
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

V Brežicah brez 
sprememb

Potem ko smo predvidevali, da bi znalo v drugem 
krogu županskih volitev v občini Brežice med Iva-
nom Molanom in Igorjem Zorčičem iti pošteno 'na 
nož', je na koncu stari in novi župan vseeno za-
nesljivo zmagal in tako vstopil v svoj že četrti pol-
ni mandat na čelu občine ter zmago tudi bučno 
proslavil.
 Stran 2

Kaj pa kakovost 
našega zraka?

V času intenzivne kurilne sezone slišimo opozori-
la o posameznih onesnaževalih v zraku v določe-
nih mestih. Gre za rezultate meritev Državne meril-
ne mreže za spremljanje kakovosti zraka, ki pa do 
Posavja, žal, ne seže. Pri nas lahko zato o kakovo-
sti zraka, ki ga dihamo, le ugibamo. Si naše obmo-
čje ne zasluži rednega monitoringa in prilagajanja 
ukrepov dejanskemu stanju?
 Stran 3
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 20. decembra.

ZAKLJUČEK ENERGETSKE OBNOVE   str. 9

KAMNOSEK ROK VERSTOVŠEK TANŠEK  str. 21

Velik praznik za podboško šolo

Interes za kamnoseka obstaja

PRIČELI SO SE PRAZNIČNI DECEMBRSKI DNEVI – Mesec z lepim starim slovenskim imenom gruden 
je vznemirljiv letni čas, saj prinaša mnogo želja in novih načrtov ter seveda prireditev, ki vabijo, da se 
jih udeležimo. V mnogih krajih, tudi v posavskih, so v minulih dneh potekala izdelovanja adventnih 
venčkov in marsikje so na njem prižgali prvo izmed štirih sveč. Celoten praznični mesec vabi tudi na 
sprehod ob Savi in k ogledu adventnih venčkov, ki krasijo ograjo sadovnjaka v Loki pri Zidanem Mostu. 
Na delavnicah, ki so jih organizirali v kraju, so jih ustvarili posamezniki, družine, skupine in društva. 
Kako pester je bil predpraznični utrip s slovesnimi prižigi lučk, pohodi, razstavami, koncerti in drugimi 
prireditvami v številnih manjših in večjih krajih naše regije, pa lahko preberete na tokratnih tematskih 
straneh Decembrski vodnik.  Foto: Smilja Radi

Decembrski vodnik
po prazničnih nakupih in dogodkih v Posavju

Tudi letos smo za vas pripravili 
Decembrski vodnik, poln dobrih idej 

za darila, namige za prijetna druženja 
in razvajanja, ter ujeli trenutke 

posavskega prazničnega utripa,
 ki jih boste našli kar na devetih 

časopisnih straneh.
Strani 11–19

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - teoretični del usposabljanja
Krško, 10. 1. 2019. ob 15.30 
Brežice, 14. 1. 2019 ob 15.30

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

Rafko Irgolič, višji zobotehnik in 
pevec:

V tistih časih bi družino 
težko preživljal samo s 
petjem

 str. 4–5

Franc Kocjan, kamnosek in 
restavrator:

»Kamen ne dovoli 
bližnjic«
 str. 20
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POMOČ NA DOMU   str. 7
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Potrebe že presegajo zmožnosti

20 let vzgoje in ozaveščanja

Posavskim teritorialcem v čast

Gledališka nagrada Junakom

Najprej v Krškem in Bistrici
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Staremu in novemu županu 
Ivanu Molanu, ki je kandidi-
ral s podporo skupine voliv-
cev ter strank SDS, SLS, NSi in 
ROK, so volivke in volivci na-
menili 5685 glasov oz. 54,65 
%, medtem ko je njegov pro-
tikandidat Igor Zorčič (SMC) 
prejel skoraj tisoč glasov manj 
(4718 oz. 45,35 %). Volilna 
udeležba je bila 50,98-odsto-
tna, v primerjavi s prvim kro-
gom je na volišča prišlo 34 lju-
di več.  

MOLAN MENI, DA JE LJUDI 
PREPRIČALO NJEGOVO 
DOSEDANJE DELO

Molan je bučno proslavil volil-
no zmago v krogu svojih privr-
žencev v Stari gostilni Krulc na 
Mostecu. Deževale so čestitke, 
odpirali so se šampanjci, ni 
manjkalo žive glasbe, petja in 
plesa. Na koncu dokaj prepri-
čljivo zmago je za naš časopis 
pokomentiral takole: »Glede 
na to, kaj vse sem doživljal v 
tej kampanji, zelo močne nizke 
udarce, vsi so se združili proti 
meni, poleg tega so imeli moč-
no pomoč tudi v medijih, pred-
vsem v državnih, ne toliko lo-
kalnih, sem te zmage še toliko 
bolj vesel. Ljudje so na koncu 
le ocenili, da je moje doseda-

nje delo več vredno kot praz-
ne obljube o nekih boljših ča-
sih.« Molan, ki občino Brežice 
vodi že od leta 2005, ocenjuje, 
da so bile tokratne županske 
volitve, sicer že njegove pete, 
zanj najtežje doslej: »Defini-
tivno so bile najtežje, morda 
so bile prve, ko sem bil še no-
vinec, tudi precej težke. Glede 
na to, da mi je toliko ljudi, ki 
sem jim v življenju pomagal, 
obrnilo hrbet in da sem imel 
protikandidata celo znotraj 
občinske uprave, sem imel res 
z vseh strani precej neugodno 
ozračje. Preseneča me, da so 
določeni ljudje v politiki prip-
ravljeni iti tako nizko in to me 
skrbi. Vendar moram reči, da 
je zmaga tukaj ter da je treba 

zdaj umiriti glave in razmišlja-
ti o delu vnaprej.«

Volilno kampanjo protikandi-
data Zorčiča je ocenil kot iz-
jemno nesramno, zlasti pre-
ko družbenih omrežij, kjer je 
bilo po njegovem mnenju og-
romno dezinformacij in podti-
kanj. »Na koncu štejejo glaso-
vi in mislim, da je 10-odstotna 
razlika prepričljiva. Po mojem 
so ljudje povedali poslancu, da 
je zdaj čas, da začne opravlja-
ti svoje delo in pomagati obči-
ni, ne pa sodelovati le navzven, 
v ozadju pa škodovati lokal-
ni oblasti,« je bil neposreden 
Molan, ki meni, da je pred njim 
zelo težak mandat, saj se bo to, 
kar se je začelo v predvolilni 

kampanji, najbrž nadaljevalo 
tudi naprej. »Vendar glede na 
svoje izkušnje verjamem, da 
bom tudi to zdržal in da bodo 
na koncu ljudje zadovoljni, da 
so se tako odločili.« V občin-
skem svetu, kjer tudi doslej 
ni bilo formalne razdelitve na 
koalicijo in opozicijo, sicer ne 
vidi težav in verjame, da bodo 
vsi svetniki podprli projekte, 
ki bodo v dobrobit občanov: 
»Če pa že bodo proti, bodo v 
manjšini in verjamem, da na 
dolgi rok ne bodo nagrajeni.« 

ZORČIČ BO KOT SVETNIK 
ŠE BOLJ KRITIČEN

V Zorčičevem štabu, ki se je 
zbral v enem od brežiških lo-

Volivci Molanu zaupali še en županski mandat
BREŽICE, MOSTEC – Drugi krog županskih volitev v občini Brežice ni prinesel tako napetih trenutkov kot v nekaterih ostalih občinah, saj je bilo že po nekaj deset 
odstotkih preštetih glasovnic jasno, da bo na čelu občine še četrti polni mandat dosedanji župan Ivan Molan. Tako zmagovalec kot poraženec sta izpostavila »niz-
ke udarce« v času predvolilne kampanje, a se hkrati zavzela za sodelovanje pri projektih v korist občanov.

kalov, je bilo vzdušje, razum-
ljivo, bolj umirjeno. Kot nam 
je Zorčič zaupal, je zadovoljen, 
da je bil v Brežicah po dolgem 
času drugi krog županskih vo-
litev, ravno tako je vesel viso-
ke podpore volivk in volivcev. 
»Volilna kampanja je bila pol-
na nizkih udarcev, predvsem 
na spletu, vendar ne glede 
na to čestitam protikandi-
datu in upam, da bova v pri-
hodnje sodelovala tako, kot se 
spodobi,« je poudaril. Zanj to 
niti pod razno ni osebni poraz, 
saj je bil po lastnih navedbah 
med vsemi županskimi kandi-
dati iz poslanskih vrst stran-
ke SMC najuspešnejši, edini je 
tudi prišel v drugi krog. »Gle-
de na to, da prvič kandidiram, 

je rezultat izjemen,« je dodal. 
Glavni razlog za poraz vidi v 
tem, da je vsak obstoječi žu-
pan v bistveno večji prednosti, 
ko gre za volilno bitko. »Tako 
je povsod po Sloveniji. Eno-
stavno so župani tisti, ki imajo 
preko svojega dela in, bom re-
kel, institucionalnih zvez ob-
čine vse povezave do raznih 
društev, ki jim izrazijo naklo-
njenost tik pred volitvami in 
posledično se ta odzovejo žu-
panom v prid, skratka, ima-
jo določeno prednost na tere-
nu, ki je nekdo, ki teh povezav 
nima, ne more imeti,« je menil.

Kot občinski svetnik bo v tem 
mandatu še bolj kritičen do 
oblasti, saj »se je v tej volilni 
kampanji izkazalo, da je tre-
ba kar nekaj zadev na občini 
prevetriti«. Kot svetniki bodo 
po Zorčičevih besedah bde-
li nad tem, da se te zadeve ne 
bodo kar pometle pod prepro-
go. Obljubil je, da bo kot po-
slanec poskrbel za realizaci-
jo velikih državnih projektov 
v občini, ki so bili pripravljeni 
v preteklem mandatu, npr. za 
izgradnjo HE Mokrice in nove-
ga mostu čez Savo.

 R. Retelj, 
� P.�Pavlovič�

Slavje�Ivana�Molana�z�njegovo�najožjo�ekipo� Igor�Zorčič�po�objavi�rezultatov�ni�bil�pretirano�slabe�volje.

KRŠKO – 3. decembra se je 
v krški Dvorani v parku na 
konstitutivni seji sestal no-
voizvoljeni Občinski svet ob-
čine Krško v mandatu 2018–
2022. Na njej je slavnostno 
zaprisegel tudi župan mag. 
Miran Stanko.

Sejo je do potrditve rezultatov 
volitev, ki jo je opravila v ta na-
men imenovana tričlanska vo-

lilno-mandatna komisija, kot 
najstarejši član občinskega sve-
ta vodil Franc Lekše (SLS), ki 
je županu mag. Miranu Stan-
ku nadel županovo verigo oz. 
mestno insignijo z grbom obči-
ne Krško. Stanko je zaprisegel, 
da bo svojo dolžnost opravljal 
vestno in odgovorno, deloval v 
skladu s pravnim redom Slove-
nije in občine Krško ter si z vse-
mi močmi prizadeval za blagi-

njo občine, njenih občank in 
občanov. V nagovoru svetni-
cam in svetnikom je dejal, da je 
z zaobljubo sprejel vso težo od-
govornosti podeljenega man-
data ter zaupanja občank in ob-
čanov: »Enako odgovornost pa 
ste kot novoizvoljeni občinski 
svetniki sprejeli tudi vi. Vseh 
30 predstavlja slehernega ob-
čana občine, njegove želje in 
pričakovanja. S svojim delom v 

občinskem svetu moramo na-
rediti največ, kar je možno na-
rediti zanje. Zato je še kako po-
membno, da si prizadevamo 
najti skupen jezik pri ključnih 
razvojnih projektih pa tudi pri 
reševanju problemov, ki pestijo 
malega človeka. Prepričan sem, 
da vsi premoremo dovolj mod-
rosti in strpnosti ter da bomo 
zmogli najti pot, ki bo vodila v 
boljši skupni jutri.«

V uvodu konstitutivne seje sta 
poročilo o izidu volitev pred-
stavnikov v občinski svet in 
svete krajevnih skupnosti ter 
za župana podala predsednik 
Občinske volilne komisije Bo-
jan Trampuš in namestni-
ca predsednika Posebne ob-
činske volilne komisije za 
izvolitev predstavnika romske 
skupnosti Simona Lubšina. 
Za izvolitev v občinski svet se 

je potegovalo 240 kandidatk 
in kandidatov, v svete krajev-
nih skupnosti pa 208 kandi-
datov. Od 211 volivcev, vpisa-
nih v volilni imenik za volitve 
zastopnika romske skupnosti, 
je glasove oddalo 32 volivcev, 
ob osmih neveljavnih glasov-
nicah pa je bil edini kandidat s 
24 glasovi izvoljen Moran Jur-
kovič – Dane.
� Bojana�Mavsar

Stanko: Najdimo skupni jezik
BISTRICA OB SOTLI – 30. no-
vembra so se na prvi redni 
oz. konstitutivni seji sestali 
člani novoizvoljenega Občin-
skega sveta občine Bistrica 
ob Sotli, ki je potrdil man-
date županu in svetnikom. V 
novem sestavu so ostali trije 
svetniki iz minulega manda-
ta, štirje pa so novi. 

Sedemčlanski svet bodo na-
slednja štiri leta sestavljali (vr-
stni red glede na število glasov 
na volitvah): Dušan Berkovič, 
Breda Kovačič, Ambrož Zo-
renč, Metoda Rainer, Andrej 
Knezić, Urša Plesnik in Si-
mon Rogina. Berkovič, Kovači-
čeva, Zorenč, Knezić in Plesni-
kova so kandidati starega in 
novega župana Franja Debe-
laka, Rainerjevo in Rogino pa 
je predlagala Petra Misja Zor-
ko, Debelakova protikandidat-
ka na županskih volitvah. Novi 
svetniki so Kovačičeva, Zorenč, 
Knezić in Plesnikova. 

Na začetku ustanovne seje, ki 
jo je vodil najstarejši svetnik 
Dušan Berkovič, je predsedni-
ca Občinske volilne komisije 
Darja Gabron podala končno 
poročilo o izidu volitev za žu-
pana in za občinski svet. Debe-
lak je s 476 glasovi oz. 62,63 % 

Debelak: Naj se krešejo mnenja

za svoj tretji mandat na tej po-
ziciji premagal Misja Zorkovo, 
za katero je glasovalo 284 vo-
livcev (37,37 %). V nadaljeva-
nju so Kovačičevo kot predse-
dnico, Rainerjevo in Berkoviča 
imenovali za člane mandatne 
komisije, ki je v petminutnem 
odmoru pregledala morebi-
tne prispele pritožbe in prip-
ravila predlog potrditve man-
datov članov sveta. Ker pritožb 
ni bilo, so lahko županu in sve-
tnikom takoj potrdili mandate. 

Župan Debelak je nato svetni-
cam in svetnikom med drugim 
dejal, da je bistriška občina 
ena redkih, ki ima nadpovpre-
čen odstotek žensk v občin-
skem svetu (tri od sedmih), 
zato verjame, da bo to prines-
lo nove ideje in pristope k re-
alizaciji le-teh. »Do zdaj sem 

se osebno vedno ob spoštova-
nju volilnega rezultata trudil, 
da se delitve, ki se med volil-
no kampanjo neizbežno zgodi-
jo, končajo in začnemo delati v 
spoštovanju do vseh občank 
in občanov ter drug do druge-
ga,« je poudaril in s prispodo-
bo veslanja v istem čolnu sku-
šal poudariti, da bodo uspešni 
predvsem z dobrim medse-
bojnim sodelovanjem. Pustil 
bo, da se krešejo mnenja, saj 
ima rad, da ostali povedo svo-
je ideje. Svetnikom je svetoval, 
naj redno spremljajo delo dru-
štev v občini in se odzivajo na 
njihova vabila na dogodke, »saj 
s tem spoštujete njihovo delo, 
pa tudi vaše delo bo tako bolj 
spoštovano«. Za podžupana bo 
spet imenoval Berkoviča, saj je 
z njegovim dosedanjim delom 
zelo zadovoljen. V samo dobre 
pol ure trajajoči seji so na kon-
cu potrdili še člane komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki bodo Kovačiče-
va (predsednica), Rainerjeva in 
Berkovič. R. Retelj

Člani�občinskega�sveta�v�mandatu�2018–2022�z�županom�

V teh dneh tudi druge občine
Včeraj, 5. decembra, sta bili prvi seji občinskih svetov v Sevni-
ci in Radečah, jutri, 7. decembra, jo bodo opravili še v Kosta-
njevici na Krki. Kdaj bo v Brežicah, še ni znano.

Prve�seje�se�je�udeležilo�29�od�30�svetnic�in�svetnikov.
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Branje Poročila o kakovosti 
zraka v Sloveniji, objavljene-
ga novembra 2017, nam že na 
prvih straneh, v nagovoru di-
rektorja Agencije za okolje RS, 
približa dejstvo, da »onesnažen 
zrak vpliva na zdravje in poču-
tje ljudi bolj kot drugi okolj-
ski vplivi«. Res je, da je stanje 
glede težke industrije mnogo 
boljše kot nekdaj, čemur se na 
sploh nasmihajo starejše gene-
racije, ki se še spomnijo sivih 
kač dima, a kljub temu smo da-
leč od stanja, ki bi nas lahko po-
mirilo. Kot nadaljuje nagovor 
direktor Arso: »Soočamo se z 
neugodnimi vremenskimi raz-
merami za razredčevanje iz-
pustov, zato lahko v slabo pre-
vetrenih kotlinah in dolinah že 
nižja gostota izpustov čezmer-
no onesnaži zrak. Tudi zaradi 
tega je kakovost zraka v Slove-
niji slabša kot marsikje drugod 
po Evropi.« 

SPET BEREMO O TEH PM10

Marsikdo tarna, da se je že 'na-
poslušal' o delcih PM10. Očitno 
pa poslušanje še nikakor ni bilo 
dovolj, saj se ne odraža na na-
šem ravnanju ali spremem-
bah pri vsakodnevnem trajno-
stnem obnašanju. V delcih PM 
(particular matter) 10 oziroma 
še manjših PM2,5 (ti dve veli-
kosti v mikrometrih premera 
sta najpogosteje merjeni), ki 
so najpogosteje v trdnem ali 
tekočem stanju, se kot glav-
ni gradnik pojavlja ogljik, nanj 
pa se mimogrede vežejo še ko-
vine, ozon, organska topila in 
podobno. Praviloma se manjši 
in svetlejši izmed teh delcev v 
zraku zadržujejo več časa, go-
vorimo tudi o več tednih, in jih 
v tla spere šele dež. Njihov iz-
vor je sicer lahko tudi naraven, 
a veliko težavnejši so »delci 
PM«, katerih izvor je naša de-
javnost: promet, izpusti indi-
vidualnih kurišč na les, ener-
getski objekti, industrija ipd. V 
kolikor jih namreč dež ne spe-
re, se s tal ves čas dvigajo na-
zaj v zrak, od koder imajo zara-
di svoje neverjetne majhnosti 
prosto pot v naša pljuča in 
druge organe. Ustvarimo jih 
mi, posledice njihovega obsto-
ja pa so prav tako naše, kot je 
navedeno v omenjenem po-
ročilu: »Izpostavljenost del-
cem PM povzroča (ali poslab-
ša) nastanek bolezni dihal ter 
srca in obtočil, srčnih napadov, 
aritmij. Povezana je z nastan-
kom ateroskleroze in pljučne-
ga raka. Pri otrocih izpostav-
ljenost z delci onesnaženemu 
zraku poveča obolevnost za 
boleznimi dihal, študije pa do-
kazujejo povezavo med one-
snaženostjo z delci in prezgo-
dnjo umrljivostjo, boleznimi 
centralnega živčnega sistema 
(Alzheimer), sladkorno bolez-
nijo tipa 2, ugotavljajo pa tudi 
druge učinke (npr. prenizka 
porodna teža).«   

Če smo industrijski dim včasih 

videli na perilu, 
jasno vonjali in 
si o večjem one-
snaženju ustva-
rili svoje mne-
nje, so ti PM 
delci prepros-
to premajhni, 
da bi jih zazna-
li. In predno za-
mahnete z roko, 
češ, kaj se sploh 
da narediti, po-
udarjamo, da se 
po mnenju stro-
kovnjakov šte-
vilo teh delcev 
da občutno zni-
žati s tem, da 
smotrno upo-
rabljamo pre-
vozna sredstva, 
da izbiramo čis-
tejše vire ogre-
vanja, v kolikor 
pa kurimo na 
les, pa da stare 
kurilne napra-
ve zamenjamo 
z novimi in se 
predvsem po-
dučimo o pravil-
nih načinih kur-
jenja lesa.  

S stanjem PM10 
nas seznanja-
jo državne me-
ritve, ki se, kot 
rečeno, osredo-
točajo predvsem na največja 
mesta. Vsi vemo in vonjamo, 
da si tudi na podeželju ljudje 
dovolijo v peč zmetati marsi-
kaj, kar tja ne sodi. Dimnikarji 
so nam zaupali, da jim mnogi 
niti ne dovolijo vstopa v svo-
je hiše, da bi varnostno preve-
rili stanje kurišč in dimnikov, 
kaj šele, da bi jim solili pamet 
o pravilnem kurjenju. Tu na-
mreč hitro naletimo na pou-
darjanje svobode pri tem, kaj 
počnemo v lastnem domu. A 
kaj, ko te naše odločitve gle-
de kurjenja plastike, ostankov 
barv, oblek in ostalega doka-
zano vplivajo tudi na okolje in 
predvsem zdravje sokrajanov 
in zanamcev.

Medtem ko so na podeželju 
bolj težava individualna ku-
rišča, pa v mestih svoje dodajo 
izpusti iz prometa in industrija.

KAKOVOST ZRAKA V 
POSAVJU? PA UGIBAJMO.

Resnično lahko o kakovosti 
zraka v Posavju le ugibamo, saj 
podatkov ni na voljo. Ker regija 
ne spada med področja, »kjer 
bi se pričakovala večja one-
snaženost zunanjega zraka«, 
nas ni v Državni merilni mreži 
za spremljanje kakovosti zraka 
in zato nimamo niti ene meril-
ne postaje Agencije RS za oko-
lje, ki bi merila kakovost zraka. 
Kakor nam je pojasnil Andrej 
Vuga iz ARSO, se držijo Ured-
be o kakovosti zunanjega zra-
ka (Uradni list RS 9/11, 8/15) 
in Pravilnika o ocenjevanju ka-

kovosti zunanjega zraka (Ura-
dni list RS 55/11, 6/15, 5/17) 
in pri teh so »merilna mesta ve-
činoma v mestnih občinah, kjer 
je gostota največja in na obmo-
čjih, kjer se zaradi okoliške in-
dustrije ali starih bremen pri-
čakuje večja onesnaženost«. 

Prva misel je zadovoljiva: od-
lično, pri nas se ne pričakuje 
večja onesnaženost. Ampak, 
ali to pomeni, da občasno ne 
presegamo mejnih vrednosti? 
Da se pri nas ne dogaja toplo-
tna inverzija, intenzivno kur-
jenje in zadrževanje nevarnih 
delcev? Odsotnost državne 
merilne postaje je za naš konec 
žal izredno slaba novica, saj to 
še vedno pomeni, da kakovosti 
zraka v Posavju sploh ne mo-
remo spremljati. Torej so tudi 
ukrepi, ki jih občine sprejema-
jo, nujno vezani na zastarele 
meritve (v Krškem iz 2016, v 
Sevnici 2009 in delno 2012) in 
ugibanje, ali določen ukrep že 
zadostno pripomore k dosega-
nju višje kakovosti zraka v ob-
čini oziroma mestu?

Sledita dve dejstvi. Prvo je, da 
takšne meritve in vzdrževa-
nje zahtevne merilne napra-
ve menda zelo veliko stane-
jo. In da ima ARSO zvezane 
roke tako zaradi zakonodaje, 
ki naše področje umešča pod 
celinski del Slovenije, v kate-
rem ni predvidenih večjih te-
žav, hkrati pa, kot so nam za-
upali v nadaljevanju pogovora 
na ARSO: »Trenutno nam pred-
stavlja težavo predvsem to, da 

nimamo razpoložljivih me-
rilnikov, s katerimi bi izvajali 
take meritve.« Ponudijo tudi 
žarek upanja: »Na ARSO tre-
nutno poteka projekt Sinica, v 
okviru katerega imamo namen 
kupiti in opremiti več mini po-
staj, ki bi bile namenjene kam-
panjskim meritvam izven Dr-
žavne merilne mreže.«

Drugo dejstvo pa je, da vsaj 
dvema posavskima občinama 
za to ni vseeno. Medtem ko na 
brežiški občini ugotavljajo, da 
imajo podjetja urejena lastna 
emisijska poročanja in  »glede 
na to, da do sedaj občina Bre-
žice ne beleži kakšnih poseb-
nosti glede kakovosti zraka v 
občini in tudi ne pobud za me-
ritve, menimo, da je kakovost 
zraka v občini na dovolj viso-
ki ravni«, pa si za dostop do 
ažurnih podatkov prizadevata 
krška in sevniška občina. Obe 
občini sta naslovili več dopisov 
na pristojne institucije in iskali 
načine, da bi do meritev prišli. 
Glede na uredbe so povsod po-
trkali na zaprta vrata. V Sevnici 
so npr. želeli meritve zagotovi-
ti izven mreže in stopili v kon-
takt z Inštitutom za sanitarno 
inženirstvo v Ljubljani glede 
»izvedbe emisijskih meritev 
prahu v zraku«, vendar je bila, 
kot nam zaupa vodja oddelka 
za okolje in prostor z Občine 
Sevnica Roman Perčič, »po-
nudba finančno zelo visoka« 
in se zanjo niso mogli odločiti. 
Pri tem Perčič, ki je tudi ener-

getski svetovalec ter se s po-
vezavo izborov energentov in 
splošnimi vplivi na okolje sre-
čuje vsakodnevno, pripom-
ni: »Menim, da bi morale biti 
meritve brezplačne za občine, 
ki so zainteresirane za kvali-
teto zraka na svojem obmo-
čju.« Občina Sevnica je v svoji 
resni zavezi k varovanju okolja 
23. 9. 2015 sprejela tudi izčr-
pen Občinski program varstva 
okolja, kot podlago zanj pa Po-
ročilo o stanju okolja za obči-
no Sevnica (oboje dostopno 
na njihovi spletni strani). Niz 
ukrepov, ki jih udejanjajo da-
nes, je v okviru tega programa, 
samemu mestu Sevnica pa go-
tovo koristi dejstvo, da je kar 

več kot 90 % vseh stanovanj-
skih objektov priključenih na 
plinovod. Na podeželju pa bo 
še več treba narediti na osve-
ščanju, doda Perčič, in izposta-
vi pozitivni primer Univerze za 
tretje življenjsko obdobje Sev-
nica, kjer v sodelovanju z Di-
mnikarstvom Jelančić večkrat 
pripravijo predavanje na temo 
pravilnega načina kurjenja. 

Tudi v Krškem ves čas iščejo 
načine, kako bi prišli do me-
ritev in kako najti državni ali 
evropski razpis, da bi si meril-
no postajo omislili in vzdrže-
vali. Kakšni so sploh zadnji 
podatki, s katerimi operira ob-
čina? V Krškem je bil v januar-
ju 2016 delež delcev PM10 
presežen »le« 16-krat (v Za-
gorju npr. 23-krat), koncen-
tracije dušikovih oksidov in 
žveplovega dioksida, ozona, 
ogljikovega monoksida da so 
bile razmeroma nizke, skratka, 
vse pod mejnimi vrednostmi iz 
državnih uredb. Kot sta nam 
zaupala Darko Anžiček in Mi-
tja Kožar z oddelka za ureja-
nje prostora in varstvo okolja 
Občine Krško, jih meritve, ki 
jih je ARSO izvedel v Krškem 
v kurilni sezoni 2015/16, niso 
uspavale. Nasprotno. Čeprav 
so bili rezultati takratnega te-
stiranja relativno dobri in ni 
bilo posebnosti, menijo, da bi 
morali najti način, da bi ves čas 
vedeli, kaj se v okolju dogaja. 
Zadnji dopis so na Ministrstvo 
za okolje in prostor ter vlado 

naslovili 27. junija letos in po-
dali pobude za dodelitev sub-
vencij občanom za izboljšanje 
kakovosti zraka na območju 
občine Krško. Odgovor je bil 
znova hladen tuš. Spodbude, 
ki jih država že namenja za za-
menjavo in nabavo sodobnih 
kurilnih naprav ter toplotnih 
črpalk, da so že »relativno vi-
soke in spodbudne«, na minis-
trstvu pa predvidevajo tudi, 
»da bo politika države na tem 
področju ostala enaka«. Če se 
spomnimo na tovarno celulo-
ze, razumemo, da ima Občina 
Krško z vprašanji o kakovosti 
zraka bogate izkušnje in zato, 
kljub pomanjkanju podatkov, 
vztraja na ukrepih, ki prispe-

vajo k boljšim pogojem za živ-
ljenje. Anžiček in Kožar med 
te, ki pripomorejo h kakovosti 
zraka, naštejeta: »Plinifikacija, 
mestni promet, ureditev obvo-
znice in rondojev, možnost iz-
posoje koles, energetska sa-
nacija na stavbah, električne 
polnilnice, trajnostna mobil-
nost, pešbus za šolarje, vklju-
čenost različnih vidikov v pro-
metno strategijo in drugo.« 

KAKO NAPREJ?

Vsi omenjeni ukrepi, ki jih iz-
vajajo naše občine, pa ne de-
lujejo sami po sebi. Za ukrepi 
stojimo občani. Če so kolesa 
neizposojena, če do vsakega 
ovinka peljemo z avtom, če lo-
kalni javni promet ne obsta-
ja ali ni uporabljen, če se ne 
poslužujemo skupnostnega 
oz. daljinskega ogrevanja, če 
se ne želimo podučiti o čis-
tejših načinih kurjenja, potem 
premikov k boljšemu zraku 
seveda ne more biti in bomo 
nevarne delce še vedno vese-
lo proizvajali. Bosta občini Kr-
ško in Sevnica morda združi-
li moči in izvedli večji pritisk 
na državo, češ da je preventi-
va boljša kot kurativa? Da ima-
mo tudi v naši regiji pravico iz-
vedeti, kakšen zrak dihamo in 
konkretne ukrepe prilagajati 
aktualnim podatkom? Morda 
bi se taki skupni pobudi prid-
ružile tudi Brežice in še kakšna 
izmed manjših občin, ki bi jih 
zanimalo predvsem stanje na 

ruralnem delu Posavja, ki go-
tovo ni bleščeče. Morda pa bo 
vsaj katero izmed posavskih 
mest našlo svojo priložnost v 
projektu Sinica, ki ga omenja-
jo na ARSO. To bomo spremlja-
li še naprej in se ne ustavili pri 
vprašanjih nekaterih tokra-
tnih anonimnih sogovornikov 
na nacionalnem nivoju: »Zakaj 
neki vas zanima kakovost zra-
ka v Posavju – saj ste po vseh 
uredbah izven kritičnih pod-
ročij?« Zakaj? Zato, ker ne že-
limo postati kritično področje. 
Naj bomo s svojim obnašanjem 
in ukrepi raje zgled drugim de-
lom Slovenije. 

� Maruša�Mavsar�

Imamo pravico izvedeti, kakšen zrak dihamo?
POSAVJE – Slovenija spada med države v Evropi, ki jih še vedno pesti velika onesnaženost zraka. Poleti naše zdravje ogroža ozon, pozimi pa predvsem čezmerne ravni 
delcev PM10. Zdaj, v kurilni sezoni, lahko v nacionalnih medijih redno sledimo podatkom o kakovosti zraka v prestolnici in nekaterih drugih točkah po državi, npr. v 
Celju, Trbovljah, Novem mestu. Ob tem se seveda upravičeno vprašamo, kako neki je s kakovostjo zraka pri nas, v Posavju? Marsikoga bo presenetilo, da o tem žal nih-
če nima tekočih uradnih podatkov. Rednega monitoringa, ki bi nam dal dragocene informacije o tem, kakšen zrak dihamo v naših krajih, namreč nihče ne izvaja.

Regija,�kjer�se�na�vsake�pol�ure�merijo�vred-
nosti�radioaktivnosti�v�okolju�s�prefinjenimi�
instrumenti�(osvežene�meritve�si�lahko�ogle-
date�tudi�na�www.radioaktivnost.si),�očitno�
le�stežka�izve,�kako�onesnažen�je�njen�zrak�
sicer� z� delci� PM10,� žveplovim� dioksidom,�
dušikovimi�oksidi,�ogljikovim�monoksidom,�
ozonom,�svincem,�benzenom�itn.�Med�redki-
mi�izjemami�zadnjih�let,�ko�je�bilo�Posavje�
deležno�monitoringa�mobilne�postaje�Agen-
cije�RS�za�okolje,�je�bila�meritev�v�Krškem�v�
kurilni�sezoni�2015�–�2016.�Rezultate�dobite�
na�Občini�Krško�(foto:�arhiv�Občine�Krško).

O�stanju�industrijskega�onesnaževanja�v�Posavju�je�brez�podatkov�težko�govoriti,�dostop�do�
njih�ima�pristojno�ministrstvo.�Posamezna�podjetja�so�namreč�zavezanci�za�»emisijski�moni-
toring�snovi�v�zrak�iz�nepremičnih�virov«�in�podrobnejši�podatki�o�izpustih,�h�katerim�prispe-
vajo�naši�proizvodni�obrati,�lokalnim�skupnostim�v�večini�sploh�niso�znani�(foto:�L.�Motore).
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BUŠEČAN NA AVTOCESTI PREPREČIL TRAGEDIJO – Občan 
iz okolice Cerkelj ob Krki je 19. 11. na odseku avtoceste med 
opravljanjem zimske službe pri postajališču Starine »izposta-
vil lastno varnost z namenom, da bi zavaroval druge,« je de-
jal direktor PU Novo mesto Janez Ogulin. Po naših podatkih 
gre za Dejana Kovačevića iz Bušeče vasi, ki je med opravlja-
njem zimske službe opazil na prehitevalnem in delno na voz-
nem pasu stoječe tovorno vozilo. Ker se je zavedal, da bi lahko 
spričo tega, še posebno pa slabe vidljivosti prišlo do prometne 
nesreče in tragičnih posledic, je stekel in se povzpel do kabine 
tovornega vozila, v kateri je sedel vidno zmeden voznik, ki se 
ni niti zavedal, da je zaustavil vozilo sredi avtoceste. Da bi bil 
tovornjak bolj viden, je prižgal vse štiri smernike, obvestil po-
licijo in oblečen v odsevni brezrokavnik stopil za ograjo med 
obema smernima pasovoma ter s prižgano lučko na mobilnem 
telefonu in mahanjem opozarjal ostale udeležence v prome-
tu na nevarnost. Policisti so na kraju dogodka ugotovili, da je 
32-letni hrvaški prevoznik dodobra opit, saj je imel v litru iz-
dihanega zraka kar 1,73 mg alkohola (3,6 g/kg). Voznika so 
pridržali, naslednji dan pa mu je sodnica Okrožnega sodišča 
Novo mesto naložila globo v višini 1.220 € ter odredila 18 ka-
zenskih točk oz. prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Na močno opitega voznika tovornega priklopnika so novome-
ški prometniki naleteli tudi 2. 12. pri preverjanju psihofizične-
ga stanja voznikov na območju mejnega prehoda Obrežje. Za-
radi očitnih znakov alkoholiziranosti so 43-letnemu Romunu 
odredili preizkus, ki je pokazal v litru izdihanega zraka 1,02 mg 
alkohola (2,12 g/kg). Voznik se je moral soočiti s podobnimi 
sankcijami, kot jih je bil deležen tovornjakar v prvem primeru.

SLOVENEC TIHOTAPIL TURKA – V Slovenski vasi so policisti 
v prtljažniku osebnega vozila, s katerim se je pripeljal na mej-
ni prehod 25-letni Slovenec z dvema sopotnicama, našli skri-
ta dva državljana Turčije. Tujca so policisti predali hrvaškim 
kolegom, voznika pa ovadili zaradi kaznivega dejanja prepo-
vedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

VLOM V BRESTANICI – 27. 11. so v popoldanskih urah 
neznanci izkoristili odsotnost stanovalcev hiše v Brestanici, 
vlomili vanjo skozi pritlično okno in si prilastili zlatnino. La-
stnike so oškodovali za 5000 €. Zbrala:�B.�M.

Bojan Kastelic, Krško: Odkar nimamo več 
največjega onesnaževalca, je zrak pri nas veli-
ko boljši, tudi kuri se ne več toliko s fosilnimi 
gorivi. Avtomobili so sicer onesnaževalci, ven-
dar nič bolj kot v drugih mestih. Mesto je dovolj 
zeleno, kar je ugodno za čistost zraka in naj bo 
tako tudi v prihodnje. Razvoj naj bo v smeri oh-

ranitve čistega zraka zanamcem.  

Evija Zavrl, Račica pri Loki: Vpliv na kakovost 
zraka ima zagotovo industrija, potem sama lega 
kraja, ali leži v kotlini ali ne, vsemu temu doda-
jo svoje še naša osebna vozila in izpusti plinov. 
Kadar je nizek pritisk, ta prinese mnoge nepri-
jetne vonjave in tudi dihanje je nekoliko težje. 
Sama opažam razliko v kakovosti zraka že na 

majhni razdalji, med Loko, Račico in Sevnico.

Davor Hauer, Mostec: Zrak v našem okolju je še 
vedno dokaj čist, saj ni neke posebne industrije, 
ki bi povzročala onesnaževanje. Smo na pode-
želju, obdani z naravo, to je drugače kot v mes-
tih. Kar se tiče kurjave, lahko rečem, da še ved-
no veliko manj onesnažuje kot npr. avtomobili. 
Država namenja veliko premalo sredstev za tis-

te vire ogrevanja, ki niso ravno škodljivi za okolje.

Andrej Božič, Kostanjevica na Krki: Mislim, 
da imamo tudi v Kostanjevici problem s kvali-
teto zraka, predvsem v kurilni sezoni. To se čuti 
skozi težje dihanje in smrad oblačil. Po mojem 
mnenju je glavni vzrok za slab zrak pri nas pred-
vsem kurjenje na trda goriva. To bi se dalo iz-
boljšati, a bi potrebovali več osveščenosti in po-

sledično zamenjavo kurilnih naprav in goriv.

Ker smo raziskovali, kakšna je kvaliteta zraka v našem 
okolju, nas je zanimalo, ali imamo po mnenju naših so-
govornikov tudi v naših krajih, zlasti v mestih, težave s 
kakovostjo zraka kot ponekod drugje v Sloveniji in ka-
teri dejavniki najbolj vplivajo na to.

anketa

Kakšen zrak dihamo pri nas?

Sevnica ni vaš rojstni kraj, 
a pred izbruhom druge sve-
tovne vojne ste našli v njej 
zatočišče.
Drži. Rodil sem se v Radljah 
ob Dravi, na Koroškem, od ko-
der sva se malo pred začetkom 
druge svetovne umaknila z ma-
terjo, ki je bila Sevničanka. Oče 
je bil orožnik in je ostal na meji. 
Ob prihodu v rojstni kraj svoje 
matere, ki je bila rojena Lipov-
šek, sem imel sedem let. Takra-
tnega dogajanja okoli sebe se 
še nisem prav dobro zavedal, 
vem samo, da sva prebivala v 
hiši materinih staršev. V njej 
danes živi moja sestrična. 

Česa se iz svojih otroških in 
mladostnih dni najraje spo-
minjate?
Spomini so lepi, a še posebej 
rad se spominjam kopanja v 
Savi, ki je bila v mojih časih pre-
cej nepredvidljiva reka s števil-
nimi vrtinci in tudi poplavljala 
je rada. S prijatelji smo po-
gosto plavali od lesenega mo-
stu, ki ga danes ni več, do bro-
da, ki je v tistih časih vozil čez 
Savo. Poznali smo vsako skalo 
po imenu in tudi vrtince, ki so 
bili nevarni. To je bil čas mla-
dostne razposajenosti, včasih 
tudi tekmovalnosti, kdo zmore 
več preplavati, kdo si upa več. 
Nismo razmišljali, da bi se nam 
pri kopanju lahko kar koli pri-
petilo, reka je bila naše igrišče, 
naša prijateljica, zaveznica.

Ko ste se odločali za poklic, 
ste izbrali zobotehnično šolo 
v Ljubljani, zakaj?
Imel sem bratranca, ki je bil 
zobotehnik. Z njim sva se veli-
ko pogovarjala in svoj poklic mi 
je tako lepo opisal, da sem skle-
nil, da bom nekoč tudi sam op-
ravljal delo, kot ga on. Pri zobni 
protetiki, za katero sem se spe-
cializiral, se vedno postavlja 
vprašanje, kam postaviti zob, 
kakšen in zakaj, pa kakšne bar-
ve in oblike itd. To je poklic, ki 
omogoča veliko kreativnosti in 
v šali rad rečem, da imam naj-
raje ljudi brez zob, ker takrat 
začnem razmišljati, kako bom 
ustvaril lep nasmeh. 

Kaj sami najprej opazite pri 
prvem stiku z neznanko/
neznancem, morda nasmeh 
ali kaj drugega?
Najprej opazim oči, nato zobe 
in potem lase, ki obkrožajo ob-
raz. Seveda je nasmeh zelo po-
memben in za posameznika je 
lahko zelo značilen, pri nasme-
hu je marsikaj odvisno od zob. 
Ljudje, ki imajo lepe zobe, so 
običajno samozavestnejši.

Je bil nasmeh tisti, s kate-
rim vas je očarala vaša žena 
Nada?
Ni bil samo nasmeh tisti, s či-

mer me je očarala. Bilo je veli-
ko več. Bila je ljubezen na prvi 
pogled in še kar traja. Spoznala 
sva se v Ljubljani, kjer sem bil 
zaposlen na Stomatološki klini-
ki, ona pa je obiskovala srednjo 
šolo za farmacijo. Svoje znan-
stvo sva poglabljala na vlaku, 
ko sva se za vikende vračala iz 

Ljubljane domov, v Sevnico. Le-
tos sva obeležila 56 let skupne-
ga življenja na sedem let pod-
lage, kajti tako dolgo je trajala 
najina zveza pred poroko. 

Nam lahko zaupate, kakšen 
je recept za tako dolgo traja-
joč in trden zakon?
V vsaki zvezi je treba biti 
strpen, razumevajoč in srečen, 
da imaš ob sebi nekoga, ki te 
razume, spodbuja in spoštuje. 
Midva sva drug drugemu tudi 
dopuščala, da je vsak izmed 
naju razvijal svoj talent. Ne 
predstavljam si, da bi imel ob 
sebi nekoga, ki bi ne razumel, 
koliko mi pomeni petje. Seve-
da je treba tudi imeti zaupanje 
v partnerja. 

Po kom ste podedovali svoj 
žameten glas in stas, s kate-
rima ste omrežili svojo srč-
no izbranko?
Dober glas in veselje do pe-
tja sem podedoval po očetu in 
materi. Oče je prepeval v zboru, 
mati je prav tako lepo pela ter 
ob tem igrala brač (tamburaški 
inštrument, op. p.) ali kitaro ali 
citre. V mladih letih sem se tudi 
sam učil igrati violino in kitaro, 
a kasneje sem se posvetil petju. 
Vendar je s petjem takole. Tri 
stvari so, ki se jih ne moreš na-
učiti: plemenitosti, pesništva in 
petja. To je dano od Boga. 

Veliko ste nastopali v različ-
nih glasbenih sestavih, kako 
ste usklajevali glasbene am-

bicije ob redni službi in dru-
žini?
To se včasih tudi sam sprašu-
jem, a človek, ko je mlad, zmo-
re veliko in še več. V službi sem 
imel delo, ki sem ga moral op-
raviti, zvečer sem imel vaje ali 
nastope. Mislim, da mi vse to 
ne bi uspelo brez močne ženi-

ne podpore in razumevanja za 
moj hobi, kajti petje sem tako 
pojmoval. 

S kom ste največ sodelovali 
in nastopali?
Kot mlad pevec sem začel v aka-
demskem plesnem orkestru, ki 
je pred mnogimi leti igral v Na-
rodnem domu v Ljubljani ob 
nedeljskih popoldnevih, v ka-
terih so se po plesnem podiju 
radi zavrteli takratni študenti 
in študentke. Kasneje sem so-
deloval z ljubljanskim džez an-
samblom in z orkestrom Jožeta 
Privška, kar je bilo nepozabno 
sodelovanje. V duetu sem za-
pel z Marjano Držaj, Ivanko 
Kraševec, Stanko Kovačič, El-
viro Voća in tudi Nušo Deren-
da. Na festivalu večnih melo-
dij Zlati rog v Laškem sva leta 
1992 z Majdo Sepe spravila v 
zadrego organizatorje, ker sva 
prejela enako število glasov, 
Majda s pesmijo Med iskreni-
mi ljudmi, jaz pa s skladbo Moj 
črni konj. Rad se spominjam 
tudi skupnega nastopa z Beti 
Jurkovič v Mariboru, kjer so 
tamkajšnji gledališčniki nare-
dili baletno predstavo na bese-
dilo pesmi Osamljen, ki sem jo 
posnel na prehodu iz leta 1961 
v 1962. Besedilo je napisal moj 
prijatelj Janez Klemenčič. Kas-
neje so to skladbo člani skupi-
ne Gu-Gu preimenovali v Sam 
po parku se sprehajam. Z an-
samblom Lojzeta Slaka sem 
posnel skladbo Titanik in pred 
štirimi leti sem jo zapel v živo 

na prireditvi Noč Modrijanov v 
Celju. Sodeloval in posnel sem 
tudi nekaj pesmi z ansamblom 
Franca Puharja ter Mihe Dovž-
ana. V sodelovanju z glasbeni-
ki Jožico Svete, Magdo Koren 
in Francem Korbarjem sem 
posnel pesem Zabučale gore, 
z ansamblom Franca Korbar-
ja skladbo Domovina ter z an-
samblom Borisa Kovačiča pe-
sem Dober dan, sonce. Na mojo 
prehojeno glasbeno pot me da-
nes spominja tudi zgoščenka z 
naslovom Hitro, hitro mine čas. 
Na njej je 96 originalnih po-
snetkov skladb zabavne glas-
be, ki sem jih zapel na različ-
nih prireditvah. 

V slovenskem glasbenem 
prostoru veljate za pionirja 
slovenske popevke. 
Imel sem srečo, da sem bil zra-
ven, ko se je rojevala izvirna 
slovenska zabavna glasba. Na-
stopil sem na prvih štirih fe-
stivalih Slovenske popevke. 
Na prvem leta 1962, ki je bil 
na Bledu, sem zapel štiri pe-
smi. Med njimi je bil šanson 
Borisa Kovačiča in Matije Bar-
la z naslovom Sivi zidovi stare-
ga mesta. Ta pesem je uvršče-
na v najboljših prvih 20 skladb 
zabavne glasbe, kar mi veliko 
pomeni. V prvih 20 narodno-
zabavne glasbe se je uvrsti-
la moja interpretacija pesmi 
Franca Korbarja in pesnika Si-
mona Jenka z naslovom Domo-
vina. Leta 1963 sem na Sloven-
ski popevki zapel tri skladbe, 
med njimi tudi Sneguljčico 
skladatelja Bojana Adamiča. 
Leto dni kasneje sem na festi-
valu, ki je bil že v Ljubljani, za-
pel dve pesmi. Na Slovenski po-
pevki sem nastopil še četrtič in 
hkrati zadnjič leta 1965 s spev-
no in pravljično pesmijo Goz-
dna vila, ki jo je uglasbil Jože 
Privšek, besedilo pa je napisal 
pesnik Gregor Strniša. 

Poslušalcem se je v spomin 
najbolj vtisnila skladba Moj 
črni konj, morda tudi zara-
di ’kavbojskega’ klobuka, ki 
ste ga nosili, ko ste prepevali.
Pesem, ki jo omenjate, sem po-
snel leta 1965 in je ena največ-
krat predvajanih skladb na Ra-
diu Ljubljana do današnjih dni. 
Lahko pa povem, da je v arhivu 
RTV Slovenija še okoli sto mo-
jih posnetkov in med njimi jih 
je polovica domačih avtorjev. 
S klobukom, ki ga nosim v vi-
deo predstavitvi, pa je poveza-
na posebna zgodba. Kupil sem 
ga, ko sem bil na enomesečni 
turneji v Kanadi, kjer smo pre-
pevali našim izseljencem. Živeli 
smo v Torontu, vsak teden smo 
priredili tri koncerte v okoliš-
kih krajih in takrat sem kupil 
tudi ’kavbojski’ klobuk. Ta klo-
buk je spomin na mojo edino 

Rafko Irgolič, višji zobotehnik in pevec:

V tistih časih bi družino težko 
preživljal samo s petjem
SEVNICA – Ob imenu Rafka Irgoliča, ki v letošnjem letu obeležuje 60 let pevskega udejstvovanja, se v misli ta-
koj prikrade refren njegove zimzelene popevke Moj črni konj. Slovenski javnosti se je predstavil tudi na Slo-
venski popevki, prvič leta 1962 s šansonom Sivi zidovi starega mesta. Že desetletja živi v Ljubljani, a njegovo 
domače ognjišče je še vedno Sevnica, kamor se z ženo Nado, priznano magistrico farmacije, pogosto vrača.  

Rafko�Irgolič
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večjo turnejo v tujini, največ 
sem namreč nastopal doma, v 
tujini bolj poredko.

Vas ni nikoli zamikalo, da bi 
se posvetili samo petju?
Sem človek, ki stoji trdno na 
tleh. Moje delo v zobni prote-
tiki Stomatološke klinike Uni-
verzitetnega kliničnega centra 
v Ljubljani je bilo konkretno 
delo, petje je bilo bolj ljubitelj-
sko in za uresničevanje želje. V 
tistih časih bi težko preživljal 
družino samo s petjem. 

Ste za svoje glasbeno 
udejstvovanje prejeli kakšno 
nagrado?
Eno samo nagrado sem prejel 
pred dvema letoma na pred-
log Mladinskega gledališča Tr-
žič, in sicer skupine Smeh, s ka-
tero sem zadnja leta sodeloval. 
Na njihovo pobudo mi je Ob-
močna izpostava Javnega skla-
da Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti Tržič podelila 
jubilejno – Gallusovo značko za 
dolgoletno pevsko udejstvova-
nje na slovenskem glasbenem 
področju. Bil sem zelo počaš-
čen in vesel. 

Ali morda spremljate nasto-
pe katerega izmed posavskih 
glasbenikov, pevk/pevcev?
Ne spremljam, vendar sem že 
imel priložnost spoznati Nušo 
Derenda, s katero sva bila ne-
kajkrat skupaj na odru, in Nu-
ško Drašček. Obe sta izjem-
ni vokalistki, ki ju čaka še lepa 
prihodnost. Nušina energič-
nost je nalezljiva, za Nuško pa 
lahko rečem, da je slovenski 
prestiž. 

Danes se zdi, da je na odru 
najpomembnejši scenski na-
stop, a v preteklosti so bila 

merila zagotovo drugačna, 
predvsem »prava« barva gla-
su in besedilo s sporočilom, 
mar ne?
Strinjam se z vami, a vedeti 
moramo, da so današnji časi 
drugačni. Glasba, ki jo mladi 
poslušajo danes, je odraz časa, 
v katerem živimo in to je pot-
rebno spoštovati. Razvoj gre 
naprej tudi v glasbi, kar je prav. 
Žal je včasih scena na odru po-
membnejša od glasbe in gla-
su, a vsaka doba vedno prine-
se tudi kaj dobrega, svežega. V 
mojih časih so besedila za pe-
smi, ki smo jih prepevali, pi-
sali pesniki in ne tekstopisci 
kot danes, komponisti pa so 
skladali, sama scena pa je bila 
skromna. To so bili začetki, ki 
so prinesli nadaljnji razvoj. Od 
vsega vedno ostane le tisto, kar 
je najboljše.

Praznični decembrski dne-
vi so pred vrati, kako ste jih 
praznovali nekoč, kako jih 
praznujete danes?
Božič sem vedno praznoval z 
družino. Na božični večer smo 
postavili in okrasili novoletno 
jelko ter pod njo postavili da-
rila, ki so bila skromna, a bila 
so podarjena iz srca. Božič je 
bil od nekdaj namenjen druži-
ni in tako je še danes, novoletni 
čas pa je bil nekaj časa name-
njen nastopom. Takrat si lah-
ko v dveh dneh zaslužil celo 
plačo, a potem žal celo leto ni-
česar. Ko sem nastopal, sta me 
žena in sin pogosto spremljala, 
tako da smo bili skupaj, čeprav 
sem bil na odru. Dober občutek 
je bil, ker sem vedel, da sta nek-
je v moji bližini.

V decembru boste praznova-
li 85. rojstni dan in če se oz-
reva v pretekli čas, kaj šteje-

te za svoj največji uspeh?
Na prvem mestu je družina, 
brez nje mi verjetno vsega tega, 
kar sem doživel, nikoli ne bi us-
pelo udejaniti. Na drugem mes-
tu je poklic, ki sem ga opravljal 
vse do svoje upokojitve z veli-
kim veseljem in temu sledijo še 
moji številni glasbeni nastopi, 
ki so me notranje izpopolnje-
vali, mi dajali moč in energijo. 

Kakšne občutke prebuja v 
vas kraj, kjer ste našli lju-
bezen svojega življenja, kjer 
imate sorodnike in prijate-
lje?
Sevnica je kraj moje mladosti, 
tukaj je moj dom. Vanj se oba z 
ženo rada vračava, na obisk k 
sorodnikom in prijateljem. Se-
veda tudi opažava spremem-
be. Vse so pozitivne. Sevnica je 
lep kraj, tukaj so doma prijetni 
ljudje, najlepša dekleta in do-
ber župan. Veste, znani novi-
nar je ugotovil, kaj imava sku-
pnega z aktualnim ameriškim 
predsednikom – oba imava za 
ženo Sevničanko in mislim, da 
to veliko pove. Pa še ena ma-
lenkost je, moja žena pravi, da 
je Šmarčanka. To je bilo v na-
jini mladosti pomembno, kaj-
ti Sevničani, ki smo odraščali v 
starem sevniškem mestnem je-
dru, se nismo radi družili s ’po-
deželani’ iz Šmarja. 

Če bi imeli čarobno paliči-
co, bi morda kaj spremenili 
v svojem življenju ali v sve-
tu, v katerem živimo?
Ničesar ne bi spreminjal. Zave-
dam se, da sami ne moremo kaj 
dosti spreminjati. Lahko smo 
samo hvaležni za vse, kar ima-
mo. V svetu, v katerem živimo, 
so pomembni samo mir, sode-
lovanje vseh z vsemi in sočutje. 
� Smilja�Radi

ZANESLJIVO DO CILJA.
Okulistični pregledi v Optikah Rimc!

051-625-606
KRŠKO

031-884-442
BREŽICE

Kot je ob odkritju obeležja po-
udaril predsednik OZVVS Bre-
žice Anton Supančič, se je v 
zadnjem stoletju trikrat po-
skušalo ustanavljati slovensko 
vojsko – prvič Maistrovi borci 
po koncu prve svetovne vojne 
pred natanko sto leti, drugič 
partizani leta 1945 in tretjič 
leta 1968, ko je bila ustanov-
ljena Teritorialna obramba ta-
kratne Socialistične republike 
Slovenije, iz katere se je potem 
razvila Slovenska vojska. Slav-
nostni govornik na dogodku 
je bil Stanislav Zlobko, takra-
tni sekretar za obrambo Obči-
ne Brežice, teritorialec, častnik 
Slovenske vojske in nekda-
nji poveljnik Vojašnice Jerne-
ja Molana, ki je dejal, da se je 
TO RS vse od leta 1968 pa do 
1991 v svojem razvoju, orga-
niziranosti in ustrezni materi-
alni podpori usposobila do te 
mere, da se je pred 27 leti us-
pešno uprla agresorskim eno-
tam jugoslovanske armade. »Z 
izvirnimi in uspešno izvedeni-
mi vojaškimi akcijami so po-
savski teritorialci odločilno 
vplivali na dokončno zmago 
in dolžino trajanja osamosvo-

Posavskim teritorialcem v čast
BREŽICE – Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Brežice je 20. novembra na stavbi nekdanjega 
štaba TO Brežice ob 50. obletnici ustanovitve TO Slovenije odkrilo spominsko obeležje, posvečeno v spo-
min brežiškim teritorialcem – slovenskim vojakom in bojevnikom. 

jitvene vojne na celotnem ob-
močju Slovenije. Uspešni niso 
bili zgolj zaradi vojaške uspo-
sobljenosti, ampak tudi zato, 
ker med njimi v tistem trenut-
ku ni bilo preračunljivosti ter 
so svoja ravnanja in postopa-
nja usmerili proti enemu sa-
memu cilju – ohraniti status 
samostojne in neodvisne Re-
publike Slovenije,« je pojasnil 
Zlobko in dodal, da posavski 
teritorialci za svoj prispevek 
v osamosvojitveni vojni nikoli 
niso zahtevali nobenih zaslug, 
so pa svoje zasluge za sloven-
ski narod, opravljene po 26. 

oktobru 1991, predali v posest 
in hrambo slovenskemu naro-
du: »Ta je od tega trenutka da-
lje tudi edini varuh in lastnik 
teh zaslug. Zato je vsak napad 
na akterje slovenske osamo-
svojitvene vojne treba razu-
meti tudi kot poskus napada 
na temelj naše države,« je po-
udaril in s tem mislil na očitke, 
ki jih v zadnjem času doživljajo 
veterani, češ da s tem, ko spoš-
tujejo zgodovino in uporniški 
duh slovenskega naroda, ne 
priznavajo vrednot slovenske 
osamosvojitve. V nadaljevanju 
je skupaj z Mitjo Teropšičem 

in Ernestom Breznikarjem 
obeležje tudi odkril. Brezni-
kar je slovensko zastavo, s ka-
tero je bilo obeležje zakrito, 
predal vodji brežiške izposta-
ve URSZR, ki se zdaj nahaja v 
teh prostorih, Zdenki Močnik. 
Dogodek so s petjem obogatili 
člani Moškega pevskega zbora 
KD Ivan Kobal Krška vas.

Udeleženci so se nato preseli-
li v Mestno hišo Brežice, kjer 
je potekala okrogla miza s 
predstavitvijo novoizdane mo-
nografije z naslovom Posavski 
teritorialci – slovenski bojev-
niki, ki jo je napisal polkovnik 
Mitja Teropšič. Zbornik v be-
sedi in sliki opisuje TO Posavja 
vse od ustanovitve do trenut-
ka, ko je njeno vlogo prevze-
la Slovenska vojska. O zborni-
ku in na splošno o TO so poleg 
Teropšiča spregovorili Brezni-
kar, ki je bil že od vsega začet-
ka na vodstvenih položajih TO 
RS in v času osamosvojitvene 
vojne poveljnik 25. območnega 
štaba TO, Zlobko in Rudi Smo-
dič, predsednik pokrajinskega 
odbora Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo.� Rok�Retelj

Teropšič,�Breznikar�in�Zlobko�med�odkritjem�obeležja

BREŽICE – Občina Brežice in Civilna zaščita občine Brežice sta 
26. novembra štirim gasilskim društvom Gasilske zveze Breži-
ce, ki imajo v svoji materialni sestavi reševalne čolne, PGD Loče, 
Rigonce, Mihalovec in Krška vas, zaradi večanja vodnih površin 
v občini uradno predali novo opremo za njihove čolne. S tem so 
gasilcem zagotovili varno reševanje iz vode in na njej. V opremi 
za čolne, ki so zdaj popolnoma opremljeni za reševanje v prime-
ru vodnih nesreč, so vesla, reševalni jopiči, navadne vrvi, vrvi za 
metanje utapljajočim, sidra in navigacijske luči. Po besedah bre-
žiškega župana Ivana Molana že vsi nestrpno pričakujejo zago-
tovitev protipoplavne varnosti naselij ob Savi in Krki, po najno-
vejših podatkih naj bi bila ta dokončana najkasneje do leta 2022. 
»Upamo, da v tem času ne bo prišlo do poplav, če pa že, pa je se-
veda prav, da imate čolne in primerno opremo za reševanje,« je 
dejal gasilcem in jim predlagal, naj opravijo tudi tečaj za reševa-
nje iz vode, da bodo popolnoma pripravljeni na morebitne to-
vrstne nesreče. Novih pridobitev so zelo veseli tudi na Gasilski 
zvezi Brežice, kar je poudaril poveljnik Darko Leskovec. Povelj-
nik CZ občine Brežice Darko Ferlan je izpostavil zelo dobro so-
delovanje med GZ Brežice in Civilno zaščito. »Sistema zaščite in 
reševanja si ne moremo predstavljati brez gasilcev,« je še pove-
dal in dodal, naj oprema gasilcem služi predvsem za vaje in čim 
manj za resne dogodke.  R. R.

Čolne že imajo, zdaj še opremo

Predstavniki�gasilskih�društev�so�prevzeli�novo�opremo�za�re-
ševanje�na�in�iz�vode.

Operacijo »Riba je IN« je sku-
paj s številnimi partnerji prija-
vila Občina Sevnica. Njena sku-
pna vrednost je 272.522,50 €, 
iz sredstev ESPR pa bo sofinan-
cirana v višini do 199.993,15 
€. Začetek izvajanja operacije 
je predviden za maj 2019, za-
ključek do 30. aprila 2021, po-
tekala pa bo v dveh fazah. 

Prijaviteljica operacija »Ribe 
na šolskih krožnikih« je Obči-
na Krško s partnerji, od sku-
pne vrednosti 239.727,35 € pa 

bo iz sredstev ESPR sofinanci-
rana v višini do 185.619,00 €. 
Operacija, prav tako v dveh fa-
zah, se bo začela predvidoma 
julija 2019, zaključila pa do 30. 
junija 2021.

Občina Radeče s partnerji je 
prijaviteljica operacije »Po-
savski ribji krog«, vredne 
142.611,42 €, od tega bo iz 
sredstev ESPR sofinancirana v 
višini do 120.528,04 €. Tudi ta 
bo potekala v dveh fazah, njen 
začetek je predviden za april 

2019, zaključek pa do 30. sep-
tembra 2020.

Regionalna razvojna agencija 
Posavje ima trenutno odprt 2. 
javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja na območju 
LAS Posavje v letu 2018 za čr-
panje sredstev iz Evropskega 
kmetijska sklada za razvoj po-
deželja (EKSRP), ki se zaključi 
13. 12. 2018. 

� P.�P./vir:�RRA�Posavje

Potrjeni trije »ribji« projekti
POSAVJE – Iz Regionalne razvojne agencije Posavje, ki je vodilni partner LAS 
Posavje, so sporočili, da so 4. decembra s strani Agencije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja prejeli odločbe o pravici do sredstev za tri operacije, prejete na 
2. javni poziv LAS Posavje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Po-
trjene so operacije: »Riba je IN« (akronim: »RIBA«), »Ribe na šolskih krožnikih« 
(akronim: »Šolski krožniki«) in »Posavski ribji krog« (akronim: »Ribji krog«).
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»Toplo dobrodošli pri nas – v NLB Poslovalnici Brežice – od 
ponedeljka do petka med 8. in 12. ter med 14.30 in 17. uro. 
Naredili bomo vse, da se boste, tako kot ste se pri kolegih v 
Dobovi, tudi pri nas počutili prijetno in domače,« pravi Na-
talija Martinčič, vodja NLB Poslovalnice Brežice. 

Če potrebujete dodatne informacije o svojem poslovanju ali 
bi si želeli ogledati vašo novo NLB poslovalnico, vas lepo 
vabimo na dan odprtih vrat. »Spoznali boste bančnike, ki 
bomo odslej z veseljem poskrbeli za vas in vaše finance. Is-
točasno vam bomo predstavili svoje delo in odgovorili na 
vsa vaša vprašanja, medtem pa boste lahko okušali praznič-

ne dobrote,« predstavi dogajanje Martinčičeva in vas v če-
trtek, 20. decembra 2018 (v odpiralnem času Poslovalnice 
Brežice), vabi na dan odprtih vrat.

24 UR NA DAN, VSE DNI V LETU
Ker se zavedamo težav z dostopnostjo in razgibanim ge-
ografskim terenom, vam kjer koli in kadar koli ponujamo 
alternativno rešitev. Četudi je vam najbližja NLB poslo-
valnica odslej drugje, smo 24 ur na dan le klic stran, saj so 
vam naši svetovalci iz NLB Kontaktnega centra na voljo 
vse dni v letu, ob kateri koli uri, prek telefona, video klica 
ali spletnega klepeta. Tako vam za nujne storitve ali stro-
kovni nasvet sploh ni treba od doma. Pokličite (01) 477 20 
00, aktivirajte video klic ali klepet prek www.nlb.si in nas 
preizkusite. 

Digitalizacija in nove tehnologije namreč prinašajo spre-
membe na vseh področjih bančnega poslovanja, vse hitre-
je pa se spreminjajo tudi navade vas – naših strank. Vse več 
vas posluje preko elektronskih poti ali pa uporablja bančne 
avtomate, tako da se potrebe po obiskih klasičnih posloval-
nic vztrajno zmanjšujejo. 

»Na tem mestu vam v imenu vseh sodelavcev še enkrat iz-
rekam toplo dobrodošlico, v prazničnem času kot tudi v 
prihajajočem letu pa želim, da vas povsod spremlja topli-
na, vas nenehno osrečuje bližina in iskreno navdihuje sve-
žina,« zaključuje sogovornica in vas lepo vabi v NLB Poslo-
valnico Brežice. 
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Dobrodošli v vaši novi NLB Poslovalnici

Natalija Martinčič, vodja NLB Poslovalnice Brežice

Zaupanje naših strank in zadovoljni obrazi, ko najdemo pravo rešitev za vsako finančno zagato, so smi-
sel našega dela. Kljub temu, da so se zaprla vrata NLB Poslovalnice Dobova, še vedno ostajamo z vami za 
vse, kar sledi. 

Za celoten prenos poslovanja smo že poskrbeli v ban-
ki in zaradi tega stranke nimate in ne boste imele ni-
kakršnih stroškov. Prav tako se zaradi prenosa niso in 
ne bodo spremenile vaše veljavne pogodbe ali storitve, 
enake pa ostajajo tudi številke vseh vaših računov in 
plačilnih kartic. 

Ne glede na oddaljenost vaše nove NLB Poslovalnice, 
bomo še naprej poskrbeli za vse, kar sledi. 24 ur na dan, 
vse dni v letu se lahko za kakršen koli nasvet, z vpraša-
njem, težavo ali dilemo obrnete na NLB Kontaktni cen-
ter na telefonsko številko (01) 477 20 00, prek video klica 
ali (spletnega) klepeta. Prav tako bo 24/7 na isti lokaci-
ji v Dobovi ostal bankomat. 

Predsednica društva dr. Alen-
ka Krenčič Zagode je množico 
prisotnih spomnila na začetke 
društva s pregledom prehoje-
ne poti. »Posavje je bilo pred 
20 leti – kot so ga tedaj poime-
novali – zadnja siva lisa na ze-
mljevidu Slovenije, ki ni ime-
lo mamografa in ambulante za 
bolezni dojk. Na pobudo takra-
tnega direktorja brežiške bol-
nišnice Antona Zorka, Rota-
ry kluba Čatež in ob podpori 
ostalih odgovornih je stekla ši-
roka humanitarna akcija, kup-
ljen je bil mamograf in z delom 
je pričela ambulanta za bolez-
ni dojk,« je spomnila Krenčič 
Zagodetova. Regijsko društvo 
za boj proti raku Posavja in Ob-
sotelja deluje v okviru Zveze 
slovenskih društev za boj proti 
raku in sodeluje s še desetimi 
regijskimi društvi v državi. Po-
leg Krenčič Zagodetove in pod-
predsednice Vladimire Tom-
šič so bile v prvem upravnem 
odboru društva še Anica Mi-
žigoj, Antonija Zaniuk, Anica 
Pavlin, Maja Mirt, Bogdana 
Počivavšek, Ljudmila Kra-
mar in Vesna Božiček, neka-
tere od naštetih so zamenjale 
Veronika Kajba, Mirela Zalo-
kar, Marija Kosem in Darin-
ka Volčanjšek.

Zveza in regijska društva so 

20 let vzgoje in ozaveščanja
ČATEŽ OB SAVI – Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku je 16. novembra v Termah Čatež obele-
žilo uspešno dvajsetletno delovanje. Osnovno poslanstvo društvenega dela je prispevati k ustvarjanju take 
družbe, v kateri ne bo nihče zbolel ali umrl za rakom zaradi lastne nevednosti.

edina združenja, ki delujejo na 
področju primarne preventive 
raka. »Naša temeljna naloga je 
zdravstvena vzgoja ter ozave-
ščanje prebivalstva in strokov-
ne javnosti o raku. Breme raka 
v svetu narašča zaradi večanja 
vpliva nevarnostnih dejavni-
kov, staranja prebivalstva, si-
cer pa vse dejavnike tvega-
nja najdemo v 12 priporočilih 
proti raku, ki so osnovni algo-
ritem preventive,« je povedala 
predsednica, upoštevajoč nas-
vete Evropskega kodeksa pro-
ti raku in Svetovne zdravstve-
ne organizacije, kako živeti, da 
bi sami in ob pomoči države s 
presejalnimi programi zmanj-
šali obolevnost za rakom, bo-
leznimi srca in žilja ter drugi-
mi kroničnimi boleznimi. Za 
leto 2016 je ocenjeno, da je v 

Sloveniji zbolelo 8.259 moških 
in 6.527 žensk, skupaj 14.785, 
6000 letno jih umre. Strokov-
njaki ocenjujejo, da bo čez 70 
let za rakom zbolel vsak dru-
gi moški in vsaka tretja ženska. 

Bivši direktor SB Brežice Anton 
Zorko je izrazil ponos, da so v 
bolnišnici poleg omenjenega 
društva uspeli vzpostaviti de-
lovanje še štirih društev, da so 
s pomočjo Rotary kluba Čatež, 
z donacijami umetniških del in 
z akcijo v živo na Radiu Breži-
ce uspeli pridobiti sredstva za 
mamograf. Sedanja direktori-
ca SB Brežice Anica Hribar 
je pozdravila delo društva, ki 
se vseskozi prepleta s sploš-
no bolnišnico, s tem preple-
tom pa so v bolnišnici prišli do 
tako pomembnih programov, 

kot so Dora, Zora in Svit. Delo 
društva sta pohvalila tudi žu-
pana sevniške in brežiške ob-
čine Srečko Ocvirk in Ivan 
Molan, slednji je predsedni-
ci podelil plaketo Občine Bre-
žice. Krenčič Zagodetova in 
Tomšičeva sta podelili zahva-
le vsem trem posavskim ob-
činam, Splošni bolnišnici Bre-
žice, Zvezi društev za boj proti 
raku, donatorjem, vsem člani-
cam izvršnega odbora društva 
ter vsem, ki delo društva pod-
pirajo in prenašajo poslanstvo 
preventive v svoja okolja, s po-
udarkom na mladih. 

Prijetno popestritev slav-
nostnemu dogodku so prispe-
vali učenci osmih OŠ: Blanca, 
Pišece, Sava Kladnika Sevnica, 
Koprivnica, Podbočje, Globo-
ko, Ane Gale Sevnica in Jožeta 
Gorjupa Kostanjevica na Krki, 
ki so sodelovali na likovno-li-
terarnem natečaju z naslovom 
»Ne se bat', imej se rad«, saj so 
njihova dela krasila hodnik in 
predprostor v dvorano. S pe-
smimi in glasbo so trenutke 
polepšali še sevniške Vilinke, 
MePZ iz Sevnice in Tamburaški 
orkester GŠ Brežice ter s pove-
zovanjem Andreja Kobal.

� Natja�Jenko�Sunčič,�
� foto:�ZD�Sevnica

Učenci,�ki�so�sodelovali�v�kulturnem�programu,�levo�vodstvo�
društva

Bo SB Brežice samo še lokalna?
BREŽICE – Svet regije Posavje je 30. novembra na 77. do-
pisni seji obravnaval predlog Strategije razvoja intenzivne 
medicine v RS, ki med drugim Splošno bolnišnico Brežice 
opredeljuje kot lokalno in ne več kot regionalno bolnišni-
co.  Sprejel je tudi nekaj sklepov, na dokument ministrstva 
pa se je odzvala tudi direktorica bolnišnice.

Dan pred iztekom javne obravnave dokumenta Strategije ra-
zvoja intenzivne medicine, ki ga je pripravilo Ministrstvo za 
zdravje in v katerem je med drugim navedeno, da se Splošna 
bolnišnica Brežice po novem opredeljuje kot lokalna in ne več 
regionalna zdravstvena ustanova, se je po posredovanju pred-
sedujočega, brežiškega župana Ivana Molana, odzval Svet re-
gije Posavje. Kot pravijo v Svetu regije, so začudeni nad odloči-
tvijo resornega ministrstva pri načrtovanju ukrepov Strategije 
razvoja intenzivne medicine. »Ne smemo pozabiti, da je bila 
regija Posavje v sistemu reorganizacije javnega zdravstva de-
ležna zmanjšanja nekaterih storitev na lokalni ravni in selitve 
v okviru omenjene bolnišnice. Svet regije Posavje meni, da se 
s tem spet posega v oženje storitev in izvajanja dejavnosti SB 
Brežice v regiji Posavje. Taka sprememba organizacije inten-
zivne medicine v Sloveniji bi v regiji bistveno znižala sredstva 
za zdravljenje bolnikov v t. i. lokalnih bolnišnicah za oskrbo 
enako zahtevnih zdravstvenih stanj pacientov,« poudarjajo. 
Svet regije Posavje v sprejetih sklepih nasprotuje predlagani 
Strategiji razvoja intenzivne medicine v RS iz novembra 2018, 
v delu, kjer označuje SB Brežice kot lokalno in ne regionalno, 
v nadaljevanju bo zahteval nujni sestanek na Ministrstvu za 
zdravje, na katerem bodo konkretno predstavljena stališča in 
zahteve Sveta regije. 

Kot pravi direktorica SB Brežice Anica Hribar, s strategijo 
samo po sebi ni nič narobe, saj določa potrebne standarde. 
»Problem je, da sprememba statusa na področju intenzivne 
medicine za našo bolnišnico vpliva na delo in poslovanje bol-
nišnice kot celote in ne le oddelka za intenzivno medicino. Me-
nimo, da bi bilo treba najprej doreči mrežo na področju zdra-
vstva za celotno državo in za vse dejavnosti bolnišnic hkrati,« 
pojasnjuje in dodaja, da če bi bila v tej mreži brežiška bolni-
šnica opredeljena kot lokalna, bi to zanje pomenilo sočasno 
reorganizacijo dela za vse bolnišnične oddelke, kar je edino 
sprejemljivo. »Vsako parcialno spreminjanje posameznih or-
ganizacijskih enot bolnišnici prinaša le dodatne težave in ne-
mir pri opravljanju svojega poslanstva. SB Brežice ima samos-
tojni oddelek za intenzivno medicino že vrsto let, razpolaga s 
potrebnimi kadri in opremo. Do zdaj smo paciente na inten-
zivni medicini zdravili, po novem pa naj bi jih primerno oskr-
beli in pošiljali na zdravljenje v druge bolnišnice. Nerešeno je 
vprašanje, kam in kako bodo ti pacienti premeščeni,« razlaga 
Hribarjeva in dodaja, da do sedaj nimajo ravno pozitivnih iz-
kušenj s premeščanjem pacientov. Na ministrstvo je SB Bre-
žice poslala pripombe, v katerih pričakujejo, da bo v strategiji 
bolnišnica obravnavana kot splošna in regionalna bolnišnica. 
»Pričakujemo, da bodo pogoji za obravnavo 75.000 prebival-
cev Posavja ostali na enakem ali višjem nivoju ter da bo bolni-
šnica razvrščena med bolnišnice s takšno kakovostjo oskrbe, 
kot jo izvaja že sedaj, glede na strategijo bi se ta raven namreč 
znižala,« še meni direktorica. 

Hribarjeva se je ob tem na spletni strani SB Brežice ostro od-
zvala na račun objave župana Ivana Molana na omrežju face-
book, ki je za nastalo situacijo glede bolnišnice prst uperil v 
poslanca in županskega protikandidata Igorja Zorčiča. Hri-
barjeva je to označila kot izrabo dopisa bolnišnice, s katerim 
je opozorila Svet regije Posavje, v predvolilne namene, in do-
dala, da Zorčič kot poslanec sploh ni mogel vedeti o tej stra-
tegiji, saj jo je pripravila strokovna skupina na Ministrstvu za 
zdravje. »Igor Zorčič je z dejanji za ohranitev in napredek bol-
nišnice dokazal, da je pravi Brežičan in da napredka Posavja ne 
omenja le v predvolilnih govorih,« je še zapisala.

� Rok�Retelj

Praznično 
Posavje

Tudi letos bomo vaše želje in voščila ob 
prihajajočih praznikih in novem letu zabeležili 

v praznični prilogi, ki bo izšla 20. 12. 2018.

Več informacij na 07 49 05 780, 
marketing@posavje.info.

20
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IZDELAVA IN MONTAŽA

◦ OKENSKE  POLICE,  STOPNICE
◦ SPOMENIKI, GRAVIRANJE NAPISOV
◦ KUHINJSKI  IN  KOPALNIŠKI  PULTI

07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com
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8271 Krško, Hočevarjev trg 3, p.p. 335,
tel.: 07 49 21 674,

GSM: 041 630 135, 041 684 320, 
e-mail: BooM@siol.net

TURISTIČNA AGENCIJA 
BooM www.boom.si

SILVESTROVANJE V TOPLICAH »ILIDŽA« (GRADAČAC – BiH), 
29. 12.–2. 1. 2019, 5 dni/4 noči, cena: 335 € – bogat program

DARUVARSKE TOPLICE IN »VINCEKOVO«V DARUVARJU, (HR) 
13.–20. 1. 2019, 8 dni/7 noči, cena: 380 €, (avtobus, polni penzion, 

zdravniški pregled, terapije, ogledi z degustacijami in zanimiv 
program s tamburaši ob začetku del v vinogradih)                                                                                                                           

ADVENT V GRADCU, 22. 12. 2018, cena: 30 €

MUZIKAL MAMMA MIA, KOMEDIJA ZAGREB, Z OGLEDOM 
ADVENTNEGA ZAGREBA, (HR), 22. 12. 2018, cena: 40 € – še nekaj mest

BOŽIČNA BAJKA V MOZIRSKEM GAJU, 26. 12. 2018, cena: 20 €

KSEVT VITANJE IN JASLICE V VOJNIKU, 29. 12. 2018, cena: 45 € 
(Več kot 200 jaslic ob ulicah trga in na razstavi jaslic. Kosilo.

Ogled centra vesoljskih tehnologij v Vitanju.)  

PODROBNE PROGRAME DOBITE V AGENCIJI.
PONUJAMO VAM TUDI VELIKO PROGRAMOV ZA LETOVANJA.

25 oskrbovalcev omogoča os-
krbovancem, ki zaradi sta-
rosti, bolezni ali invalidnosti 
niso več sposobni samostoj-
no skrbeti zase, prav tako pa 
jim potrebne celotne oskr-
be ne morejo več zagotavlja-
ti svojci ali zanjo nimajo mož-
nosti, da lahko še vedno bivajo 
v domačem okolju. Kot je po-
vedala vodja projekta Car-
men Rajer, se največ pomo-
či nanaša na dostavo dnevnih 
obrokov in pomoč pri osebni 
higieni. Preko storitve Pomoč 
na domu oskrbovalci CSD za-
gotavljajo oskrbovancem po-
moč od jutra do večera vse dni 
v letu. Najstarejši oskrbovanci 
štejejo več kot 90 let, najmlaj-
šemu pa je dobrih 30 let. Ra-
jerjeva je k temu dodala, da 
navedena storitev, ki jo sicer z 
razumevanjem finančno pod-
pirata obe občini, pravzaprav 
že presega njihove kadrovske 
zmožnosti, saj pokrivajo kon-
figuracijsko zelo razgibano ob-
močje dveh občin, število oskr-
bovancev pa ne upada, pač pa 
se povzpne tudi do 220, saj se 
ljudje vsakodnevno obračajo 
k njim s prošnjami za pomoč, 
posledično pa že nastaja čakal-
ni program. Zato pričakujejo, 
da bo, tudi z vidika zastarele 
zakonodaje, to področje neko-
liko razbremenil pilotni pro-

Potrebe že presegajo zmožnosti
KRŠKO – V krškem Hotelu City je 24. novembra potekalo četrto srečanje uporabnikov in izvajalcev social-
novarstvene storitve Pomoč na domu, ki jo Center za socialno delo Krško izvaja na območju občin Krško in 
Kostanjevica na Krki za trenutno 202 uporabnika. 

jekt MOST, ki naj bi povezal vse 
sodelujoče institucije in akter-
je pri zagotavljanju dolgotraj-
ne oskrbe oseb od 18. leta da-
lje, od zdravstvenih ustanov, 
nevladnih organizacij na po-
dročju zdravstva in sociale do 
CSD. Slednja se bo v ta namen 
kadrovsko okrepila s potreb-
nim strokovnim kadrom, ki bo 
delal na koordinaciji, oskrbi in 
ohranjanju samostojnosti os-
krbovanih oseb in tudi podpo-
ri svojcev (socialni delavec, so-
cialni oskrbovalec, medicinska 
sestra, delovni terapevt, fizio-
terapevt, kineziolog idr.). Na-
vedeni projekt naj bi v praksi 
stekel s februarjem prihodnje 
leto. Sicer pa v sklopu Pomoči 

na domu uspešno deluje tudi 
storitev Sopotniki, pod okri-
ljem katere prostovoljci brez-
plačno izvajajo prevoze sta-
rejših oseb in jim tudi na ta 
način omogočajo, da čim dalj-
še obdobje ohranjajo aktivnej-
še, predvsem pa samostojnej-
še življenje.

Če se vrnemo na navedeno 
letno družabno srečanje: na 
CSD Krško ga pripravijo z na-
menom druženja oskrbovalcev 
in uporabnikov izven domačih 
domov, pa tudi medsebojne-
ga druženja in spoznavanja z 
drugimi uporabniki. Zato je bil 
tudi odziv lep, saj se ga je ude-
ležilo več kot 100 uporabni-

kov, med njimi pa je Rajerjeva 
posebno pozornost namenila 
najstarejšima udeležencema, 
med ženskami 93-letni Jožefi 
Belinc in med moškimi 84-le-
tnemu Alojzu Gregoršancu. 
Poleg nje so udeležencem in 
njihovim svojcem dobro po-
čutje, glede na prednovole-
tni čas pa tudi obilo zdravja in 
osebne sreče v prihajajočem 
letu, zaželeli ob tej priložnosti 
še v. d. direktorice CSD Posavje 
Marina Novak Rabzelj, krški 
župan mag. Miran Stanko, 
kostanjeviški podžupan Ro-
bert Zagorc ter strokovna so-
cialna delavka Mirjana Mla-
kar, ki je bila leta 1991 ena 
izmed pobudnic ustanovitve 
storitve Pomoč na domu. Za 
dodatno sproščeno vzdušje in 
prijetno razpoloženje so z nas-
topi poskrbeli plesna skupina 
Plesnega kluba Lukec, folklo-
risti Društva upokojencev Bre-
žice, pevska zasedba Koledniki 
z Rake ter ansambel Brežiški 
flosarji.  

� Bojana�Mavsar

Vodja�Carmen�Rajer�(levo)�in�ekipa�oskrbovalcev�CSD,�ki�z�os-
krbo�in�nego�na�domu�omogočajo�uporabnikom,�da�ti�še�lah-
ko�bivajo�v�domačem�okolju,�so�bili�s�strani�udeležencev�na-
grajeni�z�aplavzom.��

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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SEVNICA – Pri planinskem zavetišču Pod Svetim Rokom so 
imeli članice in člani PD Lisca Sevnica prvi torek v novembru 
planinsko srečanje s tabornim ognjem ob zaključku delov-
nega leta. S tradicionalnim dogodkom so počastili tudi sev-
niški občinski praznik. 

Zbrane so na prireditvi, ki jo je povezoval Janez Levstik, na-
govorili predsednik Meddruštvenega odbora planinskih dru-
štev Zasavja Jože Prah, predsednik sevniškega planinskega 
društva Rok Petančič in gospodar planinskega zavetišča Janko 
Avguštin, ki je v letošnjem letu skupaj s planinskimi prijatelji 
uredil dovozno pot do zavetišča ter pripravil teren za asfaltacijo 
in ureditev novih parkirnih mest. V bližini so planinci postavi-
li tudi veliko skalo s kamnitim čevljem in markacijo, da »se ve, 
kdo tu domuje«. Ob tem je predsednik PD Lisca dejal: »Skupno 
delo, srčnost in pripadnost pripelje do odličnih rezultatov. Hva-
la vsem, ki sodelujete, nam pomagate in se skupaj z nami vese-
lite novih pridobitev.« 
Za veselo pesem na dogodku so poskrbeli člani moške vokalne 
zasedbe Encijan ter sestrici Patricija in Katjuša Udovč iz Bošta-
nja, ki sta zaigrali na citre ter tudi zapeli. 
 S.�R.,�foto:�Jakob�Lekše

Ureditve planinskega zavetišča

S�prerezom�traku�so�na�novo�urejeno�dovozno�pot�k�plan-
skemu�zavetišču�predali�namenu�(od�leve�proti�desni):�Mitja�
Udovč,�Jože�Prah,�Rok�Petančič�in�Janko�Avguštin.

TELČE – Konec oktobra so na terasi gasilskega doma na Telčah 
krajani in člani PGD Telče namestili avtomatski eksterni defibri-
lator, 23. novembra pa so se krajanke in krajani Telč ter okoliških 
vasi zbrali v lepem številu v večnamenski dvorani domačega ga-
silskega doma, kjer je PGD Telče v sodelovanju z ZD Sevnica or-
ganiziralo prikaz pravilne uporabe avtomatskega defibrilatorja 
in prikaz temeljnih postopkov oživljanja (na fotografiji). »Za po-
moč pri nakupu in montaži defibrilatorja se krajani Telč in oko-
lice najlepše zahvaljujemo Občini Sevnica, KS Tržišče in sponzor-
jem, ki so pomagali pri nabavi, ZD Sevnica pa za prikaz pravilne 
rabe defibrilatorja. Ob pravilni uporabi defibrilatorja lahko ne-
komu rešimo življenje,« sta sporočila Romana Mislaj in Marjan 
Mrgole.  S. R.

Defibrilator tudi na Telčah

SEVNICA – 18. novembra je v klubskih prostorih Šahovskega 
kluba Milan Majcen Sevnica že peto leto zapovrstjo potekal spo-
minski šahovski turnir Društva invalidov Sevnica. Sodelovalo je 
20 šahistov iz šestih društev: DI Sevnica, DI Krško, DI Zagorje, 
DI Hrastnik, MDI Litija – Šmartno in DI Ljubljana – Moste. Edi-
na predstavnica nežnejšega spola je bila šahistka Anica Radej 
z Blance. »Po napetih in zanimivih bojih je po sedmih kolih ne-
koliko nepričakovano slavil naš Leopold Kočevar, ki sicer živi 
v Ljubljani; ostal je edini neporažen, oddal je samo dva remija 
in zbral šest točk. Drugo mesto je osvojil  Mihajlo Savič iz Lju-
bljane, tretje Janez Grčar iz Zagorja. V ekipni konkurenci sta bili 
ekipi Zagorja in Sevnice izenačeni, obe sta osvojili po 14 točk in 
šele po dodatnem kriteriju so bili boljši Zagorjani in so osvoji-
li pokal za prvo mesto. S tem šahovskim turnirjem smo šahis-
ti, člani društev invalidov, že peto leto zapored obudili spomin 
na preminule šahiste našega Društva invalidov Sevnica in hkra-
ti dostojno prispevali k počastitvi našega občinskega praznika,« 
je sporočil tajnik sevniškega šahovskega kluba Ludvik Cvirn, ki 
je bil tudi eden izmed tekmovalcev.  S.�R.,�foto:�P.�P.

Spominski šahovski turnir

Zmagovalec�letošnjega�spominskega�šahovskega�turnirja�je�
postal�Leopold�Kočevar.

Dan odprtih vrat Gledališke-
ga društva Radeče je bil igriv 
in zabaven, a za vsem tem stoji 
mnogo ur prostovoljnega dela 
mentorjev, ki so pripravlje-
ni svoj prosti čas in ustvarjal-
ne ideje deliti s tistimi, ki ima-
jo radi odrske deske. »Skoraj 
deset odstotkov Radečank in 
Radečanov je vpletenih v našo 
gledališko zgodbo. K nam pri-
hajajo tako otroci iz vrtca kot 
osnovnošolci, srednješolci 
in odrasli. Imamo okoli 400 
abonentov cici, otroškega, 
mladinskega in odraslega gle-
dališkega abonmaja. Trenutno 
deluje sedem gledaliških sku-
pin, kar predstavlja več kot 80 
igralcev na odru, imamo osem 
režiserjev, pa tehnike, lučkar-
je, maskerke, kostumografi-
nje. Smo pisana druščina, a 
se med sabo odlično razume-
mo. Da delamo dobro, vemo, 
da delamo odlično nam pove 

Gledališka nagrada Junakom
RADEČE – Na dan rojstva slovenskega pesnika Franceta Prešerna, ki se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na 
Gorenjskem, je Gledališko društvo Radeče pripravilo dan odprtih vrat ter podelilo letošnjo gledališko nag-
rado – radeškega Radega.

stroka, ki nam je letos podeli-
la tri srebrna priznanja in eno 
zlato plaketo,« je nanizala ne-
kaj podatkov predsednica ra-
deškega gledališkega društva 
Saša Plevel pred podelitvijo 
letošnje nagrade, ki jo je pre-
jela mladinska gledališka sku-
pina Junaki. Ob prejeti nagradi 
so mladi in nadarjeni gledali-
ščniki, ki so v minuli sezoni 
navduševali s predstavo Neiz-
sledljivi, ostali brez besed, a na 
njihovih obrazih se je zrcalilo 
veselje in ponos.

Celotno dogajanje na odru je 
tkala skupina izkušenih gle-
dališčnikov – Tomaž Lavri-
nec, Katja Čeč, Brigita Bedek 
in Klemen Nikolič. Na duho-
vit način so pokazali potek ob-
čnega zbora, za katerega so ob 
zaključku ugotovili, da je pre-
dlagan dnevni red postal noč-
ni red. Med njihovim sestan-

kovanjem so se skozi filmsko 
pripoved predstavile tudi otro-
ške gledališke skupine – Zver-
rinice, Sokoli in Mačkoni ter s 
kratkim gledališkim vložkom 
na domačem odru tudi Juna-
ki. Eden od ustanovnih članov 
Gledališkega društva Rade-
če – scenograf, igralec, režiser 
in glasbenik Bojan Sumrak je 
predstavil delček gledališke 
vaje in ob tem prebral celoten 
Sonetni venec Franceta Pre-
šerna. Med branjem mu je ko-

stumografinja zamenjala suk-
njič, ki je bil bolj primeren za 
oder, maskerka ga je naličila, 
lučkar ga je ustrezno osvetlil. 
Za dobre gledališke predsta-
ve je pomembno tudi zaodr-
je, tako so v igro vključili tudi 
tiste, ki jih običajno na odrskih 
deskah ne vidimo. Pri tem niso 
pozabili niti na sodelovanje z 
občinstvom, ki je nekajkrat 
postalo prijeten del dogajanja. 

 Smilja�Radi

Mladinska�gledališka�skupina�Junaki�pred�razglasitvijo�dobi-
tnika�gledališke�nagrade�na�domačih�odrskih�deskah.

Prvi december je v Radečah že tradicionalno prav poseben dan, saj 
pomeni uvod v praznično dogajanje v naši občini. Prijetno decem-
brsko vzdušje smo pričarali s prireditvama »Na stojnicah svoja dela 
na ogled postavimo« in »Prižig lučk na smreki«, ki sta potekali v or-
ganizaciji Občine Radeče in JZ KTRC Radeče. 

Kljub mrzlemu sobotnemu popoldnevu je bilo dogajanje na Radeški 
tržnici pestro in čarobno. Zbrane je uvodoma pozdravila Marija Im-
perl, direktorica KTRC Radeče. Vsem skupaj je zaželela mirne in pri-
jetne decembrske dni, prežete z medsebojnim spoštovanjem, soli-
darnostjo, veseljem ter delovanjem v skupno dobro. Veliko število 
obiskovalcev je imelo priložnost spoznati bogato ponudbo naših lo-
kalnih ponudnikov, občinskih društev ter organizacij. Njihove čudo-
vito okrašene stojnice so se šibile pod težo raznolikih izdelkov ter 
materiala, s katerim so predstavljali svoje dejavnosti. 

Spremljajoči kulturni program je pripravil KTRC Radeče, povezova-
la ga je Duška Kalin. V sklopu programa so nastopili Pihalni orke-
ster radeških papirničarjev, Klub Mažorete RAP ter plesalke Glasbe-
ne šole Laško-Radeče. Z božično obarvanimi melodijami so se nam 
pod vodstvom zborovodkinje Jane Wetz predstavili tudi trije zbori. 
Nastopila sta otroški ter mladinski pevski zbor Osnovne šole Mar-
jana Nemca Radeče. Prav posebej otroško igriv in simpatičen pa je 
bil nastop cici zbora, v katerem so se s pesmijo povezali otroci iz vrt-
ca in osnovne šole. 

Številne obiskovalce je nagovoril tudi župan občine Radeče Tomaž 
Režun, ki je zbranim voščil veliko lepega v prihajajočem letu ter za-
želel praznične dni, polne pričakovanja, upanja, miru, ljubezni in 
medsebojnega druženja. Prireditev se je zaključila s prižigom lučk, 
ki so mestno jedro odele v predpraznično vzdušje zadnjega kole-
darskega meseca. Radeški župnik, gospod Miro Bergelj, je opravil 
še blagoslov mestnega božičnega drevesa ter spregovoril o pome-
nu adventnega časa. 

Vsem, ki ste pomagali soustvarjati vstop v praznično radeško doga-
janje, se iskreno zahvaljujemo. Vsem bralcem ob tej priložnosti želi-
mo, naj bo praznični čas čas obilice igrivih nasmehov in toplih besed.

Veselo predpraznično 
dogajanje v Radečah
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Kot je na slovesnosti v šolski 
telovadnici povedala v. d. rav-
nateljice podboške šole Mar-
jeta Škrbina Rozman, je ob-
nova šolske stavbe potekala 
v dveh fazah. V času lanskih 
poletnih počitnic je v okviru 
prve faze energetske sanaci-
je potekala obnova telovadni-
ce, ki je obsegala nov akustič-
ni strop, menjavo oken, novo 
fasado in postavitev prezrače-
valnih naprav. Dela zaradi ne-
odzivnosti izbranega izvajalca 
(AS Primus) niso potekala po 
načrtu in so se precej zavlekla, 
tako da so telovadnico names-
to lanskega septembra lahko 
začeli uporabljati šele v letoš-
njem februarju. Za drugo fazo 
je Občina Krško zato prekinila 
pogodbo za izvedbo ter z jav-
nim naročilom izbrala druge-
ga izvajalca (SL Inženiring), ki 
je v času letošnjih poletnih šol-
skih počitnic zaključil s sana-
cijo preostalega dela osnovne 
šole, in sicer s toplotno izolaci-
jo fasade, zamenjavo stavbne-
ga pohištva, toplotno izolacijo 
podstrešja, instalacijskimi deli, 
zamenjavo svetil, vgradnjo pre-
zračevalnih naprav in dodatne 
toplotne črpalke. Čeprav nekaj 
časa ni kazalo tako, se je pouk 
v letošnjem šolskem letu začel 
v obnovljenih prostorih šole. 
»Danes je za nas velik praznik. 
Prenovljena šola nam omogo-
ča odlične pogoje za uspešno 

Velik praznik za podboško šolo
PODBOČJE – Letošnji dan šole, ki so ga obeležili na zadnji novembrski dan, je bil za Osnovno šolo Podbočje 
posebej slovesen – pripravili so namreč odprtje energetsko prenovljene šole, zgrajene leta 1982, ki so ga 
popestrili še s tradicionalnim adventnim bazarjem in priložnostno razstavo o obnovi šole.

delo in prijetno bivanje,« je de-
jala ravnateljica in se zahvalila 
posameznikom, zaslužnim za 
prenovo: svojemu predhodni-
ku Branku Strgarju, ki je začel 
projekt, Andreju Slugi, Marti-
ni Baznik in Simoni Lubšina 
z Občine Krško, projektantom, 
nadzornikom in izvajalcem 
del. »Spet smo dokazali, da se 
z odličnim sodelovanjem pre-
skoči marsikatera ovira in hit-
reje uresniči zadani cilj,« je še 
povedala Škrbina Rozmanova.

Župan mag. Miran Stanko je 
obnovo šole umestil v kon-
tekst prenove vseh šol in 
vrtcev v občini, obnova pod-
boške šole pa je ena pomemb-
nih »etap« v tej »dirki«. Skupna 
vrednost naložbe je znaša-
la 1,24 milijona evrov, pri če-
mer je Občina Krško pridobi-
la 316.000 evropskih sredstev 

iz Kohezijskega sklada, od dr-
žave 408.000 evrov nepovra-
tnih ter 350.000 evrov povra-
tnih sredstev, delež občine pa 
je znašal 166.600 evrov. Tudi 
on je spomnil na nesrečno iz-
biro izvajalca za prvo fazo ob-
nove, kar je povzročilo veliko 
težav pri projektu, a se je na 
koncu vse vendarle dobro iz-
teklo. Zaželel je, naj prenovlje-
na šola še dolgo služi, da bi se v 
njej dobro počutili in se veliko 
naučili ter Škrbina Rozmanovi 
simbolično predal ključ obno-
vljene šole.

Podboški šolarji in vrtičkarji 
so slovesnost popestrili s pev-
skim, glasbenim in plesnim 
programom, v okviru katere-
ga so predstavniki razredov 
povedali, kaj jim je in kaj jim 
ni všeč v obnovljeni šoli, ki 
so si jo udeleženci prireditve 

nato lahko tudi ogledali. Slo-
vesnost je spremljal tradicio-
nalni adventni bazar z adven-
tnimi venčki, drugimi okraski 
in prazničnimi darili, katerega 
izkupiček je namenjen šolske-
mu skladu, pri njegovi pripra-
vi pa so poleg zaposlenih na 
šoli in šolarjem sodelovali tudi 
starši.

V naslednjem letu bo stekla še 
druga faza obnove OŠ Kopriv-
nica z izgradnjo prizidka dveh 
učilnic in knjižnice ter preure-
ditev kuhinje, začetek gradnje 
novega ničenergijskega vrtca 
na Senovem, na Zdolah bodo 
nadaljevali z gradnjo večna-
menskega doma, v katerem bo 
imel vrtec dva oddelka. V letu 
2019 na Občini Krško priča-
kujejo pridobitev gradbenega 
dovoljenja za gradnjo podru-
žnične šole z vrtcem v Velikem 
Podlogu, nadaljevali pa bodo 
tudi z aktivnostmi umeščanja 
novega objekta za potrebe OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja Krško.
� Peter�Pavlovič

Župan�in�v.�d.�ravnateljice�sta�v�znak�odprtja�obnovljene�šole�
v�zrak�spustila�balone.

KRŠKO – 27. novembra je več kot 70 vadbenic in vadbenikov na 
igrišču Šajspoh v starem mestnem jedru Krškega opravilo jutra-
njo vadbo 1000 gibov za boljše počutje z dr. Nikolajem Grišinom, 
pred dobrim desetletjem ustanoviteljem Šole zdravja. Do sedaj v 
sklopu Šole zdravja deluje že 15 podružnic po vsej Slovenija, v 
zadnjem letu pa je začelo delovati (trenutno) osem vadbenih sku-
pin tudi na območju občine Krško. Vadbenice in vadbeniki v sku-
pinah na različnih lokacijah sleherno jutro, razen med vikendi in 
prazniki, med 7.30 in 8. uro izvedejo jutranje razgibavanje, ki se 
začne pri dlaneh in prek 1000 gibov konča pri podplatih. Kot je 
dejala Helena Španovič, vodja ene izmed skupin v Krškem, lah-
ko vadbo izvajajo vse generacije, zanjo pa ni potrebna ne kondi-
cijska pripravljenost ne draga športna oprema. K temu je ob svo-
jem gostovanju v Krškem dr.  Grišin dodal, da je jutro primeren 
čas, da posameznik z nenasilnim in postopnim razgibavanjem 
sprosti okoli 180 sklepov v telesu, kar prispeva k boljšemu teles-
nemu počutju in odpravlja tudi marsikatero zdravstveno težavo. 
Ne nazadnje so tovrstna druženja ob vadbi za udeležence – veči-
na jih je upokojenih – pozitivna tudi z vidika njihovega sociolo-
škega vključevanja, spodbujanja k aktivnemu življenju ter zmanj-
šanja somatskih in psihosomatskih obolenj. B. M.

1000 gibov z dr. Grišinom

Med�jutranjo�vadbo�so�vadbeniki�oblečeni�v�oblačila�oranžne�
barve.�Barva�ponazarja�pozitivno�energijo�in�je�postala�pre-
poznavna�za�vadbo�1000�gibov�za�boljše�počutje.

KOPRIVNICA – Učenci in za-
posleni na Osnovni šoli Kop-
rivnica so se v oktobru v 
šolskem sadovnjaku razvese-
lili novega šolskega čebelnja-
ka nad šolo, pod streho kate-
rega so preselili tudi čebele iz 
starih panjev. Pri gradnji če-
belnjaka je šoli priskočila na 
pomoč tudi družina Klaužar 
iz Mrčnih sel, saj Tadej in Kle-
men Klaužar že nekaj časa 
vzdržujeta in skrbita za čebe-
le v šolskem čebelnjaku. Otvo-
ritev novega čebelnjaka, pri 
čemer so se jim pridružili tudi 
vaščani, predsednica KS Kop-
rivnica Sonja Bračun, predse-
dnik Čebelarskega društva Se-

novo – Brestanica Matjaž Urh, 
predstavnik Čebelarske zveze 
Slovenije Miha Metelko ter 
domačin, evropski poslanec 
Franc Bogovič, so učenci po-
pestrili z zanimivostmi iz živ-
ljenja čebel, petjem in plesom 

ter se ob tej priložnosti zahva-
lili tudi čebelarju Jožetu Simo-
nišku, ki je v preteklosti vrsto 
let pomagal pri delu s šolski-
mi čebelami. 
 B. M./ 
� vir�in�foto:�OŠ�Koprivnica

KOSTANJEVICA NA KRKI, 
RAKA – Na tretjo novembrsko 
nedeljo je v organizaciji Pla-
ninskega društva Polom Kosta-
njevica na Krki in Turističnega 
društva Lovrenc Raka pote-
kal že 17. čebularski pohod iz 
Kostanjevice na Krki na Rako. 
Pohod poteka po poti skozi 
Krakovski gozd, po kateri so 
nekoč raške gospodinje hodile 
v Kostanjevico prodajat slovito 
raško č'bulo. To je največji po-
hod kostanjeviškega društva, 
je povedal predsednik Franc 
Štokar, na katerem se je letos 
zbralo 205 pohodnikov. Pot je 

V koprivniškem čebelnjaku bo medilo

Otvoritev�novega�šolskega�čebelnjaka�so�pospremili�učenci�s�
kulturnim�programom

Spet množičen čebularski pohod

dolga od osem do deset kilo-
metrov, na Raki pa jih pričaka 
topel obrok. S pohodom ohra-
njajo spomin na omenjeno tra-

dicijo, hkrati pa vzdržujejo sti-
ke med sosednjima krajema, 
ki sta že desetletje vsak v svoji 
občini.  P.�P.,�foto:�B.�Colarič�

Pohodniki�so�morali�po�ozki�brvi�prečkati�potok.
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Višja proizvodnja od načrtovane, ki te-
melji na 30-letni hidrološki statistiki 
1980–2010, je posledica  ugodne hidro-
logije za proizvodnjo električne energi-
je (predvsem v prvi polovici leta), za-
nesljivega obratovanja elektrarn ter 
učinkovitega izvajanja odstranjevanja 
plavja in čiščenja vtočnih rešetk agre-
gatov v času povišanega vodostaja za 
zagotavljanje razpoložljivosti agrega-
tov za proizvodnjo.

Plavje, ki ga nosi reka Sava, je veči-
noma organskega izvora (les, veje, 
listje …) in se nabere iz celotnega gor-
vodnega porečja reke Save (Zasavje, 
gornji tok reke Save) in porečja reke 
Savinje ter se s tokom pomika dol-
vodno, vse do izli-
va. Smeti, ki jih obe 
reki nosita skupaj s 
plavjem, so v veli-
ki meri žal posledica 
neodgovornega člo-
veškega ravnanja v 
porečjih obeh rek. 

Plavje in smeti se 
praviloma nabirajo 
pred plavajočo za-
veso elektrarne, ki 
preprečuje zamaši-
tev vstopnih rešetk 

na turbinskih vtokih ter posledično šči-
ti turbinsko opremo pred morebitnimi 
poškodbami. S tem je povezana celot-
na varnost in zanesljivost delovanja hi-
droelektrarne. Kljub temu, predvsem 
ob visokih vodah in povečanem pre-
toku, reka Sava prinese precej plavja 
tudi preko oz. pod zaščitno plavajo-
čo zaveso, le-tega smo v družbi HESS 
dolžni odstranjevati in ga odstranjuje-
mo s pomočjo čistilnega stroja. Odstra-
njeno plavje in smeti se v nadaljevanju 
predajo na temu namenjeno začasno 
deponijo. Odstranjevanje plavja nepos-
redno izpred plavajoče zavese pa pro-
jektno ni predvideno in ga je tehnično 
s stroji, s katerimi razpolagamo, nemo-
goče izvesti. Preostanek plavja tako v 
obdobjih povečanih pretokov reka od-
nese naprej preko zapornic. V družbi 
HESS smo vzpostavili in izvajamo sis-
tem ravnanja s plavjem, ki je skladen 
z določili zakona o pogojih koncesije.

Na območju akumulacijskega baze-
na hidroelektrarne Vrhovo, ki je v 
upravljanju in vzdrževanju družbe Sa-
vske elektrarne Ljubljana, je namešče-
na baraža (plavajoča zavesa), ki je na-
menjena zadrževanju plavja, ki pride iz 
zgornjega dela Save in Savinje. Tudi tu 

se izvaja odstranjevanje plavja iz reke 
Save ter odvoz slednjega na deponijo. 
Pri višjih pretokih se baraža kontrolira-
no pretrga in vzpostavi se t. i. naravno 
stanje v izogib morebitnim poškodbam 
naprav in opreme na hidroelektrarnah 
dolvodno (predvsem hidromehanske 
opreme), kar je pomembno za zago-
tavljanje varnega in zanesljivega pre-
vajanja visokovodnih valov vzdolž ce-
lotne Save. 

Poleg rednega obratovanja elektrarn 
so se na področju vzdrževanja HE Bo-
štanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE 
Brežice izvajale predvidene preventiv-
ne in prediktivne vzdrževalne aktivno-
sti ter zakonsko določeni pregledi opre-
me. Na HE Boštanj, HE Arto – Blanca, 
HE Krško in HE Brežice so bila izvedena 
že vsa ključna, skladno s poslovnim na-

črtom za leto 2018 načrtovana vzdrže-
valna dela, in sicer revizije agregatov, 
elektroenergetskih in skupnih siste-
mov, hidromehanske opreme ter mre-
žnih transformatorjev. Na HE Boštanj 
je bil izveden tudi remont agregata 2.

Osebje družbe HESS je ob vključeva-
nju hčerinske družbe Partner in anga-
žiranju zunanjih specializiranih izvajal-
cev kvalitetno, uspešno in učinkovito 
izvajalo vzdrževanje tehnoloških siste-
mov ter pripadajočih naprav. Vzdrže-
vanje se je izvajalo v skladu z vzdrže-
valnimi navodili, tehničnimi predpisi, 
zakonodajo ter rezultati analiz, preiz-
kusov in kontrol.

V družbi HESS želimo lokalno in šir-
šo javnost tekoče obveščati o doga-
janju na našem področju delovanja, 
zato redno objavljamo novice o izgra-
dnji, obratovanju in vzdrževanju hidro-
elektrarn na naši spletni strani www.
he-ss.si, kjer prav tako lahko najdete 
tehnične in druge podatke o posame-
zni hidroelektrarni iz verige. Na voljo 
vam je tudi možnost ogleda »žive sli-
ke« HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE 
Krško in HE Brežice ter obsežna foto in 
video galerija posamezne elektrarne. 

www.he-ss.si

Obratovanje hidroelektrarn 
na spodnji Savi

Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (HESS, d.o.o.), ki trenutno proizvaja električno energijo iz štirih hidroelektrarn in 
redno izvaja njihovo vzdrževanje, je v letošnjem letu (januar–november) proizvedla 558 GWh električne energije, kar je 7 % nad 
planirano količino. HE Boštanj je proizvedla 104, HE Arto – Blanca 142, HE Krško 137 in HE Brežice 175 GWh. 

Poslovna stavba  
družbe HESS, d.o.o.

Odstranjevanje zagozdenega 
debla na prelivnem polju 

Odstranjevanje plavja  
s čistilnim strojem 

HE Boštanj

Na krški Fakulteti za energe-
tiko Univerze v Mariboru je 
študij v programu Energetika 
zaključilo 21 študentov viso-
košolskega strokovnega štu-
dijskega programa ter po osem 
študentov univerzitetnega in 
magistrskega študijskega pro-
grama. Kot je v nagovoru di-
plomantom in zbranemu ob-
činstvu dejal dekan, red. prof. 
dr. Bojan Štumberger, je kr-
ška fakulteta relativno mlada 
fakulteta, vendar se ob poslu-
hu lokalne skupnosti in podpo-
ri matične univerze nenehno 
razvija in je vedno bolj prepo-
znavna. Dekan je diplomantom 
zaželel, da bi znali čim bolj us-
pešno uporabiti usvojena zna-
nja na poklicni poti in da bi ob 
tem doživljali osebno rast tudi 
v zasebnem življenju. K temu 

Osmič Gaudeamus za energetike 
BRESTANICA – Dekan Fakultete za energetiko Krško dr. Bojan Štumberger je 28. novembra na gradu Raj-
henburg podelil diplomske listine 37 študentkam in študentom, ki so kot osma generacija diplomantov v 
študijskem letu 2017/2018 zaključili študij.

je prorektorica Univerze v Ma-
riboru, izr. prof. dr. Lučka Lor-
ber, dodala, da se mariborska 
univerza po kakovosti uvršča 
med tri odstotke najuspešnej-
ših univerz na svetu in da so 
univerze ključen akter spre-
memb v družbi. Ta pa je, in sle-

herni posameznik kot del nje, 
uspešna le, če deluje v korist 
ljudi, je še med drugim deja-
la. Diplomantom je ob tej pri-
ložnosti čestital tudi prodekan 
za študentska vprašanja na fa-
kulteti Boštjan Krošelj, pode-
litev, ki jo je vodila Klara Eva 

Kukovičič, pa je s klavirskim 
nastopom popestrila učenka 
Glasbene šole Krško, pianistka 
Alja Šinkovec, in v uvodu slo-
vesnosti Rajhenburški oktet z 
odpeto študentsko himno Ga-
udeamus.

V desetletju od ustanovitve Fa-
kultete za energetiko je v pro-
gramih s področja energetike 
študij uspešno zaključilo skup-
no že 363 študentov, od tega 
158 študentov visokošolskega 
strokovnega študijskega pro-
grama, 94 študentov univerzi-
tetnega študijskega programa, 
110 študentov magistrskega 
študijskega programa in štu-
dent doktorskega študijskega 
programa. 

� Bojana�Mavsar�

Osma�generacija�diplomantov�s�prorektorico�in�dekanom�(fo-
to:�Boštjan�Colarič)

ZAGREB, POSAVJE – Zadnji novembrski vikend je v Hotelu 
Esplanade v središču Zagreba potekal mednarodni festival 
vina in kulinarike VINOcom 2018, na katerem so se predsta-
vili tudi posavski ponudniki vin, kulinarike in piva.

Festival je že 
13. leto zapo-
red gostil več 
kot 300 raz-
stavljavcev iz 
celotne regije 
ter vključno z 
odličnimi vin-
skimi delavni-
cami pritegnil 
ljubitelje vin, 
vinske pozna-
valce in stro-
kovnjake ter 
predstavnike vidnejših hrvaških medijev na področju gastro-
nomije. Pod znamko Okusi Posavja so se v dveh dneh na sejmu 
zvrstili tudi posavski vinarji Hiša trt, vina in čokolade Kunej, Vina 
Fabjančič in Vina Kobal ter Tri lučke z vse bolj prepoznavnimi 
jedmi iz krškopoljca. Pivovarna Ressel je predstavila aktualno 
ponudbo piva v družbi ribjih jedi Ribogojnice Goričar. Festival, 
kjer se je trlo ljudi, je vsekakor dokazal, da je le nekaj kilometrov 
od slovenske meje neizkoriščeno področje potencialnih strank, 
ki jih lahko nagovorimo v smislu turistične vinske in kulinarič-
ne ponudbe. � Vir:�CPT�Krško

Okusi Posavja v Zagrebu

Posavski�ponudniki�na�zagrebškem�festivalu
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Decembrski vodnik
po prazničnih nakupih in dogodkih v Posavju

2018
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Izšel je Almanah občine Krško 2018!
Pri založbi Neviodunum 
je v teh dneh izšel Alma-
nah občine Krško 2018, 
v katerem, kot je v spre-
mni besedi zapisal žu-
pan mag. Miran Stanko, 
»že leta zbiramo zgodbe 
naše skupnosti, naših lju-
di, društev, organizacij, ki 
ste oziroma so krojili naš 
vsakdan skozi leta ter s 
tem prispevali k razvoju 
naše občine«. V šestnajsti 

izdaji te serijske publika-
cije je zabeleženih več kot 
600 dogodkov in zanimi-
vosti, ki so zaznamova-
li leto 2018, večji del tudi 
s fotografijami. V rubriki 
Krško se jih spominja Po-
lona Brenčič predstavlja 
življenje in delo Branka 
Pirca, ki je krško občino 
kot predsednik občinske 
skupščine vodil v obdob-
ju 1982–1986. Ur.

Almanah je po ceni 11 € na voljo na sedežu založbe Neviodunum 
(Hotel City Krško, Trg Matije Gubca 3); informacije na 040 302 809.

BRINOVE ZGODBE

Otroški
nasmeh

Otroške slikanice o 
dogodivščinah malega Brina, 
ki na zanimiv način spoznava 

svet okoli sebe.

JIH ŽE IMATE?
Podarite jih svojim otrokom, 

sorodnikom, prijateljem.
2€

2€Komplet 
treh knjig

6€

2€

Komplet treh knjig samo 6 €, cena posamezne knjige 2 €. Knjige lahko kupite na sedežu založbe 
oz. uredništva Posavskega obzornika, Trg Ma�je Gubca 3, v Krškem ali jih naročite 

na tel. 07 49 05 780 ali preko e-pošte zalozba@posavje.info. Stroški poštnine niso všte� v ceno!

KRŠKO – Kot uvod v predpraz-
nični čas je v prvem decembr-
skem večeru območje Zatona 
ob vhodu v staro mestno jed-
ro Krškega osvetlila instalaci-
ja adventnega venčka. Prižig 
luči in spremljajoči program 
je ponovno pritegnil množi-
co občanov, najmlajše pa sta 
obiskala palčka Bolfenko in 
Lenko.

Zaradi obilice dela, ki ga mora 
opraviti Božiček v tem mese-
cu, je v Krško z namenom, da 
izmeri pridnost tukajšnjih ot-
rok, poslal svoja palčka Bolfen-
ka in Lenka iz Teatra Cizimo, ki 
sta s posebnim merilnim apara-
tom pridnometrom izmerila, ali 
si otroci zaslužijo darilo. Seveda 
je pridnometer pokazal, da so 
bili otroci iz občine Krško prid-
ni, zato bosta dolg seznam nji-

hovih imen z veseljem posre-
dovala Božičku. Ob Bolfenku in 
Lenku so za prijeten spremljajo-
či glasbeni program ob petem 
prižigu prazničnih luči v mestu, 
ki je potekal v sodelovanju Ob-
čine Krško in družbe Kostak, po-
skrbeli še pevski zasedbi Aria iz 
Dobove in Rock Defect ter duo 
Neža Jurečič in Tadej Kraše-
vec. 

Zbranim sta ob tem prijetne de-
cembrske dni in veliko lepega v 
prihajajočem letu ob tej prilož-
nosti zaželela župan mag. Mi-
ran Stanko in mag. Sabina Ži-
bert, vodja Službe za odnose z 
javnostmi pri družbi Kostak, ki 
je ob tem predstavila tudi le-
tošnjo razsvetljeno okrasitev 
adventni venček, ki je na pro-
storu nadomestila osvetljene, 
s plastenkami okrašene sm-

rečice v preteklih letih. Idej-
na zasnova za izdelavo adven-
tnega venčka, kot je povedala 
Žibertova, je delo projektant-
ke Vesna Lapuh Vimpolšek 
iz družbe Kostak GIP: »Simbo-
lika adventnega venčka je ne-
kaj posebnega. Oblika venčka 
predstavlja krog, nenehno gi-
banje, neskončnost, večnost, 
cikel leta. Pomeni zazrtje vase, 
ovrednotenje doseženega in 
doživetega v minulem letu, ki 
preide v pričakovanje novega 
– novega leta, s tem pa novega 
cikla in novih priložnosti.« Štiri 
sveče simbolizirajo ritem nara-
ve, na instalaciji oz. adventnem 
vencu v Zatonu pa plamen sve-
če ponazarjajo luči, ki jih bodo 
postopoma prižigali na vsako 
nedeljo v adventu. Kot prvo luč 
na vencu so prižgali luč priča-
kovanja in upanja, tej bodo sle-

dili prižigi preostalih, in sicer bo 
9. 12. zasvetila luč miru, 16. 12. 
luč veselja in kot zadnja 23. 12. 
luč ljubezni.

Pričakovanje, upanje, mir, ve-
selje in ljubezen so v družbi 
Kostak ponazorili tudi s huma-
nitarno noto, in sicer z odku-
pom 500 keramičnih skodelic z 
odtisnjenim metuljem, turistič-
nim znakom občine Krško, ki so 
jih podarili Društvu Sožitje. Nje-
govi člani so skodelice v zame-
no za prostovoljne prispevke 
razdelili obiskovalcem priredit-
ve, izkupiček pa bodo v društvu 
namenili obdaritvi članov ter za 
izvedbo društvenih aktivnosti. 
Sicer pa je na prvi večer v de-
cembru praznična razsvetljava 
osvetlila tudi preostale prede-
le mesta.
 Bojana Mavsar 

Adventni venček razsvetlil mesto

BREŽICE – Tudi letos so v Vrtcu Mavrica Brežice organizirali po-
hod z lučkami otrok s starši in drugimi spremljevalci po brežiških 
ulicah, ki so zasijale v praznični okrasitvi. Pohoda se je udeležilo 
približno 800 ljudi. Na prvi decembrski ponedeljek se je sprevod 
z lučkami začel pred brežiškim vrtcem in se končal na dvorišču 
gradu. Na čelu sta bila župan Ivan Molan in ravnateljica vrtca 
Silvija Komočar, ki sta udeležence pripeljala do brežiškega gra-
du, kjer jih je čakal pravljični svet. Komočarjeva se je zahvalila 
otrokom, da so spet osvetlili in ogreli Brežice, ter se zahvalila 
tudi snovalcem programa, ki je bil tokrat v znamenju pravljice 
Babica Zima. Zbrane na grajskem dvorišču je pozdravil tudi žu-
pan in omenil, da je v občini že tradicija, da se praznični decem-
ber prižge s pohodom vrtca in prižigom lučk. Otroci in ostali, ki 
so prišli z njimi, so se lahko tudi pogreli s čajem in posladkali s 
piškoti, saj so bile pripravljene tudi stojnice. R. R. 

SEVNICA – V torkovem poznem popoldnevu je decembrski po-
hod »Z lučko na grad« privabil lepo število otrok s starši ter dedki 
in babicami, ki so z baklami in ročno izdelanimi svetilkami osvet-
ljevali pot iz starega sevniškega mestnega jedra na grajski hrib, 
kjer stoji mogočen čuvar mesta. Obiskovalce je v grajskem parku 
sprejel grof Moscon, ki je goste nato povabil v atrij gradu, kjer so 
prijeten predpraznični program pripravili učenke in učenci po-
družnične šole s Studenca skupaj z otroki iz obeh oddelkov vrt-
ca in s svojimi mentoricami. Družbo so jim na inštrumentih dela-
li trije koledniki, zbrane pa sta pozdravila župan Srečko Ocvirk 
in direktorica KŠTM Mojca Pernovšek. S. R.  
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Pridite k nam, v Cvetličarno Kerin v staro mestno jedro Krškega, 
in poiščite darilo, ob kateremu bo vašemu obdarovancu zaigra-
lo srce. Tudi naša cvetličarna je že polna prazničnega vzdušja, ki 
ga lahko prenesete v vaš dom z našim bogatim božično-novolet-
nim programom. Nudimo vam veliko izbiro naravnega materia-
la, ki je letos še posebej v ospredju pri izdelavi okraskov za božič-
no drevo, in čudovite aranžmaje. Polepšajte si dom z zanimivimi 
lučkami, najrazličnejšimi okraski, svečkami omamnih vonjev in 
lepih oblik, novost pa so tudi sveže jelke, tako v loncu kot seka-
ne. Ne pozabite niti na priljubljeno znanilko praznikov in družin-
skega druženja: božično zvezdo.

Še ne veste, kaj podariti? 
Otroke boste nedvomno razveselili z igračami iz naše ponud-
be, odrasle pa lahko očarate z okrasno keramiko, dekorativni-
mi slikami, ličnimi urami in izbranim nakitom. Vsak bo našel ne-
kaj zase. Mogoče poseben šopek rož, decembrsko aranžirane 
lončnice in orhideje, ki bodo vaše drage še dolgo spominjale na 
praznične dni. 

Vsa darila vam tudi aranžiramo ali dostavimo, kot pravo prese-
nečenje, na določen izbrani naslov.

Pridite in se prepričajte o pestri ponudbi ter izvirnih darilih.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

CVETLIČARNA KERIN, CKŽ 65a , Krško, 
tel. 07 49 02 560, www.cvetlicarna-kerin.si

Ta prelestna KONOPLJA je že od vsaj 12.000 let pr. n. št. v upo-
rabi na različne načine, kot so papir, tekstil, gradbeni mate-
rial … KONOPLJA je v naših koncih včasih rasla skoraj pred 
vsako hišo in so jo uporabljali tudi v kulinariki ter za lajšanje 
telesnih neravnovesij.

Mi smo se odločili, da vam KONOPLJO približamo na način, da 
si lahko lajšate različna stanja telesa, do katerega nas pripelje 
način življenja. S pomočjo KONOPLJE si lahko vzpostavite rav-
novesje v telesu, ki je ključnega pomena za dobro in stabilno 
telo. Vabimo vas, da nas obiščete v trgovini KONOPLJA OSVO-
BAJA v centru Brežic, kjer si vzamemo čas za pogovor z vami 
ter na podlagi tega poiščemo primeren način uporabe KONO-
PLJE za vas in vaš način življenja.

Konoplja kot dar narave, ne kot tržna niša. 

Dobrodošli!

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

KONOPLJA OSVOBAJA d.o.o., 
Trg izgnancev 3, Brežice

Kontakt: 030 340 268, www.konoplja-osvobaja.si
info@konoplja-osvobaja.si, FB: Konoplja osvobaja

V novembru smo v Qlandii Krško odprli trgovino z novo gene-
racijo delovnih in funkcijskih oblačil Macseis. Blagovna znamka 
je namenjena delavcem vseh branž, še posebej pa predstavlja 
modni program za vsakodnevno uporabo, prosti čas in šport. 

DELOVNA IN MODNA FUNKCIJSKA OBLAČILA

Za vse v podjetju se najde oblačilo, od vodstva in administra-
cije, do proizvodnih, skladiščnih in terenskih delavcev. Opre-
mimo jih tudi z logotipi in napisi v vseh tehnikah tiska in veze-
nja. Prav vsi izdelki so narejeni tako, da omogočajo odvajanje 
odvečne temperature telesa skozi oblačila po slojih in s tem 
zagotavljajo zdravo klimo telesu. Vsi kroji ne glede na konfek-
cijsko številko so »medium fit« in so zaradi uporabe napredne 
tehnologije raztegljivi v vse smeri, kar uporabniku omogočajo 
maksimalno ugodje in uporabo. Ne gre pa prezreti, da so vsa 
oblačila narejena iz zelo privlačnih barv in krojev ter so okolju 
prijazna. Oblačila se namreč perejo pri nizkih temperaturah z 
minimalno uporabo pralnih sredstev. 
Del podobe podjetij so oblačila zaposlenih, za kar so oblačila 
Macseis gotovo prava izbira.

Delovni čas Antares: 
ponedeljek – petek: od 8. do 20. ure, sobota: od 8. do 15. ure

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

MACSEIS STORE (Qlandia Krško) CKŽ 141, Krško, 
07 4778 550, shop@macseis.si, www.antares.si

Bio prodajalna Norma skupaj z vami sestavlja mozaik zdravja, 
zadovoljstva in zaupanja. Zavedamo se, da čas in lepa bese-
da za drugega s kančkom drobne pozornosti razjasni še tako 
otožen pogled.
Naravni in domači okusi hrane vam bodo gotovo priklicali spo-
mine na brezskrbno otroštvo. Z vami delimo opojne okuse bio 
čajev in bio začimb. V vašem domu naj zadiši po cimetu, vanili-
ji ali svežini evkaliptusa. S koščki čokoladnih bio pregreh se na-
polnite z energijo in zasijte v vsej svoji notranji lepoti. Prižgite 
si dišečo svečko in poiščite svoj notranji mir. Razvajajte se z bio 
gurmanskimi sestavinami, s katerimi boste pripravili nepozab-
no kosilo ali večerjo in prepričali še tako zahtevne goste. Brez 
skrbi postrezite bio brezglutenske, veganske ali jedi brez lak-
toze. Po napornem dnevu svoj dan zaključite z dobro knjigo. 
Pred nami so hladni praznični dnevi polni upanja, topline in de-
cembrske razigranosti. Naše misli se za trenutek ustavijo. Zazre-
mo se vase in razmišljamo o zdravju in sreči – družine, sorod-
nikov, prijateljev, znancev ...,  zato je prav, da si vzamemo čas 
drug za drugega. Delite srečo in pozornost – verjamemo, da se 
vam povrne v še večji meri.

Dovolite si biti izvirni, drugačni in zdravi. 
Ekipa Bio prodajalne Norma vam bo stala ob strani. 

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

BIO PRODAJALNA NORMA (Qlandia Krško), 
CKŽ 141, Krško, tel. 07 492 51 51, www.norma.si

Na seznamu prejemnikov pa-
ketov pomoči Rdečega križa je 
v sevniški občini trenutno 560 
oseb (skupaj z njihovimi družin-
skimi člani je to 1260 občank in 
občanov). Na letošnjem dobro-
delnem koncertu so z vstopni-
no, finančnimi donacijami ter 
srečelovom skupno zbrali 7.270 
evrov, kar bo zadostovalo za 
nakup 520 kompletov pomo-
či, sestavljenih iz prehranskega 
paketa, pralnega praška in to-
aletnega kompleta. 

Na dveurnem koncertu, ki ga 
je povezoval Ciril Dolinšek, so 
sodelovali: Ženski pevski zbor 
Utrinek, družina Županc, Anja 
Kozinc in Jure Klenovšek, ot-
roška folklorna skupina iz Artič, 
Plesni klub Lukec, ansambel 
Veseli Dolenjci in zmagoval-
ci letošnjega festivala Vurberk 

Zbrali so za 520 kompletov pomoči

– ansambel Boršt. Vsakemu od 
nastopajočih se je za sodelo-
vanje s košarico domačih dob-
rot in županovim vinom zahva-
lil eden od prostovoljcev RK iz 
različnih krajevnih organizacij v 
sevniški občini, ki so tudi sicer 
zelo aktivni. V lanskem letu so 
opravili skupno več kot 10.000 

prostovoljnih ur dela. Veliko 
truda so vložili tudi v  pridobi-
tev 365 dobitkov, ki so jih pre-
jeli od 117 ustanov, podjetij in 
obrtnikov iz Sevnice in tudi iz-
ven meja občine, ki so kljub tež-
ki gospodarski situaciji pokazali 
veliko razumevanja in dobro-
delnost. Glavni dobitek, izjem-

SEVNICA – Območno združenje Rdečega križa Sevnica je 7. novembra v sodelovanjem z javnim zavodom KŠTM 
Sevnica v športnem domu pripravilo že šesti dobrodelni koncert z namenom zbiranja sredstev za nakup paketov 
pomoči za občanke in občane ter družine iz sevniške občine, ki potrebujejo pomoč.

Na šestem dobrodelnem koncertu za ljudi v stiski so nastopili tu-
di mladi folkoristi iz Artič.

SREMIČ – V restavraciji Tri lučke na Sremiču je brestaniška cvetličar-
ka Irena Omerzel 28. in 29. novembra razstavila svoje unikatne ad-
ventne venčke. Njena prodajna razstava je bila letos na tej lokaci-
ji že drugo leto. Lani je obeležila svoj osebni jubilej s prvo razstavo 
lastnih del, prostor pa so ji ponudili pri Treh lučkah kot obogatitev 
njihove ponudbe. Ker je bil odziv obiskovalcev in kupcev zelo poziti-
ven, se je na mnoga prigovarjanja odločila, da postane ta razstava 
tradicionalna. Za večino adventih venčkov uporablja naravni ma-
terial, »s katerim lahko s pravo mero okusa, volje in srčnosti ustva-
riš praznične aranžmaje za vse okuse«. V razstavo je vključila tudi 
sveže cvetje, čedalje bolj uveljavljeno belo omelo in smrekice, na-
rejene iz suhih vej.  K. J.

no ročno delo – vezeno sliko, v 
katero je vložila več kot 150 ur, 
je prispevala prostovoljka KORK 
Tržišče Milica Majcen, dobila 
pa jo je obiskovalka, ki je bila 
dobitka izjemno vesela in bo 
znala ceniti vrednost nagrade.

Zbrane so nagovorili predsed-
nica RK Sevnica mag. Breda 
Drenek Sotošek, župan Sreč-
ko Ocvirk in direktorica KŠTM 
Mojca Pernovšek. »Ob koncu 
je bila pohvale deležna še iz-
jemna publika, ki je ves čas kon-
certa lepo sodelovala in tudi si-
cer je bilo v dvorani ves čas 
čutiti izjemno povezanost in 
pozitivno naravnanost vseh pri-
sotnih, ljudi dobre volje in od-
prtega srca,« je sporočila Moj-
ca Pinterič Krajnc, sekretarka 
RKS OZ Sevnica. 
 S. Radi, foto: P. Perc
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V prazničnih decembrskih dneh obiščite staro mestno jedro 
Krškega, se sprehodite pod lučkami in ustavite v prijetnem 
ambientu Pivnice Apolon. V hladnih zimskih dneh vam bomo 
postregli s presnimi torticami in toplimi napitki: raznovrstni-
mi odličnimi čaji za vsak okus ter vročo čokolado za najmlaj-
še in mlade po srcu. 

V ponudbi imamo pestro kulinariko, od dopoldanskih malic do 
poslovnih kosil, v popoldanskem in večernem času pa nudimo 
prijetno okolje za druženje vseh generacij. V soboto, 8. decem-
bra, vas vabimo na prijeten večer z živo glasbo, ko vam bo pre-
peval Kasim s svojo kitaro.

Sprejemamo zaključene družbe, da se poveselijo, nazdravijo 
svojim dosedanjim uspehom in se s pozitivnimi mislimi ozrejo 
v prihodnost. Postregli vas bomo s sezonsko in lokalno hrano, 
ki jo bomo nadgradili s kulinaričnimi novostmi. V ponudbi ima-
mo poleg vrhunskih vin tudi kuhano vino, ki vas bo popeljalo v 
aromatične okuse zime in vam ogrelo dušo in telo. 

Toplo vabljeni!

Odprti smo vse dni v tednu.

KJE NAS NAJDETE

KULINARIKA

Apolon d.o.o. Krško, Dalmatinova 3, Krško, 
tel.: 07 49 02 360, www.pivnicaapolon.com

Podjetje Top textil je bilo ustanovljeno leta 1997. Osnovna dejav-
nost podjetja je proizvodnja modnih oblačil in trgovina. Za naša 
oblačila so značilni kakovost, sodoben dizajn in ugodne cene.
Naša kolekcija predstavlja modna oblačila (plašči, suknjiči, oble-
ke, hlače, krila ...) tako za športno in elegantno žensko kakor tudi 
za bolj elegantno-popolnjene dame do št. 52. Moška kolekcija je 
primerna za vse, ki si želijo udoben in klasičen videz.

Naš cilj je, da kupcem ponudimo izbor 
kakovostnih modnih oblačil po dostopnih cenah.

Izdelke Top textila dobite tudi v drugih trgovinah širom Sloveni-
je. Lastna maloprodajna mreža se še naprej razvija in izboljšu-
je. Trenutno šteje sedem trgovin, in sicer v Brežicah, Mariboru, 
Šentjurju, Žalcu, Mozirju, Domžalah in Sežani.
Več o naših izdelkih lahko izveste na naši spletni strani: 

www.top-textil.si
V mesecu decembru pripravljamo za vas zelo ugodne nakupe, 
zato nas obiščite in se prepričajte.

Odprto: 
ponedeljek-petek od 9. do 17. ure, sobota od 10. do 12.30 ure.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

TOP TEXTIL, Cesta prvih borcev 21, BREŽICE
Tel.: 07/ 49 62 160, www.top-textil.si

Naj bo vaš dom odraz vaših želja, zato v našem salonu predlaga-
mo, da si za nakup pohištva vzamete čas, si v miru ogledate po-
nudbo, posvetujete s prodajalci in  ne podlezite pritiskom, sicer 
boste kupili nekaj, kar bo daleč od tistega, kar ste hoteli. Ne do-
volite, da »ljubezen na prvi pogled« ali trgovčev popust vpliva-
ta na vašo odločitev. Držite se svoje odločitve, saj je nakup pohi-
štva prevelika investicija, da bi jo že čez kratek čas obžalovali. Pri 
nas vam bomo pomagali pri vseh vaših željah opremljanja stano-
vanja, hiše, poslovnega prostora ali morda le pri nakupu kakšne-
ga dodatka za dom. Nudimo vam vrhunske izdelke po ugodnih, 
dostopnih cenah, opremite pa se lahko v hipu, saj imamo širok 
izbor kuhinj, jedilnic, spalnic, otroških in dnevnih sob, predsob 
in dodatkov, kot so poličniki, zidne police, ogledala, vzmetnice, 
ležišča in podnice. Pri nas pa najdete tudi pisarniško pohištvo.
Nudimo zanesljiv in varen prevoz pohištva do vhodnih vrat, po-
hištvo vam sestavijo naši strokovni monterji, kako bo izbrano po-
hištvo izgledalo v vašem prostoru, pa poskrbimo s 3D izrisom. 
Vabljeni v naš salon, kjer imamo vedno ugodne cene, prijazni 
prodajalci pa vam bomo znali svetovali pri nakupu ali izrisu po-
hištva. 
Ob prihajajočih praznikih vam želimo veliko zdravja, medseboj-
nega razumevanja in topline.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

POHIŠTVO M plus 2000 d.o.o., 
Cesta bratov Milavcev 4, Brežice, 

Tel.: 07/49 57 120, prodaja@mplus2000.si

Nekaterim posameznikom je nakupovanje daril včasih prava 
nočna mora, drugim pa v veselje. In da bo letos drugače, vas 
vabimo v naše prodajalne Galanterija Hotko v Qlandio Krško, 
v staro mestno jedro v Brežicah in v Tuš center Grosuplje, kjer 
boste našli prav vse, da boste lahko obdarili svoje najdražje. 

Za darila ne potrebujete ogromno denarja, tako da lahko že z 
majhno pozornostjo pokažete, da vam vaši najljubši veliko po-
menijo. Naša darila so lahko uporabna, praktična ali pa samo 
lep spomin na prijateljstvo. 
 
Jaz imam srečo, ker me moja prijateljica Zdenka vedno obdari 
s tistim, kar najbolj potrebujem. Skozi celo leto me nikoli ne po-
zabi poklicati na klepet ob čaju ter objeti. Rada prisluhne mojim 
željam, zato so njena darila vedno zadetek v polno. Eno leto mi 
je kupila za darilo majhno cedilce za čaj ter krpo, saj sem ved-
no precejala čaj s pokrovko in pri tem vedno polila po mizi. Do-
miselno, kajne?

In kaj si želi ali potrebuje vaša prijateljica ali prijatelj, mama, ses-
tra, brat, ati, babi, dedi, dobra soseda ali sodelavka?

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

GALANTERIJA HOTKO, PE Brežice, CPB 39, Brežice, 
PE Qlandia Krško, CKŽ 141, Krško, tel.: 041 911 945

Hotko d.o.o., Globoko 63, Globoko

BREŽICE – 20. novembra, na svetovni dan otroka, je Glasbe-
na šola Brežice v nabito polni dvorani Doma kulture Brežice 
predstavila glasbeno pravljico po motivih Disneyjevih risank 
»Ko utrinek zažari«. 

Po izvirnem scenariju in v režiji prof. petja Mihaele Komočar Gor-
še so nastopili učenci petja in zapeli najbolj znane melodije iz Di-
sneyjevih risank. Zgodba govori o deklici, ki še nikoli ni sanjala, a 
ker so ta večer na nebu sijale posebne zvezde, ki imajo moč, da pri-
dnim otrokom izpolnijo vse želje, je na obisk prišla prav posebna 
vila, ki je deklico odpeljala v čarobni svet pravljic, kjer je spoznala 
vse svoje najljubše junake … Mentorici petja prof. Marjetka Pod-
goršek Horžen in Mihaela Komočar Gorše sta odlično pripravili 
svoje učence, ki so ob petju osvojili tudi znanje gibanja na odru v 
kostumih. Nastopili so: Neli Škofca, Špela Vegelj, Jure Juratovac, 
Domen Krkovič, Uroš Piltaver, Krištof Strnad, Marko Škofca, 
Rok Švajger, Matej Žerjav, Vanja Švajger, Julija Laznik, Nastja 
Galič, Sara Iljaž, Nina Šulc, Simona Zupančič, Tilen Abram, Mi-
lena Kunej, Tanita Lipar in Tjaša Tomše.
Po črno-belih tipkah klavirja je svoje prste spretno sprehajala prof. 
Pierina Cavaliere Mršić. Kot asistent režije in prevajalec besedil je 
sodeloval tudi bivši učenec Tilen Abram. Sceno, ki je bila v obli-
ki velikanske knjige, je naslikala Jana Rožman, sestavil pa Andrej 
Budič. Za luč in efekte je poskrbel Jernej Agrež, za ozvočenje Bo-
jan Petelinc, uvodni avizo je posnel Aljaž Bastič, na marimbo je 
zaigral prof. Goran Gorše. Po premieri so sledile še štiri ponovitve 
za otroke šol in vrtcev brežiške občine. Publika, ki je dogodek poz-
dravila z bučnim aplavzom, se nadeja podobnih projektov glasbe-
ne šole tudi v prihodnje.
 Vir: Glasbena Šola Brežice

Uprizorili glasbeno pravljico

Nastopajoči v glasbeni pravljici v kostumih pravljičnih junakov 
(foto: Foto Rožman)

CERKLJE OB KRKI – Osnovna šola Cerklje ob Krki je 24. novem-
bra s prireditvijo »Prazniki nas povezujejo« zakorakala proti 
prazničnemu decembru. Pred šolo in v prostorih vrtca je po-
tekal bazar s stojnicami, v jedilnici šole pa kulturno-glasbe-
ni program. 

Na različnih stojnicah z 
ustvarjalnimi ročnimi iz-
delki učencev šole (npr. 
piškoti, voščilnice, adven-
tni venčki, okraski, drugi 
ročni izdelki) je bilo vse-
skozi zelo živahno. Vmes 
je potekal program, ki so 
ga z različnimi točkami za-
polnili učenci šole in otro-
ci vrtca. Predstavili so se 
zborček vrtca Pikapoloni-
ca pod vodstvom Monike 
Trefalt, harmonikarja Ja-
kob Drečnik in Urh Kodrič, osmošolki Petra Sintič in Patricija 
Starčevič Teodorovič z recitacijama, učenci 1. razreda pod men-
torstvom Jasmine Vučič s plesom, Hajdi Haler s petjem, šolski 
bend pod vodstvom Tatjane Špan, učenke 7. razreda, ki obisku-
jejo interesno dejavnost ples pod vodstvom Asje Omerzu ter os-
mošolka Tinkara Lovše še z eno recitacijo. Kot glasbeni gost je na-
stopil kantavtor Peter Dirnbek. Program sta povezovala Pia Jaklič 
in Matevž Preskar. Zbrane so pozdravili in nagovorili v. d. ravna-
teljice OŠ Cerklje ob Krki dr. Maja Matrić, bivša ravnateljica šole in 
po novem predstavnica Zavoda RS za šolstvo dr. Stanka Preskar, 
župan Ivan Molan in Estera Gramc Žičkar v imenu šolskega skla-
da, za katerega so zbirali prispevke na prireditvi. Slednja je pou-
darila pomen dobrodelnosti in dejala, da je lepo in vredno odpre-
ti srce za svoje otroke. Na dogodku je bil prisoten tudi poslanec 
Igor Zorčič. Ves čas je potekal tudi bogat srečelov, obiskovalci pa 
so se lahko pogreli in posladkali z vročo čokolado in čajem. Za šol-
ski sklad so samo ta dan zbrali skoraj 2600 evrov, končni znesek pa 
v veliki meri zaradi pomoči različnih donatorjev znaša rekordnih 
3450 evrov. S tem bo šola učencem lažje pomagala pri financira-
nju plavalnih tečajev, šol v naravi in drugih plačljivih dejavnosti. 
Ob tem se v. d. ravnateljice Matrićeva in vodja dogodka Omerzu-
jeva zahvaljujeta tudi cerkljanskemu župniku mag. Janezu Žaklju, 
ki je glas o šolski prireditvi razširil med ljudi in omogočil, da izdel-
ke po prostovoljnih prispevkih ponujajo tudi ljudem pred cerkvijo.
 R. Retelj

Zbrali rekorden znesek

Stojnice so bile obložene z ustvarjal-
nimi ročnimi izdelki učencev šole.
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Na tržnici na Vidmu v Krškem, zraven M-bara, vas pričakujejo 
mojstri za meso in okusne domače mesnine: Mesni Butik Mla-
kar. Ker dober glas seže v deveto vas, se iz zelo oddaljenih krajev 
stranke pripeljejo po njihove izdelke, saj imajo lastno predela-
vo, njihove police pa so polne svežih paštet, salam, slanin, vsak 
dan vas čaka tudi pestra izbira dnevno svežega mesa z okoliš-
kih kmetij. Mesni butik Mlakar namreč veliko skrb posveča od-
kupu govedine in svinjine, da ostajajo zvesti sloganu »Pri nas 
meso domače, diši drugače!«. Meso je dobro znati tudi pravil-
no pripraviti, zato vam bodisi postrežejo z uporabnim nasve-
tom ali pa spečejo meso po naročilu.  

Predlagajo, da si v prazničnem času iz njihove ponudbe privo-
ščite tudi okusen tatarski biftek.  

KJE NAS NAJDETE

KULINARIKA

Mesni butik Mlakar, Boštjan Mlakar s.p., 
Kolodvorska 1a, 8270 Krško, tel.: 041 760 702

Sprostitveni studio Velesa vam nudi storitve za lepo zunanjost in 
dobro počutje. V času, v katerem živimo, si je potrebno vzeti tre-
nutek in pomislite tudi nase. Ponujamo vam medicinsko in es-
tetsko pedikuro, nohtno protetiko ter parafinsko kopel, različne 
vrste nege obraza glede na tip in potrebe kože, različne tipe ma-
saž, med katerimi izpostavljamo švedsko klasično masažo, masa-
žo z vročimi kamni in ročno limfno drenažo. Svetujemo vam raz-
strupljanje telesa, ki se odlično dopolnjuje z uporabo naših savn 
(finske ali infra). Del naše stalne ponudbe je tudi solarij. 

V prihajajočih predprazničnih dneh še posebej priporočamo ure-
janje nohtov - manikuro po gelish in klasični metodi ter seveda 
ličenje za različne okuse in priložnosti. Privoščite si sprostitev v 
našem salonu, nudimo vam strokovnost, prijaznost in pozitivno 
energijo. Znamo prisluhniti vašim željam in vas razvajati. Vzemi-
te si trenutek časa, naredite nekaj zase in nas obiščite (za Glas-
beno šolo Krško) vsak dan med tednom od 8. do 20. ure, ob so-
botah od 9. do 15. ure.

Vsem občanom v teh prihajajočih prazničnih dneh želimo obi-
lo zdravja, sreče in čarobnih trenutkov ter vse najlepše v no-
vem letu.

Izjemna koncentracija in fokus, hitro pomnenje, dih jemajoče 
številske predstave, hitro računanje, samozavest in optimisti-
čen pogled na svet, odločnost, samostojnost, bujna domišljija 
in izjemna ustvarjalnost ... To je le nekaj vrlin, ki so s številnimi 
otroki po svetu dokazano rezultat svetovno priznanega izobra-
ževalnega programa za otroke med 5. in 14. letom! Z Brainobra-
in programom, ki delno poteka v angleščini, pozitivno vplivamo 
na otrokov intelekt in osebnost, s čimer mu olajšamo premago-
vanje šolskih in kasneje ostalih življenjskih izzivov.

V soboto, 19. januarja 2019, nas bodo gostili v Mladinskem cen-
tru Brežice, kjer vam bomo razložili, kako z Brainobrain progra-
mom v največji možni meri prebudimo otrokovo genialnost. Zač-
nemo ob 10.00 (prvi razred in mlajši) oz. ob 11.00 (2. razred in 
starejši). 

Kaj vse počnemo v okviru programa, pa lahko izveste tudi v Kr-
škem v naši učilnici, in sicer v nedeljo, 16. 12. 2018, ob 10.00.

Zaradi lažje organizacije dogodkov vas prosimo, da nam vašo 
udeležbo na urici odprtih vrat najavite na 051 88 13 13 ali 
alenka@brainobrain.si. 

KJE NAS NAJDETE

KJE NAS NAJDETE

RAZVAJANJE

IZOBRAŽEVANJE

Studio Velesa, Cesta 4. julija 44, Krško 
tel. 031 775 986 ali 07 490 36 90, 

velesastudio@gmail.com, www.velesa.si

Inovativno izobraževanje, 
Alenka Hriberšek, s. p., CKŽ 67, Krško

tel.: 051 88 13 13, www.brainobrain.si

V prazničnih decembrskih dneh, ko v kamini prasketa ogenj in 
oddaja toploto ter posebno svetlobo, je za dobro razpoloženje 
poskrbljeno tudi v okrepčevalnici in hostlu Trimček na Blanci. 
Lokacija sredi spodnje savske ravnice neposredno ob reki Savi 
(v bližini se nahaja HE Blanca, ki povezuje kranjski in štajerski 
del pokrajine) je idealna za trimčkanje, lažje športne aktivno-
sti, kot so pohodništvo, tek in kolesarjenje, saj urejene sipine ob 
reki povezujejo Blanco s Sevnico, Brestanico in Krškim.
Hostel ima opremljene sobe, zunanjo pokrito teraso in kole-
sarnico; v okrepčevalnici prijazno osebje poskrbi za lačne in 
žejne. Poseben kotiček je namenjen otrokom, odraslim pika-
do in ročni nogomet. 

Odpiralni čas med delovnikom je od 5.30 do 23., v petek do 
1. ure, ob sobotah od 7. do 1., ob nedeljah od 7. do 23. ure.

KJE NAS NAJDETE

PROSTI ČAS

Okrepčevalnica in hostel Trimček, Blanca 36a, Blanca,
tel.: 041 415 443, prikostomaju@gmail.com 
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Na začetku so kot presene-
čenje na oder prišli sedanji in 
nekdanji učitelji glasbe na OŠ 
Globoko, ki so se poimenova-
li Globoški učitelji muzike oz. 
ansambel GUM, in sicer Vil-
ko Urek, Franc Kene, Maja 
Sakelšek, Zinka Škofca, Jo-
žica Zupančič in Tinka Vu-
kič. Kot je opisala ravnateljica 
OŠ Globoko Rozika Vodopi-
vec, je bil tokratni glasbeni fe-
stival prepleten s slovenski-
mi skladbami. Učitelja glasbe 
Urek in Sakelškova sta z učen-
ci pobrskala po zakladnici slo-
venskih ustvarjalcev in vsak si 
je izbral svojo pesem. Napoved 
nastopajočih so obiskovalci 
spremljali na projekciji. Nasto-
pajoče je ocenjevala strokovna 
komisija v sestavi Franc Kene, 
Katarina Slakonja, Tinka Vukič 
in Jožica Zupančič. Mladi pevci, 
bolje rečeno pevke, so nastopili 

Peli so samo slovenske skladbe
GLOBOKO – V telovadnici OŠ Globoko je na zadnji novembrski torek potekala že 28. izvedba glasbenega festiva-
la, na katerem se je v tekmovalnem in revialnem delu predstavilo kar 42 učenk in učencev. Letos so se na globoški 
šoli odločili, da Evropsko leto kulturne dediščine proslavijo skozi glasbeno ustvarjanje. 

v dveh tekmovalnih skupinah: 
najprej so se na odru zvrstile 
učenke 4. in 5. razreda, nato pa 
še učenke 6. do 9. razreda. Vsak 
nastop so popestrili tudi spre-
mljevalni glasovi učenk.

Po odločitvi komisije je med 
mlajšimi pevkami prvo mes-
to dosegla Eva Julija Borov-

šak, drugo mesto je pripad-
lo Neli Škofca, tretje pa Ani 
Kržan. Slednja je najbolj nav-
dušila občinstvo, drugo mes-
to pa sta si razdelili Eva Julija 
Borovšak in Lea Francekovič. 
Pri starejših pevkah je po stro-
kovni plati slavila Maja Kržan 
pred Katjo Plevnik in Majo 
Zagmajster, ki sta bili skupaj 

na drugem mestu. Občinstvo je 
najbolj pritegnila Katja Plevnik, 
druga je bila Ana Francekovič 
in tretja Ema Delivuk. Pri mlaj-
ših so nastopile še: Eva Zupan-
čič, Neža Gregorevčič in Živa 
Flajs, Klara Lepšina in Anika 
Lepšina, Marija Pšeničnik, 
Dolores Kos, Janja Bosina, 
Stela Kos, Valentina Kos ter 
Sara Kos. Pri starejših pa: Me-
lani Udovič, Anja Zorko, Man-
ca Zidanič, Ema Francekovič, 
Nina Sušin in Mateja Ivanšek. 
Medtem ko so se preštevali gla-
sovi, so v revialnem delu s svo-
jimi nastopi navzoče razveselili 
učenci 1. do 3. razreda. Ravna-
teljica je vse pevce razveseli-
la še z novico, da bodo zanje 
organizirali izlet v neznano, in 
obelodanila, da so na prireditvi 
zbrali 944 evrov, ki jih bodo do-
dali v humanitarni sklad šole.
 R. Retelj

Najboljše med mlajšimi pevkami po mnenju občinstva

BRESTANICA – Rajhenburški ok-
tet, ki deluje v okviru KD Svobo-
da Brestanica, je 25. novembra 
s koncertom »Naših pet let« na 
gradu Rajhenburg obeležil pet 
let delovanja. Ideja o skupnem 
prepevanju v manjši skupini je 
pevce povezovala že prej, kot 
organiziran oktet pa pojejo 
od pomladi 2013. Tega leta so 
v maju na prvem letnem kon-
certu že povedali "Pojemo lju-
bezni". Danes v oktetu pojejo 
tenoristi Roman Hrušovar, Ja-
nez Mirt, Lado Levičar in Mar-
ko Železnik ter basisti Tomaž 
Omerzel, Boris Hrušovar, Mir-
ko Avsenak in Franci Brom-

Rajhenburški oktet poje že pet let

še, z njimi pa so peli tudi Bo-
štjan Omerzel, Jurij Avsenak 
in Miloš Brinovec. Oktetov iz-

bor je širok in raznolik, sega od 
narodne pesmi do popevk in 
skladb sodobnikov. Mnogo pe-

smi je bilo prirejenih prav za ok-
tet, za kar je zaslužen predvsem 
njihov umetniški vodja Janko 
Avsenak. Tokrat so premier-
no predstavili avtorsko pesem 
Ob reki Savi, ki jo je napisala 
Jasna Pinoza. Jubilejni kon-
cert, ob katerem so pripravili 
tudi razstavo fotografij ob pet-
letnici, so popestrili še glasbe-
ni gostje Anja Žabkar, Stanka 
Macur in sestre Kunej, instru-
mentalno spremljavo so prispe-
vali Špela Avsenak, Miha Ko-
retič in Tine Marko, prireditev 
je povezoval Nik Škrlec.

 P. P., foto: B. C.

Pevci Rajhenburškega okteta z umetniškim vodjo Jankom Av-
senakom 
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KRŠKO – Na Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja Krško, na ka-
teri izvajajo izobraževanje, vzgojo in usposabljanje šoloob-
veznih otrok s posebnimi potrebami, so 21. novembra že 23. 
leto zapored za starše in druge prijatelje šole pripravili šol-
ski jesenski Likof. 

Gre za osrednjo šolsko prireditev v posameznem šolskem letu, 
s katero obeležijo zaključek spravila pridelkov s šolskega vrta in 
sadovnjaka, ki ga marljivo obdelujejo učenci in zaposleni, zdra-
vi plodovi in sadeži pa so zatem tudi sestavni del njihovih jedilni-
kov. Uporabijo jih tudi za pripravo različnih jedi in peciv, s kateri-
mi v znak dobrodošlice kot dobri gostitelji pogostijo obiskovalce 
Likofa, na katerega se postopoma pripravljajo že vse od začetka 
novega šolskega leta. Prireditev je namreč namenjena tudi prika-
zu usvojenih znanj, pri čemer se tematsko navežejo na posebno-
sti ali izstopajoče dogodke, ki zaznamujejo posamezno leto. Tako 
so si letos za temo izbrali evropsko leto kulturne dediščine, znot-
raj tega pa knjige, njihove vsebine in knjižne junake, ki so jih v šol-
ski telovadnici, ta dan spremenjeni v čitalnico, obiskovalcem po-
nazorili z recitacijami, pesmimi in plesom. 
 B. Mavsar

Likof s knjižnimi junaki

V uvodu Likofa je šolski zbor odpel šolsko himno, ki med drugim 
pravi, da šola učencem predstavlja zaklad znanja in sanj, da jo 
radi obiskujejo in se učijo, kar so tudi tokrat dokazali.

Frizerstvo Hair-Style podarja
vsem strankam, znancem in
prijateljem druženje za srce
in dušo. Info: 031 646 665

V prenovljenem studiu Fotografika v hotelu City Krško smo za 
vas pripravili novo ponudbo:

MAJICE Z NAPISI ALI FOTOGRAFIJAMI PO VAŠIH ŽELJAH
Naša prednost je v tem, da vam lahko majico po vaši želji natis-
nemo še isti dan, saj imamo na zalogi standardne velikosti ma-
jic različnih barv, tako za malčke kot tudi odrasle osebe. Pa ne 
le na majice, tudi na otroški body, spodnjice … 

LONČKI S POSVETILI ALI TURISTIČNIMI POSEBNOSTMI
Nekatere lončke s posvetili za osebna praznovanja, turističnimi 
posebnostmi kraja imamo že narejene, seveda pa jih lahko na-
redimo po vaših željah.

OD 12. DO 14. DECEMBRA 
PREDBOŽIČNO DRUŽINSKO FOTOGRAFIRANJE

Vabimo vas na predbožično družinsko fotografiranje v našem 
studiu, in sicer 12., 13. in 14. decembra od 16. do 20. ure. 
Pokličite in si rezervirajte termin. Cena: 40 € (vključuje do 8 di-
gitalnih fotografij (skupinskih in portretov)
Poleg tega si lahko izberete koledar v velikosti 21 x 60 cm ali foto 
zgibanko z osmimi fotografijami velikosti 10 x 15 cm ali potiskan 
lonček z vašo božično fotografijo. 

Delovni čas: vsak delovnik od 8. do 16. ure, ob sredah do 17. ure

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

FOTOGRAFIKA, Boštjan Colarič s. p., 
Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 8270 Krško

Tel.: 070 388 618, info@fotografika.si

Z veseljem ugotavljamo, da so naše stranke v PRIMO telefoniji 
opremljene z najboljšo telekomunikacijsko opremo že dvajset 
let. S tehnološkimi navdušenci delimo strast do hitrosti in upo-
rabnosti pripomočkov in aplikacij, z drugimi, ki jim mobilna teh-
nologija pomeni sredstvo za doseganje ciljev, pa se veselimo vsa-
kega osebnega in poslovnega uspeha.

Vztrajamo na kvaliteti in dobri ponudbi kar najširšega razpo-
na: od raznovrstnih najsodobnejših telefonov do navigacijskih 
naprav, slušalk, zaščit za stekla, avtoinstalacij, zmogljivih bate-
rij, ličnih etuijev, čitalcev za kartice, hišnih telefonov, podatkov-
nih nosilcev, kablov in še veliko drugega.

Ves čas skrbimo tudi za ugodnosti, tako smo npr. skupaj s Tele-
komom Slovenije za vse nove in obstoječe naročnike pripravili 
praznični paket VSE DOBRO, da bi vas še zbližali z vašimi najdraž-
jimi. Izkoristite izjemno praznično ponudbo v promocijskem ob-
dobju do 31. januarja 2019.

V decembrskih dneh vas vabimo, da se oglasite pri nas v PE Kr-
ško in PE Sevnica in se na lastne oči prepričate o dobri ponud-
bi, da pa bodo prazniki še lepši, vam nudimo kar 15% popust na 
vso dodatno opremo za mobilne telefone iz zaloge!

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

PRIMO TELEFONIJA d.o.o., www.primo.si,
PE Krško, CKŽ 5, Krško, tel. 07 490 1450,

PE Sevnica, Planinska c. 6, Sevnica, tel. 07 816 58 16

ARTIČE – Župnijska Karitas Artiče in Sromlje je 25. novembra orga-
nizirala 9. tradicionalni dobrodelni koncert. Tokrat so oder Prosvet-
nega doma v Artičah zasedli predvsem otroci. Nastopili so namreč 
MPZ OŠ Artiče (mentorica Ela Verstovšek Tanšek) ter Timeja Ra-
čič Ogorevc na citrah in plesna skupina iz OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece. Pišeške in globoške učence je imel v svoji zasedbi tudi Loj-
ze Ogorevc, z njim nastopajo kot mladi pišeški kvintet. Drugi del 
koncerta je pripadel malo starejšim glasbenikom: Marijanu No-
vini, ansamblu Folk&Špas in vokalni skupini Barbara iz Globoke-
ga (zborovodkinja Tjaša Zidanič). Tudi voditeljski par je bil med-
generacijski, mama in hči Janja in Zala Rostohar sta tudi tokrat 
očarali s svojimi besedami in glasom. Na koncu so vsi nastopajo-
či ob podpori obiskovalcev zapeli Šifrerjevo uspešnico Za prijatel-
je si je treba čas vzet'. Da je vse zvenelo tako, kot mora, je tudi letos 
poskrbel Frenk Derenda.  A. Cizel, foto: M. Molan

V Artičah devetič dobrodelno

Mladi pišeški kvintet

KRŠKO – Med 21. novembrom in 2. decembrom je bila v pri-
reditveni dvorani Mestnega muzeja Krško na ogled razsta-
va okrasnih venčkov krške ustvarjalke Jožice Petrišič. Otvo-
ritev razstave je avtorica pospremila še s prikazom njihove 
izdelave. 

Četudi naj bi bili v tem ob-
dobju v ospredju predvsem 
adventni venci, Jožica Petri-
šič pravi, da so ti lahko deko-
rativni aranžma za na vrata, 
mize ali druge površine vse 
dni v letu, njihova obstojnost 
pa je odvisna od materiala, ki 
ga uporabimo. Osebno jih iz-
deluje le iz naravnih materia-
lov, v ta namen pa skozi celo 
leto v naravi nabira in suši raz-
lične materiale, ki jih uporabi 
za dekoriranje, denimo her-
meliko, žajbelj, pšenične kla-
se, sadne koščice, semen-
ke, suhe plodove maka, žir, 
kostanj, oreh, za okraševan-
je pa uporabi tudi kamenje, 

morske školjke ipd. Obroč izdela praviloma iz vinike, vsestrans-
ko uporabne popenjavke, pa tudi bršljana, slame, glicinije in fižo-
la. Pri tem je pomembno, da so šibe zaradi lažjega prepletanja v 
obroč kar se da enakomerne debeline. Obroč, da se kompaktne-
je drži skupaj, učvrsti z žico ali lepilnim krep trakom in pusti, da se 
osuši. Dekoracijo na obroč lepi s pištolo s silikonskim lepilom, na 
način, da z materialom, ki si ga izbere za dekoracijo, zapolni prav 
vse praznine v obroču. V kolikor želimo pripraviti novoletni ve-
nec, je še povedala Petrišičeva, tega praviloma krasijo storži, veje 
iglavcev, lahko se ga okiti s srebrnimi ali zlatimi nitkami ali drugim 
ne prevelikim novoletnim okrasjem, v kolikor se želi poudariti ad-
ventni čas, pa na obroč prilepimo tudi štiri sveče.
 B. Mavsar

Okrasni venčki za vse dni v letu

Jožica Petrišič z venčkom, okraše-
nim z makovimi plodovi, storži in 
suhimi koščicami breskev

Drevo je simbol življenja. Ali ste vedeli, da je bilo prvo božično 
drevesce hrast? Kelti so v zahvalo za dobro letino, svetlobo in v 
čast bogov s sadeži in svečami okrasili hraste. Podobno navado 
pritrjevanja sadežev in svečk na drevesa so ohranili tudi stari Rim-
ljani. V Slovenijo je navada okraševanja božičnih drevesc prišla iz 
Nemčije in se razširila po prvi svetovni vojni. 
Ali ste vedeli, da ima naravno božično drevo do 10-krat manj-
ši ogljični odtis od umetnega? Drevesce v loncu pa vam bo kra-
silo dom tudi čez leto. Izberite letos naravna bozična drevesca.

Naša drevesca lahko kupite: v Sevnici – Vrtni center Dalija, na Bi-
zeljskem – Kmetijsko oskrbovalni center, v Krškem – Eurogarden, 
v Brežicah – HPG in v Dobovi – na sedežu podjetja. Lahko pa si 
božično drevesce naročite po telefonu 041 373 199 s paketno 
dostavo na dom. 

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

TINEVA, d.o.o., Ulica bratov Gerjovičev 38, Dobova, 
www.bozicna-drevesca.si, info@tineva.si, 

tel. 041 373 199, facebook: @bozicnadrevesca
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Trgovina BMB OBUTEV BREŽICE (bivši Obuti maček) vas lepo 
vabi, da nas obiščete, saj boste pri nas gotovo našli kaj za mrz-
le zimske dni, ali pa kakšno darilo za svoje najdražje v mesecu 
obdarovanj, saj vam po ugodnih cenah nudimo:

 - KVALITETNO USNJENO OBUTEV
 - HIŠNE COPATE
 - OTROŠKE COPATKE
 - NOGAVICE
 - TORBICE
 - DENARNICE
 - PASOVE
 - USNJENE ROKAVICE
 - GUMI ŠKORNJE
 - IZDELKE ZA NEGO OBUTVE ...

Še enkrat prisrčno vabljeni!

Delovni čas : 
ponedeljek - petek 8.30 - 18.00,  sobota 8.30 - 12.30

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

Trgovina BMB Obutev, Trg izgnancev 3, Brežice,
v starem mestnem jedru Brežic.

tel.: 08 20 12 183

Razigrana ekipa frizerskega salona Atelje »B« že nekaj časa de-
luje na novi lokaciji v centru »Kovinarska« nad Novo KBM ban-
ko. V modernih in svetlih prostorih poskrbijo za svoje stranke, 
da odidejo nasmejane, urejene, predvsem pa zadovoljne. Last-
nica salona Bojana Černoga Udovč prisega na dolgoletne izkuš-
nje, pridobljene z leti učenja in trdega dela.
Njihov moto je, da nenehno sledijo novostim in jih s svojim znan-
jem in delom posredujejo svojim strankam. So odličen naslov za 
lepe, zdrave lase in urejeno pričesko. S profesionalnim strižen-
jem vam omogočijo, da si lahko uredite trendovsko pričesko tudi 
sami doma. Poleg striženja, barvanja in nege las v salonu lahko po 
posvetu s frizerko določene izdelke kupite, prav tako imajo svojo 
ponudbo razširjeno na kozmetiko in urejanje nohtov. 

Obiščite jih, 
da boste v prazničnem mesecu zasijale v najlepši luči.

V salonu je poskrbljeno tudi za najmlajše z igralnim kotičkom, 
za ustvarjalne starše pa v soboto, 8. decembra, ob 16. uri orga-
nizirajo seminar otroškega česanja in spenjanja las, kar vam bo 
zagoto prišlo prav ne samo v decembru, ampak za vse poseb-
ne priložnosti.
Sledite jih na facebooku »Frizerski atelje »B« in bodite seznanjeni 
z vsemi novostmi, ki jih ponuja svet pričesk in nege las.

Ta letni čas nam podarja čudovito priložnost, da se umirimo, se 
ustavimo, zadihamo, da pomislimo tudi na reči, ki bi jih v pri-
hodnje radi opravili bolje, drugače. Če malo razmislimo, s svo-
jim avtom redno hodimo na tehnične preglede, vsaj enkrat letno 
preverimo vse, da smo varni v vožnji. Kdaj ste pa nazadnje servi-
sirali sebe? Kdaj ste si vzeli čas ter preverili, v kakšnem stanju so 
vaši organi?  Mogoče jih je potrebno okrepiti, mogoče so se raz-
bohotile kakšne glivice in plesni, mogoče smo obremenjeni s tež-
kimi kovinami, paraziti in zajedavci, elektromagnetnim smogom?
Pri tem vam je lahko v veliko pomoč bioresonanca Stezica do 
zdravja na Dalmatinovi ulici 8 v Krškem. Bioresonančna terapija 
se je pokazala kot zelo uspešna metoda za podporo in krepitev 
zdravja. Glavni cilj bioresonančne metode je, da aktivirate svoje 
regulativne sposobnosti v telesu. 
Z bioresonančnim aparatom MORA NOVA, katerega uporablja-
mo v Stezici do zdravja, v zelo kratkem času postavimo telo v har-
monijo tako, da po eni strani krepimo energetsko šibke organe in 
merdijane in po drugi strani nevtraliziramo nakopičene toksine.  

Zdravje je ena izmed človekovih največjih vrednot. 
Zakaj si ne bi letos podarili dobrega počutja

in zadostne količine energije?

KJE NAS NAJDETE
KJE NAS NAJDETE

RAZVAJANJE RAZVAJANJE

FRIZERSKI ATELJE »B«, Bojana Černoga Udovč s.p., 
CKŽ 135, Krško, tel.: 041 950 529

STEZICA DO ZDRAVJA, Lidija Božič s.p., 
Dalmatinova ulica 8, Krško, tel.: 070 561 071, 

www.stezicadozdravja.com

V mrzlih decembrskih dneh vas vabimo v naš wellness center 
VITA MARIN v Krškem, kjer vas bomo v mirnem in sproščujočem 
okolju razvajali in poskrbeli za vaše ravnovesje na fizični, emoci-
onalni in mentalni ravni, da boste lažje poskrbeli zase in za svo-
je najdražje pri premagovanje vsakodnevnih ovir. Od 1. januarja 
dalje vas vabimo v WELLNES VITA MARIN Krško, kjer smo dose-
danji ponudbi (vrhunska nega obraza, manikura, pedikura, ma-
saže, fango terapija ...) dodali še SVET SAVN. Na voljo imamo tri 
vrste savn. INFRA RDEČA SAVNA je najprimernejša za ljudi, ki se 
ne morejo normalno gibati po zlomih in zvinih, ter tiste, ki si ne 
vzamejo časa za telesno aktivnost. FINSKA SAVNA sprošča mi-
šice, krepi scre in ožilje, odpravlja kožne bolezni, preprečuje ce-
lulit, blaži stres. SOLNA KABINA je primerna tako za otroke kot 
odrasle, saj vpliva podobno kot atmosfera v jutranjih urah nad 
površino morja, za astmatike, ljudi s pogostimi prehladi ali po-
dobnimi težavami. Naše savne so savne VIP, kar pomeni, da so 
namenjene individualnemu, zaprtemu druženju do štirih oseb, 
po predhodni rezervaciji. 
Sprostite se, izklopite in uživajte v trenutku – to je najboljša pot 
za krepitev psihičnega in telesnega zdravja, trening telesa in 
duha. Dobro počutje in zdravje sta prioriteti vsakega izmed nas. 

Pokličite nas in si dovolite razvajati sebe ali najdražje
z darilnim bonom Vita Marin! 

DELOVNI ČAS: od ponedeljka do petka: 8h–20h, sobota: 8h–13h

KJE NAS NAJDETE

RAZVAJANJE

VITA MARIN WELLNES, Gramc Alexandra s.p. 
Trg Matije Gubca 3, KRŠKO, Tel: 031 811 133

December je čas druženja, obujanja spominov na preteklo leto 
in postavljanja ciljev za prihodnje. Je čas, ko drug drugemu 
namenimo več pozornosti. Dovolite si decembra »zapeljati« v 
prenovljen lokal – Stadion Caffe, kjer vam bomo pričarali prav 
posebno praznično vzdušje. Odprt, minimalističen ambient v 
notranjosti lokala, kjer se prepletata les in topla sivina, je kot 
ustvarjen za prijetna druženja in klepet. Vsak vikend v decem-
bru vas bomo dodatno razvajali s toplimi zimskimi napitki, tudi 
v naši zimski hiški pred lokalom.
Zakaj ne bi opravili sestanka s poslovnim partnerjem pri nas? 
Povabite sosedo, ki je že dlje časa v pokoju, na najboljšo jutra-
njo kavo. Pokličite prijateljico iz otroštva in jo povabite na nekaj 
posebnega, recimo na vroči gin, vročo limonado ali kuhanca, 
kot ga naredi le vaša babica. Pridite z otroci na res odlično vro-
čo čokolado, zaključite rekreacijo z regeneracijo. Mogoče s so-
delavci po službi ne veste kam? Ste ravno na odhodu iz odlične 
predstave, kina ali koncerta in vam še ni za domov? 
Tu je le nekaj izgovorov, da nas obiščete. Izberite si svojega ali 
pa izmislite novega. Z ustvarjalnim pridihom bomo poskrbeli, 
da se boste k nam še vrnili.

Vabljeni, da vam polepšamo, jutro, dan ali večer.

KJE NAS NAJDETE

PROSTI ČAS

STADION CAFFE, Vmesnik d.o.o., CKŽ 130, Krško, 
tel.: 031 257 888, facebook: @caffestadion

MOSTEC – Na Mostecu so tudi letos, sedmič zapovrstjo, pos-
tavili enega izmed največjih adventnih vencev v Sloveniji, na 
katerem od 1. decembra že gori tudi prva lučka, ki so jo priž-
gali na predvečer prve adventne nedelje v sklopu prireditve 
Advent na Mostecu. 

Po besedah predsednika Brodarsko-turističnega društva Mostec 
Stanka Savnika letošnji venec ni več zgrajen iz samega smrečja, 
saj bi ga bilo treba ogromno posekati, ampak so ga obdali z ze-
leno zaščitno ponjavo. Njegov obseg je enak kot že zadnja leta 
in predstavlja število hiš v vasi. Na ogled bo verjetno vse do fe-
bruarja prihodnje leto. Blagoslov venca je po sveti maši v cerkvi-
ci sv. Fabijana in Sebastijana opravil dobovski župnik Matej Už-
mah, prvo lučko pa je prižgala ena najstarejših vaščank Marija 
Merslavič. Kulturni program so oblikovali učenci OŠ dr. Jožeta To-
porišiča Dobova in Gasilski pihalni orkester Loče. Kot je še dejal 
Savnik, so imeli nekaj let nazaj tudi že deset in več stojnic z razni-
mi lokalnimi izdelki, letos pa ni bilo pravega zanimanja, tako da 
sta bili poleg dveh društvenih stojnic, iz katerih je dišalo po ku-
hanem vinu, čaju in klobasah, samo še dve, na katerih so učenke 
dobovske šole ponujale unikatne adventno-božične izdelke, ki so 
nastali izpod rok učencev šole. Savnik je še dodal, da je z obiskom 
letošnje prireditve kar zadovoljen, si pa želi, da bi v društvo prišle 
mlade moči, kajti po navadi vsa organizacija in priprava ter izde-
lava venca pade na nekaj starejših, ki pa tega več ne bodo mog-
li početi v nedogled. 
 R. R. 

Adventni venec bolj zaščitili

Organizatorji so bili z obiskom zadovoljni.
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Trgovino California najdete v vseh treh večjih posavskih mestih. 
V Brežicah se nahaja v starem mestnem jedru nasproti Splavarja, 
v Krškem v Qlandii, v Sevnici pa na Prešernovi 3. Poleg naštetih 
posavskih lokacij je tudi v Novem mestu v Mercator centru Bršljin.

V svoji bogati ponudbi oblačil in modnih dodatkov zagotovo naj-
dete nekaj zase, še posebej v decembru, ko se kar vrstijo dru-
žabni in kulturni dogodki, za katere se želite še posebno urediti. 
Prijazne prodajalke vam bodo svetovale pri izbiri in vas oblekle 
od glave do pet. Izbirate lahko med vrsto svečanih oblek, jeansa 
in modnih dodatkov, kot so torbice, šali, kape, pasovi in denar-
nice. Pri njih dobite tudi spodnje perilo, pa vse do bund, moder-
nih plaščev in drugih zimskih oblačil.

V Novem mestu in Brežicah ponujajo žensko kolekcijo, V Krškem 
in Sevnici pa tudi moško in otroško. Odprto imajo vse delovne 
dni v tednu, v mesecu decembru pa vam nudijo 

popuste v višini 30 %, 50 % in celo 70 %.

Vabljeni v vam najbližjo Trgovino California, kjer vam bodo 
ustrežljive prodajalke v stilsko dovršeni ponudbi zagotovo našle 
nekaj za vas in vašo družino.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

TRGOVINA CALIFORNIA, PE Krško, PE Brežice, 
PE Sevnica, PE Novo mesto, tel.: 051 647 570,  

www.california-fashion.si

V Kleti Krško smo za vas pripravili dve novosti – peneči vini, na-
rejeni iz lokalnega grozdja, z grajskima imenoma Princess in 
Red baron. 
V elegantno zasnovani Princess so poudarjeni okusi svežih ma-
relic, breskev, citrusov, melon in mandarin, medtem ko v polsu-
hem vinu intenzivne barve Red baron prihaja v ospredje sad-
ni pridih po jagodičju in ga je možno uživati samostojno, kot 
aperitiv za druženje pa tudi za pripravo sorbetov.
Nazdravite torej novemu letu z domačim, lokalno pridelanim 
penečim vinom – zagotovo vam bo všeč!

Z 10 % popustom ga lahko kupite v Vinoteki Krško na 
Rostoharjevi ulici 88, Krško vsak delavnik med 7. in 15. uro.

KJE NAS NAJDETE

KULINARIKA

KZ Krško, z.o.o., Rostoharjeva ulica 88, Krško, 
www.klet-krsko.si
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MaMMa Mia! - ŠE ZaDNJiČ!
Slovenska različica svetovno znanega muzikala že četrto leto 
navdušuje gledalce po vsej Sloveniji. 
20. decembra prihaja Mamma Mia! še zadnjič v Krško.
Duhovito in čustveno zgodbo spremlja prepoznavna glasba 
skupine Abba. V muzikalu nastopajo odlični pevci, plesalci, 
igralci in glasbeniki: Simona Vodopivec Franko (Donna), 
Alenka Godec (Rosie), Damjana Golavšek (Tanya), Gojmir 
Lešnjak – Gojc/Jaša Jamnik (Bill), Uroš Smolej/Jure Sešek 
(Sam), Marjan Bunič (Harry), Lina Rahne/Veronika 
Kozamernik/Lea Bartha Pesek (Sophie), Matjaž Kumelj 
(Sky) ter mnogi drugi. Domiselna scena in kostumi, skupaj s 
privlačnimi skupinskimi plesnimi točkami in z razkošno 
osvetljavo, poskrbijo za pravljično vizualno podobo.
Mamma Mia! prihaja 20. decembra v Kulturni dom Krško.  
Vstopnice so že v prodaji na spletni strani eventim.si, na vseh 
poštah ter na bencinskih servisih Petrol in OMV ter v 
Kulturnem domu.

Prospot d.o.o., Langusova 22, Radovljica
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V našem prenovljenem nakupovalnem centru Intermarket v Bre-
žicah najdete raznobarvno paleto različnih ponudnikov, trgovin 
in trgovinic, frizerske storitve, hrano in pijačo, zlatarno in še mar-
sikaj zanimivega, sploh sedaj, ko je čas za velika in mala prese-
nečenja. Pri nas je vse na enem mestu; izdelki za vaš dom, vaše 
ljubljenčke, vrt, gradnjo, popravila, prosti čas, moden nakit, ure, 
vse za praznično okrasitev doma, od prtov, prtičkov, porcelana 
do spalnega programa. V našem nakupovalnem centru se lah-
ko oblečete od nog do glave in poskrbite za urejen videz vaših 
las. Pozabili nismo tudi na vaše brbončice, tako od nas ne boste 
odšli domov utrujeni, žejni, lačni, saj vas bo postanek v pizzeriji 
in restavraciji napolnil z novimi močmi.  

V mesecu decembru so k nam toplo vabljeni tudi otroci, saj jih 
v teh čarobnih dneh lahko razveselite z ogledom pravljične zim-
ske dežele, ki je postavljena v osrednji del našega nakupovalnega 
centra, medtem ko si vi privoščite skodelico dišeče kave ali čaja.

Vabimo vas, da obiščete našo prenovljeno spletno stran 
www.nc–intermarket.si in naj nakupovanje postane še več-
ji užitek!

Dobrodošli in uživajte v prazničnih nakupih!

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

Intermarket Brežice - City center, 
Denis Brežice d.o.o., Tovarniška c. 10, Brežice, 

denis.nakupovalnicenter@siol.net

V skupnosti KNOF pripravljajo 
za leto 2019 vseslovenski pro-
jekt, imenovan PRALNA PLE-
NIČKA REŠUJE PLANET. Rdeča 
nit projekta je ozaveščanje o 
pleničkah za enkratno upora-
bo, ki spadajo med težko raz-
gradljive odpadke. Njihova raz-
gradnja traja do 500 let, na letni 
ravni se jih v Sloveniji ustvari 
več kot 34.000 ton. Idejni vod-
ja projekta in avtorica knjige je 
Nuška Golobič, ilustracije pa 
je pripravil Robi Guček. Darilni 
bon prispeva podjetni center, ki proizvaja pralne plenice KiSS, 
pod vodstvom Ksenije Lovrin Maćešić. Direktorica KNOF-a 
Mojca Žganec Metelko pravi, da bodo s knjigo in bonom na-
govarjali predvsem starše novorojenih v porodnišnicah. Višina 
sredstev, ki so odvisna od razpisov in finančne podpore občin 
in komunal, pa bodo odločala tudi o obdaritvi v jaslih, kjer že-
lijo darilu dodati še pralno pleničko.

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – Z odprtjem razstave adventnih 
venčkov na prostem, na ograji sadovnjaka ob sprehajalni poti 
ob Savi, so se tudi v Loki pri Zidanem Mostu pričeli praznični 
dogodki pod nazivom Vencember.

Ideja o razstavi adventnih venčkov, ki si jih je mogoče ogledati v 
katerem koli času v mesecu decembru, je nastala pred petimi leti 
na sprehodu. Oče in hči sta razmišljala, kako lepa je sprehajalna 
pot, še posebej, če nanjo posijejo zimski sončni žarki in ti so tiste-
ga decembrskega dne pred petimi leti osvetlili tudi ivje na ograji 
sadovnjaka. »Zakaj bi ograje ne polepšali z adventnimi venčki?« sta 
se spraševala Annemarie in Milan Culetto. Ideji je sledila ustvar-
jalna delavnica adventnih venčkov in nastala je prva razstava. Prvič 
je bilo razstavljenih okoli 40 adventnih venčkov, letos jih je skoraj 
enkrat toliko, vsako leto pa se veča tudi število obiskovalk in obis-
kovalcev. Odprtje razstave je namreč tudi priložnost za druženje, 
sproščen klepet, sprehod ... 
»Z današnjim dne, ki je tudi prva adventna nedelja, vstopamo v 
adventni čas, ki je čas pričakovanja. Naj bo poln pristnih nasmehov, 
iskric v očeh, prijaznih stiskov rokov in iskrenih želja,« je na odprt-
ju razstave dejala Annemarie Culetto, članica Turističnega društva 
Loka pri Zidanem Mostu in predsednica sevniške turistične zveze. 
Vse lepo v prihajajočih prazničnih dneh je zaželela tudi direktorica 
KŠTM Mojca Pernovšek. Blagoslov adventnih venčkov je opravil 
župnik Janez Furman, ki je sprehajalno pot poimenoval 'advent-
na steza' ter jo prav tako blagoslovil. V kulturnem delu programa 
je sodeloval MePZ Lisca Sevnica, za okrepčilo po prehojeni poti in 
ogledu razstave so poskrbeli članice in člani TD Majolka iz Gornje 
Radgone, Aktiv žena Loka in TD Loka. 
 S. Radi

Adventna steza ob sadovnjaku

Adventne venčke je na odprtju razstave na prostem blagoslovil 
župnik Janez Furman.

20
LET

Naša cvetličarna uspešno ustvarja že tretje desetletje, a poleg 
dolgoletne tradicije nas odlikuje težnja, da ustvarjamo cvetlične 
zgodbe, ki vselej segajo po nečem edinstvenem, sodobnem, 
drugačnem. 

Ustvarjamo z velikim poudarkom na sodobnem aranžerskem 
stilu, prepletenim s kvaliteto. CVETLIČARNA IRENA je mesto, 
kjer je oseben pristop in snovanje personaliziranih cvetličnih 
podob naša vizija dela.

NA VOLJO SMO VAM ZA SVETOVANJE, POGOVOR IN 
NAČRTOVANJE CVETLIČNE PODOBE VAJINEGA POROČNEGA 
DNE ALI DRUGIH POMEMBNIH ŽIVLJENJSKIH DOGODKOV.

KJE NAS NAJDETE

IDEJA ZA DARILO

D – Flor d.o.o., Cesta prvih borcev 47, Brestanica, 
tel. 031 386 429, e-pošta: omerzelirena@gmail.com



Posavski obzornik - leto XXII, številka 25, četrtek, 6. 12. 201818 DECEMBRSKI VODNIK

Najlepši čas družinske harmonije je tu, zato se prepustite 
živahnim prazničnim dogodkom v NC Intermarket …

DECEMBRSKE PRIREDITVE

PETEK, 7. DECEMBER 
Obisk MIKLAVŽA s spremljajočim programom

18.00–19.00 
Glasbena predstava – OBLAKOVO POTOVANJE

PETEK, 21. DECEMBER
Obisk BOŽIČKA s spremljajočim programom

17.00–18.00
Učenci solo petja Bibe Novak

18.00–19.00 
ČARODEJ in BOŽIČEK na obisku

PETEK, 28. DECEMBER 
Obisk DEDKA MRAZA s spremljajočim programom

18.00–19.00 
SUPER KRILA (predstava z JANOM)

19.00–20.00
Zabava z ansamblom TRIO FAKINI

KJE NAS NAJDETE

DOGODKI

Intermarket Brežice, hala 2,
Tovarniška 10a, Brežice,

tel.: 041 628 941, www.intermarket-brezice.si
Intermarket invest d.o.o.,  Kovinarska ulica 12, Celje

KOSTANJEVICA NA KRKI – V OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica 
na Krki so 28. novembra pripravili tradicionalni, že 14. dobro-
delni koncert v šolski telovadnici in predbožični sejem v šol-
ski jedilnici.

Letošnji koncert, na katerem so prvič uporabili nov oder in zavese, 
so ga pod naslovom »Poj z menoj« v celoti oblikovali domači glas-
beni ustvarjalci. Učenci in učenke so namreč k sodelovanju pova-
bili družinske člane, sorodnike in prijatelje, tako da so poleg otro-
škega in mladinskega pevskega zbora šole številni nastopajoči (vsi 
so našteti v prispevku na PosavskiObzornik.si) ustvarili družinsko 
obarvan glasbeno-plesni večer, ki je, kot je dejala povezovalka 
Maja Kokol, dokazal, da Kostanjevica res ima talent. 
Ravnateljica Melita Skušek je številčnemu občinstvu povedala, 
da je življenje do nekaterih včasih krivično, ob tem pa so še pose-
bej prizadeti otroci. Zato v kostanjeviški šoli vsako leto pripravi-
jo to dobrodelno prireditev, katere izkupiček je namenjen šolske-
mu skladu. Lani so s koncertom in sejmom, prispevki staršev in 
donacijami v njem zbrali več kot 4000 evrov, sredstva pa porabi-
li za nakup šolskih koles in AED defibrilatorja, ki ga bodo decem-
bra namestili pri vhodu v šolo in bo javno dostopen, za nekatere 
nadstandardne programe in dodatno pomoč družinam v stiski. 
Za dobrodelni sejem so šolarji, zaposleni na šoli in prostovoljci iz-
delali množico unikatnih adventnih venčkov in božično-novole-
tnih okraskov ter napekli kar 33 različnih vrst piškotov. Za organiza-
cijo sejma in koncerta se je Skuškova posebej zahvalila učiteljicam 
Lidiji Stipanič, Mateji Kosovan, Jožici Pincolič in Mojci Jevšnik 
ter ozvočevalcu Toniju Klemenčiču. Zbrane je nagovoril tudi žu-
pan Ladko Petretič in spomnil na načrtovano obnovo šolo v nas-
lednjem letu. P. Pavlovič

Dokazali, da imajo veliko talenta

Med nastopajočimi so bile tudi sestre Kržičnik.

Po vojni, leta 1946, sta z ženo v svojo obrt vključila še prenočišča 
z gostilno, v kateri sta skozi leta ustvarjala sloves po odličnih do-
mačih specialitetah in dobri kuhinji, ki se je širil tudi onkraj meja. 
Sem so namreč od nekdaj rade zahajale tako domače kot tuje kul-
turne in politične osebnosti. Vodenje družinske obrti je nadaljeval 
sin Franc z ženo Nasto, ki še danes pomaga tretji generaciji, sinu 
Frenku in njegovi ženi Barbari. Leta 2005 so celostno obnovili re-
stavracijo in tako pridobili prostor s kapaciteto do 100 gostov, do-
datnim 40 gostom pa je na voljo posebna, tako imenovana Sonč-
na soba. Ob obnovi se je uresničila tudi ideja o piceriji s krušno 
pečjo, svojo namestitveno ponudbo pa so razširili z apartmaji v 
apartmajski hiši nasproti gostilne. Poleti 2017 so objektu dogra-
dili nadkrito teraso in s tem zaključili zunanjo podobo gostilne.

ZDRUŽUJEJO SODOBNOST S TRADICIJO

Skozi leta se veča število gostov, posledično pa tudi število za-
poslenih, ki se danes giblje okoli dvajsetice, v sezoni pa številka 
vedno še malo poskoči. Lesovi se v svoji ponudbi trudijo zdru-
ževati sodobnost s tradicijo, v sezonsko osvežene jedilne liste 
vedno vključujejo tudi tradicionalne hišne jedi, kot so na primer 
pražena in ocvrta telečja jetrca, krvavice in pečenice z ajdovimi 

žganci in zeljem, domači gluhi štruklji, piroški zrezki, pa še in še 
bi lahko naštevali. Zaradi multikulturnosti svojih gostov – posto-
janka je namreč zelo zanimiva zaradi svoje tranzitne lokacije – 
ponujajo tudi ostale kontinentalne in sredozemske jedi, iz peči-
ce pa vsak dan zadiši tudi po sveže pečenem domačem kruhu, 
ki ga sami pečejo že več kot trideset let. Njihova ponudba vedno 
temelji na izbranih lokalnih sestavinah domačih ponudnikov, ki 
so osnova za kvaliteten krožnik, le-tega pa zagotavlja tudi stal-
no stremenje k višanju kvalitete ponudbe. Iz jedilnega lista si-
cer lahko izbirate jedi po naročilu, pice in jedi iz krušne peči, pri-
pravljajo pa tudi menije za manjše in večje skupine gostov. Prav 
tako je gostilna zanimiva za poslovna kosila, nikoli pa ne manjka 
dobre kapljice lokalnih vinarjev. Družini Les največjo pohvalo za 
trdo delo predstavljajo zadovoljni in stalno vračajoči se gostje.

ZAŽIVELA »ŠTARCUNA LES«

Lansko leto je v sklopu gostilne zaživela tudi večletna ideja in 
želja po obuditvi skoraj devetdesetletne tradicije – »Štarcuna 
Les«, ki je bila zasnovana kot dodatna ponudba gostom gostil-

ne in penziona. V njej so na voljo izbrani izdelki lokalnih proizva-
jalcev, primerni za darila, poslovna darila ali osebno razvajanje.

POČITNIŠKA HIŠA PONUJA POPOLN ODDIH

Posebnost v ponudbi družine Les pa je zagotovo počitniška hiša 
Žlegarjev breg na Žejnem, približno tri kilometre oddaljena od 
Gostilne pension Les. V bližini gozdov in vinogradov, ob čudo-
vitem razgledu ponuja popoln oddih počitnikarjem. V hiši je na 
voljo 15 ležišč.

Za nadaljevanje Lesove zapuščine ne gre skrbeti, saj nekateri 
družinski člani Lesove četrte generacije, ki šteje pet otrok, že 
kažejo zanimanje za vključevanje in nadaljevanje družinske tra-
dicije.

Vizija Gostilne pension Les je inovativnost in ponudba, vedno za-
činjena z domačnostjo.

Delovni čas: vsak dan od 8.00 do 22.00.
T: 07/ 49 61 100, E: info@pension.si, W: www.pension.si

Gostilna pension Les »začinjena z domačnostjo«
Gostilna pension Les se nahaja sredi vasice Čatež ob Savi ob glavni prometnici Ljubljana–Zagreb, le streljaj od znanega letovišča Terme Čatež. 
Zgodovina Lesove domačije sega vse v leto 1931, ko je stari ata Franc Les na mestu, kjer se danes nahajata gostilna in pension, odprl Trgovino z 
mešanim blagom in bife. 

Družina Les

Gostilna pension Les

Počitniška hiša Žlegarjev breg na Žejnem

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

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

 

PowerHouse Gym ima komaj eno svečko, vendar v Brežicah že 
več kot štiri leta pomagamo ljudem do njihovega rezultata skozi 
koncept prehranjevanja PrejPotem. Na »vesti« pa imamo že čez 
200 rezultatov. Lani smo se odločili za korak naprej in odprli last-
ne prostore ter jih poimenovali POWERHOUSE GYM.
V naših novih prostorih nudimo širok izbor storitev. Individualno 
fitnes vadbo, skupinsko vadbo, individualne treninge, prehransko 
svetovanje, meritve z analizatorjem telesa, jedilnike … In ker ver-
jamemo v to, kar počnemo, imamo ZLATI STANDARD, s katerim 
tudi finančno garantiramo rezultat. Na bolje seveda.
Sodobni prostori, veliki 300 m2, so odprti 24 ur na dan, 365 dni 
v letu, s 'smoothie' kotičkom, ki je že vštet v ceno karte. Če bo 
januar vaš mesec odločitve, si karto zagotovite že v decembru.

KJE NAS NAJDETE

PROSTI ČAS

Prečna pot 3, Brežice (poleg Tuša) 
FB: @PowerHouseBrezice, tel.: 041 788 080 

E-naslov: uravnotezeno@gmail.com
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Četrtek, 6. 12.

• v obratovalnem času Knji-
žnice Sevnica: razstava likov-
nih del Zdravke Brečko (na 
ogled do 5. 1. 2019)  

• od 9.00 do 10.30 VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): 
ustvarjalna delavnica »Izde-
lovanje novoletnih voščilnic«

• ob 15.00 v MT Senovo: de-
cembrski film

• ob 16.30 v brestaniški knji-
žnici: lutkovna predstava 
»Krojaček hlaček« v izvedbi 
lutkovne skupine s Senovega

• ob 16.30 v Dvorani v parku 
Krško: pripovedovanje pra-
vljic za otroke »Nadloga iz li-
sičjega brloga«

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: delavnice okraskov 
Adventni utrinki Krškega – 
novoletni okraski iz papirja

• ob 17.00 v knjižnici na Seno-
vem: pravljična ura pri Med-
vedu Sladkosnedu

• ob 18.00 v avli KD Krško: 
odprtje skupinske slikar-
ske razstave »Pogum« čla-
nov Društva likovnikov Kr-
ško OKO

• ob 18.00 v dvorani KS Glo-
boko: prireditev ob 20-le-
tnici Društva borilnih veščin 
Katana

• ob 18.30 v knjižnici Kosta-
njevica na Krki: Čar zgodbe – 
poezija žensk za ženske

• ob 19.00 v MC Krško: Izko-
panine 19 – večer soul, funk 
in blues glasbe

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopis »S kolesom čez 
severno Ameriko«

Petek, 7. 12.

• ob 13.00 v MC Sevnica: de-
lavnica za otroke

• ob 17.00 v MT Senovo: dan 
snežink

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Globoko: 9. letni kon-
cert vokalne skupine Barba-
ra

• ob 20.00 v KD Krško: kon-
cert Klavirskega dua Gori-
šek-Lazar & Zagrebškega 
kvarteta saksofonov, za AR-
Sonica 2018 abonma in iz-
ven

• ob 21.00 v dvorani MC Kr-
ško: koncert skupin Molska 
Palca, Kvazi Cirkus in Bar-
king Jacqueline

Sobota, 8. 12.

• ob 8.00 s parkirišča nad OŠ 
Jurija Dalmatina Krško: pla-
ninski pohod v znano in nez-
nano

• od 8.50 do 15.00 v Špor-
tnem domu Sevnica: finale 
Slovenije v ju-jitsu za mlade 
in 17. tradicionalni turnir v 
ju-jitsu za pokal DBV Ippon 
Sevnica

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

• ob 9.00 v MT Senovo: izde-
lovanje novoletnih voščilnic

• ob 10.00 v MC Krško: beat-
making session

• ob 10.30 v MT Podbočje: 
športna delavnica

• ob 11.00 na Brunku: 12. tra-
dicionalno srečanje čebelar-
jev 

• ob 17.00 na gradu Sevni-
ca: predstavitev monogra-
fije Železniška proga Sevni-
ca-Trebnje

• ob 17.30 v cerkvi sv. Lo-
vrenca na Bizeljskem: 3. 
koncert Ženskega pevskega 
zbora Mravljice

• ob 18.00 v Domu kulture 
Loka pri Zidanem Mostu: 
božični koncert Srđana De-
pola in pevske skupine Ama-
bile

• ob 18.00 v Domu XIV. di-
vizije Senovo: letni koncert 
Folklorne skupine DKD Svo-
boda Senovo z gosti

• ob 18.00 v KD Krško: pus-
tolovski muzikal »Madaga-
scar«

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: koncert MePZ Lisca 
Sevnica, MePZ Camerata Slo-
venica in godalnega orkestra 
Glasbene šole Sevnica

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: DŠB Winterfest – Vatra & 
The Munkendorfs

• ob 21.00 v dvorani MC Kr-
ško: koncert skupine Sve-
mirko

Nedelja, 9. 12.

• ob 11.00 pri Hostlu Koz-
mus v Brestanici: Zadnja 
kovačija v Brestanici – spo-
minska prireditev z razstavo 
in odkritjem obeležja

• ob 16.00 v Domu krajanov 
Sromlje: projekcija etnolo-
škega igranega filma »Tak ti 
je tu blu na kmetih«, posne-
tega v produkciji Kulturne-
ga društva Kapele, Sekcije za 
ohranitev dediščine

Torek, 11. 12.

• ob 10.30 v večnamenski 
dvorani MC Brežice: medge-
neracijsko druženje s kultur-
nim programom in otvoritev 
razstave »Mandale« udele-
žencev Večgeneracijskega 
centra Posavje

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

• ob 17.00 v ETrŠ Brežice: 
predavanje prof. dr. Zdenke 
Zalokar Divjak »Pomen dob-
re samopodobe in komuni-
kacije v medsebojnih odno-
sih«

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: strokovno preda-
vanje Petra Kuharja »Can-
kar, Rostohar in slovenstvo«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: Brati gore 2018 – V Alpe! 
Zapisano na stare filmske 
kolute in fotografije, Vinko 
Šeško in Ljubo Motore

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: potopisno pre-
davanje Jožeta Stibriča »Ko-
lumbija z Amazonijo«

Sreda, 12. 12.

• od 9.00 do 12.00 v VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): ku-
linarična delavnica »Diši po 
praznikih: piškoti in drobno 
pecivo«

• ob 13.00 v MC Sevnica: de-
lavnice za otroke

• od 16.00 do 18.00 v Sloven-
sko-bavarski hiši v Podsredi: 

kam v posavju
adventna delavnica

• ob 17.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: delavnice okra-
skov Adventni utrinki Kr-
škega – voščilnice

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

• ob 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predavanje Zdenke 
Zalokar Divjak »Odgovoren 
otrok pozna meje«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Ale-
ksandra Zupančiča »7 ste-
brov zdravega življenja«

• ob 18.00 v avli Doma kul-
ture Brežice: literarni večer 
»Če beseda bi doma ostala 
…« s predstavitvijo del sode-
lujočih avtorjev

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

Četrtek, 13. 12.

• ob 16.30 na gradu Sevnica: 
čarobni obisk gradu

• od 15.00 do 18.00 v VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): 
kulinarična delavnica za ot-
roke »Njami, slastni mede-
njaki«

• od 16.00 do 19.00 v avli 
in dvorani MC Brežice: Pra-
vljična dežela – animacija in 
predstava za otroke

• ob 17.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: delavnice okra-
skov Adventni utrinki Kr-
škega – novoletni okraski iz 
stiroporja

Petek, 14. 12.

• od 17.00 dalje v starem 
mestnem jedru Krškega: 
praznični vikend – praznič-
no otroško rajanje

• ob 18.00 v dvorani TDU 
Loka pri Zidanem Mostu: 
razstava likovne kolonije 
Loka

• ob 20.00 v Studiu 44, (CKŽ 
44, Krško): koncert Sharp 6 
in Janez Gabrič

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: božični jam session vol. 
23

Sobota, 15. 12.

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

• ob 10.00 v MC Krško: MC 
direndaj – izdelava okra-
skov za smrečico

• od 17.00 dalje v starem 
mestnem jedru Krškega: 
praznični vikend – Nipke in 
Novi fosili

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: božično-novoletna 
plesno-akrobatska predsta-
va »Če bi za trenutek odlo-
žila svoj telefon« (ponovitev 
v nedeljo, 16. 12., ob 17.00)

Nedelja, 16. 12.

• od 10.00 do 16.00 v Podru-
žnični osnovni šoli Loka pri 
Zidanem Mostu: Zimska sre-
ča na vrvici

• od 14.00 do 17.00 na dvo-
rišču gradu Brežice: praznič-
na rokodelska tržnica; ob 
15.00: lutkovna predsta-
va »Trije prašički« in sladka 
ustvarjalnica z dobrim mo-
žem, ob 16.30: odprtje raz-
stave »Znanje in veščine iz 
depoja 2: Snovanje in pou-
stvarjanje štukatur«

• ob 16.00 v farni cerkvi in 
župnišču v Kapelah: prire-
ditev »Advent s Kulturnim 
društvom Kapele«, nasto-
pajo MoPZ Kapele, Vokalna 
skupina Iris in ljudski pevci 
Kapelski pubje, na ogled bo 
razstava Sekcije za ohranitev 
dediščine »Časi na vasi«

Ponedeljek, 17. 12.

• od 10.00 do 12.00 v Me-
stni hiši Brežice: brezplačne 
otroške delavnice Vila dob-
rih želja (vsak dan do petka, 
21. 12.)

Torek, 18. 12.

• od 15.00 do 17.00 v Mestni 
hiši Brežice: delavnica kvač-
kanja, pletenja, vezenja in 
klekljanja s članicami sekci-
je ročnih del DU Brežice

• od 16.30 do 18.00 v VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): de-
lavnica »Izzivi, ki jih prinaša 
internet in pametni telefoni«

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
pravljični večer za otroke

• ob 17.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: Rudolf in praznične 
kremšnite ter dedek Mraz

Sreda, 19. 12. 

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: delavnice okraskov 
Adventni utrinki Krškega – 
domači okraski adventne-
ga časa

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
pravljični večer za vse gene-
racije

• ob 13.00 v MC Sevnica: de-
lavnice za otroke

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
20. koncert Nuše Derenda 
»Čez 20 let«

• ob 18.00 v dvorani TDU 
Loka pri Zidanem Mostu: 
predavanje Stelle Cavalleri in 
Annemarie Culetto »Vsak dar 
ima svoj čar: o kulturi obda-
rovanja na Slovenskem«

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

ČAR ZGODBE: POEZIJA ŽENSK ZA ŽENSKE
• četrtek, 6. december, ob 18.30 uri -  

Knjižnica Kostanjevica na Krki

Čar zgodbe, druženje ob besedah in čaju, bo na decem-
brski četrtek posvečeno poeziji, ki jo govorijo ženske, 
ko bomo tudi obeležili mednarodne dneve akcij proti na-
silju nad ženskami.

POTOPISNO PREDAVANJE 
»KOLUMBIJA Z AMAZONIJO«

• torek, 11. december, ob 18. uri –  
osrednja knjižnica v Krškem

Vabimo vas na potopisno predavanje Kolumbija z Ama-
zonijo. Dogodivščine in zanimivosti s potovanja nam bo 
predstavil domačin Jože Stibrič.

PRAVLJICA V GALERIJI: predpraznična 
pravljično ustvarjalna srečanja za vse generacije

• torek, 18. 12. 2018, ob 17. uri -  
Galerija Božidar Jakac, novi prostori
• sreda, 19. 12. 2018, ob 17. uri -  

Galerija Božidar Jakac, novi prostori
• četrtek, 20. 12. 2018, ob 18. uri -  
Galerija Božidar Jakac, novi prostori

Tudi letos skupaj z Galerijo Božidar Jakac vabimo v 
pravljično ustvarjalno zavetje v predprazničnih dneh v 
decembru. V torek bo pravljični večer za otroke, v sre-
do vabimo vse generacije na ustvarjalno klepetalni ve-
čer v družbi dam, ki ob četrtkih v knjižnici pletejo in 
kvačkajo, v četrtek bo pravljični večer za odrasle s pri-
povedovalci KD Fabularij.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V DECEMBRU

PRIREDITVE 
V DECEMBRU 2018

Razstava likovnih del Zdravke Brečko 
• od 5. 12. 2018 do 5. 1. 2019  

PRAVLJIČNA URICA Z USTVARJALNICO
• v torek, 11. decembra, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj

BRATI GORE 2018
V Alpe! 

Zapisano na stare filmske kolute in fotografije
Vinko Šeško in Ljubo Motore
• v torek, 11. decembra, ob 18. uri

PRAVLJIČNA URICA Z USTVARJALNICO
• v sredo, 12. decembra, ob 17. uri  v Knjižnici Sevnica

Predstavitev knjige
7 STEBROV ZDRAVEGA ŽIVLJENJA

Aleksander Zupančič
• v sredo, 12. decembra, ob 18. uri

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 
Vljudno vabljeni!

Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac želijo zveste-
mu občinstvu ponuditi še več kvalitetnih kulturnih vsebin sko-
zi vse leto v obliki članstva v Klubu prijateljev Galerije Boži-
dar Jakac. Člani kluba bodo lahko v letu 2019 izkoristili številne 
ugodnosti, od celoletnega neomejenega prostega vstopa za in-
dividualni obisk vseh razstav galerije, popustov, ekskluzivnih 
predvodstev po razstavah do letnega srečanja članov kluba. Vpi-
snina je 30 evrov za odrasle in 20 evrov za študente ter upoko-
jence, več informacij pa je na voljo v galeriji. 

Vpisujejo v Klub prijateljev GBJ
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Medtem ko je bila izbira pok-
lica kamnoseka nekaterim sa-
moumevna, ker so se večino-
ma z dejavnostjo ukvarjali že 
več rodov zapored, se je Fran-
ceva zgodba začela drugače. 
Na družinski kmetiji v Zagradu 
pri Škocjanu se je mali Franc 
naučil odgovornosti za pose-
stvo, pomena družinske pove-
zanosti in discipline pri delu. 
Čeprav se je njegova pot vila v 
druge smeri, ga je kamen iz ne-
znanega razloga privlačil.  Bil 
mu je preprosto »prijeten ma-
terial«, zato je že kot osnov-
nošolec iskal stik z njim. Kot 
najstnik je nekega dne začel v 
kamnite svet le vogale »štale« 
klesati različne podobe. Pravi, 
da so mu bile te spretnosti si-
cer položene v zibelko, saj so 
bili njegovi predniki dobri ro-
kodelci samouki. In nekje od te 
najstniške odločnosti se je nje-
gova pot zasukala h kamnu. Pri 
osemindvajsetih je nato ravno 
v kamnu našel svojo poklicno 
priložnost v fasadnih oblogah, 
temu nekega dne dodal še ob-
delavo kamna za namene ob-
nove kulturne dediščine in od 
takrat je ime Franca Kocjana 
širom Slovenije povezano z ob-
delavo kamna. Kljub dobri pre-
poznavnosti v stroki tudi izven 
slovenskih meja je Franc never-
jetno skromen človek, ki o svo-
jem poslanstvu še danes, ko je 
upokojen, govori z nalezljivim 
žarom. Ta žar prenaša tudi v 
vse skupine ljubiteljev kamna 
in umetniškega izraza, v kate-
rih danes tudi likovno-kiparsko 
ustvarja.

Kakšni so bili pravzaprav 
sploh poslovni začetki pod-
jetja IKA-UM, ki ga danes 
vodi sin?
Ko sem se vrnil iz vojske, sem 
si začel postavljati nove cilje 
in postopno razvijal podjetje, 
kjer smo najprej delali umetni 
kamen, fasadne obloge, kroji-
li vizualni del arhitekture. Za-
čeli smo tudi z barvami fasad 
in poskusili približati barvno 
strukturo umetnega kamna 
naravni. Veliko je bilo inovi-
ranja, tržno pa tudi zelo zani-
mivo. V dvanajstih letih smo 
urejali izgled zgradb po celot-
ni Sloveniji, v Istri, na hrvaških 
otokih. Izračunal sem, da smo 
do leta 1995 za montažo v naši 
delavnici v Zagradu pripravili 
prek 200.000 kvadratnih met-
rov kamna. Povpraševanje je 
bilo izjemno, prav tako uspehi, 
a tudi ta modna muha je imela 
svoj čas in minevala. Postopno 
smo se že pripravljali na veliko 
večji izziv – delo z domačim, 
naravnim kamnom. Takrat je 
trende narekovala močna ita-
lijanska kamnoseška industri-
ja, če lahko tako rečeva, in mi 
smo se odločili iskati drugo, 
svojo pot. Ohraniti domačo 
kulturno dediščino. Uporab-
ljati domač kamen.

Sledila so leta nenehnega 
učenja o različnih tehnikah, 
predvsem pa poglabljanje 
znanja o geologiji in arhi-
tekturi naših krajev.
Povsod, kjer sem lahko kaj na-
šel in prebral o nastanku ka-
mnin ali o arhitekturi, pa če-
tudi v drugih jezikih, sem želel 

prebrati, preučiti. Znal sem s 
kamnom, torej iz gmote do-
biti ven točno določeno obli-
ko. Poznal sem tehnike, a že-
lel sem razumeti širšo sliko. 
Za delo, s katerim smo začeli 
ob sodelovanju s spomeniško 
stroko, je bilo treba veliko več 
časa, energije, truda. Finančno 
ni bilo primerjave s prejšnjo 
dejavnostjo, a čar je bil pov-
sem drugje.

Je postalo pomagati oživi-
ti kulturno dediščino naših 
prednikov vaše poslanstvo?
To se pa sliši kar preveč pom-
pozno. Dober občutek pa je, 
če si pri nečem koristen širši 
družbi, ja. Mi smo poznali ka-
men in vztrajno delali na iz-
boljšavah, na učenju. Spome-
niško varstvo kot stroka nas 

je vzelo zelo zares in za njih 
smo postali pomemben par-
tner, ker smo imeli možnost iz 
domačega kamna narediti po-
samezne elemente za dopol-
nitev marsikakšnih arhitek-
turnih členov. Največ smo se 
srečevali z gotiko, dopolnjeva-
li izglede cerkva, gradov.

Vaše delo je tesno povezano 
s Posavjem.
Tudi širša zgodba obnove kul-
turne dediščine se je začela tu, 
pravzaprav z gradom Pišece, za 
katerega so bile raziskave na-
rejene še v prejšnji državi. Grad 
je na skali kamna, ki mu lahko 
rečeva posavski -  litotamnij-
skega apnenca, a tam ga niso 
mogli pridobiti za obnovo. Za 
pomoč so nas kontaktirali iz 
Zavoda za kulturno dediščino. 
Vedel sem, da so obstajale neke 
geološke karte tega področja, a 
raziskave niso bile dostopne, 
poleg tega  se je v tistem času 
geološki zavod razpustil in na-
enkrat nismo uspeli dobiti več 
podatkov. Zahtevali pa so prav 
avtohtoni kamen tega tipa, ki 
je bil že prvotno vgrajen. Ker 
je bilo to naenkrat področje, 
kjer ostali kamnoseki, ki so 
delali polindustrijsko proizvo-
dnjo, preprosto niso bili doma, 
smo začeli izstopati. Začelo se 
je preučevanje, kje v naravi bi 
se dalo dobiti ta kamen.

Kje ste ga našli?
Pojavila se je priložnost, da 
smo prišli do nepoškodovanih 
kosov tega kamna v Zidanem 
Mostu. Tako so vse, kar je upo-
rabljenega kamna pri obnovi v 
gradu Pišece, vgradili naši fan-
tje. Domač, poseben kamen. 
Danes litotamnijski apnenec v 
tem kamnolomu menda kon-
ča predvsem kot pesek. Če vi-
diš, kaj vse se dá izvabiti iz 
tega kamna, ti je tega dejstva 
kar malo žal.

Vrstili so se projekti širom 
države. Na ogromno stav-

bah ste pustili svoj odtis. La-
iku pa si je pravzaprav težko 
predstavljati, kako sploh pri-
de do nekega kamnitega iz-
delka iz domačega kamna.  
Vse skupaj je poseben proces. 
Najprej moraš odbrati kamen. 
Biti siguren, da je pravi. Se po-
topiti v geologijo in v sam kos. 
Dotikaš se kamna, odpiraš ka-
men. Naenkrat se pred tabo 
prikaže vsa njegova zgodovi-
na. Vidiš fosile, kako je nasta-
jal, vso njegovo »deviškost«. Ko 
se tega zavedaš, ti je ta skrivno-
stnost kamna še bolj prijetna. 
In si zelo ponižen pred tem ču-
dom narave. Iz velikega bloka 
sem navadno razrezal več ko-
sov, da sem dobil najbolj opti-
malen kos. Včasih sem ga prip-
ravljal na obdelavo več kot 
teden dni. Tako je tudi pri iz-
delavi kipov – imaš zamisel v 
glavi, točno, kako bo to izgleda-
lo. Ko še surov kamen gledaš, 
ga vidiš – vidiš tisti kip v njem. 
Vidiš, kaj boš odvzel, kaj pustil. 
Potem pa se tega dela lotiš. Iš-
češ izraznost. Pri vsem moraš 
graditi svoj sistem in ne popu-
ščati pri kvaliteti.

Vsakodnevno ste bili v sti-
ku z deli mojstrov, ki so nek 
kos klesali stoletja pred 
vami. Kako ste razume-
li spremembe, ki so se zgo-
dile v spretnostih obdelave 
kamna?
Veste, tu ni revolucij. Prišli 
so stroji, a kamen se oblikuje 
enako, kot se je v Antiki. Osno-
va je ista, danes stroji ne mo-
rejo narediti vsega. Veliko je 

napak, ker se kamen podce-
njuje. Ko sodeluješ pri obnovi, 
se pred tabo odpirajo stoletja 
gradnje, obdelave in še milijo-
ni let nastanka kamna. V izdel-
ku tudi brez skic jasno vidiš, 
kako ga je ustvaril nekdo pred 
tabo. Zato se od nekdaj držim 
tega, da nikoli ne kritiziram, 
ker vem, da ima kljub vsemu 
trudu nekdo tudi za mojim iz-
delkom kaj za pokomentirati. 

Kaj pa, če primerjava dana-
šnjo gradnjo s tisto nekdaj?
Zanimivo je, da so včasih do-
sledno upoštevali, kako se je 

Franc Kocjan, kamnosek in restavrator:

»Kamen ne dovoli bližnjic«
Grad Pišece, Valvasorjeva hiša, Mencingerjeva hiša, znameniti sevniški kamniti balkon z veličastnima levo-
ma, osrednji zid na notranjem dvorišču brežiškega gradu, ki vedno pritegne poglede, grad Rajhenburg …
Kaj jih povezuje? Naštete in mnoge druge posavske bisere kulturne dediščine tiho povezuje delo kamnose-
ka in restavratorja Franca Kocjana in njegove skupine strokovnjakov za kamen iz Zagrada.

neka stvar razvijala v nara-
vi. Recimo, če je bilo neko za-
poredje kamnin v naravi, so 
kos, ko so ga vgradili v oltar ali 
zid, postavili na isti način, kot 
je bil postavljen nekdaj. Veli-
ko spoštovanja je bilo pri tem 
in s tem tudi seveda večja sta-
bilnost, trdnost zgrajenega. Da-
nes vgrajujejo tanke plošče, vse 
se dela preveč na hitro. Za nek 
sodoben objet računajo na 40 
let amortizacijske dobe, nek-
daj pa se je delalo za par sto let.

Včasih je iskanje pravega 
kosa pravi podvig, kajne?
O, velikokrat. Tako je bilo pri 
balkonu z levoma v Sevnici. 
Narejen je bil originalno iz li-
totamnijskega apnenca, a dru-
ge vrste, kot smo ga poznali. 
Tisti iz Zidanega Mosta npr. je 
bil gomoljaste sestave, tu pa so 
bile prisotne posamične alge 
in v prav posebnih linijah. Na-
enkrat pa sem se spomnil, da 

sem takega videl v Škocjanu 
na križišču. Ko sem ga našel in 
kos nesel pokazat restavrator-
skemu centru, so bili popolno-
ma presenečeni nad identič-
nostjo alg v kosu ograje in tem 
kosu. In tako smo lahko nare-
dili verodostojen, do zgodovi-
ne spoštljiv zaključek ograje. 

Gotska okna v Šentruper-
tu, zapleteno delo s školjč-
nimi motivi na novomeškem 
Rotovžu, dela na obrednem 
prostoru in stopnicah bazi-
like na Brezjah, so bili to po-
sebni trenutki?

Franc�Kocjan�(foto:�M.�Mavsar)

Vsaka stvar, ki jo delaš v živ-
ljenju, je odvisna od tega, kako 
zelo zares si to vzel. Nekomu, ki 
recimo ne veruje, pa bo šel de-
lat v cerkev, mu ne bo pomeni-
lo veliko, četudi je nekaj nare-
dil perfektno. Sem pa jaz imel 
vedno nekako srečo, da sem 
sodeloval z ljudmi s pogloblje-
nim duhom. Če si na čelu eki-
pe, moraš biti zgled tudi sam. 
Nekega dne sem recimo opa-
zil, kako so se fantje, s kateri-
mi smo delali na projektih in 
za katere sem vedel, da so npr. 
po izpovedi muslimani, iskre-
no poklonili pred oltarjem v 
cerkvi. To je to. Globoko, srčno 
spoštovanje do svetega. In ra-
zumevanje, kaj je kamen in za-
kaj je toliko več.

Bili ste mentor mnogim ge-
neracijam mladih kamno-
sekov, ki vas imajo glede 
na povedano v zelo lepem 
spominu. Menda pa da zna-
te hitro oceniti, kdo ima po-
tencial, da iz kamna izvabi 
najboljše? 
No, to pač takoj vidiš. Ali ima 
na primer človek strah, da pri-
me orodje v roke, ali je frfrast. 
Če mu trikrat pokažeš, pa bo 
še vedno naredil isto napako, 
potem je velika možnost, da 
to pač ni zanj. Pa tudi odvis-
no od tega, kako je človek na-
ravnan. Večina v vsem drugem 
išče napake, ne v sebi, in tak 
pri delu s kamnom res nima 
prihodnosti. Moraš biti samo-
kritičen. In vedeti, da kamen 
ne dovoli bližnjic. Ne moreš 
kar preskočiti neke faze. Vse 
napake, vsaka bližnjica, vsa-
ka napačna odločitev za odbir 
ali izbrani postopek se resnič-
no zelo vidijo. Osnova je torej 
spoštovanje do materiala in do 
dela, do nenehne vaje, učenja. 
Resnica obdelave kamna pa je, 
da pravzaprav kamen ukazu-
je tebi. Kos naravnega kamna 
te vodi. Če boš recimo odvzel 
malo preveč tu ali tam, bo kos 
uničen, izdelka pa ven ne bo 
mogoče dobiti. Polno je pove-
zanih zakonitosti v tem kosu 
kamna. Ti ga opazuješ, mu 
slediš, upaš, da predvidevaš 
prav in poskušaš od sebe dati 
le najboljše. 

� Maruša�Mavsar

Detajli� so�pri�obnavljanju�kulturne�dediščine� izredno�po-
membni.�Kamen�mora�biti�takšen,�kot�uporabljen�pred�sto-
letji.�To�pa�je�svojevrsten�izziv�(foto:�M.�Mirt).

V�čudoviti�grad�Pišece�je�bilo�
v�prvih�letih�samostojne�dr-
žave�vloženih�tudi�ogromno�
ur�dela�in�znanja�kamnoseka�
Kocjana�in�njegovih�zaposle-
nih�(foto:�M.�Mirt).

Kocjan�pri�izdelavi�obeležja,�posvečenega�škofu�dr.�Stanisla-
vu�Leniču,�ki�od�2012�blagoslovljen�stoji�v�Župeči�vasi�(foto:�
osebni�arhiv).

4. decembra je godovala sveta Barbara. Če se je pomen tega 
praz nika kot mnogih danes izgubil, pa je imel nekdaj zelo veli-
ko vlogo tudi v naših krajih, predvsem pri vlivanju upanja rudar-
jem v vsakokratno srečno vrnitev na površje. A Barbarina pove-
zava s kamninami je širša – velja tudi za zavetnico kamnosekov. 
Ljudi, ki kamen spreminjajo iz velikih gmot v uporabne, lepe ob-
like. Kamninam smo veliko strani namenili v prejšnji številki. 
Kamnoseki pa so tisti, ki s temi kamninami vsakodnevno dela-
jo. Z delom puščajo večstoletne sledi. Sledita še zgodbi – enega 
največjih mojstrov kamnosekov in restavratorjev v državi ter 
mladega Posavca, ki v kamnu išče svoj mladostni izraz.  M. M.  
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Rok Verstovšek Tanšek je že 
od malih nog rad delal z ro-
kami in ustvarjal, zato se je 
po opravljeni maturi vpisal v 
program strojnega oblikova-
nja v Novi Gorici, imel tudi že 
sprejemne izpite, a so ga zara-
di premajhnega vpisa odpove-
dali nekaj tednov pred začet-
kom predvidenega izvajanja. 

Na hitro se je moral odločiti in 
najti drugo študijsko smer. Ker 
ima sorodnike v Sežani, je že 
od prej poznal Višjo strokovno 
šolo ŠC Srečka Kosovela, kjer 
se izvaja tudi program obliko-
vanje materialov – kamen. »Če 
hočeš postati kamnosek, je to v 
bistvu edina možnost šolanja, 
obstaja sicer še srednja grad-
bena šola v Ljubljani, ki ima 
program kamnosek,« poja-

snjuje. Dveletni program v Se-
žani mu je prinesel veliko pri-
dobljenega znanja, predvsem v 
praksi. V času šolanja jo je op-
ravljal v Kamnoseštvu Jakša 
v Krškem. »Izdelovanje spo-
menikov, polic, stopnic in po-
dobnega mi ni bilo preveč za-
nimivo, veliko raje sem delal 
z ročnim orodjem,« pove Rok, 

ki izpostavlja svo-
jega predavatelja in 
mentorja Damjana 
Švaro, od katere-
ga se je veliko nau-
čil. Ravno slednji je 
bil tisti, ki je Roku 
in njegovemu sošol-
cu Tilnu Megliču iz 
Mokronoga predla-
gal udeležbo na tek-
movanju EuroSkills, 
prestižnem evrop-
skem tekmovanju 
mladih strokovnja-
kov, starih med 18 in 

25 leti, ki vsaki dve leti tekmu-
jejo v več kot 37 različnih po-
klicnih panogah, tudi v kamno-
seštvu. Po tretjem mestu na 
predtekmovanju je Rok na dr-
žavnem tekmovanju Slovenia-
Skills osvojil prvo in se tako 
uvrstil na EuroSkills, ki je v za-
četku decembra 2016 potekalo 
v švedskem Göteborgu. »Na tri-
dnevnem tekmovanju smo mo-
rali izklesati polovico gotskega 

okna s krožnimi izseki, za kar 
smo imeli na voljo samo 18 ur. 
Pri tem je treba biti na milime-
ter natančen, drugače ne dobiš 
vseh točk. Ker niso našli ustre-
zne kamnine, so pripeljali bel-
gijski modri kamen, ki je izred-
no trd,« opisuje in dodaja, da je 
pred odhodom na tekmovanje 
v intenzivno pripravo vložil 
krepko čez tisoč ur. »Tekmova-
nje je tako fizično kot psihično 
naporno. V moji kategoriji štir-
je od desetih prijavljenih sploh 
niso prišli, ker so verjetno oce-
nili, da je naloga prezahtev-
na. Na koncu smo samo trije 
končali izdelek,« pravi Rok, ki 
je prizorišče zapuščal zelo ve-
sel – kako tudi ne, ko pa so ga 
sodniki ocenili tako dobro, da 
je osvojil končno drugo mes-
to oz. postal evropski podpr-
vak! Dosegel je tudi najbolj iz-
stopajoč rezultat med desetimi 
udeleženci iz Slovenije. »Sodni-
ki so me tako dobro ocenili za-
radi natančnosti pa tudi zara-
di orodja, saj sem si nekatero 
orodje, npr. širša in polkrožna 
dleta, izdelal kar sam. Orod-
je na trgu je namreč drago in 
preveč robustno.«

NI SE ODLOČIL ZA TUJINO

Vodja delavnice na Švedskem 
je bil Anglež in je Roku ponu-

dil službo v Angliji: »Šlo je za 
delo v restavratorskem cen-
tru. Na koncu sem se odlo-
čil, da ne bom šel v tujino, saj 
me zaenkrat še ne vleče ven 
iz države.« Letos je bil men-
tor svojemu sošolcu Tilnu, ki 
je na EuroSkills osvojil 5. mes-
to. Po Rokovih besedah veči-
na kamnosekov ne pozna tega 
tekmovanja, sploh ne tukaj 
v Posavju, drugače je na pri-
morskem oz. kraškem obmo-
čju, kjer ima kamnoseštvo že 
določeno tradicijo in je kamen 
med ljudmi bolj domač. Tudi iz 
tega razloga je v posavski regi-
ji težje izdelovati in prodajati 
izdelke iz kamna, še pravi. Na 
vprašanje, kako sam vidi sta-
nje v kamnoseštvu, odgovar-
ja: »Moram reči, da se stanje 
v kamnoseštvu in sam pogled 
na to področje izboljšuje, eden 
od razlogov je zagotovo tudi to 
tekmovanje. Tudi na višji stro-
kovni šoli, ki obstaja šele deset 
let, je bil na začetku vpis slab, 
v zadnjih letih pa se počasi po-
večuje, tako da obstaja določe-
no zanimanje za ta poklic.« Do-
daja, da tudi zaradi tega, ker se 
v zadnjem času spet bolj ogla-
šuje deficitarne poklice, kamor 
spada tudi kamnosek. »Čeprav 
se mi zdi, da za nas, kamnose-
ke, ljudje še vedno mislijo, češ, 
nismo uspeli na drugi smeri 

in je bila to naša druga izbira 
oz. smo šli v to smer sami taki 
s slabšimi ocenami, kar seve-
da ne drži,« pripomni. Doda-
ja, da če želi nekdo izdelovati 
police, spomenike ipd., mu ni 
tako težko dobiti službe v ka-
kšnem kamnoseštvu, če pa želi 
izdelovati kaj drugega – Rok, ki 
trenutno s kamnom nima nič 
opravka, saj je serviser v bre-
žiškem Baby centru, razmi-
šlja, da bi imel enkrat svoj s.p. 
–, pa je veliko težje. »Zanima-
jo me še tudi druga področja 
oblikovanja. Veliko je odvisno 
tudi od razpoložljivih finanč-
nih sredstev. Če bi država to-
vrstne poklice bolje podpirala, 
bi bilo zagotovo tudi nam, mla-
dim, veliko lažje začeti samos-
tojno pot in si na tem področju 
ustvariti kariero.«  

ZNATI ZAMENJATI ŽARNICO 
JE NORMALNO

Po njegovem mnenju bi bilo 
treba mlade veliko več spod-
bujati, da znajo narediti tudi 

kaj sami z rokami in da tudi 
logično razmišljajo pri tem. 
»Da znaš zamenjati žarnico in 
zategniti vijak, se mi zdi čisto 
normalno, a v resnici tega ne 
zna vsak. Glede na to, da živi-
mo na podeželju, bi bilo to še 
toliko bolj logično, pa ni.« Do-
daja, da bi lahko organizira-
li tudi delavnice za mlade, na 
katerih bi predstavili poklic 
kamnoseka, na kraškem ob-
močju že imajo nekaj podob-
nega. Rok, ki bi si rad doma 
uredil delavnico, pravi, da sta 
kamen in njegova obdelava kar 
draga, zato ta material še ved-
no velja za malo višji standard, 
luksuz. »Lesena miza je seveda 
cenejša kot kamnita, zato bodo 
predvsem tisti z manj denarja 
izbrali prvo. Vseeno se mi zdi, 
da ljudje vedno pogosteje izbi-
rajo tudi kamnite izdelke,« še 
meni Rok, ki svojo prihodnost 
zaenkrat še težko opiše, cilja 
pa na kombinacijo strojništva 
in oblikovanja.

� Rok�Retelj

Interes za kamnoseka obstaja
PIRŠENBREG – Pravi, da se je v svojem poklicu znašel bolj po naključju, saj ga je po končani gimnaziji zanima-
la kombinacija strojništva in oblikovanja, a mu ni žal, da se je tako odločil. Predstavljamo mladega kamnose-
ka Roka Verstovška Tanška iz Piršenbrega, ki se lahko pri svojih 24 letih pohvali, da je bil že drugi v Evropi. 

Rok� Verstovšek� Tanšek�med� izdelova-
njem�kamna�(foto:�osebni�arhiv)

Mladi�kamnosek�z�mentorjem�in�sodnikom�ob�končnem�izdel-
ku�(foto:�osebni�arhiv)
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

Branju prijazna občina je na-
ziv, ki ga podeljuje Združenje 
splošnih knjižnic v sodelovanju 
s Skupnostjo občin Slovenije in 
Ministrstvom za kulturo RS. Z 
nazivom želijo poudariti aktiven 
prispevek občine  za  izboljšanje 
bralne pismenosti, spodbujanje 
branja in razvoj bralne kulture v 
lokalni skupnosti. Po uspešnem 
prvem natečaju v letu 2017, ko 
je med 27 prijavljenimi občinami 
nazive prejelo 18 občin, se pro-
jekt nadaljuje. Pritegnil je veli-
ko zanimanja za uvedbo dobrih 
praks v lokalnih skupnostih na 
področju bralne kulture in bral-

Psička Živa (18499B) je stara ok-
rog 7 mesecev, zelo prijazna in 
igriva. Živa je že sterilizirana in 
cepljena. Želi si lastnika, ki ji bo 
nudil življenje v prijaznem in od-
govornem domu.

Psička Pika (18553B) je stara 
cca. 1 leto, manjše rasti, nežne-
ga karakterja in čaka na ljubeče 
lastnike, ki ji bodo zagotovili to-
pel in varen dom. 

Medo (18519B) je 8 let star 
kuža, ki je pred kakšnim mese-
cem prišel v zavetišče in tukaj 
dobil novo priložnost za lepše 
življenje. Je zelo prijazen, obo-
žuje sprehode in je primeren za 
starejše ljudi. 

Kot je povedal direktor ZD Breži-
ce Dražen Levojević, se je Zdrav-
stveni dom Brežice skupaj z Ob-
čino Brežice prijavil na razpis 
Ministrstva za zdravje za nakup 
vozila urgentnega zdravnika. 9. 
avgusta 2018 je ministrstvo iz-
dalo sklep o sofinanciranju in-
vesticije iz državnega proračuna 
v višini 16.752,60 EUR, Občina 
Brežice in Zdravstveni dom Bre-
žice pa sta zagotovila razliko do 
pogodbene vrednosti (vrednost 
vozila 29.919,84 EUR in nad-
gradnja vozila za namen urgen-
tnega zdravnika 18.558,18 EUR, 
skupaj 48.478,02 EUR z vključe-
nim DDV).

Na podlagi razpisa je bila za 
sklop 1 – Dobava vozila za ur-
gentnega zdravnika ZD Brežice 

Novo vozilo za opravljanje dejavnosti 
Zdravstvenega doma Brežice
29. novembra je pred Zdravstvenim domom Brežice potekala simbolična predaja novega vozila za urgentnega zdrav-
nika ZD Brežice. Novo vozilo, za katerega sta državna sredstva pridobila ZD Brežice in Občina Brežice, bo bistveno pri-
spevalo k varnosti in udobju tako uporabnikov kot uslužbencev zavoda. Ključe novega vozila je zdravnici Mojci Piber-
nik, dr. med., predal župan občine Brežice Ivan Molan. 

– dobava vozila izbrana avtohi-
ša Radanovič Brežice d.o.o., za 
sklop 2 – Dobava vozila za ur-
gentnega zdravnika ZD Breži-
ce – nadgradnja vozila pa Me-
ditra d.o.o. iz Ljubljane. Gre za 
avtomobil znamke Volkswagen 
Tiguan Comfort edition 2.0 TDI 
SCR 4M, bele barve. V avtomo-
bilu se nahaja defibrilator, pulzni 
oksimeter, naprava za merje-
nje krvnega tlaka, reanimacij-
ska oprema z nujnimi zdravili, 
infuzijskimi tekočinami in kisi-
kom, reanimacijska torba, vra-
tne opornice in sanitetna opre-
ma za oskrbo poškodb. V vozilu 
je tudi informacijska in teleko-
munikacijska oprema, skladna s 
Pravilnikom o dispečerski služ-
bi zdravstva, ter navigacijska na-
prava. 

RAZPIS ZA PRIZNANJA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV BREŽICE
Zveza kulturnih društev Brežice objavlja razpis za priznanja in 
odličja za leto 2018 posameznikom in društvom za dolgoletno 
uspešno in odgovorno delo ter posebne uspehe in dosežke na 
področju različnih oblik ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki imajo 
poseben pomen za razvoj kulture v občini Brežice.
Razpis je objavljen na spletni strani Zveze kulturnih društev 
Brežice. https://www.zkd-brezice.si/.
Predlagatelji so lahko kulturna društva in ZKD, krajevne in druge 
organizacije, ustanove in posamezniki. 
Predloge pošljite do petka, 11. januarja 2019, priznanja in odličja 
bodo podeljena na osrednji občinski slovesnosti ob slovenskem 
kulturnem prazniku 6. 2. 2019.

Občina Brežice je Branju prijazna občina
Na Ta veseli dan kulture je Občina Brežice na prireditvi v Velikih Laščah prejela naziv Branju prijazna občina. Naziv, ki 
so ga prvič podelili leta 2017, je letos pridobilo deset slovenskih občin. V imenu Občine Brežice je priznanje prejela 
vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Občini Brežice Patricia Čular, dogodka se 
je udeležila tudi direktorica Knjižnice Brežice mag. Tea Bemkoč. 

ne pismenosti, kar je bil osnovni 
cilj projekta. V letu 2018 so dobi-
tnice naziva poleg občine Brežice 
še občine Celje, Divača, Dolenj-
ske Toplice, Domžale, Grosuplje, 
Jesenice, Medvode, Vrhnika in 
Zreče.

Strokovna komisija je kot kako-
vostne in dobre prakse v občini 
Brežice prepoznala povezovanje 
občine z društvi, sodelovanje ce-
lotne lokalne skupnosti, podar-

janje knjig ob različnih dosežkih 
otrok in mladih, ohranjanje in 
spodbujanje branja pisane be-
sede ter skrb, da v pozabo ne 
gredo velika imena, kot sta jezi-
koslovec dr. Jože Toporišič in slo-
varopisec Maks Pleteršnik. Obči-
na Brežice, javni zavodi, društva, 
posamezniki ter predvsem Knji-
žnica Brežice, so tisti, ki imajo pri 
bralni kulturi in pismenosti naj-
pomembnejše poslanstvo v bre-
žiški lokalni skupnosti. Predstavniki občin, ki so prejele priznanje Branju prijazna občina

VOLITVE V OBČINSKI SVET
Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo volilno pravico skupaj 
20.464 volivcev. Skupaj je glasovalo 10.399 volivcev ali 50,82 % od 
vseh volivcev.   

V volilni enoti 1 (območje KS Brežice, Šentlenart in Zakot-Bukošek-
-Trnje) so bili izvoljeni: Jožica SUŠIN (DeSUS), Andrej VIZJAK (SDS), 
Vinko OGOREVC (SDS), Matija KOLARIČ (SD), Aljoša ROVAN (Levica), 
Alenka ČERNELIČ KROŠELJ (Ljudje za ljudi),  Stanko TOMŠE (SMC), dr. 
Tomaž TEROPŠIČ (SMC) in Jurij PEZDIRC (Lista SONCE).

V volilni enoti 2 (območje KS Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Jese-
nice na Dolenjskem, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Doli-
na in Velike Malence) so bili izvoljeni: Mila LEVEC (SDS), Aleksan-
der GAJSKI (SDS), Bogdan PALOVŠNIK (SD), Peter DIRNBEK (Levica), 
Marijan ŽIBERT (ROK), Igor ZORČIČ (SMC), Darko UDOVIČ (SMC) in 
Mladen STRNIŠA (Lista SONCE).

V volilni enoti 3 (območje KS Dobova, Globoko in Kapele) so bili iz-
voljeni: Ivan MOLAN (SDS), Tatjana MOČAN (SDS), Mihael PETANČIČ 
(SDS), Mira ŠULER (SDS), Martina ŽIVIČ (SD) in dr. Stanka PRESKAR 
(SMC).

V volilni enoti 4 (območje KS Artiče, Bizeljsko, Križe, Pečice, Pi-
šece in Sromlje) so bili izvoljeni: Peter SKRIVALNIK (DeSUS), Katja 
ČANŽAR (SDS), Bernardka OGOREVC (SD), Matejka KMETIČ (Ljudje 
za ljudi), Herman PREMELČ (SMC), Miran OMERZEL (SLS) in Ferdo 
PINTERIČ (Lista SONCE).

VOLITVE ŽUPANA
1. KROG VOLITEV – Na volitvah 18. novembra 2018 je imelo volil-
no pravico skupaj 20.464 volivcev. Skupaj je glasoval 10.401 voli-
vec ali 50,83 % od vseh volivcev. Kandidati so dobili naslednje šte-
vilo glasov:

Zap. 
št. KANDIDAT ŠT. GLASOV % GLASOV

1 Ivan MOLAN 5.150 49,82

2 Matija KOLARIČ 950   9,19

3 Igor ZORČIČ 2.909 28,14

4 Andrej GERJEVIČ 624   6,04

5 Peter DIRNBEK 705   6,82

Zakon o lokalnih volitvah določa, da če noben kandidat ne dobi ve-
čine glasov, se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta 
dobila največ glasov. 

2. KROG VOLITEV ZA ŽUPANA – Na volitvah 2. decembra 2018 je 
imelo volilno pravico skupaj 20.470 volivcev. Skupaj je glasovalo 
10.435 volivcev ali 50,98 % od vseh volivcev. Kandidata sta dobila 
naslednje število glasov:

Zap. 
št. KANDIDAT ŠT. GLASOV % GLASOV

1 Ivan MOLAN 5.685 54,65

2 Igor ZORČIČ 4.718 45,35

POROČILO O IZIDU LOKALNIH VOLITEV 2018 
ZA OBČINSKI SVET IN ŽUPANA
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Svetovnemu dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, ki je le-
tos potekal pod sloganom Če bi ceste spregovorile – Prispevajmo 
svoj delež k izboljšanju varnosti v cestnem prometu, so se 25. no-
vembra pridružili tudi v Krškem. V organizaciji Občine Krško ter 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so se na Trgu 
Matije Gubca pri obeležju s prižigom sveč poklonili vsem žrtvam 
prometnih nesreč.

Zavod Varna pot je pod okriljem Organizacije združenih narodov, 
Svetovne zdravstvene organizacije ter Evropskega združenja žrtev 
prometnih nesreč že dvanajstič zapored letos obeležil svetovni dan 
spomina na žrtve prometnih nesreč. Kot je uvodoma povedala Ro-
mana Pečnik z Občine Krško, se na ta dan spominjamo vseh, ki so 
umrli ali se poškodovali v prometnih nesrečah, pa tudi njihovih bli-
žnjih, prijateljev, sodelavcev in znancev.
Župan občine Krško mag. Miran Stanko je poudaril pomen preven-
tive in ozaveščanja voznikov oz. odgovornosti, ki jo ima vsak ude-
leženec v prometu. V letošnjem letu sta se na cestah v občini Kr-
ško zgodili dve prometni nesreči s smrtnim izidom, lani in predlani 
pa po tri. S pesmijo in glasbo so dogodek popestrile učenke OŠ Ju-
rija Dalmatina Krško.

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2019

Občinska uprava občine Krško ureja bazo zavezancev za plači-
lo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 
2019, ki se odmerja v skladu z Odlokom o nadomestilu za upo-
rabo stavbnega zemljišča v Občini Krško (Uradni list RS, št. 
104/2015). Podatke o zavezancih in stavbnem zemljišču pri-
dobiva na podlagi prijave neposrednega uporabnika zemljišča, 
od upravnega organa pristojnega za izdajo dovoljenja za pose-
ge v prostor ter iz uradnih evidenc. Zavezanci so dolžni prija-
viti Občinski upravi občine Krško nastanek obveznosti plačila 
nadomestila po navedenem odloku in vse spremembe, ki vpli-
vajo na odmero nadomestila, in sicer v 30 dneh po nastanku 
obveznosti oziroma po spremembi. Za izračun nadomestila se 
uporabljajo podatki iz uradnih evidenc. Če ti podatki niso do-
stopni, je zavezanec za plačilo dolžan na poziv občinske upra-
ve Občine Krško v roku 15 dni od prejema poziva, posredova-
ti verodostojne podatke, ki omogočajo odmero nadomestila. 
Spremembe glede zavezanca za nadomestilo za uporabo stav-
bnega zemljišča, ki nastanejo med letom, veljajo od 1. januar-
ja naslednjega leta, če so na način in v roku, ki ga je določa od-
lok, priglašene pri občinski upravi.

Kljub dejstvu, da bazo zavezancev redno ažuriramo na podla-
gi prejetih vlog in uradnih evidenc, da zmanjšamo število pri-
tožb, še vedno obstaja verjetnost napak, ko iz uradne eviden-
ce ni razviden zavezanec, lastnina ali površina (npr. sprememba 
najemnikov poslovnih prostorov ali stanovanj, sprememba upo-
rabnika stanovanja, poslovnega prostora in podobno). Zaradi 
navedenega zavezance pozivamo, da pri občinski upravi pre-
verijo podatke, predvsem kadar je šlo za spremembe, ki lahko 
vplivajo na izračun NUSZ. 

Hkrati pozivamo zavezance za plačilo NUSZ, ki so v skladu 12. 
in 13. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Krško (Uradni list RS, št. 104/2015) upra-
vičeni do oprostitve plačila nadomestila, da do 31. januarja 
2019 podajo vlogo za oprostitev na Finančni urad Brežice, Ces-
ta prvih borcev 39a, 8250 Brežice.

Za vsebinska vprašanja glede odmere se lahko zavezanci obr-
nejo tudi na Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja Ob-
čine Krško oz. na Petro Povše. Telefon: 07 49 81 334, e-naslov: 
petra.povse@krsko.si

Javni razpisi za sofinanciranje programov 
in projektov s področja družbene dejavnosti 
v letu 2019
7. decembra 2018 objavlja Občina Krško javne razpise za sofinan-
ciranje programov in projektov s področja družbenih dejavno-
sti v letu 2019, in sicer za kulturne programe in projekte, projek-
te obnove kulturne dediščine, programe in projekte za otroke in 
mladino, projekte za uresničevaje projektov za doseganje ciljev 
Lokalnega programa za mladino v občini Krško 2016 – 2019, pro-
grame s področja tehnične kulture in programe s področja soci-
alnega in zdravstvenega varstva ter programe s področja športa. 
Prav tako objavlja tudi Javni poziv za sofinanciranje kulturnih pro-
gramov protokolarnega značaja v letu 2019. Rok za oddajo vlog 
je 7. januar 2019. Razpisna dokumentacija je od dneva objave 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kr-
ško www.krsko.si, zainteresirani pa jo lahko v tem roku dvignejo v 
času uradnih dni tudi na Oddelku za družbene dejavnosti Občine 
Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, kjer dobijo tudi dodatne informacije.

Krškemu priznanje 
Planetu Zemlja prijazna občina
Občina Krško je tudi letos v okviru vseslovenskega natečaja prejela 
priznanje društva Planet Zemlja za svoje delo v smeri zagotavljanja 
kakovostnega in zdravega okolja. Priznanje je na včerajšnji osrednji 
prireditvi sejma Narava-zdravje na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani prevzel župan občine Krško mag. Miran Stanko.

Kot so zapisali v društvu Planet Zemlja, je občina priznanje prejela 
za odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih dano-
sti, ustvarjanje boljše kakovosti bivanja občank in občanov ter dobro 
informiranje o pravilnem odnosu do okolja za te in prihodnje gene-
racije. Sicer pa se je krška občina uvrstila v ožji izbor enajstih občin, 
ki so se po posameznih kategorijah glede na število prebivalcev po-
tegovale za naziv Planetu Zemlja prijazna občina.
Strokovna komisija je občine ocenjevala na področjih energetike, 
ravnanja z gozdovi, upravljanja z odpadki, krožnega gospodarstva, 
trajnostnega turizma, lokalne samooskrbe, urejenosti otroških igri-
šč, varovanja narave, sejemske dejavnosti, hrupa, prometa in komu-
niciranja. Vsako od dvanajstih področij ocenjujejo vrhunski sloven-
ski strokovnjaki, med institucijami pa pri natečaju sodelujejo ZRMK, 
Zavod za gozdove Slovenije, Inštitut Wcycle, Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod RS za varstvo narave, Nacio-
nalni inštitut za javno zdravje in Gospodarsko razstavišče Ljubljana.

Rekonstrukcija objekta na Bohoričevi v Krškem 
za štiri nova stanovanja
Občina Krško je pred dobrim mesecem dni začela z rušenjem dotra-
janega stanovanjskega objekta na Bohoričevi ulici v Krškem, v ne-
posredni bližini objekta občine oziroma upravne enote. Zgradila 
bo nov objekt, v katerem bodo uredili štiri stanovanjske enote, v 
pritličnih prostorih pa bodo arhiv, garaža in skladišče za potrebe 
Občine Krško.

Kot je pojasnil skrbnik projekta Miloš Kukovičič z Občine Krško, je 
bil sicer prazen objekt dotrajan, slabo vzdrževan in nefunkciona-
len za potrebe današnjega časa, saj je bil grajen leta 1908. Dvo-
riščna stena v nadstropju in kleti je bila razpokana in posedena, 
stropne konstrukcije povešene, strešna konstrukcija in (prvotna) 
kritina dotrajana. Objekt je bil statično neprimeren za obnovo, zato 
je bila potrebna rekonstrukcija. Z naložbo v višini 340.000 evrov 
bo Občina Krško tako povečala stanovanjske kapacitete, saj bodo v 
nadstropju in mansardi po dve stanovanji. Naložba v I. fazi obsega 
gradbeno obrtniška dela, v II. fazi pa poleg obrtniških še inštalacij-
ska dela. Rekonstrukcija bo predvidoma končana  v naslednjem letu.

Na srečanju Mednarodne agencije za jedrsko 
energijo sodelovala tudi Občina Krško
Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) na Dunaju je med 
12. in 16. novembrom pripravila srečanje na temo izmenjave izku-
šenj lokalnih skupnosti v procesih umeščanja jedrskih objektov in 
ravnanju z radioaktivnimi odpadki. V okviru Združenja evropskih 
občin z jedrskimi objekti (GMF) se je srečanja udeležila tudi direk-
torica občinske uprave Občine Krško Melita Čopar.

Kot so se strinjali udeleženci srečanja, tako predstavniki iz različnih 
evropskih in drugih držav sveta, imajo lokalne skupnosti v procesu 
umeščanja jedrskih objektov in programih ravnanja z radioaktivni-
mi odpadki ključno vlogo. Cilj srečanja je bil predvsem zbrati različ-
ne poglede na te procese, predvsem glede dialoga znotraj lokalne 
skupnosti in njegovo širjenje izven skupnosti, izkušnje posameznih 
udeležencev pa naj bi vključili kot priporočila v nadaljnje aktivno-
sti agencije. Po besedah Čoparjeve je, kot je bilo slišati na srečanju, 
pomembno sodelovanje ključnih deležnikov v procesu umeščanja 
jedrskega objekta v prostor, predvsem od države, lokalne skupnos-
ti in samih upravljavcev objekta. Slovenija je bila dober primer v 
procesu umeščanja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih od-
padkov v Vrbini. V prihodnje pa bo potrebno v procese predvsem 
vključevati mlade.

V spomin na žrtve prometnih nesreč 
prižgali sveče

Na vzporedni cesti ob Cesti 4. julija od krožišča do stanovanjskih 
blokov v tem tednu na parkiriščih potekajo vzdrževalna dela. Pri le-
karni je urejen nov parkirni prostor za invalide, na celotnem obmo-
čju pa bo vzpostavljena cona mirujočega prometa – modra cona, 
kar pomeni, da bo parkiranje časovno omejeno na dve uri. Zato bo 
potrebno označiti čas prihoda. Določitev modre cone je zapisana v 
Celostni prometni strategiji občine Krško, cilj pa je, da občani par-
kirajo le v času opravkov. 

Modra cona za kratkotrajno parkiranje na Vidmu 

w w w. k r s k o . s i
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Upravna enota Sevnica je tudi letos, tokrat že 12. leto, v sodelova-
nju z Občino Sevnica pripravila vsakoletno strokovno ekskurzijo za 
študente ljubljanske Fakultete za upravo, katere osrednji namen je 
bil predstaviti informacijske sisteme in elektronske baze podatkov. 
Po uvodnem pozdravu načelnice Mojce Dolar je gostom občino z 
demografskega in gospodarskega vidika predstavil župan Srečko Oc-
virk. Gost dogodka je bil tudi državni sekretar na ministrstvu za jav-
no upravo Leon Behin. Po sprejemu, ki je potekal na Gradu Sevni-
ca, so študenti obiskali upravno enoto, občino in geodetsko upravo 
s predstavitvami delovanja informacijskih sistemov v praksi.

Potrdili odgovoren odnos do Zemlje
Vse od leta 2010 v organizaciji društva Planet Zemlja poteka vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna občina. So-
delujoče občine so letos presojali na 12 okoljskih področjih. 

Nazivi Planetu Zemlja prijazna 
občina in priznanja najboljšim po 
posameznih kategorijah so bili 
podeljeni v sklopu sejma Nara-
va zdravje na Gospodarskem raz-
stavišču v Ljubljani. Občina Sev-
nica je kategoriji občin z več kot 
10 tisoč prebivalci vnovič prejela 
priznanje za odgovorno prizade-
vanje na področju varovanja na-
ravnih danosti, ustvarjanje bolj-
še kakovosti bivanja občank in 
občanov ter dobro informiranje 
o pravilnem odnosu do okolja za 
te in prihodnje generacije.

Sodelovanje občinam prinaša 
več priložnosti, med njimi idej 
za izboljšave kakovosti bivanja, 
povezovanje lokalnih skupnos-
ti s stroko, ki nakazuje vpraša-

nja in ponuja odgovore, pa tudi 
podrobnejšo analizo stanja na 
področjih, ki jih natečaj razi-

skuje.

Strokovna komisija je tako ob-

čine ocenjevala na področjih 
energetike, ravnanja z gozdovi, 
upravljanja z odpadki, krožne-
ga gospodarstva, trajnostnega 
turizma, lokalne samooskrbe, 
urejenosti otroških igrišč, varo-
vanja narave, sejemske dejav-
nosti, hrupa, prometa in komu-
niciranja.

Vsako od področij ocenjujejo 
vrhunski slovenski strokovnja-
ki, pri natečaju pa sodelujejo: 
gradbeni inštitut ZRMK, Zavod 
za gozdove Slovenije, Inštitut 
Wcycle, Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, 
Zavod Republike Slovenije za 
varstvo narave, Nacionalni in-
štitut za javno zdravje in Go-
spodarsko razstavišče Ljubljana.

Priznanje je v imenu Občine Sevnica prevzel župan Srečko Ocvirk 
in ob tem na sejmu obiskal tudi stojnico Kmečke zadruge Sevnica, 
enega od podjetij, povezanih z darovi narave.

Predstavili konservatorsko-restavratorske 
posege na Gradu Sevnica
V zadnjih letih so bila na Gradu Sevnica in v njegovi širši okolici v skrbi za ohranitev tega edinstvenega kulturnega 
objekta opravljena številna prenovitvena dela. Grad je bil z letošnjim letom še dodatno olepšan, saj so bila opravljena 
konservatorsko-restavratorska dela na kamnitih elementih atrija gradu ter obnovljene stenske in stropne poslikave na 
hodnikih gradu. Javna predstavitev opravljenih posegov je potekala konec novembra. 

Konservatorsko-restavratorska 
dela so potekala pod strokov-
nim nadzorom celjske enote Za-
voda za varstvo kulturne dediš-
čine Slovenije, v imenu katere je 
navzoče pozdravila vodja enote 
Danijela Brišnik. Vsebino kon-
servatorsko-restavratorskih del 
je opravilo podjetje Gnom d. o. 
o. iz Ljubljane. Strokovno razla-
go s predstavitvijo opravljenih 
posegov je ob fotografijah in ob 
ogledu po grajskih prostorih po-
dal direktor Jože Drešar.

Župan Srečko Ocvirk in direkto-
rica KŠTM Sevnica Mojca Per-
novšek sta se kot predstavnika 
lastnika in skrbnika gradu za so-
delovanje pri izvedbi zahvalila 
Ministrstvu za kulturo Republike 
Slovenije in celjski območni eno-
ti Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije. Skupna vred-
nost ureditev je znašala 52 tisoč 
evrov; 32 tisoč evrov so znaša-
la proračunska sredstva občine, 
20 tisoč evrov pa je za izvedbo 
namenilo Ministrstvo za kulturo 
Republike Slovenije.
Izrazila sta zadovoljstvo nad dej-
stvom, da grajski zidovi nikoli ne 
samevajo. Bogatijo jih razni kon-
certi, razstave, protokolarni do-
godki, poroke, jubileji, poslovni 
dogodki. Prostor nudi grajske-

mu lutkovnemu gledališču, de-
lovanju Rotary kluba Sevnica in 
drugim, v sklopu grajskega kom-
pleksa je tudi grajski vinograd z 
vinsko kletjo in vinoteko, kavar-
na, v bližini so čebelarski dom, 
čebelnjak in druge dopolnitvene 
dejavnosti. Pod gradom je zna-
menita Lutrova klet, ki s svojimi 
freskami sodi med najlepše re-
nesančne umetnostne spome-
nike na Slovenskem. Romantič-
na podoba iz 19. stoletja je bila 
pred nekaj leti z obsežno inve-
sticijo povrnjena tudi grajskemu 
parku s širšo okolico.

Tudi izvedba konservatorsko re-

stavratorskih posegov na gra-
du Sevnica ima več pomembnih 

učinkov: ohranitev pomemb-
nih varovanih lastnosti gradu in 
estetskega izgleda, s tem pa tudi 
zanimanje tako laične kot tudi 
strokovne javnosti za elemente 
in ponudbo v gradu.

Ob tej priložnosti je bila odprta 
pregledna razstava večjih pose-
gov na Gradu Sevnica v zadnjem 
obdobju. Razstava je bila priprav-
ljena v sodelovanju z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine Slo-
venije, Območno enoto Celje, in 
Posavskim muzejem Brežice.
Z izbranimi melodijami je dogo-
dek glasbeno obogatila flavtist-
ka Zala Plazar ob spremljavi pi-
anistke Pandeline Atanasove iz 
Glasbene šole Sevnica.

Ob odprtju razstave večjih posegov na Gradu Sevnica v zadnjem 
obdobju

Ena letošnjih večjih infrastrukturnih izboljšav v mestu Sevnica je 
bila celovita ureditev Kladnikove ulice. Pridobitev prenovljene in 
modernizirane ulice je bila namenu predana 24. novembra. 

Na 300-metrskem od-
seku je bila izvedena 
novogradnja podpor-
nih zidov z vgraditvi-
jo varovalnih ograj, 
urejena sta odvodnja-
vanje in kanalizaci-
ja, potekala je sanaci-
ja vodovoda, vgradnja 
plinovoda, kabliranje 
elektro omrežja, iz-
vedena je bila zašči-
ta obstoječega optič-
nega omrežja in javne 

razsvetljave. Investicija se je nadaljevala s prometno-tehnično ure-
ditvijo vozišča, poskrbljeno je za večjo varnost pešcev. Urejene so 
vse mejne površine in cestni priključki. Investitorja projekta sta bila 
Občina Sevnica in Krajevna skupnost Sevnica v usklajevanju z uprav-
ljavci posameznih vodov in naprav. Skupni znesek vseh ureditev je 
znašal okrog 200 tisoč evrov. V kulturnem programu sobotnega do-
godka, ki so ga organizirali krajani Kladnikove ulice, je nastopila God-
ba Sevnica, zaplesale pa so mažoretke društva Trg Sevnica.

Župana občin Krško in Sevnica mag. Miran Stanko in Srečko Oc-
virk ter predsedniki krajevnih skupnosti Zabukovje, Blanca in Se-
novo so 21. novembra na Mrzli Planini skupaj z domačinko Marijo 
Dvoršak namenu predali obnovljen odsek ceste, ki povezuje Stra-
nje v občini Krško in Mrzlo Planino v sevniški občini. 

Prej makadamski kilometer dolg odsek je po obnovi razširjen in as-
faltiran, urejene so brežine, kar bo omogočalo predvsem varnejši 
promet. Občini sta za to skupno naložbo namenili dobrih 100 tisoč 
evrov. Kot sta poudarila župana obeh občin, je ta naložba odraz dob-
rega sodelovanja med občinama in tamkajšnjimi krajani.
Dela na območju občine Krško, kjer je Občina Krško od pomladi do 
poletja obnovila 400 metrov dolg odsek, so obsegala razširitev ces-
te ter pripravo podlage spodnjega ustroja ter asfaltiranje v skupni 
vrednosti 31 tisoč evrov.
Dolžina obnovljenega odseka je na območju sevniške občine znašala 
500 metrov. Izvedena je bila priprava spodnjega ustroja in razširitev 
prej makadamskega vozišča, sledila je asfaltacija odseka, umeščena 
je bila varovalna ograja. Vzporedno je bil obnovljen odsek lokalne-
ga vodovoda, na delu odseka je bilo izvedeno tudi odvodnjavanje. 
Skupna vrednost del je znašala okrog 70 tisoč evrov.
Krajšo slovesnost so s pesmijo in glasbo popestrili harmonikar Da-
vid Dvoršak in ljudske pevke Rosa po vodstvom Mirice Kolarič Kink 
iz Zabukovja. 
 Vir: Občini Krško in Sevnica

Odprtje prenovljene Kladnikove ulice v Sevnici

Po prerezu traku so prva po ulici zapeljala 
starodobna vozila.

S skupnimi močmi obnovili povezovalno cesto 
med občinama 

Ob prerezu traku

Obisk študentov ljubljanske Fakultete za upravo
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      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

16. december, 14.00–17.00 
Praznična rokodelska tržnica
15.00: lutkovna predstava Trije prašički in sladka 
ustvarjalnica z Dobrim možem
16.30: Znanje in veščine iz depoja 2: Snovanje in 
poustvarjanje štukatur, odprtje razstave

19. december, 18.00
Nuša Derenda, Čez 20 let, 
20. koncert

20. december, 11.00
Animirana Evropa
odprtje Posavske muzejske vitrine 

30. december, 19.00
5. Gala novoletni koncert: 
Nina Pirc, Nika Tkalec, Anja Žabkar

BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so 22. novembra 
odprli Posavsko muzejsko vitrino, v katero so postavili na 
ogled »priljubljeno okrasno punčko«.

Kot je uvodoma povedala direktorica Alenka Černelič Krošelj, 
je bil večer zanje poseben tako zaradi punčke kot zaradi njihove 
kustosinje Vlaste Dejak, ki je prišla 1. decembra 1980 v njiho-
vo hišo tudi kot punčka, tokratna razstava pa je njena zadnja, saj 
gre v zaslužen pokoj. Marca so pospremili v pokoj restavratorja 
Jožeta Lorberja, septembra pa dr. Ivanko Počkar.
Dejakova je predstavila nekoč zelo priljubljeno in popularno 
otroško punčko »bambolo«, ki je bila v 50. in 60. letih prejšnje-
ga stoletja najbolj iskano blago v tržaških trgovinah in na stoj-
nicah. »Bambola« ni bila namenjena otroški igri, temveč je slu-
žila kot okras na sredi zakonske postelje. »Da so tudi igrače in 
igre pomembni muzejski predmeti, dokazujejo tiste, ki so posta-

le del muzejske zbirke. Z njiho-
vo pomočjo lahko poleg ostalih 
muzejskih predmetov celovi-
to ponazorimo način življenja 
v različnih časovnih obdobjih. 
Otroško igranje in igrače so ne-
kaj najstarejšega in najlepše-
ga na svetu. Vsak odrasel člo-
vek nosi s seboj spomine na 
brezskrbno otroštvo, zaznamo-
vano z igro in veseljem. Med nji-
mi so spomini na igrače in igre 
gotovo med najmočnejšimi, so 

zrcalo časa, družbe, v kateri so nastala, in prostora, v katerem 
so se uporabljale. Tako je bilo tudi z velikimi italijanskimi punč-
kami,« je povedala kustosinja. »Bambole« – tržaški dnevnik Il Pi-
ccolo je 14. decembra 1960 poročal, da so v prvih devetih mese-
cih v Jugoslavijo prenesli več kot 143.000 punčk iz Trsta; njihova 
cena je bila od 1500 do 3500 lir, preprodajna pa trikrat višja – so 
bile izdelane iz papier macheja ali njemu podobne mase, pozne-
je iz plastike. Pri nas jih je bilo mogoče dobiti v turističnih kra-
jih, kot sta Rogaška Slatina in Postojna. Punčka je predstavljala 
statusni simbol, tako kot plisirano žensko krilo, dežni plašč 'šu-
škavec', maketa beneške gondole in Darwin ura. 
Razstavo je odprl župan Ivan Molan, pohvalil je izredno akti-
ven kolektiv, avtorici Dejakovi pa še posebej čestital za opravlje-
no delo in sodelovanje. Priložnostni kulturni program so izvedle 
mlade pevke otroškega pevskega zbora OŠ Brežice z mentorico 
Mašo Žveglič Poljšak. N.�J.�S.,�foto:�PMB

V vitrini punčka »bambola«

Vlasta�Dejak�ob�svoji�zadnji�
razstavi

BRESTANICA – V veliki dvorani gradu Rajhenburg je od 16. 
novembra dalje na ogled skupinska fotografska razstava »Če 
bi Slovenija bila«. Na njej razstavlja 18 slovenskih fotogra-
fov, katerih dela je izbral priznani francoski fotograf sloven-
skega rodu Klavdij Suban. 

Kot je dejal Suban ob otvoritvi razstave, ustvarjalci na fotografi-
jah vsak s svojo sporočilnostjo z različnih zornih kotov prikazu-
jejo Slovenijo, naj si gre za prikaz življenja na podeželju, mestu, 
družini, naravi, migracijskih tokov, vpetost ljudi v skupinska in 
individualna ustvarjanja ter razpoloženja. Fotografije so ustvari-
li Jošt Dolinšek, Jošt Franko, Katja Goljat, Ciril Jazbec, Irena 
Jurca, Jurij Korenjak, Primož Korošec, Tereza Kozinc, Meta 
Krese, Robert Marin, Dejan Mijović, Matej Povše, Boštjan Pu-
celj, Matjaž Rušt, Klemen Skubic, Ana Zibelnik, Manja Zore in 
domačinka Nina Sotelšek, sicer višja kustosinja v Mestnem mu-
zeju Krško. Na predlog slednje je razstava kot peta občasna raz-
stava umeščena v veliko dvorano rajhenburškega gradu.
Ob razstavi, ki jo je odprla direktorica krške občinske uprave 
Melita Čopar, z instrumentalnimi kitarskimi vložki pa pope-
stril Miha Koretič, so v Kulturnem domu Krško izdali tudi knji-
go umetnikov, ki jo je predstavila vodja muzejskih enot dr. Hele-
na Rožman. Razstava bo na ogled do 21. aprila prihodnje leto.
� B.�Mavsar�

Slovenija skozi fotografske oči

Zbrani�razstavljavci,�spredaj�drugi�z�desne�Klavdij�Suban,�ob�
njem�Nina�Sotelšek

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 152
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki

PRAVLJICA V GALERIJI
V predprazničnih dneh vas vabimo na 
pravljično-ustvarjalna druženja:

torek, 18. 12. 2018, ob 17. uri
Pravljični večer za otroke
Prisluhnili bomo pravljici, ki nam bo v navdih za 
ustvarjanje.

sreda, 19. 12. 2018, ob 17. uri
Pravljični večer za vse generacije
V družbi ustvarjalnih dam, ki izdelujejo zanimiva 
ročna dela v knjižnici Kostanjevica na Krki, bomo 
izdelali papirnate okraske s katerimi bomo 
okrasili božično smrečico.

četrtek, 20. 12. 2018, ob 18. uri
Pravljični večer za odrasle
Da nikoli nismo prestari za pravljice, nam bodo s 
svojim pripovedovanjem zgodb dokazali 
pripovedovalci iz Kulturnega društva Fabularij.

Pravljične večere pripravljamo v sodelovanju z 
Valvasorjevo knjižnico Krško, enota Kostanjevica na Krki.

Vljudno vabljeni!

Klavirski duo 
Bojan Gorišek & Milko 

Lazar in Zagrebški kvartet 
saksofonov

Koncert iz cikla ARSonica 2018
petek, 7. 12., ob 20. uri

SNG Drama Ljubljana: 
Ne pozabite na rože 

Odrska izpoved Polone Vetrih
za Zeleni in Modri abonma 

(darilna predstava) ter izven 
nedelja, 23. 12., ob 18. uri

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

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Galeriji Božidar Jakac so Ta ve-
seli dan kulture praznovali z odprtjem razstave »Upodobi-
tve Ivana Cankarja v zbirki Galerije Božidar Jakac« v Lamu-
tovem likovnem salonu.

S tem so, kot je povedal direktor galerije Goran Milovanović, 
obeležili dva pomembna kulturna dogodka: v okviru Cankarje-
vega leta so počastili stoletnico Cankarjeve smrti, še na mnoga 
leta pa nazdravili ustanovitelju galerije in častnemu meščanu 
Kostanjevice na Krki Ladu Smrekarju, ki je tega dne prazno-
val 90. rojstni dan.
Razstavo je predstavila kustosinja Kristina Simončič. Kot je po-
vedala, v kostanjeviški galeriji hranijo več kot 80 del, ki ponazar-
jajo bodisi upodobitve Ivana Cankarja različnih avtorjev bodisi so 
povezane z njegovimi literarnimi deli. Podobo našega največjega 
literata so v kiparskem, slikarskem ali grafičnem mediju ulovili 
Lojze Dolinar, Jože Gorjup, Janez Boljka in Franjo Stiplovšek. Po 
številu izstopajo dela kiparja Janeza Boljke, ki se je kar dve de-
setletji posvečal upodabljanju Ivana Cankarja v najrazličnejših 
variacijah. Razstavljeni sta tudi dve Cankarjevi upodobitvi do-
mačina Jožeta Gorjupa, v jedkanici in bronu, obe sta na ogled v 
Gorjupovi galeriji. Med razstavljenimi deli izstopa tudi celopos-
tavni kip Ivana Cankarja, ki ga je izdelal Lojze Dolinar. Na ogled 
je tudi serija originalnih linorezov Božidarja Jakca za prvo pog-
lavje Cankarjeve povesti Kurent, ki so v knjižni izdaji izšli leta 
1979. Razstavo dopolnjujejo Cankarjeva literarna dela, ki jih je 
za to priložnost posodila Valvasorjeva knjižnica Krško, ter citati 
iz Cankarjevih del, ki se navezujejo na ustvarjanje in umetnost.
Program na odprtju sta oblikovali violinistka Nina Pirc in dram-
ska igralka Ajda Smrekar, vnukinja slavljenca Lada Smrekarja.
� P.�Pavlovič

Počastili Cankarja in Smrekarja

Največ�razstavljenih�del�je�iz�opusa�Janeza�Boljke.

KRŠKO – V Galeriji Krško je od 27. novembra dalje na ogled raz-
stava umetnika Mita Gegiča, z naslovom Angeli v revirju. Ume-
tnika, ki je leta 2008 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje v Ljubljani in leta 2016 za svoje delo prejel presti-
žno nagrado Jakopičevo priznanje, je na odprtju predstavil Denis 
Volk, neodvisni kurator in likovni kritik. Svoja dosedanja slikar-
ska dela, na katerih upodablja lovske motive, je v Galeriji Krško 
povezal z ready-made objekti, ki glasno in vizualno pretresljivo 
govorijo o nadomestitvi živalskega s človeškim. Razstavo je odprl 
mag. Hrvoje Teo Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave, 
ki je poudaril, da se komaj kak slovenski umetnik v svojem delu 
sprašuje o pomenu lovstva, ekologije in varovanja narave in de-
jal, da so take razstave zelo pomembne, saj odpirajo prostor za 
diskurz o aktualnih temah. Vir:�MMK

V Krškem na ogled Angeli v revirju
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MC DIRENDAJ:
Izdelava okraskov za smrečico
“Praznični december« ne gre mimo tudi pri 
nas v MC Krško, kjer bomo v soboto izdelovali 
praznične okraske za smrečico. Bodite z nami 
otroci od 5. do 10. leta starosti.
MC Krško, 15.12.2018 ob 10.00 uri

TABOR POKLICNIH PRILOŽNOSTI

V terminu od 22. – 24. 11. 2018 smo v MC Krško že 5. leto zapored 
izvedli 1. termin Tabora poklicnih priložnosti za osnovnošolce 
zaključnih razredov iz osnovnih šol v Krškem. Mladostnikom smo na 
neformalen in predvsem zanimiv način predstavili pomembne korake 
pri načrtovanju njihove poklicne usmeritve. Predvsem pa so razmišljali 
o svojih kompetencah in ciljih za dosego želenega poklica. V sklopu 
tabora smo obiskali tudi obrat Notol 2 v podjetju Krka d.d. iz Novega 
mesta. Zaradi izjemnega zanimanja bo 2. termin tabora organiziran v 
drugi polovici januarja 2019.
Prijave na: martina.zlobko@mc-krsko.si 

Vtisi udeležencev: 
Hvala za neverjetno izkušnjo. Na taboru mi je bilo odlično, mentorja sta 
odgovorila na vse naše pobude, sedaj mi je bolj jasno kaj želim postati 
in v čem sem dobra. Še se bomo vračali v MC Krško. 

KONCERT: Svemirko
Svemirko je vse, kar se od enega pop benda 
pričakuje. Uravnoteženost emocij, spretnosti in 
kvalitete. Ta eklektična skupina, kateri poveljuje 
Marko Vuković pridružujejo pa se mu Antonio 
Bošnjak, Marin Tandara, Branimir Blažević in 
Bojan Bojko, je ena izmed najbolj zanimivih 
pojavov moderne pop glasbe Balkana. Svemirko 
podaja skrivnosti vesolja na dlani. Pridi in se 
prepričaj sam. Vstopnina: 5 EUR.
Dvorana MC Krško, 8. 12. 2018, ob 21.00

KONCERT: Molska Palca, Kvazi Cirkus, 
Barking Jacqueline
Prvi petek decembra vabljeni v Mladinski center 
Krško, kjer vas pričakujejo ritmi, ki nikogar ne 
bodo pustili ravnodušnega. Vstopnina: 2 EUR. 
Dvorana MC Krško, 7. 12. 2018, ob 21.00

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

Delovni čas:
PON – ČET: od 10.00 do 22.00 
PET – SOB: od 10.00 do 24.00 
NED: od 10.00 do 22.00 

Praznični delovni čas:
24.12.2018: do 16.00
25.12. in 26.12.2018: zaprto
31.12.2018: do 16.00
1.1. in 2.1.2018: zaprto

5.
Igre brez meja

ČET
 15.00

6.
Naredimo spiralo rož na vrtu

PET
 17.00

7. SOB
 9.00

Okrasimo drevo »štirih letnih časov«12. ČET
 15.00

Poslikava kamenčkov

Zgodba o prijateljstvu13.
Pripravimo vrt 

PET
 17.00

14.
Poslikava s kano 

SOB
 9.00

19.
Risanke in sladkorna pena

ČET
 15.00

20.
Zemlja, moj planet

PET
 17.00

21. SOB
 9.00

Risanje na prostem26.
Izdelaj letečega zmaja

ČET
 15.00

28. SOB
 9.00

Izdelajmo zajčke6.
Nabiranje zvončkov

PET
 17.00

Dan po izbiri13.
Pohod v gozdiček

PET
 17.00

14. SOB
10.00

7. SOB
 10.00

Mladinska točka ima talent20.
Okrasimo mladinsko sobo

PET
 17.00

21. SOB
10.00

Družabne igre27. PET
 17.00

Pozdrav soncu28. SOB
10.00

Spomladanska delavnica14. SOB
 10.30

Kuharska delavnica21. SOB
 10.30

Športna delavnica28. SOB
 10.30

Ustvarjanje s temperami7. SOB
 9.00-12.00

PET
 17.00-21.00

SOB
 9.00-12.00

Večer s karaokami13.
Glasbene delavnice za najmlajše21.

www.mc-krsko.si   info@mc-krsko.si

MLADINSKA TOCKA

MLADINSKA TOCKA
PODBOCJE

MLADINSKA TOCKA
VELIKI KAMEN

MLADINSKA TOCKA
RAKA

SENOVO
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MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

Za koordinacijo mladinskega 
nogometnega pogona v sev-
niški občini skrbi Tomaž Blat-
nik. »Po evidencah lahko re-
čem, da na šestih osnovnih 
šolah v občini vadi malo manj 
kot 100 otrok od 1. do 4. razre-
da. Poleg tega smo uspeli se-
staviti ekipo do 11 let, ki tek-
muje v MNZ Celje pod imenom 
KMN Sevnica. Domače tekme 
zaenkrat igramo na travna-
tem igrišču Senovo – Dovško 
v občini Krško, saj je nogome-
tni stadion v Sevnici še v izgra-
dnji. V MNZ Celje nastopamo 
tudi z ekipo do 13 let v sode-
lovanju z Nogometno šolo Kr-
ško, saj na začetku sezone nis-
mo imeli zadostnega števila 
domačih igralcev, zato v tek-

Nogomet igrajo tudi v Sevnici
SEVNICA – V sevniški občini je več manjših nogometnih igrišč, v izgradnji je no-
gometni stadion z atletsko stezo, a domači nogometaši menijo, da bi bilo treba 
urediti še pogoje delovanja nogometnega kluba. 

movanju nastopamo pod ime-
nom NK Krško B,« pove koor-
dinator. Nogometne treninge 
izvajajo na umetni travi v Dro-
žanjski ulici v Sevnici, kjer je 
običajno prisotnih do 22 ot-
rok, starih od 8 do 11 let. Tre-
nersko ekipo sestavljajo trije 
športni delavci, ki so izobraz-
bo pridobili na Fakulteti za 
šport. »Vadba je zasnovana na 
dolgoročno začrtanem delu z 
otroki vse do zaključka osnov-
ne šole. Program je potem raz-
deljen tudi do 19. leta staros-
ti,« doda Blatnik in nadaljuje, 
da se število vadečih iz leta v 
leto povečuje – trenutno so pri 
številu 130 otrok. 

V pogovoru izrazi še nekatere 

težave, ki jih v nogometnem 
klubu želijo urediti v dob-
ro tako vadečih kot trenerjev. 
»Sam se ukvarjam samo s ko-
ordinacijo programov, da celo-
ten proces funkcionira brez te-
žav, kamor sodi tudi urejanje 
prevozov na tekme, koordina-
cija tekem s trenerjem naspro-
tne ekipe, obveščanje staršev o 
treningih in tekmah, urejanje 
spletnih strani s svežimi vsebi-
nami in podatki itd. Članarina, 
ki jo pobiramo od staršev me-
sečno po položnici, je name-
njena izključno za delo trener-
jev, za administrativne zadeve 
pa zmanjka denarja. Seveda 
iščemo sistemske rešitve, ki 
bile dolgoročne, saj si ne želi-
mo, da bi nogometni klub zaprl 
vrata, kajti otrok, ki so priprav-
ljeni tekati za žogo in ne sede-
ti doma pred računalnikom, je 
vedno več,« pojasnjuje v želji, 
da bi se nogometna zgodba na-
daljevala. »Delamo za otroke, 
ker vemo, kakšne so prednosti 
redne športne vadbe,« zaklju-
či in se ozre po vadečih v upa-
nju, da bo tokratna nogometna 
zgodba doživela svetlejše čase 
od predhodnih. 

 S.�Radi,�foto:�T.�Blatnik

Na�umetni�travnati�površini�v�Drožanjski�ulici�vadi�lepo�šte-
vilo�mladih�sevniških�nogometašev.

Gre za turnir, podobnega ran-
ga, kot je »challenger« v teni-
su, ki šteje tudi že za točke na 
svetovni lestvici, je za naš ča-
sopis razložil tajnik BK Breži-
ce Aljoša Rovan in dodal, da je 
tak turnir sploh prvič v Slove-
niji. BK Brežice letos praznuje 
25 let svojega obstoja in s tem 
tudi četrt stoletja badmintona 
v občini Brežice, zato so se v 
klubu dogovarjali, da bi orga-
nizirali nek turnir. Na predlog 
BZS so se odločili, da navedeni 
turnir organizirajo v Brežicah, 
predvsem zaradi bližine za-
grebškega letališča, primerne 
dvorane in veliko možnosti za 
namestitev v okolici. »Tekmo-
valno sicer nismo tako uspeš-
ni, imamo pa veliko rekreativ-
cev v klubu, ki so pripravljeni 
pomagati pri organizaciji ta-
kih turnirjev,« je povedal. Med 
150 udeleženci je bilo največ 
slovenskih in danskih badmin-
tonistov, nekaj igralcev pa tudi 
iz Malezije, Indonezije, Mehi-
ke in celo DR Kongo. Od slo-
venskih igralcev sicer ni bilo 
nobenega iz Posavja oz. breži-
škega kluba, Janezu Božiču, ki 
bi imel možnost igranja, je na-
stop preprečila poškodba. Na 

Turnir, kot ga pri nas še ni bilo
BREŽICE – Med 22. in 25. novembrom je športna dvorana Brežice gostila 150 
igralcev badmintona iz 30 držav, ki so nastopili na turnirju »Victor Slovenia Fu-
ture Series 2018«. Soorganizatorja turnirja sta bila Badmintonska zveza Slove-
nije (BZS) in Badminton klub (BK) Brežice.

turnirju so nastopili najboljši 
mladinci in člani, ki se še pre-
bijajo med najboljše. Dvobo-
ji so se odvijali v več katego-
rijah: posamično (moški in 
ženske), moške in ženske dvo-
jice ter mešane dvojice. Svojo 
prvo zmago na članskih tur-
nirjih sta dosegla Miha Ivan-
čič in Petra Polanc v mešanih 
dvojicah, drugo mesto med 
posameznicami pa je osvojila 
Kaja Stanković. Pri moških 
posamezno je presenetljivo 
slavil Srb Luka Milić, pri posa-
meznicah pričakovano odlična 
mlada Španka Sara Penalver 
Pereira, v ženskih dvojicah 
Hrvatici Maja Pavlinić in Ka-

tarina Galenić, v moških dvo-
jicah pa Danca Oliver Gram 
in Mads Thogersen. Najvišje 
postavljeni slovenski igralec 
Miha Ivanič je izgubil proti 
zanj neugodnemu Dancu, po-
tem pa je imel še smolo v če-
trtfinalu mešanih dvojic, saj si 
je njegova partnerka Lia Ša-
lehar zvila gleženj in sta tek-
mo tesno izgubila. Kot so še 
sporočili iz BK Brežice, so bili 
igralci, trenerji in sodniki zelo 
zadovoljni z organizacijo tur-
nirja, tako da obstajajo velike 
možnosti, da bo ta postal tra-
dicionalen. 

 R.�Retelj,�foto:�F.�Šavrič

Finale�mešanih�dvojic�je�pripadel�slovenski�navezi�Ivančič-Po-
lanc�(v�modrih�majčkah).
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Darja Rodman, Rovišče – 

dečka,
• Helena Smrečnik, Velika 

Dolina – deklico,
• Sanja Zevnik, Črneča vas 

– dečka,
• Barbara Dernikovič, 

Orešje na Bizeljskem – 
dečka,

• Mateja Kovačič, Lukovec – 
deklico,

• Polona Tomažič, Otavnik 
– dečka,

• Katja Mirt Čengić, Senovo 
– dečka,

• Tanja Bogolin, Rovišče – 
deklico,

rojstva

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Špela�Koprivc�in�Branko�Grmovšek,�oba�iz�Glogovega�
Broda,�13.�oktober�2018,�ribnik�Brestanica�(foto:�Nika�
+�Grega�photography)

poroke

• Boris Pirc in Katarina 
Zorko, oba s Senovega.

ČESTITAMO!

• Špela Kodrič, Sevnica – 
dečka,

• Pia Novšak, Lukovec – 
deklico,

• Karmen Klavžar, Bukošek 
– dečka,

• Martina Jeršič, Krško – 
deklico,

• Tamara Novoselc, Mali Vrh 
– dečka (dvojčka),

• Ines Levičar, Dolenji 
Leskovec – deklico.

ČESTITAMO!

92      ROŽE IN VRT

ZA LEPŠE PRAZNIČNE DNI
PE DOBROVA       PE KRŠKO

WWW.EUROGARDEN.SI

BISTRICA OB SOTLI - V ga-
lerijskem prostoru Gabron-
ka v Bistrici ob Sotli so 1. 
decembra v počastitev pra-
znika Ta veseli dan kultu-
re, ki ga obhajamo na roj-
stni dan Franceta Prešerna, 
pod okriljem domačega kul-
turnega društva in njegove 
galerijske sekcije odprli sli-
karsko razstavo Rada Romi-
ha »Poklon svetlobi«.

Program ob odprtju razsta-
ve je ob prisotnosti številnih 
obiskovalcev odprl vodja ga-
lerijske sekcije Andrej Čepin, 
ki je spomnil, da vstopamo v 
zadnji mesec leta in s tem po 
ljudskih verovanjih tudi v nje-
gov najzanimivejši del. Otroke 
obiščejo trije dobri možje, ta 
skrivnostni čas poznamo kot 
volčje noči, a vse skupaj se za 
ljubitelje kulture in umetnosti 
pričenja s poklonom France-
tu Prešernu. Nanj so v odpe-
tem delu Zdravljice spomnili 
pevke in pevci Mešanega pev-
skega zbora Bistrica ob Sotli. 
Dramska skupina ŠeBi Teater 
je v znamenju letošnjega Can-
karjevega leta občinstvu prib-
ližala tudi delček ustvarjanja 
osrednje osebnosti slovenske 
proze in dramatike v minulem 
stoletju. »Ob ponovnem prebi-
ranju njegovih črtic, v katerih 
tako slikovito in bogato z be-
sedo slika in opeva svojo Vrh-
niko, podobno začutimo ob 
Radovih slikah, kjer se ved-
no znova vrača v ta prečud-

Romihov »Poklon svetlobi«

no lepi prostor okrog našega 
Šempetra, kot Cankar v svoji 
Vrhniki. To, kar je Cankarjeva 
Sveta Trojica, so pri Radu mor-
da Svete Gore, Žalostna Gora 
morda Sveti Križ, sanjavi So-
tla in Bistrica s svojimi vrbami 
lenobna Ljubljanica, farna cer-
kev sv. Pavla naša farna cerkev 
sv. Petra. To so njegovi pogo-
sti motivi. Torej dva mojstra – 
prvi besede, drugi čopiča,« je 
vzporednice med umetniko-
ma slikovito opisala Janja Ku-
nej. Cankarjevo mojstrstvo z 
besedo so lahko obiskovalci 
začutili ob prebiranju odlom-
ka črtice »Aleš z Razora« v iz-
vedbi Darje Babič Drašler. 

Pomlad pod Svetim Križem, 
Jutro v gozdu, Travniki na Ve-
terniku, Bistrica pozimi, Jesen 

ob Bistrici, Žitno polje, Stari 
sadovnjak, Levstikov mlin v 
Podsredi je nekaj naslovov, ki 
nas popeljejo skozi 21 razsta-
vljenih del, ustvarjenih v lan-
skem in letošnjem letu. Rado 
Romih, ki se kot samouk sli-
karstvu predaja že od mlados-
ti, zadnja leta pa deluje tudi v 
Društvu likovnikov Brežice, jih 
je ustvaril v tehniki oljnih barv 
na platnu. Prevladujoči moti-
vi so preslikave narave, ki jo 
je ob različnih delih dneva in 
pogosto nevsakdanji svetlobi 
zaznal v okolici svojega doma. 
»To so pravzaprav podobe nje-
govega kraja. S svojo vizuali-
zacijo nam razkriva njihovo 
lepoto, slikovitost in svojstve-
nost. Tu ne gre za neke izmi-
šljene podobe, ampak za po-
dobe konkretnega, ki jih Rado 
oplemeniti z najlepšimi čustvi, 
posebno z ljubeznijo,« je med 
drugim o razstavi povedala 
Lucija Zorenč. V zaključni be-
sedi je Romih izrekel zahvalo 
županu, kulturnemu društvu 
in galerijski sekciji za pripravo 
razstave ter Vinogradništvu 
Püst za donirano vino. To je si-
cer že slikarjeva 12. samostoj-
na razstava, predstavil pa se je 
že tudi na treh skupinskih. 

� E.�Šterlek

Rado�Romih� se� na� razstavi�
predstavlja�z�21�deli.�

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info

Uredništvo�Posavskega�obzornika�so�v�torek�obiskali�predšol-
ski�otroci�iz�skupine�Čebelice�dobovskega�vrtca�Najdihojca.�V�
Krško�so�prišli�z�vlakom�in�se�pred�ogledom�predstave�v�Kul-
turnem�domu�Krško�ustavili�tudi�pri�nas,�kjer�smo�jim�na�hit-
ro�predstavili�delo�novinarja�in�postopek,�kako�pride�časopis�
v�posavske�domove.�S�smehom,�pesmijo�in�plesom�so�popestri-
li�dopoldne�v�krškem�hotelu.�
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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. 

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje 
občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130 – 14P999004, je Regionalna 
razvojna agencija Posavje 3. 12. 2018 objavila

Javni poziv za vključitev 10 udeležencev v instrument
»Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče 2019«

Predmet javnega poziva je vključitev desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v 
svet podjetništva za občino Radeče 2019«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja 
konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje 
v obdobju 2013–2020.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) imajo stalno bivališče v Občini Radeče,
b) so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
c) prijavitelj, ki je že bil vključen v katero koli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se 

je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in 
d) prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih 
podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, 
zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo 
pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po 
zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, 
ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in 
vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. 
Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma 1. februarja 2019.

Predstavitev javnega poziva bo potekala v sejni sobi občine Radeče 
v torek, 11. 12. 2018, ob 10.00  uri.

Rok za oddajo vlog je 8. 1. 2019.

Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje 
www.rra-posavje.si. Nadaljnje informacije spremljajte na Facebook strani PVSP Radeče 
in na spletni strani www.rra-posavje.si, lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne 
razvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.si ali 
urska.renko@rra-posavje.si, tel: 07 488 10 48.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

»Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče«
Ukrep v okviru programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje 

občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju  v obdobju 2013 – 2020

PROIZVODNJA – november 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

PB1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 4 ZP 0 - 136 300 0 100 0 2

PB 5 ZP 0 - 163 300 3 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki 
PB1, PB4 in PB5 618.000 10:39 5

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP  - zemeljski plin
KOEL - ekstra lahko kurilno olje

Predsednica Društva 1824 
Mojca Strašek Dodig je ob 
pozdravu lepemu številu ob-
čanov spomnila, da je že kar 
nekaj članov društva ob ob-
činskem prazniku prejelo pri-
znanja in oktobrske nagrade: 
župnik Milan Kšela imeno-
vanje za častnega občana, ok-
tobrske nagrade pa Alenka 
Černelič Krošelj, Zinka Žni-
deršič ter letos Franc Kocjan, 
Ivan Kovačič in Davor Lipej 
za izjemno predanost in delo 
na področju fotografije, videa 
in filmske dejavnosti v občini. 
Davorjeve razstave so v Slom-
škovem domu postale že kar 
tradicionalne: 7. oktobra 2015 
je prvo razstavo poimenoval 
Spremljevalec utripa mesta in 
občine Brežice, drugo, 28. ok-
tobra 2016, Življenje v občini 
Brežice iz lastnega arhiva, tre-
tjo, Brežice po letu 2000, 29. 
oktobra 2017, letos, prav na 
občinski praznik, pa je pripra-
vil četrto razstavo na temo Sta-
ra šola in še drugi del iz lastne-
ga arhiva.

Černelič Krošljeva, ki je razsta-

Delček zgodovine prve sve-
tovne vojne, predvsem z ob-
močja Dolenjske, je predsta-
vljen na razstavi s pomenljivim 
naslovom »1918, ali nam pri-
neseš mir? Dolenjska in Do-
lenjci med prvo vojno«. Pred-
metno in slikovno gradivo za 
razstavo je zbrala, pripravila 
in uredila zgodovinarka Mar-
jeta Bregar iz Vrhka pri Trži-
šču, zaposlena kot kustosinja v 
Dolenjskem muzeju Novo mes-
to. Za našo medijsko hišo je po-
sebej izpostavila območje Tr-
žišča, od koder je že takoj ob 
začetku vojne, 28. julija 1914, 
v vojsko odšlo 200 vaščanov, v 
letih do 1918 pa še veliko več 
(nekateri so se vpoklicu izog-
nili z zaposlitvijo v bližnjem 
krmeljskem rudniku, saj so bili 
rudarji prosti vojske). 

Prebivalstvo v zaledju fron-
te se je vsa leta vojne srečeva-
lo s pomanjkanjem vseh vrst 
življenjskih dobrin, draginjo, 
oderuštvom, sleparijo, lakoto, 
nasilnim odvzemom tako živil 
kot živine in tudi dragocenih 
kovin za potrebe avstro-ogr-
ske vojske. »Ljudi je še pose-
bej žalostil odvzem cerkvenih 
zvonov in cinastih piščali orgel 
v letu 1917. Vse odvzeto je dr-
žava sicer plačala, a kaj, ko de-
nar med vojno ni imel prav no-
bene veljave,« pove Bregarjeva 
in nadaljuje, da so se med do-
mačine naselili begunci, tako z 
območja Galicije kot tudi s pre-
delov Goriške. Na kmetije, ki so 
ostale brez moške delovne sile, 
so bili naseljeni vojaški ujetni-
ki, še posebej ruski. »Nekateri 
se po končani vojni niso vrnili 
domov, ampak so ostali in da-
nes med nami živijo njihovi po-
tomci,« pojasnjuje dogodke iz 
preteklosti, ki so prinesli mno-
go žalosti in gorja. »Najhujše, 
kar je doletelo prebivalce, je 
bila izguba najbližjih – očetov, 
sinov, mož in bratov, ki so pad-
li kot vojaki na bojiščih fronte 
ali pa so umrli v bolnišnicah 
širom avstro-ogrske države,« 

V vojni prizadeto tudi zaledje

pripoveduje in omeni domači-
na Janeza Hrovata, cerkovnika 
s Telč, ki je bil prvi slovenski 
vojak, ki je v začetku avgusta 
leta 1915 umrl za posledicami 
ran v rezervni bolnišnici usmi-
ljenih bratov v Kandiji pri No-
vem mestu. »Ob koncu vojne, 
oktobra in novembra 1918, pa 
je, kot da vojna še ni bila dovolj 
veliko zlo, med prebivalstvom 
’kosila’ nalezljiva bolezen, ime-
novana ’španska gripa’ ali ’špa-
njolka’, za katero je umrlo več 
ljudi, kot je padlo vojakov na 
frontah,« pove v zaključku in 
doda, da danes na območju tr-
žiške župnije ni spominske-

ga obeležja padlim v prvi sve-
tovni vojni, nanje spominjajo 
le nekatere kapelice in druga 
znamenja.

Predmetno in slikovno gradi-
vo za razstavo, ki bo na ogled 
v Dolenjskem muzeju do sre-
dine januarja prihodnje leto, 
so prispevali tudi posamezni-
ki z območja Tržišča. Ustvarjal-
ci razstave in kataloga, ki je iz-
šel ob tem, si želijo, da bi tudi 
v prihodnje skupaj ohranja-
li predmetno in nepredmetno 
dediščino za obdobje prve sve-
tovne vojne. 
 S.�Radi,�foto:�B.�Pucelj

TRŽIŠČE, NOVO MESTO – V letošnjem letu obeležujemo 100-letnico zaključka 
prve svetovne vojne, ki je bila tudi za Posavje in tako tudi za območje Tržišča, 
čeprav tu ni potekala fronta, strahotna in dolgotrajna. 

Avtorica�razstave,�zgodovinarka�in�kustosinja�Marjeta�Bre-
gar,�ob�lesenem�kipu�v�podobi�vojaka�iz�1.�svet.�vojne.

Fotografska razstava o življenju 
nekdanje šolske stavbe
BREŽICE – Društvo 1824 je 28. oktobra v čast praznika občine Brežice povabilo 
na odprtje fotografske razstave »Stara šola« in razstave arhivskega fotografske-
ga gradiva Davorja Lipeja v Slomškovem domu, kjer je bila nekoč stara šola.

vo pripravila skupaj z avtor-
jem, je povedala, da je letošnja 
razstava zasnovana dvodel-
no: s predstavitvijo fotografij, 
zbranih s strani Brežičanov, ki 
govorijo o šolskem življenju 
stavbe (pevski zbori, delovne 
akcije, dramske skupine, učne 
ure), v drugem delu pa je na 
ogled nadaljevanje fotografij 
in posnetkov iz Davorjevega 
bogatega arhiva. Župnik Kše-
la je izrazil veselje ob takšnem 
srečevanju in spomnil, da je 

društvo začelo delovati pred 
sedmimi leti 15. decembra, da 
se je dobro umestilo v življe-
nje mesta, leto 1824 pa je le-
tnica uradnega šolstva prav v 
teh prostorih, ki imajo zgodo-
vinsko vrednost. Podžupanja 
Katja Čanžar je vsem čestitala 
praznik in se zahvalila arhivar-
jem tega prostora, saj je to na-
čin, da bodo, kot je dejala, ne-
kateri živeli z nami še naprej. 
S petjem in igranjem na violi-
no sta dogodek polepšali Kaja 
Galič Lenkič in Nastja Galič.

� N.�Jenko�S.,�
� foto:�Društvo�1824

Razstavljene�so�fotografije,�ki�pričajo�o�življenju�stavbe,�ime-
novane�Stara�šola.

www.PosavskiObzornik.si POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne 
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

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 20a, 

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.

Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja 
identifikacije naročnika.

zahvale, spomin

JOHAN VEGELJ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

z Gorenjih Skopic.

Zapustil nas je dragi

Iskreno se zahvaljujemo za izrečena sožalja, sveče in svete maše. 
Hvala dr. Iljažu za dolgoletno zdravljenje in dr. Maji Pezdirc za obiske 
v zadnjih dneh. Neizmerno smo hvaležni gospe Tatjani Zupančič 
za nego in ostalo pomoč. Zahvaljujemo se Urekovim iz Brežic za 
obiske v času bolezni,  gasilcem s Skopic za stražo ter spremstvo na 
zadnji poti. Hvala Društvu izgnancev Krška vas, gospodu župniku iz 
Cerkelj za lepo opravljen obred, župniku iz Brežic za obisk na domu, 
gospodu Vladu Leskovarju in govorniku Miranu Rudmanu za besede 
slovesa. Hvala tudi pogrebni službi Žičkar, restavraciji Štefanič in 
vsem, ki ste našega Johana pospremili na zadnji poti.

FRANC KEŽMAN

SPOMIN

Vsi njegovi

iz Podvinj 28 pri Kapelah.

Ne�jočite�ob�mojem�grobu,
ni�me�tu�...,�ne�spim,

sem�zvezda,�ki�sije�v�noči�…,
nad�vami�bedim.�

Hvala vsem, ki se ga spominjate in ga ohranjate v lepem spominu.

10. decembra bo minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

NENAD BAIĆ

SPOMIN

Vsi njegovi

(1948–2013) z Obrežja

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

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu 
in postojite ob njegovem grobu.

SIMONA KERŽAN

SPOMIN

Tinka, Nešo, Lavra in Maj

z Malega Vrha.

Za�tabo�vedno�vije�
se�misli�mojih�pot,

začaran�duh�spremlja�te�
vedno�in�povsod!�

(S.�Gregorčič)�

Za vedno boš ostala v naših srcih.

14. decembra bo minilo pet let, 
odkar nas je zapustila naša draga

IVAN CERJAK

SPOMIN

Vsi njegovi

iz Raven pri Zdolah.

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

Ne�jočite�ob�mojem�grobu,
nisem�tukaj�in�ne�spim,

iz�nebes�se�z�vami�veselim.

Za�vedno�boš�ostal�v�naših�srcih.
Hvala vsem, ki ga ohranjate v spominu in mu prižigate sveče.

5. decembra je minilo eno leto, odkar nas je zapustil

ERIKE KEŽMAN

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Prazen�dom�je�in�dvorišče,
zaman�oko�te�naše�išče.
Življenje�celo�si�garala,

z�veseljem�zemljo�obdelovala.
Za�dom,�družino�si�skrbela,

za�prijatelje�vedno�čas�imela.
Sledi�ostale�so�povsod

od�dela�tvojih�pridnih�rok.�

rojene Guček, iz Loč 43

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, prababice,
tašče, tete in sestrične

se najtopleje zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
vaščanom in sosedom, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani 
in nam priskočili na pomoč. Iskrena hvala za vsa izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Posebno 
zahvalo smo dolžni patronažni sestri Božici Hrastovšek za obiske na 
domu, osebni zdravnici Kseniji Žnidaršič za lajšanje bolečin, vokalni 
skupini Aria za zapete žalostinke, godbi iz Loč za zaigrane žalostinke 
ter gospodu Petelincu za zaigrano Tišino. Velika zahvala gospodu 
župniku Mateju Užmahu za lepo opravljeno pogrebno slovesnost, 
gospodu Žičkarju za opravljene pogrebne storitve in gostilni Humek 
za gostinske usluge. Hvala vsem praporščakom in govornici gospe 
Darji Krošelj za ganljive besede ob zadnjem slovesu. 

Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakomur posebej, tudi tistim, ki 
vas v zahvali nismo posebej imenovali, pa ste našo drago pokojnico 
v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

MIRAN VOGRINC

SPOMIN

Ivica, Tea in Tadej

Ni�res,�da�je�odšel�–�nikoli�ne�bo!
Ujet�v�naša�srca,

z�najlepšimi�spomini,
vsak�naš�korak

spremlja�v�tišini.

Iskrena hvala vsem Vam, ki mu namenite lepo misel, postojite ob 
njegovem grobu in prižgete lučko spomina, ter sodelavcem letalske 
šole, ki mu po tolikih letih še vedno izkazujete spoštovanje.

29. novembra je minilo pet let,
odkar se je s tega sveta poslovil naš dragi

iz Dednje vasi.

MARIJA KOSTREVC – MICKA 

SPOMIN

Žalujoči: njeni najdražji

Glej,�zemlja�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.

Iskrena hvala vsem, ki se ustavite ob njenem večnem počivališču in 
se je na tak ali drugačen način spominjate. 
Za vedno boš ostala v naših srcih.

iz Blatnega.

ANGELE FERENČAK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem 
in sodelavcem TPV-ja za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče 
in svete maše. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred 
in ganljive poslovilne besede, pogrebni službi Žičkar za storitve 
in Martinovim za pogostitev. Zahvaljujemo se družini Tomše, še 
posebej Mateji Tomše za pomoč na dan pogreba. Hvala vsem, ki ste 
jo obiskovali v času bolezni, se poklonili njenemu spominu in jo 
pospremili k večnemu počitku.

Ob boleči izgubi naše 
žene, mame in stare mame

roj. Kovačič (1947–2018) iz Globočic

EDIJA ZUPANČIČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

z Lok

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je�...

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem, 
lovskim tovarišem in sosedom za izrečena sožalja, podarjene sveče 
in denarno pomoč. Hvala predsedniku LD Videm g. Bogoviču in 
sosedu g. Špilerju za ganljivo slovo.

Iskrena hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Ob boleči izgubi našega dragega moža,
atika, starega ata, tasta, brata,

strica, soseda in prijatelja

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

Bralec iz Stare vasi, ki živi ob glavni videmski prometnici, Ces-
ti 4. julija, opozarja, da je življenje ob tej cesti, zadnje čase 
prometno zelo obremenjeni, vse prej kot prijetno. Zaradi ob-
nove in posledično zaprtja obvoznice pod tovarno Vipap je 
namreč ves promet, ki povezuje zahodni del mesta s poslov-
no cono Vrbina, preusmerjen na Cesto 4. julija in na železni-
ški prehod v Vrbini (fotografijo gneče v prometni konici smo 
prispevali v uredništvu). »Ko so zapornice spuščene, nastaja-
jo na obeh straneh večstometrske kolone, ki zelo upočasnijo 
promet, povzročajo zamude in slabo voljo voznikov, prebival-
ci na obeh straneh ceste pa se dušimo v avtomobilskih izpu-
šnih plinih. Tovornjaki, ki so pred zaporo uporabljali obvozni-
co pod tovarno, zdaj zasmrajajo center Vidma in povzročajo 
dodatne prometne zamaške,« se huduje bralec in sprašuje: 
»Ali se z obnovo ceste pod tovarno Vipap res ni moglo poča-
kati do odprtja novega mostu čez Savo? Prepričan sem, da bi 
se dala izvedba obeh projektov – izgradnje mostu in obnove 
ceste – časovno uskladiti oz. drugače koordinirati. Ampak oči-
tno na občini nihče ne razmišlja o tem, mi pa moramo prena-
šati to neznosno stanje v prometu.«

21. novembra je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustila naša mama, 

stara mama, prababica
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V najem vzamem vikend z vi-
nogradom v okolici Brežic. 
Tel.: 031 737 812 

Oddam sobo z uporabo ku-
hinje in kopalnice ženski ali 
moškemu, po dogovoru. Samo 
resni. Tel.: 064 260 061

V najem vzamem njive in trav-
nike v okolici Blance, dobro 
plačilo. Tel.: 040 996 041

V najem vzamem kmetijsko 
zemljišče v okolici Boštanja. 
Tel.: 041 793 771

V Brezini oddam gostinski lo-
kal s teraso (skupno 130 m2) in 
poslovni prostor (30 m2) s par-
kiriščem pred objektom. Cena 
najema od 170 € dalje/mesec 
za gostinski lokal. 
Tel.: 041 378 262

KMETIJSTVO

Prodam ohranjen traktor Uni-
verzal 445 DT, 4x4, l. 1980, ka-
bina, hidravlični volan, tehnič-
no brezhiben. 
Tel.: 041 233 834

Prodam šrotar koruze, ra-
bljen, cena 80 €. 
Tel.: 040 721 652

NEPREMIČNINE

Kupim manjšo, novejšo sta-
novanjsko hišo v okolici Bre-
žic. Tel.: 068 623 686

Prodam hišo z zemljiščem 
(1 ha) na Gazicah (Cerklje ob 
Krki). Hiša je takoj vseljiva, 
vendar potrebna manjših po-
pravil, letnik 1982, CK na olje, 
EI v izdelavi. Tel.: 040 261 848

V Brezjem pri Bojsnem pro-
dam vikend, parcela 12 arov, 
elektrika, voda, papirji. 
Tel.: 031 306 586

V Brežicah oddam opremljeno 
enosobno stanovanje z balko-
nom. Stanovanje je sončno in 
redno vzdrževano. 
Tel.: 041 756 078 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam sadilec krompirja, 
luščilec koruze in molzni stroj. 
Tel.: 030 694 956

Prodam sadilec krompirja in 
izkopalnik krompirja na tre-
sala Hmezad ter dvoredno se-
jalnico Olt. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 284 604

Prodam koruzo in ječmen, na-
ravno sušena. 
Tel.: 041 587 261

Prodam traktorski cepilec 
drv, bukova in mešana drva 
ter prašiče, težke okoli 180 kg. 
Tel.: 031 594 663

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

Prodam suha bukova razcepa-
na in razžagana drva (dimenzi-
je: 33 cm, 25 cm, 40 cm), skla-
diščena pod streho. Cena 70 
€/m3. Možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Kupim kostanjeve “fosne” (5 
cm) in deske (3 cm) ali me-
njam za belo oz. rdeče vino. 
Tel.: 040 840 065 

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

TELSAT d.o.o.

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

CPB 13, Brestanica
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Prodam zračno suhe smreko-
ve plohe (dolžina: 4 m, debe-
lina: 5 cm). Cena 160 €, lahko 
tudi razžagamo na "remelne". 
Možna dostava. Tel.: 041 637 
146, po 20. uri.

Prodam hrastove deske (de-
bele 8 cm, dolge 4,3 m) narav-
no sušene, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 51 567

Prodam temeljito suha meša-
na hrastova in kostanjeva drva, 
skladiščena pod streho. Cena 
60 €/m3. Možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri 

Prodam mešana drva, razža-
gana in razkalana. Možna do-
stava. Tel.: 041 893 773

Prodam drva (možen prevoz 
in razrez) ter vino modre fran-
kinje in črnine. 
Tel.: 051 254 413

Prodam 10 m bukovih drv in 
kotel za žganje (60 l), cena po 
dogovoru. Tel.: 041 827 776

Prodam 5 m bukovih drv in 
vino cviček. Tel.: 040 319 448

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

Prodam mešano belo vino (la-
ški rizling, rumeni plavec, kra-
ljevina). Tel.: 031 497 749

Prodam modro frankinjo, la-
ški rizling in sremiško rdeče 

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.

Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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041 524 211 Jožica
www.nnrn.si

HIŠA OREŠJE NA BIZELJSKEM
Cena: 69.000,00 €

Leto izgradnje: 1985
Velikost: 149,00 m²

Parcela: 2.196,00 m²
EI razred: F

NOVO MESTO: 070 660 670 BREŽICE: 070 660 660

Naročite se na premium pregled z najbolj 
dovršeno diagnostično napravo 
RODENSTOCK DNEYE®SCANNER2

POZNAŠ SVOJE MERE?

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

NA VSE OKVIRJE
-25 %
07 499 22 33

VESELI DECEMBER!

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Darji Deželak, Pot na zajčjo goro 15, 
8290 Sevnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. FRAJERKE - Dve srci
 2. (1.) Ans. BORŠT - Kot reka svobode
 3. (5.) Ans. BLAŽA HUTEVCA - Ne bom si brisala solz
 4.  (3.) Ans. VIŽA - Zame edina
 5. (7.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Ko se ženi Ribenčan
 6. (8.) Ans. HINKO KRČEK S PRIJATELJI - Noši slovenski 
   bova spet nadela
 7. (4.) Ans. ŠKORPIJONI - Ko se ljubezen stara vžge
 8. (10.) Ans. OPOJ - Mlad ali star
 9. (6.) Ans. LUN'CA - Ti si drugačen
 10. (-.) Ans. BANOVŠEK - Kar zgodilo se je

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ivo Mojzer - Zaigral bom na harmoniko

Kupon št. 444
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, 8. 12. 2018, ob 20. uri
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VELIKI TRN – Na prelepo Martinovo soboto, ko so žarki po nekaj 
dnevih meglenega vremena končno spet pokukali na plano, se je 
na Velikem Trnu zbralo lepo število pohodnikov od blizu in daleč 
ter se podalo na pohod po sedaj že znani trasi v okolici Velike-
ga Trna. Društvo za ohranitev podeželja je v sodelovanju z Dru-
štvom vinogranikov Veliki Trn tako že dvanajstič obeležilo Mar-
tinov praznik. Kot je sedaj že v navadi, so pohodnikom s polno 
mizo domačih dobrot postregli na kmetiji Jamnik v Kočnem in 
na vinogradniški kmetiji Žaren v Nemški vasi. Seveda tudi vmes 
ni manjkalo rujne domače kapljice okoliških vinogranikov, nekaj 
pa je je priteklo tudi iz studenčka Dul, s katerim se lahko Sveto-
duščani pohvalijo, saj po njem ne teče samo voda.  M. P. 

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!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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
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.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpola-
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva-
le, spomini, ankete, nagradne igre, pis-
ma bralcev, naročniki, moja poroka, idr.), 
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo 
in uporabljamo le za namene, za katere 
so bili podani.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (26/2018) bo izšla v 
četrtek, 20. decembra 2018.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 13. december 2018.

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo 
izključno za preverjanje identifikacije naročnika. Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje 
naročnika in niso za objavo.

vino. Cena po dogovoru. Okoli-
ca Senovega. Tel.: 031 564 785

Prodam vino 2017 (belo in 
rdeče mešano) ter vino 2018 
(belo mešano, rumeni muškat, 
frankinjo, črnino). 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri

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

Kupimo debele krave ter teli-
ce za zakol in suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Kupim brejo telico simental-
ko ali mlado kravo, mlečni tip. 
Tel.: 041 227 198 

Prodam rjavo-lisastega bikca 
ali menjam za teličko simental-
ko. Tel.: 031 843 282

Prodam kravo s prvim tele-
tom pasme LIM/SIM. 
Tel.: 040 309 402

Prodam prašiče za zakol od 
200 do 230 kg (domača reja). 
Tel.: 041 576 801

Prodam prašiča, težkega oko-
li 220 kg, hranjenega z domačo 
hrano. Tel.: 041 778 808

Prodam prašiče, težke od 25 
do 80 kg. Možen tudi zakol. 
Tel.: 041 242 263

Prodamo prašiče, težke od 80 
do 100 kg, in tri po 200 kg, za 
zakol ali rejo. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 411 714

Prodam prašiče od 50 do 100 
kg ter mlin “čekičar” za zrnje in 
stroke (okolica Brežic). 
Tel.: 041 560 136

Prodam svinjo, težko 240 kg, 
in zajce za zakol. 
Tel.: 041 563 404

Prodam prašiče, težke od 40 
do 60 kg, in kastriranega mer-
jasca, težkega 350 kg. 
Tel.: 041 934 846

Prodam prašiče, težke od 120 
do 140 kg, ter odojke od 25 do 
50 kg. Možnost zakola, očisti-
mo in po želji dostavimo. 
Tel.: 030 777 185

Prodam odojke, težke od 25 
kg naprej (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Prodam prašiče, težke od 100 
do 120 kg, in enega okoli 250 
kg, hranjeni so z domačo hra-
no (okolica Dobove). 
Tel.: 041 243 497

Prodam prašiča, težkega oko-
li 150 kg, hranjenega z doma-
čo kuhano hrano. 
Tel.: 041 888 948

Prodam dva prašiča, težka po 
180 kg. Tel.: 07 49 59 175

Ugodno prodam pujske (30–
100 kg, tudi 150 kg), bele ali 
krškopoljske. Možna dosta-
va ali zakol. Tel.: 041 273 565 

Prodam 130 kg prašiča in 
novo garderobno omaro. 
Tel.: 040 389 015 

Prodam svinjo, težko okoli 
170 kg. Tel.: 07 49 68 484

Krškopoljca (50 kg, 30 kg) in 
prašiča (250 kg), prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodamo prašičko, težko oko-
li 200 kg. Hranjena s hrano ku-
hano v kotlu, koruzo in ostali-
mi žitaricami. Vse pridelano 
doma. Tel.: 051 710 780

Prodam prašiča, težka 150–
200 kg, hranjena s kuhano 
hrano, cena 2,20 €/kg, Pok-
lek. Tel.: 041 926 660

Prodam dva prašiča za zakol, 
krmljena z domačo hrano, in 
teličko limuzin. 
Tel.: 040 426 845

Prodam svinjo, težko cca. 280 
kg, in jedilni krompir. 
Tel.: 031 897 928

Prodam polovico mladega 
prašiča, krmljenega s kuhano 
hrano, ter kvalitetno mlado 
belo in rdeče vino. 
Tel.: 040 865 655

Prodam prašiče, težke od 100 
kg do 120 kg, in male, težke do 
60 kg. Tel.: 040 304 032

Prodam prašiča, težkega 150 
kg. Možen zakol. 
Tel.: 031 492 837

Prodam 2 prašiča linije 12 
(120–150 kg) in 4 krškopolj-
ce (160–220 kg). Možen zakol. 
Tel.: 031 209 951

Prodam 9 odojkov linije 12 (7 
samcev, 2 samici), težke 30–35 
kg. Velika vas. 
Tel.: 031 818 022

Prodam dva prašiča (200 kg), 
okolica Krškega. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 585 900

Prodam prašiče, težke okoli 
60–70 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 590 523

Prodamo dva prašiča, težka 
okrog 140 kg, hranjena z do-
mačo hrano. 
Tel.: 041 294 162, Roman

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam sedežno garnituro, 
zelo dobro ohranjeno, cena 
100 €, in masivno hrastovo 
mizo za jedilnico (160/85/77) 
s podaljški (2 x 54 cm) z obeh 
strani, cena 200 €. 
Tel.: 040 832 474, Brežice

Prodam otroško gasilsko pos-
teljo, zelo malo rabljeno, lepo 
ohranjeno, kot novo. Cena 160 
€. Tel.: 031 688 098

Prodam 2 zamrzovalni skrinji 
Gorenje (230 l, 210 l), nov za-
pakiran sesalec in novo kuhinj-
sko napo. Tel.: 031 681 516

Prodam brezhiben pralni stroj 
(8 kg) Candy za 70 € in pomi-
valni stroj Gorenje, malo ra-
bljen, brezhiben, za 60 €. 
Tel.: 041 858 736

Po ugodni ceni prodam 
16-delni set posode za kuhanje 
in pečenje znamke Bachmayer. 
Tel.: 031 633 499

RAZNO
Iščemo elektronika serviserja 
z območja Brežic za poslovno 
sodelovanje. Možnost lastne-
ga prostora. Tel.: 031 631 715, 
email: roman@gorosan.com. 
Gorosan d.o.o., Savska cesta 
40a, Domžale

Jasnovidnost, osebna rast, ni-
halo. Tel.: 090 44 08, cena kli-
ca 1,50 €/min iz Telekomove-
ga omrežja. Tanja Mlaker s.p., 
Nova ul. 18, Miklavž 

Otroške bundice, od 4 do 6 let 
in od 10 do 12 let, prodamo za 
simbolično ceno. 
Tel.: 040 294 567

STIKI
Starejši ljudje, zrelih let, nu-
dijo se vam številna zanimi-
va spoznavanja po celi državi. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si 

Ženitne ponudbe iz vse drža-
ve za resne ljudi. Primanjkuje 
žensk, deklet. Mnogim uspe. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si

Žensko, visoko, staro do 63 let, 
za situiranega 67-letnega viso-
kega moškega, za resno ali ob-
časno vezo. Tel.: 068 615 310

58-letna urejena vdova brez 
obveznosti želi spoznati gos-
poda vdovca od 58 do 64 let. 
Tel.: 031 281 591

Izkušen dečko srednjih let 
(upokojeni mizarski strokov-
njak) išče zvesto, simpatično 
diplomirano prijateljico, ki bi 
se sčasoma preselila k meni ali 
pa jaz k tebi. Tel.: 040 741 687

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780
Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780

RADEČE – Letošnji koncert MoPZ Papirničar z Jagnjenice, ki 
se je odvijal na Martinovo nedeljo v prepolnem radeškem 
kulturnem domu, je zaradi izvirnosti ideje in duhovitosti 
privabil mnogo nasmeškov na obraze obiskovalk in obisko-
valcev.

Celotno dogajanje na odru je bilo prepleteno s pevskimi, plesni-
mi in igralskimi vložki, saj so nastopajoči želeli pokazati, kako 
potekajo pevske vaje Moškega pevskega zbora Papirničar pod 
vodstvom zborovodkinje Rosane Jakšič. V sam potek živahne-
ga dogajanja na odru so vključili tudi avdicijo za nove člane. Za-
njo se je odločila mlajša generacija pevcev, ki je brez vednosti sta-
rejših kolegov in zborovodkinje na družbenem omrežju objavila 
vabilo na avdicijo – in – prišle so tudi brhke mladenke ... Zaklju-
ček pevskega večera se je, tako kot običajno po »pravi« vaji, od-
vijal v priznani gostilni na Jagnjenici, ki stoji v bližini stavbe, v 
kateri imajo pevci svojo pevsko sobo.
Zabaven pevski (in pivski) večer so poleg gostiteljev, MoPZ Papir-
ničar, dodatno obogatili še članice in člani radeške folklorne sku-
pine Brusači, vokalna skupina Vilinke iz Boštanja, moški pevski 
sestav društva vinogradnikov iz Šentruperta na Dolenjskem, ve-
seljak Primož Razboršek in odlična solistka Maja Šturm Raz-
boršek, ki je članica NZA Alpski kvintet, ter Dejan Jakšič na kla-
virju.  S. R.

Pevska ali pivska vaja?

Na�radeškem�odru�se�je�odvijala�pevska�in�pivska�vaja�ter�nav-
dušila�občinstvo.

Po vinorodni okolici Velikega Trna

Pohodniki�so�se�podali�po�vinorodni�okolici�Velikega�Trna.
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DUBAJ, KRŠKO – 24. novembra je v Dubaju potekalo četrto 
mednarodno tekmovanje v hitrostnem računanju na aba-
kus, ki so se ga udeležili otroci s celega sveta. Med njimi sta 
bila tudi posavska 'brainobrainovca' Din Mujakić (2. razred, 
OŠ Krško) in Teja Mežič (3. razred, OŠ Raka), ki sta se odre-
zala odlično in domov prinesla zlati medalji. 

V sončnem Dubaju se je letos zbralo čez 2000 otrok iz 12 držav, 
ki so želeli pokazati, kako računajo. Din je tekmoval v Dubaju že 
lani, za Tejo pa je bila to nova izkušnja, a sta se skupaj na tek-
movanju zelo dobro znašla. Oba obiskujeta Brainobrain že tretje 
šolsko leto, in ker sta v pripravo na tekmovanje vložila res veli-
ko časa, sta vedela, da uspeh ne bo izostal. »Kot Brainobrainovci 
dobro vemo: vztrajnost in zagnanost se vedno dobro obrestuje-
ta. Računala sta mentalno, torej sta si abakus le predstavljala, kar 
zahteva izjemno koncentracijo in fokus,« je po vrnitvi s tekmova-
nja sporočila Alenka Hriberšek iz krškega Brainobrain centra.
Din in Teja sta skupaj z ostalimi udeleženci Brainobrainfesta v 
Dubaju sodelovala tudi pri poskusu vpisa v Guinnessovo knji-
go rekordov: The bigest abacus lesson, torej v številu otrok, ki so 
naenkrat računali na abakus. Sodelovalo je 925 otrok (prejšnji 
rekord je bil postavljen na Kitajskem s 441 otroki). Za njiju je to 
izjemna izkušnja, saj sta do sedaj o knjigi rekordov poslušala le v 
šolskih klopeh, v Dubaju pa sta dobila edinstveno priložnost, da 
bosta morda postala del nje. 
Din je po prejemu medalje komentiral, da je to njegov najboljši 
dan v življenju. Teja je celo pot s tekmovanja do hotela nosila me-
daljo okrog vratu in ni hotela niti slišati, da bi jo pospravili v tor-
bo. Oba bosta ponosno pokazala medaljo tudi v šoli, včeraj, 5. de-
cembra, pa jima je za uspeh v svojem kabinetu čestital tudi župan 
občine Krško mag. Miran Stanko.  
 P.�P./vir:�Brainobrain�center�Krško

Zlati medalji za Dina in Tejo

Din�Mujakić�in�Teja�Mežič

CMYK 100 4 87 18

P R A Z N I Č N I  V I K E N D 
v  s t a r e m  m e s t n e m  j e d r u

NOVI FOSILI
sobota, 15. decembra, od 17. dalje 

NIPKE

KRAJEVNA SKUPNOST
MESTA KRŠKO

Petek, 14. decembra
PRAZNIČNO 
OTROŠKO RAJANJE
17.00   
Povorka z dedkom Mrazom in Teatrom Cizamo od  
Centra za podjetništvo in turizem (CKŽ 46) po ulici 
starega mestnega jedra do prizorišča

17.30 
Zabavna predstava z Andrejo Zupančič

18.00 do 20.00 
Mini Planica – smučarska skakalnica 
za otroke, Moj mali poni, 
Mini kraljestvo

Praznični sejem

KRŠKO – Z Miklavževim sej-
mom na videmski tržnici v 
organizaciji podjetja Agro 
Posavje se je 1. decembra 
pričelo praznično decem-
brsko dogajanje v občini Kr-
ško. Kot je povedala direk-
torica Agro Posavja Kristina 
Ogorevc Račič, so na tokra-
tni sejem povabili ponudni-

ke, ki so tematsko poveza-
ni s prihajajočimi prazniki, 
torej so sejem popestrili s 
ponudbo adventnih venčk-
ov in drugih okraskov, prip-
ravili so delavnico iz narav-
nih materialov, praznično 
poslikavo obraza itd. Na 
zgornji terasi je bilo tokrat 
17 ponudnikov, poleg tega 

pa še nekaj rednih na spo-
dnji, kmečki tržnici. Sicer je 
bil to osmi in zadnji letošnji 
tematski sejem na videm-
ski tržnici. Začeli so s pust-
nim sejmom, nadaljeva-
li z velikonočnim sejmom, 
eko tržnico, ribiškim dnem 
in bolšjim sejmom, nato so 
pripravili promocijo zdrav-

ja s programom SVIT, jeseni 
bučarijo in Martinov sejem 
ter zdaj še Miklavžev sejem. 
»Obisk je odvisen od pra-
znikov, najbolje sta obiska-
na velikonočni in Martinov 
sejem, se pa tudi drugi sej-
mi dobro uveljavljajo in smo 
zadovoljni z obiskom,« pravi 
Ogorevc Račičeva.  P. P.

Tržnica Videm v prazničnem duhu

S�ponudbo�prazničnih�voščilnic�in�okraskov�so�na�sejmu�so-
delovale�tudi�učenke�OŠ�Jurija�Dalmatina�Krško.Pripravili�so�delavnico�izdelovanja�adventnih�venčkov.

Obiskovalcem�so�bili�na�voljo�tako�živilski�kot�zeliščarski�in�drugi�izdelki.�Živahno�je�bilo�tudi�na�spodnji,�kmečki�tržnici.


