. Če naštete prednosti združimo z natančnostjo 
izdelave vaših protetičnih rešitev, rezultat prinaša obojestransko 
zadovoljstvo.

V našem naslednjem prispevku boste izvedeli več o kakovostnih 
začasnih restavracijah, izdelanih na podlagi digitalnega odtisko-
vanja. Te nudijo kratkoročno ali dolgoročno prehodno rešitev za 
čas do izdelave končnega keramičnega izdelka in omogočajo 
podzavestno privajanje vašemu novemu nasmehu.

DIGITALNA SEDANJOST ZOBOZDRAVSTVA
Prihodnost je digitalna. Prihodnost je tu, zdaj!

Slika 1: Z digitalizacijo zobozdravniških postopkov je komunikacija med vami 
in zobozdravnikom veliko boljša.

Slika 2: Digitalni odtis začetnega stanja, ki do potankosti posnema obliko in 
barvo zob ter dlesni.

Slika 3: Simulacija končnega videza zob, kjer upoštevamo vaše
želje in strokovna pravila lepega nasmeha.

Slika 4: Prekrivanje digitalnega navoska z začetnim stanjem olajša predstavo 
predlagane izboljšave nasmeha.

Slika 5: Vpogled v 3D model trenutnega stanja po končanem digitalnem odti-
skovanju zagotavlja dobro komunikacijo med vami in zobozdravnikom.

DO LEPEGA NASMEHA V ENEM DNEVU

• pripravimo zobe in jih oskrbimo z visoko estetskimi provizoriji

• povrnemo lep nasmeh, normalno žvečenje in prehranjevanje

• izvedemo odtis BREZ neprijetnih odtisnih žlic in mas 

• pokažemo virtualni predlog spremembe oblike, položaja in velikosti zob

• omogočimo postopno podzavestno privajanje novemu nasmehu

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

Z ENIM OBISKOM VAMNAROČITE SE NA 
BREZPLAČNI POSVET

Do 19. 3. 2018 vam podarjamo brezplačno sonično zobno ščetko Waterpik v vrednosti 127,79 €, 
če se odločite za dolgotrajne digitalne provizorije. Pohitite, saj je število mest omejeno na sedem.

"Iskrena zahvala dr. Beletu za strokovno popravilo mojih zob. Končno imam spet lep nasmeh. 
Dr. Beleta priporočam vsakomur, saj je s svojim znanjem in strokovnostjo kos vsaki težavi".

Pavla K., Novo mesto
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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.

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.

Psička LENA (18024-KK) je pri-
jazna in živahna, rada je v druž-
bi ljudi, je navajena na povodec 
in vodljiva. Stara je približno tri 
leta, srednje rasti. Je sterilizirana 
in veterinarsko urejena, priprav-
ljena na odhod v nov dom. Zaže-
len je dom, kjer bo lahko bivala v 
notranjosti. 

ROLO (18037-B) je mlad kuža, 
star približno leto do dve in sre-
dnje rasti. Rolo je novinec v za-
vetišču, zato bo za odhod v nov, 
odgovoren in ljubeč dom prip-
ravljen v drugi polovici februar-
ja. Možna je rezervacija. 

Občina Brežice vabi vse zainteresirane na 

3. KMETIJSKI FORUM,
ki bo v četrtek, 22. februarja 2018, s pričetkom ob 18. uri

v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice 
(Gubčeva 10a, Brežice).

Ker se Občina Brežice zaveda podnebnih sprememb, ki najbolj 
prizadenejo prav kmetijstvo, občina v odziv na vse pogostej-
še elementarne nesreče na našem območju organizira posvet, 
na katerem bodo strokovnjaki predstavili možnosti prilagaja-
nja in zaščite. 

PROGRAM FORUMA:
• Uvodni nagovor, Ivan Molan, župan občine Brežice;
• Protitočne bočne mreže in različni načini preprečevanja ško-

de po pozebi v vinogradništvu ter ekonomski vidik uporabe, 
Roman Štabuc, univ. dipl. inž. kmet., specialist za vinogradni-
štvo, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor;

• Izgradnja namakalnih sistemov kot učinkovit način prepre-
čevanja škode zaradi suše in pozebe, Andreja Brence, univ. 
dipl. inž. kmet., svetovalka za sadjarstvo, Kmetijsko gozdar-
ski zavod Novo mesto;

• Uporaba sodobnih informacijskih tehnologij v vinogradni-
štvu - praktične izkušnje na primeru vinogradniškega pose-
stva Sremič, Aleš Germovšek, univ. dipl. inž. kmet, Inštitut za 
preučevanja in raziskave v kmetijstvu.

Po zaključku predstavitve sledi družabni del srečanja, ki je na-
menjen izmenjavi medsebojnih izkušenj in pridobivanju doda-
tnih informacij v osebnem pogovoru s predavatelji.
   

Vljudno vabljeni!

Občina Brežice je v letu 2016 
kot dodatno spodbudo k razvo-
ju podjetništva uvedla javni raz-
pis za dodeljevanje pomoči za 
spodbujanje razvoja gospodar-
stva na območju industrijskih in 
obrtno poslovnih con. Javni raz-
pis za sofinanciranje nakupa ze-
mljišč se je izkazal za učinkovite-

Občina Brežice zagotavlja osnovne pogoje za razvoj podjetništva, poleg različnih ukrepov tudi z urejanjem in komunal-
nim opremljanjem poslovnih, obrtnih in industrijskih con (Obrtna cona (OC) Dobova, Industrijsko poslovna cona (IPC)
Brezina in Poslovna cona (PC) Slovenska vas). Ker so investitorji pokupili vsa razpoložljiva zemljišča v lasti občine, ob-
čina za prihodnje že načrtuje širitev con. 

ga, saj so bila v letih 2016 in 2017 
prodana vsa zemljišča v conah, ki 
so bila v lasti občine (pet zemljišč 
v OC Dobova in tri zemljišča v IPC 
Brezina), kjer je na voljo še nekaj 
zemljišč v lasti zasebnika.  Inve-
stitorji, ki so se odločili za nakup 
zemljišč, so lokalni podjetniki, ki 
želijo širiti svoje dejavnosti. 

Občina Brežice je po proda-
ji zemljišč zaradi zanimanja in 
povpraševanja potencialnih in-
vestitorjev že pripravila strokov-
no podlago za vse cone v obči-
ni, na podlagi katerih bo urejala 
nova zemljišča in izboljšala ce-
stne povezave do con. Tako ob-
čina načrtuje širitev OC Dobova 
v obsegu 10,5 ha v smeri proti 
Mostecu ter neposredno cestno 
povezavo med PC Slovenska vas 
in avtocestnim omrežjem.  Širi-
tev cone v Dobovi in ureditev 
cestne povezave v PC Sloven-
ska vas sta odvisni od sredstev, 
ki jih bo imela občina na razpo-
lago za investicije. Občina bo 
tudi kandidirala na razpisih za 
evropska sredstva za sofinanci-
ranje širitve OC Dobova, kar po-
meni, da bo investicijo izvedla 
do konca programskega obdob-
ja 2014-2021.  Prva okvirna oce-
na investicije za nova zemljišča 
v OC Dobova znaša cca. 2 mili-
jona evrov.

SUBVENCIONIRANJE 
NAKUPA ZEMLJIŠČ 

Do subvencioniranja nakupa ze-
mljišč so bila upravičena podje-
tja, ki so kupila zemljišča v okvi-
ru prostorsko urejenih poslovnih 
in obrtnih con z namenom vzpo-
stavitve novega obrata in širitve 
obstoječega obrata. Pogoji pri-
dobitve subvencije za nakup so 
bili začetek gradnje oz. poslova-
nja v roku dveh let od prejema 
pomoči, nova delovna mesta ali 
ohranitev obstoječih v nasled-
njih treh letih in izvajanje dejav-
nosti še vsaj pet let po končani 
naložbi. Glede na velikost pod-
jetja so bila ta upravičena do 30 
oz. 40 odstotkov subvencioni-
ranja cene. Po besedah župana 
občine Brežice Ivana Molana je 
glavni namen subvencij ohraniti 
in razviti podjetništvo in delovna 
mesta v občini Brežice. 

Župan Ivan Molan pravi, da je 
uvrstitev med 12 najprodornej-
ših slovenskih občin veliko pri-
znanje za Občino Brežice, še 
posebej zato, ker ocenjevalci 
ugotavljajo, da ima občina naj-
večji preboj ravno na področju 
gospodarskih dejavnosti, ki je 
bilo v preteklosti v bolj slabem 
stanju. Tu se kažejo rezultati raz-
ličnih spodbud za razvoj podje-
tništva, sprejetega prostorskega 
načrta občine ter ureditve indu-
strijskih in poslovnih con, ki jih 
pred leti ni bilo. Občina Brežice 
že nekaj let beleži konstantno 
rast, kar je rezultat trdega dela 
občine in vseh institucij, ki so s 
tem povezane. 

STABILEN RAZVOJ IN 
ŠTEVILNE DOBRE PRAKSE

Merljivi rezultati kažejo, da ima 
Občina Brežice eno najbolj dina-
mičnih gospodarstev v Sloveni-
ji. Po nastajanju novih podjetij 
je na 7. mestu, po prirastu pod-
jetij na 9. mestu in po rasti pri-
hodka na 33. mestu. Pri dobrih 
praksah občine oz. njenih jav-
nih zavodov so organizatorji v 
posebni publikaciji  Zlati kamen 
izpostavili Dneve podjetniških 
priložnosti, ki vključuje vrsto 
brezplačnih predavanj in delav-
nic za podjetnike, festival Breži-
ce, moje mesto, projekt PiMP za 

Na Bizeljskem se nadaljujejo dela obnove vozišča regionalne ceste 
R3-670, na odseku Bizeljsko – Orešje, ter izgradnja pločnika ob cesti 
v dolžini 350 m. V času gradnje je popolna zapora vozišča. Vse kraja-
ne in obiskovalce prosimo za razumevanje in upoštevanje spreme-
njene cestno-prometne signalizacije v času izvajanja del. Rok dokon-
čanja in predaja vseh del je načrtovana do konca meseca maja 2018, 
dela pa bodo potekala glede na vremenske razmere. 

Dela urejanja ceste in gradnje pločnika 
na Bizeljskem se nadaljujejo

Občina Brežice med 12 najbolj prodornimi 
slovenskimi občinami
Župan občine Brežice Ivan Molan se je udeležil konference Zlati kamen, kjer je v imenu občine prejel plaketo Zlati ka-
men 2018 za razvojni prodor 2018 v regiji od Koroške do Posavja. V obrazložitvi, zakaj je Občina Brežice uvrščena med 
12 najprodornejših slovenskih občin, so organizatorji izbora zapisali, da zaradi vrednosti indeksa preboja in dinamič-
nih kazalnikov ter dobrih praks, ki jih uvaja občina na področju turizma, pospeševanja podjetništva, zaposljivosti mla-
dih in pomoči starejšim. 

mlade iskalce zaposlitve, večge-
neracijski center ipd.

V sklopu predstavitev raziskave, 
kakšne preboje so delale sloven-
ske občine v zadnjih štirih letih, 
je bila Občina Brežice predsta-
vljena kot eden redkih prime-
rov v Sloveniji, kjer je razvoj iz 
leta v leto stabilen in rastoč. To 
potrjuje tudi podatek, da je bila 
Občina Brežice že drugič med 
nominiranci za nagrado Zlati ka-
men, prvič je bila nominirana 
leta 2013.

O PROJEKTU ZLATI KAMEN

Zlati kamen je sistem za spodbu-
janje in spremljanje razvoja na 
ravni lokalne samouprave. Zlati 
kamen meri na tisto, čemur so 
lokalne skupnosti namenjene: 
zagotavljanju pogojev za dobro 

življenje. Zlati kamen je skupni 
projekt dveh podjetij: podjetje 
SBR skrbi za vsebinski, Planet GV 
pa za organizacijski in poslovni 
razvoj. Pri vsebinskem razvoju 
in pri izbiri razvojno najbolj pro-
dorne občine sodelujejo s Stro-
kovnim svetom Zlatega kamna, 
neodvisnim telesom, v katerega 
so vključeni strokovnjaki s treh 
slovenskih univerz in iz prakse.
Nagrado Zlati kamen se od leta 
2012 podeljuje razvojno najbolj 
prodorni občini: torej tisti, ki za-
radi svoje razvojne, v prihodnost 
in v dobro vseh občanov usmer-
jene dejavnosti pomeni primer 
dobre prakse in zgled za osta-
le. Od leta 2015 so izbori po re-
gijah, Slovenijo so organizator-
ji razdelili na štiri regije. Občina 
Brežice sodi v regijo od Koroške, 
Savinjske, Zasavja do Posavja. 
Proces analize občin poteka v 
več fazah. Vključuje pregled 
kvantitativnih kazalnikov, ki so 
vključeni v indeks ISSO. Sem 
spadajo vsi javno dostopni po-
datki (AJPES, proračuni ipd.), 
sledi kvalitativna analiza občin in 
vsebinski pregled ključnih pro-
jektov občin. To je osnova za se-
lekcijo 12 kandidatov, ki pridejo 
v ožji izbor.

Pri razvoju metodologije je so-
deloval Strokovni svet Zlati ka-
men, ki ima odločilno vlogo tudi 

v procesu izbire zmagovalne ob-
čine. V svetu je več kot deset čla-
nov, ki zastopajo različne stroke. 
Člani Strokovnega sveta Zlatega 
kamna so: predsednica prof. dr. 
Vesna Mikolič, Znanstveno raz-
iskovalno središče Koper in člani 
dr. Ana Ješe  Perković, Filozofska 
fakulteta, oddelek za sociologi-
jo, dr. Pavel Gantar, sociolog, 
mag. Roman Rener, Geodetski 
inštitut Slovenije, Matjaž Ribaš, 
SID - Slovenska banka za razvoj 
in izvoz, dr. Simon Kušar, Filo-
zofska fakulteta, oddelek za ge-
ografijo, dr. Damjan Mandelc, 
Filozofska fakulteta, oddelek za 
sociologijo, dr. Aleš Pustovrh, 
Ekonomska fakulteta, Blaž Go-
lob, Smartis City d.o.o., mag. 
Marjan Širaj, AJPES centrala Lju-
bljana, mag. Robert Mulej, SBR 
d.o.o., in dr. Vladimir Korošec, 
Šola za ravnatelje.

Finalistke za nagrado Zlati ka-
men 2018 so bile občine  Aj-
dovščina, Kobarid, Postojna, 
Ivančna Gorica, Kočevje, Loga-
tec, Brežice, Radlje ob Dravi, Ža-
lec, Hoče-Slivnica, Murska Sobo-
ta in Ruše, nagrada Zlati kamen 
za leto 2018 je šla v roke Obči-
ne Kočevje. 

Vir: revija Zlati kamen, letni pre-
gled razvoja lokalnih skupnosti 
in www.zlatikamen.si 

Občina Brežice načrtuje širitev obrtnih 
in poslovnih con
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Občina Krško objavlja razpis za sofinanciranje izvedenih inovativ-
nih programov in prireditev na tržnici Videm, promocijo lokalnih 
izdelkov in kmetij na območju občine Krško, spodbujanje nakupov 
na tržnici, osveščanje kupcev o lokalno pridelani ter sezonski hra-
ni in organizacijo dogodkov na tržnici Videm ter celostno promoci-
jo tržnice. Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje, je 
49.000 evrov, vloge pa pričakujejo do petka, 2. marca 2018, najka-
sneje do 13. ure na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpi-
sna dokumentacija  je na voljo na spletni strani Občine Krško v ru-
briki Javni razpisi. 
Dodatne informacije posreduje Magdalena Krošelj na telefonski šte-
vilki 07/49 81 319 oz. e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si.

Začetek del obnove nadhoda 
nad železniško progo v Krškem
Nadhod nad železniško progo pri železniški postaji v Krškem, ki je 
bil že nekaj časa zaprt, saj je bil že zelo dotrajan, so 3. februarja 
odstranili. Do konca junija letos bo za prehod nad železniško pro-
go stal nov nadhod.

Občina Krško je v sodelovanju s Slovenskimi železnicami k projek-
tu obnove nadhoda pristopila že v lanskem letu. Kot je pojasnil žu-
pan občine Krško mag. Miran Stanko, so v prvi fazi pristopili k ob-
novi, vendar se je izkazalo, da le obnova nadhoda ne bo dovolj, saj 
je bil nadhod preveč dotrajan in posledično nevaren. Zato so razpis 
v drugi polovici leta ponovili s ciljem nadhod odstraniti in postavi-
ti novega. Za pripravo projektne dokumentacije, odstranitev stare-
ga nadhoda ter izdelavo in postavitev novega nadhoda je bilo izbra-
no podjetje Willy Stadler. Vrednost naložbe znaša 97.000 evrov, na 
občini pa pričakujejo, da bodo uspešni na razpisu ministrstva za in-
frastrukturo s področja trajnostne mobilnosti in da bo projekt del-
no sofinanciran iz evropskih sredstev.

ŽUPAN GOSTIL PREDSTAVNIKE VERSKIH SKUPNOSTI V OBČI-
NI - Župan občine Krško mag. Miran Stanko je včeraj s sodelavci 
v Krškem gostil predstavnike verskih skupnosti, ki delujejo v obči-
ni Krško. Potem ko so si pod vodstvom župnika Marka Burgerja in 
ob prisotnosti predsednika KS Veliki Trn Francija Lekšeta ogleda-
li obnovljeno cerkev sv. Vida na Ravneh v krajevni skupnosti Veli-
ki Trn, je župan gostom predstavil delo in naložbe občine Krško v 
letu 2017 in načrte za letošnje leto. Na področju kulturne dedišči-
ne je po njegovih besedah Občina Krško v lanskem letu za obnove 
preko razpisa namenila nekaj manj kot 37.700 evrov. Med drugim 
tudi za konservatorsko restavratorska dela na oljni sliki sv. Jožefa 
na cerkvi na Trški Gori v krški župniji, prav tako konservatorsko re-
stavratorska dela na stranskem oltarju sv. Frančiška cerkve v žu-
pniji sv. Križ v Podbočju, za obnovo spomenika NOB v Dobravi pri 
Podbočju, za obnovo stranskih lesenih oltarjev v cerkvi sv. Duha na 
Raztezu v brestaniški župniji, zadnjo fazo obnove fasade cerkve sv. 
Ruperta v videmski župniji ter za gradbeno sanacijska dela na zu-
nanji fasadi in notranja pleskarska dela v cerkvi sv. Vida na Ravneh.

Skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju 
občine Krško za šolsko leto 2018/2019
K vpisu vabimo starše, ki želite v 
šolskem letu 2018/2019 vključi-
ti svojega otroka v enega izmed 
vrtcev na območju Občine Kr-
ško, in sicer:
• Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča 

Brestanica, telefonska 
številka: 07/62 02 460 ali 
07/49 73 025

• Vrtec pri OŠ Koprivnica, 
telefonska številka:  
07/49 76 900

• Vrtec pri OŠ Leskovec pri 
Krškem, telefonski številki: 
040 284 707 ali 040 837 106

• Vrtec pri OŠ Podbočje, 
telefonska številka:  
07/49 77 030

• Vrtec pri OŠ Raka, telefonska 

številka: 07/49 13 546
• Vrtec pri OŠ XIV.divizije 

Senovo, telefonska številka: 
07/48 81 910

• Vrtec Krško, telefonska 
številka: 07/62 05 400

Vse dodatne informacije v zvezi 
z vpisi v vrtec, vrstami  progra-
mov, ki jih izvajajo vrtci, poslov-
nim časom vrtca …, lahko prebe-
rete na spletnih straneh zgoraj 
navedenih vrtcev, kjer si lahko 
natisnete tudi vlogo za vpis v vr-
tec ali pokličite v vrtec. Vloga za 
vpis v vrtec na območju občine 
Krško za šol. leto  2018/2019 se 
nahaja tudi na spletni strani Ob-
čine Krško.

Pomembno je, da vlogo za vpis 
otroka v vrtec oddate pravo-
časno, ne glede na to, kdaj v 
šolskem letu 2018/2019 (torej 
v času od 1. 9. 2018 do 31. 8. 
2019), boste svojega otroka de-
jansko vključili v vrtec. Vlogo za 
vpis otroka je potrebno oddati 
najkasneje do petka, 16. mar-
ca 2018. 

Na podlagi vaših prijav za vpis 
otroka v vrtec bodo vrtci obli-
kovali oddelke za novo šolsko 
leto. Da bi bili lahko oddelki čim-
bolj popolnjeni in vrtci racional-
no organizirani, je pomembno, 
da prijave oddate čimprej oz. v 
predpisanih rokih. 

O sprejemu otrok novincev  v 
posamezni vrtec v šolskem letu 
2018/2019 boste starši oz. za-
koniti zastopniki s strani vrtcev 
dokončno obveščeni najkasneje  
po seji Občinskega sveta Občine 
Krško, ki bo predvidoma konec 
junija 2018 ali v začetku julija 
2018, na kateri bo obravnava-
na organizacija in sistemizacija 
delovnih mest v vrtcih občine Kr-
ško za šolsko leto 2018/2019. Na 
isti seji Občinskega sveta Občine 
Krško se bo odločalo o  višini do-
datne olajšave Občine Krško pri 
plačilu vrtca, ki sedaj znaša 30 % 
dodatnega znižanja pri plačilih 
staršev za programe v vrtcih.

V pripravi nova Strategija turizma občine Krško
Občina Krško je v sodelovanju s Centrom za podjetništvo in turizem Krško pričela z aktivnostmi za pripravo nove Stra-
tegije turizma občine Krško. Slednje narekuje dejstvo, da je bila na državni ravni sprejeta Strategija trajnostne ras-
ti slovenskega turizma 2017-2021, ki je prinesla večje spremembe tudi na področju organizacije turizma na nacionalni 
ravni. Posledično je potrebno na novo oblikovati tudi Strategijo turizma občine Krško, ki bo aktivnosti uskladila z izho-
dišči državne strategije, a hkrati poudarila tudi lokalno. 

V želji, da pripravimo strategi-
jo, ki bo pregledna, uporabna, 
usklajena z nacionalno strategi-
jo in bo hkrati upoštevala tudi 
lokalne interese, ponovno vabi-
mo vse gostince, vinarje, lastnike 
namestitev, upravljavce naravne 
in kulturne dediščine, turistične 
vodnike, organizatorje dogodkov, 
predstavnike vseh vrst društev, 
zainteresirano javnost in vse os-
tale deležnike v turizmu v občini 

Krško, da se udeležijo uvodnega 
srečanja, ki bo potekalo v četrtek, 
15. 2. 2018, ob 16. uri v Gostilni 
Kunst v Krškem, kot že objavljeno 
v prejšnji številki časopisa. 

Na uvodnem srečanju je namen:
• predstaviti nacionalno Strate-

gijo trajnostnega razvoja tu-
rizma 2017-2021, kot izhodi-
šče za pripravo nove Strategije 
in akcijskega načrta za občino 

Krško,
• predstaviti namen in cilje 

priprave Strategije in akcijske-
ga načrta za razvoj in spod-
bujanje turizma na destinaci-
ji Krško,

• predstaviti metodologija dela 
priprave Strategije in akcijske-
ga načrta,

• oblikovati delovno skupino za 
pripravo Strategije in akcijske-
ga načrta.

O nadaljnjih korakih priprave 
strategije bomo sproti obvešča-
li, skozi celoten proces pa so do-

brodošle vse pobude in ideje, ki 
jih bomo v okviru izdelave strate-
gije tudi preučili in po možnosti 
tudi vključili v dokument. Pobu-
de lahko občani oddajo na spo-
dnje naslove ali preko aplikaci-
je »Pobude občanov« na spletni 
strani Občine Krško.

Več informacij: Center za pod-
jetništvo in turizem Krško, Ces-
ta krških žrtev 46, Krško; T: 07/ 
49 02 220, E: info@cptkrsko.si in 
Občina Krško, Cesta krških žrtev 
14, Krško; T: 07/ 49 81 350; 
E: gregor.brodnik@krsko.si

Aleš Zajc (SMC) je vprašal, kakšna je trenutna situacija v zvezi z 
nadhodom nad železniško progo pri tovarni Vipap ter na kateri toč-
ki je projekt širitve knjižnice v Krškem. Zanimalo ga je tudi, koliko 
sredstev iz NORP-a za leto 2017 je bilo porabljenih za načrtovanje 
in izvajanje intervencijskih ukrepov, katere aktivnosti na tem podro-
čju je izvajal Občinski štab civilne zaščite, katere od nalog in ukrepov 
zaščite in reševanja je občina realizirala in v katerih šolah in vrtcih v 
občini Krško je nudila podporo pri predstavitvi teh ukrepov. Podal 
je še pobudo, da se v rebalansu proračuna za leto 2018 zagotovijo 
potrebna sredstva za investicijsko in gradbeno dokumentacijo za 
bazen v Krškem ter da se v letu 2019 začne izgradnja.
Jože Olovec (SDS) je predlagal, da se v okviru novega sistema jav-
nega naročanja izdela primerjalna analiza cen storitev, da se ugo-
tovijo učinki novega sistema in sprejmejo ustrezni ukrepi. Podal je 
še predlog, da se pred sprejemom rebalansa za leto 2018 omogo-
či krajevnim skupnostim, da podajo svoje predloge, ter da strokov-
ne službe krajevnim skupnostim podajo informacije, kateri predlo-
gi so bili upoštevani v dokumentu celostne prometne strategije.
Anton Petrovič (SD) je ponovno pozval k odzivu na akcijo zbiranja 
sredstev za Zalo Kozole. Podal je pobudo, da se opravi ogled in pris-
topi k sanaciji ureditve robnikov in klančin na Senovem. Vprašal je, 
kakšna je ali še bo vloga Odbora za olepševanje mesta Krško in ali 
je med člani odbora kakšen, ki bi bil pripravljen pristopiti k ponov-
ni ustanovitvi Turističnega društva Krško. Predlagal je, da se pri ure-
janju okolice, predvsem v smislu pomladitve različnih parkovnih ali 
drevorednih površin, sadijo medonosne avtohtone drevesne vrste.
Dušan Dornik (SMC)  je vprašal, zakaj je Občina Krško prodala 
objekt bivše Železnine družbi Kostak in za kakšno ceno. 
Vlado Grahovac (SLS) je vprašal, ali so pri izgradnji parkirišč pri ba-
zenu v Brestanici posajene avtohtone medovite rastline (drevesa).
Olivero Mirkovič (IDS) je zanimalo, kdaj je načrtovana novogradnja 
vrtca na Senovem.

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeželja v občini Krško za leto 2018
Občina Krško razpisuje nepovratna sredstva za uresničevanje ciljev 
ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2018 v višini 
134.000 evrov. In sicer 110.000 evrov za pomoč za naložbe v opred-
metena in neopredmetena  sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, po 10.000 evrov za nalož-
be za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospo-
darstvih ter za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji ter 4000 
evrov za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij. Vloge morajo zain-
teresirani oddati  do četrtka, 20. marca 2018, za prve tri ukrepe, za 
prevzemnika kmetije pa do ponedeljka, 1. 10. 2018. Razpisna do-
kumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško ali pa na od-
delku za gospodarske dejavnosti v času uradnih dni. Dodatne infor-
macije: Magdalena Krošelj na telefonski številki 07/ 49 81 319 ali 
e-pošta: magdalena.kroselj@krsko.si v času uradnih ur.

Javni razpis za sofinanciranje inovativnih 
programov, prireditev in promocije na tržnici 

Videm za leto 2018

Pobude, vprašanja in predlogi članic in članov 
Občinskega sveta z 29. redne seje 1. 2. 2018

Sofinanciranje sterilizacij in kastracij 
lastniških muc zaključeno

Razpis Občine Krško za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastni-
ških muc in psov je zaradi porabe vseh predvidenih sredstev za-
ključen.
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KINO SEVNICA
FEBRUAR 2018

Petek,16.2., ob 18.00
KOKO IN VELIKA SKRIVNOST    
animirana družinska pustolovščina (ZDA)

~

Petek,16.2., ob 20.00
PRAVA NOTA 3
glasbena komedija (ZDA)

~

Sobota, 17.2., ob 18.00
KOKO IN VELIKA SKRIVNOST    

~

Sobota, 17.2., ob 20.00
OBUPANA
psihološka drama Nemčija)

~

Petek, 23.2., ob 17.00
ČRNI PANTER
akcijski domišljijski spektakel (ZDA)

~

Petek, 23.2., ob 19.00
ZAMOLČANI DOKUMENTI
biografska zgodovinska drama (ZDA)

www.facebook.com/KinoSevnica
www.gremovkino.si

Sevnico so prejšnji petek že tradicionalno obiskali kurenti iz Cvet-
kovcev. V prostorih Občine Sevnica je skupino sprejel župan Sreč-
ko Ocvirk s sodelavci, obiskali pa tudi več drugih ustanov po občini.

Svet Krajevne skupnosti Boštanj 
se ob tej priložnosti vsako leto 
zahvali krajanom, ki s svojim 
delom še posebej prispevajo k 
boljšemu in polnejšemu življe-
nju ter k razvoju in ugledu kra-

Kulturni in krajevni praznik v Boštanju
V organizaciji krajevnih skupnosti in društev so po krajih sevniške občine prejšnji teden razveseljevali razni dogodki za 
kulturno obogatitev časa in prostora. Med njimi je Krajevna skupnost Boštanj s prireditvijo v dvorani TVD Partizan Bo-
štanj poleg kulturnega praznika tradicionalno obeležila tudi svoj krajevni praznik.

jevne skupnosti. Letošnja preje-
mnika priznanja sta Mario Gulič 
za dolgoletno aktivno delovanje 
v Prostovoljnem gasilskem dru-
štvu Boštanj in Slavko Zakšek za 
vsestransko delovanje na obmo-

čju krajevne skupnosti Boštanj. 
Plaketi sta nagrajencema po-
delila podpredsednik Krajevne 
skupnosti Boštanj Vinko Knez 
in župan občine Sevnica Sreč-
ko Ocvirk.

Osrednji kulturni program je 
oblikovala Sara Praznik sku-
paj z Mešanim pevskim zbo-
rom Zvon pod vodstvom Tineta 
Beca, pri čemer je občinstvo uži-
valo v uglašeni kombinaciji petja 
in igre. V luči dejstva, da bo le-

tošnje leto v Boštanju posveče-
no 180. obletnici rojstva Anto-
na Umeka-Okiškega, je navzoče 
nagovoril Damjan Žužek, pred-
sednik kulturno-umetniškega 
društva, ki nosi ime po pesniku 
in pisatelju, rojenem na Okiču. 
Nanizal je nekaj podrobnosti iz 
njegovega življenja, sledil je re-
cital pesmi. Prireditev je pove-
zovala Jelka Bec, za prijeten za-
ključek kulturno-družabnega 
dogodka pa so poskrbele člani-
ce Aktiva žena Boštanj. 

Podelitev priznanja Slavku Zakšku.

Izvajalci kulturnega programa na čelu s Saro Praznik

Podelitev priznanja Mariu Guliču.

Javni poziv zbiranja predlogov za podelitev 
priznanj na področju športa za leto 2017

Športna zveza Sevnica poziva k podaji predlogov za podelitev pri-
znanj na področju športa v občini Sevnica za leto 2017. Predlogi 
za priznanja se zbirajo v naslednjih kategorijah: 

• športnik leta,
• športnica leta,
• športna ekipa leta,
• perspektivni športnik / športnica,
• športna osebnost / prireditev / projekt,
• jubilejno priznanje za večletno delovanje športnega društva.

Kandidati za priznanja morajo v preteklem letu doseči odmev-
ne športne rezultate in imeti stalno bivališče na območju občine 
Sevnica oziroma biti na drug način povezani s sevniškim športom.
Kandidate za prejemnike priznanj lahko predlagajo klubi, društva 
in druge športne organizacije, javni zavodi, pravne osebe s sede-
žem na območju občine Sevnica in fizične osebe s stalnim prebi-
vališčem na območju občine Sevnica.
Postopek poziva, izbora in podeljevanja priznanj izvaja upravni 
odbor Športne zveze Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica in 
Javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejav-
nosti Sevnica. 
Predloge z obrazložitvijo, iz katere je razviden dosežek, mo-
rajo predlagatelji oddati pisno na naslov Športna zveza Sev-
nica, Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica ali na e-naslov 
sevnica@gibaj.se, najkasneje do petka, 23. februarja 2018, do 
12. ure. Celoten poziv je skupaj z dokumentacijo objavljen tudi 
na spletni strani www.obcina-sevnica.si.
Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj bo v četrtek, 15. mar-
ca, s pričetkom ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

Izbor županovega 
vina 2018

Vinogradniška društva sev-
niške občine pod pokrovi-
teljstvom in v sodelovanju 
z županom občine Sevnica 
Srečkom Ocvirkom tudi le-
tos organizirajo izbor za Žu-
panovo vino 2018, ki bo na-
menjeno promociji občine 
in bo imelo status protoko-
larnega vina za različne pri-
ložnosti. V letu 2018 bo kot 
županovo vino izbran cvi-
ček PTP, letnik 2017. 

Sprejem vzorcev bo to ne-
deljo, 18. februarja 2018, 
od 17. do 20. ure v Gostil-
ni Janc na Studencu, vse in-
formacije pa so objavljene 
v javnem pozivu, objavlje-
nem na spletni strani Ob-
čine Sevnica, www.obcina-
-sevnica.si. 

Prepričani smo, da bo tudi 
letošnje županovo vino us-
pešen promotor naše obči-
ne, naših vinogradnikov in 
vinogradniške dediščine, 
zato vljudno vabljeni k so-
delovanju.

Srečanje s ponudniki turističnih nastanitev

Občina Sevnica je 5. februarja pripravila predavanje za ponudnike 
turističnih nastanitev, ki so se seznanili z novostmi na področju vpi-
sa v register nastanitvenih obratov in poročanja v aplikaciji e-Turi-
zem. AJPES je namreč decembra 2017 vzpostavil Register nastanit-
venih obratov in spletno aplikacijo za poročanje podatkov o gostih 
in prenočitvah, imenovan eTurizem, ki ga bo od 1. marca letos pot-
rebno v celoti spoštovati, saj poročanje v starem sistemu ne bo več 
mogoče. Navzoči so bili seznanjeni tudi z možnostmi pridobitev traj-
nostnih okoljskih znakov za nastanitve, ki prinašajo večji ugled in 
boljšo prepoznavnost.

Srečanje je potekalo v prostorih Trškega dvorca pri Občini Sevnica

Kurenti na obisku

Obisk kurentov iz Cvetkovcev

w w w . o b c i n a - s e v n i c a . s i
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RADEČE - V organizaciji Prosvetnega društva Vrhovo in Obči-
ne Radeče so 2. februarja v Domu kulture na osrednji občin-
ski proslavi obeležili slovenski kulturni praznik. Priznanje 
Ivana Pešca je prejela violinistka Tanja Sonc.

Na proslavi, katere rdeča nit je 
bila poklon slovenskim litera-
tom in ljudem, ki večji del svo-
jih življenj posvečajo umetnosti, 
so podelili tudi bronaste, srebr-
ne in zlate ter častno Galluso-
vo značko, ki jih JSKD podeljuje 
za večletno udejstvovanje v lju-
biteljski kulturi na glasbenem 
področju. Priznanja je podelil 
vodja območne izpostave JSKD 
Laško Gašper Salobir.
Priznanje Ivana Pešca, priznanje 
za posebne dosežke in uspešno 
delovanje na kulturnem podro-
čju, je prejela ena izmed naju-
spešnejših mladih slovenskih vi-
olinistk, Radečanka Tanja Sonc. 
Glasbenica je kljub svoji mladosti sodelovala že z mnogimi orke-
stri doma in po svetu, dosegla zavidljivo število nagrad na mno-
gih tekmovanjih, koncertirala v Italiji, Nemčiji, Švici, Avstriji, Bel-
giji, Franciji, Bolgariji, Libanonu, ZDA in drugod.
Osrednji del prireditve je bila predstava, namenjena Ivanu Can-
karju, saj letošnje leto obeležujemo 100-letnico njegove smrti. 
Avtorski projekt »Pisatelj – tujec vsem in sebi« je delo mento-
ric Urške Arnšek in Urške Klajn ter dijakov in dijakinj gleda-
liške skupine Teatra Pozitiv iz Ljubljane, ki deluje pod okriljem 
Dijaškega doma Ivana Cankarja. Razgibana predstava prikazu-
je predvsem Cankarjevo razburkano in hrepeneče življenje, pol-
no vzponov in še bolj padcev ter predvsem krutega ravnanja z 
umetnikom, ki pa danes velja za enega naših najpomembnej-
ših literatov. Predstava na piedestal postavlja predvsem ume-
tnika in njegovo tujost v družbi, ki je pogosto slepa za njegovo 
delo in dosežke. 
Slavnostni govornik je bil domači gledališki ustvarjalec Franc 
Gros, dobitnik Peščevega priznanja za leto 2012, ki je bil v svo-
jem govoru predvsem kritičen do mladih, ki ne obiskujejo kultur-
nih prireditev ali se kakor koli kulturno udejstvujejo. 
 U.�Klajn,�
� foto:�I.�Gospodarič

Priznanje mladi violinistki

Župan�Tomaž�Režun�in�violi-
nistka Tanja Sonc

BLANCA - 9. februarja je KUD France Prešeren Blanca v do-
mači kulturni dvorani v počastitev slovenskega kulturnega 
praznika pripravilo bogat in razgiban program, v katerem 
so poudarili pomen kulture in slovenske besede.

Osrednja govornica na slovesnosti, domačinka Andreja Černel 
Fakin, se je dotaknila tudi šolskega sistema, v katerem je vse 
manj prostora za umetnost, ki je bistvo kulture. Dotaknila se je 
še našega odnosa do jezika: »Skozi dolgo zgodovino so se slo-
venski intelektualci zavzemali zanj, sedaj pa se je slovenski je-
zik začel opuščati prav na Univerzi, kjer se že marsikje uporab-
lja angleščina. To ne pomeni, da ne bomo več govorili slovensko, 
temveč da se slovenščina ne bo razvijala na področju, ki je za sle-
herni jezik izjemnega pomena, zato, predragi moji, ohranjajmo 
jezik naših praprapradedov, da ga razvijemo v vsej njegovi pol-
nosti, ohranjajmo slovensko pisano, brano in peto besedo, dru-
žimo se ob njej in se veselimo ter bodimo hvaležni, da lahko na 
tako majhnem koščku našega planeta govorimo unikaten jezik, 
ki mu ne bomo dovolili oditi.« Anica Fakin, ki je prevzela vo-
denje KUD France Prešeren Blanca, se je za desetletno vodenje 
društva zahvalila Antoniji Mirt. Le-ta je zaželela, da bi društvo 
še naprej s ponosom nosilo ime največjega slovenskega pesnika. 
Zbrane, ki so napolnili domačo kulturno dvorano do zadnjega 
kotička, so s skrbno izbranim programom navdušili nastopajo-
či - Ljudske pevke z Blance, učenke in učenci OŠ Blanca, v due-
tu dvojčici Anica Fakin in Slavica Puh, članici KUD Poklek Ana 
Kozinc in Anja Drstvenšek, humoristka Štefka Vidrih, harmo-
nikarski orkester Boštjana Povšeta in baritonist Jure Klenov-
šek ob spremljavi Anje Drstvenšek na citrah.  S. Radi

Kultura, umetnost in jezik

Nastopili�so�tudi�učenke�in�učenci�OŠ�Blanca.

Zbrane je najprej pozdravil žu-
pan Ladko Petretič in se zah-
valil vsem, ki ustvarjajo v kul-
turi, in vsem, ki so pripravili 
program ob prazniku. S pri-
redbo dramskega besedila 
Darka Žerjava »Šmeksi lju-
bezen – in živeli so srečno do 
konca svojih dni«, ki ga je za to 
priložnost pripravila in reži-
rala Metka Povše, so nato na-
stopili učenci Osnovne šole Jo-
žeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki. Med pravljičnimi liki so 
se prepletali utrinki o Urški in 
Povodnem možu ter imenitni 
glasbeni vložki mladih glasbe-
nikov pod mentorstvom Moj-
ce Jevšnik.

Osrednja gostja prireditve je 
bila literarna ustvarjalka, pe-
snica in pisateljica Stanka 
Hrastelj, ki sicer pravi, da je 
pesništvo kot šah pri športu 
– obrobna, a zelo pomembna 
stvar. V govoru je izpostavila, 
da se ob različnih obletnicah 
Slovenci znamo pohvaliti, da 
smo kot dvanajsti narod v Evro-
pi dobili prevod Svetega pisma 
v svoj jezik, med tistimi, ki so 
takrat imeli svojo slovnico, pa 
smo bili celo deveti v Evropi – 
ob dejstvu, da je bilo takrat pi-
smenih samo od tri do pet od-
stotkov prebivalcev, pa še tisti 

A smo mi kulturni narod?
KOSTANJEVICA NA KRKI - Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je Občina Kostanjevica na Krki 
pripravila osrednjo občinsko slovesnost, ki so se je udeležili številni občani ter gostje, med njimi svetnik 
državnega sveta in direktor Centra biotehnike in turizma – Grm Novo mesto Tone Hrovat.

so brali v latinščini ali nemšči-
ni. Tudi knjižni trg ni obstajal, 
slovenske knjige je želelo brati 
le kakšnih dvajset ljudi. Če upo-
števamo še ogromno finančno 
breme tiskanja in knjižne opre-
me, bi z očmi današnje druž-
bene realnosti lahko rekli, da 
je bil projekt »prva slovenska 
knjiga« nesmiseln, nagovarjal 
ni nobene ciljne skupine in je 
bil finančno nevzdržen. Tudi 
Cankar je v svojem času ugo-
tavljal, da piše le za par ljudi. 
In mogoče se je tudi on napos-
lušal floskul v stilu: kultura naj 
gre na trg! Prav ta stavek je re-
cimo železni repertoar števil-
nih odločevalcev in podjetni-
ške modrosti. Opozorila je, da 

se načeloma lahko s tem tudi 
strinjamo,  vendar lahko hitro 
ugotovimo, kaj bi to pomenilo 
za naš narod. Pred nekaj leti je 
Slovenijo obiskal vidni ameri-
ški strokovnjak za literaturo 
in založništvo, ki je ugotavljal, 
da imamo pri nas odlično lite-
raturo in da zelo dobro obvla-
damo angleščino, zato je sveto-

val slovenskim literatom: Pišite 
v angleščini! Stanka Hrastelj se 
je tako vprašala, ali se bo slo-
venski pisatelj, ki bo hotel us-
peti na trgu, res moral odre-
či svojemu jeziku. Če se bomo 
Slovenci odrekli svojemu je-
ziku, se bomo odrekli konsti-
tutivnemu elementu narodne 
zavesti, odrekli se bomo svoji 
kulturi. Opozorila je na to, da se 
ob takšnem odnosu do kulture 
Slovencem lahko zgodi, da bo 
kmalu prišel dan, ko bo vnuček 
vprašal: Stara mama, a smo mi 
kulturni narod? In bo ona ogo-
vorila: Ne, nismo kulturni, mi 
smo samo obdani s kulturo. 

Večer je s svojim nastopom 
popestril tudi trobilni kvintet 
Glasbene šole Krško v sestavi 
Marko Blažič,  David Planinc, 
Matija Preskar, Miha Rosto-
har in Miha Sotošek.
 Melita Skušek, 
� foto:�Jani�Zakšek

Slavnostna govornica Stanka Hrastelj

BISTRICA OB SOTLI – Slovenski kulturni praznik so v Bistrici 
ob Sotli praznovali s kulturno prireditvijo »Mozaik«, s kate-
ro so se poklonili ženskim ustvarjalkam v slovenski kulturi 
in umetnosti. Na odru kulturnega doma so se zvrstili nasto-
pi domačih kulturnikov ter gostujočih glasbenic.

Mozaik, kakor so naslovili kul-
turno slovesnost ob državnem 
prazniku kulture v organiza-
ciji Kulturnega društva Bistri-
ca ob Sotli, so v dovršeno ce-
loto kot uvid v ustvarjanje in 
poustvarjanje narodove kultu-
re, zlasti ženskih predstavnic, 
sestavljali pevski, recitatorski 
ter instrumentalni nastopi. Z 
uglasbljeno pesmijo »Kam hi-
tiš« sodobne slovenske poeti-
nje Mile Kačič se je predstavil 
Mešani pevski zbor Bistrica ob 
Sotli, kapljo iz obsežnega ocea-

na ustvarjalnega opusa Svetlane Makarovič je z uglasbitvijo pe-
smi »Kost« izvzel kantavtor Andrej Černelč, članica ŠeBI Teatra 
Irena Horvat je občinstvu predstavila, kako obe pesmi zvenita 
v recitatorski izvedbi. Mozaik sta z virtuoznim instrumentalnim 
nastopom dopolnjevali gostji Neja in Živa Skrbiš iz Zgornje Pol-
skave. Mati in hči, pripovedovalka Irena in pianistka Urška Ro-
škar, sta v mozaik prispevali svojevrstno lirično pravljico, nastalo 
skozi sodelovanje profesorjev klavirskega oddelka Konservato-
rija za glasbo in balet Maribor. Zgodbo dečka, iščočega svoj dom, 
za katero je besedilo prav tako prispevala Urška Roškar, odliku-
jejo povezovalne kratke skladbe, ki k povedanim besedam služi-
jo kot zvočne slike čustvenih razpoloženj. Prireditev so sklenili 
pevci mešanega pevskega zbora s skladbo »Kaplja«, katere bese-
dilo je mlada umetnica Rada Kikelj Drašler napisala prav za bi-
striški zbor. Za napoved nastopajočih je poskrbela Janja Kunej. 
Slavnostna govornica je bila Darija Hohnjec, vsestranska kultur-
nica, od lani tudi predsednica MePZ Bistrica ob Sotli. Uvodoma 
je izpostavila veličino in pomen kulture ter njeno povezovalno 
vlogo. Označila jo je kot »dušo naroda, ki mora biti brezpogojno 
svobodna, razpršena na vse strani kozmosa, ki se zaradi pleme-
nite logike združi v dušah ljudi v najrazličnejše mozaike boga-
tega ornamentalija«. V nadaljevanju je skozi prispodobo »doli-
ne šentflorjanske« ponudila kritičen razmislek o našem odnosu 
do kulture, zlasti do množičnega simpatiziranja s kulturo, ki je 
»pogosto vprašljive vrednosti in kratkega ter žal tudi poneum-
ljajočega roka«, kot tudi o odnosu oblasti do kulturnikov. Deja-
la je, da kultura mora biti svobodna in podprta z ustreznimi fi-
nančnimi sredstvi. 
Gostitelj prireditve je bila bistriška občina. Župan Franjo Debe-
lak je v uvodu prireditve izpostavil pomen kulture, ki se v obči-
ni kaže skozi številne prireditve ter skozi vsakodnevno življenje. 
Po bogatem in odmevnem kulturnem dogajanju v domači občini 
je svoj nagovor sklenil z besedami, da je »kultura v kraju doma«.
� Emilija�Šterlek

Mozaik ženskih ustvarjalk

Slavnostna govornica Darija 
Hohnjec

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Na Prešernov dan je v večna-
menskem prostoru Trubarjevega doma upokojencev v Loki 
pri Zidanem Mostu potekalo odprtje razstave izbranih likov-
nih del, nastalih na likovnih kolonijah v Krmelju in njegovi 
okolici v letih 2011-2016.

»Krmelj je nekdanji rudarski kraj z značilno arhitekturo. Podo-
ba kraja se močno spreminja, zato želimo prenesti na platno čim 
več podob iz preteklosti in ohraniti spomin nanje. Rudniška se-
paracija, šaht, graščina, kolonija, nova hiša, stara hiša, Papeževa 
gostilna, pogled na sosednje kamenške gorice, cerkve, hinjške 
njive, vas Brezje, Šentjurjev hrib, Žužkova dolina in tako dalje so 
podobe, ki nas spominjajo na našo preteklost in sedanjost. Ne-
kaj teh podob vam predstavljamo na naši razstavi,« je med dru-
gim dejala na odprtju izbranih umetniških del vodja likovne sek-
cije Društva Svoboda Krmelj Ana Hočevar.
Prijeten kulturni program, v katerem so sodelovali domačinka 
in pesnica Sabina Kožar, članice in člani gledališke skupine KD 
Primož Trubar Loka in duet Modra minuta OŠ Sava Kladnika Sev-
nica, je moderatorka dogodka Sregeja Selak zaključila z odlom-
kom iz Cankarjeve črtice Zaklenjena kamrica, saj v letošnjem letu 
obeležujemo 100-letnico umetnikove smrti: »Vsak človek, tudi 
najsiromašnejši, ima v hiši svojega življenja posebno kamrico, za 
katero nosi ključ zmerom s seboj in ga ne posodi nikomur. Gostu 
odpre gosposko izbo, prijatelju klet, popotniku svisli; te kamrice 
pa še bratu ne. Tudi sam prestopi njen prag le ob največjih pra-
znikih, ob urah usodnega spoznanja, najvišjega veselja, najglo-
blje žalosti in v predsmrtnem strahu. Vanjo spravi, kar je kdaj od 
srca ljubil.«  S.�R.,�foto:�N.�Flajs

Razstava del z likovnih kolonij

Gledališka�skupina�KD�Primož�Trubar�Loka
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KRŠKO - Pesnik Miro Tičar iz Velikega Mraševega je 17. janu-
arja na literarnem večeru v Dvorani v parku Krško predsta-
vil svojo drugo samostojno pesniško zbirko z naslovom 
»Tam preko in čez«, ki je izšla pri varaždinski založbi Ri-
tam misli.

V njej je Miro Tičar, po poklicu sicer računalniški programer, 
zbral 51 pesmi, nastalih v zadnjem obdobju, od tega jih je 42 pre-
vedenih tudi v hrvaščino, saj avtor veliko sodeluje s hrvaškimi 
pesniki. Nekaj jih je v hrvaščino prevedel sam, druga pa Ljubica 
Ribić, ki je tudi lektorirala hrvaška besedila, slovenska pa Ivana 
Vatovec. Tematsko raznovrstne pesmi je urednik zbirke Milan 
Novak razdelil v tri sklope: lirika, refleksije in nedotaknjeno, v 
kateri so neprevedene pesmi, tako v slovenskem kot hrvaškem 
jeziku. »Pesnik poti se v novi zbirki podaja na steze jezika pesni-
ških prijateljev, ki rušijo meje v glavah in državah. Vse to Miro 
Tičar počne smelo in drzno, ko z raziskovanjem pesmi v hrva-
ških prevodih niti za hip ne zapusti domovine slovenskega jezi-
ka,« je v eni od štirih spremnih besed zapisala Carmen L. Oven.
Predstavitev zbirke je potekala v okviru ciklusa literarnih veče-
rov Čarna beseda, ki jih Tičar prireja v sodelovanju z Valvasorje-
vo knjižnico Krško. Na njej sta pesmi poleg avtorja, s katerim se je 
pogovarjala Ovnova, brala Goran Miljanović (slovenske) in Lidi-
ja Puđak (hrvaške), glasbeni program so prispevali Aleš Suša na 
saksofonu, Dejan Jerončič na klavirju in Nina Berger s petjem.
� P.�P.,�foto:�Jadranka�Rogić

»Tam preko in čez«

Z�Mirom�Tičarjem�se�je�pogovarjala�Carmen�L.�Oven�(desno),�
njegove�pesmi�pa�sta�brala�Goran�Miljanović�in�Lidija�Puđak.

BREŽICE – Naj se v mesecu kulture spomnimo na Boženo Zorko, 
nekdanjo sodelavko Zveze kulturnih društev Brežice, ki je bila v 
90. letih pobudnica za ustanovitev literarne skupine v Brežicah. 
Njena pobuda je bil pravi izziv za intimno pisanje in to zvabiti 
v javnost. S počasnimi in še plahimi koraki so prišli prvi uspe-
hi, srečanja v skupini pa so kasneje prerasla v območna literar-
na srečanja. Od leta 1997 ta srečanja organizira Območna iz-
postava JSKD Brežice. Ob srečanjih in za srečanja so nastajale 
zbirke literarnih prispevkov, ki so med bralce prihajale z naslo-
vom »Če beseda bi doma ostala …«, kakor je prvo zbirko naslo-
vil Drago Pirman. Zbirka se sedaj kiti že z 20. jubilejno, ki je v 
teh letih postajala pogumnejša in literarno bogatejša. Od zbirke 
do zbirke z literarnimi prispevki vedno bolj suverena, z napotki 
strokovnih spremljevalcev pa so se besede brusile, postajale so 
polnejše in sočnejše. Doslej je sodelovalo več kot sto mladih in 
odraslih ustvarjalcev. »Če beseda bi doma ostala …« bi bila skri-
ta v intimi besednih ustvarjalcev, tako pa bogati brežiški in širši 
literarni prostor.� N.�J.�S.

Že 20. srečanje ubesedenih misli

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Kulturno društvo Leskovec pri Kr-
škem je 19. januarja v OŠ Leskovec pri Krškem pripravilo  
premiero nove gledališke igre z nekoliko 'pikantno'«Pica, 
da te kap!«. Pod režijo se je podpisala Vesna Šinko.

Številni obiskovalci so se nasmejali prikazu Julije in Ane, ki pre-
bivata v najemniškem stanovanju in odstirata svoje poglede na 
življenje, ki se jima je nenadoma sesulo. Odločita se, da si večer 
nekoliko popestrita in načrtujeta, kako bosta na poseben na-
čin omrežili dostavljavca pic. Situacija vsem trem pobegne iz-
pod nadzora, se odvije divje, jezno in tudi smešno. Odrske like 
so odigrali Nina Prah kot Julija, Lucija Mlakar kot Ana in Bo-
štjan Arh kot Edi. 
Med gledališkimi podatki leskovški gledališčniki navajajo, da je 
bil vodja predstave Janez Kerin, prevod je pripravila Zalka Grab-
nar, dramaturško obdelavo Klavdija Mirt, rekviziti pa so bili v 
domeni Sonje Levičar. Predsednik društva Kerin je ob zaključku 
dejal, da je ideja za nov gledališki izdelek nastala v začetku lanske-
ga avgusta in je rezultat dela, ki vključuje več kot 120 skupnih ur 
vaj, vanj pa niso všteli individualnih aktivnosti. »Ko smo pred 17 
leti člani našega društva prvič stopili na ta oder, sem nekje zas-
ledil misel, ki je govorila o tem, da ko enkrat začutiš 'škripanje' 
odrskih desk pod nogami, potem si z gledališčem okužen za vse 
življenje,« je med drugim še dejal Kerin.  M. Hrvatin

'Pikantna' komedija Leskovčanov

Prizor iz predstave

BREŽICE - Na predvečer kulturnega praznika je Lokalni odbor 
stranke Levica v Posavskem muzeju Brežice pripravil zdaj že tra-
dicionalni literarni večer »Četrti oder revolucionarne poezije«. 
Svoje pesmi so prispevali in brali Marija Bezjak, Toni Vučajnk, 
Goran Šalamon, Primož P. Ram Siter, Damir Hruban, Peter 
Dirnbek, Aljoša Rovan, Tanja Plevnik, Tomislav Jovanović - 
Tokac in Miroslav Tičar. Pesmi so poslali tudi člani Slovenske 
kulturne skupnosti Ivan Cankar iz Zaječarja iz Srbije Miroslav 
Miha Piljušič, Marta Piljušič in Darko Milošević, s čimer je 
dogodek pridobil tudi mednaroden značaj. Pesmi odsotnih av-
torjev je prebral Goran Miljanović. Na dogodku so bile predsta-
vljene tudi slike članov Likovne družine Dobova na temo volitve. 
Slike so prispevali Rosina Curhalek, Andrej Pinterič, Marja-
na Gerjevič, Vlasta Boranič, Iva Davidović in Vesna Davido-
vić, triptih fotografik pa je prispevala Tanja Plevnik. Luč sveta 
je ugledal tudi zbornik pesmi »Tretjega odra«.  A. R.

Četrti oder revolucionarne poezije

Zbrani�na�literarnem�večeru�(foto:�PMB)

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Galeriji Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki so letošnji razstavni program začeli 2. februarja 
z odprtjem gostujoče retrospektivne razstave slovenskega 
grafika in likovnega pedagoga Bojana Golije (1932-2014).

Retrospektivno razstavo Bojana Golije, enega najbolj karizma-
tičnih slovenskih grafikov, so lani pripravili v Umetnostni gale-
riji Maribor, kjer je bila na ogled med 15. 9. 2017 in 7. 1. 2018, 
v Kostanjevici na Krki pa bo na ogled do 22. aprila 2018. Kot je 
uvodoma povedal direktor kostanjeviške galerije Goran Milova-
nović, je umetniška pot Golije z več vidikov povezana s Kostanje-
vico na Krki: bil je najljubši učenec Božidarja Jakca na ljubljan-
ski akademiji in njegov kasnejši prijatelj, leta 1982 je razstavljal 
v kostanjeviškem Lamutovem likovnem salonu, njegov sin Dar-
ko Golija pa je leta 2000 ustvarjal na Forma viva (skulptura pri 
piceriji). Golija je tako kot njegov mentor Jakac s svojo neusah-
ljivo ustvarjalno vnemo marljivo preizkušal in raziskoval izrazne 
zmožnosti grafičnih tehnik ter kot nekoč imenovan »oče mari-
borske grafike« svoja znanja z velikim žarom prenašal na mlaj-
še generacije.
Na ogled je izbor originalnih grafik in risb iz zbirke Umetnostne 
galerije Maribor in iz umetnikove zapuščine, ki jo je pregledala 
njegova vnukinja, umetnostna zgodovinarka mag. Gaja Golija. O 
Goliji, mojstru tako klasičnih kot alternativnih grafičnih tehnik, 
in njegovem delu je nekaj povedal kustos Umetnostne galerije 
Maribor Jure Kirbiš, odprla pa jo je direktorica omenjene gale-
rije Breda Kolar Sluga. Ob razstavi je izšel tudi bogat katalog na 
kar 184 straneh s 95 barvnimi reprodukcijami umetnikovih del.
� P.�Pavlovič

Retrospektiva Bojana Golije

Z�leve:�Goran�Milovanović,�Jure�Kirbiš,�Breda�Kolar�Sluga�in�
mag.�Gaja�Golija�na�odprtju�razstave

Vpis abonmajev bo potekal od 7. 2. do 17. 2. 2018,
na blagajni Kulturnega doma Krško, vsak delovni dan med 10. in 12. ter 
15. in 17. uro. T: (07) 488 01 94 – blagajna KDK,  E: blagajna@kd-krsko.si
Informacije o programu na T: (07) 488 01 96, e: ziga.kump@kd-krsko.si

 

Kristina Oberžan kvartet 17. februar

tangoX 11. marec

Severa Gjurin  z zasedbo 20. april

Vesna Pisarović kvartet 6. julij

Damir Imamović Sevdah Takht 24. avgust

Quartzite 4tet 21. september 

Žan Tetičkovič & The New 
Standards Trio

12. oktober

Klavirski duo Gorišek Lazar in 
Zagrebški kvartet saksofonov

7. december

Program: 

Odrasli 50 €

Upokojenci 45 €

Študenti 40 € 

Dijaki in osnovnošolci 35 €

    Cena posamezne vstopnice v redni prodaji: 10 - 15 €.

Cenik abonmaja: 

 

Vabljeni k vpisu 
glasbenega abonmaja 
ARSonica 2018

DOLENJA VAS – Pod zgornjim naslovom, ki je ena izmed pe-
smi dr. Franceta Prešerna, je Kulturno društvo Žarek s svo-
jimi sekcijami počastilo slovenski kulturni praznik. Počas-
titev je bila 3. februarja v domači dvorani. Scenarij in režija 
je bilo delo Marije Hrvatin, v goste je povabila še pesnico 
Dragomilo Šeško.

Zdi se, da le kot opomnik »Le čevlje sodi naj Kopitar«, so lite-
rarne ustvarjalke Literarne sekcije Sanje na literarni ustvarjal-
nici izmenično sestavile in se predstavile najprej v pesmih treh, 
nato še v pesmi iz dveh besed. Večer je potekal iz poezije v po-
ezijo, besede so se pretakale v besede in v tem besednem duhu 
je potekal tudi pogovor Marije Hrvatin z Dragomilo Šeško, ki 
sta se, obe predani besedi in besednemu ustvarjanju, srečeva-
li na priložnostnih literarnih delavnicah. Takole še nista skupaj 
sedeli, sta pa pesnici v pogovoru odstirali trenutni svet, tudi pe-
sniški in življenjski. 
Večerni kulturni mozaik so sestavili še: Boris Sternad, Marta 
Valenčak, Blaž Hrvatin, Fabijan Hrvatin, Stanislava Vahčič, 
Jana Cvirn, Zdravka Brečko, Tanja Košar, Tanja Mencin, Ka-
rel Kožuh, Uroš Slak, Alenka Preskar, Metka Semrajc Slap-
šak  in ne nazadnje, ker gresta pisana in zapeta beseda z roko v 
roki skozi kulturne zaznave, Ženski pevski zbor Prepelice z diri-
gentko Miro Dernač Hajtnik. Članice Kulturnega društva Libna 
so s svojo predsednico Suzano Ogorevc vložile trud v pripravo 
priložnostne razstave ročnih del.
� N.�Jenko�Sunčič,�foto:�Slavko�Pirc

Vsak drugače pesmi moje sodi …

Z dolenjevaške kulturne prireditve, spredaj desno Marija Hr-
vatin in Dragomila Šeško

www.PosavskiObzornik.si
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V Prešernovem zgodnjem jutru, ki se je prebujalo 
v popolnoma svež in bel dan, sem najprej pomisli-
la: »… žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, 
da, koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan!«. 
Najprej v Cankarjevi dolini Šentflorjanski in po-
tem še vsepovsod naokoli, ko se ob našem žlahtnem 
pesniku spominjamo stoletnice smrti še enega ve-
likana slovenske pisane besede - Ivana Cankarja. 
Dveh sijajnih mislecev in vizionarjev, ki sta s teko-
čimi mislimi trajno ubesedila, kar jima je dobrega 
ali spotakljivega plapolalo po žilah in v srcih. In je 
»v potrtih prsih up budilo«. 

Ta dan, Prešernov dan, je za praznik leta 1945 
razglasilo predsedstvo slovenskega narodnoosvobo-
dilnega sveta. Brez dvoma z razlogom in vedenjem, 
da le jezik in kultura ohranjata narod in njegovo 
identiteto. To - po letih morije in krutih prizadeva-
njih, da bi bil slovenski narod izbrisan za vselej. 
Vsaj to nam je uspelo ohraniti v častnem spominu, 
ko je tudi nova država praznik ohranila in ga leta 
1991 razglasila za dela prost dan. 

Če se v tem pisanju ozrem po kulturi in njenih ustvar-
jalnih izrazih po brežiški občini in ostalih občinah ter 
vseh posavskih krajevnih skupnostih - enostavno, če 
kaj, tu vsi izrazi kulturnega ustvarjanja živijo profe-
sionalno ali ljubiteljsko, da se mi velikokrat zdi, da 
bolj že ne morejo. Zdi se, da tu vsak nekaj v nečem 
ustvarja. In si želi, da bi bilo to zapisano in objavlje-
no. Pri nas. V Posavskem obzorniku. So veseli, kadar 
lahko objavimo dogodek, ne nazadnje njihov uspeh. 
Ker če ni zapisano, kot da se ni zgodilo. Kar je Ob-
zornikov prispevek h kulturi. Plesalcev sodobnih ple-
sov, artiških folkloristov, literatov, likovnikov, sekcij 
ročnih del, fotografov, glasbenikov, pevcev. Mladih 
glasbenikov posavskih glasbenih šol, pevcev Pesmi 
Posavja z bogatim repertoarjem, Prepelic iz Dolenje 
vasi, muzejskih raziskovalk iz Brežic in od drugod. 
One svoje s trudom pridobljeno raziskovanje ponudi-
jo obiskovalcem v posavskih kulturnih hramih in na 
drugih prireditvah. Če se vrnem k že prej omenjenim 
ustvarjalcem kulturnih izrazov, moramo vedeti, da se 
vsak talent gradi s trudom in vztrajnostjo. 

Še za časa radijskega dela sem večkrat bentila, zakaj 
mora biti poročilo nekega kulturnega dogodka, četu-
di odmevnega, na koncu vseh takšnih in drugačnih 
političnih, gospodarskih in tako naprej poročil. Tudi 
športnih. Pa mi je pokojni kolega Janez Pirš dejal ozi-
roma me je hotel potolažiti, da s poročilom iz kultu-
re na koncu omilim vso prejšnjo naslago. Ko sedaj 
spremljam radijska in televizijska poročila, se še ved-
no ni nič spremenilo, nad čemer se pritožujejo poroče-
valci iz kulture, saj so njihovi prispevki še kar naprej 
na koncu poročil ali v nemogočih nočnih urah. 

Kultura ni samo umetnost in znanost, ki bi se ju 
spomnili ob državnem prazniku kulture. Kultura je 
skupek vrednot in dosežkov, ki jih je ustvaril človek 
v dobro človeštva, je spoštovanje vrednot in ravna-
nja po teh vrednotah. Skozi kulturo se kaže naše du-
hovno bogastvo in tudi tisti del našega življenja, ki 
je manj kulturen ali celo nekulturen in zavrača, da, 
celo spodriva, ponižuje in uničuje pridobljene kul-
turne vrednote.

Vsi smo kultura. Ali, kot je rekel moj vnuk Tomaž, je 
srčna kultura privilegij, prednost. Da, prednost po-
sameznika in skupnosti. 

Četrtek, 15. 2.

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

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
domoznanski večer »Sevniški 
dogodki skozi objektiv Ljuba 
Motoreta«

• ob 18.00 v avli KD Krško: sku-
pinska slikarska razstava čla-
nov Društva likovnikov Krško 
OKO »Moč jeseni«

• ob 18.00 v sejni sobi MC Bre-
žice: brezplačno predavanje 
dr. Viljema Ščuke »Prepreči-
mo staranje možganov«

• ob 18.00 v Mosconovi gale-
riji na gradu Sevnica: odprtje 
prve likovne razstave članice 
sekcije ART LIPA Mojce Musar 
»Simfonija odtenkov« 

• ob 18.00 v sejni sobi A Občine 
Krško: predavanje Alenke Čer-
nelič Krošelj »Posavci in posa-
vsko«, vstop prost

• ob 19.00 v Mestni hiši Breži-
ce: predstavitev pesniške zbir-
ke Ivane Vatovec »Brezanke«

Petek, 16. 2.

• ob 8.00 v Večgeneracijskem 
centru Posavje (CKŽ 44, Kr-
ško): brezplačna telovadba, 
ob 15.00: skupinska učna 
pomoč

• ob 15.00 v MT Senovo: dru-
žabne igre, ob 17.00: srčka-
ne pite

• ob 16.00 v MT Veliki Kamen: 
Bingo večer

kam v posavju
peka krofov

• ob 14.30 v Ločah: Fašjenk 
Dobova 2018 - formiranje po-
vorke 20. mednarodnega kar-
nevala, ob 15.00 v Dobovi: 
predaja občinskega ključa ak-
tualnemu županu in predsta-
vitev skupin pred glavnim 
odrom, ob 17.00 v Kulturnem 
domu Dobova: veliko pustno 
rajanje v karnevalski dvorani 
z ansamblom Brežiški flosarji

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
3. koncert Elizabete in Dragu-
tina Križanića »Glasba je go-
reča ljubezen«, gostje: Kla-
ra Šimičić, Alen Kostevc, Blaž 
Pleteršnik in Kristian Franić

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: Valentinov koncert 
Rajhenburškega okteta

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Pišece: komedija »Bosa v 
parku« v izvedbi Teatra Raj-
henburškega

• ob 18.00 v gasilskem domu 
Kapele: območno srečanje 
pevcev ljudskih pesmi in god-
cev ljudskih viž »Kdor hoče še 
pet', mora skraja začet'«

• ob 19.00 v Domu kulture Ra-
deče: premiera predstave »Jaz 
sem ...« v izvedbi mladinske 
skupine Mačkoni Gledališke-
ga društva Radeče

• ob 19.00 v klubu MC Brežice: 
16. Winter party Moto kluba 
Škorpijon

• ob 20.00 v KD Krško: kon-
cert Kristina Oberžan kvarte-
ta, za ARSonica 2018 abonma 
in izven

• ob 20.00 v MC Krško: Valenti-
nov koncert Metal sekcije 

Nedelja, 18. 2.
• ob 16.00 v Kulturnem domu 

Loka pri Zidanem Mostu: spe-
voigra »Gremo mi totle ta« v 
izvedbi KD Franc Požun Za-
bukovje

Ponedeljek, 19. 2.
• ob 9.15 v sejni sobi MC Bre-

žice: brezplačno predavanje 
Damijana Ganca »Čuječnost v 
medosebnih odnosih«

• ob 18.00 v kavarni Graščako-
va hči na gradu Sevnica: Graj-
ska tlaka, gost: ornitolog, ob-
ročkar in naravovarstvenik 
Marjan Gobec, glasbeni del: 
baritonist Jure Klenovšek

• ob 18.00 v Knjižnica Sevni-
ca: srečanje bralnega krožka 
za odrasle

Torek, 20. 2.

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

• ob 18.00 v KD Krško: igrana 
predstava »Živalske novice«, 
za rumeni abonma in izven

• ob 19.30 v Domu kulture Bre-
žice: abonmajska predstava 
»Stari klovni«

Sreda, 21. 2.

• od 9.00 do 11.00 v Večgene-
racijskem centru Posavje (CKŽ 
44, Krško): Ročna dela - ple-
temo, kvačkamo, ustvarjamo 
z Ireno Kožuh

• ob 18.00 izpred motela na 

Čatežu ob Savi: nočni temat-
ski pohod na Sv. Vid - konji - 
nekoč in danes

• ob 20.00 v dvorani MC Breži-
ce: potopis »Kambodža, Azija 
za pokušino«

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

Četrtek, 22. 2.

• od 16.30 do 18.00 v Večgene-
racijskem centru Posavje (CKŽ 
44, Krško): predavanje Zden-
ke Žveglič »Zasvojenost - pri-
ložnost ali poguba?«

• ob 17.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: javno vodstvo po raz-
stavi »Vitrine spomina« z av-
torico dr. Anjo Moric in projek-
cijo filma

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predavanje Vilme 
Jan Špiler »Lahkotno iz kro-
ničnih bolečin«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
potopisno predavanje Nejca 
Volariča »Indija - kultura, du-
hovnost in druženje z menihi«

Petek, 23. 2.

• ob 19.00 v Domu kulture Ra-
deče: komedija »Dohtar na 
vasi«, za abonma in izven

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija »(Totalno) katastrofalna 
večerja«, za zeleni abonma in 
izven

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
klubski večer »Jam session - 1. 
obletnica«

Sobota, 24. 2.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav - 
družabne igre

• ob 10.00 v KD Krško: letni ob-
čni zbor članov Društva upo-
kojencev Krško

• ob 20.00 v MC Krško: Se-
mesterFest in predizbor za 
nastop na Festivalu za mlade 
ŠROT 2018 

Nedelja, 25. 2.

• ob 16.00 v Galeriji Krško in 
Mestnem muzeju Krško: de-
lavnica »Večna svečka iz sav-
skih prodnikov« ob kiparski 
razstavi »Os« avtorja Boštja-
na Kavčiča, prost vstop

• ob 19.00 v Viteški dvorani: 
dodaten koncert Nuše Deren-
da z gosti »Čez 20 let«

Ponedeljek, 26. 2.

• od 7.30 do 15.30 v igralnici 
MC Brežice: zimske počitniške 
aktivnosti (vsak dan do 2. 3.)

• od 8.00 do 16.00 v MC Krško: 
počitniške aktivnosti (vsak 
dan do 2. 3.)

• ob 10.30 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: poči-
tniška delavnica »Kaj nam 
pripovedujejo grajski zidovi: 
Kamen na kamen palača ali 
Kako zraste grad«, prost vstop

• ob 11.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: ustvarjalne zimske po-
čitnice (še 28. 2. in 2. 3.)

Torek, 27. 2.

• od 9.00 do 12.00 v Knjižnici 

Praznik.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Vesna
muzikal

petek, 16. 2., ob 19.30 uri

Kristina Oberžan kvartet
koncert

za ARSonica 2018 abonma in izven
sobota, 17. 2., ob 20. uri

Gledališče Koper & 
SNG Nova Gorica
Živalske novice

igrana predstava za otroke
za Rumeni abonma in izven

torek, 20. 2., ob 18. uri

Gledališče Koper: (Totalno) 
katastrofalna večerja

komedija
za Zeleni abonma in izven

petek, 23. 2., ob 19.30 uri

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

Sevnica: počitniška ustvarjal-
na delavnica

• od 9.00 do 11.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): pomladna 
delavnica za otroke - sajenje 
čebulnic in izdelava pomla-
dnih aranžmajev (prijave do 
23. 2.)

• od 10.00 do 12.00 v Galeriji 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: počitniške ustvarjalne 
delavnice (vsak dan do 1. 3.)

Sreda, 28. 2.

• 9.00 do 12.00 v Večgenera-
cijskem centru Posavje (CKŽ 
44, Krško): delavnica za otro-
ke - izdelava ptičjih gnezdilnic 
(prijave do 26. 2.)

• ob 18.00 izpred motela na 
Čatežu ob Savi: nočni temat-
ski pohod na Sv. Vid - Čateže-
va energijska pot

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

• ob 17.00 v MT Raka: pustno 
rajanje

• ob 18.00 v dvorani OŠ Raka: 
prireditev ob slovenskem kul-
turnem prazniku v sodelova-
nju z učenci, strokovnimi de-
lavci OŠ Raka in govornico dr. 
Melito Zemljak Jontes, preda-
vateljico s FF Maribor

• ob 19.30 v KD Krško: muzi-
kal »Vesna«

• ob 21.00 v klubu Metulj v Bi-
strici ob Sotli: koncert: Jü (Bu-
dimpešta) & Baltazar (Bistri-
ca ob Sotli)

• ob 22.00 v klubu MC Breži-
ce: koncert Hamo & Tribute 
2 Love

Sobota, 17. 2.

• ob 8.00 izpred Hotela Ribnik 
Kozje: 24. Valentinov pohod 
Kozje-Bohor

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

• ob 9.00 na Tržnici Videm (1. 
nadstropje): kreativna delav-
nica iz ponovne uporabe Sta-
ra šola Krško: predelava pu-
loverjev

• ob 9.00 v MT Senovo: frizer-
ska delavnica

• ob 9.00 v MT Raka: okraševa-
nje prostora

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj - izdelava družabnih 
iger

• ob 10.00 v MC Krško: Funky 
flea market

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
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ŠENČUR, KRŠKO - Na državnem prvenstvu starejših dečkov 
in deklic ter kadetov, ki je 27. januarja potekalo v Šenčurju 
pri Kranju, se je med najmočnejšo slovensko konkurenco za 
medalje borilo tudi šest članov Judo kluba Krško in kar pet 
jih je stopilo na stopničke. 

Najuspešnejši je bil Ambrož Plevanč, ki je osvojil naslov držav-
nega prvaka v kategoriji starejših dečkov (U14) do 60 kg, s čimer 
je postal prvi državni prvak v judu moške kategorije v devetletni 
zgodovini kluba. Amar Džaferović je bil v konkurenci kadetov 
(U18) nad 90 kg srebrn, prav tako srebrni sta bili lanska držav-
na prvakinja Jasmina Hotić v kategoriji U14 nad 63 kg in Mojca 
Moškon v kategoriji U14 do 57 kg, bronast pa Žiga Prah v ka-
tegoriji U14 do 38 kg. Nick Bohorč je v kategoriji U14 do 50 kg 
prvič premagal nasprotnika na državnih prvenstvih in osvojil 9.-
16. mesto. »Z analizo preteklih sezon sem ugotovil, da število tek-
movanj posameznega tekmovalca ni enako deležu njegove uspeš-
nosti. Leto smo razdelili na tekmovalni in pripravljalni del, vsak 
je trajal šest mesecev. Tekmovanj se nismo udeleževali od febru-
arja do oktobra. Tekmovalno sezono smo razdelili na dva dela. V 
jesenskem delu smo se udeležili treh tekmovanj z namenom pri-
vajanja po daljšem premoru in ugotavljanja stanja tehnično-tak-
tičnega razumevanja, zimski del pa smo izkoristili za specifično 
pripravo za tekmovanja. Takšen način dela je prinesel dobre re-
zultate pri telesni pripravi, preventivi pred poškodbami, izpopol-
njevanju tehničnega znanja in nas je pripeljal do najuspešnejšega 
rezultata na državnih prvenstvih v zgodovini kluba. S štirimi ko-
lajnami v kategoriji starejših dečkov in deklic smo zasedli 6. mes-
to med 42 slovenskimi klubi, ki so se udeležili državnega prven-
stva,« je prvenstvo ocenil prvi mož kluba Ivan Širola.  P. P.

SEVNICA - Po enomesečnem premoru se je 4. februarja nadalje-
val Sevniški pokal v rekreativnih tekih. Prizorišče četrtega teka 
je bila Sevnica, kjer se je zbralo 74 tekačev in tekačic. Zasneže-
na proga je zelo ustrezala blanškim tekačem, ki so v mlajših ka-
tegorijah osvojili kar pet prvih mest. Zmagali so Ajda Budna, 
Žiga Belinc, Kiara Blatnik, Jan Dolmovič in Tjaša Radej. Sle-
di niz zmag tekačev AK Sevnica: Timotej Krašovec je zmagal v 
kategoriji dečkov letnika 2007/2008, na najvišjo stopničko so se 
uvrstili še Ajda Slapšak, Tjaš Pelko, Lea Haler in Tomaž Se-
šlar. V mladinski kategoriji sta zmagi odšli v Radeče, saj sta pro-
go najhitreje pretekla Lea Martinšek in Matija Rizmal. Absolu-
tna zmagovalca 4. teka za Sevniški pokal pa sta postala domača 
atleta Nika Dobovšek in Miha Povšič. Pred štirikilometrskim 
tekom so tekači odtekli tudi dobrodelni krog. Dobrodelna akci-
ja, ki je nastala na pobudo poslanca Tomaža Lisca, je bila tok-
rat namenjan zbiranju sredstev za postavitev igral v Vrtcu Cici-
ban Sevnica.� Vir:�AK�Sevnica

SENOVO – V okviru praznika Krajevne skupnosti Senovo je v go-
stilni Senica na Senovem potekal 16. memorial Andreja Strna-
da v hitropoteznem šahu (10 minut), kjer je nastopilo 27 šahis-
tov in šahistk. Uvodoma sta zbrane pozdravila Anton Petrovič, 
podpredsednik sveta KS Senovo, in Ludvik Grilc, predsednik 
Društva upokojencev Senovo, ki je najuspešnejšim tudi podelil 
priznanja in pokale. Memorial Andreja Strnada je osvojil Anej 
Bizjak, drugo mesto je osvojil Hilmija Ahmatović, tretje pa Jože 
Blas. Med mlajšimi (do 10 let) je zlato medaljo osvojil Kristijan 
Plevnik Kodrič pred Brunom Glasom in Piko Radej.
 B. C.

BREŽICE - 27. januarja je potekal že 6. šahovski turnir v spomin 
na pokojnega Vlada Rokvića, nekoč pomembnega člana Šaho-
vskega  kluba Brežice. Tudi tokrat so Rokvičevemu memorialu 
dodali še naziv »Volčanškov«, kot je pokojni Jože izrazil v svoji 
zadnji želji, prav tako pa so ga združili še v spomin na nedavno 
preminulega Branka Ureka, dolgoletnega člana ŠK Brežice, ki 
je turnir že od samega začetka redno obiskoval. Turnir so odpr-
li svojci pokojnih šahistov s svojimi nagovori ter predsednik ŠK 
Brežice Matjaž Matjašič. Šahiralo se je v pospešenem tempu 9 
kol, 10 min/partijo. Zmagovalec turnirja je bil Andrej Štubljar 
(ŠD Stari trg ob Kolpi), drugo mesto je osvojil Anej Bizjak (ŠK 
Brežice), tretja pa Ana Urbanč (ŠK Triglav Krško). Pri otrocih 
do 12 let je prvo mesto osvojil Filip Radej, drugo mesto Bruno 
Glas in tretje Kristjan Kodrič Plevnik (vsi ŠK Triglav Krško). Pri 
otrocih do osem let je prvo mesto osvojil Jaša Tršelič Svit, drugi 
je bil Nik Ašič (oba ŠK Brežice), tretji pa Alexey Mižigoj (ŠK Tri-
glav Krško). »Veseli nas, da je bil turnir letos najštevilčnejši, kar 
priča o njegovi popularnosti. Posebej pa smo ponosni na visoko 
udeležbo otrok, saj smo lahko brez skrbi za prihodnost šaha v 
Posavju,« je o turnirju še zapisal predsednik ŠK Brežice Matjaž 
Matjašič.  P.�P./vir:�ŠK�Brežice

Kar pet medalj za krške judoiste

Šesterica�krških�judoistov�na�državnem�prvenstvu,�med�nji-
mi jih je kar pet osvojilo medalje

Sevniški tek z dobrodelno noto

Štart glavnega teka

Strnadov memorial Aneju Bizjaku

Najboljši�na�turnirju�z�organizatorji

6. Rokvičev memorial 

Zmagovalci�turnirja�v�članski�konkurenci

RADEČE - Atletski klub Radeče je organiziral mnogoboj za do-
lenjske klube v dvorani, na katerem je nastopilo 86 tekmoval-
cev iz AK Krka Novo mesto, AK Maraton Kočevje, AK Brežice, AK 
Sevnica, AK Dolenjske Toplice in AK Radeče. Dečki in deklice so 
se ločeno pomerili v štirih starostnih kategorijah, vsak pa se je 
boril za čim boljšo uvrstitev v treh disciplinah: skoku v daljavo, 
metu težke žoge in teku. Svojo podporo sta na športni prireditvi 
s svojim obiskom izrazila župan občine Radeče Tomaž Režun 
in predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar, ki sta 
vse nastopajoče pozdravila in jim zaželela uspešno nastopanje v 
novi sezoni, ob koncu tekmovanja pa sta si v družbi vodstva ra-
deške atletske organizacije še ogledala radeški stadion in dvo-
rano. Domači športni aktivisti so ob tem poudarili prizadevanja 
glede zagotovitve boljših pogojev za trening otrok v občini Rade-
če in v športnih klubih, ki delujejo na tem območju. Klubsko so 
bili na tekmovanju najbolj uspešni člani AK Brežice, ki so osvo-
jili štiri zlate medalje, v dresih organizatorja, AK Radeče, pa je 
nastopilo osem tekmovalcev, med katerimi se je najbolje odrezal 
Jonas Wetz z osvojenim 2. mestom. Naslednja prireditev v orga-
nizaciji AK Radeče bo po pričakovanjih znova privabila športne 
navdušence v mesto ob Savi v času splavarjenja, ko bodo prire-
dili že tradicionalni, 14. Splavarjev tek.
 D. Jazbec

Radeče gostile atletski mnogoboj 

SEVNICA, BOLOGNA - 3. in 4. fe-
bruarja so se člani kadetske eki-
pe Društva borilnih veščin Ippon 
Sevnica udeležili mednarodnega 
ju-jitsu turnirja »Italia - Bologna 
2018 open«, na katerem so so-
delovali tekmovalci iz Italije, Av-
strije, Slovenije, Hrvaške, Nizo-
zemske, Bolgarije in Romunije. V 
starostni skupini U15 je Urban 
Jazbec v kategoriji +70 kg osvo-
jil zlato medaljo, Klemen Kajtna 
v kategorijo nižje pa srebrno. Nekoliko manj športne sreče so 
imeli Maša Medvešek, Tina Cigler in Žan Škoda, ki so bili tudi 
nekoliko utrujeni od nastopov na državnem prvenstvu, ki so se 
odvijali teden dni prej. Tekmovalci DBV Ippon Sevnica (na foto-
grafiji) so na turnirju v Italiji pustili dober vtis.  S.�R./M.�G.

Uspehi sevniškega Ippona

SAMOBOR,�POSAVJE�-�Vse�več�posavskih�rekreativnih�tekačev�
se�v�pomanjkanju�tekaških�prireditev�v�naših�krajih�udeležu-
je�zimskih�tekaških�lig�na�Hrvaškem.�Najbolj�priljubljena�je�
samoborska�zimska�trail�liga,�kjer�se�je�skozi�zimo�zvrstilo�12�
kol�s�teki�na�15,�9�in�5�km�dolgi�progi.�Prestižna�skupna�zma-
ga na najdaljši progi je tako kot lani tudi letos odšla v Posavje 
–�Marka�Levičarja�je�na�vrhu�nasledil�Ambrož�Rožman.�Med�
deseterico�so�bili�na�koncu�še�Boštjan�Zlobko�(4.),�Peter�Pavlo-
vič�(8.)�in�Jože�Župan�(9.).�V�ženski�konkurenci�je�bila�Saša�Ve-
nek�skupno�tretja.�Na�9�km�progi�je�bil�Miroslav�Račič�na�kon-
cu�enajsti,�Laura�Vovčko�pa�deseta.�P.�P.�

SOFIJA, BREŽICE - Pretek-
li vikend je v Sofiji v Bolga-
riji potekalo mladinsko bal-
kansko prvenstvo v atletiki, 
ki se ga je udeležilo več kot 
200 športnikov iz 16 bal-
kanskih držav. Barve Slove-
nije so zastopali tudi štir-
je atleti iz brežiškega kluba. 
Podatek, da so prav vsi osvo-
jili medalje, kaže, da se v klu-
bu uspešno dela z mladimi, 
uspehi pa kar dežujejo.
Odličen finalni tek na 60 m 
ovire je uspel Niki Glojna-
rič, ki je z novim osebnim 
rekordom in hkrati rekor-
dom balkanskih prvenstev 
8.33 s zmagala in svoj prej-
šnji rekord popravila za 2 stotinki. Nika s tem časom dokazu-
je odlično pripravljenost, vrhunec sezone pa bo zanjo  svetovno 
prvenstvo poleti na Finskem. Njen čas trenutno sodi med deset 
najboljših na svetovnih dvoranskih IAAF lestvicah. Nika se je v 
večernem delu uvrstila tudi v finale sprinta na 60 m, kjer je bila 
z rezultatom 7,72 s šesta. Najboljša brežiška skakalka v skoku s 
palico Nastja Modic je konkurenco uspešno premagala s pre-
skočeno višino 391 cm, kar je zelo dober rezultat in hkrati tudi 
odlična popotnica za mladinsko svetovno prvenstvo. V skoku s 
palico sta srebrni medalji osvojila Rok Doberšek s preskočeni-
mi 480 cm in Lara Zupanc z višino 350 cm. � Vir:�AK�Brežice

Vsi štirje so osvojili medalje

Mladi�brežiški�atleti�s�trenerjem�
Juretom Rovanom

VRTAČA, POSAVJE - Letošnji alpinistični tečajniki Posavskega 
alpinističnega kluba so se pod budnim očesom inštruktorjev 
28. januarja odpravili proti Vrtači. Med potjo so 'obdelali' hojo 
z derezami in cepinom, raziskali varna prečenja preko zasneže-
nih pobočij in spoznavali sosednje vrhove. Na Suhem ruševju so 
spoznali osnovni položaj pri zaustavljanju zdrsa s cepinom in za-
bijali sabljo in sidro. Vrh Vrtače so dosegli po Osredji grapi, ses-
topili pa po Južni grapi. Tečajniki so spoznali razmere severne 
in južne strani gore in se okrepčali na koči. Veseli, polni novega 
znanja in s čudovito izkušnjo več so fantje zaključili prvo zimsko 
turo alpinistične šole 2017/2018.  Vir:�PAK

Alpinistična šola na Vrtači 

Udeleženci�alpinistične�šole
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DOM na FREE

je dnevna soba, kjer se družiš, delaš 
domačo nalogo, in se kaj novega naučiš.
Info: barbara.masnik@mc-krsko.si, 
041 758 408
Organizator: MC Krško
MC Krško, 
vsako sredo, od 13.00 do 16.00

TECHNO: 
League of local techno legends

Si želite plesa in zabave ob techno glasbi? 
Lokalni izvajalci bodo poskrbeli za razigrane 
noge.
Vstop prost.
MC Krško, petek, 23.2.2018, ob 21.30

Funky flea market

Je market, kjer podaš ali menjaš nenošena 
oblačila, obutev, plošče, starine, ki počivajo 
v tvoji omari.
MC Krško, sobota, 17.2.2018, ob 10.00

MC direndaj: 
Izdelava družabnih iger

Izdelovali bomo igro Vrzi kocko in sestavi 
svojega junaka. Izrezali in pobarvali bomo 
svoje junake, vrgli kocko in jih po delih 
sestavili. Delavnice so brezplačne in 
namenjene otrokom od 5. do 12. leta.
Prijave: monika.macek@mc-krsko.si
MC Krško, sobota, 17.2.2018, ob 10 

Počitniške aktivnosti

V času počitnic bomo poskrbeli za varstvo 
otrok. Dneve si bomo popestrili z družabnimi 
igrami, ustvarjalnimi delavnicami in izleti.
Info in prijave: snezana.covic@mc-krsko.si
MC Krško, 26.2. – 2.3.2018, ob 8.00 

Valentinov koncert Metal sekcije

Za vse, ki imajo radi »tršo glasbo« ter 
posedujejo mehko, romantično dušo.
Vstopnina: 3 EUR
MC Krško, sobota, 17.2.2018, ob 20.00

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

SEVNICA - Skupina Modre 
zvezde, ki v letošnjem letu 
obeležuje 50 let ustanovitve, 
je navdušila na decembrski 
Grajski tlaki s preigrava-
njem rock ter rock’n’roll hi-
tov iz obdobja 'zlatih' 60. mi-
nulega stoletja, člani pa so 
obudili tudi nekaj »zapra-
šenih« spominov ter razkri-
li nekaj načrtov. 

Najstarejši aktivni rock band 
v Sloveniji se je prvič predsta-
vil v sevniškem TVD Partiza-
nu, ki ga že davno več ni, na 
enem izmed plesov, ki so po-
vezovali ljudi in na katerih so 
se rojevale prve ljubezni, a tudi 
prva razočaranja. »Skupina je 
bila ustanovljena leta 1968, 
sestavljali smo jo kitarist Sil-
vo Keršič - Mišo, klaviaturist 
Dušan Omerza - Dule, danes 
žal že pokojni bas kitarist Sil-
vo Krnc - Lul, pozneje Janez 
Škofic in moja malenkost. Po-
imenovali smo se Modre zvez-
de, a zakaj smo izbrali to ime, 
ne znam pojasniti,« pripove-
duje bobnar Miran Štojs. »V 
skupini so občasno delovali 
še Slobodan Filipovič, Dra-
go Božič, Rudko Mlinarič in 
žal še en pokojni član Zvone 
Sušinski,« nadaljuje član za-
sedbe, ki je prve ritme lovil 
z bobnanjem po kartonskih 
škatlah, ljubezen svojega živ-
ljenja pa je našel pod odrom, 
ko so vanj zrle temne oči nje-
gove sedanje žene. »V času, ko 
so na slovenski glasbeni sceni 

Modre zvezde ponovno žarijo

kraljevale Bele vrane, smo ne-
koč zasedli na glasbeni lestvi-
ci revije Stop mesto pred sku-
pinama Faraoni in Kameleoni, 
kar si na nek način štejemo v 
čast,« nadaljuje Štojs in razkri-
je še enega izmed spominov, ki 
prav tako sega v leto 1970 - ko 
so nastopili v sevniškem graj-
skem parku na reviji »beat« 
ansamblov Dolenjske, so osvo-
jili drugo mesto in to na to so 
še danes zelo ponosni. Jeseni 
leta 1971 je skupina preneha-
la delovati, člani pa so igrali v 
različnih drugih zasedbah vse 
do leta 2007, ko so se ponov-
no zbrali v originalni zased-
bi zaradi nastopa na prvi ve-
liki sevniški kitariadi starih 
bendov. »Naš ponovni nastop 
je bil dobro sprejet in odločili 
smo se, da bomo vztrajali,« po-
jasni sogovornik. Danes skupi-
no sestavljajo poleg bobnarja 
Mirana Štojsa, kitarista Silva 

Keršiča in bas kitarista Janeza 
Škofica še kitarist Miran Kink, 
klaviaturist Stane Šmerc in 
pevec Frenk Bohinc, za ka-
terega člani radi povedo, da 
je podoben ’frontmenu’ sku-
pine Rolling Stones, on pa ob 
tem pristavi: »Sem mlajši od 
Jaggra, ampak bolj zdelan.« 

Člani sedanje zasedbe Modre 
zvezde, ki so na decembrski 
Grajski tlaki tudi skozi doku-
mentarni film predstavili del 
svoje glasbene poti, so ob za-
ključku lanskega leta kot po-
sebni glasbeni gosti nastopili 
na koncertu mlajših glasbenih 
skupin v sevniškem mestnem 
središču. 50 let ustanovitve 
skupine bodo obeležili v me-
secu avgustu na veliki sevniški 
kitariadi, kjer se bodo predsta-
vili tudi z avtorskimi skladba-
mi. 
 Smilja Radi

Sevniška�skupina�Modre�zvezde�v�letošnjem�letu�obeležuje�
50�let�nastanka.

KRŠKO - Big band Krško v 
letu 2018 praznuje častit-
ljiv jubilej - 40 let delovanja. 
Z uvodnim koncertom so ga 
obeležili 21. januarja. 

Na njem so se predstavili s 
sedmimi avtorskimi skladba-
mi domačih avtorjev Lovra 
Ravbarja, Mihe Koretiča, Ta-
deje Molan, Kristijana Rači-
ča in umetniškega vodje Ale-

ša Suše. Podeljena so bila tudi 
priznanja jubilantom. Član z 
najdaljšim stažem, 35 leti ak-
tivnega igranja v orkestru, je 
saksofonist Tone Troha, ki 
obenem skrbi za glasbeni pod-
mladek - mladinski Big band 
Posavje, ki deluje že štiri leta. 
Prav tako so na uvodnem kon-
certu začeli z zbiranjem dona-
cij za nakup klavirja za njiho-
vo koncertno prizorišče Studio 

Ob jubileju na ogled milijonom

44 na CKŽ 44. »Do sedaj smo 
organizirali jazzovske in pop 
koncerte, v prihodnosti želimo 
organizirati koncerte večkrat 
mesečno in gostiti tudi klasič-
ne glasbenike v različnih za-
sedbah ter solo klavirske kon-
certe. Za ta namen pa naš star 
koncertni klavir ni dovolj. Čez 
štiri leta bomo praznovali 44 
let in v ta prostor želimo pri-
peljati primeren koncertni kla-
vir. Za finance našega društva 
je tak nakup težko dosegljiv, 
zato bi k podpori projekta po-
vabili lokalna podjetja, katerih 
vodstva bi prepoznala družbe-
no koristnost tega nakupa oz. 
projekta z imenom Nov kon-
certni klavir za staro mestno 
jedro,« pravi dirigent Suša, ki 
orkester vodi že od leta 1992.

Še posebej pa je treba izpo-
staviti njihov projekt izvaja-
nja priredb pesmi kultne sku-
pine Depeche Mode, imenovan 
Depeched, s katerim so doseg-

li izjemen uspeh, saj je bil uvr-
ščen v program Montreux Jazz 
Festivala 2013 v Švici. Ravno 
ob častitljivem jubileju se jim 
je nasmehnila priložnost, da 
so za 24 ur prevzeli uradno 
facebook stran slavne zased-
be. Na njej so objavili videos-
pot za pesem In your room in 
tri posnetke iz Cankarjevega 
doma. In ne pozabimo, ome-
njena stran ima več kot sedem 
milijonov oboževalcev. 

Big band KK bo sicer ob jubi-
leju izvedel več nastopov po 
Sloveniji. Zaključna prireditev 
bo jeseni v veliki dvorani Kul-
turnega doma Krško. S febru-
arjem so pričeli še z igranjem 
preko t. i. livestreama oz. sple-
tnega prenosa, kjer se bodo 
načeloma vsak teden predsta-
vili z nekaj skladbami poslu-
šalcem po širni Sloveniji.
 
� Simon�Uršič,�
� foto:�Goran�Rovan

Big�band�Krško�na�uvodnem�jubilejnem�koncertu

Član�z�najdaljšim�stažem,�sa-
ksofonist�Tone�Troha
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na muhi ...

Pomembno�vez�v�sodelovanju�med�mediji�in�občinami�pred-
stavljajo�sodelavke�za�stike�z�javnostjo�v�občinskih�upravah,�
ki�so�med�drugim�zadolžene�tudi�za�pripravo�vsebin�na�stra-
neh�občin�v�Posavskem�obzorniku.�Na�ponovoletnem�srečanju�
predstavnikov�medijev�z�župani�smo�v�objektiv�ujeli�trojico,�ki�
to�nalogo�opravlja�v�treh�največjih�posavskih�občinah,�to�so�
(z�leve):�Lidija�Petrišič�Colarič�na�Občini�Krško,�Tanja�Žibert�
na�Občini�Sevnica�in�Lavra�Kreačič�na�Občini�Brežice.�(P.�P.)

Neformalno�združenje�novinarjev,�fotografov�in�snemalcev,�ki�
poročajo�o�dogajanju�v�Posavju,�t.�i.�Novi�klub,�ima�tudi�moč-
no�»upokojensko�sekcijo«,�ki�se�še�vedno�rada�udeležuje�sku-
pnih�srečanj,�kakršno�je�tudi�ponovoletno�z�župani.�Na�letoš-
njem so takole skupaj staknili glave nekdanji novinarji Dela 
Vlado Podgoršek, Dolenjskega lista Pavel Perc in Dnevnika 
Ernest�Sečen�ter�najbrž�»evidentirali«�tudi�kandidate,�ki�bo-
do�najprej�obogatili�sekcijo�…�(P.�P.)

Crossoverji Renault
Izberi drugačno pot.

Poraba pri mešanem ciklu 3,6–6,2 l/100 km. Emisije CO2 95–139 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

renault.siRenault priporoča

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja.  **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
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5 let podaljšanega jamstva

5 let brezplačnega rednega servisa

1 leto brezplačnega obveznega in osnovnega kasko zavarovanja

Paket zimskih pnevmatik** 

07 391 81 14

On�je�učitelj,�ona�je�učenka�in�skupaj�sestavljata�duet�Modra�
minuta, ki popestri marsikatero prireditev s preigravanjem 
znanih�rock�balad�in�bluesa.�Milan�Mitrović�je�profesor�ma-
tematike�na�OŠ�Sava�Kladnika�Sevnica,�mlada�pevka�Ema�Šti-
gl�obiskuje�9.�razred.�V�lanskem�decembru�sta�se�predstavila�
na prvem skupnem samostojnem koncertu v okroglem stol-
pu�kavarne�Graščakova�hči�na�sevniškem�grad,�na�katerem�je�
ob�nekaterih�znanih�skladbah,�kot�je�na�primer�Imagine�Joh-
na�Lennona,�zapelo�tudi�občinstvo.�(S.�R.)

Obe sta mladi in talentirani in obe sta iz Boštanja. Temnola-
sa�Zala�Dobovšek�je�po�zaključeni�srednji�turistični�šoli�v�Celju�
opravila�sprejemne�izpite�na�AGRFT-ju,�diplomirala�in�posta-
la�dramaturginja.�V�letošnji�sezoni�je�selektorica�53.�Borštni-
kovega�srečanja,�slovenskega�gledališkega�festivala.�Njena�
ustvarjalnost je povezana tudi s pisanjem gledaliških kritik, 
prosti�čas�pa�rada�izkoristi�za�sprehod�po�urejeni�sprehajal-
ni�poti�ob�Savi.�Še�ne�20-letno�Saro�Praznik�mikajo�mjuzikli,�
zato�se�je�v�lanski�jeseni�odločila,�da�bo�ta�svet�petja,�plesa�in�
igre odkrivala na eni izmed angleških šol, kjer se šolski sistem 
precej razlikuje od slovenskega. Morda ji bo pri tem pomaga-
lo tudi znanje, ki ga je nekaj let pridobivala pri urah solo pe-
tja�v�GŠ�Sevnica�pri�mag.�Martini�Prevejšek.�(S.�R.)���

Tradicionalni�prevzem�oblasti�Fašjenka�na�Občini�Brežice�so�
si�prišli�ogledat�tudi�uporabniki�brežiškega�dnevnega�centra�
Ozara,�na�čelu�s�strokovno�delavko�Ano�Ferk,�ki�so�s�svojimi�
ročno�izdelanimi�kostumi�takoj�padli�v�oči.�Preobrazili�so�se�
v�današnjem�času�zelo�popularne�smeške,�ki�jih�pri�pisanju�
sporočil�uporabljajo�predvsem�mladi.�(R.�R.)

Še�ena�s�prevzema�oblasti�v�Brežicah,�ki�je�bil�v�znamenju�
»predvolilnega�cirkusa«.�Ste�jih�prepoznali?�Krotilka�živali,�
dvigovalec�uteži,�klovnesi�in�cirkuška�kraljica�Moira�Orfei.�V�
resničnem�življenju�pa�so�podžupanja�Katja�Čanžar,�svetova-
lec�za�zaščito�in�reševanje�Roman�Zakšek,�zaposleni�v�župa-
novem�kabinetu�Jasmina�Molan�in�Nada�Rezelj�ter�direktori-
ca�občinske�uprave�Irena�Rudman.�(R.�R.)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Maja Kranjc, Krmelj – 

dečka,
• Alenka Jene, Kaplja vas – 

deklico,
• Alenka Gerdin, Krško – 

dečka,
• Sandra Špeljak, Bizeljsko 

– deklico,
• Saša Geč, Stara vas-

Bizeljsko – dečka,
• Natalija Slatner, 

Koprivnica – dečka,
• Barbara Baškovič, Senovo 

– deklico,
• Karmen Sehur, Zabukovje 

nad Sevnico – 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

Karoly�Hodri�iz�Nemčije�in�Biserka�Zemljak�iz�Krškega,�
25.�november�2017,�grad�Rajhenburg�v�Brestanici�

• Nataša Lisec, Sevnica – 
dečka,

• Darja Levstik, Senuše – 
deklico,

• Klavdija Kozole, Sevnica 
– dečka,

• Anamarija Arh Kukovica, 
Hrastje pri Cerkljah – 
dečka,

• Kristina Hudorovič, 
Drnovo – deklico.

ČESTITAMO!

poroke

• Branko Bedrač in Alenka 
Glas, oba s Senovega.

ČESTITAMO!

SMEDNIK - 23. januarja je Kristi-
na Jordan s Smednika pri Raki do-
polnila 91 let. Življene je podarila 
petim hčeram in sinu Slavku. Pred 
časom so ji pošle moči, potrebu-
je pomoč, za katero dobro poskr-
bi sin Slavko z ženo. Zelo je vesela 
obiskov hčera, vnukov in pravnu-
kov. Za rojstni dan so jo obiska-
li predstavniki društev v krajevni 
skupnosti Raka. Zaželeli so ji veli-
ko zdravja, zadovoljstva in sploh 
vse najlepše.  F. M.

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 27. januarja so se v Leskovcu pri Kr-
škem tretjič srečali učenci, ki so skupaj obiskovali osnovno šolo 
v obdobju 1964-1972. Po skupinski fotografiji jih je pot vodila v 
cerkev na ogled jaslic, potem pa še na ogled osnovnih šol, v kate-
rih ni več pouka in so sedaj namenjene za vrtec ter za delavnice 
invalidnim osebam. Odkar so greli osnovnošolske klopi, je pre-
teklo natanko 16.661 dni, medtem je umrlo že šest sošolcev ter 
dve sošolki, tako da se je letošnjega snidenja udeležilo 40 od 72 
sošolk in sošolcev ter devet učiteljic. Ob prijetni glasbi in obuja-
nju spominov se je druženje zavleklo pozno v noč.  A. Hruševar

Srečanje generacije 57 in 58     

Rojstni dan Kristine Jordan

Čestitka�predsednika�sve-
ta�KS�Raka

LESKOVEC PRI KRŠKEM - 30. januarja so se pri Jožetu Arhu iz 
Leskovca pri Krškem zbrali predstavnice RK Leskovec pri Kr-
škem, predsednik sveta KS ter predstavniki GZ Krško in PGD Le-
skovec pri Krškem, da skupaj z njim proslavijo njegov 90. rojstni 
dan. Imel ga je sicer že 26. decembra 2017, vendar je bilo prazno-
vanje zaradi zloma ter zdravljenja v bolnišnici in toplicah pre-
loženo. Jože se je rodil 26. 12. 1927 v Leskovcu pri Krškem, kjer 
je hodil tudi v osnovno šolo, v obrtno šolo pa v Krško. Po konča-
ni šoli se je zaposlil najprej v podjetju Sava, kasneje pa v podje-
tju Mizarstvo Bor. Tam je bil zaposlen do kapi, ki ga je doletela 
leta 1980, nato se je invalidsko upokojil. Leta 1950 se je poro-
čil z Anico Kerin in v skupnem življenju imata tri otroke: Jo-
žeta, Nuško in Mijo. 24 let je bil predsednik PGD Leskovec pri 

Krškem, sedaj pa je njihov ča-
stni predsednik - veteran. Ob 
obisku so mu podarili poseb-
no plaketo Gasilske zveze Kr-
ško. Po veselem kramljanju in 
obujanju spominov so mu ob 
odhodu vsi zaželeli veliko sre-
če in seveda čim hitrejše okre-
vanje.  A. H.

90 let Jožeta Arha

Jože�Arh�z�darilom�GZ�Krško

KRŠKO - 1. februarja je svoj 90. rojstni dan praznoval Anton Biz-
jak iz Krškega ali Bizjakov Tonček, kot so ga ogovarjali znanci. 
Pokoj si je prislužil na Občini Krško kot občinski šofer. Bil je za-
veden član prostovoljnih gasilcev Krško - desni breg, vrsto let pa 
tudi aktiven član AMD Krško. Ob jubileju so mu prišli stisnit roko 
predstavniki Prostovoljnega gasilskega društva Krško in akti-
vistke krške KO Rdečega križa - desni breg, istega dne pa je slav-
ljenec jubilej obeležil tudi v krogu družine. Ob dobri jedači in pi-
jači je praznoval s svojima hčerkama z družinama, tremi vnuki in 
štirimi pravnuki, ki so mu pomagali tudi upihniti svečke na torti. 
� Vir�in�foto:�P.�Levak

90 let Bizjakovega Tončka

Jubilant�Tonček�v�krogu�svojih�najbližjih

VELIKE MALENCE – 4. februarja je 90. rojstni dan v krogu druži-
ne praznovala Josipa Srpčič - Pepca, kot jo kličejo domači in so-
sedi. Ob visokem jubileju so jo obiskale ter ji voščile obilo zdravja 
in dobrega  počutja članice Krajevne organizacije Rdečega križa 
Velike Malence Anica Veličevič, Olga Majzelj in Tatjana Kre-
ačič. Slavljenka je bistrega uma in dokaj dobrega zdravja. Tež-
ko hodi, ker ima močno obrabljena kolena, kar je posledica tega, 
da je vse življenje težko in veliko delala. Kot majhna deklica je 
ostala brez mame in pri komaj 13 letih začela služiti kruh v Za-
grebu, kjer se je zaposlila. Ko se je poročila, sta si z možem Ru-
dijem ustvarila dom na Velikih Malencah, kjer Pepca živi še da-
nes. Bila je skrbna in pridna gospodinja, ki se je spoznala tudi 
na šivanje, tako je domačim in sosedom popravila in zašila ve-
liko oblačil. Dobra volja, delo in skromnost so ji pomagali, da je 
dočakala ta leta. Sedaj si Pepca krajša čas z branjem knjig in ča-
sopisov, rada pogleda tudi televizijo. Vso pomoč pri vsakdanjem 
življenju ji nudita sin Rudi in snaha Milena, veseli se tudi sre-
čanj z vnuki in pravnuki. Kljub življenjskim preizkušnjam je ju-
bilantka Pepca ostala vesela in vedrega duha. 
� Vir:�KO�RK�Velike�Malence

90 let Josipe Srpčič 

Slavljenka�z�domačimi�in�obiskovalkami

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info

IG,�POSAVJE�-�Na�Izobraževalnem�centru�za�zaščito�in�reševa-
nje�na�Igu�je�28�gasilk�ter�en�gasilec�zaključilo�tečaj�za�prido-
bitev�specialnosti�»vodja�članic«,�ki�ga�enkrat�letno�organi-
zira�Gasilska�zveza�Slovenije.�V�teku�tridnevnega�gasilskega�
druženja�so�se�podrobno�izobraževale�na�področju�priprave�
programa�dela�članic�v�gasilski�organizaciji.�Tečaja�so�se�ude-
ležile�članice�iz�20�različnih�gasilskih�zvez�oziroma�22�različ-
nih�PGD-jev,�posavsko�regijo�pa�so�zastopale�Doroteja�Jazbec�
(PGD�Radeče�–�GZ�Radeče),�Mojca�Kerin�(PGD�Veliki�Trn�–�GZ�
Krško)�in�Tina�Kodrič�(PGD�Skopice�–�GZ�Brežice).�Ob�zaključ-
ku�tečaja�so�gasilke�prejele�potrdilo�o�uspešno�opravljeni�spe-
cialnosti�in�značko�ter�strokovno�druženje�ovekovečile�še�pred�
fotografskim�objektivom.�� D.�J.
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1. nagrada:  mesečna karta za skupinsko vadbo 
  ZLATA LETA
2. nagrada: 3x obisk skupinske vadbe ZLATA LETA
3. nagrada:  1x obisk skupinske vadbe ZLATA LETA

Geslo križanke pošljite do  do četrtka, 22. februarja, na na-
slov: Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

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

Geslo 02/2018 številke:

KAMINI IN PEČI ZA TOPEL DOM
Nagrade, ki jih podarja Megamik d.o.o., prejmejo:

1. nagrada:  1 kg kock za kurjenje; 
  Renata Travnikar, Brežice
2. nagrada:  čistilo za steklo kamina; 
  Anica Ulčnik, Vitna vas
3. nagrada:  reklamni dežnik; 
  Cvetka Podbršček, Leskovec pri Krškem

Med zvezdniškimi plesalci tudi Rebeka Dremelj, Nu-
ška Drašček med favoriti Eme 2018, pop operni trio 
nadaljuje poslanstvo Eroike. Tokrat preberite:

V soboto se bo 16 izbranih izvajalcev potegovalo za vstop-
nico v finale Eme, ki bo 24. februarja. Kot predpredzadnja 
se bo na odru predstavila Radečanka Nuška Drašček 
(na fotografiji) s sklad-
bo Ne zapusti me zdaj. 
Pod pesem se podpisu-
je ustvarjalna ekipa, ki 
je zakrivila lansko zma-
govalno skladbo na Po-
pevki Tak dan, v sestavi 
Aleš Klinar, Miha Gor-
še in Anja Rupel. Sicer 
smo lahko slišali predstavitev že vseh pesmi za Emo 2018, 
nad katerimi pa večina (še) ni ravno najbolj navdušena. 
Eden izmed komentarjev nam je padel v oči: »Po slišanih 
izsekih so me prepričali Lea Sirk, Tanja Ribič, Lara Ka-
dis, Nuška Drašček, BQL in pa Nika Zorjan. Če kdo od teh 
zmaga, imamo nekaj možnosti v Lizboni, če ne, smo pač 
pogoreli po celi črti.« Držimo torej pesti!

Spomladi se začenja nova sezo-
na glasbeno-plesnega spektak-
la Zvezde plešejo, med 12 tek-
movalci - gre za znane obraze s 
slovenske estrade - je tudi naša 
vsestranska posavska rojakinja 
Rebeka Dremelj (na fotografi-
ji). Gre namreč za mamo, pevko, 
uspešno poslovno žensko s svojo 
linijo parfumov, blogerko …, zato 
se marsikdo razumljivo vpraša, 
kam bo uspela umestiti še vse dolge plesne treninge, ki jih 
zahteva oddaja takšnega kova. »Moja hčerka tako zelo ob-
čuduje ples, zato vem, da bo na svojo mami zelo ponosna, 
da je to tisto, zaradi česar se splača potruditi,« pove o svoji 
motivaciji in dodaja, da bi najraje plesala akrobatski roke-
nrol z žirantom Ladom Bizovičarjem.

Širši javnosti so se prvič predstavili na eni izmed prire-
ditev v lanskem letu, zdaj so pripravljeni, da navdušijo še 
občinstvo drugod po Sloveniji. Spoznajte Miho Zabreta, 
Mihaela Strnišo in Gašperja Banovca oz. trio Eroika 
Aromatika (na fotografiji), ki operno klasiko domiselno 

kombinira s spro-
ščenim popom in 
obenem nadaljuje 
poslanstvo nekoč 
izredno popular-
nega glasbenega 
projekta Eroika. 
Dodajmo, da nji-
hov član Mihael 

prihaja iz Radeč. Gre za profesorja solo petja, ki mu druž-
bo dela harmonika, njegova druga strast, zato ob solo pet-
ju v tujini študira tudi ta inštrument. Svoje znanje prenaša 
na mladi rod in veliko potuje, saj nastopa doma in v tujini 
ter je prejemnik številnih mednarodnih nagrad. Zasedbo 
boste lahko zadnjo februarsko soboto slišali tudi v Sevnici.

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

posavske glasbene novičke

 

 

Nahajamo se na TRGU SVOBODE 2 v SEVNICI 
(stavba Bowling DeLuxe, 1. nadstropje)

V mesecu februarju posebna promocija 
skupinske vadbe za SENIORJE 

 izvajamo vsak ponedeljek in petek ob 9:30
 odlična vadba za vsakogar!

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

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

 

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Daši Bucik, Pivška 2, 6230 Postoj-

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

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. STORŽIČ - Ta nagajivi čas
 2. (1.) Ans. DINAMIKA - Polka za dekleta
 3. (2.) Ans. SPEV - Za muziko bi dala vse
 4. (7.) Ans. FRANČIČ - Me gledal je
 5. (3.) Ans. AZALEA - Greva na pot
 6. (10.) SAVINJSKI KVINTET - Drug o drugem sanjava
 7. (5.) PEKLENSKI MUZIKANTJE - Nekdanje dekle
 8. (9.) Ans. POLJANŠEK - Planinska
 9. (8.) Skupina NALET - Na obrazu ti piše
 10. (-.) PRLEŠKI KVINTET - Teče, teče čas

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Stanka Fajsa - Dekle v najboljših letih

 Kupon št. 402
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, 17. 2. 2018, ob 20. uri

KRŠKO�-�Da�bi�obudili�pevsko�tradicijo,�ki�se�je�v�Krškem�za-
ključila�kmalu�po�prenehanju�delovanja�MePZ�Viktor�Parma,�
so pevci pred dobrim letom ustanovljenega MePZ Jurij Dal-
matin�Krško�27.�januarja�pripravili�prvi�samostojni�koncert�
v�cerkvi�sv.�Ruperta�v�Krškem�na�Vidmu.�Predstavili�so�se�s�
krajšim, a raznolikim programom. Za popestritev programa 
sta�s�solo�petjem�poskrbeli�zborovodkinja�Anja�Radkovič�in�
gostja�Kristina�Lovšin�Salmič,�pevci�pa�so�nekaj�pesmi�zape-
li tudi ob klavirski spreljavi Lucijana Cetina. Program je z li-
rično�besedo�povezovala�Vidka�Kuselj.�Z.�Zorko,�foto:�J.�Jagrič
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po sledeh naše dediščine

Ali ste že videli boginjo Luno? 
VRANJE PRI SEVNICI - Ena izmed pomembnejših in naj-
starejših rimskodobnih najdb pri arheoloških izkopava-
njih na območju poznoantične naselbine na Ajdovskem 
gradcu, podolgovatem 445 metrov visokem kopastem gri-
ču nad vasjo Vranje, je bronasta utež v obliki boginje Lune.

Tokrat smo v naši rubriki, v kateri 
odstiramo javnosti slabo znane za-
nimivosti o naši kulturni dediščini, 
odšli po sledeh podobe starorimske 
boginje Lune, upodobljene na brona-
sti uteži za tehtnico. Le-ta predsta-
vlja doprsje deklice, oblečene v tuni-
ko, ki je na ramenih speta z dvema 
fibulama (varnostnima zaponkama 
za pritrjevanje oblačil). Okoli vratu 
ima ogrlico, ki nosi na sprednji strani 
polmesečast oz. luničast obesek, na 
zadnji pa prehaja prek vozla v podalj-
ška, ki se končata s srčastim listom. 
Pričeska melonaste oblike, katere prameni so na koncu pove-
zani v vozel, ima nad čelom lasni nastavek. Višina uteži je 13,2 
cm, širina 8,6 cm, debelina 4,5 cm. Njen nastanek sodi v zadnje 
desetletje 1. stoletja. Na dolgotrajno uporabo uteži kaže močna 
obrabljenost nosu, nadčelnega lasnega nastavka, hrbta in odpr-
tine v ušesu za obešanje. Zanimiv predmet je bil najden pri ar-
heloških izkopavanjih v drugi polovici 20. stoletja na območju 
današnjega arheološkega parka Ajdovski gradec.

Bronasto utež v obliki boginje Lune hrani Narodni muzej Slo-
venije v Ljubljani, njena podoba pa je lepo vidna tudi na sme-
rokazu, ki vodi iz Sevnice do vasice Vranje in od tu dalje po ure-
jeni gozdni poti do poznoantične naselbine, kjer je bila utež 
najdena. Prva izkopavanja na Ajdovskem gradcu, ki je bil za-
radi skrite lege v dolini Vranjskega potoka varno pribežališče 
v negotovih časih preseljevanja ljudstev in nato uničen s pri-
hodom Slovanov, so se začela konec 19. stoletja. Začetna izko-
pavanja je opravil rudarski inženir in poverjenik Osrednje ko-
misije za varstvo spomenikov z Dunaja Emanuell Riedl, v letih 
1970-1974 je raziskavo nekdanje starorimske utrdbe vodil ar-
heolog dr. Peter Petru in nato med leti 1983-1986 še arheolog 
dr. Timotej Knific. Po zaključenih izkopavanjih so se začela kon-
zervatorska dela za ohranitev najdenih predmetov, na obmo-
čju naselbine pa so pozidali zidove, ki kažejo lokacijo določe-
nih stavb v 5. stoletju n. št.  S. R.

Bronasta�utež�v�obliki�
boginje�Lune�(foto:�To-
maž�Lauko).

Že nekaj časa se je porajala ide-
ja, da bi postavili obeležje, in 
letos, ko v Dobovi pripravljajo 
jubilejni 20. mednarodni kar-
neval, je prišlo do realizacije, 
je dejal predsednik dobovske-
ga Fašjenka in podpredsednik 
Združenja evropskih karne-
valskih mest (FECC) za Slove-
nijo Ivan Kovačič. Kosca so 
izdelali v dobovski železniški 
delavnici (Mašinhaus), pobar-
val ga je Rudolf Deržič, beton 
je prispeval Jože Šepec, posta-
vili pa so ga predstavniki Faš-
jenka sami. Jožica Debogovič 
je v nadaljevanju predstavila 
zgodovino Fašjenka in pustno 
masko kosec. Do danes se je 
na dobovskem koncu najbolj 
ohranila maska kosca, ki izvi-
ra iz vasi Loče. Postal je zašči-
tni znak prireditev in simbol 
Fašjenka. Maska kosec je tudi 
v postopku za vpis v Register 
nesnovne kulturne dediščine. 
Je edinstvena etnološka maska, 
ki je predstavljena na številnih 
karnevalih po Sloveniji kakor 
tudi v tujini. Kosec je oblečen 
v obleko iz domačega platna, 
hlače »bregeše«, široko srajco 
»rubačo«, za vratom ima rde-
čo ruto »rubic«, na glavi viso-
ko pokrivalo »türn«, ki je okra-
šeno z raznobarvnimi trakovi 
»ponglci«, na obrazu ima ma-
sko iz kartona »larfo«, za pa-
som ima pripete kravje zvonce, 

BREŽICE - Eden od vrhuncev dobovskega Fašjenka je vsako leto 
tudi prevzem oblasti na Občini Brežice, 9. februarja se je to zgo-
dilo že osemnajstič. Zaradi bolniške odsotnosti dr. Stressa so se 
organizatorji Fašjenka odločili, da sploh prvič v zgodovini ob-

činski ključ za nekaj časa prevzame ženska - Fašjenkova županja 
Kristina Majcen. Ob prihodu pred občinsko stavbo je udeležen-
ce povorke, na koncu katere se je peljala županja, pričakal napis 
»Predvolilni cirkus«. Občinski uslužbenci so namreč tudi letos 
pripravili domiselno zgodbo in se našemili v prave cirkusante, od 
klovnes, akrobatov, čarovnika, dvigovalca uteži, žonglerja, kro-
tilke živali, ambasadork, ki sta navzočim delili pokovko, do toč-
ke psičkov itd. Direktorica občinske uprave Irena Rudman, ki 
je bila napravljena v kraljico italijanskega cirkusa Moiro Orfei, je 
posamezne cirkuške točke tudi predstavila. Po predaji občinske-
ga ključa je Fašjenkova županja med drugim poudarila, da bo v 
tem kratkem času, kar bo na oblasti, poskrbela za številne spre-
membe, ki so v mejah zakonskih določil. Še preden se je odpra-
vila v svojo novo občinsko pisarno in dala prvo izjavo za medije, 
so v mestno jedro že dvajsetič prišli koranti iz Hajdine in zaple-
sali svoj tradicionalni ples. Županu Ivanu Molanu bodo oblast 
nazaj predali v soboto, ko bo v Dobovi pustna povorka jubilej-
nega, 20. mednarodnega karnevala Fašjenk.  R. R.

Koscu postavili obeležje
DOBOVA - Na prvo februarsko nedeljo se je z odkritjem spominskega obeležja tradicionalni etnografski 
pustni maski kosec tudi uradno pričel letošnji Fašjenk Dobova. V središču tega kraja po novem stoji obe-
ležje – kosec iz Loč, ki je tudi simbol Fašjenka.

v roki pa drži koso, s katero od-
ganja zimo. Nekoč so bili kosci 
le neporočeni fantje, danes pa 
so lahko možje, žene in otroci.

Zamisel o organizirani pust-
ni prireditvi v Dobovi sicer 
sega v sredino 70. let prej-
šnjega stoletja, ko so se fantje 
iz Loč in Mihalovca združili in 
se poimenovali Karnevalski 
izvršni svet Mihalovca in Loč 
(KISMiL). Tako so prevzeli or-
ganizacijo pustovanja, ki je 
potekalo v obeh vaseh izme-
nično. Želeli so ohraniti tradi-
cionalne pustne like in običaje 
ter preprečiti izumrtje kultur-
ne dediščine v okoliških va-
seh. Dodali so tudi karneval-
ske like ter na satiričen način 
predstavili aktualne dogodke 

iz domačega kraja in širše oko-
lice. S tem so privabili veliko 
število zabave željnih obisko-
valcev in si privoščili družbe-
no kritiko vsaj enkrat na leto. 
Leta 1999 je pustovanje v Do-
bovi doživeli veliko spremem-
bo, saj so prireditev raztegnili 
na devetdnevno praznovanje, 
ki se prične na »debeli pe-
tek« z izidom težko pričako-
vanih Pustnih novic in prevze-
mom oblasti na Občini Brežice, 
svoj vrhunec pa doživi v sobo-
to po pustu z velikim medna-
rodnim karnevalom. Organi-
zacijo pustovanja je prevzela 
sekcija Fašjenk, ki pod okri-
ljem domačega turističnega 
društva nadaljuje ohranjanje 
kulture in etnografske tradici-
je. Svečanosti so se poleg lepe-

ga števila domačinov udeležili 
tudi predsednik FECC za Slo-
venijo Andrej Klasinc, pod-
predsednik FECC Aleksandar 
Cicimov iz Makedonije, princ 
ptujskega karnevala Stanko 
Vegan s soprogo, predsednik 
sveta KS Dobova Mihael Bo-
ranič pa tudi letošnja sploh 
prva Fašjenkova županja Kri-
stina Majcen, ki je v petek na 
tradicionalnem prevzemu ob-
lasti na Občini Brežice za ne-
kaj časa dobila v last ključ 
občinske stavbe. Za kulturni 
program je poskrbela skupi-
na Mariachi fiesta en jalisco, 
predstavili pa so se tudi ločki 
Kosci, ki nadaljujejo tradicijo 
najbolj ohranjene pustne ma-
ske na območju Dobove.
 Rok Retelj

Ločki�Kosci�pred�obeležjem

»Cirkus« na občini

Fašjenkova�županja�v�družbi�nekaterih�občinskih�uslužbenk�
in�»pravega«�župana

KOSTANJEVICA NA KRKI - Na 
nedeljo pred pustom je bilo 
v Kostanjevici na Krki prvo 
dejanje letošnje Šelmarije, 
pustnega festivala v organi-
zaciji Etnološkega društva 
Prforcenhaus. 

Začela se je s predajo občin-
skega ključa Prforcenhausu, 

namestitvijo pustne zastave 
na občinsko stavbo, prižigom 
ognja, oklicem Kurenta in ve-
liko pustno povorko, na kateri 
je sodelovalo okoli deset orga-
niziranih pustnih skupin, ki pa 
jih je iz leta v leto čedalje manj. 
Kostanjeviški župan Lad-
ko Petretič je ob predaji ob-
činskega ključa malo za šalo, 
malo zares povedal, da imajo 
v občini pustovanje večkrat na 
leto, tako da ni nič neobičajne-
ga, kar se je v Kostanjevici do-

Obiskovalcev veliko, skupin manj
gajalo v sončnem nedeljskem 
popoldnevu, zaradi katere-
ga se je na kostanjeviške ulice 
zgrnilo ogromno število obi-
skovalcev, med njimi je bilo 
tudi veliko našemljenih. Tisti 
dan še aktualni predsednik Pr-
forcenhausa Miro Drobnič je 
prižgal pustni ogenj, nakar se 
je povorka lahko začela.

Na čelu le-te so bili tradicio-
nalni pustni liki domače Šel-
marije, ki sta jih spremljala 
kostanjeviški pihalni orkester 
in novomeške mažoretke, za 
njimi pa so se zvrstili: Mestna 
godba Novo mesto, katere čla-
ni so bili preoblečeni v Smrk-
ce; »diplomanti z Malenc« (na 
prvi fotografiji), najštevilčnej-
ša skupina - bilo jih je več kot 
60 -, ki je zaplesala tudi če-
tvorko; skupina z Dolšc »ku-
stajnuška oblast«, ki se je 

navezovala na skorajšnje na-
domestne volitve za občinske-
ga svetnika in se malce ponor-
čevala iz kostanjeviške oblasti; 
Farške smreke in gozdarji (na 
drugi fotografiji); Godba na pi-
hala Šmarješke Toplice, ki je 
prikazala sporno sojenje litov-
skih sodnikov - v tem prime-
ru sta se imenovala Šalabajzi-
ris in Podmazalis - na nedavni 
tekmi evropskega prvenstva 
v rokometu med Slovenijo in 
Nemčijo; stavka javne uprave; 
coprance z Gorjancev; Obrški 
prutarji; Kremenčkovi; ovce; 
Pihalni orkester občine Šen-
tjernej, ki sta ga spremljala 
šentjernejska Kurentova ob-
last in maskota - šentjernejski 
petelin, ter koranti iz Markov-

cev, ki so zaključili kostanje-
viško povorko.

V ponedeljek zvečer je po bak-
ladi po mestnih ulicah pote-
kal občni zbor Prforcenhausa. 
V predstavi so igralci, pevci in 
plesalci na zabaven in satirič-
ni način 'obdelali' aktualne do-
godke v mestu. Posebno zah-
valo s priponko Šelme je prejel 
purgar Damjan Stanič, zves-
ti spremljevalec vsakega pred-
sednika. Na najbolj demokrati-
čen način, s prisilno privedbo, 
so za novega predsednika Pr-
forcenhausa za leto dni izvoli-
li Joška Kržičnika, ki je nato 
v spremstvu purgargarde obi-
skal vse gostilne in zaključil s 
plesom v gostilni Žolnir.  R. R.

'Diplomanti' z Malenc

Kronanje�novega�predsednika�(foto:�A.�H.)



Posavski obzornik - leto XXII, številka 4, četrtek, 15. 2. 201828 PREJELI SMO, OBVESTILA

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali 
delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnost-
mi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo pra-
vico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslovom 
odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne od-
ražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

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 ob-
čine), 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

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

Sva mladi in večkrat sva že slišali, kako smo mladi brezbrižni, pa 
naj gre za volitve, referendume, okolje ali pa splošno zanimanje 
za življenje. Odločili sva se nekaj premakniti, ustvarili Facebook 
skupnost Ne JEZimo Save in organizirali prvi dogodek, predava-
nje z naslovom Predstavitev vplivov HE na okolje na spodnji Savi, 
kar je hitro dobilo buren, skoraj da sovražen odziv, hkrati (in k 
sreči) pa tudi pohvale in spodbudne besede za naprej. 
Hidroenergija je več kot očitno zelo občutljiva tema v Posavju kot 
tudi drugod po Sloveniji. A drugod po Sloveniji se lokalno prebi-
valstvo vsaj rahlo skeptično sprašuje, če gre res za tako imeno-
vano zeleno energijo, in se po svoji domači pameti orientira, sto-
pi skupaj in se bori za svoje reke, ki so žile naših ekosistemov – in 
del ekosistema je tudi človek. Medtem pa se v Posavju prepušča 
vse odločitve glavno mislečim in vodečim v občini kot tudi HESS-
-u, ki ob izgradnji HE Mokrice obljubljajo predvsem protipoplavno 
zaščito lokalnemu prebivalstvu.
V soboto, 20. 1. 2018, je v Knjižnici Brežice ob 16.30 potekala 
Predstavitev vplivov HE na okolje na spodnji Savi, kjer je preda-
vala Andreja Slameršek, predsednica Društva za preučevanje rib 
Slovenije.
Namen predavanja je bil podati informacije lokalnemu prebival-
stvu o vplivih gradnje hidroelektrarn na okolje, s primeri, kjer se 
ti vplivi že odražajo v državah po Evropi kot tudi v Sloveniji. Ker 
gre za našo prihodnost, prihodnost mladih, sva se organizatorki 
tega dogodka začeli spraševati, ali takšni posegi še predstavljajo 
zdravo življenjsko okolje, predvsem v smislu kakovosti pitne vode 
in izgube kmetijskih kot tudi zavarovanih območij.
Sava je ena izmed najbolj zanimivih in zapletenih rek v Evro-
pi ter najdaljša reka v Sloveniji. Ekološki pomen Save in njenih 
poplavnih območij se odraža v znatnem številu in velikosti zava-
rovanih območij. Poleg tega je porečje Save vseevropsko žarišče 
za biotsko raznovrstnost. Veliko projektov hidroelektrarn v po-
rečju Save predstavlja enega največjih virov pritiska na reko,  je-
zovi na pritokih pa bi imeli resne negativne posledice na Savo, 
kjer bi povzročili rezanje rečnega korita z zadrževanjem used-
lin (Schwarz, 2016).
V Sloveniji je predvidenih dvanajst novih hidroenergetskih pro-
jektov, ki bi celotno Savo preoblikovali v verigo jezov. Zajezitve 
in jezera za njimi pomenijo veliko in dolgotrajno spremembo vo-
dnega prostora na zajezenem območju in neznano, kako daleč 
gor- in dolvodno od njega (Alabaster, 1985). So posegi, ki popol-
noma spremenijo življenjski prostor, kar ima negativne posledi-
ce na vodne organizme (Povž, 2016). Posledice posegov in spre-
memb so lahko takojšnje ali pa se pokažejo šele čez več let (Ward 
idr., 1979). Poglabljanje struge, širjenje struge in utrjevanje brežin 
povzročijo hudo izgubo habitatnih tipov, predvsem plitvin, pro-
dišč, hiporeika in intersticija (Urbanc-Benčič, 2005).
Strokovnjaki napovedujejo, da bi HE Mokrice povzročila dodat-
no izgubo biotske raznovrstnosti in nadaljnjo degradacijo savskih 
habitatov na obeh straneh meje, vključno z izgubo pomembnih 
območij drstišč za ribje vrste, kot je redka in ogrožena platnica 
(Rutilus virgo). Poleg tega bi HE Mokrice vplivala tudi na Savo na 
Hrvaškem. Dolvodno od jezu bi manjkajoči sediment vodil do re-
zanja struge reke Save na hrvaškem ozemlju, kar bi lahko še do-
datno poslabšalo negativne učinke na sistem pitne vode v Zagre-
bu (Schwarz, 2016) kot tudi pri nas.
Nekatere druge težave se kažejo v kvalitativnih spremembah. In 
sicer so že leta 2005 izračunali slabšanje kvalitete vode dolvod-
no od HE Vrhovo do meje s Hrvaško (Sedej idr., 2005). V predelu 

Ali smo vprašali Savo?

Razpis za delovno mesto
Podjetje ADK d.o.o. iz Hoč, v okviru širitve proizvodnje in zara-
di povečanega obsega dela, vabi k sodelovanju izkušene uprav-
ljalce mehansko obdelovalnih strojev, da skupaj z nami začnejo 
pot za nove in obstoječe programe. Vabimo vse zainteresirane, 
ki imajo ustrezne delovne izkušnje, da se nam pridružijo. 
Iščemo dolgoročne rešitve z možnostjo osebnega razvoja v var-
nem in stabilnem delovnem okolju.

Nudimo: razgibano delovno okolje in ustrezno plačilo za vaše 
znanje. Vsaka vloga bo individualno ocenjena. 

Pišite ali pokličite na:
ADK d.o.o., Miklavška cesta 59, 2311 Hoče 

E-Mail: kadrovska@adk.si 
s pripisom »Nova mehanska« 

Telefon: 031 822 853

ALBINA PIRNAT

SPOMIN

z Razteza 12.

Vsi njeni

19. februarja bo minilo 10 žalostnih let,
odkar se je od nas poslovila draga

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

Čas�se�ne�ponavlja,
včerajšnje�življenje�ni�današnje,

in�kar�je�bilo�nekoč,
ne�bo�nikoli�več.

VLADKA BLAŽINČIČ 

SPOMIN

iz Loč.

Vsi njeni

6. februarja je minilo žalostno leto, odkar 
se je za vedno poslovila od nas draga nam

Iskreno se zahvaljujemo vsem, 
ki postojite ob njenem preranem grobu, prižigate sveče, 

prinašate cvetje in jo ohranjate v lepem spominu.

Bolečino�lahko�skriješ, 
tudi solzo zatajiš, 

a praznino, ki ostala je za njo, 
nikoli ne nadomestiš.

LOJZA MIRTA

ZAHVALA

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, dedija,
brata, tasta, svaka, strica, bratranca in botra

Ko�tvoje�zaželimo�si�bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine.

Tam�srce�se�tiho�zjoče,
saj�verjeti�noče,

da�te�več�med�nami�ni.
Čeprav�tvoj�glas�se�več�ne�sliši,

beseda�tvoja�v�nas�živi,
povsod�te�čutimo�mi�vsi�...�med�nami�si!

iz Kladja
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem, sodelavcem Slovenskih železnic Infrastruktura, nekdanjim 
sodelavcem podjetja Sigmat, sošolcem, podjetju DS Smith iz 
Brestanice, sodelavcem podjetja Petrol ter sodelavkam iz Lisce in 
Grieshaberja za darovano cvetje, sveče, sv. maše in denarno pomoč.
Hvala vsem za stisk rok, vsak topel objem. Hvala, ker ste nam stali 
ob strani in nas tolažili.
Zahvala gospodu Gregorju Majcnu za cerkveno opravljen obred, 
pogrebni službi Kostak, Cvetličarni Lilija, praporščakoma, Vokalni 
skupini Mavrice za ganljivo sočutno petje in gospe Štefki Vidrih za 
ganljive besede slovesa.
Hvala vsem zdravnikom in zdravstvenemu osebju za njihov trud v 
zadnjih dneh življenja. Hvala vsem, ki ste našega Lojza imeli radi in 
ga obiskovali na domu.
V trenutku žalosti in bolečine ne najdemo pravih besed, vendar 
iskrena hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili na 
njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, 
vendar vas nismo posebej imenovali.

PETER ŠPILER
1958–2018

Rodil se je v Špilerjevi družini v Kostanjku pri Zdolah kot tretji 
od petih otrok. Starša sta otrokom nudila ljubeče okolje, s tr-
dim delom pa dostojno preživetje. Toda kruta usoda – prez-
godnja smrt brata Jožeka – je v družino močno zarezala in te-
meljito zaznamovala vse. Hitro je prišla še druga življenjska 
prelomnica. Pri 14 letih je namreč Peter že zapustil dom in po-
stal dijak kadetske šole za miličnike v Tacnu. Delo miličnika in 
kasneje policijskega komandirja je opravljal na več postajah 
v Ljubljani, ob delu pa se je izobraževal in končal študij prava. 
Svojo poklicno pot je nadaljeval v različnih podjetjih s področ-
ja proizvodnje, trgovine, transporta in medijev. Tako je služ-
boval v Ljubljani, Celju, Kamniku, Brežicah, za kratek čas tudi 
v Zagrebu in Sarajevu. Povsod se je izkazal kot sposoben ma-
nager in organizator.
V času nastajanja nove države je doživel bridka razočaranja, 
zlasti zaradi divje privatizacije in uvajanja brezosebnega ka-
pitalizma. Ker je bil nad družbenimi razmerami zelo razoča-
ran, je začel iskati pot v samostojnem delu ter postal podjet-
nik. Takrat se je začel vse več vračati domov – v Kostanjek, v 
domače podeželsko okolje. Mame ni bilo več, oče je bil bolan. 
Domačija mu je postala najprej le zatočišče, potem pa se je ob 
podpori žene Aleksandre lotil postopnega obnavljanja vino-
gradov in sadovnjaka ter vseh objektov na posestvu. Začel se 
je ukvarjati s turizmom na kmetiji, in sicer na zelo poseben, 
zares občudovanja vreden način. Nekoč zapuščenim objektom 
je vrnil namembnost, v njih pa ponovno vživel toliko domače-
ga in lokalno kozjanskega. Želel je ohraniti vse, kar so predni-
ki ustvarili in to bogato nadgraditi: slamnata streha na zida-
nici, kozolec, vinska klet, krušna peč, gorenjsko okno, vratni 
portali, vinoteka, staro posodje in pohištvo in še in še … Peter 
je obiskovalce rad postregel sam. Ponudil jim je tradicional-
no domačo hrano in svoje vino. Kruh iz krušne peči, korejevc, 
dobrote iz mesa krškopoljca, jabolčni štrudl … Za obiskovalce 
si je vedno vzel čas.  
Petrova največja ljubezen je bila likovna umetnost. Veliko se 
je družil z ustvarjalci, jih podpiral in občudoval njihova dela. 
V več galerijah po Sloveniji je prirejal likovne razstave. V  Slo-
venski vasi in Kostanjku je organiziral likovne kolonije. Iz teh 
projektov so nastala številna umetniška dela, ki krasijo gale-
rijo in okolico domačije ali pa so bila razstavljena drugod po 
Sloveniji, na sejmih, delavnicah, prireditvah. Peter se je ob do-
godkih na domačiji pri svetem Vidu velikokrat spomnil na ljudi 
z roba. Tudi njih je rad sprejel k sebi in jim dajal človeško topli-
no in dostojanstvo. Ničkolikokrat je na prireditvah, ki jih je or-
ganiziral, izvedel dobrodelne akcije za ljudi v stiski.
Odkar se je Peter vrnil v Kostanjek, je bil ponosen kmet, ki je 
gledal široko naprej v prihodnost s svojo lastno vizijo. Tudi v 
kmetijstvu je iskal alternativo obstoječemu, zlasti alternati-
vo strupom v vinogradništvu. Črpal je iz dediščine prednikov, 
sodeloval je z okoljem in prisluhnil naravi. V zadnjem času se 
je strastno posvečal pohodništvu. Postavil je tudi svojo traso 
poti, in sicer iz Kostanjka preko Prodnika v Koprivnico in na-
zaj. Poimenoval jo je »Pot duš in prijateljstva«. Pohodništvo mu 
je omogočalo stik z naravo in druženje z ljudmi pa tudi foto-
grafsko ustvarjanje. Sam pa je v intervjuju za slovenski naci-
onalni medij rekel le skromno: »Delam nekaj dobrega. Kažem, 
da se da preživeti na zemlji, kažem, da gre za zdrav način živ-
ljenja in da me to pomirja.«

 (Iz poslovilnega govora Boštjana Špilerja)

bodoče HE Mokrice so namreč glede na količino klorofila in kon-
centracijo celokupnega fosforja Savo ocenili kot evtrofno oziro-
ma hiperevtrofno in primer latentne evtrofikacije, kar pomeni, da 
so sicer izpolnjeni pogoji za vrednotenje stanja kot evtrofno, a da 
se to za takrat navzven še ni kazalo (bi se pa ob izgradnji hidro-
elektrarn na spodnji Savi) (Sedej idr., 2005).
Po koncu predavanja je bil čas še za vprašanja iz publike. Največ 
zanimanja je vzbudila protipoplavna zaščita, ki je največja skrb 
domačinov, jo pa HE same po sebi na dolgi rok žal ne zagotavlja-
jo. Hidroelektrarne sicer omilijo manjše poplave, lahko pa pov-
zročijo bistveno večje. Glede na skrb prebivalstva bomo v prihod-
nje pripravili več informacij na to temo.
Ljudje smo pozabili nase, na sočloveka, sovaščana, someščana, na 
naše okolje, ki nam omogoča ugodne pogoje za življenje. In ne-
zanimanje za resnico o tako velikih posegih v okolje, kot je izgra-
dnja HE (npr. HE Brežice, ki je posegla v zavarovano območje Na-
tura 2000), nas dela brezbrižne do svojega življenjskega okolja. 

 Vabljeni na prihodnje dogodke. 
� Ne�JEZimo�Save,�Katja�Mazinjanin�in�Neja�Molan

IN MEMORIAM
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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. 

BOJANA STARCA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo zelo pogrešali

Ob boleči izgubi našega dragega

Prazen�dom�je�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče,

solza,�žalost�te�zbudila�ni,
ostala je le praznina,

ki hudo boli.

iz Dolenje Lepe vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste v teh žalostnih trenutkih 
sočustvovali z nami. Hvala za tolažilne besede, stiske rok, darovane 
sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala sorodnikom, prijateljem 
in znancem, kolektivu Resisteca, SeCOM-a in Podgorja, pogrebni 
službi Žičkar, pevcem za sočutno zapete pesmi in zaigrano Tišino. 
Iskrena hvala za ganljive besede ob odprtem grobu in gospodu 
župniku za lepo opravljen obred.
Hvala LD Studenec, PGD in KS Veliki Trn ter vsem, ki ste nam kakor 
koli pomagali in vas nismo posebej poimenovali, pa ste ga v tako 
velikem številu pospremili k njegovi zadnji poti.

Tako�tiho�kot�si�živel,�si�tudi�odšel.
Srce�je�dalo�vse,�kar�je�imelo,�nobene�bilke�zase�ni�poželo.
Odšel�si�sam�v�pot�neznano,�kjer�ni�skrbi�in�bolečine,

za�tabo�ostal�je�le�boleč�spomin.
Nič�več�ni�tvojega�smehljaja,

le trdo delo tvojih pridnih rok ostaja.
Molčeče�s�solzami�se�borimo,�si�želimo,

a�žal�nebo�nas�ne�posluša,�od�žalosti�boli�nas�duša.

VIDE POZNIČ

ZAHVALA

Žalujoči: mož Jože, sin Aleš z Mojco in hči Suzana z družino

z Velikega Kamna

Ob nenadni in boleči izgubi naše drage

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, 
ki ste bili del njenega življenja. Hvala za tolažilne besede, stiske rok, 
podporo in darovane sveče. 
Posebna zahvala gospe Jani Uvodič za čuteč in topel govor, pevcem 
in pevki Niki, gospodu Binetu za Tišino, Cvetličarni Lilija, Gostilni 
Ribnik Dular, gospodu župniku in pogrebni službi Kostak. 

Vsa toplina tvojega srca bo za vedno ostala z nami.

Solza,�žalost,�bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki�močno�boli.

(T.�Pavček)

DRAGA MIRTA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo zelo pogrešali

z Blance

Ob boleči izgubi dragega moža, atija,
dedija, tasta, strica, svaka in bratranca

se iskreno zahvaljujemo vsem za tolažilne besede, stiske rok, iskrene 
objeme, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in 
denarno pomoč.
Zahvala gre ge. Štefki Vidrih za poslovilne besede, gospodu kaplanu 
za lepo opravljen obred, pogrebni službi Kostak, praporščakoma in 
pevcem za ganljivo sočutno petje.
Hvala vsem, ki so nam stali ob strani v teh težkih trenutkih in jih 
nismo posebej imenovali.

JOŽEFA OGOREVCA

ZAHVALA

Žalujoči: žena Angelca in otroci z družinami

iz Pišec

Ob boleči izgubi dragega moža, atija, starega ata, brata,
tasta, svaka, bratranca in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in sosedom 
za izrečeno sožalje, darovane sveče, denarno pomoč, za vsak stisk 
roke in topel objem. 
Zahvaljujemo se pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogrebne 
slovesnosti, pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine. Posebna 
zahvala gre tudi gospodu Stanku Glogovšku za ganljive besede 
slovesa. Hvala Splošni bolnišnici Brežice za zdravljenje in gostišču 
Erban za gostinske storitve. 
Iskrena hvala vsem, ki ste nam nesebično pomagali in nam stali ob 
strani, pa vas posebej nismo imenovali. Še enkrat hvala vsem, ki ste 
našega ata pospremili na njegovi zadnji poti.

Dom�je�prazen�in�dvorišče,
oko�zaman�te�naše�išče.
Ni�več�tvojega�smehljaja,

utihnil je tvoj glas.
Sonce tvoj dom obseva,
žarek�išče�tvoj�obraz,

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

MARIJA NEČEMER

ZAHVALA

iz Gržeče vasi 31.

Žalujoči: vsi njeni

V 98. letu starosti nas je zapustila
mama, babica in prababica

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in vaščanom za 
izrečeno sožalje ter podarjene sveče in cvetje. Posebna zahvala 
gospodu župniku in pogrebni službi Žičkar.

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin, draga mama,
bo vedno ostal.

Žalujoči: vsi njegovi

IVAN BIBIČ

ZAHVALA

z Bizeljskega, Drameljšek 31.

Mnogo prezgodaj nas je zapustil

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, podarjeno 
cvetje, sveče in denarno pomoč. Hvala pogrebni službi Žičkar za vse 
opravljene storitve, gospodu župniku, praporščakom, Lovski družini 
Bizeljsko, pevcem za zapete žalostnike, izvajalcu Tišine, Društvu 
upokojencev Bizeljsko in Splošni bolnišnici Brežice.
Veliko je še tistih, ki vas v zahvali nismo posebej imenovali, pa ste 
nam kakor koli stali ob strani in se v tako velikem številu poslovili 
od njega. Vsem še enkrat iskrena hvala.

VINKO BOŽIČ st.

ZAHVALA

z Drnovega 7

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem za podarjeno cvetje, sveče in svete 
maše. Zahvala pevcem, gospodu župniku za opravljen obred, 
pogrebni službi in Miheli za poslovilne besede.

Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani.

Prazen�dom�je�in�dvorišče,
naše�oko�zaman�te�išče.

Odšel�si�tam,�kjer�ni�življenja,
ne�bolečin�in�ne�trpljenja.

IVAN JUDEŽ

ZAHVALA

Žalujoča: žena Rezi in sorodniki

V 79. letu nas je zapustil ljubi mož, svak, brat, stric, boter in dober sosed

V�zimskem�mirnem�jutru,�kot�si�živel,
si�zatisnil�svoje�trudne�oči,

zaspal v gospodu.
Le�duša�ve�in�srce�trpi,�ko�tebe�več�ni.

Spomin�pa�ostaja�ter�hvala,�hvala�Ivan�
za�lepa�doživetja�srečnih�skupnih�dni.

(žena)

iz Gornjih Orl 17.
Ob boleči izgubi se zahvaljujem sosedom, sorodnikom, znancem in 
prijateljem za stisk roke, izrečena ustna in pisna sožalja. Posebna 
hvala Jožici Trček, ki mi je pomagala pri nudenju prve pomoči.
Hvala za podarjeno cvetje, sveče in denarno pomoč, hvala, ker ste 
ga velikodušno obdarili s svetimi mašami. Zahvala gospodu župniku 
Antonu Bobiču za poslovilne besede ter obiske na domu. Hvala 
cestnemu podjetju Novo mesto, praporščaku društva izgnancev, 
pevcem z Rake za zapete pesmi in pogrebnemu zavodu Blatnik 
za organizacijo pogreba v tako slabem vremenu. Hvala nečakinji 
Marjeti Bernardi za postrežbo v vežici in Gostilni Janc za pogostitev.
Zahvaljujem se Splošni bolnišnici Celje, Zdravstvenemu domu 
Sevnica in patronažni sestri Ani Janc ter vsem in vsakemu posebej, 
tudi tistim, ki vas nisem posebej imenovala. Hvala, bog poplačaj.

MARIJE FERENČAK 

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, 
prababice, tete in dobre sosede

Vsi, ki radi jih imamo, 
nikdar ne umro. 

Le v nas se preselijo 
in�naprej,�naprej�živijo, 

so tu in ostanejo …

iz Župelevca 34
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in vsem, ki ste bili 
del njenega življenja, jo imeli radi ter jo spoštovali. Hvala vam za 
vse tolažilne besede, stisk rok, izrečena sožalja in darovane sveče.
Posebno zahvalo izrekamo Pegazovemu domu Rogaška Slatina, kjer 
so ji nudili vso najboljšo oskrbo zadnjih 7 let, zahvala tudi dializnemu 
centru Nefrodial v Celju, Splošni bolnišnici Celje - dializni oddelek, 
še posebej hvala reševalnemu osebju, ki jo je vozilo na dializo. 
Hvala g. župniku Vladu Leskovarju za lepo opravljen obred, Ivanu 
Ureku za poslovilne besede, osebju Santa Lucija za ves trud, posebej 
Simoni Krošl, pevcem za zapete pesmi, pogrebni službi Žičkar, 
praporščaku Društva izgnancev in Simonu Petančiču za odigrano 
Tišino ter vsem, ki jih nismo omenili, pa so kakor koli pomagali.  
Še enkrat hvala vsem, ki ste bili z nami ob njenem zadnjem slovesu 
in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

KATARINA MARC - KATICA

Vsi njeni

V spremstvu najožjih družinskih članov je odšla

Od nje se lahko poslovite na njenem zadnjem domu v Sevnici.

Sveče in cvetje hvaležno odklanjamo, lahko pa darujete Društvu 
Sožitje Sevnica, Cankarjeva 1 na TRR SI56 6100 0001 5798 931.

Hvala.

Glej,�zemlja�si�je�vzela,�kar�je�njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In�to,�kar�je�neskončno�dragoceno,
je�večno�in�nikdar�ne�more�umreti.

(S.�Makarovič)
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Prodam hišo z dvoriščem v 
centru Brežic. EI v izdelavi. 
Tel.: 031 844 190, popoldne

Na Senovem (Brezje pri 
Dovškem) na sončni legi 
prodam stavbno posest v 
velikosti 2 ha. 
Tel.: 041 339 199

Prodam gradbeno parcelo v 
Pleterjah pri Zdolah. 
Tel.: 051 706 378

Najamem samostojno hišo ali 
bivalni vikend v Posavju, pri-
meren za takojšnjo vselitev. 
Tel.: 070 203 262

Oddam v najem triinpolsobno 
delno opremljeno stanovanje 
(85 m2) v okolici Brežic. Sta-
novanje ima parket, kuhinja in 
kopalnica, CK, sončni kolektor-
ji, 3 balkoni, 2 parkirni mesti. 
Tel.: 051 341 321

V najem oddam dvosobno sta-
novanje v Brežicah. 
Tel.: 07 49 62 476

V najem oddam opremljeno 
novo garsonjero v Brežicah, 
vseljivo v aprilu ali maju 2018. 
Tel.: 031 737 926

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

Kupim 120 kosov okrogle-
ga kostanjevega kolja (3,5 m), 
lahko je naravno kalano (ne 
zvito), z dostavo (okolica Krš-
ke vasi). Tel.: 040 368 822

Prodam mešano belo vino, 
300 l. Tel.: 051 463 359

Prodam rdeče vino sremičan, 
laški rizling in modro fran-
kinjo. Cena po dogovoru (več-
ja količina, nižja cena), okoli-
ca Senovega. Tel.: 031 564 785

Prodam belo mešano vino, 
žganje in vinograd. Okolica Pi-
šec. Tel.: 031 278 754

Prodamo vino modre frankin-
je, črnino, belo mešano in pol-
sladki laški rizling. Tel.: 031 
306 559, po 17. uri

Prodam viljamovko. 
Tel.: 051 800 842

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

Agencija SPIN d.o.o., CPB 11, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

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

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

vse ostale storitve...

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 kosilnico Bucher in 
motor Acme AL 480 za kosil-
nico BCS. Tel.: 040 295 510

Prodam mulčer Kladivar s po-
mikom, širina 105 cm, s karda-
nom, letnik 2014, in 2 traktor-
ski gumi (750-16), ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam seno v refuzi in re-
zervne dele za kosilnico BCS. 
Tel.: 040 775 985

Prodam 6 okroglih bal slame. 
Tel.: 07 49 59 175

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

Kupim vse vrste lesa na panju. 
Plačilo takoj. Urek Sandi s.p., 
Dečno selo 45, Artiče. 
Tel.: 041 802 791

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

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

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.

Oddamo sobe v okolici 
Krškega. Tel.: 031 421 102

Brezplačno oddam vinograd 
(cca. 200 trt) z delom zidanice 
na Kremenu nad Krškim. 
Tel.: 041 832 558

V najem oddamo vinograd na 
Bočju nad Podbočjem. 
Tel.: 07 49 23 623

V Sevnici oddam v najem 
opremljene poslovne prosto-
re za kozmetični salon in ma-
sažo ter salon za izposojo po-
ročnih in svečanih oblek. 
Tel.: 040 689 228

Oddam sobo, primerno za eno 
osebo, v Sevnici (Šmarje) v bli-
žini Gostilne Rondo. Prednost 
imajo delavci sevniških podje-
tij. Tel.: 031 859 489

AVTOMOBILIZEM

Prodam Opel Corso 1.0, ben-
cin, letnik 2002, prevoženih 
100.000 km, vlečna kljuka s 
homologacijo, modre barve, 
cena 1.300 €. Tel.: 041 664 682

Prodam Tomos APN 6, prvi 
lastnik, registriran, malo rabl-
jen in popolnoma delujoč. 
Tel.: 031 827 039

KMETIJSTVO

Kupim trosilec hlevskega gno-
ja in molzni stroj. 
Tel.: 051 483 103

Kupim traktor, lahko je v slab-
šem delovnem stanju. 
Tel.: 051 241 118

Prodam traktorsko škropil-
nico Agromehanika AGP 200 
Enu, letnik 2014, rabljeno eno 
sezono, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 435 135

Prodam ajdo, tritikalo, koruzo 
in ječmen ter koruzno sejalni-
co Olt, 2-redno. 
Tel.: 040 236 153 

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

NEPREMIČNINE

Pridobivanje gradbenih do-
voljenj za: garaže, drvarnice do 
50 m2, hleve do 100 m2, kozol-
ce, skladišča do 150 m2, škarpe 
do višine 1,5 m. PIS biro Dam-
jan Žibert s.p., Glavni trg 27, 
Sevnica. Tel.: 031 431 315

Prodam takoj vseljivo opreml-
jeno enosobno stanovanje z 
garažo v Brežicah. Cena po do-
govoru. EI: izdelana. 
Tel.: 040 156 250

V Brežicah na Cankarjevi ulici 
prodam 2-sobno stanovanje, 
62 m2 in 2 kleti (23 m2). Izde-
lana EI. Cena 55.000 €. 
Tel.: 031 214 293

Terapije izvaja terapevtka in maserka z dolgoletnimi izkušnjami. 
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 - 

MASAŽE - HIPNOZE - 
VEDEŽEVANJE 

tel.: 090 30 14 (cena klica 2,19 €/min)
možen tudi osebni kontakt

Info: 040 391 301, Klavdija
www.nnrn.si

HIŠA DRENOVEC PRI LESKOVCU
Cena: 109.000,00 €; 
leto izgradnje: 2010; 
velikost: 265,00 m²;

parcela: 5.223,00 m²; 
EI po izkazu iz projekta
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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 (5/2018) bo izšla v 
četrtek, 1. marca 2018.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 22. februar 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.

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

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 dva bika, stara eno 
leto. Tel.: 041 541 539

Prodam telico, staro 7 mese-
cev, češnjeve deske (debeline 
3 cm) in les brek. 
Tel.: 031 272 695

Prodam teličko limuzin, staro 
5 mesecev, ter vino, rdeče in 
belo, bizeljčan, po ugodni ceni. 
Tel.: 041 243 343

Prodam kravo BBP, staro 5 let, 
s teletom ali posamično. Cena 
po dogovoru. 
Tel.: 031 218 088, po 16. uri

Prodam kravo dojiljo, pašno, 
brejo, in bikca, starega 10 me-
secev. Tel.: 041 956 193, po-
poldan

Prodam več telet simentalske 
pasme, M/Ž, stari okoli 10 ted-
nov. Možna dostava. 
Tel.: 041 525 628

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 3 mesece, ter koruzo in 
ječmen v vrečah (možna do-
stava). Tel.: 051 499 355

Prodam odojke za zakol ali 
nadaljnjo rejo, okolica Brežic. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 560 136 

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

Prodam svinjo, težko cca. 260 
kg, in jedilni krompir. 
Tel.: 031 897 928

Prodam odojke linije 12, tež-
ke 25-30 kg. Tel.: 031 306 136

Prodamo prašiče od 25 kg do 
100 kg in plemenskega mer-
jasca, starega leto in pol. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 411 714

Prodam dva prašiča od 100 do 
110 kg in lepe bele odojke, ki 
bodo na voljo čez 10 dni. 
Tel.: 030 760 018

Prodam 4 prašiče, težke 110-
160 kg. Tel.: 051 349 218

Prodam prašiča mesnate pas-
me, težkega okoli 140 kg. 
Tel.: 041 587 261 

Prodam odojke krškopoljce, 
tudi za nadaljnjo rejo, in mer-
jasca krškopoljca, težkega cca. 
230 kg. Možna menjava za 
drva. Tel.: 041 882 116

Prodam prašiča, težkega 170 
kg (okolica Rake). 
Tel.: 031 504 280

Prodam kozla, starega 3 leta, 2 
mladinska kolesa in 2 x rolar-
je (37-41). Tel.: 031 271 350, 
po 16. uri

Prodam zajce, pripuščene 
zajklje, ovco, staro 7 mesecev, 
ter belo in rdeče vino. 
Tel.: 031 304 172

Oddam mucke skrbnim lastni-
kom. Tel.: 031 64 77 99

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam spalnico: omara (v: 
230 cm, š: 250 cm), postelja 
(90 x 190 cm), nočni omarici 
in komoda. Tel.: 041 215 828

RAZNO
Pospravljate in se želite znebi-

ti starih stvari? Podarite knji-
ge, stare razglednice, ključe in 
značke. Pokličite in se dogovo-
rimo za prevzem. 
Tel.: 041 871 016 

Nudim varstvo za otroka (v 
Krškem). Tel.: 040 612 066 

Izdelava študije fasade ob-
jekta, izris notranjih prosto-
rov, zunanje ureditve, vgrad-
nja betonske male biološke 
čistilne naprave ali zbiralnika 
deževnice. PIS biro Damjan Ži-
bert s.p., Glavni trg 27, Sevnica. 
Tel.: 040 685 675

Ugodno prodam diatonično 
harmoniko (C, F, B) znamke 
Pustotnik in odlično vino bi-
zeljčan, belo in rdeče. 
Tel.: 041 243 343

Prodam: profesionalno sa-
mostoječo frizersko hau-
bo (cena 50 €), gumi voz (16 
col, cena 30 €), kuhinjo (masi-
va zgornji in spodnji elemen-
ti, spodnji brez pulta, dolžina 
2 m, cena 100 €), dve laksar-
ci v okvari (ena, težja ima na 
koncu trikotno žago, cena vsa-
ke 30 €) in kovan lestenec, pri-
meren za zunaj (cena 40 €). 
Tel.: 041 637 692

STIKI

Želim spoznati spoštljivo žen-
sko s čisto preteklostjo za 
skupno prihodnost, preskr-
bljeno, kakor sem tudi sam. 
Sem brez otrok, nealkoholik, 
star 45 let, ljubeč, zelo iskren. 
Samo resne. Tel.: 031 743 704

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

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 bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev 

ter mladih jarkic (rjavih in 
grahastih) pred nesnostjo 

v petek, 2. marca.
Vsak delavnik med 16. in 

17. uro pa si lahko priskrbite 
mlade jarkice.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
bodo na voljo 

v petek (2. marca) 
in soboto (3. marca). 

Vsak delavnik dobite tudi 
mlade rjave 

in grahaste jarkice.

Želim trajno vezo s teboj, ki si 
vredna zaupanja. Si višje po-
stave, stara do 63 let. Sem si-
tuiran moški, 67/18. Za skup-
no življenje in večno ljubezen. 
Kontakt: elitakk@yahoo.de

Preprost 49-letni moški, vdo-
vec, mirnega značaja, prija-

zen, 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 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Etnološko društvo Prforcenhaus 
je v sodelovanju z Malenško masko 4. februarja v Lamuto-
vem likovnem salonu pripravilo odprtje razstave Pust sko-
zi čas z naslovom "Maska Malence" in "Malček se predsta-
vi", ki jo je pred številnim občinstvom odprl takrat aktualni 
predsednik Prforcenhausa Miro Drobnič. 

Razstava je bila pripravljena v počastitev 20-letnice sodelo-
vanja maske Malence pri nedeljski povorki kostanjeviške Šel-
marije, hkrati pa so se s svojimi izdelki predstavili tudi otro-
ci vrtca Plavček iz Kostanjevice na Krki. Malenška maska je 
ob tej priložnosti pripravila tudi pregledni katalog razstave. 
Program odprtja razstave so pod veliko fotografijo znamenite-
ga hrasta, ki že več kot 300 let stoji sredi vasi, pripravili malen-
ški osnovnošolci Alja Drobnič, Tim Unetič, Leon Kuhar, Franci 
Zupančič in Anže Drobnič. Glasbeni uvod je pripravila z diato-
nično harmoniko Mija Zupančič, ki je tudi spremljala Lariso 
Kuhar ob petju slovenskih narodnih pesmi. Njihov nastop je v 
celoto povezala Tjaša Čukajne.
Malenčani (Malence so vas blizu Kostanjevice) že 20 let izdelu-
jejo skupinsko masko, ki vsako leto popestri pustno povorko. V 
teh letih so bili med drugim že cestarji, dohtarji, klovni, kuharji, 
mornarji, smrkci, palčki, astronavti, žabe, čebelice, opice in pol-
ži, če naštejemo le nekatere. Vse so razstavljene v zanimivem 
pregledu fotografij iz vseh teh let. Ob letošnjem jubileju pa so se 
pustne povorke udeležili kot maska diplomanti in tako končno 
pridobili tudi pustne diplome. 
Delovanje maske Malence predstavlja ustvarjalnost tako posa-
meznika kot skupnosti, predstavlja pa tudi druženje in sode-
lovanje. V maski se združijo vse generacije. Etnološko društvo 
Prforcenhaus je zato maski podelilo priznanje in zahvalo s spo-
minskim kostanjem, ki ga je v imenu maske Malence prejel Bra-
ne Jordan. Priznanje za 25 let sodelovanja v enološki komisiji 
Prforcenhausa pa je na dogodku prejela Jasna Strel. Svečanost 
so s fanfarami popestrili člani Pihalnega orkestra Kostanjevica 
na Krki, otvoritev in program pa je napovedovala Larisa Hri-
bar. Razstava bo v Lamutovem likovnem salonu v Kostanjevici 
na Krki na ogled do 4. marca.  M. D.

Malenška maska z razstavo 
popestrila pustno rajanje

Program�ob�odprtju�razstave�so�pripravili�mladi�Malenčani.



Posavski obzornik - leto XXII, številka 4, četrtek, 15. 2. 201832 ZADNJA

Pravo kulinarično doživet-
je, ki ga je oplemenitila de-
gustacija vin in penin, neka-
terih jedi, ki so predstavljene 
v knjigi, ter glasbena sprem-
ljava in pevski nastop Saše 
Uhan, je spremljala strokovna 
okrogla miza, ki so jo sestav-
ljali Jure Tomič (Ošterija De-
beluh, Brežice), Robert Gre-
gorčič (Oštarija, Dolenjske 
Toplice), Matevž Krulc (Stara 
gostilna Krulc, Mostec), etno-
log dr. Janez Bogataj, Miha Is-
tenič (Penine Istenič, Stara vas 
na Bizeljskem), Marijan Kel-
har (Keltis Vinarstvo, Vrhovni-
ca na Bizeljskem), Janez Šeko-
ranja (Vino Graben, Bizeljsko), 
Franc Tomše (Turistična kme-
tija Pri Martinovih, Globočice) 
in 21. vinska kraljica Sloveni-
je Maja Žibert. Bogataj je izra-
zil zadovoljstvo, da je regija, ki 
je bila do zdaj kulinarično raz-
meroma nepoznana, bogatej-
ša za tako knjigo. Moderator-
ka okrogle mize Kaja Sajovic 
ni mogla mimo prve ameriške 

V Posavje po izvrstno kulinarično doživetje
BREŽICE - V soorganizaciji Občine Brežice, Fakultete za turizem UM ter Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice se je 1. februarja v atriju Poslovnega 
centra Gasa (UE Brežice) odvil kulinarični dogodek ob izdaji knjige Okusi Posavja, ki predstavlja temelj za razvoj lokalne kulinarike v okviru trajnostnega turi-
stičnega razvoja regije.

dame Melanie Trump in po-
imenovanja jedi po njej, zani-
malo jo je, ali so bili Sevničani 
dovolj spretni pri tem. Boga-
taj je odvrnil, da ne, saj ne mo-
reš kar čez noč poimenova-
ti neke jedi po določeni osebi, 
sploh pa ne jedi, ki nima nobe-
ne zveze s krajem (torta Mela-
nija in predsedniški hambur-
ger). Dodal je, da je v Sloveniji 
še kar nekaj takih primerov, ki 
dokazujejo, »da nam trženjska 
plat še ni prišla v zavest in smo 
na tem področju še amaterji«.

Stara gostilna Krulc, ki je sta-
ra več kot 500 let in v kateri 
je včasih obedoval tudi Mati-
ja Gubec, je na dogodku poleg 
Društva kmetic Brežice prip-
ravila lep izbor tipičnih po-
savskih jedi, kot so posavski 
kotü, šmoren s klobaso, sev-
niška šunka v testu, ocvirkov-
ka, kozjanski ajdovi krapi z oc-
virki, ajdovi štruklji z jabolčno 
čežano itd. V nadaljevanju so 
razpravljali o povezovanju lo-

kalne kulinarike z vini za čim 
bolj celostno in kakovostno iz-
kušnjo vsakega gosta. Zbrane 
je nagovoril tudi brežiški žu-
pan Ivan Molan. Dejal je, da 
ima občina na področju turi-
stične ponudbe še veliko re-
zerv, treba bo narediti še več 
na boljši prepoznavnosti, izde-
lavi celostne podobe destinaci-
je Posavje in kakovosti, »za to 
pa lahko v največji meri poskr-
bite samo ponudniki«.

CILJ: OKUSI POSAVJA 
V VSAKI GOSTILNI

Avtorici knjige Okusi Posavja, 
ki je izšla pri Založbi Kmečki 
glas, sta predavateljici na Fa-
kulteti za turizem doc. dr. Lea 
Kužnik in doc. dr.  Marjetka 
Rangus. Kot sta poudarili, knji-
ga prinaša nekatere temeljne 
recepture predstavljenega ob-
močja, ki so jih študenti Fakul-
tete za turizem zbirali v okvi-
ru projekta Po kreativni poti 

do praktičnega znanja. Zbrana 
terenska pričevanja so obo-
gatena z zapisi, ki jih hranijo 
različne ustanove in društva 
po posameznih občinah. »Gre 
za to, da je že nekaj časa priso-
tno prizadevanje, da se ta pre-
hranska dediščina zbere, ohra-
nja in se jo poskuša dvigniti na 
tak nivo, da bi bila primerna za 
turistično ponudbo oz. goste, 
ki prihajajo od drugje,« je po-
vedala Rangusova, Kužnikova 
pa jo je dopolnila: »Cilj Oku-

sov Posavja je ravno ta, da bi 
turisti pri praktično vsakem 
gostinskem ponudniku okusi-
li kakšno od teh jedi. Nekate-
ri so to že dobro ’zagrabili’, kot 
npr. Stara gostilna Krulc. Prav 
tako pa bodo vrhunski ’che-
fi’, kot je Jure Tomič, recepte v 
knjigi dvignili na višji nivo, od-
visno od njihove iznajdljivosti, 
kreativnosti.« V knjigi je nani-
zanih kar 118 receptov tipič-
nih posavskih jedi.
 Rok Retelj

Sodelujoči�na�okrogli�mizi�(z�leve):�Jure�Tomič,�Miha�Istenič,�
Janez�Šekoranja,�Matevž�Krulc,�Franc�Tomše�…

…�in�Maja�Žibert,�Marijan�Kelhar,�Robert�Gregorčič�in�dr.�Ja-
nez Bogataj

Ajdovi�štruklji�z�jabolčno�čežano Pleteno srce Kozjanski�ajdovi�krapi Sevniška šunka v testu Šmoren s klobaso

Mnogi so po koncu navdušeno 
izjavljali, da v Globokem kon-
certa, prežetega s toliko do-
brodelnosti, pozitivnih misli, 
optimizma pa tudi ganljivih 
prizorov, že dolgo ni bilo. Mar-
tina Živič, ena od članov orga-

nizacijskega odbora, je namreč 
ob koncu koncerta obelodani-
la znesek, ki so ga zbrali tako z 
donatorskimi sredstvi gospo-
darskih družb, samostojnih 
podjetnikov, društev in posa-
meznikov na transakcijski ra-
čun OZRK Brežice kot tudi 
s prostovoljnimi prispevki, 
zbranimi neposredno na kon-
certu, pri čemer so svoje pri-
spevale tudi članice globoške 
organizacije RK (denar je preš-
tela posebna komisija v sestavi 

V Globokem na široko odprli srca za Alino
GLOBOKO - 11. februarja je telovadnica OŠ Globoko pokala po šivih. Tam je namreč potekal dobrodelni koncert za 7-mesečno Alino Krajnčič, k organizaciji ka-
terega so pod okriljem OZRK Brežice, KO RK Globoko pristopili krajani Globokega, KS Globoko, društva in organizacije iz Globokega, osnovna šola, gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki in prijatelji. Za malčico so zbrali kar 12 tisoč evrov.

Janko Hriberšek, Špela Hri-
beršek, Martina Živič ter dva 
naključno izbrana obiskoval-
ca prireditve Vilko in Zofija 
Urek). Ob omembi skupne-
ga zneska 12 tisoč evrov (na 
samem koncertu je bilo zbra-

nih dobrih 5500 evrov) je med 
publiko kar završalo, še naj-
bolj pa je ganilo starša in os-
tale sorodnike deklice Aline, ki 
je zaradi zapletov pri porodu 
utrpela poškodbo možganov 
in nujno potrebuje nadaljnje 
zdravljenje.

Starša Anita Kodrič Krajnčič 
in Matej Krajnčič sta se ob-
jokana iz srca zahvalila vsem 
dobrotnikom, ki so priskočili 
na pomoč in omogočili, da bos-

ta svoji Alini omogočila nujno 
zdravljenje. »Težko je bilo pro-
siti za pomoč, ampak sva vede-
la, da ne bo šlo brez tega. S po-
močjo dobrih ljudi naša Alina 
lahko zaživi hitreje. Dan po ob-
javi prošnje sva že takoj zjut-
raj prejela telefonski klic, ki je 
naju ganil do solz. Obvestili ste 
naju, da boste za našo Alino or-
ganizirali dobrodelni koncert. 
Danes so sanje postale resnič-
nost,« je dejal Alinin oče in na-
daljeval: »S pomočjo vseh vas, 
dobrih ljudi, je za našo pogu-
mno Alino že prvi zelo uspešen 
poseg z matičnimi celicami in 
zdaj sledita še dva. Zaradi vseh 

vas in vaše velikodušne pomo-
či bova lahko Alini omogočila 
vse potrebne terapije. Naša 
in vaša Alina vam je skupaj z 
nama hvaležna in verjamemo, 
da se bo z vašo pomočjo lah-
ko tudi sama zahvalila za vse. 
Verjamemo v čudeže in verje-
li bomo še naprej. Hvala!« je 
sklenil, čemur je sledil bučen 
aplavz. 

Predsednica KO RK Globoko 
Vesna Živič je ob tej prilož-
nosti Alini in njenima starše-
ma izročila veliko punčko iz 
cunj, ki so jo izdelali na Eko 
kmetiji Hriberšek v Globokem, Mihaela Ogorevc pa je preb-

rala ganljivo pismo Alininih 
starih staršev Anice in Tine-
ta. Na dobrodelnem koncertu 
so sodelovali: Slovenski citrar-
ski kvartet, Brežiški flosarji, 
Nika Čižmek, ansambel Flor-
jan, Mariachi fiesta en jalisco, 
Rebeka Dremelj, Tanita Li-
par, ansambel Jerneja Kolar-
ja, Peter Dirnbek, ansambel 
Klapovühi, Brigita Šuler, sku-
pina Gadi, Kvartet plus, Nuša 
Derenda in ansambel Sloven-
ski zvoki. Vsi nastopajoči so se 
odrekli honorarju. Koncert je 
podprla tudi Občina Brežice, 
v imenu katere je spregovoril 
tudi župan Ivan Molan in se 

zahvalil vsem občanom, ki so 
po njegovem dokazali, da zna-
mo v takšnih trenutkih stopi-
ti skupaj. Poleg njega je nav-
zoče nagovorila še generalna 
sekretarka Rdečega križa Slo-
venije Renata Brunskole. Na 
dobrodelnem koncertu, ki ga 
je povezovala Zdenka Bregar 
Umek, so bili med drugimi pri-
sotni še poslanec Igor Zorčič, 
predsednik sveta KS Globoko 
Mihael Petančič, predsedni-
ca in sekretarka OZRK Breži-
ce, Antonija Zaniuk in Metka 
Jarkovič, ter ravnateljica OŠ 
Globoko Rozika Vodopivec.

 Rok Retelj

Alina�s�staršema�in�ožjim�sorodstvom

Trije�člani�komisije,�ki�je�preštela�denar,�zbran�na�koncertu,�
zadaj�na�odru�Brežiški�flosarji

Telovadnica�OŠ�Globoko�je�bila�skoraj�premajhna�za�vse�obi-
skovalce.


