
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Kdo bo v tem mandatu
vodil krajevne skupnosti?
Predsedniki in predsednice krajevnih skupnosti op-
ravljajo pomembno nalogo veznega člena med po-
trebami ožje lokalne skupnosti in občino. Razen 
KS Brežice je do zaključka redakcije vseh 50 osta-
lih posavskih KS izvolilo nove prve može in žene, 
med katerimi je kar 22 novincev v tej vlogi, 28 pa 
ostaja dosedanjih.
 Stran 3
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 10. januarja.

PARK ŽELJA – Medtem ko večja mesta po Evropi kar tekmujejo, katero bo z okrasitvijo in praznično 
programsko ponudbo privabilo več obiskovalcev, se tudi lokalne oblasti v posavskih krajih vse bolj 
trudijo (z različnim uspehom) vnesti več svežine in dobrega vzdušja med svoje občane. Smrekice 
in pobarvane žarnice namreč že zdavnaj niso dovolj. Tako je v Krškem že nekaj časa moč opaziti 
nove okrasitve v izvedbi Kulturnega društva Prostor vmes, ki ga predstavljajo štiri mlade arhitektke. 
V mestnem parku, ki so mu dale ime Park želja, so letos uporabile svetlobne instalacije, drevo lepih 
misli in okoli drevesa izpeljale bele ročice, ki dajejo opazovalcu občutek topline. Več o njihovem delu 
lahko preberete na strani 16, vam pa, drage bralke in bralci, tudi s tem motivom želimo lepe božične 
praznike ter zdravo in uspešno novo leto 2019!   Foto: Polona Brenčič

KOMARNIKI ・ TENDE・ PERGOLE ・ SONČNA JADRA
SCREEN SENČILA ・ NOTRANJA DEKORATIVNA SENČILA

www.medle.eu

Za vas ustvarjamo nov prostor pod soncem.

Praznično branje
Tudi letos boste v tradicionalni božično-novoletni prilogi 
Praznično Posavje poleg voščil našli številne zanimive 
zgodbe. Predstavljamo družino Štigl z Razborja pod 
Lisco, žive jaslice na Bizeljskem, jasličarja Matjaža 
Jurečiča in Vikija Baznika, likovno ustvarjalko Jožico 
Petrišič, klekljarico Stanko Gorenc, Kulturno društvo 
Prostor vmes, uspešne učenke OŠ XIV. divizije Senovo, 
kmetico in ljudsko ustvarjalko Tonico Jankovič, pevko 
in učiteljico petja Anjo Kramar ter glasbenika Adrijano 
Lorber in Kristjana Račiča. Pišemo tudi o dobrodelnih 
akcijah v brežiški bolnišnici, posavskem bralnem 
projektu, spominskem speedwayskem večeru v krški 
knjižnici in številnih (pred)prazničnih prireditvah v 
Posavju. Vabljeni k branju! 
 Strani 9–33

Vse najlepše vam voščijo:
AC DC * ARAO * Avto Krka * Avtodvigala Kerin * 
Avtoline * Cvetličarna Kerin * Darsad * DeSUS OO 
Sevnica * Dom starejših občanov Krško * DS Smith * 
Efekt * Ekten * Elmont * Evergreen * Evroelektron * 
Evropski poslanec Franc Bogovič * Evrosad * Foto 
Rožman * Galerija Božidar Jakac * GEN energija * 
GKI * Gostilna Žolnir * Grieshaber * GŠ Brežice * GŠ 
Laško – Radeče * Handte-ost * HESS * Hotel City * HPG 
Brežice * I.H.S. * Infra * Ino Brežice * J.D.Z. odpadki * 
Kamnoseštvo Jakša * Karodi * Kavarna in slaščičarna 
Grad Rajhenburg in Sladka zapeljivost * Kim * 
Komunala Brežice * Komunala Sevnica * Kostak * 
Kovis * Krovstvo Abram * KS Brestanica * KS Cerklje 
ob Krki * KS Dolenja vas * KS Gora * KS Kapele * 
KS Koprivnica * KS Krško polje * KS Leskovec pri 
Krškem * KS mesta Krško * KS Podbočje * KS Rožno 
– Presladol * KS Senovo * KS Senuše * KS Sevnica * 
KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna * KS Velika 
Dolina * KS Veliki Podlog * KS Veliki Trn * KS Zdole * 
KT Tršinar * KZ Krško * Lastinski Pak * Lekarna 
Brežice * Lekarna Krško * Lekarna na Vidmu * 
Lekarna Sevnica * Ljudska univerza Krško * Mesni 
butik Mlakar * Metalna Senovo * Mlin Katić * NEK * 
Občuti svobodo vode * Pacek čistilnica * Parketarstvo 
Pirc * Perutnina Rostohar * Perutninarstvo Ciglar * 
Perutninarstvo Metelko * PGE Krško * Plastoform * 
Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavje * 
Posavski muzej Brežice * Poslanec v DZ Dušan Šiško * 
Požun * Počitniška skupnost Krško * Radanovič * 
Riko * Rudar Senovo * Saramati * SDS * Siliko * 
Sipro * Sistemi IN ES * Sklad NEK * SL-inženiring * 
SLS * Stadler * Strojne inštalacije Lokar * ŠC Krško-
Sevnica * Špena * Tanin * Tatalović * TEB * Tips * 
Trgovina in servis Petretič * Ultrazvočna ordinacija 
Žnideršič * Valvasorjeva knjižnica Krško * VDC Krško  
– Leskovec * Vipap * Vrtnarstvo Nečemer * Zavod za 
šport Brežice * ZD Krško * ZEL-EN * Žarn Krško

Praznično 
Posavje

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRILOGA, 20. 12. 2018
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ju občine,« je dejal. Čestital je 
tudi vsem na novo izvoljenim 
občinskim in krajevnim sve-
tnikom. Mandat, ki se je izte-
kel, je označil kot zahteven, saj 
so se po njegovih besedah slo-
venske občine znašle v razme-
rah, ko je bilo na voljo bistveno 
manj sredstev kot v prejšnjem 
mandatu. »Vabim vas, da v letu 
2019 s sodelovanjem in skup-
nim prizadevanjem ustvari-
mo okolje in skupnost, v kate-
ri se bomo dobro počutili ter 
bo spodbudna za delo, učenje 
in življenje,« je sklenil. Za ko-
nec uradnega dela je sledila še 
županova zdravica bližajočim 
se praznikom in novemu letu. 
Program je povezovala Vesna 
Kržan. Dodajmo, da je ravno 
danes popoldne na sporedu 
konstitutivna seja brežiške-
ga občinskega sveta v novem 
mandatu. Rok Retelj

in še enkrat več dokazale svoj 
pevski talent. Festival, ki ga or-
ganizira družba Partitura, ot-
rokom od 6. do 17. leta staros-
ti omogoča, da predstavijo svoj 
pevski talent na velikem odru. 
Pevci in pevke prihajajo iz Slo-
venije, Bolgarije, Srbije, BiH in 
Hrvaške. Festival je v treh letih, 
kar se izvaja, že pridobil na po-
menu, za prijavitelje je v celoti 
brezplačen.

Molan je tudi nagovoril zbra-
ne in se na začetku zahvalil 
vsem dosedanjim članom in 
članicam občinskega sveta ter 
predsednikom svetov KS za 
opravljeno delo. »Prepričan 
sem, da smo po vseh krajih ob-
čine investirali v nove prido-
bitve ter lahko vsak izvoljen 
predstavnik s ponosom pove, 
da je s svojim delom in sode-
lovanjem prispeval k razvo-

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Ustanovno sejo je 7. decem-
bra opravil še novoizvoljeni 
kostanjeviški občinski svet, 
ki ga bodo v mandatu 2018–
2022 sestavljali Anton Jar-
kovič, Matej Kuhar, Robert 
Zagorc, Primož Kadunc, Ma-
tjaž Jakše, Jože Kržičnik, 
Melita Skušek, Blaž Zagorc, 
Tone Hodnik in Janez Gunde.

Do potrditve mandata županu 
Ladku Petretiču je sejo vodi-
la najstarejša svetnica in hkrati 
edina ženska med njimi Melita 
Skušek. Predsednik Občinske 
volilne komisije Bojan Tram-
puš je predstavil poročilo o 
poteku in izidu volitev za žu-
pana in člane občinskega sve-
ta. Povedal je, da je komisija 
začela z delom že septembra. 
Določili so osem volišč v obči-
ni in eno volišče za predčasno 
glasovanje, zbrali kandidatu-
re (sedem za župana in 23 za 
občinske svetnike, vse so bile 
potrjene), izžrebali vrstni red 
kandidatov, javno objavili kan-
didature in določili člane vo-
lilnih odborov. Po volitvah so 
izvoljenim kandidatom izda-
li potrdila o izvolitvi. Tik pred 
volitvami 18. novembra so se 
pojavile nejasnosti glede sesta-
ve tako občinske volilne komi-
sije kot enega volilnega odbora, 
vendar so te pomisleke izločili. 
Županu in svetnikom je česti-
tal ter jim zaželel uspešno delo, 
da bi se poslušali in bili poslu-
šani ter tako pripomogli k na-

predku občine.

Nato so v tričlansko začasno 
komisijo za potrditev manda-
tov članov in sveta in ugoto-
vitev izvolitve župana imeno-
vali Roberta Zagorca, Jožeta 
Kržičnika in Mateja Kuhar-
ja, ki niso ugotovili nepravil-
nosti, tako da je občinski svet 
soglasno potrdil mandate sebi 
in županu, s čimer je prene-
hal mandat dosedanjim ob-
činskim svetnikom. Sledilo je 
še imenovanje stalne komisi-
je za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja, v katero so 
bili predlagani in izvoljeni Ro-
bert Zagorc, Matej Kuhar, Ma-
tjaž Jakše, Jože Kržičnik in 
Tone Hodnik.

Slovesno prisego je v ime-
nu vseh svetnikov prebra-
la Skuškova, ob tem pa do-
dala še, da verjame, da bodo 
res delovali v dobrobit obči-
ne in občanov, čeprav so nje-
ne izkušnje iz preteklih treh 
mandatov različne, kot edina 

ženska v občinskem svetu pa 
bo s »kančkom ženske ener-
gije« poskušala pomiriti kak-
šen spor. Da bo svojo dolžnost 
opravljal vestno in odgovorno, 
spoštoval pravni red Republi-
ke Slovenije in Občine Kosta-
njevica na Krki, z vsemi močmi 
deloval za blaginjo občine in za 
dobrobit občanov, je prisegel 
tudi župan Petretič. Zahvalil se 
je prejšnjemu občinskemu sve-
tu oz. svetnikom, ki so sodelo-
vali z njim, v tem mandatu pa 
si želi več sodelovanja. »Trdno 
sem prepričan in verjamem v 
vas, da boste delali v dobrobit 
občank in občanov, vaščank in 
vaščanov, ki jih zastopate, kaj-
ti samo tako bomo lahko ta voz 
potegnili naprej,« je dejal in jih 
pozval, naj poskušajo poenotiti 
in povezati doslej sprte vaške 
skupnosti. »Zavedati se mora-
mo, da občina ni naša, ampak 
pripada občankam in obča-
nom, mi pa smo bili izvoljeni, 
da bomo delali zanje, ne pa jih 
razdvajali,« je še dejal župan. 
� Peter�Pavlovič

Petretič: Poenotite občane

Deseterica�občinskih�svetnikov�z�županom�Petretičem

SEVNICA – 5. decembra je v 
konferenčni dvorani sevni-
škega gradu potekala usta-
novna seja novoizvoljenega 
sevniškega občinskega sve-
ta v novem mandatnem ob-
dobju 2018-2022. Potrdili so 
tudi imenovanje Srečka Oc-
virka za župana.

»Volitve so praznik demokraci-
je in kot se za tak praznik spo-
dobi, so minile v pozitivnem, a 
hkrati aktivnem vzdušju. Pri-
nesle so spremembe v občin-
skem svetu, tako je v sestavu 
sveta 15 članov, ki ste bili sve-
tniki v preteklem obdobju, de-
set članov občinskega sveta je 
na novo izvoljenih. Veselim se 
dela z vsemi. Člani občinske-
ga sveta prihajate z območja 
celotne občine, imate različna 
področja poklicnega, službe-
nega in družbenega angažira-
nja, zato so vaše misli usmer-
jene v reševanje zelo različnih 
izzivov v celotni občini. 25 čla-

Ocvirk: Skupaj bomo zmogli

nov občinskega sveta zastopa 
interese 17.500 prebivalcev v 
občini. Naša skupna odgovor-
nost pa je, da sledimo potre-
bam vseh enakomerno in so-
razmerno, da glasni niso bolj 
slišani in skromni niso presli-
šani, da osnovne potrebe niso 
zapostavljene v razmerju do 
prostočasnosti, da razumemo 
vpetost v čas in prostor, finanč-
ne in druge omejitve ter hkrati, 
da nas omejitve ne odvrnejo od 
ambicij biti sodobno in konku-
renčno okolje v številnih pogle-
dih. Za doseganje takega cilja je 
potrebno veliko odgovornosti, 
usklajevanj in celo kompromi-
sov, za katere verjamem, da 
jih bomo skupaj zmogli ...« je 
v svojem nagovoru dejal Sreč-
ko Ocvirk, ko so ga svetnice in 
svetniki potrdili za župana ob-
čine Sevnica. Na seji so bili iz-
voljeni novi člani občinske ko-
misije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja (KVIAZ), 
ki jo bo vodil Božidar Grobolj-

šek. Svetnice in svetniki so na 
prvi seji prejeli v najem tablič-
ne računalnike, kajti Občina 
Sevnica bo postopno prešla na 
elektronsko vročenje gradiva.
 
V drugem delu seje so se pri-
sotni seznanili s sklepom o za-
časnem financiranju občine v 
obdobju od januarja do marca 
2019 ter s sklepom o višjem 
nadomestilu za uporabo stav-
bnega zemljišča v prihodnjem 
letu (vrednost točke se poviša 
za dva odstotka). V nadaljeva-
nju sta bila sprejeta še pred-
log sklepa o vrednosti točke za 
ugotavljanje vrednosti stavb, 
delov stavb, stanovanj in garaž 
ter prostorov za počitek oz. re-
kreacijo na območju sevniš-
ke občine za leto 2019 (cena 
se poviša za tri evre) in pred-
log sklepa o primerljivi gradbe-
ni ceni stanovanj in vrednosti 
stavbnega zemljišča, ki se prav 
tako poviša. 
 Smilja�Radi

Ustanovne�seje�se�je�udeležilo�24�od�25�članic�in�članov�sevniškega�občinskega�sveta�ter�župan.

RADEČE – 5. decembra sta 
bila s konstitutivno sejo ura-
dno ustoličena Tomaž Režun 
za vnovičnega župana obči-
ne Radeče in 16-članski ob-
činski svet kot najvišje zako-
nodajno telo občine. 

Do potrditve svetniških in žu-
panskega mandata je sejo vo-
dila najstarejša članica občin-
skega sveta Marija Imperl, 
predsednik Občinske volilne 
komisije mag. Igor Karlovšek 
pa je poročal o poteku volitev. 
Med drugim je izpostavil, da je 
imela komisija zaradi le enega 
kandidata za župana v primer-
javi s preteklimi volitvami ne-
koliko lažje delo, sicer pa je vo-
lilna udeležba znašala 47,63 %, 
kar pomeni, da se je od skup-
no 3.689 volilnih upravičencev 
volitev udeležilo 1.757 občank 
in občanov. 

Tomaž Režun, ki so ga volivci 
potrdili za župana s 1.627 od-
danimi glasovi, je pred svetniki 
opravil svečano župansko za-
obljubo, nakar jih je med dru-
gim seznanil, da bo funkcijo 
podžupana tudi v tem man-
datu zaupal Janezu Prešičku 
in da bo tako kot do sedaj žu-
panovanje opravljal nepoklic-
no. Izrazil je željo, da bi občin-
ski svet tako kot v preteklem 
mandatu sodeloval tvorno, ob 
tem pa za prve dni po novole-
tnih praznikih že najavil po-
novno zasedanje, na katerem 

Režun: Sodelujmo tvorno

bodo prednostno obravnava-
li osnutek proračuna za leto 
2019. Do potrditve proračuna 
bo občina delovala oz. poslova-
la po sistemu začasnega finan-
ciranja, kar pa naj bi trajalo naj-
več tri mesece, a lahko skoraj z 
gotovostjo zapišemo, da bodo 
svetniki proračun spravili pod 
streho v krajšem roku, saj gre 
za že utečeno ekipo. Od 16 čla-
nov sta v svetu le dva novinca, 
to sta Rok Zahrastnik (ZA-R) 
in Tomaž Novak (NSi), med-
tem ko je Peter Mlakar (SDS) 
povratnik v občinski svet, saj 
je funkcijo občinskega svetni-
ka opravljal že pred mandatom 
2014–2018. Kot tretji novinec 
se bo že potrjenim svetnikom 
na januarski seji predvidoma 
pridružil še Dušan Podlesnik 
(SD), ki bo kot član nadomestil 
za župana izvoljenega Režuna.

Svetniška skupina Socialni de-

mokrati (SD) je z osmimi čla-
nicami in člani najmočnejša v 
občinskem svetu in jo zastopa-
jo Alenka Bervar, Janez Preši-
ček, mag. Marjetka Lipec, Si-
mon Žnidar, Marija Imperl, 
Rado Mrežar, Andreja Bur-
kelc Klajn in predvidoma še 
Dušan Podlesnik, po številu 
drugo najmočnejšo zasedbo 
ima Zveza za napredek Radeč 
in radeškega območja (ZA-R), 
njeni člani so Zoran Čulk, Ra-
faela Pintarič, Rok Zahrastnik 
in Urška Renko, po dva člana 
pa imata Slovenska demokrat-
ska stranka (Peter Mlakar in 
Helena Bregar Šramel) ter 
Nova Slovenija (Miran Prna-
ver in Tomaž Novak). Zbranim 
na seji je v imenu zaposlenih 
na občini vso podporo zagoto-
vila tudi direktorica občinske 
uprave Brigita Stopar.

� Bojana�Mavsar

Novoizvoljena�sestava�radeškega�občinskega�sveta

ČATEŽ OB SAVI – V restavra-
ciji hotela Terme v Termah 
Čatež se je 13. decembra od-
vil tradicionalni prednovo-
letni sprejem brežiškega žu-
pana Ivana Molana. Slednji 
letos posebne plakete ni po-
delil, je pa segel v roko šti-
rim mladim pevkam, ki so 
zablestele na Mednarodnem 
otroškem pevskem glasbe-
nem festivalu Brežice.

Župan Ivan Molan je na spre-
jem tako kot vsako leto pova-
bil člane občinskega sveta (iz 
prejšnjega mandata in novo-
izvoljene), predsednike svetov 
KS, člane nadzornih odborov, 
častne občane in oktobrske 
nagrajence, predstavnike go-
spodarstva, javnih zavodov, 
institucij in nevladnih organi-
zacij, duhovnike, predstavnike 
medijev in druge goste. Ob tej 
priložnosti izpostavijo različne 
dogodke in posameznike, ki so 
pustili pečat v iztekajočem se 
letu. Letos je bila občina konec 
avgusta med drugim prizori-
šče Mednarodnega otroške-
ga pevskega festivala Brežice. 
Na županovem sprejemu so 
imeli navzoči čast doživeti ne-
kaj utrinkov omenjenega festi-
vala. Po vrsti so se predstavi-
le udeleženke festivala, ki so si 
v posamezni starostni katego-
riji v teh treh letih pripele eno 
od prvih treh mest – Hajdi Ha-
ler, Eva Julija Borovšak, Man-
ca Mihelin in Tanita Lipar – 

Izpostavili mlade pevske talente

Župan�Ivan�Molan�v�družbi�mladih�pevk�in�Brigite�Šuler�iz�
družbe�Partitura
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MOJSTRANA, KRŠKO – Planinska zveza Slovenije je 1. decembra 
na slovesnosti v Mojstrani podelila priznanja posameznikom za 
njihovo dolgoletno, neutrudno in prizadevno prostovoljno delo 
v planinstvu tako v lokalnem kot širšem družbenem okolju. Med 
desetimi  posamezniki, ki so dali izjemen pečat planinstvu in pla-
ninski organizaciji ter prejeli svečano listino PZS kot najvišje pri-
znanje planinske zveze, je bil te za dolgoletno delo v Planinskem 
društvu Videm, predvsem pa za viden prispevek na področju go-
spodarstva in vodništva, deležen tudi Vinko Novak iz Krškega. 
� B.�M./vir:�PZS�

Krčanu Vinku Novaku najvišje 
planinsko priznanje

PORTOROŽ, STARA VAS NA BI-
ZELJSKEM – Zadnje dni no-
vembra je v Portorožu poteka-
lo strokovno srečanje gostincev. 
V sklopu programa srečanja so 
bila podeljena tudi priznanja 
za kakovost gostinske ponud-
be. Med dvanajstimi gostinci, ki 
so od Obrtno-podjetniške zbor-
nice Slovenije prejeli priznanje 
za kakovost gostinske ponud-
be, je bila tudi znana gostinka iz 
brežiške občine Ivanka Kocjan. 
V spremstvu svojih zaposlenih, 
s katerimi skupaj soustvarja us-
pešno zgodbo podjetja Gostil-
na in prenočišče Kocjan iz Stare 
vasi na Bizeljskem, je na odru re-
stavracije hotela Slovenija zasluženo prejela omenjeno priznanje. 
Gostilna Kocjan ima dolgo tradicijo, in sicer od leta 1982. Skozi 
leta se je spreminjala in danes je to prenovljena gostilna, ki sprej-
me do 300 ljudi. Zadnja leta so v gostilni na voljo tudi prenočišča 
in konferenčna dvorana za raznovrstne predstavitve ali seminar-
je. Gostilno Kocjan odlikuje oseben pristop, okusno pripravljena 
domača hrana s surovinami in dobrimi vini lokalnih prideloval-
cev in znanih domačih vinarjev, prijazna postrežba ter prijetno 
vzdušje.  R.�R./vir:�OOZ�Brežice

Nagrajena gostilna Kocjan

Ivanka�Kocjan�s�priznanjem

Zgodovina nas še vedno uči, vsak dan znova, na vsakem ko-
raku – mene, tebe, njega, njo … vse nas, a zdi se, da nismo 
ravno najboljši učenci. Je zato zgodovina slaba učiteljica ali 
smo mi slabi učenci? Odgovora na to vprašanje verjetno ne 
bomo nikoli našli, tako kot ne bomo nikoli vedeli, kaj je bilo 
prej – jajce ali kura. Pa smo pri novem vprašanju, ali je to po-
membno? Zakaj se tako radi oziramo v preteklost, zakaj se 
ne osredotočamo na sedanjost in razmišljamo o prihodnosti? 
Stari starši radi rečejo: ’Tako je bilo v naših časih’. Starši pri-
čakujejo, da bodo njihovi potomci izpolnjevali njihove želje. 
Kje je mesto tistih, ki si želijo ustvariti lastno gnezdo, s par-
tnerjem, ki so si ga izbrali? Marsikatero resnico in življenjski 
napotek so zapisali stari modreci v svoje knjige, a redko kdo 
jih bere. Zakaj jih ne beremo? Morda zato, ker jih je treba 
brati počasi, besedo za besedo, da dojamemo bistvo. Če nare-
dim primerjavo, tudi dobro vino srkamo počasi, zaradi nje-
gove žlahtnosti, okusa. 

Vsako rojstvo je raziskovanje, vsako življenje je dar, ki tra-
ja, kolikor nam je namenjeno. Veliki misleci so razmišljali o 
smislu življenja in tudi o odnosih med ljudmi. Ti odnosi so 
lahko iskreni, pošteni, dobronamerni, ljubeči in tako dalje, a 
žal se vanje (pre)pogosto prikrade nevoščljivost, sovraštvo, 
nezaupanje, ljubosumje, laži in še marsikaj, kar vpliva na člo-
vekovo razpoloženje in tudi samopodobo. Vsakdo si želi biti 
cenjen, spoštovan, sprejet v družini in družbi, a za to je mar-
sikdo pripravljen storiti marsikaj, česar sam ne bi želel, da bi 
mu storili drugi. Iz častiželjnosti, ker menimo, da nam pripa-
da zaradi našega dela več pozornosti kot ostalim, prihaja do 
nepotrebnih razprtij, nesoglasij ... Starogrški filozof Aristotel 
je v eni izmed svojih razprav o etiki zapisal: ’Kdo lahko oceni 
vrednost plačila, tisti, ki daje, ali tisti, ki prejme?’ Etika je po 
njegovem mnenju spretnost, s katero je človek zmožen ure-
jati svoje življenje in si ob tem uspe pridobiti tudi navado, da 
teži k dobremu. To najvišje dobro za vse ljudi je srečnost – 
usklajena z vrlino ali krepostjo. Koliko tega zmoremo, je od-
visno od vsakega posameznika in njegove želje biti dober. 

Zgodovino so ustvarjali posamezniki, karizmatični, pogu-
mni, odločni, nepopustljivi, a za njimi so hodili še pogumnej-
ši in odločnejši posamezniki, povezani v skupnost, ki je želela 
doseči mir in sožitje. To so bili ljudje, ki so tlakovali pot de-
mokraciji, a tukaj smo spet na začetku naše zgodbe – koliko 
smo se naučili iz preteklosti, da lahko živimo v demokratič-
ni skupnosti?

O častiželjnosti

komentar

Piše: Smilja Radi

KRŠKO – Pred dobrimi desetimi leti, natančneje 19. novem-
bra 2008, so na krškem srednješolskem centru predali v 
uporabo sončno elektrarno, ki je do sedaj proizvedla 170 
MWh električne energije. Ob podpori gospodarstva, dona-
torjev in sponzorjev so jo zgradili na pobudo prof. Rober-
ta Rožmana.

Vršna moč elektrarne znaša 15,76 KWp. Tvori jo 90 fotonape-
tostnih monokristalnih modulov, ki so postavljeni na streho šole 
v več izvedbah, zato jo lahko tudi uporabljajo v več namenov, 
in sicer za proizvodnjo električne energije, pri čemer so 28-od-
stotno samooskrbni, služi kot pedagoško-andragoški objekt za 
izobraževanje dijakov pri različnih strokovnih modulih, prof. 
Robert Rožman pa izpostavlja tudi okoljevarstveni vidik: »Z 
uporabo obnovljivega vira želimo dijakom in okolici povedati, 
da nas zelo skrbijo negativni vplivi fosilnih goriv.« 

Investicija v elektrarno, ki je v desetletju obratovanja proizved-
la 170 MWh električne energije, se je v celoti izplačala v deve-
tih letih in pol, pri čemer Rožman dodaja, da bi, v kolikor bi žele-
li, da bi bila šola v celoti samooskrbna s proizvedeno električno 
energijo, morala vršna moč elektrarne glede na pogoje iz leta 
2008 znašati 55 KW: »Pomembna ugotovitev je tudi, da bi upo-
raba sledilnikov pomenila le 12 % več proizvedene energije, kar 
je bistveno manj, kot smo pričakovali. Zelo pomembna je lega fo-
tonapetostnih modulov, saj bi namestitev modulov proti vzhodu 
pomenila kar 21 % manj proizvedene energije.« Direktorica ŠC 
Krško-Sevnica Erna Župan Pirkovič je ob tem poudarila, da je 
vizija šole, da bi postali v celoti samooskrbni, zato si postopoma 
želijo še povečati pokritost površin s fotonapetostnimi moduli, 
pri čemer glede na sistem financiranja srednjega šolstva upajo, 
da bodo tako kot pred desetimi leti pri izvedbi investicije delež-
ni posluha in podpore domačega gospodarstva.

� B.�Mavsar

Vložek v elektrarno že povrnjen

LJUBLJANA – 7. decembra je predsednik Republike Slovenije Bo-
rut Pahor v Predsedniški palači v Ljubljani podelil medalje za 
zasluge pri obvladovanju migrantske krize leta 2015 in 2016. 
Med prejemniki je bilo tudi Pokrajinsko poveljstvo Civilne zaš-
čite za Posavje. Spomnimo, da je zlasti ob začetku migrantske 
krize, ko je dnevno na območju občine Brežice prehajalo držav-

no mejo na tisoče nezakonitih migrantov, poleg nagrajenega po-
veljstva z veliko odrekanja delovalo tudi veliko posameznikov v 
okviru CZ občine Brežice, prostovoljnih gasilskih društev, poli-
cije, Slovenske vojske, Rdečega križa, Karitas in drugih organiza-
cij, zaradi katerih je bil prihod migrantov v Slovenijo ves čas pod 
nadzorom, prebivalstvo občine Brežice pa v največji možni meri 
zavarovano pred mogočim kaosom. Da so nezakoniti migranti 
predstavljali varnostno tveganje za domače ljudi, se je pokazalo 
še zlasti ob požigu migrantskega centra v Brežicah in kamenja-
nja gasilskega vozila, je navedel Roman Zakšek, višji svetova-
lec za področje zaščite in reševanja na Občini Brežice in takrat 
namestnik poveljnika CZ občine Brežice. Po njegovem je bila ži-
vljenjsko nevarna tudi oskrba nezakonitih migrantov s hrano in 
polnjenjem grelcev z nafto za šotore. Zakšek se ob tej priložnos-
ti zahvaljuje vsem tistim pripadnikom CZ, ki so se odzvali na nje-
gov poziv in se udeležili obvladovanja migrantske krize, kot tudi 
vsem prostovoljnim gasilcem v občini Brežice in drugim prosto-
voljcem, ki so si po njegovem prav gotovo tudi zaslužili medaljo, 
žal pa podelitev ni v njegovih rokah.  R.�Retelj

Medalja za zasluge tudi Posavcem

Pokrajinsko�poveljstvo�Civilne�zaščite�za�Posavje�z�državnim�
priznanjem�za�zasluge�(foto:�osebni�arhiv)

Med 16 krajevnimi skup-
nostmi v občini Krško jih 
bodo devet še naprej vodi-
li isti predsedniki kot doslej, 
sedem pa jih je dobilo nove 
predsednike oz. predsedni-
co. V severnem delu občine 
bodo KS Senovo, Brestanica 
in Rožno – Presladol še nap-
rej vodili Vlado Grahovac, 
Vlado Bezjak in Anton Bo-
horč, do spremembe pa je 
prišlo na čelu KS Koprivnica, 
kjer je Sonjo Bračun, ki tok-
rat sploh ni kandidirala v svet 
KS, zamenjal Damjan Bogo-
vič, sicer sin evropskega pos-
lanca in dolgoletnega krške-
ga župana Franca Bogoviča. 
Največji KS v osrednjem delu 
občine, mesta Krško in Lesko-
vec pri Krškem, bosta še nap-
rej vodila dosedanja predse-
dnika mag. Nataša Šerbec in 
Jože Olovec. Tudi v KS Gora ni 
spremembe, saj na čelu ostaja 
Alojz Kerin, predsednik sve-
ta KS Spodnji Stari Grad – Spo-
dnja Libna bo ponovno An-
dreas Repše. Novo vodstvo 
ima KS Zdole, kjer je dolgole-
tnega predsednika Jožeta Sli-
vška (tudi on ni več kandidi-
ral) zamenjal Marjan Zorko, 
KS Senuše bo po Damjanu 
Mežiču (ni kandidiral v svet 
KS) vodil Jože Tomažin, v Do-
lenji vasi je to funkcijo po Go-
ranu Udovču, ki ostaja v sve-

tu KS, sprejel Matej Libenšek, 
in KS Veliki Trn, kjer se je po 
31-letnem predsedovanju od 
sveta KS poslovil Franc Lekše, 
v njegove čevlje pa je stopila 
Ana Srpčič. Če gremo še juž-
neje: predsedovanje KS Krško 
polje je od Franca Žiberta, ki 
se ni več potegoval za mesto 
v svetu KS, prevzel Peter Ra-
čič, na čelu KS Veliki Podlog in 
KS Podbočje ostajata Karoli-
na Cizerle in Janez Barbič, 
medtem ko bo KS Raka vodil 
Primož Šribar, saj Silvo Kro-
šelj kot edini dosedanji pred-
sednik KS, ki je kandidiral, ni 
bil izvoljen v svet KS. 

Nove predsednike oz. pred-
sednice je dobilo deset od 20 
KS v brežiški občini. Pojdimo 
najprej na desni breg Save. KS 
Cerklje ob Krki bo po Jeleni 
Ilišević Gramc vodil Damjan 
Kodrič, predsednik KS Skopi-
ce bo namesto Franca Žiberta 
ml. Davor Kalin, predsednik 
KS Mrzlava vas po Vladimirju 
Dimčiću Boštjan Gregorič in 
KS Krška vas po Stanetu Bu-
diču Matej Oblak (nihče od 
omenjenih dosedanjih predse-
dnikov ni več kandidiral). Na 
čelu KS Velike Malence osta-
ja Robert Veličevič. Vodenje 
čateške KS od Franca Lesa, 
ki ni več kandidiral, prevze-
ma Alojz Škrabl, Aleš Bur-

ja z Jesenic je na čelu KS Jese-
nice na Dolenjskem zamenjal 
Bogdana Palovšnika (osta-
ja krajevni svetnik), KS Velika 
Dolina bo še naprej predsedo-
val Marijan Žibert. Poglejmo 
še na drugi breg Save. Dolgo-
letnega predsednika KS Dobo-
va Mihaela Boraniča, ki se je 
umaknil iz lokalne politike, je 
nasledila Branka Stergar, KS 
Zakot – Bukošek – Trnje bo po 
Juretu Krošlu (ni več kandi-
diral) vodil Rok Capl, KS Šen-
tlenart pa po Stanku Radano-
viču, ki ostaja svetnik, Andrej 
Šmajgl. Prvi mož KS Kapele 
ostaja Ivan Urek. Medtem ko 
bodo KS Globoko, Sromlje, Pi-
šece in Bizeljsko še naprej vo-
dili Mihael Petančič, Ferdo 
Pinterič, Peter Skrivalnik 
in Matejka Kmetič, je nova 
predsednika sveta KS Artiče 
Nataša Sagernik (doseda-
nji predsednik Anton Gajšek 
ni več kandidiral v svet KS). 
KS Križe bo še dalje vodil Si-
mon Zupan, KS Pečice pa Ivan 
Omerzel. Sinoči (19. decem-
bra) je imel prvo sejo še svet 
KS Brežice. 

Nove predsednike so na usta-
novnih sejah dobile štiri od 
enajstih KS v sevniški obči-
ni. Do spremembe je priš-
lo v dveh KS v Mirnski dolini, 
saj je Slavico Mirt na čelu KS 

Krmelj zamenjala Klementi-
na Žvar, Boštjana Krmelja 
na čelu KS Šentjanž pa njegov 
soimenjak Boštjan Repovž. 
Novega predsednika imajo v 
KS Loka pri Zidanem Mostu, 
kjer je Janka Metelka zame-
njal Aleksander File, in v KS 
Zabukovje, kjer je funkcijo Jo-
žeta Baumkirherja prevze-
la Ana Ivanić. Nihče od dose-
danjih predsednikov se ni več 
potegoval za svetniško mes-
to v svojem kraju. KS Sevnica 
bo še naprej vodila Stanisla-
va Žičkar, prvi možje KS Blan-
ca, KS Boštanj, KS Studenec in 
KS Tržišče ostajajo Marjan 
Ločičnik, Jože Udovč, Janoš 
Janc in Janez Virant. Brez 
sprememb so tudi v dveh naj-
manjših krajevnih skupnostih 
– predsednik KS Primož bo 
še naprej Silvo Vintar, pred-
sednik KS Dolnje Brezovo pa 
Franc Slemenšek. 

Izvoljeni so tudi predsedniki 
vseh štirih KS v občini Radeče. 
KS Radeče bo še naprej pred-
sedoval Dušan Podlesnik, KS 
Jagnjenica Rado Mrežar in 
KS Svibno Primož Knez, v KS 
Vrhovo pa je Draga Klanška, 
ki ostaja svetnik, zamenja-
la Andreja Šunta, ki je prva 
predsednica KS, odkar imajo 
v Radečah samostojno občino. 
� Peter�Pavlovič

Kar 22 od 51 je novih imen
POSAVJE – Ne le občinski sveti, v minulih tednih po lokalnih volitvah so prve seje opravili tudi sveti kar 51 
krajevnih skupnosti v posavskih občinah, na katerih izvolijo tudi predsednike in predsednice. Med tistimi, 
ki so sprejeli to nalogo v novem mandatu, je kar 22 novih imen.
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VEČ NESREČ Z UDELEŽBO PEŠCEV – 9. 12. dopoldan je 65-le-
tna voznica med vožnjo iz smeri mesta proti naselju Trnje na 
Lamutovi ulici v Brežicah spregledala 66-letno peško, ki je v 
tistem času prečkala prehod za pešce, ter z vozilom trčila va-
njo. Peška je pri tem utrpela hujše poškodbe in je bila prepe-
ljana v tamkajšnjo bolnišnico. 
Prav tako so nesrečo, ki se je pripetila na prehodu za pešce, 
dva dni kasneje obravnavali krški policisti. Do nesreče je priš-
lo v jutranjih urah, 18-letnega pešca, ki je pravilno prečkal ces-
tišče na prehodu za pešce v Krškem, pa je zbil 45-letni voznik 
osebnega vozila. Voznik je takoj nudil pomoč fantu in ga od-
peljal v zdravstveni dom, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. 
Nesreča z udeležbo pešca in osebnega vozila se je pripeti-
la v jutru na miklavževo tudi na območju občine Sevnica, in 
sicer na glavni regionalni cesti pri Boštanju. Pešca, ki v trku 
naj ne bi bil huje poškodovan, so na kraju oskrbeli sevniški 
reševalci in ga v nadaljevanju prepeljali na podrobnejši pre-
gled v brežiško bolnišnico. 11. 12. je, prav tako na glavni ces-
ti, le da na odseku pri naselju Mrtovec, padel kolesar in se pri 
tem poškodoval. 

VINJEN VOZIL PO SREDINI CESTE – Policisti PP Krško so v 
jutranjih urah 8. 12. obravnavali prometno nesrečo na cesti 
med naseljema Pleterje in Zdole. Ugotovili so, da je nesrečo 
povzročil 44-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi 
vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil, ki ga je iz na-
sprotne smeri pravilno pripeljala 43-letna voznica. Povzroči-
telj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,89 mg alkoho-
la. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo 
vožnjo, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in zaradi vožnje 
pod vplivom alkohola na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

POČITNIŠKI OBJEKTI TARČE VLOMILCEV – V kraju Zavra-
tec je med 4.  in 7. 12. neznani storilec vlomil v počitniško hišo 
in odtujil akumulator ter več kosov pohištva in opreme, s či-
mer je lastnika oškodoval za 1500 evrov. V okolici Sevnice je 
bilo med 30. 11. in 8. 12. vlomljeno še v šest objektov. Iz šti-
rih so odšli storilci praznih rok, iz dveh pa odnesli štiri mo-
torne žage, kosilnice, električno ročno orodje in suhomesnate 
izdelke. Skupno so povzročili kar za okoli 4500 evrov škode.

 Zbrala:�B.�M.

Judita Hahn, Libna: Zase ne delam zaobljub, 
ker se jih je težko držati. Napovedi, kaj nas čaka, 
pa rada preberem. Za občane Krškega bi bilo go-
tovo dobro čim prejšnje odprtje mostu čez Savo, 
rešili bi se mnogih prometnih zastojev. Bolj te-
koče bi stekel promet tudi, če bi semaforizirana 
križišča predelali v krožišča. Ruševine pri 'celu-

lozi' kazijo mestni izgled in upam, da bodo kaj ukrenili. 

Vesna Bregar, Radeče: V naši občini ne bi ni-
česar spreminjala. Morda bi si v prihodnje že-
lela le malo več aktivnosti in posvečanja med-
generacijskemu druženju, saj bi na ta način še 
bolj povezali krajanke in krajane. S tem bi mla-
dim omogočili, da starejšim zaupajo svoje že-
lje in načrte, starejši pa bi s svojimi izkušnja-

mi in znanji dodali dodatno vrednost medsebojnemu druženju.

Tina Kodrič, Šutna: Kar se družabnega pod-
ročja tiče, naj bo še naprej tako, saj se precej do-
gaja v naši okolici. Mislim, da bi moral vsak od 
nas delati najprej na sebi, da se bomo kot druž-
ba spremenili. Želim si, da bi bilo več čutnosti in 
manj brezbrižnosti, otopelosti med ljudmi, da bi 
bilo tako, kot je bilo že v preteklosti. Moj moto 

za leto 2019 je 'človek človeku človek'.

Tomaž Breznikar, Brestanica: Predvsem bi 
si želel, da bi mladi postali bolj aktivni, se bolj 
zavedali svojih potencialov in se ne prepusti-
li vsakdanu, ki lahko človeka zanese. Delovna 
mesta se odpirajo, zato si tako zase kot za vse 
druge želim predvsem priložnosti, ki bi jih znali 
izkoristiti. Vrata so odprta, treba je le najti klju-

ko in jo odpreti ter iti naprej. 

Zaključek leta je čas za oceno minulega in želje za priha-
jajoči čas. Zadnje štiri letošnje anketirance smo vpraša-
li, česa bi si v naslednjem letu želeli več in česa manj, ne 
toliko v njihovem osebnem kot v širšem družbenem živ-
ljenju v njihovem kraju, občini in regiji.

anketa

Česa naj bo več in česa manj?

Kot je za naš časopis izjavi-
la glavna organizatorka sim-
pozija dr. Maja Turnšek, pro-
dekanica za raziskovanje na 
Fakulteti za turizem in sousta-
noviteljica podjetja Ponika, je 
bila rdeča nit simpozija izkori-
ščanje geotermalne energije za 
namen pridelave hrane. Po nje-
nih besedah je namen projek-
ta pridobivanje znanja iz Nizo-
zemske in z Islandije, kjer so že 
zelo napredni na tem področju, 
ter širjenje tega znanja v Slove-
nijo in hkrati pomoč vsem tis-
tim, ki razmišljajo o ponovnem 
ali novem zagonu pridelave s 
pomočjo geotermalne energi-
je. »To je področje, ki bi ga mo-
rali pri nas še veliko bolj iz-
koriščati. Nov način pridelave 
zaradi visokega tehnološkega 
znanja predstavlja novo obliko 
industrijskega turizma in ag-
roturizma v Sloveniji,« je poja-
snila in dodala, da je v Posavju, 
ki ima veliko termalne energi-
je, tovrstna pridelava zagotovo 
perspektivna. Gre pa za dolgo-
trajne projekte, saj so začetne 

Izkoristiti termalno energijo 
ČATEŽ OB SAVI – Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je 26. novembra v hotelu Terme v Termah 
Čatež organizirala mednarodni simpozij »Geofood« o uporabi geotermalne energije za pridelavo hrane. 
Poleg brežiške fakultete v projektu sodelujejo še podjetja iz Nizozemske in Islandije.

investicije zelo velike, je pou-
darila. »Temu so namenjena 
tudi evropska sredstva in mis-
lim, da je čas, da tudi pri nas 
začnemo črpati denar za te na-
mene,« je še dejala. Na začetku 
simpozija je navzoče pozdravil 
tudi brežiški župan Ivan Mo-
lan, ki je izpostavil, da bi lahko 
namakalni sistemi, ki jih bosta 
omogočali obe hidroelektrar-
ni na območju občine, skupaj 
z geotermalno vodo, namenje-
no predvsem za ogrevanje, po-

menili dobro kombinacijo za še 
boljšo pridelavo hrane.

V nadaljevanju so sledi-
le predstavitve predstavni-
kov partnerskih držav v pro-
jektu, in sicer z Islandije dr. 
Ragnheidur Thorarinsdot-
tir (pregled geotermičnega 
potenciala v Evropi in primeri 
kreativnih uporab geotermal-
nih virov, še posebej pri proi-
zvodnji hrane), iz Nizozemske 
Carlos Alberto Espinal in Rob 
van de Ven (pregled skupnih 
točk akvakulture in hortikultu-
re) ter inž. Alexander Boedijn 
(najnovejše tehnološke rešitve 
za rastlinjake), iz Slovenije pa 
Turnškova in Barbara Pavla-
kovič (preobrat iz storitvenega 
v izkustveni sektor, ko podje-
tja omogočajo tudi oglede svo-
jih proizvodnih procesov ter s 
tem razvijajo agroturizem in 
industrijski turizem), dr. Go-
ran Vižintin (način gradnje 
geotermalnih vrtin), mag. An-
drej Lapanje in dr. Nina Rman 
(projekt DARLINGe in geoter-

malni potencial Slovenije). Za 
zaključek je sledila še interak-
tivna delavnica, na kateri so so-
delujoči izrazili svoja mnenja 
glede izzivov in želja po izko-
riščanju geotermalne energije 
v Sloveniji.

Turnškova je poudarila, da 
je zelo zadovoljna z obiskom 
in odzivom slovenske publi-
ke, saj so se simpozija udele-
žili tako predstavniki javnega 
sektorja oz. občin, akadem-
ske sfere z različnih univerz in 
raziskovalnih inštitucij kot tudi 
gospodarstveniki s področ-
ja vrtanja geotermalnih vrtin, 
ribogojstva, gojenja rastlin in 
termalnega turizma. Simpo-
zij jim je omogočil, da so nave-
zali nove stike in partnerstva, 
ki bodo zagotovo spodbuda za 
nadaljnji razvoj uporabe geo-
termalne energije v Sloveniji. 
V prihodnosti želijo organizi-
rati tudi ogled dobrih praks na 
Nizozemskem in Islandiji, je še 
navedla.
 Rok Retelj

Glavna� organizatorka� sim-
pozija�dr.�Maja�Turnšek

SENOVO – Zveza prijateljev mladine Krško je 30. novembra 
v Domu XIV. divizije na Senovem pripravila slavnostno aka-
demijo ob 65-letnici delovanja in jo počastila še z gledali-
ško igro.  

Dogodek je s pevskim vložkom 
pričela osemletna Alina Julia 
Jagić. Predsednik ZPM Krško 
Vinko Hostar je v nadaljevanju 
dejal, da je za njimi 65 uspešnih 
in ustvarjalnih let. Po njegovem 
mnenju je krška ZPM zgodba o 
uspehu. »V to zgodbo ste vpeti 
vsi moji predhodniki. Hvala, da 
ste vztrajali in da ste zmagali,« 
je še povedal in dodal, da so od 
ustanovitve leta 1953 izvajali 
številne programe, ki jih še ved-
no izvajajo kvalitetno, med dru-
gim vsako leto peljejo na mor-
je 550 otrok, pripravijo otroški 
parlament, obdaritev otrok v času veselega decembra, vpeti pa 
so še v mnoge druge projekte. V delovanje so vključeni prosto-
voljci različnih poklicev, zveza pa deluje nadstrankarsko. Kot je 
še izpostavil Hostar, se bodo tudi v prihodnje trudili za lepše 
življenje otrok in njihovih družin.
Direktorica krške občinske uprave Melita Čopar je aktivistom 
v zvezi čestitala ob jubileju in jim zaželela še veliko ustvarjal-
nih aktivnosti. Dogodka sta se 
udeležila tudi sevniški župan 
Srečko Ocvirk in bre žiška 
podžupanja Katja Čanžar 
ter predsednica ZPM Sloveni-
je Darja Groznik. Slednja je 
ob jubileju podarila priložno-
stno umetniško delo, v nago-
voru zbranim pa je dejala, da 
otroci potrebujejo odrasle lju-
di, da jih vodijo in jim poma-
gajo, če imajo težave. Pohvali-
la je delovanje krške ZPM, ki 
je po njenih besedah ena naj-
bolj aktivnih med 112 zvezami 
v državi. Prireditev je povezal 
Uroš Brezovšek, ki je napo-
vedal predstavo Teatra Raj-
henburškega »Večer na vasi« 
v režiji Margarete Marjetič, v 
kateri so gostili tudi Folklorno 
skupino DKD Svoboda Senovo. 

 M.�Hrvatin�

65 let zgodbe o uspehu

Groznikova�je�Hostarju�ob�ju-
bileju�zveze�podarila�sliko.

KRŠKO – V Domu starej-
ših občanov Krško so 5. 
decembra odprli Demen-
ci prijazno točko, kjer so 
zainteresiranim na voljo 
informacije o tem, kaj je 
demenca, kakšni so nje-
ni znaki in kako jo pre-
poznamo, ter pomoč, ko 
je oseba z demenco v sti-
ski. »Zaradi vse večje-
ga prepoznavanja bolez-
ni v okolju in potrebe za 
dostop do informacij o tej 
bolezni na enem mestu smo se tudi v našem domu odločili, da 
na Združenje Spominčica Alzheimer Slovenija podamo vlogo za 
vzpostavitev Demenci prijazne točke. Veseli nas, da smo bili na 
podlagi dosedanjega dela in aktivnosti, ki smo jih predstavili v 
vlogi, izbrani za vzpostavitev te oblike pomoči,« so sporočili iz 
DSO Krško. Otvoritvenega dogodka so se udeležili župan občine 
Krško mag. Miran Stanko, predstavnici Združenja Spominčica 
Alzheimer Slovenija Marjeta Artnik in Ljudmila Tratnik, stano-
valci, svojci in zaposleni v DSO Krško in ostali povabljeni. Direk-
torica doma Ani Nuša Masnik se je ob tem še posebej zahvalila 
dipl. med. sestri Martini Žerjav, ki je že pred 20 leti začela z izo-
braževanjem o demenci in vsa ta leta skrbela za prenašanje zna-
nja na ostale zaposlene ter vodenje dela z osebami z demenco.
  P.�P./vir:�DSO�Krško

Odprli Demenci prijazno točko

V�DSO�Krško� je�na�voljo�Demenci�
prijazna�točka.
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Kot je povedala Nadja Bezen-
šek, organizatorka formalne-
ga izobraževanja v podjetju 
Prah, ki je bilo na javnem raz-
pisu izbrano za izvajalca so-
cialne aktivacije na območju 
občine Krško, je potekal pro-
gram pod okriljem Ministr-
stva za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti 
ter v sodelovanju s Centrom 
za socialno delo Krško, kjer so 
opravili nabor kandidatov za 
vključitev. Gre za šestmeseč-
ni program, v katerega je bilo 
v štartu vključenih 15 ljudi, od 
tega so se trije vmes že zapos-
lili, torej jih je program zaklju-
čilo 12. »Na začetku smo zelo 
veliko delali na njihovi samo-
zavesti in samopodobi, saj je 
imel marsikdo med njimi raz-
lične težave, stiske, depresije, 
tudi odvisnosti, dolgo časa so 
že brezposelni, zato so bili zelo 
zaprti vase, prepričani, da niso 
ničesar sposobni,« pojasnjuje 
Bezenškova. V okviru progra-
ma so spoznali, da so sposobni 
marsičesa, pogovarjali so se o 
trgu dela in zaposlitvah, prip-
ravili življenjepise in ostalo 

Za ponovno vključitev na trg dela
ŽADOVINEK – V Prah izobraževalnem centru v Žadovinku so 12. decembra pripravili zaključek prve skupi-
ne socialne aktivacije v občini Krško. Gre za program, katerega namen je motiviranje dolgotrajno brezpo-
selnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči, da se ponovno vključijo na trg dela.

dokumentacijo, potrebno ob 
prošnji za službo, obiskali so 
več podjetij in na centru gos-
tili delodajalce. Veliko so tudi 
ustvarjali in izdelke razstavili 
na zaključnem dogodku. »Zdaj 
iščemo možnosti za njihov po-
zitiven izhod iz programa. Za-
želeno je, da se nekam vklju-
čijo tudi naprej, saj se bojimo, 
da bodo, če bodo ostali doma, 
spet padli v isto stanje, v ka-
terem so bili prej,« pravi Be-
zenškova. Vsi namreč še niso 

pripravljeni na zaposlitev, zato 
potrebujejo še kakšne učne de-
lavnice, usposabljanja na de-
lovnem mestu ipd. 

Eden od vključenih v program 
je bil Tomaž Breznikar iz Bre-
stanice, ki je v tem času opra-
vil tudi delovno prakso v naši 
medijski hiši. Program je oce-
nil kot zelo dobro zastavljene-
ga in pohvalil pestre aktivno-
sti, ki so jim bile na voljo v teh 
šestih mesecih. »Mislim, da 

smo tisti, ki smo program obi-
skovali, v večini izpolnili svo-
ja pričakovanja. Vsi smo bili v 
težkih situacijah in tukaj smo 
pridobili določeno mero di-
scipline, se navadili vsak dan 
prihajati, spoznali smo raz-
lične poklice in možnosti izo-
braževanja, hkrati pa se mi 
zdi zelo pomembno, da smo 
se družili in navezali nove sti-
ke, ki jih bomo, upam, ohrani-
li,« je povedal. »Šest mesecev 
je zelo hitro minilo, zdaj bomo 
šli naprej vsak na svojo pot. Od 
vsakega posameznika je odvis-
no, kako bo uspešen – koliko 
bo vložil, toliko bo tudi dobil. 
Treba je dati priložnost tako 
programu kot vsakemu udele-
žencu, da mu uspe.«

Gre za enoletni pilotni projekt 
in po novem letu prične s pro-
gramom že nova skupina 15 
udeležencev. V podjetju Prah 
se bodo prijavili tudi na nov 
razpis, s katerim naj bi mini-
strstvo izvajanje programa po-
delilo za tri ali štiri leta.

� Peter�Pavlovič

Na�zaključnem�dogodku�zbrani�udeleženci�programa�(med�
njimi�je�bilo�tudi�nekaj�udeležencev�skupine�v�sevniški�obči-
ni)�z�izvajalci�in�mentorji

SEVNICA, LJUBLJANA – 7. de-
cembra je v dvorani Državne-
ga sveta RS potekala podelitev 
plaket najzaslužnejšim pros-
tovoljkam in prostovoljcem 
za leto 2018. Med prejemni-
ki je bil tudi soustanovitelj in 
vodja foto sekcije Društva Trg 
Sevnica ter Planinskega dru-
štva Lisca Sevnica Ljubo Mo-
tore. S fotografijo se ukvarja od 
leta 1972. Njegova zbirka sta-
rih fotografij iz lokalnega okol-
ja je neprecenljiva in je podlaga 
mnogim knjigam na temo Sev-
nice, Sevničanov, spomenikov, 
zgradb. Letos je Knjižnici Sev-

nica podaril izjemno dediščino 
– 29 tisoč negativov posnetkov 
dogodkov v Sevnici in okolici, 
ki so se odvili v zadnjih 45 letih, 
ter 18 fotoaparatov in eno film-
sko kamero. Kot dolgoletni član 

PD Lisca Sevnica je sodeloval 
pri številnih delovnih akcijah, 
pripravi in izvedbi dogodkov, 
skrbi pa tudi za izpopolnje-
vanje arhiva in beleženja vseh 
pomembnih pridobitev, prire-
ditev in prelomnic s področ-
ja razvoja Lisce kot ene osred-
njih turistično-rekreacijskih 
točk Sevnice in Posavja. Pred-
lagatelj za dobitnika priznanja 
je bil sevniški župan in državni 
svetnik Srečko Ocvirk, ki se je 
prav tako udeležil slavnostne-
ga dogodka in med prvimi čes-
tital dobitniku plakete. 
 S.�R.,�foto:�U.�Brezovšek�

Motoretu prostovoljsko priznanje

Ljubo�Motore�s�podpredsed-
nikom�Državnega�sveta�RS

V torek, 11. decembra, je bil že deveto leto zapored organiziran 
skupni obisk občanov Radeč in Laškega v Trubarjevem domu upo-
kojencev v Loki. V krajšem kulturnem programu so sodelovali Ofi-
rovci in koledniki iz Laškega. Program je kot vsako leto organiziral 
sekretar Rdečega križa, območnega združenja Laško – Radeče Vla-
do Marot, ki je skupaj s sodelavkami pripravil tudi praktična darila 

pozornosti. Prisotne sta pozdravila župana obeh občin, laški župan 
Franc Zdolšek in radeški župan Tomaž Režun, ter seveda gostitelj, 
direktor doma Robert Potočnik. V domu v Loki je trenutno 36 ob-
čank in občanov Radeč, katerim so ob županu in predstavnikih kra-
jevnih organizacij Rdečega križa čestitali tudi predstavnik Zveze dru-
štev upokojencev Laško in predsednica Društva upokojencev Radeče 
Jožefa Novak. 

Podoben obisk je 18. decembra župan Tomaž Režun v spremstvu di-
rektorice občinske uprave  Brigite Stopar in svetovalke za družbene 
dejavnosti Melite Simončič ter predstavnikov KO RK in predsednice 
DU Radeče Jožefe Novak opravil tudi v Domu starejših v Thermani 
Laško. V kulturnem programu so tokrat sodelovali učenci OŠ Primo-
ža Trubarja Laško – Podružnica Debro ter zaposleni doma. V domu 
v Laškem trenutno biva šest občank in občanov Radeč. Tudi tok-
rat so vsi stanovalci prejeli darila pozornosti ter voščila in pozdrave 
s strani obeh županov, predstavnikov drugih organizacij ter vodje 
programa Doma starejših Thermane Laško Janje Podkoritnik Ka-
menšek. Tudi tokrat je prisotne pozdravila in zaželela miru, sreče 
in predvsem zdravja v novem letu predsednica Območnega zdru-
ženja Rdečega križa Laško – Radeče Jožica Brilej.

Ni odveč dodati, da so oskrbovanci ob vsakoletnem srečanju zelo 
veseli. Mnogim se ob poslušanju starih ljudskih pesmi in viž prebu-
di spomin na mlada leta in utrne solza. Lepo je videti veselje v očeh 
naših občanov, sosedov, znancev, ki svoje tretje življenjsko obdob-
je preživljajo malce stran od naših vsakdanjih poti, a vendar je čas 
pred prazniki priložnost, da se jim na skromen način osebno zah-
valimo za vse, kar so v svojih aktivnih letih ustvarili za svoje dru-
žine in za skupnost. Vsem so govorniki v novem letu zaželeli obilo 
sreče in seveda zdravja, z željo, da se naslednje leto spet srečamo.

Predpraznični obisk občanov 
v domovih starejših

BREŽICE – Javno podjetje 
Komunala Brežice d.o.o. je 
13. decembra na podelitvi 
v Mariboru drugo leto zapo-
red prejelo nagrado za stra-
teško celovitost pravne ose-
be HORUS 2018. 

Strokovna komisija je že de-
seto leto zapored ocenjevala 
družbeno odgovorno delova-
nje podjetij, prijavljenih na raz-
pis. Komunala Brežice je nagra-
do prejela v kategoriji majhnih 
profitnih podjetij. Komisija je 
podjetje predstavila kot odli-
čen primer, kako večletno de-
lovanje na področju družbene 
odgovornosti in hkrati neneh-
no učenje, spremljanje rezul-
tatov in postavljanje ciljev pe-
lje k družbeno odgovornemu 
delovanju. Po besedah direk-
torice Komunale Brežice mag. 
Jadranke Novoselc njihovo 
podjetje vsak dan skrbi za oza-
veščanje o odgovornem odno-
su do okolja in ljudi. »Sodelu-
jemo tako z najmlajšimi kot z 
osebami v domovih za upo-
kojence. Ne nazadnje ravna-
mo družbeno odgovorno tudi 
s spoštljivimi, odkritimi in poš-
tenimi odnosi do svojih po-
slovnih partnerjev, lastnika in 
ostalih deležnikov,« je pouda-
rila. Častni pokrovitelj nagra-
de je sicer predsednik vlade 
Marjan Šarec. Omenjene na-
grade in priznanja vsako leto 
podeljujeta IRDO – Inštitut za 
razvoj družbene odgovornosti 
in PRSS – Slovensko društvo 
za odnose z javnostmi v sode-
lovanju s številnimi partnerski-
mi organizacijami in podporni-
mi partnerji projekta. 
 Vir:�Komunala�Brežice

Komunali 
HORUS 2018
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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. 

Odgovoren in ljubeč dom išče 
tudi psička BIBA (18558KK). Biba 
je stara cca. eno leto, prijazna in 
živahna, išče nekoga, ki se bo z 
njo ukvarjal in jo vodil na spre-
hode.

Psička PIKA (18553B), stara prib-
ližno eno leto, je manjše rasti in 
nežnega karakterja. Čaka na lju-
beče lastnike, ki bodo zanjo od-
govorno skrbeli in ji nudili topel 
dom. 

Psička COCO (18541B) je stara 
približno leto in pol. Je nežna in 
prijazna, želi si odgovoren in to-
pel dom. Coco je cepljena, čipi-
rana in sterilizirana, pripravljena 
na  svoj novi dom. 

OBVESTILO O NOVI VREDNOSTI 
TURISTIČNE TAKSE S 1. 1. 2019

Občina Brežice je že obveščala, da je s 15. 6. 2018 pričel veljati 
Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Brežice (Uradni 
list RS, 37/18). Odlok v svojem 4. členu določa novo vrednost 
turistične takse. Od 1. 7. 2018 je vrednost turistične takse 2,00 
EUR. 

S 1. 1. 2019 se turistična taksa povečuje za vrednost 
promocijske takse v višini 0,50 EUR in bo znašala 2,50 EUR. 

Skupna vrednost takse 
v EUR

Začetek veljavnosti 100 % 50 %

Od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 2,00 1,00

Od 1. 1. 2019 dalje 2,50 1,25

Promocijska taksa je namenjena dodatnemu sofinanciranju 
Slovenske turistične organizacije (STO) in NI prihodek občine.

Občina Brežice prosi vse sobodajalce, ki imajo nastanitvene 
kapacitete v občini Brežice, da s 1. 1. 2019 upoštevajo novo 
vrednost takse. Nakazovanje je enako kot do sedaj, promocijsko 
takso bo od skupnega zneska odvajala Občina Brežice.

Vsa dodatna pojasnila so na voljo pri višjemu svetovalcu 
Romanu Matjašiču, ki je dosegljiv na stacionarni telefonski 
številki 07/620-55-32 ali mobilni številki 041/625-622.

1. KULTURA
b) Ljubiteljska kultura – programi redne dejavnosti društev
c) Kulturni spomeniki lokalnega pomena – obnova in vzdrževanje
d) Drugi programi s področja kulture:

 ¾ nakup ali obnova opreme (npr. inštrumenti, notna stojala …);
 ¾ stroški prostora za vadbo; 
 ¾ uniforme;
 ¾ priprava in izdaja strokovne literature, zgoščenk in vizualnih pro-

jektov;
 ¾ raziskovalna dela na področju kulture.

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

5. ŠPORT (programi športa)
Kontaktna oseba: Matija Kolarič, 
tel. 07 620 5534, matija.kolaric@brezice.si

6. MLADINA (projekti s področja dejavnosti mladine)
Kontaktna oseba: Vesna Kržan, 
tel. 07 620 5535, vesna.krzan@brezice.si

7. ZDRAVSTVO IN SOCIALA (programi na področju socialnega in zdravstve-
nega varstva)

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

8. TURIZEM (programi turističnih društev in zvez)
Kontaktna oseba: Roman Matjašič, 
tel. 07 620 5532, roman.matjasic@brezice.si

Razpisi so objavljeni na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si v rubri-
ki »OBJAVE – RAZPISI« z dnem 17. december 2018.

Rok za oddajo prijav na vse zgoraj naštete javne razpise je četrtek, 31. ja-
nuar 2019.

Odpiranje prispelih prijav, ugotavljanje pravilnosti in popolnosti prijav ter obli-
kovanje predlogov za izbor programov bodo za posamezna področja opravi-
le komisije, ki jih imenuje župan občine Brežice.

Javni razpisi za ostala področja bodo objavljeni predvidoma v začetku prihod-
njega leta po sprejemu proračuna Občine Brežice za 2019.

Občina Brežice objavlja javne razpise za 
sofinanciranje programov in projektov v letu 
2019 za naslednja področja:

Spoštovane občanke in spošto-
vani občani,

ob zaključku leta se ponavadi 
ozremo na prehojeno pot in op-
ravljeno delo. Letos je bilo po-
sebno leto, saj se v decembru 
zaključuje tudi mandat župana, 
članov občinskega sveta in čla-
nov svetov krajevnih skupnosti. 
Za nami so lokalne volitve, ki so 
priložnost, da  ljudje vsake šti-
ri leta izrazimo svoje mnenje in 
zaupanje tistim, za katere želi-
mo, da vodijo lokalno skupnost 
in krajevne skupnosti v nasled-
njem mandatu. 

Tako leto 2018 kot mandat 
2014–2018 sta bila zahtevna, 
saj se je naša občina tako kot 
večina slovenskih občin zna-
šla v razmerah, ko je bilo na vo-
ljo bistveno manj sredstev kot v 
prejšnjem mandatu. Država je 
nižala sredstva, potrebe obča-
nov in naloge občine pa so se 
večale. Vesel in ponosen sem, 
da nam je kljub temu uspelo 
dobro opraviti delo in uresničiti 
zastavljene investicije v vrednos-
ti več kot 30 milijonov evrov. Še 

Na Mostecu je v Gostilni Cetin potekalo tradicionalno praznično de-
cembrsko srečanje Društva Sožitje Brežice, ki se ga vsako leto udele-
ži približno 50 članov s sorodniki in skrbniki ter prostovoljci. Zbrane 
je v uvodu srečanja pozdravila dolgoletna predsednica društva Ani-
ca Ajlec. Ob voščilu je predstavila nekatere novosti na področju za-
konodaje, ki so pomembne za člane društva. Udeležence srečanja 
je pozdravila  posebna gostja, predsednica nacionalne Zveze  Soži-
tje dr. Katja Vadnal. Vabilu na srečanje se je z veseljem odzval žu-
pan občine Brežice Ivan Molan, ki je navzočim zaželel  obilo dobre-
ga počutja in zdravja v novem letu. 
V bogatem kulturno-glasbenemu programu so se predstavili upo-
rabniki Varstveno delovnega centra Krško – Leskovec, enota Breži-
ce, in učenke ter učenca Osnovne šole Globoko pod mentorstvom 
pedagogov Zdenke Bregar Umek in Vilka Ureka. Kot je v zahvali so-
delujočim poudarila predsednica društva,  je Vilko Urek nepogrešljiv 
del tradicionalnega srečanja, saj s svojim prispevkom vselej  ople-
meniti dogodek in z glasbo poskrbi za odlično zabavo vseh udele-
žencev. Vrhunec vsakoletnega srečanja je obisk dobrega decem-
brskega moža Božička, ki članom razdeli darila in izreče dobre želje. 

Beseda župana občine Brežice ob koncu leta 2018
pomembnejše je, da smo uspe-
li zagotoviti sredstva za normal-
no delo naših javnih zavodov, 
društev in ostalih organizacij. 
Konkretni rezultati so se pokaza-
li na vseh področju, še posebej 
izrazito na področju izobraževa-
nja, kjer so učenci iz več osnov-
nih šol v naši občini dosegli vi-
soke rezultate na mednarodnih 
tekmovanjih iz znanja.

Občina je ohranila posluh za lju-
di in podprla projekte, kot so 
brezplačni prevozi za starejše 
Sopotniki, večgeneracijski cen-
ter, Center za krepitev zdravja 
(ZD Brežice), projekt Starejši za 
starejše ter uvedla mestni avto-
bus in izvajala aktivnosti projekta 
Občuti svobodo vode. Upam, da 
bo tako tudi v prihodnjem letu.

Še posebno me veseli, da se 
gospodarska rast odraža tudi v 
naši občini. Začela se je inten-
zivna gradnja poslovnih objek-
tov v industrijski in v obrtni 
coni. Bistveno se je zmanjša-
la brezposel nost v občini, v pri-
merjavi z letom 2014 za približ-
no 600 oseb, v tem času pa se 

je ustvarilo 300 novih delovnih 
mest. Občina Brežice je prejela 
priznanja na področju urejenosti 
in turizma, po anketah so bili 
naši občani najbolj zadovoljni 
z urejenostjo občine na podro-
čju možnosti športne rekreacije, 
skrb za mladostnike (aktivnosti 
in priložnosti) in mlade družine 
(vrtci, stanovanja) ter skrbi za 
okolje. Letos se je občina Breži-
ce uvrstila med 12 najbolj pro-
dornih slovenskih občin in za ta 
uspeh prejela priznanje organi-
zacije Zlati kamen.

V letu 2018 se je pokazalo, da je 
Občina Brežice s svojim delom in 
sledenju strategiji razvoja posta-
la prepoznavna v državnem me-
rilu kot zaupanja vreden in ve-
rodostojen partner. Tako je bila 
občini in društvom zaupana or-
ganizacije dogodkov na državni 
in mednarodni ravni, kot so bili 
to vseslovenski dogodek Dobro-
došli doma v sodelovanju z Ura-
dom Vlade RS za  Slovence v za-
mejstvu in po svetu, Svetovno 
prvenstvo v fitnesu in bodybuil-
dingu, Mednarodni otroški pev-
ski festival in 4. odprto državno 
tekmovanje Mažoretne zve-
ze Slovenije. Hvala vsem, ki ste 
prispevali k temu, da so bili izve-
deni dogodki uspešni in odmev-

ni. Tudi ti so dokazali, da je rek V 
slogi je moč, še vedno resničen 
in aktualen.

Zahvaljujem se vsem vam, ob-
čanke in občani, za dobro so-
delovanje pri soustvarjanju živ-
ljenja v naši občini v letu 2018 
ter za delo in prispevek pri na-
predku lokalne skupnosti. Zah-
vala gre tudi vsem dosedanjim 
članicam in članom občinskega 
sveta Občine Brežice ter pred-
sednikom in članom svetov kra-
jevnih skupnosti za opravljeno 
delo. 

Drage občanke in cenjeni obča-
ni, vabim vas, da v letu 2019 s 
sodelovanjem in skupnim pri-
zadevanjem še naprej ustvar-
jamo okolje in skupnost, kjer 
se bomo dobro počutili in ki bo 
spodbudno za delo, učenje in 
življenje.

Želim vam vesele in blagoslov-
ljene božične praznike in vam 
čestitam ob dnevu samostoj-
nosti in enotnosti!

Naj vam novo leto prinese ve-
liko medsebojnega razumeva-
nja, uspehov in zadovoljstva. 
Srečno!
� Ivan�Molan,�županPraznično srečanje Društva Sožitje Brežice
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leto kulturne
dediščine

Brezplačno vstopnico je potrebno rezervirati na blagajni
Kulturnega doma Krško na telefonsko številko 07 488 01 94.

general Janez Slapar. 

Kulturni program bodo oblikovali

Ob obletnici enotne odločitve slovenskega 
naroda za samostojno državo

 

proslavo ob

Po prireditvi vas vabim v avlo Kulturnega doma Krško, 
da skupaj nazdravimo letu, ki prihaja.

ob 17. uri v veliko dvorano

vezna beseda Žiga Kump.

 vas vljudno vabimo na

dnevu samostojnosti in enotnosti

v sredo, 26. decembra 2018,

Kulturnega doma Krško.

Slavnostni govornik bo 

Simfonični orkester Glasbene šole Krško 
s solistoma 

Anjo Žabkar in Aljažem Farasinom,

Vljudno vabljeni!

                                        Mag. Miran Stanko,
                                         župan 

PONEDELJEK, 31. DECEMBER

19.00  DJ STENK

21.00   SILVESTROVANJE Z GLASBENO SKUPINO: 

 ANSAMBEL FANTJE 
 IZPOD LISCE

TRG MATIJE GUBCA KRŠKO

KULINARIKA : Campi Flegrei burgers (Šinkovec Krško), Povezujemo.si: sladki program

NEDELJA, 30. DECEMBER

16.00 OTROŠKI PROGRAM
Mini kraljestvo, poslikava obraza, foto kotiček, mažoretke 
Krško, dedek Mraz, Sporty (poligon laser tag), Plesna šola 
Lukec, otroške ustvarjalnice, napihljivi gradovi

20.00 DJ STENK

21.00 KONCERT GLASBENE SKUPINE

 D'PALINKA BAND

Evropska sredstva za nove projekte 
Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je 4. decembra 2018 od Agencije RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja prejela odločbe o pravici do sredstev za tri operacije, prejete na 2. javni poziv LAS Posavje ESPR, 
in sicer za operacije "RIBA JE IN" (akronim: "RIBA"), "Ribe na šolskih krožnikih" (akronim: "Šolski krožniki") in "Posavski 
ribji krog" (akronim: "Ribji krog"). Pri prvih dveh projektih kot partner oz. vodilni partner sodeluje tudi Občina Krško.

Operacija "Ribe na šolskih kro-
žnikih" prijavitelja Občine Krško 
s partnerji RIBOGOJSTVO GORI-
ČAR D.O.O., OBČINA SEVNICA, 
OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO, 
VRTEC KRŠKO, OŠ BREŽICE in 
OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJE-
VICA bo iz sredstev Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo 
(ESPR) sofinancirana v skupni vi-
šini do 185.619,00 evrov. Sku-
pna vrednost celotne operaci-
je je 239.727,35 evra. Projekt 

bo v dveh fazah potekal od ju-
lija 2019 do 30. junija 2021. Na-
men projekta je povečati ozave-
ščenost ljudi o zdravi prehrani 
in povečati delež rib in ribjih iz-
delkov v prehrani, hkrati s tem 
pa prispevati k razvoju ribo-
gojstva kot pomembne gospo-
darske dejavnosti območja LAS. 
Novovzpostavljena partnerstva 
med posavskimi ribogojnicami 
in posavskimi osnovnimi šolami 
bodo usmerjena  v večje vklju-

čevanje rib v šolsko prehrano in 
tudi v gospodinjstva.
Operacija "Riba je IN" prijavi-
telja Občine Sevnica s partnerji 
KŠTM SEVNICA, DRUŠTVO KME-
TIC SEVNICA, DRUŠTVO KME-
TIC BREŽICE, DRUŠTVO KMEČ-
KIH ŽENA ARNIKA, DRUŠTVO 
PODEŽELSKIH ŽENA POD GOR-
JANCI, KOSTANJEVICA NA KRKI, 
AKVAL d.o.o. in OBČINA KR-
ŠKO bo iz sredstev Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo 

(ESPR) sofinancirana v skupni vi-
šini do 199.993,15 evra. Skupna 
vrednost celotne operacije je 
272.522,50 evra. Projekt, kate-
rega cilje je popularizacija rib v 
dnevni prehrani, pa naj bi v dveh 
fazah potekal od maja 2019 do 
30. aprila 2021. Občina Krško v 
sklopu projekta ureja na tržni-
ci kotiček za prodajo rib, uredili 
bodo ribomat – avtomat za pro-
dajo rib, ob ribniku Resa pa bodo 
postavili interaktivne table.  

Z mojstrsko šolo do usposobljenega kadra
V organizaciji slovenskih partnerjev projekta MASTER 5 – Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško, Občine Krško 
in Šolskega centra Krško-Sevnica je 5. decembra v prostorih Šolskega centra Krško-Sevnica potekal sestanek ekspertne 
skupine  projekta Master 5 in okrogla miza z naslovom »Z mojstrsko šolo do usposobljenega kadra«. 

Svoje poglede in izkušnje so 
predstavili vodja projekta Janja 
Starc z Območne obrtno-pod-
jetniške zbornice Krško s sode-
lavkami, podjetnik Miro Sevšek, 
vodja oddelka za družbene de-
javnosti na Občini Krško Andrej 
Sluga, Janja Jordan, koordina-
torka projekta na Občini Krško, 
predstavnika Šolskega centra Kr-
ško-Sevnica, in sicer direktorica 
Erna Župan Pirkovič in profesor 
Franci Uduč, ter vodja oddelka 
javnih pooblastil, kamor sodijo 
tudi mojstrski izpiti iz Obrtno-
podjetniške zbornice Slovenije, 
Božena Germelj Drstvenšek in 
direktor Centra za poklicno izo-

braževanje Elido Bandelj.
Slovenija nima programa na po-
dročju dodatnega izobraževanja 
in usposabljanja po končani sre-
dnješolski stopnji, ki bi bil pri-

meren za pridobitev dodatnih 
znanj za potrebe obrtnih pokli-
cev, in to vrzel bi lahko zapolnila 
mojstrska šola. Vsekakor pa bo 
potrebna reforma izobraževalne-
ga sistema, so se strinjali udele-
ženci. Govorili so o trenutni si-
tuaciji na področju poklicnega 
in strokovnega izobraževanja, 
možnostih nadaljnjega izobra-
ževanja in usposabljanja po 
končanem poklicnem in srednje-
šolskem izobraževanju z name-
nom, da se izboljšajo možnosti 
zaposlovanja ter kariernega ra-
zvoja posameznika. Skozi pro-
jekt, ki je v prvi vrsti namenjen 
malim in srednje velikim podje-

tjem, obrtnikom v partnerstvu z 
lokalno skupnostjo, izobraževal-
nimi ustanovami, želijo skozi du-
alni sistem – učenje na delov-
nem mestu – oblikovati model 
mojstrske šole po nemškem vzo-
ru. V projektu sodelujejo Nem-
čija, Slovenija, Hrvaška in Srbija, 
kjer z izjemo Nemčije opažajo 
veliko vrzel ustrezno usposob-
ljenega kadra, ki končajo poklic-
no in srednjo šolo. Na dogodek 
so bili povabljeni tudi predstav-
niki ministrstva, saj je za uved-
bo tega programa nujna reforma 
izobraževalnega sistema, vendar 
žal posluha na resornem ministr-
stvu še vedno ni.

ŽUPAN�ČESTITAL�ODLIČNIMA�BRAINOBRAINOVCEMA�–�Župan�ob-
čine�Krško�mag.�Miran�Stanko�je�5.�decembra�čestital�trenerki�kr-
škega�programa�Brainobrain�Alenki�Hriberšek�ter�odličnima�osnov-
nošolcema�Teji�Mežič�iz�3.�razreda�OŠ�Raka�in�Dinu�Mujakiću�iz�2.�
razreda�OŠ�Jurija�Dalmatina�Krško,�ki�sta�na�mednarodnem�tek-
movanju�v�hitrostnem�računanju�na�abakus�v�Dubaju�osvojila�zlati�
medalji.�Četrto�mednarodno�tekmovanje�v�hitrostnem�računanju�
na�abakus�je�potekalo�24.�novembra,�udeležili�pa�so�se�ga�otroci�s�
celega�sveta.�Posavska�Brainobrainovca�Teja�in�Din�sta�se�odrezala�
odlično�in�si�prislužila�zlati�medalji.�Poleg�tega�sta�z�ostalimi�Bra-
inobrainovci�sodelovala�pri�poskusu�vpisa�v�Guinessovo�knjigo�re-
kordov.�Brainobrain�je�svetovno�znana�ustanova�za�izobraževanje�
otrok,�ki�že�15�let�pomaga�otrokom�razviti�njihove�potenciale,�ki�
jih�klasično�šolstvo�običajno�pušča�ob�strani.��Gre�za�učenje,�ki�po-
teka�s�starodavnim�orodjem�abakom,�lesenim�azijskim�računalom.�
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informativne table, ki govorijo 
o rastlinskem in živalskem svetu 
ter pomembnejših zgodovinskih 
mejnikih.

V sodelovanju s Komunalo Sev-
nica je bilo v zadnjem času iz-
vedenih več ureditev zunanjih 
površin, in sicer stopnišči pod 
Tončkovim domom in ureditev 
prostora nekdanjega balinišča. 
Počitek omogočajo nove mize in 
klopi, občudovanje okolice Lisce 
pa novi daljnogled; ureditvi sta 
prav tako del projekta, ki ga iz-

vaja Občina Sevnica.

Operacija Trajnostni razvoj Lisce 
za zdravo Posavje v skupni višini 
151.534,93 evrov je sofinancira-
na iz sredstev Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeže-
lja. Partnerstvu so bila odobrena 

sredstva sofinanciranja v skupni 
višini do 114.169,98 evrov, za-
ključek operacije je predviden 
do oktobra 2019.

Projekt izvaja Občina Sevnica z 
več partnerji, ki so: Čebelarsko 
društvo Sevnica, KŠTM Sevnica, 
Javno podjetje Komunala d. o. o. 
Sevnica, Osnovna šola Sava Klad-
nika Sevnica, Občina Bistrica 
ob Sotli, Osnovna šola Bistri-
ca ob Sotli, Osnova šola Tržišče, 
Osnovna šola Krmelj in Osnov-
na šola Marjana Nemca Radeče. 
Pomemben segment pa je tudi 
vključevanje zainteresirane jav-
nosti, ki z različnimi pogledi in 
predlogi pomembno prispeva k 
še boljšim in v lokalnem prosto-
ru usklajenim ciljem. 

TOREK     | KULTURNA DVORANA SEVNICA
 ter DEDEK MRAZRUDOLF IN PRAZNIČNE KREMŠNITE

18. 12.
17.00

PETEK     | Mladinski center Sevnica
ZAKLJUČNA PRIREDITEV nagradnega natečaja

21. 12.
17.00

sreda     | Mladinski center Sevnica
DELAVNICA ZA OTROKE

12. 12.
13.00

7. 12.
13.00

PETEK     | Mladinski center Sevnica
DELAVNICA ZA OTROKE

19. 12.
13.00

sreda     | Mladinski center Sevnica
DELAVNICA ZA OTROKE

PONEDELJEK  |  PRED lOKALOM CENTRAL’S
silvestrovanje ZA NAJMLAJŠE 
Moj prijatelj, dobri mož

31. 12.
17.00

 PONEDELJEK
PRED lOKALOM CENTRAL’S

četrtek     | grad Sevnica
čarobni obisk gradu sevnica

13. 12.
16.30

SEVNICA

www.kstm.si

MOJ PRIJATELJ,
DOBRI MOŽ

31. 12.
17.00

silvestrovanje ZA NAJMLAJŠE 

TOREK     | KULTURNA DVORANA SEVNICA
 ter DEDEK MRAZRUDOLF IN PRAZNIČNE KREMŠNITE

18. 12.
17.00

PETEK     | Mladinski center Sevnica
ZAKLJUČNA PRIREDITEV nagradnega natečaja

21. 12.
17.00

sreda     | Mladinski center Sevnica
DELAVNICA ZA OTROKE

12. 12.
13.00

7. 12.
13.00

PETEK     | Mladinski center Sevnica
DELAVNICA ZA OTROKE

19. 12.
13.00

sreda     | Mladinski center Sevnica
DELAVNICA ZA OTROKE

PONEDELJEK  |  PRED lOKALOM CENTRAL’S
silvestrovanje ZA NAJMLAJŠE 
Moj prijatelj, dobri mož

31. 12.
17.00

PONEDELJEK  |  PRED lOKALOM CENTRAL’S

četrtek     | grad Sevnica
čarobni obisk gradu sevnica

13. 12.
16.30

SEVNICA

www.kstm.si
SILVESTROVANJE NA PROSTEM 

rock PARTYZANI

31. 12.
22.00

Javna razgrnitev predloga strategije razvoja 
turizma še do 28. decembra

Pripravljavci strategije razvoja turizma – Občina Sevnica, KŠTM 
Sevnica in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru – zaključuje-
jo pripravo tega strateškega dokumenta za obdobje 2019–2024. 
Priprava strategije je povezala številne deležnike s področja tu-
rizma v prizadevanju za skupni napredek. Pripravljen je seznam 
ukrepov in aktivnosti ter akcijski načrt izvajanja za prihodnja leta, 
ko se bo dokument začel udejanjati v praksi.

Javna razgrnitev predloga strategije je v teku še do 28. decem-
bra 2018. V tem času je na predlog možno podati pripombe in 
predloge. Dokumenti in informacije glede podaje pripomb in pre-
dlogov so javnosti dostopni na naslovu https://www.obcina-sev-
nica.si/obcina-sevnica/projekti/Strategija-razvoja-turizma. Javna 
obravnava predloga strategije je potekala v torek, 18. decembra.

Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje
Občina Sevnica je v sklopu projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje v letu 2018 uresničila več pomembnih ko-
rakov razvoja in dopolnitev vsebin te priljubljene turistično-rekreativne točke. 

Pogled�na�nove�klopi�in�mize�na�urejeni�ploščadi,�v�ozadju�pa�idi-
lična�zimska�pokrajina.�

V�sklopu�projekta�je�občina�pos-
tavila�daljnogled�na�razgledni�
ploščadi� pred� Tončkovim� do-
mom.

Ena osrednjih vsebin projekta 
je bilo izobraževanje vodnikov 
za vodenje po Jurkovi učni poti, 
vsebine označene Jurkove učne 
poti pa lahko v okviru izobraže-
valnih dejavnosti na Lisci koris-
tijo osnovne šole in drugi upo-
rabniki. V jesenskem času so 
potekali naravoslovni in tehnič-
ni dnevi, plod projekta je bil tudi 
novi čebelnjak pod sevniškim 
gradom, na Lisci pa bo urejen 
hotel za žuželke. V sodelovanju 
s KŠTM Sevnica so bile na trasi 
Jurkove učne poti postavljene 

Urejeno�stopnišče�do�Tončkovega�doma.

12. tradicionalno srečanje čebelarjev na Brunku
Tri sosednja čebelarska društva, Radeče, Šentjanž in Sevnica, se 
tradicionalno srečujejo ob prazniku sv. Ambroža, zavetnika čebel 
in čebelarjev. Letošnje srečanje je potekalo 8. decembra v podru-
žnični cerkvi svetih Treh kraljev na Brunku.

Pričetek srečevanja treh mejnih društev na Brunku sega v leto 2007, 
ko se je planincu in dolgoletnemu predsedniku Čebelarskega društva 
Radeče Gregorju Bregarju porodila ideja o tovrstnem srečanju. Za 
točko srečanja je bila izbrana tromeja hkrati tudi istoimenskih treh 
krajevnih skupnosti, šentjanške, radeške in sevniške. Radeški župnik 
je z veseljem prevzel daritev svete maše čebelarjem v počastitev sv. 
Ambroža in ideja se je udejanjila. 
Tudi letos je maševal Miro Bergelj iz radeške župnije. Na povabilo or-
ganizatorjev sta se srečanja udeležila tudi oba župana, občine Sev-
nica Srečko Ocvirk in občine Radeče Tomaž Režun. Za kulturni vlo-
žek poskrbeli pevke Solzice z Budne vasi in mladi muzikant Matija 
Lazar z Jagnjenice.

Uspešno do vrednostnega bona za brezplačni 
dostop do spleta
Evropska komisija je objavila rezultate prvega poziva pobude WiFi-
4EU in seznam občin, ki so uspešno kandidirale za pridobitev bona za 
vzpostavitev brezžične Wi-Fi povezave na javnih mestih. Med občina-
mi, prejemnicami bona v višini 15 tisoč evrov, je tudi Občina Sevnica.
Vlogo na javni poziv je oddalo več kot 13.000 občin iz vse Evrope. 
Uspešno je kandidiralo 2.800 občin, med njimi 89 slovenskih. Obči-
ne bodo z vrednostnimi boni vzpostavile brezžične dostopne točke 
na javnih mestih, in sicer za omrežja, ki se ne prekrivajo z zasebnimi 
ali javnimi brezplačnimi storitvami brezžičnega interneta primerlji-
ve kakovosti na istih javnih mestih.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. 
Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 

obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Ena�od�informativnih�tabel�na�trasi�Jurkove�učne�poti,�ki�govorijo�
o�rastlinskem�in�živalskem�svetu�ter�pomembnejših�zgodovinskih�
mejnikih.
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Cenjene občanke, spoštovani 
občani, bralke in bralci 
Posavskega obzornika! 

Decembrski praznični 
dnevi so pred nami in z 
njimi se bo izteklo leto, ki 
je prineslo mnogo različnih 
dogodkov. Naš pogled se 
počasi usmerja v prihodnost 
in v načrte, ki naj bi prinesli 
sožitje in mir ter dobro 
sodelovanje, če želimo 
skupnosti prinesti želen 
napredek. Naj prinese leto, 
ki je pred nami, mnogo 
poguma, da nadaljujemo 
s potjo, ki smo jo začrtali 
v dobro vseh občank in 
občanov.

Vesel božič, srečno novo leto. 
Naj bodo praznični dnevi 
polni topline, iskrenosti, 
dobrih želja in optimizma. 

Ladko Petretič, župan 
občine Kostanjevica na 

Krki, s sodelavci 

Drage občanke in občani, 
ob koncu leta se vam iskreno 
zahvaljujem za sodelovanje 
v preteklem letu pa tudi  
za zaupanje, da bomo 
tudi v prihodnje lahko s 
skupnimi močmi gradili 
nadaljnji razvoj naše lokalne 
skupnosti. 

Zdaj je čas za načrtovanje 
novih poti in nove 
priložnosti. Naj leto 2019 
piše zgodbe sreče, zdravja, 
uspeha, izpolnjenih želja, 
drobnih pozornosti in 
medsebojnega razumevanja. 

Vzemimo si čas in tudi v 
novem letu izkoristimo 
vsak trenutek za uresničitev 
svojih osebnih želja kot tudi 
skupnih, širših ciljev.

Vesele praznike ter vse dobro 
v 2019.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško,

s sodelavci

Spoštovane občanke in 
občani, bralke in bralci 
Posavskega obzornika!

Leto 2018 je bilo bogato 
na področju investicij 
in vsebinskih projektov, 
ki ste jih občani vzeli za 
svoje. Ponosni smo na 
vse nove pridobitve, ki so 
izboljšale kakovost življenja 
v občini. Razveselili smo 
se tudi priznanja projekta 
Zlati kamen, ki je občino 
Brežice uvrstil med 12 
najprodornejših slovenskih 
občin. Hvala vsem, ki s 
sodelovanjem in skupnim 
prizadevanjem gradite 
skupnost, ki je spodbudna 
za delo, učenje in življenje za 
vse generacije.  

Želim vam mirne in prijetne 
božične praznike v krogu 
vaših najbližjih ter vse dobro 
v letu, ki prihaja.

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci

Spoštovane občanke in 
občani!

Bliža se najlepši čas v letu, 
ki prinaša močno sporočilo 
miru, ljubezni in povezanosti, 
ko se spominjamo 
preteklosti in pričakujemo 
prihodnost. Čas, ko se želja 
po sreči, zdravju in uspehu 
seli iz srca v srce.

Želim vam lepe božične 
praznike, polne družinske 
topline, naj se vam 
v prihajajočem letu 
2019 uresničijo sanje, 
udejanjijo želje in izpolnijo 
pričakovanja.

Franjo Debelak, župan 
občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci

Spoštovane Posavke, 
spoštovani Posavci.

Praznični dnevi so čas 
vedrine in veselja, ob tem 
pa krepitve družinskih, 
prijateljskih in poslovnih 
vezi. V svoji iskrivosti nam 
prinašajo tudi priložnosti 
za snovanje novih idej in 
odgovorov na izzive, ki nam 
jih bo prineslo novo leto. 
Prepričan sem, da bomo v 
naši skupni posavski regiji 
kot doslej delovali v dobrem 
sodelovanju in spoštovanju.

Prihajajoče leto naj 
zaznamujejo pogumni koraki 
in osebno zadovoljstvo 
slehernega posameznika. 
Želimo vam lepo preživete 
božične praznike in vse 
dobro v letu, ki prihaja. 
Iskrene čestitke tudi ob 
dnevu samostojnosti in 
enotnosti.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica,

s sodelavci

 

Praznično 
Posavje

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRILOGA, 20. 12. 2018

Spoštovane, spoštovani,

le še nekaj dni je ostalo 
do vstopa v leto 2019 in 
počasi se nas že loteva 
tradicionalno pričakovanje 
novega leta, novih izzivov 
in novih dosežkov. Gre za 
pozitivno pričakovanje, saj 
tudi na temelju uspešnih 
minulih let pozitivno 
stopamo naprej v smeri 
skupne gradnje močne in 
stabilne regije, ki svojim 
prebivalcem nudi kvalitetne 
pogoje za življenje in delo.

V tej luči vam tudi na 
osebni ravni, drage Posavke 
in Posavci, v letu 2019 
želim stabilnost in moč 
za premagovanje ovir in 
spoprijemanje z izzivi. Naj 
vam zdravje dobro služi in 
naj bo sreča vaša sopotnica 
tudi v prihajajočem letu. 

Srečno!

 
Tomaž Režun,

župan občine Radeče,
s sodelavci

V svetu, ki izjemno hiti, je nekaj najlepšega, če si vzamemo čas za tiste, ki so nam blizu, 
postal pa je tudi dragocenost, ki jo lahko privoščimo sebi. Da se ustavimo, se ozremo 
navzven in navznoter. S čim vse nas je izzivalo leto 2018? V čem se želimo izboljšati v 
2019? Želimo vam, da bi si med prazniki znali vzeti trenutek zase ter za ljudi in stvari, ki 
so vam ljube. Hvala vam, ker v te posebne trenutke uvrščate tudi naš časopis. Naj se vas 
vse dobre misli na teh straneh dotaknejo in vas okrepijo v pozitivnosti.  Uredništvo

Spoštovane občanke in občani,

tudi ob tej priložnosti se vam zahvaljujem 
za zaupanje, ki ste mi ga v letu 2018 izkazali 
z izvolitvijo za poslanca v Državni zbor 
Republike Slovenije. 
V prazničnih dneh vam želim 
veliko lepih trenutkov v družinskem krogu, 
leto 2019 pa naj bo naklonjeno, mirno 
in uspešno tako vam osebno kot tudi 
našemu Posavju, v katerem so jutra 
bližje soncu, in domovini Sloveniji.
Dušan Šiško, poslanec v Državnem zboru 
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»S Petrom sva se spoznala 
na mladinskih veroučnih sre-
čanjih v župnišču v Zidanem 
Mostu, kjer sem takrat še kot 
dijakinja srednje glasbene 
šole s klaviaturami spremlja-
la cerkveni mladinski pevski 
zbor. Iz bližnje Loke je v tistem 
času prihajala skupina fantov. 
Med njimi sta dva igrala kita-
ro in eden je bil tudi moj seda-
nji mož, saj sva po petih letih 
znanstva sklenila, da se bova 
poročila,« pove Alenka Štigl, 
ki je kot profesorica glasbe za-
poslena na OŠ Antona Ašker-
ca v Rimskih Toplicah, v doma-
čem zidanmoškem župnišču 
pa je bila dve desetletji tudi 
organistka. 

Po poroki in rojstvu otrok je 
postalo stanovanje v Zidanem 
Mostu premajhno, zato sta 
se zakonca odločila, da bosta 
sprejela ponudbo in na par-
celi v bližini Razborja pod Li-
sco zgradila hišico. »K moje-
mu stricu smo pogosto hodili 
pomagat, kajti veliko zemlje 
ima v strmini, zato je bilo tre-
ba mnogo dela opraviti ročno. 
Ko nama je ponudil, da lahko 
zgradiva hišo v tem naravnem 
okolju, nisva izgubljala časa. 
Uredila sva vse potrebno in 
gradnja se je pričela,« pripo-
veduje Peter Štigl in nadalju-

je, da so večino del pri gradnji 
opravili sami. »Vsak dan smo 
se vozili na gradbišče, mid-
va in najini otroci. Zvečer smo 
se utrujeni in umazani vrača-
li v naše majhno stanovanje. 
Večje delovne akcije smo ime-
li v času dopusta in takrat so 
nam pomagali tudi prijatelji. V 
hišo smo se vselili pred dobri-
mi petimi leti in čeprav še ni 
popolnoma dograjena, smo v 
njej srečni,« nadaljuje in doda, 
da ni bilo enostavno, a je bilo 

vredno – od prve lopate, ko so 
se na hribovitem terenu zače-
la prva zemeljskega dela, do 
prvega, drugega, tretjega ... zi-
daka in vse do zaključka, ko 
je hišica dobila streho. Njihov 
novi dom je nastajal počasi in 
ker so pri njegovem nastanja-
nju sodelovali vsi družinski 
člani, je hišica ob robu gozda 
s sončno lego zanje nekaj zelo 
dragocenega – pravo majhno 
kraljestvo, v katerega sodijo 
tudi hišni ljubljenčki in doma-
če živali. 

DRUŽINA JE NAJVEČJE 
BOGASTVO

Vsakdanjik družine Štigl je po-
doben vsakdanjiku vsake dru-
žine. Zgodnje jutranje bujenje, 
odhod v vrtec, šolo in službo. 
V popoldanskem času sledi 
obiskovanje pouka v glasbeni 
šoli, pevske vaje, nastopi ... Še 
vedno pa so najlepši dnevi in 
večeri, ko se celotna družina 
zbere pri skupnem kosilu ali 
večerji. Radi jih obiščejo tudi 
prijatelji in ker se bliža božič-
ni čas, je pogovor stekel tudi o 
njih. »Bilo je ravno okoli boži-
ča. Nameravali smo še opravi-
ti nekaj domačih opravil, ko je 
prišlo nenapovedano na obisk 
nekaj družin z otroki. Skupaj 
smo preživeli prijetne trenut-

ke. Otroci so se igrali, starej-
ši smo klepetali in tudi zape-
li. Drug drugemu smo podarili 
čas in to je bilo najvrednejše, 
kar smo lahko storili. Vzdušje 
v našem domu je bilo nebeško, 
ničesar nismo pogrešali, nobe-
nih materialnih dobrin. Druži-
na in dom sta naše kraljestvo,« 
povesta sogovornika. 

»Včasih me katera od sode-
lavk, ki ima enega ali dva otro-
ka, vpraša, kako zmorem. Ne 

vem, ne razmišljam, enostavno 
zmorem. Močno oporo imam 
v možu, ki večino del pri hiši 
opravi sam in tudi marsikatero 
gospodinjsko delo, če je treba. 
V družini se veliko pogovarja-
mo in ko pridejo težave, stopi-
mo skupaj in si pomagamo,« 
doda mati petih otrok ter se 
s hvaležnostjo ozre k možu. V 
nadaljevanju nedeljskega dru-
ženja se dotaknemo tudi glas-

be, saj je ta pomemben del nji-
hovega življenjskega utripa. 

GLASBA JE ŽIVLJENJSKA 
SOPOTNICA

Jana je najstarejša izmed pe-
tih Štiglovih otrok. Obisku-
je četrti letnik Gimnazije Ce-
lje Center, smer predšolska 
vzgoja. V glasbeni šoli se je 
dve leti učila igrati flavto, eno 
leto je obiskovala ure petja, v 
času srednje šole se je nauči-

la tudi igranja na klavir. Je čla-
nica dekliške vokalne skupine 
Nonet celjske gimnazije. Veseli 
jo tudi ples, zato že tri leta so-
deluje v Folkorni skupini Blaž 
Jurko Razbor, preizkuša pa se 
tudi v različnih gledaliških vlo-
gah, saj je članica starejše gle-
dališke skupine Razbor pod 
odrom. 15-letna Ema obisku-
je prvi letnik splošne gimnazi-
je na Gimnaziji Celje Center, v 

glasbeni šoli se je učila osem 
let igrati violino in udeleževa-
la se je tudi glasbenih tekmo-
vanj. Danes še vedno igra v go-
dalnem orkestru, ki deluje na 
Glasbeni šoli Sevnica. Pogos-
to zapoje in zaigra na kitaro, 
z njenim osnovnošolskim uči-
teljem Milanom Mitrovićem 
pa sestavljata duet Modra mi-
nuta. Tudi ona, tako kot njena 
starejša sestra Jana, poje v de-
kliški vokalni skupini Nonet, 
obiskuje pa še dodatne ure 
solo petja ter prav tako sodelu-
je v gledališki skupini Razbor 
pod odrom in občasno tudi s 
folklorno skupino. 13-letni le-
tni Jakob iz frajtonarice izva-
blja melodije, ki se jih ne bi 
sramoval niti kakšen starej-
ši in bolj izkušen harmonikar 
in v letošnjem letu je prejel 
kar nekaj priznanj, postal pa 
je tudi absolutni zmagovalec 
12. mednarodnega Avseniko-
vega tekmovanja harmonikar-
jev in dobitnik plakete Avgu-
sta Stanka. Jakob, ki obiskuje 
osnovno šolo v Sevnici, pa ni 
le izvrsten glasbenik, ampak je 

tudi mojster besede. Svoj prvi 
koncert, ki se je odvijal v leto-
šnjem aprilu v Domu krajanov 
na Razborju, je spretno odvo-
dil skupaj s svojim najboljšim 
prijateljem Juretom Palčni-
kom iz igralske skupine Raz-
bor pod odrom, nazadnje pa 
sta prijatelja še zaigrala skupaj 
z mentorjem Žanom Bregar-
jem. Osemletna Neža je imela 
preteklo sredo svoj prvi citrar-

ski nastop v večnamenskem 
prostoru GŠ Sevnica. Petletna 
Monika, ki s svojimi drobnimi 
prstki rada zabrenka na kitaro, 
bo začela z obiskovanjem glas-
bene šole prihodnje leto. 

O ustanovitvi družinskega an-
sambla ne razmišljajo, ker se, 
pojasnijo, kot skupina bolj uja-
mejo vokalno kot pa z igra-
njem na inštrumente. Z igra-
njem na citre se predstavi 

Neža, najmlajša Monika zai-
gra na majhno kitaro v druž-
bi starejšega brata Jakoba, ki 
spretno ubira tipke na fraj-
tonarici, ostali se pridružiji 
znani melodiji s petjem. »Ot-
roci so najino veselje, najin po-
nos, glasba pa je del njihove-
ga odraščanja in ni nama žal, 
ker gredo prihranki tudi za 
nakup inštrumentov. Ti niso 
poceni, a nekako gre. Otro-
ci so najina sreča, bogastvo, 
ki ga ni mogoče izmeriti z ni-
čemer drugim. Bolj kot mate-
rialne dobrine so pomembne 
družinske vrednote, spošto-
vanje in medsebojno razume-
vanje. Dom mora imeti dušo, 
to sta mati in oče, otroci pa so 
srce domačega ognjišča,« po-
vesta življenjska sopotnika, 
ki sta prav tako predana glas-
bi. Alenka Štigl ob redni služ-
bi prosti čas namenja vodenju 
cerkvenega MePZ sv. Janeza 
Krstnika na Razborju, v kate-
rem prepeva tudi njen mož Pe-
ter ter obe starejši hčeri, Jana 
in Ema, občasno pa tudi sin Ja-
kob. Vodi tudi moško vokalno 
skupino Fantje z Razborja ter 
obiskuje učne ure solo petja v 
sevniški glasbeni šoli. 

Božične in novoletne prazni-
ke bo družina Štigl prežive-
la doma, zbrana v teh hlad-

nih decembrskih dnevih ob 
topli krušni peči, v kateri vča-
sih spečejo kruh ali pico. Mor-
da jim bo družbo delal njihov 
štirinožni prijatelj in mucke, ki 
pogosto predejo v naročju ka-
tere izmed najmlajših dveh de-
klet. Z veseljem bodo obiskali 
tudi katerega izmed božičnih 
koncertov ter si ogledali žive 
jaslice v bližnji okolici. 

 Smilja�Radi

V novem letu naj bo vaš korak odmeven,
vaše življenje pa polno uspehov in lepih trenutkov.

Vesele božične praznike in srečno novo leto!

Predsednik Janez Barbič in Svet KS Podbočje

Družina Štigl z Razborja pod Lisco

Hišica ob robu gozda je njihovo kraljestvo
RAZBOR POD LISCO – Po telefonu se dogovorim za nedeljski popoldanski obisk pri glasbeno nadarjeni družini Štigl. Ko se vozim po lokalni, deloma makadamski 
cesti, občudujem naravo ob poti, ki vodi do domačije. Le-ta stoji na samem, obdana z gozdom in travnikom v strmini ter s prekrasnim razgledom na dolino Save in 
Gorjance v daljavi. To je dom petih otrok, ki odraščajo ob materi Alenki in očetu Petru. 

Najmlajša�Monika�rada�lista�po�knjigah. Jakob�Štigl�je�v�letošnjem�letu�prejel�za�igra-
nje�frajtonarice�lepo�število�priznanj.

Nežino�voščilo�za�praznične�dni

Družina�Štigl�

Ko�družina�sede�za�mizo,�si�popestrijo�večere�
tudi�z�igranjem�na�inštrumente�in�s�petjem.
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Želimo vam mirne in prijetne praznike 
v krogu vaših najbližjih.

Leto 2019 pa naj vam vsak dan 
nakloni obilo sreče, 

zadovoljstva in uspeha.

KS Gora

KRAJEVNA
 SKUPNOST

 DOLENJA VAS
LETO 2019

Pred nami je leto upov in pričakovanj, 
novosti in sprememb, velikih dogodkov in novih začetkov ...

Naj se Vam izpolnijo vsa pričakovanja, 
naj bodo začetki prijetni, naj jih bo čim več 

in naj Vam prinesejo mnogo osebnega zadovoljstva.

                                               Svet KS Dolenja vas

Spoštovane občanke, občani in poslovni partnerji!

Vse dobro v letu 2019. 
Krajevna skupnost 

mesta Krško

Dragocenosti življenja so trenutki,
ki dajejo pečat preteklosti in smisel prihodnosti.

Naj vam novo leto mine
v zavetju znanja, priložnosti in osebne sreče.

Predsednik Vlado Grahovac
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

V dnevih, ko se poslavljamo od starega 
in s pričakovanji zremo v novo, 

se tudi mi pridružujemo dobrim željam.
Vesele praznike in srečno v novem letu!

KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE
Zdole 29c, 8272 Zdole

Želimo vam lepe praznične dni,
v letu 2019 pa naj vas spremljajo 
sreča, zdravje in zadovoljstvo.

Predsednik Marjan Zorko in Svet KS Zdole

Naj vas v letu 2019 
povezujejo lepe misli in dejanja,

da skupaj oboga�mo življenjski vsakdan.

Predsednik Anton Bohorč
in Svet KS Rožno - Presladol 

Naj vam praznični dnevi prinesejo veliko lepih trenutkov 

in prijetnega počutja, v letu 2019 pa vam želimo

obilo osebnih in poslovnih uspehov.

Predsednik Damjan Bogovič

in Svet Krajevne skupnosti Koprivnica.

Naj bo leto, ki prihaja,
leto iskrivih misli in ustvarjalnih poti,
leto odločnih korakov in prijaznih 
besed,naj bo uspešno, polno in mirno.

Prijetne božične ter novoletne 
praznike in srečno 2019!

Svet krajevne skupnosti 
in društva Brestanice

KRAJEVNA 
SKUPNOST

BRESTANICA

Predsednik Andreas Repše 
in Svet KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna

Drage krajanke in krajani, občanke in občani,
v novem letu vam želimo obilo zdravja, sreče,
osebnega zadovoljstva ter veliko priložnosti

za prijetna medsebojna druženja.

Krajevna skupnost 
Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna

Naj prehod iz starega v novo leto
predstavlja čas radosti in topline,

novo leto pa prinese veliko dobrega 
na vseh področjih.

Vesel božič in srečno novo leto!

Predsednica Stanka Žičkar 
in Svet Krajevne skupnosti Sevnica

Spoštovane krajanke in krajani!

Ob prihajajočih praznikih 
Vam želimo srečen in miren božič, v novem letu 2019

pa obilo zdravja, sreče ter osebnega zadovoljstva.

Predsednica Ana Srpčič in Svet KS Veliki Trn  

Drnovo 29a, 8273 Leskovec pri Krškem

Predsednik Peter Račič
in Svet KS Krško polje

Vstopamo v novo leto, začenjamo nov koledar,
pred nami so novi izzivi in naloge …
Vsem krajanom in občanom želimo 
lepe božične praznike in srečno 2019!

Sreča najlepše žari, 
ko se s prijatelji deli!

Poiščimo jo 
v drobnih vsakdanjih stvareh. 

Svet KS Leskovec pri Krškem 
in predsednik Jože Olovec

Krajevna skupnost SENUŠE

Naj v letu 2019 sreča vas objame,
toplina naj vaše srce zavzame.

Vesel božič in srečno novo leto!

Predsednik Jože Tomažin in Svet KS Senuše

Senuše 51, 8273 Leskovec pri Krškem

Naj bo leto 2019 
leto pozitivne energije,

ki jo boste namenili za izpolnjeva-
nje vaših najbolj srčnih želja.

Predsednik Ivan Urek 
in Svet KS Kapele

Najlepše v življenju je pričakovanje,
ki nam kaže pot v prihodnost.

Naj bo leto 2019 pot do zdravja, 
sreče in uspeha na vseh področjih.

Predsednik Marijan Žibert 
in Svet KS Velika Dolina

KRAJEVNA SKUPNOST 

VELIKA DOLINA

Naj se uresničijo sanje, 
udejanjijo želje 

in izpolnijo pričakovanja.

SREČNO!

Predsednik Damjan Kodrič 
in Svet KS Cerklje ob Krki

Krajevna skupnost Veliki Podlog

Predsednica Karolina Cizerle in Svet KS Veliki Podlog

Spoštovane občanke in občani!

Želimo vam prijetne praznične dni, 
vesel božič in srečno novo leto.

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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Matjaž Jurečič in Viki Baznik 
sta jaslice v župnijski cerkvi 
sv. Križa v Podbočju prvič pos-
tavila leta 2012, torej bodo le-
tošnje že njune sedme. Pred 
tem jih je postavljal župnik s 
pomočjo ministrantov in ve-
roučencev. »Želel sem si, da bi 
imeli malo večje in bolj dode-
lane jaslice in sem vprašal žu-
pnika, če bi jih lahko postavi-
li drugače in je bil takoj za to. 
K sodelovanju sem povabil še 
Vikija, ki je že prej pomagal pri 
izdelovanju nekaterih elemen-
tov za jaslice in tako se je za-
čelo,« pove Matjaž o začetkih 
njunega jasličarstva.

Lokacijo jaslic sta izpred glav-
nega oltarja prestavila pred 
desni stranski oltar, kjer je več 
prostora. Postavljati jih začne-
ta že nekaj tednov pred boži-
čem. Poskušata se uskladi-
ti, da delata oba skupaj, če ne 
gre drugače, pa vsak posebej. 
Prvi korak je vsako leto pos-
tavljanje podesta, ki ga sesta-
vita iz odsluženih šolskih miz 
in lesenih plošč, površina jas-
lic pa je z leti zrasla na 30 kva-
dratnih metrov. Nato se začne 
postavljanje raznih elementov, 

s katerimi ponazorita okolje, 
v katerem se je rodil Jezus, od 
skalnate pokrajine in mesta 
Betlehem s številnimi njego-
vimi podrobnostmi do pašni-
kov in pastirskih šotorov, po-
toka, ki poganja mlin, ribnika, 
peščenih potk … ter seveda 
hleva z Marijo, Jožefom in Je-
zusom. Pri tem se trudita, da 
je vse skupaj oblikovano raz-
gibano, tako višinsko kot glo-
binsko. »Želim, da vsako leto 
narediva neko izboljšavo – ne 
le, da je nekaj drugače, ampak 
tudi bolje. Tako so jaslice vsa-

ko leto zanimive, predvsem ot-
rokom, kar je tudi najin glavni 
namen,« pravi Matjaž, ki skrbi 
za idejno snovanje jaslic. Ide-
je najde predvsem na interne-
tu, pa tudi ob ogledu jaslic po 
drugih krajih. Viki, sicer mi-
zar po poklicu, je zadolžen za 
tehnično uresničitev (in tudi 
dopolnitev) teh idej. »Skupaj 
vedno najdeva rešitev, da izpe-
ljeva zamišljeno,« pravi, »in ko 
nekaj narediva, ugotoviva, kaj 
bi lahko naslednje leto še do-
dala ali spremenila.« Pri elek-
trični napeljavi jima pomaga 

Jernej Colner, v zadnji fazi, 
pri postavljanju mahu in figur, 
pa sodelujejo tudi Matjaževa 
družina in prijatelji, ki prispe-
vajo še kakšno svežo idejo. Po-
sebnost njunih jaslic je sicer še 
»svetokriški kotiček«, v kate-
rega umestita maketo župnij-
ske cerkve in nekaj podrob-
nosti iz njene okolice. Matjaž 
ima sicer idejo, da bi postopo-
ma izdelala in v jaslice ume-
stila celoten trg pred cerkvijo 
vključno s kipom znamenitega 
podboškega leva. 

POHVALE POPLAČAJO 
NJUN TRUD

V proces, od priprave ele-
mentov do končnega postav-
ljanja jaslic, vsako leto vloži-
ta vsak po okoli 50 ur. »Zdaj 
že 14 dni delam te nove hiši-
ce iz stiroporja,« pokaže Ma-
tjaž na eno od novosti letoš-
njih jaslic, medtem ko se Viki 
ukvarja s postavitvijo novega, 
večjega ribnika, ki bo gotovo 
zanimiv zlasti za najmlajše. 
Poleg tega bo nova tudi ku-
lisa skalnate pokrajine, no-
vih bo nekaj (tudi premikajo-
čih se) figur … »Želim, da bi v 

prihodnje v jaslice vključila še 
kakšno svetopisemsko zgodbo 
in da bi bile jaslice še bolj di-
namične,« pove Matjaž o nju-
nih načrtih. 

Jaslice so bile v domači žu-
pniji lepo sprejete in ljudje 
so že kar v pričakovanju, kaj 
se skriva pod modrim zasto-
rom, ki zakriva njihovo prizo-
rišče v adventnem času. »Lepo 
je slišati, ko kdo pohvali, da so 
jaslice lepe in zanimive, to 
nama daje voljo, da jih dela-

va še naprej,« pravita. Stro-
ške, ki jih imata s pripravo in 
postavljanjem, pokrije župnija 
oz. župnik France Novak, ne-
kaj se zbere tudi prostovolj-
nih prispevkov župljanov in 
obiskovalcev, ki pridejo pogle-
dat podboške jaslice, saj se je 
glas o njih že razširil naokoli. 
Cerkev bo v prazničnem času 
odprta, zato ste vsi, ki uživate 
ob ogledu raznolikih in domi-
selnih jaslic, vabljeni, da si jih 
ogledate.
� Peter�Pavlovič

Na Bizeljskem želijo z živimi 
jaslicami ljudem na živ, slikovit 
način prikazati božično zgod-
bo, rojstvo Jezusa Kristusa. V 
bizeljski župniji je to postalo 
že kar tradicija, razlaga tam-

kajšnji župnik Vlado Lesko-
var, saj jih letos na sveti večer, 
pol ure pred polnočnico, prip-
ravljajo že štirinajsto leto za-
pored. V živih jaslicah nasto-
pajo župnijski sodelavci oz. 
se angažira kar celotna žu-
pnija. Vseh, ki na kakršen koli 
način sodelujejo pri tem, bo-
disi v sami igri bodisi v prip-
ravi prizorišča, kostumov ipd., 
je približno 50. Ne gre prezre-
ti tudi nekaterih živali, vsako 
leto imajo tudi oslička. Pred 
župnijsko cerkvijo sv. Lovren-
ca že cel teden pred polnočni-

co pripravljajo prizorišče za 
žive jaslice. »Vsako leto za sve-
to družino izberemo družino iz 
župnije, ki v tekočem letu dobi 
novorojenčka. Letos bo v tej 
vlogi družina Davida in Gab-
riele Špeljak, vlogo novoroje-
nega Jezusa pa bo odigral njun 
sinček Mariano,« nam je raz-
ložil Leskovar in dodal, da pri 
uprizoritvi božične zgodbe o 
Kristusovem rojstvu, ki je po 
navadi iz Lukovega evangelija, 
sodeluje tudi cerkveni pevski 
zbor. Po koncu živih jaslic gre 
sveta družina skupaj s pastirji, 
angelčki in ostalim ljudstvom v 
cerkev, med polnočnico je za-
njo pripravljen poseben pros-
tor pred oltarjem. »Ljudem je 
to zelo všeč. Če človek doži-
vi božično zgodbo še na malo 
bolj slikovit način, pomeni to 
nekaj prijetnega za dušo in da 
še en poseben pečat božiču,« 
pove bizeljski župnik. Žive jas-
lice na Bizeljskem si pride vsa-
ko leto ogledat med 300 in 500 
ljudi. Nekateri farani pridejo 
peš z baklami k polnočnici, ne 
glede na vremenske razmere.

HIŠNI BLAGOSLOVI PO 
BIZELJSKEM IN KAPELAH

Po Leskovarjevih besedah 
imajo na Bizeljskem po navadi 

v adventnem in božičnem času 
tudi še kak koncert v cerkvi, 
ravno danes zvečer bo najprej 
maša za Slavka Avsenika, po 
njej pa krajši koncert ansam-
bla Gašperji. V božičnem času, 
nekje do svetih treh kraljev, žu-
pnik po Bizeljskem in Kapelah 
opravlja hišne blagoslove, po-
navadi ga ljudje lepo sprejme-
jo in povabijo v svoje domove. 

»To je tudi za duhovnika dobra 
stvar, saj se sreča z ljudmi, jih 
spozna ter si ob tej priložnosti 
z domačimi tudi vošči blagos-
lova, miru, sreče in zdravja v 
novem letu,« pojasnjuje Lesko-
var, po rodu iz Slovenskih Ko-
njic, ki župnijo Bizeljsko vodi 
že od leta 2001, od leta 2007 
pa soupravlja še župnijo Kape-
le. Po njegovem je danes božič 

postal preveč skomercializi-
ran, to se vidi na vsakem kora-
ku. »Včasih so ljudje božič pra-
znovali skromneje, do izraza je 
prišla duhovna plat praznova-
nja, danes pa se vse preveč gle-
da na materialne dobrine, kaj 
bo kdo dobil za darilo, kaj bo 
za božično večerjo – no, saj je 
prav, da je le-ta lepa in boga-
ta, predvsem pa da skupaj po-

veže celotno družino.« Naš so-
govornik je pristaš tega, da se 
za božič domovi in njihova zu-
nanjost okrasijo: »A hkrati je 
pomembno, da tisto, kar ok-
rasimo na zunaj, okrasi tudi 
našo dušo. Šele ob tem lah-
ko človek doživlja tisto pravo, 
duhovno plat božiča. Velikok-
rat nas na žalost zunanji blišč 
odvrača od duhovnih vrednot, 
ki naj bi jih ob božiču prazno-
vali. Božič je še vedno bil in bo 
tudi ostal lep družinski pra-
znik.« Kot še pravi, vsako leto 
okrasijo tudi bizeljsko cerkev, 
a pri tem ne pretiravajo z ok-
raski. V njej postavijo jaslice in 
smreke, na zvoniku pa prižgejo 
veliko zvezdo repatico, ki gori 
od svetega večera do praznika 
svetih treh kraljev. In za konec 
še, kaj božič pomeni Leskovar-
ju osebno? »Zame pomeni ne-
kaj lepega, čudovitega, svetega, 
še posebej sveti večer predsta-
vlja dragoceni mir, ki ga v času 
pred božičem, v adventnem 
času, človek včasih izgubi za-
radi raznoraznih priprav. Ko 
pride sveti večer, me ta nav-
da z mirom, veseljem, zado-
voljstvom, radostjo in mi res 
pomeni globoko duhovno iz-
kušnjo.«

 Rok Retelj

Žive jaslice in praznovanje božiča na Bizeljskem

»Kar okrasimo zunaj, naj okrasi tudi našo dušo«
BIZELJSKO – Po nekaterih župnijah ob božičnem prazniku pripravijo žive jaslice. Tovrstno tradicijo uprizoritve Jezusovega rojstva že več kot deset let ohranjajo 
tudi v župniji Bizeljsko. Ker žive jaslice pripravijo na sveti večer, tik pred polnočnico, je vzdušje zaradi tega še toliko bolj praznično, pravi bizeljski župnik Vlado 
Leskovar, ki nam je med drugim še zaupal, kako sam doživlja božič in kaj v zvezi s praznovanjem opaža pri ljudeh.

Sveta�družina�z�angelčki�med�lansko�polnočnico�na�Bizeljskem�(foto:�L.�Babič)

Bizeljski�župnik� 
Vlado�Leskovar

Jasličarja Matjaž Jurečič in Viki Baznik

Njune jaslice so vsako leto malce drugačne
PODBOČJE – K bolj doživetemu doživljanju prazničnega božičnega časa, katerega bistvo je – čeprav se na to včasih kar pozablja – še vedno rojstvo Jezusa Kristusa, 
v krščanskem verovanju Odrešenika, pripomorejo tudi upodobitve tega dogodka s figurami in drugimi elementi – jaslice. Posebej mogočne so v številnih cerkvah, 
tudi v podboški župnijski cerkvi sv. Križa, za katere v zadnjih letih skrbita domačina Matjaž Jurečič in Viki Baznik.

Viki�(levo)�in�Matjaž�pri�sestavljanju�elementov�letošnjih�jaslic Takšne�so�bile�njune�jaslice�lani,�kakšne�bodo�letos,�pa�bomo�
lahko�prvič�videli�na�otroški�polnočnici�na�predbožični�večer.
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V LETU 2019 
VAM ŽELIMO 

VELIKO 
DOBREGA.

Vesel božič in srečno novo leto!      

Želimo vam prijetne 
in vesele praznike ter 

srečno novo leto 2019!
Kolektiv podjetja GKI d.o.o.

Srečno in uspešno v letu 2019 vam želi

ZEL-EN
Naj se vam 

v prazničnih dneh 
in letu pred nami 
uresničijo sanje,

udejanjijo najlepše želje 
ter izpolnijo pričakovanja.

Veselo praznovanje in srečno novo leto vam želi uredništvo Posavskega obzornika!

IZDELAVA IN OBNOVA OSTREŠIJ
VSE VRSTE KRITIN
STREŠNA OKNA
ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE
KLEPARSKA DELA

Vesele praznike 
in srečno 

2019!
10 let garancije na izvedbo

BREZPLAČNO: svetovanje in predračun www.zidarstvo-fasaderstvo.com

Vsem našim strankam 
in poslovnim partnerjem 

se zahvaljujemo za zaupanje,
v novem letu pa želimo zdravja, 

sreče in uspehov 
na poslovnem in osebnem področju.

20
LET
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Rojena je bila namreč v vasi 
Jagršče v občini Cerkno, kjer 
so praktično vse ženske znale 
klekljati in to znanje prenašale 
iz roda v rod. »Naučila sem se 
od mame in starejše sestre,« 
pove Stanka Gorenc. S proda-
jo klekljanih izdelkov – izdelo-
vale so predvsem velike prte, 
rjuhe, prevleke za posteljnino 
ipd. – v idrijsko tovarno čipke 
in v Italijo so prispevale nekaj 
dodatnega zaslužka v družin-
ski proračun, za katerega so si-
cer v večji meri skrbeli možje 
z delom v bližnjem idrijskem 
rudniku živega srebra. 

Poklicna pot je Stanko zanes-
la najprej v kuhinjo idrijske 
bolnišnice, nato pa se je za-
poslila kot receptorka v hote-
lu v Bohinju. Tam je spoznala 
Šentjernejčana Francija, ki je 
na Gorenjsko prav tako prišel 
s trebuhom za kruhom, s ka-
terim sta se poročila in dobi-
la dve hčerki. Naporen gostin-
ski delovnik ju je primoral, da 
sta ob vstopu prve hčerke v 
šolo iskala mirnejše okolje in 
ga pred skoraj 30 leti našla v 
Orehovcu, gručastem naselju 
na obronkih Gorjancev, neda-
leč od Kostanjevice na Krki. 

Stanka se je zaposlila v kosta-
njeviški Iskri in skrbela za od-
raščajoči hčeri, klekljala pa, 
kot pravi, zaradi pomanjka-
nja časa takrat ni. Ko je osta-
la brez službe, jo je k vrnitvi k 
rokodelski veščini iz otroštva 
spodbudilo povabilo krške-
ga Društva Škrija, ki je iska-
lo razne rokodelce, nato se je 
vključila še v podobno društvo 
v Novem mestu. Svoje izdelke, 
od prtov do nakita (uhanov, 
prstanov, ogrlic in zapestnic) 
je pogosto prodajala na stoj-

nicah v okoliških toplicah, da-
nes pa tega ne počne več oz. 
dela v glavnem izdelke po na-
ročilu. »Ravno pred kratkim 
sem naredila velik prt za po-
ročno darilo, ena gospa pa je 
moj izdelek odnesla s sabo v 
Avstralijo. Za sproti imam do-
volj dela,« pojasni. V toplicah 
še vedno občasno vodi klek-
ljarske delavnice, ki se jih radi 
udeležujejo tako domači kot 
tuji gostje, hkrati pa tam še 
proda kakšen svoj izdelek. S 
svojimi čipkastimi mojstrovi-

nami rada razveseli tudi svoje 
najbližje in sorodnike.
Klekljanje poleg spretnosti s 
posebnimi lesenimi palčkami 
– kleklji in natančnosti terja 
tudi veliko vztrajnosti, pravi, 
saj je treba za en izdelek pre-
sedeti ure in ure, za večje stva-
ri tudi tedne. »Po drugi stra-
ni pa se ob tem zelo spočiješ 
in pozabiš na vsakodnevne 
skrbi,« doda klekljarska moj-
strica. Svoje znanje rada pre-
naša tudi na druge in tako je 
klekljanja naučila že kar ne-
kaj žensk in tudi otrok iz teh 
krajev. Poskusila se je tudi v 
za naše kraje bolj tradicional-
nih ročnih delih, kot sta npr. 
vezenje in kvačkanje, a pravi, 

da je zanjo to težje in je osta-
la pri klekljanju. »Ljudje imajo 
radi čipko, ker je lep in nežen 
izdelek, poleg tega se v zad-
njem času spet malo bolj ceni 
tisto, kar je narejeno ročno in 
ne strojno,« opaža. Prsti in oči 
ji še vedno dobro služijo, tudi 
veselja do dela ji ne manjka, 
zato bo pri klekljanju vztraja-
la, dokler bo lahko. Za konec 
pa poda še nasvet. »Klekljanje 
ali kakšno drugo ročno delo 
bi priporočala vsakemu otro-
ku, saj se na ta način navadiš 
vztrajnosti in potrpežljivosti, 
ki ti pride prav tudi pri drugih 
stvareh v življenju.« 

� Peter�Pavlovič

Klekljarica Stanka Gorenc 

Spretnost potrpežljivih je prinesla pod Gorjance 
OREHOVEC – Klekljanje čipk v Sloveniji (ne le v Idriji, ki je najbolj znana po tej ročnodelski spretnosti) je bilo pred kratkim vpisano na UNESCO reprezentativni 
seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Nekaj mojstric klekljanja imamo tudi v Posavju, kjer ta veščina sicer ni ravno 'doma'. Ena med njimi je Stanka Go-
renc iz Orehovca v kostanjeviški občini, ki je to znanje prinesla iz rodnih cerkljanskih hribov.

Stanka�Gorenc�med� delom,� ki� terja� veliko� natančnosti� in�
vztrajnosti.

Klekljanje je veščina, pri ka-
teri s sukanjem in križanjem 
niti, navitih na posebne, stru-
žene lesene palčke – kleklje 
ročno izdelujejo čipke. Po-
stopek klekljanja sledi vzor-
cu oz. risbi na papirnati pre-
dlogi, pritrjeni na valjasto 
blazino, ki je ponavadi v ple-
teni košarici ali na lesenem 
podstavku. Za klekljanje so 
potrebni še bucike, kvačka, 
škarjice in pripomoček za 
navijanje sukanca na kleklje.

Izdelala� je� tudi� motiv� juž-
nega� kostanjeviškega� mo-
stu�s�pogledom�na�cerkev�sv.�
Miklavža.

Občasno�še�vedno�vodi�klek-
ljarske�delavnice�za�goste�v�
bližnjih�toplicah�(foto:�oseb-
ni�arhiv).

Seveda, dodaja neumorna 
ustvarjalka Jožica Petrišič, če 
je želja po umetniškem izraža-
nju dovolj globoka, da ji zna-
mo tankočutno prisluhniti in 
se nanjo odzvati, ko nas vabi 
v svoj svet. A zanjo je treba 
imeti še marsikaj: čas, vztraj-
nost, trud, sredstva za potre-
ben material, v prvi vrsti pa 
talent. Slednjega je nasledila 
od očeta, daleč naokoli po iz-
delavi vozov znanega videm-
skega kolarja Molana. Na svet 
je prijokala le slaba dva mese-
ca pred izbruhom druge sve-
tovne vojne, ko je bila družina, 
oče in mati s tremi otroki, iz-
seljena v vzhodno Nemčijo. Po 
štirih letih so se po večmeseč-
nem potovanju vrnili med iz-
ropane zidove svojega doma in 
tako kot večina prebivalstva ži-
veli v pomanjkanju. Še dobro 
se spominja prve in edine igra-
če v otroštvu – punčke iz cunj, 
ki ji jo je zašila teta: »Bili sva 
nerazdružljivi 24 ur na dan, 
vse do tedaj, ko sem nekega 
dne kot otrok, utrujen od pre-
našanja drv in vode iz Save v 
dolini ali s Sremiča, zaspala 
na paši. Ko sem se prebudila, 
je od moje edine igrače osta-
lo bore malo, saj je iz ust kra-
ve štrlel le še del punčkinih 
nožic. Ni mi preostalo druge-

ga, kot da sem vso svojo domi-
šljijo usmerila v to, da sem si 
igrače izdelovala sama iz vse-
ga, kar mi je prišlo pod roke: 
iz vejic, iglic, rož, lubja, kame-
nja, črepinj, krp blaga in dru-
gega. Ko danes gledam nazaj, 
ugotavljam, da sem kljub vse-
mu imela ob skrbnih starših, 
ljubečih sestrah in bratu lepo 
mladost. In da so mi bile roje-
nice naklonjene.« 

Želela se je izučiti za šiviljo, a 
ker je bila najmlajša pri hiši, 
zemlje pa veliko, naj bi ostala 
doma. Obiskovala je admini-
strativno šolo in se kot 18-le-
tna zaposlila v krški enoti elek-
tro podjetja, kjer je službovala 
vse do upokojitve leta 1992. Z 
Ivanom Petrišičem sta se po-
ročila še mlada, osrečila pa sta 
ju dva sinova: leta 1962 Jani, 
ki je žal že pokojni, deset let 
kasneje še Sandi. V želji po 
lastnem domu sta pričela leta 
1966 z gradnjo hiše in se vanjo 
štiri leta kasneje vselila. Ob te-
daj nizkih družinskih prihod-
kih je bila primorana upora-
biti vse svoje znanje, veščine 
in prirojen čut za estetiko, ki 
jih je usmerila v skrb za druži-
no, urejanje hiše in vrta, neš-
teto noči pa prebedela ob ši-
vanju zaves, prtov, vezenju in 

pletenju oblačil za vso dru-
žino, s čimer, pove, si je vsaj 
delno potešila silno željo po 
ustvarjanju, ki se ji je kot de-
roča lava pretakala po žilah. 
»Z upokojitvijo, ko so bile vse 
moje materinske in družinske 
obveznosti več ali manj ureje-
ne, sem se takoj vpisala na te-
čaj slikarstva v Ljubljani, kjer 
so me priznani slikarji vpe-
ljali v likovno upodabljanje in 
tehnike.« Ob slikarskem se je 
predala še upodabljanju v gli-

ni, za kar je pridobila certifi-
kat Obrtne zbornice Sloveni-
je. Vse od tedaj je neustavljiva. 
Leta 1996 je bila soustanovi-
teljica Društva likovnikov Kr-
ško OKO, do sedaj pa naniza-
la vrsto samostojnih razstav in 
sodelovala v skupinskih, preje-
la pa tudi že več priznanj, med 
drugim ji je nagrado za likov-
no delo namenila strokovna 
komisija na priznanem med-
narodnem ex-temporu v Pira-
nu. Razstav niti več ne prešte-

va, a samo v letošnjem letu jih 
je nanizala šest, trenutno raz-
stavlja na Občini Krško, pred 
tem je v Mestnem muzeju raz-
stavila na ogled izvirne adven-
tne in druge venčke. Prazniki 
namreč, pravi, ji predstavljajo 
poseben navdih in izziv. 

V teh dneh se posveča izdelo-
vanju božičnih okraskov, a je 
njen pogled, ko mi pokaže ve-
liko, lepo oblikovano sijoče jaj-
ce, v katerega je vložila veliko 

ur dela, posebnih postopkov 
oblikovanja in nanosov glazur, 
že obrnjen proti veliki noči. Ve-
liko ur preživi v naravi in skozi 
celo leto zbira in suši različne 
plodove, šopke rož in drob-
ne predmete, ki jih natančno 
vkomponira v svoje stvaritve, 
s čimer jim vdahne izviren, ne-
ponovljiv pečat. »Srčika moje-
ga ustvarjanja izvira iz notra-
nje želje. Čas, razen svetlobe, 
ki jo potrebujem za delo, me ne 
omejuje. Sposobna sem po ure 
opazovati določen pojav ali de-
nimo predmet, videti večini oči 
nevidno, denimo v lubju dre-
ves odkrivati like, obrise ...To 
me osrečuje, ko čutim, da so-
dim tam in ne tukaj,« še pove. 
In medtem ko njene stvaritve 
govorijo same zase, Ivan pa si 
čas povečini zapolni s prebi-
ranjem knjig, njen pogled ob 
omembi sina Janija brez be-
sed izpoveduje najglobljo bo-
lečino matere, ob Sandiju po-
nos na njegovo kreativnost, 
spretnost pri delu, ki se uteg-
ne nekega dne prav tako pre-
točiti v tisto še več, poseben 
žar in nežnost pa je v njenem 
pogledu opaziti pri omembi 
po dveh vnukinj in vnukov ter 
dveh pravnukov. Vse to je Joži-
ca Petrišič ...
� Bojana�Mavsar��

Likovna ustvarjalka Jožica Petrišič

Ustvarjanje se ji po žilah pretaka kot lava
KRŠKO – V domu likovne ustvarjalke Jožice Petrišič iz Krškega domuje umetnost: stene v prostorih zapolnjujejo slikarske upodobitve, omare ter okenske police 
manjši in miniaturni kipci in drugi umetniški aranžmaji. Jožica, ki je začela ustvarjati šele po upokojitvi, pravi, da v življenju ni nikoli prepozno za uresničitev želja. 

Jožica�Petrišič�z�izdelanim�velikonočnim�jajcem�v�rokah.�Ta�in�ostali�prazniki�jo�pri�ustvarja-
nju�še�posebej�navdihujejo.�
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Strankam in poslovnim partnerjem 
želimo vesele praznike in srečno v letu 2019!

SOBOTA: od 8. do 11. ure
OD PONEDELJKA DO PETKA: od 8. do 16. ure

d.
o.

o.

PLAČAMO - ODPELJEMO!

ODKUPUJEMO: - BARVNE KOVINE IN ŽELEZO 
 (peči, radiatorji, izrabljena kmet. in gradb. mehanizacija ...)

- PAPIR, PALETE

Vsem našim strankam se zahvaljujemo za zaupanje 
in naj vam novo leto prinese nove zmage. SREČNO 2019!

051 621 223

ZBIRNI CENTER V SEVNICI
na Planinski cesti 49

Želimo vam prijetne praznične dni
ter veliko doseženih osebnih in poslovnih uspehov v letu 2019.

Kolek�v Infre

POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO d.o.o. Telefon:  07 490 54 50
Cesta krških žrtev 65, 8270  K R Š K O Telefax:  07 490 54 51
 e-pošta:  info@psk.si

Vsem našim gostom, lastnikom in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za zaupanje ter želimo mirne praznike 

in srečno novo leto.

»Noben dan ni enak 
drugemu in vsako jutro 
ima svoj posebni čudež, 
svoj čarobni trenutek, v 
katerem ponikajo stara 
stvarstva in se rojevajo 
nove zvezde.« 

                                                 (Paulo Coelho)

Vesel božič in
srečno 2019! V novem letu 

vam želimo visoke cilje, 
zanimive izkušnje  

in izjemne dosežke.

Srečno 2019!
 CTO d.o.o., MDB 16, Leskovec pri Krškem

Dolnja Prekopa 20, 8311 Kostanjevica na Krki
e-pošta: instalacije@lokar.si, splet: www.lokar.si

tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456

Vsem našim strankam in poslovnim partnerjem želimo 
vesele praznične dni ter srečno in uspešno novo leto.
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V pisarno direktorice SB Bre-
žice Anice Hribar je 3. decem-
bra zjutraj prišla ravnateljica 
OŠ Velika Dolina Mojca Bre-
gar Goričar in s seboj prines-
la tri zvrhane vreče pletenih 
izdelkov. Gre za akcijo ome-
njene šole, ki je drugo leto za-
pored ob vstopu v praznič-
ni december darovala izdelke 
brežiški bolnišnici. »Na naši 
šoli smo se odločili, da nare-
dimo pletene in kvačkane iz-
delke, s katerimi bi radi raz-
veselili otroke, ki nimajo take 
sreče, kot jo imajo drugi otro-
ci – namreč nimajo zdravja, in 
upamo, da bodo ti izdelki gre-
li njihove srčke in ušesa,« je 
povedala Mojca Bregar Go-
ričar. Lani so se prvič odloči-
li za tovrstno akcijo, izdelali so 
17 dekic za brežiško porodni-
šnico, letos pa so se dogovori-
li, da izdelke namenijo otro-
kom na pediatričnem oddelku 
SB Brežice. Nastalo je 87 iz-
delkov (oblekice, kape, trako-
vi, šali), ena mamica pa je seši-
la še majhne vzglavnike. »Niti 
ni tako pomembno, kaj smo 
izdelali, ampak predvsem, da 
smo to naredili s srcem, dob-
ro voljo in pozitivizmom ter da 
se to prenese na tiste, ki bodo 

Dobrodelni akciji v SB Brežice

Lepo je, ko zdravi otroci mislijo na bolne
BREŽICE – Predpraznični čas številni izkoristijo za različne dobrodelne geste, s katerimi priskočijo na pomoč posameznikom ali ustanovam. Tudi v Splošni bolni-
šnici Brežice so bili v tem mesecu priča kar dvema takšnima dogodkoma. Najprej jih je razveselila OŠ Velika Dolina s predajo pletenin za najmlajše paciente, nato 
pa še krška območna enota Zavarovalnice Triglav z donacijo za nakup nove CT-naprave, edine tovrstne v Posavju.

te izdelke nosili,« je še dejala 
ravnateljica in dodala, da so k 
izdelovanju povabili tudi star-
še in stare starše učencev šole, 
nekateri so pletli, drugi pa pri-
spevali npr. volno.

Direktorici SB Brežice Hri-
barjevi se zdi omenjena ge-
sta OŠ Velika Dolina izjemno 
lepa: »Dati otrokom, ki so tre-
nutno bolni, še takšno spod-
budo, tako lep izdelek pome-
ni samo še dodatno možnost 
hitrega okrevanja. Pozitivne 
misli so tiste, ki nam omogo-
čajo, da ozdravimo hitreje in se 

dobro počutimo.« Direktorica 
vsako povezovanje bolnišnice 
z drugimi ustanovami ocenju-
je kot zelo pozitivno, saj to po 
njenih besedah tudi utrjuje po-
men bolnišnice v tem okolju. 
Pletenine za otroke je prevze-
la predstojnica pediatričnega 
oddelka Sanja Radić Lugarić, 
ki je izdelke odnesla na odde-
lek, kjer so jih razstavili, da so 
si jih otroci po želji izbrali, in 
zraven priložili tudi knjigo vti-
sov. Otroci in njihovi starši so 
se dobrodelne akcije zelo raz-
veselili, med drugim so zapi-
sali: »Hvala lepa za polepšane 

dni v bolnišnici. Lepo je vedeti, 
da zdravi otroci mislijo na bol-
ne in jih razveselijo z darili, ki 
jih sami izdelajo.« 

DO NOVE CT-NAPRAVE 
TUDI S POMOČJO DONACIJE 
ZAVAROVALNICE

SB Brežice pa je tudi pred na-
kupom drage CT-naprave za 
računalniško tomografijo, ki 
omogoča hitre preiskave pa-
cientov in tako pripomore k 
učinkovitemu diagnosticira-
nju različnih bolezenskih stanj. 
V ta namen so po besedah di-
rektorice Hribarjeve na različ-
ne naslove poslali prošnje za 
pomoč pri nakupu CT-napra-
ve. Med drugim so se odzvali 
tudi v krški območni enoti Za-
varovalnice Triglav in 12. de-
cembra SB Brežice predali do-
nacijo v višini 7500 evrov. Kot 
je še povedala Hribarjeva, je 
vrednost naprave kar 760 ti-
soč evrov, kar je za bolnišni-
co prevelik finančni zalogaj. 
»Donacija v višini 7500 evrov 
predstavlja 1 % celotnega zne-
ska in to ni malo. Zrno na zrno, 
pogača, kamen na kamen, pa-
lača. Prepričani smo, da nam 
bo uspelo in bodo drugo leto 

vsi uporabniki naše bolnišni-
ce lahko opravili diagnostično 
preiskavo na novem, sodob-
nem CT-aparatu. Nakup na-
prave bo omogočil hitro in ka-
kovostno oskrbo prebivalcev 
Posavja v smislu hitre in kako-
vostne diagnostike stanja v te-
lesu posameznika. Morebitni 
potrebni zdravstveni posegi 
bodo zato hitrejši in učinkovi-
tejši,« je še povedala Hribar-
jeva.

Kot je ob predaji donacije, ki jo 
je popestril otroški zborček iz 
OŠ Brežice, povedala direkto-

rica krške območne enote Za-
varovalnice Triglav Polonca 
Seničar, je poslanstvo Zavaro-
valnice Triglav odgovornost do 
družbe in ustvarjanje varnejše 
prihodnosti za vse generacije. 
Zato so se odločili, da v sklo-
pu njihove tradicionalne akcije 
»Za boljši jutri« podprejo tiste 
projekte, ki puščajo pečat v lo-
kalni skupnosti. »Eden izmed 
njih je prav gotovo tudi nakup 
pomembne naprave za SB Bre-
žice, ki bo lahko pomagala šte-
vilnim Posavcem,« je dejala.

 Rok Retelj

Hribarjeva,�Bregar�Goričarjeva�in�Radić�Lugarićeva�s�plete-
ninami

Skupinska�fotografija�navzočih�na�predaji�donacije,�spredaj�
Hribarjeva�in�Seničarjeva

Mlade arhitektke Neža Kro-
šelj, Laura Klenovšek, Lara 
Gligić in Teja Gorjup so že 
zgodaj začele opazovati pros-
tor, v katerem živijo. Razmišlja-
le so o tem, kaj bi bilo možno 
v javnem prostoru lokalnega 
okolja izboljšati, mu z inter-
vencijami, lahko tudi manjšimi 
posegi, dati novo vsebino. Po-
membno jim je, kot pravi Neža, 
s katero sva se v teh predpraz-
ničnih dneh pogovarjali v Kr-
škem, ostale tri so namreč med 
tednom vpete v študij in delo v 
Ljubljani, da se pozabljeni ko-
tički v mestu osmislijo in pos-
tanejo ljudem prijaznejši. De-
kleta, od katerih tri prihajajo iz 
Krškega in ena iz Novega mes-
ta,  so hvaležna za dane prilož-
nosti, ki pa si jih želijo tudi v 
prihodnje, ko upajo, da bodo 
ustvarila tudi skupni arhitek-
turni biro. So sicer med seboj 
različna, vendar pri delu ena-
kopravna in se vedno skuša-
jo v odločitvah uskladiti. »Na 
koncu dneva je najpomemb-
neje, kako je stvar videti v pro-
storu,« pravi Neža. »Najboljše 
je, ko po opravljenem delu sto-
jiš ob strani parka in opazu-
ješ ljudi, kako so vzhičeni, nji-
hove prve vtise. Ko vidimo, da 
sta naša ideja in trud naletela 

na dober odziv. Ljudje prepoz-
najo, ko delaš za dobro okolja 
in kulture. Prepoznajo pozitiv-
no plat ter cenijo nekaj novega 
in inovativnega,« mi z veseljem 
razlaga študentka, ki zaključu-
je magistrski študij v Gradcu. 

Svoje moči so prvič združi-
le pred petimi leti, ko so ob 
osrednji prireditvi ob prazni-
ku občine Krško pripravile 
ustvarjalne delavnice za otro-
ke. Istega leta so sodelovale pri 
izvedbi festivala Ana Desetnica 
v Krškem. Njihov prvi projekt 
notranje opreme pa je bil kon-
ceptualno zastavljena dnev-
na soba v Valvasorjevi knjižni-

ci Krško, kjer so vpletle knjige, 
besede, verze, ki krasijo mizice 
in stene, s tem pa so dale pro-
storu edinstven pečat brezčas-
nosti in novo identiteto. Idej-
na zasnova je zanje le začetek 
v procesu dela, saj stremijo k 
temu, da same izdelajo čim več 
vključenega pohištva in pred-
metov. »S svojimi rokami,« pra-
vi Neža. Urejale so tudi knjižni-
co v OŠ dr. Mihajla Rostoharja 
in še nekatere druge prostore.

V letošnjem letu so izpelja-
le številne projekte, med nji-
mi tudi Jane's walk, ki izhaja 
iz Amerike, in s katerim želijo 
skozi mestne sprehode spod-

buditi prebivalce k razmišlja-
nju o prostoru. V okviru pro-
jekta Zelena doživetja Posavja, 
v katerem sodeluje tudi obči-
na Krško, so letos pripravile 
projekt za izvedbo za  'gaso' 
pri krški slaščičarni Jagoda. V 
letu 2018 pa so med drugim 
svoj trud vlagale tudi pri fe-
stivalu Okusi Posavja, Mladin-
skem kulturnem festivalu, pri 
projektu IZOOdi – iniciativa za 
odgovoren odnos do živali in 
projektu Poletje v mestu v po-
vezavi s tednom mobilnosti.
   
Posebna izkušnja zanje je 
bilo sodelovanje v projektu 
Društva Terra Vera iz Kosta-
njevice na Krki »Dnevna soba 
– prostor ustvarjalnih sre-
čanj med begunci in lokalnimi 
ustvarjalci«, saj so pripravile  
enotedensko delavnico izde-
lave pohištva za begunce, nato 
pa so v letošnjem maju sode-
lovale na razstavi v znani lon-
donski galeriji Tate Modern. 
»To je bila za nas nora izkuš-
nja. Šele ko smo prišle domov, 
smo dojele, kaj se nam je zgo-
dilo. Bilo je nepopisno lepo,« 
navdušeno pripoveduje Neža, 
ki je študij v tujini že od nekdaj 
videla kot poseben izziv. Kot 
pravi, se je dobro naučila nem-

škega jezika in spoznala veli-
ko ljudi z različnimi kulturnimi 
ozadji, kar vidi kot prednost za 
osebnostno rast in razvoj. 

Poseben izziv jim predstavlja 
vsakoletno okraševanje sta-
rega mestnega jedra. Sprva so 
začele v Josipininem parku, ki 
mu nihče pred tem ni posvečal 
pretirane pozornosti, one pa 
so v njem videle potencial za 
prijeten prostor, v katerem se 
lahko v poletnih dneh ohladiš 
in sprehodiš, v zimskih pa so 
začele z različnimi okrasitvami 
in instalacijami. Tako je postal 
izhodiščna točka za estetiko iz-
ražanja okraševanja. Kasneje 
so začele z okrasitvami prosto-
ra v bližini mladinskega oddel-

ka knjižnice in prostora krške-
ga mestnega parka.

Praznični čas je za Nežo čas 
ustvarjanja in trenutkov, ki jih 
preživimo drug z drugim in 
ne v kopičenju stvari. Ob tem 
pove, da se za dekleta iz Pros-
tora vmes na ustvarjalnem po-
dročju zaključuje uspešno leto, 
saj so izpeljala številne zastav-
ljene projekte. V tem pred-
prazničnem času se sama še 
posebno potrudi, da za druži-
no izdela darila, ki so lahko od 
kosov pohištva, kot so male mi-
zice, pa do nalepk za domačo 
ozimnico, saj vanje vloži svo-
je razmišljanje in trud ter tako 
vsemu da osebni pečat. 
 Polona�Brenčič

Kulturno društvo Prostor vmes

Štiriperesna deteljica, ki ustvarja v prostoru vmes
KRŠKO – Štiri mlade arhitekte, ki jih poleg prijateljstva povezuje ustvarjanje in nekoliko drugačno videnje javnih prostorov, so svoje moči združile pred petimi 
leti, ko so bile študentke drugega letnika arhitekture. Ustanovile so Kulturno društvo Prostor vmes in danes je za njimi že kar nekaj zanimivih projektov, v katere 
so vložile veliko znanja, truda, zamisli in idej ter s svojim delom postale prepoznavne v lokalnem okolju. 

Članice�KD�Prostor�vmes�Neža�Krošelj,�Laura�Klenovšek,�Lara�
Gligić�in�Teja�Gorjup�v�Londonu�(foto:�arhiv�KD�Prostor�vmes)

Dnevna�soba�v�Valvasorjevi�knjižnici�(foto:�P.�Brenčič)
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07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com

Vsem naročnikom 
naših storitev se zahvaljujemo 

za izkazano zaupanje 
in vam želimo srečno, zdravo 

in uspešno leto 2019.

Kristjan Nečemer s.p.
Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem

Tel.: 041 705 918 - www.necemer.com

Želimo vam 
lepe praznike,
miren božič 

in srečno novo leto!

Spoštovanim strankam želimo mirne
božične praznike, leto 2019

pa naj bo uspešno ter bogato
s srečo, zdravjem in smehom.

 
Naša domačija 

vam nudi sveža domača jajca.
Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563 

Perutnina Rostohar, Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

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

Tel.: 041 716 154

Svojim strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za zaupanje

ter vam želimo vesele praznike in srečno novo leto.

Obveščamo vas tudi, da imamo na voljo sveža jajca, 
vino cviček in prašiče za koline ali nadaljnjo rejo.

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

Želimo vam srecno 
in uspešno 2019!

v

PERUTNINARSTVO
CIGLAR s Senovega

Ivan Ciglar s.p., Kajuhova 3, Senovo
Tel. št: 07 49 73 190, 041 676 724

ivan_ciglar@t-2.net

želi vsem svojim strankam in poslovnim partnerjem
 lepe božične praznike in srečno novo leto.

Popotovanje v leto 2019 naj bo polno poslovne in osebne 
sreče, zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva.

V prihajajočem letu želimo vsem 
našim cenjenim kupcem 
in poslovnim partnerjem 
obilo zdravja in sreče. 

www.evergreen.si

Evergreen d.o.o., Dolenji Boštanj 54b, 8294 Boštanj

Tel.: 041 623 066
 07 81 65 325

Želimo Vam, 
da Vas leto 2019 obdari 
s številnimi lepimi trenutki, 
obilico zdravja, uspeha 
in osebnega zadovoljstva.

ZDRAVJE 
JE NAŠA VREDNOTA
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Spoštovane Posavke, 
spoštovani Posavci.

Mesec december je kot zadnji mesec leta 
stičišče preteklosti in prihodnosti, 

ko si v objemu praznikov izrečemo najlepša voščila in želje.

Na temeljih prijaznih odnosov, medsebojnega spoštovanja in 
sodelovanja v novo leto ponesimo obilo optimizma za vse izzive 

in priložnosti, ki nas čakajo.

Želimo vam prijetne in mirne božično-novoletne praznike, 
s ponosom pa počastimo tudi praznik osamosvajanja naše države.

Pogumno, srečno in srčno v novem letu 2019!

Občinski odbori SLS Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško, Radeče in Sevnica!

Vsem svojim članom, 
kot tudi vsem občanom občine Sevnica in Posavja, 
želimo ob prihajajočih božičnih praznikih vse lepo!

V novem letu 2019 pa vsem mnogo sreče, zdravja,  
poguma  in razuma!

Vodstvo občinske organizacije 
DeSUS  Sevnica

desus.si
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SENOVO – Devetošolke OŠ XIV. divizije Senovo Lea Šterban, Petra Požun in Maja Kmetec so se skupaj z mentorico Leo Opravž Ostrelič novembra v ZDA udeležile 
zadnjega, finalnega dela mednarodnega tekmovanja World Scholar's cup ter osvojile šest medalj. Tja so se uvrstile po uspešnih nastopih na predhodnih stopnjah 
tekmovanja v Ljubljani in Barceloni. Celoten projekt je bil za senovske učenke velika in dragocena izkušnja.

World Scholar's cup oz. Svetov-
ni pokal znanja je mednarodno 
tekmovanje v znanju, ki ga or-
ganizira slovita univerza Yale iz 
New Havena blizu New Yorka. 
Poteka v angleščini, udeležen-
ci pa tekmujejo v znanju iz šes-
tih področij: umetnost, glasba, 
zgodovina, književnost, socio-
logija, naravoslovje in posebne 
teme, ki je bila letos medseboj-
ni odnosi. Osnovnošolci in dija-
ki se pomerijo v ekipni deba-
ti, kreativnem pisanju esejev in 
dveh preizkusih znanja iz ome-
njenih šestih področij. 

Na prvi stopnji so se senovske 
šolarke Lea Šterban, Petra 
Požun in Maja Kmetec febru-
arja letos udeležile regijskega 
tekmovanja v Ljubljani, kjer 
so osvojile devet medalj (šti-
ri zlate in pet srebrnih) in dva 
pokala ter se na podlagi odlič-
nega uspeha uvrstile na nasle-
dnjo stopnjo (t. i. global round) 
tekmovanja, ki je potekalo ko-
nec julija v Barceloni. V konku-
renci 2100 tekmovalcev iz 56 
držav sveta so se znova odlično 
odrezale in osvojile kar enajst 
medalj (pet zlatih in šest sre-
brnih). Lea Šterban je bila kot 
ena izmed uspešnejših tekmo-
valk na regijskem tekmovanju 

nosilka slovenske zastave na 
zaključni prireditvi. 

Dekleta so se tako kvalificirala 
še na zadnji del tekmovanja (t. 
i. Tournament of Champions), 
ki je od 16. do 22. novembra 
potekal na prestižni univer-
zi Yale v Združenih državah 
Amerike, na njem pa je sode-
lovalo najboljših 2300 učen-
cev in dijakov iz 58 držav s ce-
lega sveta. Prvi tekmovalni dan 
se je pričel z lovom na zaklad, 
kjer so spoznale ogromno no-
vih vrstnikov in okolico uni-
verze Yale. Tam so srečale tudi 
prave alpake, ki predstavljajo 
maskoto tekmovanja. Najtežji 

je bil drugi dan, ko so jih čakale 
debate, pisanje esejev in test, 
naslednjega dne pa je sledil 
njihov najljubši del tekmova-
nja – t. i. bowl, v katerem tek-
movalci po ekipah odgovar-
jajo na vprašanja s pomočjo 
posebnih daljincev. Kljub na-
pornemu tekmovanju so ime-
le dovolj časa tudi za druženje, 
ogled Bostona in New Yor-
ka, sodelovanje na kulturnem 
sejmu, kjer je vsaka država na 
stojnici predstavila svoje zna-
čilnosti, kulinariko, glasbo … 
Seveda so nestrpno pričako-
vale rezultate tekmovanja, na 
katerem so tokrat osvojile šest 
medalj, pet srebrnih in eno zla-

to, ki so jih s ponosom prinesle 
domov na Senovo.

Kot pravi mentorica Lea 
Opravž Ostrelič, vsebine tek-
movanja presegajo običajni 
učni načrt, zato so priprave od 
njih terjale veliko dodatnega 
dela pred in po pouku ter tudi 
med počitnicami ter samostoj-
nega učenja doma oz. s pomoč-
jo interneta. Večina sodelujočih 
ekip je bila bodisi iz angleško 
govorečih držav bodisi z med-
narodnih šol, kjer pouk poteka 
v angleščini, zelo malo pa ekip 
iz šol, kjer je angleščina zgolj 

prvi tuji jezik, zato je njihov 
uspeh še toliko večji. »Kot an-
glistka sem zelo navdušena, da 
lahko dejansko tekoče upora-
bljajo ta jezik,« ponosno doda 
mentorica.

»To je bila za nas zelo zanimiva 
izkušnja in smo bile zelo hva-
ležne, da smo prišle do tam,« 
je povedala Lea, »vsaka sekun-
da priprav in truda je bila vre-
dna tega.« Petri je bilo najbolj 
všeč tekmovanje s pomočjo da-
ljincev (bowl), ko so za spomin 
prejele plišaste alpake. »Tedna, 
ki smo ga prebile tam, od letala 
do hotela in druženja s sotek-
movalci, ne bom nikoli pozabi-
la,« je dejala. »Meni je najbolj 
ostal v spominu lov na zaklad 
in srečanje z alpakami, pa kul-
turni sejem, kjer smo spozna-
le veliko novih prijateljev, in 

zelo zabaven ples,« pravi Maja. 
Prepričane so, da jim bo so-
delovanje v projektu pomaga-
lo tudi v nadaljnjem izobraže-
vanju. Poleg tega, da so zelo 
napredovale v znanju anglešči-

ne, so se naučile pravilne stra-
tegije in organizacije učenja, 
komunikacije z ljudmi iz dru-
gih okolij ter debatiranja o zelo 
resnih temah, ne glede na svo-
je osebno stališče. »Spoznale 
smo tudi, da ne moreš celo živ-
ljenje preživeti le doma, ampak 
moraš iti tudi v svet, da vidiš, 
kako je drugje,« pravi Lea. »Na 
koncu nismo želele, da se kon-
ča, saj smo tam neskončno uži-
vale,« še doda najbolj zgovorna 
med trojico, mentorica pa, da 
so se tam počutile kot del veli-
ke družine. 

Mlade Senovčanke so ves čas 
projekta uživale veliko pod-
poro šole in ravnatelja Vinka 
Hostarja. Tekmovanje je pri-
neslo precej stroškov, zato so 
sprožili donatorsko akcijo in 
konec oktobra tudi dobrodel-
ni koncert, da so jim omogoči-
li pot v ZDA. Tako donatorjem 
kot nastopajočim in obiskoval-
cem na koncertu se najlepše 
zahvaljujejo. »To je za majhno 
Senovo izredno velik uspeh, 
zelo sem ponosen na učen-
ke in mentorico, seveda pa je 
to tudi plod dela ostalih stro-
kovnih delavcev na šoli,« pra-
vi ravnatelj.
� Peter�Pavlovič

Senovske učenke na Svetovnem pokalu znanja v ZDA

Z znanjem do medalj in srečanja z alpakami

Petra,�Lea�in�Maja�z�osvojenimi�medaljami�in�plišastimi�alpa-
kami,�desno�mentorica�in�levo�ravnatelj

Tekmovanje�je�potekalo�na�sloviti�univerzi�Yale.

BREŽICE – Na Gimnaziji Bre-
žice je bil oktober v zname-
nju mednarodnih izmenjav. 

Tako so se dijaki 3. c oddel-
ka 15. oktobra odpravili na 
petdnevno izmenjavo v Skop-
je, prestolnico Republike Ma-
kedonije. Na koncu so bili bo-
gatejši še za nekaj prijateljstev, 
sklenjenih z dijaki iz SGGU 
Zdravko Cvetkovski, pri kate-
rih so vseh pet dni tudi biva-
li in se počutili čisto domače. 
Po dolgi, 13-urni vožnji in pri-
hodu v Skopje je bil najprej na 
vrsti obisk makedonske šole, 
kamor jih je prišel pozdravit 
tudi slovenski veleposlanik 
v Makedoniji dr. Milan Jaz-
bec. V nadaljevanju so si di-
jaki ogledali kanjon Matka ter 
v mestu Debar rudnik sadre 
in tovarno Knauf, se odpravi-
li na izlet v Ohrid in občudo-
vali Ohridsko jezero, obiskali 
samostanski kompleks svete-
ga Joakima Osogovskega, ime-
li panoramski ogled Skopja in 
se povzpeli na Mileniumski 
križ ter izmenjavo zaključili z 
obiskom slovenskega velepo-
slaništva v Skopju, kjer jih je 
ponovno sprejel veleposlanik 
Jazbec. 

V istem oktobrskem tednu so 
na gimnaziji gostili udeležence 
Erasmus+ projekta United Co-
lours of Creativity iz Estonije, 
Poljske, Portugalske in Turčije. 
Cilj projekta je spodbujati in-

KRŠKO – Dijaki 3. letnika Gim-
nazije Krško so s strani pred-
stavnikov Občine Krško, po-
džupanje Ane Somrak in 
Darka Anžička z oddelka za 
okolje in prostor, prejeli po-
sebno nagrado za večmeseč-
no delo pri koordiniranju in 
za izvedbo svetovne ekološke 
akcije ŠE ZADNJIČ, ki je v Slo-
veniji dosegla svoj vrh 15. 9. 
2018. Na Šolskem centru Krš-
ko – Sevnica se je tedaj zvrs-
tilo več dejavnosti, povezanih 
z ekološkim ozaveščanjem, 
skupaj z lokalnimi skupnostmi 

VELIKA DOLINA – OŠ Velika 
Dolina je v začetku tega šolske-
ga leta pristopila k dveletnemu 
projektu Erasmus+ z naslovom 
Building a better future (slov. 
graditi boljšo prihodnost), ki 
vključuje partnerske šole iz šti-
rih držav: Poljske, Italije, Češ-
ke in Slovenije. V prvih dneh 
oktobra je v Varšavi že poteka-
lo prvo delovno srečanje ko-
ordinatorjev projekta. Namen 
projekta je ozaveščanje učen-
cev o težavah sodobnega sveta, 
s poudarkom na varstvu okol-
ja in migracijah, z inovativnimi 
metodami poučevanja. Učenci 
bodo med projektom razisko-
vali svojo kulturno dediščino 
in iskali sledi, ki so jih v naših 

Gimnazijci gostovali in gostili

dividualne učne načrte sode-
lujočih učencev, mednarodno 
povezovati profesorje in učen-
ce evropskih držav ter med-
sebojno izmenjevati izkušnje. 
Koordinatorja slovenske mre-
že projekta sta bila akadem-
ski slikar in profesor Alojz Ko-
nec ter profesorica nemščine 
in angleščine Mateja Raušl. 
Po sprejemu s krajšim kultur-
nim programom dijakov gim-
nazije so sledili ogled razstave 
DEKD URE časa v gimnazijski 
galeriji GIGA, Končevo preda-
vanje o eksperimentalnem ti-
sku, delavnica linoreza, kjer so 
ustvarili skupni izdelek z na-
pisi svojih imen in držav, ter 
ogled repnic na Bizeljskem. 

V naslednjih dneh so brežiški 
gostitelji tuje obiskovalce pe-
ljali na ogled Novega mesta in 
gradu Otočec, prestolnice Lju-
bljane in njenih znamenitosti, 
Brežic in Posavskega muzeja 
z Viteško dvorano ter Kosta-
njevice na Krki, kjer so imeli 
v Galeriji Božidar Jakac delav-
nico kombiniranega tiska in 
se vozili s kanuji po Krki. Na 
zaključni slovesnosti v Ter-
mah Čatež je ravnatelj Gimna-
zije Brežice Uroš Škof vsem 
sodelujočim izročil Erasmus+ 
certifikate za sodelovanje in 
majice z natisnjenim skupnim 
izdelkom delavnice linoreza. 

 R.�R.,�vir:�Gimnazija�Brežice

Dijaki�3.�c�in�profesorji�Gimnazije�Brežice�z�veleposlanikom�
dr.�Milanom�Jazbecem�(foto:�arhiv�GiB)

Gradili bodo boljšo prihodnost
kulturah pusti-
li predniki vseh 
partnerskih dr-
žav. Spoznavali 
bodo, kaj je og-
ljični odtis, in 
iskali načine, 
kako bi ga lah-
ko zmanjša-
li. V času pro-
jekta se bodo 
tako učenci kot učitelji sreče-
vali na mednarodnih izmenja-
vah. Želja je, da se učenci na-
učijo postavljati vprašanja 
in razpravljati, razvijejo spo-
sobnosti sodelovanja, timske-
ga dela, pridobijo in izmenja-
jo nova znanja in izkušnje ter 
izboljšajo znanje na področju 

IKT in jezika. V okviru projek-
ta bodo nastajale elektronske 
knjižice z rezultati projektnih 
raziskav in rezultatov ter elek-
tronski zemljevidi. Na koncu 
projekta bodo učenci organi-
zirali razstavo svojih izdelkov. 

 I.�Rimc�Voglar/R.�R.

Priznanje krškim gimnazijcem

in organizacijami, društvi ter 
komunalo pa so na območju 
občine pobrali več kot 80 ku-
bičnih metrov odpadkov, kar 
je pomenilo 12 % teže vseh 
odpadkov, ki so jih nabrali ta 

dan v Sloveniji. Dijaki razšir-
jajo kampanjo v propagando 
v smer trajnostnega razvoja, 
kar objavljajo na spletni stra-
ni ocistimokrsko.si.
� Vir:�Gimnazija�Krško�
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Prihaja najlepši čas v letu,
namenjen družini, 

prijateljstvu in vsem, 
ki so nam blizu.

Preživite ga kar se da lepo.

Srečno!

Novo leto naj prinese veliko dobrih idej, 
uspehov in osebnega zadovoljstva.

SREČNO!

Ulica 11. novembra 49, 8273 Leskovec pri Krškem

Trgovina z belo tehniko, akustiko, klima napravami in toplotnimi črpalkami
SREČNO!

Z željo za srečo 
in mislijo na dobro zdravje 
stopimo skupaj v novo leto.

SREČNO  2019!

CKŽ 132 c, 8270 Krško
Tel. 07/ 48 81 095

POSAVSKI
MUZEJ

BREŽICE

Vljudno vabljeni, nič siljeni
že 70 let

Naj Vas ogenj in kruh,  
svetloba in gorečnost,  
srčnost in predanost,  
modrost in prizemljenost,  
ter delo in mir – sreče vir,  
varno popeljejo  
skozi dvanajst poglavij leta 2019. 
Vljudno vabljeni, nič siljeni,  
v praznično muzejsko leto  
in na 70. rojstni dan muzeja (26. 6.). 
 
Z lepimi željami,
sodelavke in sodelavci  
Posavskega muzeja Brežice

www.pmb.si  •      Posavski muzej Brežice  

Naj bodo 
vaše poti v 2019 
obsijane z 
umetnostjo! 

Odbije polnoč in leto mine:
podarja izkušnje, uspehe, spomine.

Odbije polnoč,
poti so odprte za upe in želje 

in nove načrte.

Vesel božič 
in srečno novo leto 2019
vam želi Rudar Senovo
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Kvašeni praznični lešnikov šarkelj
Slavica Antolovič z Bizeljskega, predsednica aktiva kmečkih 
žena na Bizeljskem, rada vedno pripravi in speče nekaj do-
mačega. Tudi za božične praznike je po njenem lepo, da doma 
niso brez domačih dobrot, kot so boljši praznični kruh, oreho-
va potica in razna praznična peciva, med katerimi največ peče 
šarklje in božično-novoletne piškote. Kot pravi, je božič pred-
vsem družinski praznik, njena družina se zato zbere ob boga-
to obloženi mizi.

Sestavine:
80 dkg gladke moke
1 kocka svežega kvasa
1 mala žlička soli
4 rumenjaki
3 žlice olja
pol margarine Rama 
2 žlici ruma
limonina lupinica
mleko (po potrebi)
1 pecilni prašek
1 vanilin sladkor
5 žlic sladkorja
15 dkg narezanih lešnikov

Priprava: 
V malo večjo posodo presejemo gladko moko, nato si pripravi-
mo kvas, solimo, dodamo sladkor, vanilin sladkor, pecilni pra-
šek, margarino, ki si jo prej malo segrejemo, da postane mehka, 
rumenjake in rum, naribamo limonino lupinico ter vse skupaj 
dobro premešamo oziroma premesimo. Po potrebi dodamo 
mleko in še dodamo narezane lešnike, ponovno premesimo 
in damo vzhajati. Ko se testo podvoji, še enkrat premesimo in 
damo še vzhajati. Ko je model poln, ga premažemo z jajčkom 
in ga damo peči. Pečemo ga eno uro. Ko se ohladi, ga posipa-
mo s sladkorjem v prahu ter lepo narežemo in postrežemo.

Božični kruh s suhim sadjem
Antonija Jankovič z Viher, ki smo jo predstavili v zgornji zgod-
bi, poleg peke kruha obvlada tudi pripravo raznih sladic, s ka-
terimi razveseljuje tako svoje domače kot zveste stranke. Z 
nami je delila svoj recept za božični kruh z več vrstami suhe-
ga sadja, ki je enostaven za pripravo. 

Sestavine:
suhe slive, rozine, fige, marelice, leš-
niki – vsakega do 100 g
250 g črne moke
100 g ajdove moke (lahko poljubno 
manj)
3 velike žlice sladkorja
ščepec soli
1 pecilni prašek 
1 vanilin sladkor
3 jajca 
100 g masla

Priprava: 
Vzamemo pet različnih vrst suhega sadja: slive, rozine, fige, 
marelice in lešnike. Vse skupaj namočimo v vročo vodo in pus-
timo nekaj ur. Iz črne moke, lahko pa dodamo tudi ajdovo, pri-
pravimo testo, ki smo mu dodali sol, sladkor, pecilni prašek, 
vanilin sladkor, jajca in maslo. Za srajčko je treba imeti prav-
šnje testo za razvaljanje, ostalo testo pa se razredči z vodo, v 
katero je bilo namočeno sadje. Nato vse dobro zmešamo in v 
zmes dodamo sadje. Pustimo vzhajati, vmes testo dvakrat ali 
trikrat premesimo. Testo razvaljamo na dve velikosti peka-
ča, s polovico testa ogrnemo pekač, nato nanj stresemo sad-
no zmes, poravnamo z rokami in pokrijemo z drugim delom 
razvaljanega testa. Lepo oblikujemo in eno uro pečemo na 200 
stopinjah Celzija.

Beseda je v pogovoru nanesla 
na praznični čas in Antonija 
Jankovič je najino pogovorno 
srečanje popestrila s prvo ki-
tico pesmi, ki nosi naslov Pis-
mo. »Če ti Miklavž obljubi, da 
ti piše,/ v očeh ti iskrice zari-
še,/ veselje v tebi vname,/ da 
te gane,« je z nasmehom zreci-
tirala ter dodala, da rada piše 
in zna vse svoje pesmi na pa-
met. »Pišem nenačrtovano. Ko 
pridejo prave misli, je treba to 
zapisati. Tako sem na pobu-
do prijateljice, ki je prebira-
la moje pesmi, izdala zbirko, 
ki sem jo poimenovala Hva-
ležnost za ta naš vsakdanji 
kruh in pesmi opremila tudi 
z razlago. Sporočilo mojih pe-
smi je, da si danes ljudje kruh 
predstavljajo samo kot kruh. 
Toda kruh je ena dobra bese-
da, ki ima veliko moč in težo, 
saj nam lahko tudi sporoča, da 
človek ne živi le od kruha, am-
pak tudi od vsake dobre bese-
de.« Jankovičevo pisanje ve-
seli, kakor je še rekla, obenem 
jo tudi pomiri. »Menim, da bi 
morali vsi ljudje zapisovati 
svoje misli, ki bi jih kdaj kas-
neje lahko prebrali. Vsi bi ime-
li kaj napisati, saj je vedno laž-
je, ko zapišeš svoje misli in se 
tudi tako razbremeniš.«

Na Vihre je prišla pred 50 leti. 
»Doma sem bila v Dobravi, to 
je vas pod Bohorjem. V družini 
nas je bilo šest otrok. Oče je de-
lal v rudniku, mama je bila šivi-
lja, nekaj malega pa smo imeli 
zemlje,« je odstrla v pogovo-
ru in povedala, da ima na svo-
je otroštvo lepe spomine. »Pri 
nas je bil sneg prej, globok in 
več ga je bilo kakor drugod. 
Praznike smo včasih pričako-
vali drugače kakor sedaj. Ime-
li so drugačen, globlji pomen. 
Vsega smo se veselili, danes pa 

lahko rečem, da živimo v pre-
obilju in je vsega celo preveč. 
Ko sem bila majhna, je bil le en 
dobri mož, to je Miklavž. Spo-
minjam se, da mi je enkrat pri-
nesel punčko z dolgo belo ob-
lekico in to mi je tako ostalo 
v spominu. Mi smo res verjeli 
vanj, tudi molili smo, nismo se 
bali parkljev, ker smo bili pri-
dni,« se je spominjala Jankovi-
čeva. Pri njih doma so v času 
božiča postavili smrekico, jas-
lic niso imeli, ker jih takrat po 
domovih ni bilo. »Ne vem, če 

se jih je sploh dalo kupiti pri 
nas v trgovini. Smo pa nabirali 
mah in to pravočasno, da ga ni 
prekril sneg, ter se je posušil, 
ko smo ga položili pod božično 
drevesce. Lepo smo ga okrasi-
li in nanj obesili piškote. To je 
bilo najlepše, pa tudi potem je 
bilo lepo, ko smo jih skrivoma 
jemali in jedli, tisti so bili naj-
bolj sladki,« se je še spominja-
la sogovornica kakor tudi, da 
so imeli na dan pred božičem 
božični post. »Vse se je skuha-
lo in pripravilo, vendar do pol-

noči nismo nič jedli, potem pa 
smo sedli k mizi in pojedli, kar 
je bilo pripravljeno,« je naniza-
la enega izmed običajev iz svo-
jih rosnih let. K polnočnici niso 
imeli navade iti: »Zgodaj zjutraj 
smo šli k svitancam ali zornici, 
kakor se je maša na božični dan 
imenovala in je bila v brestani-
ški podružnici pri sv. Antonu v 
Gorenjem Leskovcu.« 

Tonica se je z dobrimi 18 leti 
poročila in se preselila k možu 
na kmetijo.  »Takoj sem se vži-
vela v delo, pa tudi navadila 
sem se na dom in na sobiva-
nje. Danes je drugače, ni toli-
ko potrpežljivosti, kot smo je 
imeli včasih. Tukaj so imeli šti-
ri krave in kobilo, treba je bilo 
res trdo delati, pa mi ni bilo 
nič težko. Prav uživala sem 
v tem, pa še vedno rada de-
lam,« se je nasmehnila in po-
vedala, da imata z možem tri 
otroke, dve hčeri in sina, pet 
vnukov, sedaj pa čakajo že če-
trtega pravnuka. »Ob prazni-
kih je pri nas pestro, radi pri-
dejo in veseli smo jih, običajno 
imamo na božični večer skup-
no večerjo,« pove.

Kmetijo sta z možem predala 
sinu, a mu še pomagata. »Skrbi-

mo za samooskrbo, izdelke iz 
mesa in kruha pa tudi proda-
jamo tukaj v Krškem in v No-
vem mestu. Delo ni enostavno, 
je kar mukotrpno in težko se 
je tako preživljati. Obdelujemo 
nekaj njiv, imamo domače pra-
šiče, ki jih krmimo z našo krmo, 
potem gredo v predelavo. Časi 
niso najbolj naklonjeni kmeto-
vanju, težko se preživi in kaj za-
služi, v kmetijo je treba vložiti 
res veliko truda,« je razmišlja-
la ter dodala, da ima sama na 
skrbi peko kruha. »Ljudje vedo, 
kaj je domače in mnogi bi raje 
kupili domače, vendar so danes 
nekateri v denarni stiski, pa si 
tega ne morejo privoščiti. Vsi 
vedo, da je domače drugačno, 
boljšega okusa, bolj zdravo. Ko 
razmišljam o trenutnem sta-
nju, ne vem, če lahko rečem, 
da se nam obetajo boljši časi. 
Mogoče pa jih enkrat vseeno 
učakamo.«

Za čas, ki prihaja, Jankovičeva 
sporoča: »Leto se bo počasi iz-
teklo in sama vedno pravim, da 
se je treba najprej zahvaliti za 
vse, kar se nam je zgodilo, saj je 
zahvala ena najlepših prošenj. 
Na zahvali se gradi prihodnost. 
Hvaležen je treba biti v sebi.«
� Marija�Hrvatin

Kmetica in ljudska ustvarjalka Tonica Jankovič

Vsi bi morali zapisovati svoje misli
VIHRE – Antonija Jankovič z Viher, ki jo prijatelji in znanci kličejo Tonica, je nasmejana, prijazna in vedno pripravljena na pogovor, v katerem zna odstreti marsi-
katero koristno misel, ki je lahko popotnica za današnji čas. Še vedno je kmetica z dušo in srcem, srčna gospodinja in prava krušna umetnica, ki je za to prejela že 
mnoga priznanja, z veseljem piše tudi pesmi.

Pekovske�in�druge�izdelke�z�domače�kmetije�redno�prodaja�na�stojnici�v�trgovskih�centrih.

Božični čokoladni kolač z oreščki
 
Maja Slemenšek se v svojem prostem času rada posveča peki 
različnih vrst peciva. Z njim pogosto razveseli svoje domače 
in tudi obiskovalce različnih prireditev na Blanci, saj je tudi 
članica Aktiva žena Blanca. Recepte si pogosto izmenjujeta z 
materjo Nevenko, ki je prav tako članica aktiva in mojstrica 
v peki tako slaščic kot potice in kruha. Za naš časopis nam je 
Maja zaupala recept za pripravo božičnega kolača, ki ga običaj-
no prelije še z vročo čokolado in posuje z zdrobljenimi orehi. 

Sestavine:
140 g sladkorja
140 g masla
4 velika jajca
160 ml mleka
100 ml olja
185 g moke
65 g kakava v prahu
1 žlička pecilnega
75 g grobo sekljanih lešnikov
75 g grobo sekljanih orehov
75 g grobo sekljanih mandljev
140 g sekljane čokolade
malo ruma

Priprava:
V skledi penasto zmešamo sladkor in maslo, dodamo jajca. 
Dodamo mleko in olje. Nato dodamo moko s pecilnim pra-
škom in na koncu še malo ruma. V testo na koncu dodamo še 
oreščke in čokolado ter na hitro premešamo. Podolgovat ko-
vinski pekač (dolžine 30 cm) namastimo z maslom in obloži-
mo s peki papirjem. Napolnimo ga s pripravljenim testom in 
pečemo na 170 stopinjah Celzija, 45–50 minut. Ko je kolač pe-
čen, ga lahko oblijemo še s čokoladnim oblivom in poljubno 
okrasimo. Dober tek!

Praznični recepti posavskih gospodinj
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V  p r v e m  l e t u  d e l o v a n j a  s am op l a č n i š k e  u l t r a z v o č n e  o r d i n a c i j e  s m o  
s p o z n a l i ,  d a  s m o  v  P o s a v j u  z a ž e l e n i ,  t o p l o  s p r e j e t i ,  k o r i s t n i .  

Z a h v a l j u j e m o  s e  z a  z a u p a n j e !  Š e  n a p r e j  s e  b o m o  t r u d i l i  n u d i t i  
k a k o v o s t n o  u l t r a z v o č n o  d i a g n o s t i k o ,  s p e c i a l i s t i č n o  r a d i o l o š k o  

s v e t o v a n j e  i n  u l t r a z v o č n o  v o d e n o  p r o t i b o l e č i n s k o  p u n k c i j o .  
 

N a j  v a m  l e t o  2 0 1 9  t e č e  m i r n o  i n  u s p e š n o ,  b r e z  č a k a l n i h  d o b !  

 

I r e n a  Ž n i d e r š i č ,  d r .  m e d . ,  s p e c .  r a d i o l o g i j e  
T r d i n o v a  1 ,  8 2 5 0  B r e ž i c e  
✆ 0 4 0  7 8 7  7 0 7    
✉  u l t r a z v o c n a . o r d i n a c i j a @ g m a i l . c o m   

ULTRAZVOČNA ORDINACIJA 
 

Delovni čas:
ponedeljek od 7. do 12. ure
torek - četrtek od 7. do 17. ure
petek od 7. do 18. ure
sobota od 7. do 13. ure

T: 07 39 35 704, GSM: 041 760 702

Nudimo vam:
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Nahajamo se na tržnici na Vidmu zraven M bara!

Svojim strankam se zahvaljujemo za zaupanje 
in vam želimo srečno novo leto!

Zbiramo naročila za tatarski biftek!

- vse za koline
- meso za ozimnico
- odkup domačih prašičev in govedi
- kockanje slanine za salame

Vsem svojim uporabnikom, njihovim 
svojcem ter še posebej podpornikom in 
donatorjem želimo vesel božič, zdravo, 

uspešno in izzivov polno novo leto 2019.

2 01

GOSTILNA ŽOLNIR
Krška cesta 4, 

Kostanjevica na Krki
tel.: 07 498 71 33

Cenjenim gostom in poslovnim partnerjem 
želimo vesele praznike ter veliko zdravja, 
sreče in zadovoljstva v novem letu.
 

  
Kolektiv Gostilne Žolnir

99

Naj glasba ostaja 
vaša prijazna in prijetna sopotnica!

Želimo vam lepe praznike
in melodično leto 2019.

Kolektiv Glasbene šole Brežice
Cesta prvih borcev 5
8250 Brežice
tel.: 07 499 10 50
fax: 07 499 10 52
e-pošta: tajnistvo.gskkbre@guest.arnes.si

želi vsem upokojenkam in upokojencem 
v Posavju srečo, zdravje in zadovoljstvo 

v prihajajočem letu 2019. 

Prisrčno vabimo vse tiste, ki še niste naši člani,
da se nam pridružite. Včlanite se lahko 
v svojem lokalno najbližjem društvu. 

Upokojenci in upokojenke, storite nekaj tudi zase!

POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV POSAVJE

BDS Sremič d.o.o.
Trg Matije Gubca 3
Tel.: 07 48 80 300

Zahvaljujemo se vam za obisk in zaupanje 
ter želimo vse dobro v letu 2019. 

Kolektiv Hotela City 

Gostinstvo Tadej Puntar s.p. 
Tel: 07 49 22 110
e-mail: restavracija@city-hotel.si
www.city-hotel.si

Naj bo leto 2019 varno in udobno!
www.avtoline.si

www.zarnkrsko.si

Naj se v
2019 zgodijo
dobre stvari!
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Tam je namreč Anja Kramar 
rasla v varnem in ljubečem za-
vetju družine: mame Andre-
je, očeta Draga in nekaj let 
starejše sestre Natalije. Kot 
prvošolka je začela obiskova-
ti tudi pouk violine na krški 
glasbeni šoli pri prof. Suzani 
Dobrila, ki je – kar nekako na-
sprotno od pričakovanj, saj je 
bila Anja nadarjena violinist-
ka – tudi zelo podprla njen ka-
snejši prehod v petje. Za kar ji 
je izredno hvaležna, pravi, saj 
je bilo to v času, ko je učenje 
sodobnega petja veljalo bolj 
kot še ne za tabu, »kar sodob-
no petje po eni strani še vedno 
je«. Pri 16 letih se je kot dija-
kinja brežiške gimnazije (mi-
mogrede: v tem obdobju se je 
spogledovala z mislijo o študi-
ju jezikov) ob preigravanju vi-
oline v simfoničnem orkestru 
na krški šoli vpisala v pouk 
klasičnega petja, ki ga je opra-
vila pri opernem solistu Alja-
žu Farasinu in sopranistki 
Mateji Arnež Volčanšek. Med 
obiskovanjem ur petja se je v 
njej izluščilo tudi spoznanje, 
da petje predstavlja njeno ži-
vljenjsko izpopolnitev, zato se 
je po zaključku nižje glasbe-
ne šole s klasičnega petja ob 
vpisu na študij glasbene peda-

gogike na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Mariboru vpisala 
v pop jazz petje na tamkajšnji 
Glasbeni šoli B.A.S.E. (mimo-
grede: njen ustanovitelj in la-
stnik je krški rojak Matej Hot-
ko, šola pa velja za največjo 
in vodilno zasebno glasbeno 
ustanovo v Sloveniji). Dve leti 
šolanja je opravila pri men-
toricah Anji Bezjak in Karin 
Zemljič. Ko je slednja odha-
jala iz glasbene šole, je Anji 

predala tudi poučevanje petja 
(mimogrede: vzornikov nima, 
najljubši pevki in zasedba pa 
so Whitney Houston, Aretha 
Franklin in Jamiroquai).

Istočasno, pri 22 letih, je zače-
la poučevati tudi na v Krškem 
odprti zasebni glasbeni šoli 
POPsi, kljub temu pa redno 
študirala in v minulem letu 
magistrirala z diplomsko na-
logo Petje v sodobni popularni 
glasbi. Z njo je dodobra zagriz-
la v kislo jabolko, saj je v njem 
dokazala, da sodobno popu-
larno petje v primerjavi s kla-
sičnim doživlja velik razmah, 
posledično pa tudi interes za 
študij, a mu je kamen spoti-
ke obstoječi državni izobraže-
valni sistem, ki je zaenkrat na 
konservatoriju priprl vrata le 
učenju jazz petja, še vedno pa 
ne dopušča raznolikih pevskih 
pristopov. Zato visoko izobra-
žen kader, ki si je pridobival 
znanje sodobnega petja pred-
vsem v tujini, povečini pouču-
je v zasebnih ustanovah, kar 
velik odstotek učiteljev petja 
pa nima formalne pevske izo-
brazbe, kar lahko posledično 
vodi tudi do poškodbe glasu 
pri učencih.

ANJIN »SIJAJ«

V minulem letu se je zaposli-
la na raški osnovni šoli, kjer 
poučuje glasbeno umetnost 
in vodi tri šolske zbore, jeseni  
letos pa je zaradi velike oseb-
ne želje, pa tudi kot posledica 
zgoraj napisanega, odprla še 
Pevski studio Anja, v katerem 
v popoldanskem času indivi-
dualno poučuje 23 učenk vo-
kalno in dihalno tehniko, nego 
glasu (mimogrede: povpra-
šam jo o  negi glasu s surovim 
jajcem, a slednjega ne prakti-
cira, njegov učinek na glas ni 
dokazan, »lahko pa se okužiš s 
salmonelo«, pravi), večglasno 
petje, improvizacijo ter upo-
rabo mikrofona. In tisto, kar 
ji je najbolj pri srcu – vokalno 
skupino Gloss (v prevodu si-
jaj, preimenovano iz POPsi). In 
Gloss je v vseh pogledih njen 
sijaj. »Moja dekleta,« pravi, 
»čudovite pevke s svetlo barvo 
glasu, ki nas povezuje pripa-
dnost, dobra ženstvena ener-
gija.« Do sedaj je skupina 13 
pevk opravila že več odmev-
nih nastopov (mimogrede: 
kot najpomembnejšega je iz-
postavila protokolarni nastop 
ob otvoritvi novega plinskega 
bloka v brestaniški termoelek-

trarni, na kateri je bil prisoten 
tudi predsednik države). 

Sicer pa je za Anjo tudi veliko 
solističnih nastopov in tudi 
nastopov v vlogi spremljajo-
čega vokala, a ji več od tega 
pomeni poučevanje: »Všeč mi 
je, ker mi petje vrača pozitivno 
energijo. In da se po vsakem, 
še tako dolgem dnevu počutim 
super, sicer pa, saj veste: kdor 
poje, zlo ne misli« (mimogre-
de: Anji in Glossu lahko pris-
luhnete na prednovoletnem 
koncertu 23. decembra v Stu-

diu 44 na CKŽ 44). 26-letni-
co žene naprej želja po dodat-
nem pevskem izobraževanju 
v tujini, dodatno energijo pa 
ji s strokovnimi nasveti vliva 
tudi njen Peter (mimogrede: 
Urek, izvrsten glasbenik, pro-
fesor klavirja in korepetitor 
na GŠ Krško), s katerim sicer 
'gnezdita' v Rakovcu pri Kape-
lah, in seveda, tako kot na nje-
ni dosedanji poti, njeni domači 
(mimogrede: »Še vedno je ma-
mina kuhinja zakon!« pravi).

� Bojana�Mavsar

24-letna Adrijana Lorber iz 
Brežic in tri leta starejši Kri-
stjan Račič iz Piršenbrega 
pravita, da sta sicer bolj prilo-
žnostni duet. Prvič sta skupaj 
nastopila še kot srednješolca, 
lani sta nastopila na brežiškem 
grajskem dvorišču (skupaj z 
Robijem Petanom in Nežo 
Jurečič), v enem od letošnjih 
poletnih večerov pa na poseb-
ni letni terasi ob Krki pri baru 
Tochka. Sicer ima Adrijana za 
sabo še največ samostojnih 
nastopov, spominja se zasedbe 
Žbend, v kateri je pela, nastopi-

la je tudi v duetu z Matevžem 
Derendo. Kot je razložila, je že 
kmalu dobila veselje do petja, 
v šoli je vedno želela nastopa-
ti na prireditvah. V drugem le-
tniku gimnazije se je prijavila 
na glasbeni šov Misija Evrovi-
zija, saj si je že od nekdaj žele-
la biti prepoznavna na glasbe-
nem področju. Udeležila se je 
tudi avdicije šova Slovenija ima 
talent, letos pa jo je prijateljica 
prijavila na oddajo Nova zvez-
da Slovenije, ki Adrijani pred-
stavlja eno najlepših izkušenj 
do zdaj. »Zdi se mi, da so tele-

vizijski šovi narobe interpreti-
rani. Če si na televiziji, to še ne 
pomeni, da imaš že kar zago-
tovljen uspeh. Potrebnega je 
ogromno vsakdanjega truda in 
dela, če želiš dejansko uspeti,« 
pravi Adrijana, ki ni nikoli ho-
dila v glasbeno šolo. Je glasbeni 
samouk, redno piše besedila v 
več jezikih, meni, da je z leti že 
zelo napredovala. »Pisati mo-
raš, kar v tistem trenutku tudi 
čutiš,« pravi. Veliko sodeluje 
z Robijem Petanom. »Če imaš 
dva kosa blaga, je Robi tista nit-
ka, ki ju sešije skupaj,« dodaja, 
s čimer se strinja tudi Kristjan. 
Slednji obvlada klaviature, če je 
treba, pa tudi kdaj zapoje. Igra-
ti je začel na začetku osnovne 
šole, v glasbeni šoli je igral kla-
vir, ki se ga je začel učiti pri Vil-
ku Ureku, prelomnica na po-
dročju glasbe se mu je zgodila 
v gimnaziji, ko je kot član ban-
da sodeloval v muzikalu Bri-
ljantina. Kmalu je začel igra-
ti tudi v zasedbi Uranium Pills 
Project. Pridružil se je glasbeni 
šoli POPsi, kjer poučuje klavia-
ture. Je član spremljevalne za-
sedbe Rebeke Dremelj, sode-
loval je tudi s Tadejo Molan in 
Gašperjem Rifljem.

»VIDEZ ČLOVEKA NE 
DEFINIRA«

Sogovornika se strinjata, da 
je bilo iztekajoče se leto zanju 
zelo produktivno in zanimivo, 
saj je za njima veliko nastopov 
in ustvarjanja. »Mogoče sem 
se naučil tudi malo bolj raz-
porejati zadeve, saj sem imel 
kar veliko obveznosti,« pove 
Kristjan, Adrijana ga dopolni: 
»Leto 2018 je bilo najbolj glas-
beno pestro do zdaj, to sem 
tudi predvidela, saj se dosti 
ukvarjam s preučevanjem ve-
solja in zvezd. Bilo je leto, pol-
no izzivov, ki sem se jim us-
pešno zoperstavila, mislim, da 
sem tudi osebnostno zrasla. 
Zelo se že veselim leta 2019, 
ko sem si zadala tudi cilj, da 
do marca izdam svoj prvi al-
bum.« Adrijana, ki je opusti-
la študij filozofije in sociologi-
je, saj pravi, da ji glasba preveč 
pomeni, da bi komur koli od-
vzemala mesto na fakulte-
ti, je že drugi dan letošnjega 
leta zelo spremenila svoj vi-
dez, saj si je obrila lase. »Mal-
ce zaradi želje po spremembi, 
radovednosti, kako bi bila vi-
deti brez las, pa tudi iz prak-
tičnega vidika, saj sem imela 

že od nekdaj probleme z lasmi 
in se preveč obremenjevala z 
videzom,« pojasnjuje in doda-
ja: »Videz človeka ne definira. 
Sploh si ne delam skrbi, kaj si 
kdo misli o tem. Počutim se su-
per taka, kot sem, in to je tudi 
najpomembneje.«
  
Kristjan, za katerega je glasba 
edina stvar, v kateri vidi svoj 
potencial, meni, da je sloven-
ska glasba kvalitetna, ki jo, kot 
vse dobre stvari, ne najdeš za 
vsakim vogalom in na vsaki ra-
dijski postaji. Adrijani se zdi, 
da kvalitetna slovenska glas-

ba dobiva premalo pozornosti 
oz. so pričakovanja slovenskih 
poslušalcev bolj preprosta kot 
njena. Oba se sicer strinjata, 
da z glasbo v slovenščini v tu-
jini ne moreš uspeti, razen če 
je večdimenzionalna. Oba se 
že veselita praznikov, saj jima 
pomenijo predvsem oddih. Te 
dneve izkoristita za druženje z 
najdražjimi in tistimi, s kateri-
mi se čez leto zaradi vseh ob-
veznosti težko srečata. Prepri-
čana sta, da bosta sodelovala 
tudi v naslednjem letu in bila 
skupaj na odru.
 Rok Retelj

Petje in poučevanje kot življenjski naboj

Glasbenika Adrijana Lorber in Kristjan Račič

Njuno najbolj glasbeno pestro leto do zdaj
BREŽICE – Med kar številnimi sodelovanji glasbenikov iz Posavja smo lahko že nekajkrat zasledili tudi pevsko-instrumentalno navezo Adrijane Lorber in Kristja-
na Račiča. Slednja dokazujeta, da za glasbo dobesedno živita, saj jima je povsem zlezla pod kožo. Medtem ko se Kristjan v prihodnosti vidi bolj kot ustvarjalec 
glasbe in ne toliko kot »frontman« skupine, so Adrijanine sanje točno določene in druge možnosti ni – stati na odru in prepevati.

Kristjan�Račič�in�Adrijana�Lorber

Med�letošnjim�nastopom�ob�Krki�pri�baru�Tochka�(foto:�L.�Ru-
dman)

Pevka in učiteljica petja Anja Kramar

KRŠKO – Kdor v pričujočem zapisu o magistri glasbene pedagogike in izvrstni pevki Anji Kramar pričakuje zgodbo, kako je že od malih nog prepevala pod tušem 
ali ogledalom, se moti (mimogrede: v otroštvu so ji bile najljubša igrača lego kocke). Pravzaprav ni prepevala nič več in nič manj kot povprečen otrok, še največ v 
otroškem in mladinskem pevskem zboru na leskovški osnovni šoli, ki jo je obiskovala z bližnjega Griča.

Anja�Kramar

Anja�skupaj�s�pevkami�iz�skupine�Gloss
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Nudimo storitve: prevozi do 20 metrov |
prevozi in raztovarjanje, montaža s hiabom | prestavitev 

kozolcev | storitve z avtodvigali zmogljivosti od 35 do 120  ton | 
selitev strojev s transportnimi vozički ...

Poklicna gasilska enota Krško 
želi vsem občankam in občanom 
vesel božič ter srečno in zdravo, 

predvsem pa varno novo leto 2019.

www.pge-krsko.si

V letu, ki prihaja, naj bo vaš korak 
odmeven, vaša beseda pogumna, 
vaše življenje iskrivo, ustvarjalno 

in polno lepih trenutkov.

Srečno 2019, 
naj bo v znamenju rasti 

in novih poti!

Naj v letu 2019 vse ovire
postanejo premostljive,
vse, kar je bilo predaleč,
naj postane dosegljivo,
vse, kar smo načrtovali,
naj ostane v duhu upanja,
vztrajnosti in poguma.

Kolektiv Efekt Krško

ELEKTRO 

ELEKTRO MATERIALI

RAZSVETLJAVA

STORITVE

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

w
w

w
.klet-krsko.si
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Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

Vstopite veselo v božične praznike, v prihajajočem letu 
pa vam želimo za poln koš pričakovanj, dobrih dejanj, 

uresničenih načrtov ob druženju s knjigami in prijetnih 
trenutkov v knjižnici.
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Sodelovanje med omenjeni-
mi knjižnicami, ki se je v teh 
letih izkazalo za izredno plo-
dno, temelji predvsem na želji 
po negovanju in zviševanju ni-
voja bralne kulture posamezni-
ka, ki se s tem, da bere – ne le 
za zabavo in sprostitev, pač pa 
tudi kot estetsko in družbeno 
kritično bitje ter mu je mar za 
lepoto in dobro sveta – razvi-
ja v humanega in odgovornega 
člana skupnosti. Poleg literar-
no-estetskega in spoznavne-
ga je torej v ospredju tudi etič-
na nota. 

PREGELJ V KRŠKEM
Z etično noto nas sooča ro-
man »Vdih. Izdih.« Sebasti-
jana Preglja, ki so ga v Val-
vasorjevi knjižnici gostili 19. 
novembra. Pregelj je predstav-
nik mlajše generacije sloven-
skih pisateljev. Svoje zgodbe 
objavlja že od leta 1991, s svo-
jim avtorskim pristopom pa je 
v slovenski literaturi ustvaril 
prepoznaven slog z izjemnim 
občutkom za intimni svet posa-
meznika, značilno ujetega med 
resničnostjo in magičnostjo. 
Zgodba omenjenega roma-
na, ki v širšem smislu zajema 
vprašanja begunske problema-

tike, je postavljena v namišlje-
no zasebno sfero literarnih ju-
nakov in prikazuje predvsem 
njihov osebni boj zoper nehu-
mana ravnanja evropske druž-
be z migranti. Avtor se namreč 
zaveda, da krivic sveta kot po-
samezniki v tem trenutku ne 
moremo odpraviti, so pa zato 
toliko bolj pomembni mikro-
kozmosi, v katerih delujemo. 
Dejstvo, da je bil s kar štirimi 
svojimi romani finalist za lite-
rarno nagrado kresnik, z enim 
mladinskim romanom pa pre-
dlagan tudi za desetnico, ki jo 
Društvo slovenskih pisateljev 
podeljuje za najboljše mladin-
sko delo, mu sicer pomeni ne-
kakšno priznanje, a v pogovo-
ru z Alenko Žugič Jakovina 
je povedal, da se z literarnimi 
nagradami in priznanji posebej 

ne obremenjuje, pisanje je zanj 
predvsem nekaj osebnega.

TOMAŽIČEVA V SEVNICI
Dan kasneje, 20. novembra, se 
je v večnamenskem prostoru 
Knjižnice Sevnica odvijal po-
govor z besedno ustvarjalko 
Agato Tomažič, ki se je bral-
kam in bralcem v skupnem 
posavskem bralnem projektu 
predstavila z romanom »Tik 
pod nebom«. To je avtoričin 
prvi roman, izdala ga je v lan-
skem letu in z njim suvereno 
stopa po svoji literarni poti, v 
katero vnaša pripovedno sve-
žino ter svojski pogled mlade-
ga človeka na družbo, v kateri 
živi. V njenem romanesknem 
prvencu sta osrednja literarna 
lika Metod in Ožbej, ki ju je av-
torica skozi dve različni zgod-

bi postavila v dvoje nasprotij 
– Metod je predstavnik starej-
še generacije, živi v svetu ti-
skane besede in je odgovorni 
urednik časopisa; Ožbej, ki je 
večino časa z enim očesom na 
zaslonu mobilnega telefona in 
z mislimi v prihodnosti, pred-
stavlja ideale sodobne genera-
cije … Agata Tomažič zase pra-
vi, da je 'piska'. »To besedo je 
hecno izgovoriti, a je lep izraz 
za pišočega, kakor je ’writer’ v 
angleščini,« je pojasnila in do-
dala, da ji beseda »pisateljica«, 
s katero jo je nagovorila mode-
ratorka pogovora Tanja Miko-
lič, zveni »pretenciozno«. 

ŠTROMARJEVA V BREŽICAH
V Knjižnici Brežice je 22. no-
vembra gostja Maja Gal Štro-
mar, ki je mnogim znana tudi 

z gledaliških odrov, v iskrivem 
pogovoru s prijateljico Natašo 
Jenuš razkrila delček svojega 
umetniškega ustvarjanja. Od 
zanimivih anekdot in drugih 
življenjskih zgodb ter s tem 
povezanimi literarnimi deli 
je spregovorila tudi o gledali-
škemu ustvarjanju. Spomnila 
se je nastopa v brežiški knji-
žnici, kjer so pred leti izvaja-
li delavnico, v kateri je igralka 
zamujala na oder. Spraševanje, 
kod le hodi, ji je dalo zamisel 
za naslov dvojezične pesniške 
zbirke. Nastala je »Boginja z 
zamudo«. Z manjšim zami-
kom, a ne prepozno, so Majo 
nagovorila tudi dela pokojne-
ga slovenskega pesnika Toma-
ža Šalamuna. Spoznala ga je v 
širši paleti in takega ga zdaj 
približuje ljudem. Poglede 

prisotnih so 
ves čas ma-
mile še na-
slovnice Ma-
jinih knjižnih 
del, na kate-
rih so pogos-
to v ospredju 
rdeči in vijo-
lični odten-
ki, ki so od-
raz njenega  

sodelovanja z oblikovalci in 
tudi sicer se ji občasno zgodi, 
da knjige v knjižnici izbira po 
vidnem vtisu.

Bralke in bralci, ki so sodelo-
vali v skupnem bralnem pro-
jektu »Posavci beremo sku-
paj« in so v devetih mesecih 
prebrali vsaj pet literarnih 
del s priporočenega seznama 
in o prebranem oddajali knji-
žne zaznamke, so na zaključni 
prireditvi prejeli knjižno nag-
rado. Letos je bila to knjiga 
»Marguerite« nizozemske pi-
sateljice Monike van Paemel. 

� R.�Vidic,�S.�Radi,�M.�Kus

Posavski bralni projekt 

Branje razvija odgovorne člane skupnosti
KRŠKO, SEVNICA, BREŽICE – V novembru se je zaključila že osma sezona skupnega bralnega projekta Posavci beremo skupaj, v katerem sodelujejo Valvasorje-
va knjižnica Krško, Knjižnica Sevnica in Knjižnica Brežice. Na zaključnih literarnih večerih so gostili pisatelje Sebastijana Preglja, Agato Tomažič in Majo Gal Štro-
mar, bralkam in bralcem, ki so sodelovali v projektu, pa podelili knjižne nagrade.

Alenka�Žugič�Jakovina�in�Sebastijan�Pregelj Agata�Tomažič�in�Tanja�Mikolič� Maja�Gal�Štromar�in�Nataša�Jenuš

 medijski sponzor

Vsako leto decembra hodijo ljudje iz naših krajev z avtobu-
som v Gradec, Salzburg in na božični Dunaj, ki pa ga je želela 
moja žena doživeti malo drugače. Otroka sva pustila doma, 
saj sta že dovolj velika. Jaz sem si pri bratu sposodil obleko, 
ker so rekli, da moraš biti urejen, ko greš na praznični kon-
cert, ki je bil del aranžmaja. Na poti je vse teklo gladko, tudi 
najin stari clio je lepo požiral kilometre po dolgi cesti mimo 
Gradca in naprej. Ne bom rekel, da mi ni bilo tesno pri srcu, 
ko sem vozil po cesti s šestimi pasovi in med množico avto-
mobilov, ki so me prehitevali z obeh strani. Na zemljevidu 
sem si prej vse lepo označil, žena pa je ves čas gledala nanj 
in mi govorila, v katero smer naj zavijem. Ko sva krožila med 
visokimi zgradbami in na tesno parkiranimi avtomobili, sem 
bil ves preznojen. Kako sva si oddahnila, ko sva videla, da 
sva na pravi ulici – Siebensternengasse. Ulica sedmih zvezd.


Čeprav nama je bila soba zelo všeč, se nisva dolgo zadrževala v njej. 
Še posebno Angeli se je mudilo ven, da bi čim prej občutila utrip 
mesta. Že večkrat sem slišal, da je lahko na Dunaju precej hladno, 
tako sva tudi midva začutila, da je reka Donava precej blizu. Ven-
dar naju to ni prav nič motilo, saj so naju v hipu pritegnile boga-
to okrašene ulice. Med visokimi stavbami so visele svetleče verige, 
na njih pa zvezde različnih oblik. Na začetku znamenite trgovske 
ulice Mariahilfer Strasse je na vogalni zgradbi visela velika rdeča 
pentlja. Tudi izložbe trgovin in drugih lokalov so bile v praznični 
preobleki. Tako so se med oblačila in druge razstavljene predmete 
mešale piramide zlatih kroglic, rdeči trakovi, sanke z jelenčki in po-
dobne reči. Ljudje so hiteli od trgovine do trgovine in v rokah drža-
li vrečke z zimskimi motivi. Kako lepo bo šele na božičnem sejmu! 

Napotila sva se proti Trgu Marije Terezije, kjer so stale lesene hiši-
ce, v katerih so prodajali vse mogoče. Najbolj so bile obložene stoj-
nice s sladkarijami – čokoladnimi bonboni, keksi, vrečkami s su-
him sadjem in z drugimi dišečimi dobrotami. 

Pravega doživetja božičnega sejma na Dunaju ni brez kuhanega 
vina, zato sva šla do hišice z napisom Glühwein. Mnogo težje je bilo 
najti pečen krompir. Ko sva že skoraj obupala med množico stojnic 
s hamburgerji, hot dogi, picami in kebabom, kar je očitno izrinilo 
tradicionalno ponudbo, sva ga naposled odkrila. »Pridi sem, tu ga 
imajo,« je zaklicala Angela in me potegnila v smeri hišice, na ka-
teri je pisalo Ofenkartoffel. Na prodajnem pultu je bila kopica ne-
olupljenih, zelo debelih krompirjev, okoli njih pa je prijetno dišalo 
po pečeni slanini in različnih omakah. Na okroglo mizico, ob ka-
teri sva stala z dvema Američanoma, sem prinesel še vrčka s ku-

hanim vinom. Veselo smo nazdravili našim dunajskim počitnicam! 
Ko sva se vračala s sejma, nisva bila lačna, saj je bil tisti krompir 
kar nasiten, čeprav sem se pred tem šalil, da mi en sam krompir že 
ne bo dovolj. Zmenila sva se, da bova šla naslednji dan na večerjo 
v restavracijo v bližini hotela. To si bova privoščila, če nič druge-
ga. Ne bova pustila, da bi za naju veljal stari rek: Kdor gre na Du-
naj, mora pustiti trebuh zunaj. 

V soboto dopoldne sva po obilnem zajtrku spet pohajala po ulicah 
in si ogledala še Muzej umetnostne zgodovine. Kunsthistorisches 
Museum je seveda očaral Angelo, a ko sem jo spomnil, da naju čaka 
večerni koncert, sva bolj na hitro končala z ogledom.

Od najinega hotela pa do palače Auersperg sva imela približno če-
trt ure hoje. Malo naju je zeblo, ker je spet vlekel mrzel veter. Pri 

velikih vhodnih vratih so naju usmerili h garderobi, kjer sva od-
ložila plašča. Vznemirjeno sva se vzpenjala po rdeči preprogi na 
mogočnem stopnišču. Ko sva prišla pred vhod v dvorano Rosenka-
valier, nama je natakar na pladnju prinesel kozarec s penino. Ne-
koliko se je že mudilo, zato je Angela polovico pijače pustila, jaz 
pa sem naredil še en požirek. 

Vrata v dvorano so se namreč odprla in sredi prostora z rdeči-
mi lesenimi stoli je kraljeval ogromen lestenec s stotinami žarnic. 
Med čakanjem na koncert sem Angeli rekel, da sem pričakoval bolj 
udobna sedišča, pa me je hitro poučila, da to ni koncertna, tem-
več plesna dvorana – Tanzsaal. V njej sta nekoč plesala tudi cesar 
Franc Jožef in njegova žena, slavna skladatelja Mozart in Haydn 
pa sta tu predstavljala svoja glasbena dela. 

Vse je potihnilo in dvorano so napolnili uglašeni zvoki. Instrumen-
talistom sta se kmalu pridružila še pevka in pevec, ki sta zapela 
nekaj opernih melodij. Pogledoval sem na listek s programom in 
čakal, kdaj bo na vrsti An der schönen blauen Donau. Ja, Na lepi 
modri Donavi, ta je tudi meni dobro znana, in vedel sem, da bo 
po tej skladbi koncerta kmalu konec. Ura take muzike je za moja 
ušesa namreč več kot dovolj. Jaz ponavadi na novega leta dan ča-
kam, da bodo na televiziji smučarski skoki, žena pa novoletni kon-
cert iz dunajske opere. Priznam, da že po nekaj skladbah zaspim. 
In ne samo jaz, tudi moji kolegi na šihtu pravijo tako. Zbudim se 
šele takrat, ko iz televizorja odmeva znana koračnica, marš, ki je 
menda posvečen avstroogrskemu generalu. Dokončno me prebu-
di skandiranje publike, jaz pa se veselim, saj vem, da se bo kmalu 
začel prenos smučarskih skokov. Vierschanzentournee. To vedno 
rad gledam, že odkar je moj oče kupil prvo televizijo. 

A sedaj sva bila v živo v dvorani, ne na kavču pred televizijo. Pogle-
dal sem Angelo, tako od strani, in videl, da kar žari od zadovoljstva. 
Nisem je velikokrat videl take, čeprav je skoraj vedno dobre volje. 
Kako luštna je še moja Angela, ko se takole zrihta, sem si mislil. 
Potem sem jo vmes še večkrat pogledal, kako strmi in zamaknje-
no posluša, pa sem si rekel: Prav si naredil, Tone, da si jo pripeljal 
sem gor. Pa tudi zaslužila si je, otroka je gor spravila in vedno za 
vse poskrbela. Res si je zaslužila! 

Zdramilo me je ploskanje. Saj sploh ni bilo tako dolgo, kot sem se 
bal. Valčki in polke so čisto v redu, sploh ko jih igrajo gospe v dol-
gih nabranih oblekah, rumenih, modrih in vijoličastih, z golimi 
rameni in bujnimi dekolteji. Ko sem eno izmed violinistk opazo-
val, kako vneto goni tisto palčko sem in tja, sem se z nasmehom 
spomnil prejšnjega večera in presenečenja, ki mi ga je pripravi-
la Angela.

Silvo Mavsar
NA DRUGI STRANI

(odlomek iz zgodbe)

Dunaj�pred�božičem�(foto:�SI-PO)
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Dragocenosti življenja so trenutki, ki nam privabijo nasmeh na obraz 
in dajejo smisel prihodnosti.

Naj se vam smeje tudi v prihodnjem letu!

...  Delamo za Vaš nasmeh :)
Kmalu v novih prostorih ...

Za brezplačen prvi pregled se lahko naročite na 07/49 22 012.
Ordinacija: Tovarniška 10, 8270 KRŠKO, www.tatalovic.si

- implantologija
 - estetsko zobozdravstvo
  - ortodontija
   - parodontologija
    - rtg in cbct

Prihaja najlepši čas v letu,
namenjen družini, prijateljstvu in vsemu,

kar nam je blizu.

Ob božiču vam želimo veliko sreče,
v novem letu pa obilo uspehov,

zdravja in osebnega zadovoljstva.

VOSCOLO - OGLAS TISK.indd   1 11. 12. 18   20.53

Z vami že 25 let.

Želimo vam mirne praznične dni, 
blagoslovljen božič 

in sreče polno leto 2019!

Kolektiv Elmont d.o.o. Krško

www.sds.si

Spoštovani in spoštovane!

Življenje se zarisuje v čudovitih barvnih odtenkih
in sreča je na strani pogumnih,

ko priložnosti odstirajo nove poti,
prijazne nasmehe in zadovoljstvo srca.

Vesel in blagoslovljen božič,
ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti,

leto 2019 pa naj vam prinese mir in blagostanje,
srečo in zdravje ter uspehe na vseh področjih.

Člani in članice občinskih odborov SDS 
Brežice, Krško in Sevnica

w
w

w
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Za nami je leto, ki nam je prineslo številne izzive.
Te smo spremenili v priložnosti, ki so nas obogatile z znanjem in izkušnjami.

Sprejeti izzivi, oplemeniteni z ustvarjalno energijo in
negovani z odgovornostjo, so najbolj zanesljiva naložba za varno prihodnost.

Vstopite v novo leto pripravljeni na nove izzive.

Zdravo in energije polno 2019!
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Žal se srečanja nista mog-
la udeležiti Stane Debeljak, 
ki je vrsto let vodil ekipo me-
hanikov, in še posebno Franc 
Dernač, ki velja za pionir-
ja krških speedway mehani-
kov, saj je pripravljal motorje 
za legendarne voznike, kot so 
bili Franc Babič, Ivan Molan in 
Evald Babič.

Čeprav so po navadi na očeh 
javnosti predvsem vozniki, 
poleg njih pa tudi še trener-
ji in funkcionarji, se je tudi v 
tem večeru pokazalo, da ima-
jo možje iz garaž in mehanič-
nih delavnic povedati marsi-
kaj zanimivega. Na vprašanja 
Brenčičeve o tem, kdaj in kako 
so se srečali s speedwayem, 
kakšni so bili motorji in opre-
ma, predvsem pa pogoji dela 
mehanikov pred nekaj desetle-
tji, katerih dogodkov se najra-
je spominjajo, smo lahko sliša-
li zanimive odgovore, ki so bili 
podkrepljeni s slikovitimi pri-
meri iz njihovih lastnih izku-
šenj. Te pa so kar nekajkrat 
potrdili klici odobravanja in 
dopolnitve iz publike, med ka-
tero so bili seveda tudi drugi 
veterani tega v Posavju nekoč 
zelo priljubljenega športa.

Kot smo lahko slišali, so me-
haniki delali v različnih pogo-
jih, ki pa nikoli niso bili rav-
no odlični. V 70. in 80. letih 
prejšnjega stoletja in tudi po-
zneje, ko so za jeklene konjič-
ke vseh krških voznikov skr-
beli Mavsar, Kranjčevič in 
Štrucl (poleg nekaterih dru-
gih seveda), je bilo težko dobi-
ti rezervne dele. »Če pa smo že 
imeli denar zanje, so birokrat-

ski postop-
ki z uvozni-
mi dovoljenji 
trajali tako 
dolgo, da bi 
bile ogrože-
ne priprave 
in nastopi vo-

znikov na dirkah,« je pripove-
doval Mavsar. Zato so se tudi 
oni, tako kot drugi državljani, 
pogosto morali 'znajti'. Pri tem 
so vsi po vrsti omenjali odlič-
ne zveze, ki jih je imel s češko 
tovarno speedway motorjev 
Jawa legendarni Franc Babič, 
kasneje pa tudi nekateri drugi 
iz društva. Le na ta način je bilo 
mogoče nabaviti novo opremo, 
za katero pa so 'uvoz' največ-
krat izpeljali tako, da so v tu-
jino peljali že odsluženo. Pa še 
od te so se težko poslovili, saj 

so bili pravi inovatorji v pre-
delovanju posameznih delov 
in okvirjev motorja.

»Pri nas ni bil noben voznik 
brez motorja niti za trening. 
Vedno smo se potrudili in če 
je bilo treba, smo ga 'naredili', 
so bili soglasni vsi trije sogo-
vorniki. Za ilustracijo te trditve 
je Srečko Štrucl, ki je delal za 

speedway kar 
25 let, opi-
sal svoje za-
četke sodelo-
vanja z enim 
izmed naju-
spešnejših in 
tudi najpopu-

larnejših voznikov – Gerhar-
dom Lekšetom - Gerijem.

Lekše je bil takrat novinec, ki 
je hodil trenirat na stadion, in 
ker so bili vsi motorji zasedeni, 
se je Štrucl odločil, da bo iz šte-
vilnih rezervnih delov, ki so le-
žali v kanalu mehanične delav-
nice, sestavil 'svojega' prvega 
jeklenega konjička. Potem ko 
so s Stanetom Debeljakom in 
Alojzom Mavsarjem pripra-
vili še motor, je bilo treba to 
'čudo' nekako urediti in okvir-
ju motorja dati ustrezen videz. 

V tistih časih so bili vsi motor-
ji modre ali rdeče barve, ki ju 
pa ličar, h kateremu so se za-
tekli po pomoč, ni imel na zalo-
gi. Na razpolago je imel metalic 
zeleno in po krajšem okleva-
nju so privolili na tak barv-
ni izbor. Ko je po vrnitvi tako 
obarvan motor zagledal Franc 
Babič, je nekaj časa hodil oko-
li njega, nato pa rekel: »Marsi-
kaj sem že videl, zelenega pa 
še ne!« Zanimivo je, da je Lekše 
že čez dobro leto na istem mo-
torju oz. okvirju motorja dobil 
svojo prvo dirko na stadionu v 
Krškem.

Jože Kranjčevič je potrdil pri-
poved obeh kolegov, da se je 
pogosto dogajalo, da so ostali 

brez rezerv-
nih delov: 
»Ni ti preos-
talo druge-
ga, kot da si 
sedel v fička 
in se odpe-
ljal na drugi 

konec Slovenije po dele. Nato 
pa nazaj v Krško, v delavni-
co, kjer smo delali do druge 
ali tretje ure ponoči, zjutraj pa 
je bilo treba na dirko.« Kranj-
čevič, ki je opravljal tudi vlogo 

starterja, je povedal, da je bilo 
zanj težje, ko so bili na startu 
začetniki z manj izkušnjami, 
kot pa kadar je imel pred sabo 
vrhunske mojstre speedwaya. 

Večera se je udeležil tudi Franc 
Žagar, oče aktualnega držav-
nega prvaka in tekmovalca naj-
višjega svetovnega ranga Ma-
teja Žagarja, ki je bil tudi sam 
voznik, sicer pa je izkušen me-
hanik. Poudaril je pomen teh-
ničnega znanja pri voznikih in 
dejstvo, da je med samo dirko 
poleg znanja in izkušenj treba 
imeti tudi nekaj sreče pri na-
stavitvah. »Pravi voznik zna 
povedati, kaj bi rad,« je dodal.

Vsi trije mehaniki so pouda-
rili pomoč, ki so jo njihovemu 
delu in s tem tudi speedwayu 
nudila takratna podjetja in po-
samezniki v njih, naj je šlo za 
hitro varjenje in obdelavo de-
lov v delavnicah ali pa za izpo-
sojo kombijev za prevoz mo-
torjev na dirke. V glavnem pa 
so se prevažali sami, za kar 
pogosto niso dobili niti po-
vrnjenih stroškov, saj so bila 
sredstva, kolikor jih je sploh 
bilo, namenjena v prvi vrsti 
voznikom. Po medklicih iz pu-
blike pa bi lahko sodili, da tudi 
funkcionarjem, a to je že dru-
ga zgodba.
� S.�Mavsar

SEVNICA – Društvo borilnih 
veščin (DBV) lppon Sevnica 
je 29. novembra v sevniški 
kulturni dvorani obeležilo 
20 let aktivnega delovanja 
na področju borilnih veščin, 
in sicer ju-jitsa. Na slovesno-
sti so podelili tudi pisne zah-
vale ter bronaste, srebrne in 
zlate znake.

Pisne zahvale so prejeli: Ro-
man Kump (trener in pred-
sednik društva), Irma Pirc, 
Peter Bevc, Zvonko Ivačič in 
Damjan Gerjevič. Prejemni-
ki bronastega znaka so: Milan 
Luzar, Anja Luzar, KŠTM, OŠ 
Sava Kladnika Sevnica, KS Sev-
nica in Tanin Sevnica. Srebrni 
znak so prejeli: Dušan Kore-
ne, Janja Vavtar, Robert Perc, 
Robert Grubenšek in Bogdan 
Žibert. Prejemniki zlatega zna-
ka so: Andrej Cešek, Silvo Ko-
želj in Miran Grubenšek. Pla-
keto sta prejeli Občina Sevnica 
in OŠ Boštanj.

O pomenu športa, ki poleg gi-
balnih sposobnosti razvija tudi 
vzdržljivost, vztrajnost in od-
ločnost, je spregovoril doktor 
psihologije in psihoterapevt 
ter eden od ustanovnih čla-
nov sevniškega DBV Ippon Sil-
vo Koželj. O redni vsakodnev-
ni večurni vadbi, ki je nujna za 
razvoj vrhunskih športnikov, 
je spregovoril prof. dr. Janko 
Strel s Fakultete za šport. Pred-
sednik Ju-jitsu zveze Slovenije, 

GLOBOKO – Društvo boril-
nih veščin Katana Globoko 
je 6. decembra v dvorani KS 
Globoko s prireditvijo obele-
žilo 20 let delovanja. Najza-
služnejšim, ki so prispevali k 
razvoju društva, so podelili 
zahvale, bronasta in srebrna 
priznanja, plakete, dva pa sta 
prejela tudi veliki plaketi.

Predsednik DBV Katana Da-
mjan Žerjav, ki se je društvu 
v letu ustanovitve pridružil 
še kot otrok, je ponosen, da je 
svojo športno pot gradil v tako 
uspešnem društvu. »Delo v 
DBV Katana je vedno poteka-
lo na visoki ravni, kar dokazu-
jejo številni uspehi, ki so in jih 
še dosegajo Katanini tekmoval-
ci doma in v tujini,« je poudaril 
in dodal, da so izjemno ponos-
ni na 22 članov, ki so na veli-
kih tekmovanjih osvojili skup-
no kar 36 medalj. Nekdanji 
tekmovalci prevzemajo vode-
nje treningov in svoje dolgole-
tne izkušnje uspešno prenaša-
jo na mlajše generacije in tako 
se mladi člani s tekem vrača-
jo s številnimi medaljami. Na-
zadnje sta Maruša Rus in Je-
dert Jevševar pred mesecem 
in pol osvojili naslov evropskih 
kadetskih prvakinj.

Človek, ki je z društvom naj-
več doživel, ustanovni član, 
dolgoletni predsednik in ned-
vomno prvo ime Katane je Sta-
ne Preskar. »Globoko, ki so 

ga včasih poznali po rudarje-
nju, je naša širša domovina in 
Evropa spoznala še po nečem 
– odličnih rezultatih športni-
kov in športnic v belih kimo-
nih, organizaciji tradicionalne-
ga mednarodnega tekmovanja 
Slovenija open – pokal Brežic, 
predvsem pa po mladih lju-
deh, predanih športu in boril-
nim veščinam,« je dejal. DBV 
Katana je bilo ustanovljeno 
na praznik občine Brežice, 28. 
oktobra 1998, ustanovni člani 
so bili Preskar, Jože Ferenčak 
in Damir Urek. V prvih dese-
tih letih so osvojili 128 naslo-
vov državnega prvaka v posa-
meznih in ekipnih disciplinah 
duo sistema, borb in tehnik, 
čez 390 medalj s tekmovanj 
doma in v tujini, najodmevnej-
še so bile štiri medalje s sve-
tovnih ter po pet z evropskih 
prvenstev in evropskega poka-
la. V tem letu so med drugim 

osvojili dve zlati medalji na EP, 
28 zlatih medalj in naslovov na 
DP, deset pokalnih zmag in 13 
drugih zlatih medalj. 

Veliko plaketo sta prejela usta-
novna člana Preskar in Feren-
čak za dolgoletno predanost in 
delo v društvu, plaketo pa Da-
mir Urek, Martin Bratanič, 
Gorazd Kostevc, Dejan Kink in 
Ognjen Saje. Brežiška podžu-
panja Katja Čanžar je društvu 
podelila plaketo Občine Breži-
ce, predsednik Ju-jitsu zveze 
Slovenije, predsednik Evrop-
ske ju-jitsu zveze in podpred-
sednik Mednarodne ju-jitsu 
zveze Robert Perc pa poseb-
no zahvalo v imenu slovenske 
ju-jitsu zveze. Kulturno so pri-
reditev popestrili člani društva 
Tarik Kurspahić, Lea Piškur, 
Lana Senica in Gal Kovačič. V 
vlogi povezovalke je bila Ana 
Marija Žerjav. Rok Retelj

20 let sevniškega ju-jitsa

predsednik Evropske ju-jitsu 
zveze in podpredsednik Med-
narodne ju-jitsu zveze Robert 
Perc je dejal, da se z vztraj-
nostjo daleč pride, ter nato po-
delil društvu posebno zahva-
lo v imenu slovenske ju-jitsu 
zveze. Sevniški župan Srečko 
Ocvirk, ki je DBV Ippon po-
delil listino Občine Sevnica, je 
poudaril pomen spodbudnega 
okolja in dobrih medsebojnih 
odnosov pri doseganju dob-
rih športnih rezultatov. Pred-
stavnik DBV Katana Globoko 
je DBV Ippon Sevnica podelil 
plaketo. Posebno presenečenje 
so vadeči pripravili sekretarju 
in trenerju Miranu Gruben-
šku, podarili so mu samuraj-
ski nož in spominsko sliko, ki 
so jo sami ustvarili v svojem 
prostem času, vsem trenerjem 
pa so vadeči podelili posebne 
medalje. Ob jubileju je društvo 
izdalo tudi publikacijo, v kate-

ri so med drugim predstavlje-
ni dosedanji najvidnejši dosež-
ki vadečih. Andrej Cešek je na 
svetovnem mladinskem prven-
stvu leta 2005 osvojil srebrno 
medaljo, leto kasneje je pos-
tal evropski mladinski prvak v 
ju-jitsu. Irma Pirc je leta 2013 
na svetovnem mladinskem pr-
venstvu v ji-jitsu borbah osvo-
jila srebrno medaljo. Uspešne 
zgodbe pišejo tudi mlajši tek-
movalci.

Spremljevalni program na slo-
vesnosti so oblikovali: z uvo-
dnim nastopom, v katerem 
so prikazali nekaj elemen-
tov borilnih veščin, mlajši čla-
ni omenjenega društva, učen-
ci in učenke OŠ Sava Kladnika 
Sevnica in OŠ Boštanj, vokalna 
skupina Coronas in ansambel 
Spomin. Prireditev je povezo-
vala Silvija Švelc. 
� Smilja�Radi,�foto:�L.�Motore

Društvo�vzgaja�na�področju�borilnih�veščin�že�20�let.

Uspehov polni dve desetletji

Z�leve:�Perc,�Preskar,�Žerjav�in�Kink

KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško so se prejšnji mesec, že deveto leto zapored, zbrali ljubitelji in ljubiteljice speedwaya, tega tako posebnega in za naše kra-
je značilnega športa, ki se ponaša predvsem z bogato in uspešno tradicijo. Voditeljica Polona Brenčič je na spominskem speedway večeru tokrat gostila tri dolgo-
letne mehanike krškega AMD Alojza Mavsarja, Jožeta Kranjčeviča in Srečka Štrucla.

Ni jim bilo žal številnih prečutih noči
Spominski speedwayski večer v knjižnici

Alojz�Mavsar

Jože�Kranjčevič

Srečko�Štrucl

Ljubitelji�speedwaya�na�9.�spominskem�večeru
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Prihaja novo leto.
Priložnost za nove odločitve, 
nove ideje in novo srečo.
Naj bodo vaše odločitve modre, 
ideje ustvarjalne in sreča brezmejna.

Srečno 2019.

VEČ KOT LOGISTIČNI CENTER

Prijetne praznike in srečno v novem letu!

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

Naj se uresničijo sanje, udejanjijo želje

SREČNO 2019!
kolektiv Radanovič Brežice

in izpolnijo pričakovanja!

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

V letu, ki je pred nami, 
Vam želimo vse dobro, 

obilo sreče, 
radosti 

in poslovnih uspehov!

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

www.krovstvo-trsinar.si

info@karodi.si

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

40 let tradicije

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam želimo 
vesele praznike ter srečno novo leto!

Elektroinstalacije
Elektrifikacija prireditvenih prostorov

Ozvočevanje prireditev
Toni Klemenčič s.p. GSM: 041/616 456

Orehovec 37b, 8311 Kostanjevica na Krki

Vesel božič in srečno novo leto! SREČNO!SREČNO!

Učencem, staršem, zaposlenim in vsem 
obiskovalcem naših koncertov želimo prijetne 

praznike in srečno, glasbeno obarvano leto 2019.

Vsem strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za izkazano zaupanje in sodelovanje, 

v novem letu pa želimo obilo zdravja, 
sreče in poslovnih uspehov.

Kolektiv Cvetličarne Kerin Krško

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si
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Naj bo leto 2019 rastoče ... 
na področju osebnega razvoja, 
v vaših poslovnih in osebnih 

odnosih, 
v odnosu do narave in okolja, 

v ljubezni in 
v vsem, kar vas obkroža! 

 
Kolektiv Komunale Brežice 
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BREŽICE – Na brežiškem grajskem dvorišču se je v minulem zim-
skem nedeljskem popoldnevu peto leto zapored odvijala praznič-
na rokodelska tržnica, ki je na praznično okrašenih stojnicah po-
nujala marsikaj. Na stojnicah z bogato izbiro ročno narejenih 
izdelkov so obiskovalci, ki jih je bilo tokrat nekoliko manj kot po 
navadi, zagotovo našli prava darila za obdarovanje svojih najdraž-
jih. Izbira je bila pestra: od ve-
zenin, izdelkov iz blaga, torbic, 
igrač, voščilnic, nakita, kvač-
kanih izdelkov, pletenin, toplih 
oblačil, vzglavnikov, lesenih 
glavnikov do ročno izdelane-
ga, unikatnega nakita, čajev, 
mazil, medenjakov, lectovih iz-
delkov in drugih sladkih dob-
rot. Več stojnic je imela tudi 
OŠ Brežice, ki je med drugim 
prispevke namenila projektu 
Mirno morje 2019. Poskrblje-
no je bilo tudi za najmlajše, ki 
so si v Viteški dvorani v priso-
tnosti staršev ogledali lutkov-
no predstavo Trije prašički v 
izvedbi Grajskega lutkovne-
ga gledališča Sevnica, nato pa 
jih je prišel pogledat tudi dob-
ri mož – Božiček. Lahko so se 
tudi fotografirali z njim in se 
kasneje družili še na sladki de-
lavnici, na kateri so ustvarjali 
slastne prašičke – srečenosce, 
s katerimi so se potem sladkali. 
Za zaključek dneva je v prosto-
ru pred Viteško dvorano pote-
kalo odprtje razstave Snovanje 
in poustvarjanje štukatur, o ka-
teri pa več v naslednji številki 
časopisa.  R.�R.�

Praznično med grajskimi zidovi

Najmlajši�so�izkoristili�priložnost�za�fotografiranje�z�Božič-
kom.

ARAO 2019 PO TISK.indd   1 18. 12. 18   12.46

KRŠKO – Sredi decembra je 
v starem mestnem jedru Kr-
škega potekal že tradicional-
ni prednovoletni praznični 
vikend. 14. decembra so se 
ob lahnem naletavanju sne-
žink najmlajši v spremstvu 
staršev sprehodili od Centra 
za podjetništvo do osrednje-
ga prizorišča pri Občini Kr-
ško v spremstvu dedka Mraza 
in škratov iz Teatra Cizamo, v 
nadaljevanju pa jim je z odra 

prepevala pevka otroških pe-
smi in animatorka Andreja 
Zupančič. Istočasno so se ot-
roci lahko spustili s smučkami 
po mini Planici, jezdili na po-
niju, si dali poslikati obraz ali 
se posladkali s palačinkami in 
šmornom. 
In če je bil petkov program 
naravnan za zabavo najmlaj-
ših, so se lahko dan kasne-
je, 15. decembra, ob koncer-
tih in spremljajoči ponudbi na 

stojnicah sprostili tudi nekoli-
ko večji in odrasli. V zgodnjem 
večeru je nastopila mlada obe-
tavna pevka Alina Julija Ja-
gić, učenka leskovške osnov-
ne šole, nakar so obiskovalce 
navdušili še ženska vokalna 
skupina Mavrice iz Podbočja, 
slovenski raper Nipke ter za 
zaključek legendarna hrvaška 
skupina Novi fosili. Ob pro-
gramu je spremljajočo ponud-
bo za obiskovalce s prodajo iz-
delkov na stojnicah pripravilo 

tudi nekaj lokalnih rokodel-
cev, seveda pa je bilo tradici-
onalno poskrbljeno tudi za je-
dačo in času primerne tople 
napitke. Za slednje so organi-
zatorji, Občina, KS mesta Kr-
ško, CPT in MC Krško, z vidika 
varovanja okolja in zmanjše-
vanja plastične embalaže tudi 
to pot obiskovalcem ponudili 
v nakup keramične skodelice 
s turističnim logotipom obči-
ne Krško – metuljem.
� B.�Mavsar�

Praznični vikend v starem Krškem

Otroke�je�v�spremstvu�škratov�Teatra�Cizamo�nagovoril�de-
dek�Mraz.

Podboške�Mavrice�med�nastopom

S i l v o  M a v s a r 

in druge
zgodbe

postelja 
iz knjig

Pred nami je magična, nevsakdanja knjiga.
(Marjanca Kočevar)

Zavod Respecta Brežice, 288 strani, trda vezava, 25,00 €
respectabooks@gmail.com tel.: 040 164 654 

www.silvomavsar.si

TRŽIŠČE – Približuje-
jo se praznični dnevi in 
marsikdo razmišlja o 
darilih in pošiljanju vo-
ščil. V Društvu upoko-
jencev Tržišče, ki ima 
prostore sredi vasi (v 
bližini cerkve sv. Tro-
jice), se vsako torkovo 
dopoldne zbere nekaj 
članic in članov. Njiho-
vo druženje ob čaju ali kavi popestrijo tudi različne delavnice. 
Za letošnje božične in novoletne praznike so izdelali več kot 150 
unikatnih voščilnic (na fotografiji). »Nekatere so šivane, nekate-
re lepljene in vse so različnih oblik. Voščilnice so namenjene sta-
rostnicam in starostnikom v naši krajevni skupnosti, ki se nam 
ne morejo pridružiti na naših delavnicah. Z njimi jim želimo po-
lepšati praznične dni,« pojasni Mili Sitar, ki je v mesecu decem-
bru uspešno opravila tudi tečaj za vodenje ročnodelskih delavnic. 
»Izobraževanje, ki je potekalo v Izoli, je bilo zelo dobro priprav-
ljeno, vsem je dalo veliko novih idej,« še opiše izkušnjo in doda, 
da bo pridobljeno znanje odslej še z večjim žarom delila v do-
mači ročnodelski skupini.
  S.�R.,�foto:�M.�Sitar

Voščilnice za praznične dni

BISTRICA OB SOTLI – Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli je 
na 8. regijskem tematskem koncertu srednješolskih in odra-
slih pevskih zasedb »Sozvočenja«, ki povezuje zbore s Celj-
skega in Koroškega, še enkrat več dokazal svojo vrhunskost 
in se domov vrnil z dvema nagradama.

Cilj koncerta je spodbuditi zbore k pripravi tematsko oblikova-
nih koncertov, na dogodku pa se predstavljajo tisti zbori, ki do-
segajo najmanj regijski kvalitetni nivo in pripravijo dovolj za-
nimive tematske koncerte. Predstavilo se je sedem zborov, med 
njimi tudi Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli, ki je svoj nastop 
naslovil »Vonj po Istri«, v njem pa predstavil sedem istrskih ljud-
skih pesmi, s posebnim poudarkom na priredbah sodobnih slo-
venskih skladateljev. »Istrska glasba je v sožitju treh jezikov in 
kultur ter posebnosti njihove melodike postala pojem multikul-
turnosti in raznovrstnosti. Poznamo različne istrske pesmi: lju-
bezenske, delovne, svatbene, šaljive, uspavanke, žalostinke in 
plesne. V izbranih pesmih, ki so jih priredili slovenski sodob-
ni skladatelji, so melodije barvite in melodične, značilna je di-
namična gradacija, v nekaterih pesmih gre za nenehno preha-
janje med različnimi taktovskimi načini, besedila so preprosta, 
a hkrati ganljiva,« so obrazložili svoj repertoar. 
25 pevk in pevcev iz Bistrice ob Sotli z zborovodkinjo Špelo 
Drašler je z novembrskim nastopom na odru kulturnega doma 
v Radljah ob Dravi še enkrat več dokazalo, da vsakotedenski 
trud na vajah ter številni nastopi in gostovanja niso zaman. Za 
svoj nastop so prejeli drugo nagrado tekmovanja, to je nagrado 
za perspektivno zasedbo v višini 400 evrov, ki jim bo omogočila 
izvedbo intenzivnih vaj s priznanim dirigentom ali izpopolnje-
vanje v vokalni tehniki, zborovodkinja Drašlerjeva pa je preje-
la posebno nagrado za zanimivo sestavo in obrazložitev spore-
da. Nagrade so bile podeljene na sklepnem koncertu najboljših 
zborov regijskih tematskih koncertov ob svetovnem dnevu zbo-
rovskega petja v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Slovesnosti 
so se udeležile predsednica zbora Darija Hohnjec, zborovod-
kinja Špela Drašler in Darja Babič Drašler, ki v zboru prepeva 
že vse od začetka delovanja. 

� E.�Šterlek,�foto:�arhiv�MePZ�Bistrica�ob�Sotli

Visoko priznanje za bistriški zbor

Med�prejemniki�priznanj,�ki�so�jih�podelili�na�sklepnem�kon-
certu�v�Slovenski�filharmoniji,�je�bila�tudi�zborovodkinja�Špe-
la�Drašler.�
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www.sl-inzeniring.si | t.: 07 490 22 60 | info@sl-inzeniring.si
SL-inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 
Cene stanovanj 

s podzemnimi garažami 
od 95.146,17 € 

do 157.373,83 € (z DDV).
Prodaja lastne nepremičnine. 

Nova stanovanja na Vidmu
v centru Krškega

SL-inženiring

Vsem bralcem želimo
v letu 2019 obilo zdravja,

sreče in uspehov.

Z novim letom 
v nov, topel dom!

Sreča je sopotnica pogumnih,
zanesljivost spremljevalka odgovornih.

V okolju varnosti cvetijo priložnosti,
v družbi ustvarjalnosti se rojeva 

zadovoljstvo.

Vsem našim dijakom, občanom, 
podpornikom in poslovnim partnerjem

želimo zadovoljno leto 2019, 
prežeto z uspehi, osebnim zadovoljstvom, 

srečo in zdravjem.

Kolektiv Šolskega centra Krško - Sevnica

ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško; www.sc-krsko.si
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Naj bo leto 2019 očarljivo
ter vam prinese veliko veselja in sreče
v vaše osebno in poslovno življenje.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje 
in želimo vse lepo v 2019!

Tanin Sevnica d.d.

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
Kovinarska 13, 8270 KRŠKO

Telefon: 07 / 488 18 50
www.dsokrsko.si

Vsem stanovalcem, njihovim sorodnikom,
poslovnim partnerjem, občankam ter občanom
želimo vesel božič in srečno novo leto.
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PIŠECE – Župnijska Karitas Pišece je 4. novembra v pišeški več-
namenski dvorani priredila dobrodelni koncert, na katerem so 
zbirali sredstva za tri deklice s posebnimi potrebami iz domače 
župnije – Patricijo Butkovič, Alino Krajnčič in Tio Bibič. Pred-
sednik ŽK Pišece Dominik Kosi je izrazil veliko zadovoljstvo 
nad polno dvorano in odprtimi srci obiskovalcev, ki so s prosto-
voljnimi prispevki darovali 1455 evrov, s srečelovom pa še do-
datnih 500 evrov, pri čemer bodo člani ŽK Pišece, kot je dejala 
tajnica Ivica Sotelšek, en del namenili za terapije omenjenim 
trem deklicam, preostanek pa shranili kot rezervo za nujne pri-
mere med letom. Vsaka od treh deklic je prejela muco in angela, 
ki jih bo varoval v vsakdanjem življenju. »Ne moremo delati ve-
likih stvari, delamo le majhne stvari z veliko ljubeznijo,« je skle-
nila Sotelškova. Pišeški župnik Gregor Majcen je izrazil veselje, 
da se je koncert odvijal v znamenju teh otrok, »ki jim pravimo ot-
roci s posebnimi potrebami, a so to otroci, ki imajo veliko srce«. 
Nastopajoči na koncertu, ki so se vsi po vrsti odrekli honorarju, 
so bili: ansambel Saša Avsenika, Alex Volasko, učenki OŠ Globo-
ko Valentina Kos in Maja Kržan, družinski ansambel Lenarti, 
pevska skupina Angeli, ki jo sestavljajo mladi iz cerkvenega pev-
skega zbora v Pišecah in jih vodi katehistinja Irena Ivančič, Vo-
kalna skupina Barbara z novo zborovodkinjo Tjašo Zidanič ter 
ansambel Brežiški flosarji. Koncert je s prebiranjem misli svete 
Matere Terezije povezovala Nataša Plevnik. 
 R.�R.

CERKLJE OB KRKI – Župnij-
ska Karitas Cerklje ob Krki je 
zadnjo novembrsko nedeljo 
tretje leto zapored pripravi-
la dobrodelni koncert »Iskri-
ca upanja« za pomoč ljudem v 
stiski. Nastopajoči, ki so se vsi 
po vrsti odrekli honorarju, so 
bili: zborček vrtca Pikapoloni-
ca Cerklje (pod vodstvom Mo-
nike Trefalt), ansambel Urok 
iz Suhe krajine, družinski an-
sambel Frančič iz okolice Šen-
tjerneja, Klapa Parangal s pr-
vim tenoristom Klape Stine iz 
Zagreba, ki je letos zmagala za 
festivalu klap v Omišu, skupi-
na Jarica iz Zabukovja, cerkve-
ni pevski zbor DOM (zbor dru-
žin, otrok in mladih), ansambel 

Posavski veseljaki, Ljudske 
pevke Cerklje ob Krki, ansam-
bel Dolenjskih 5 iz Šentruper-
ta, mlada pevka Tanita Lipar 
in za konec še dolenjsko-posa-

vski ansam-
bel Slavček. 
P o v e z o v a -
la je Sonja 
Podgoršek. 
Tajnica ŽK 
Cerklje ob 
Krki Vilma 
Kerin se je ob 
koncu zahva-
lila vsem so-
d e l a v c e m , 
ki so kakor 
koli pripo-
mogli pri or-

ganizaciji koncerta, kot tudi 
vsem obiskovalcem, ki so da-
rovali prostovoljne prispevke. 
Skupaj so zbrali 1150 evrov, 
kar je največ do zdaj, tako da 

bodo po njenih besedah za-
voljo vse večje radodarnosti s 
tovrstnimi koncerti še nadalje-
vali. Spregovoril je tudi pred-
sednik ŽK Cerklje ob Krki žu-
pnik mag. Janez Žakelj in se 
posebej zahvalil tajnici Keri-
novi, »s pomočjo katere Kari-
tas v Cerkljah dejansko 'sto-
ji'«. Besedo zahvale so poleg 
vseh sponzorjev za vsestran-
sko pomoč namenili tudi An-
dreji Dvornik. Koncerta so se 
med drugim udeležili tudi bre-
žiški župan Ivan Molan, pred-
sednik Škofijske Karitas Novo 
mesto Ciril Murn in pomoč-
nica ravnateljice vrtca Rena-
ta Baznik.
  R.�R.

Otroci z velikim srcem

Deklice�s�starši�in�predsednikom�ŽK�Pišece

V Cerkljah vsako leto bolj radodarni

Zahvala�Kerinove�povezovalki�koncerta

BIZELJSKO – Jubilejni 20. koncert Župnijske Karitas Bizeljsko-
-Kapele je potekal v duhu gesla »Mladost iz korenin modros-
ti«. Združilo je številne obiskovalce in nastopajoče z željo sku-
paj narediti nekaj dobrega za ljudi v stiski. Poslušalci so bili za 
svoj prispevek bogato nagrajeni z odličnim programom, saj so 
uživali v različnih glasbenih zvrsteh. Nastopili so: cerkveni pev-
ski zbor Bizeljsko, Harmonikarski orkester GŠ Sevnica, ansambel 
Gašperji, Tanita Lipar, učenci Osnovne šole Bizeljsko, Rebeka 
Dremelj, MoPZ Bizeljsko, družina Zagmajster, Ljudski pevci Bi-
zeljsko, Anton Jagodič in Marjan Dirnbek, sestri Agnič ter ŽePZ 
Mravljice. Prireditev je povezovala Suzana Vahtarić in prebrala 
tudi pismo predsednika Škofijske Karitas Celje Roka Metličar-
ja ter generalnega tajnika Mateja Pirnata, ki se prireditve nis-
ta mogla udeležiti in sta se na ta način obrnila zbranim na kon-
certu. S toplimi besedami sočutja se je za darove zahvalila vodja 
ŽK Bizeljsko-Kapele Andreja Špeljak, predsednik le-te župnik 
Vlado Leskovar pa tudi s pisnimi zahvalami in priložnostnimi 
darili za podporo ob 20-letnici delovanja. Spregovorila sta tudi 
predsednica sveta KS Bizeljsko Mateja Kmetič in župan občine 
Brežice Ivan Molan. �L.�Babič

Za prispevek bogato nagrajeni

Nastopili�so�tudi�Ljudski�pevci�Bizeljsko�(foto:�L.�Babič).

BREŽICE – Župnijska Karitas Brežice je prvo adventno nedeljo 
in zaključek tedna Karitas obeležila že s 26. tradicionalnim do-
brodelnim koncertom Klic dobrote. Dvorana brežiškega Doma 
kulture je bila polna medgeneracijskega veselja in pesmi. Nasto-
pili so: Vokalna skupina Solzice, ansambel Pušeljc, otroci vrtca 
Mavrica Brežice, Korzingerji, učenci Glasbene šole Brežice, Ve-
ronika in Krištof Strnad, Dobovski pevci in Folklorna skupina 
KUD Franc Bogovič Dobova. Zbrane je nagovoril brežiški župnik 
in predsednik ŽK Brežice Milan Kšela. Vsem nastopajočim s po-
vezovalkama Janjo in Zalo Rostohar kakor tudi obiskovalcem in 
sponzorjem se organizatorji zahvaljujejo. Z zbranimi prostovolj-
nimi prispevki bodo lahko marsikateremu otroku pričarali na-
smeh na obraz ali pomagali družini pri plačilu kakšne položni-
ce.  R.�R.,�vir:�ŽK�Brežice

26. Klic dobrote v Brežicah

Nastop�Korzingerjev�(foto:�D.�Lipej)

SEVNICA – V prazničnem decembru, v katerem so se zasveti-
le številne drobne luči in se vse iskri od pričakovanj, je tudi na 
sevniško železniško postajo 8. in 9. decembra prisopihala ve-

lika črna lokomotiva s števil-
nimi potniškimi vagoni ter 
majhnimi in velikimi potni-
ki v njih. Iz lokomotive, ki jo 
je poganjal premog, ki so ga 
ročno nalagali v veliko jekle-
no peč, se je kadilo kot v dob-
rih starih časih. Svoj prihod in 
odhod je črna lokomotiva naz-
nanjala s posebnim piskom, v 
pozdrav in slovo. Že nekaj let 
naj bi bila vožnja z muzejskim 
vlakom in Božičkom na njem 
posebno doživetje in za mar-
sikoga tudi nostalgičen spo-
min, a pričakovanja nekaterih 
se niso v celoti izpolnila, saj je 
imel Božiček namesto velikega 
koša z darili le majhen mošnji-
ček z bomboni. Prihod vlaka je 
kljub temu vzbudil v vseh kra-
jih, kjer se je ustavil, veliko po-
zornosti.
 �S.�R.

KRŠKO – 3. decembra so na OŠ Jurija Dalmatina v Krškem izved-
li tradicionalno dobrodelno prireditev, ki so jo letos poimenovali 
Čarobni čas, zbrana sredstva pa namenili v šolski sklad za otro-
ke iz socialno šibkejših družin. Prireditev je potekala v zname-
nju zime in prazničnega časa. Povezovala sta jo učenca Lara in 
Aljaž, ki sta iskala popolno smrečico. Ko se je slednja pojavila 
v njunem domu, je nista okrasila z okraski, temveč z vrednota-
mi, kot so ljubezen, zdravje, mir, spoštovanje … Nastopili so vsi 
trije šolski zbori, zaplesale plesne skupine, ob zaključku pa se 
je učencem, zaposlenim in številnim udeležencem dobrodelne 
prireditve pridružil še Božiček, ki so se ga še posebej razveseli-
li najmlajši. Kot nam je sporočila devetošolka Tjaša Mavsar, je 
bilo po prireditvi mogoče kupiti različne izdelke, ki so jih v ta na-
men izdelali učenci, preizkusiti srečo na srečelovu ter se poslad-
kati s čisto pravim okusnim 'šmornom'.  B.�M.

Božičkov vlak se je ustavil 
tudi v Sevnici

Božičkov�vlak�se�je�ustavil�tudi�na�sevniški�železniški�postaji.

Čarobni čas na videmski šoli

Nastop�ene�izmed�plesnih�skupin

Okrašena smrečica ob 
Pastirčkovi planinski poti 
LISCA – Ljubiteljice in lju-
bitelji posavskega bisera, 
kot vse pogosteje imenu-
jejo Lisco, pogosto za po-
hod izberejo t. i. Pastirčk-
ovo pot, ki je primerna za 
vse generacije. Ob vzpo-
nu v mesecu decembru 
mnoge razveseli pogled 
na okrašeno smrečico, ki 
raste ob poti. »Pred tre-
mi leti, v začetku decem-
bra 2015, se je v meni 
kot ljubitelju planin, po-
sebno pa ’naše’ Lisce, po-
javila zamisel, da bi lah-
ko malo popestril pohod 
na ta naš posavski biser. 
Med pohodom po Pas-
tirčkovi poti sem nekje na sredi poti med zaselkom Cirje in 
vrhom Lisce opazil manjšo smreko in pomislil sem, da bi jo 
okrasil. Ob naslednjem pohodu sva s prijateljem že nesla ne-
kaj okraskov in jih obesila na izbrano smreko. Niti pomisliti si 
nisem upal, da se bo ta moja ideja tako ’prijela’. Na smrekci je 
bilo vedno več okraskov. Vsako leto sem v drugi polovici me-
seca januarja pobral s smreke vse okraske, jih skrbno spravil 
in v mesecu decembru ponovno odnesel nazaj ter z njimi ok-
rasil drevesce. Decembrskemu okraševanju se pridružuje ved-
no več pohodnikov, letos jih je več kot 80, po zaslugi moje pri-
jateljice pa so dodane še lepe jaslice,« pripoveduje sevniški 
planinec Tone Gašparič in nato zaželi vsem varen korak na 
pohodih ter vesele in srečne božične ter novoletne praznike. 
 S.�R.,�foto:�T.�Gašparič

Ob�Pastirčkovi�poti,�ki�vodi�na�Li-
sco,� stoji� okrašena� smrečica� in�
pod�njo�božične�jaslice.

Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Tel.: 07/81 61 620

Življenje je potovanje,
za katerega nihče 

ne dobi zemljevida.
Vsakdo potuje po svoje, 

in si sproti riše svoj zemljevid.

Vsaka risba 
je nov smerokaz za vse,

ki hodimo po poteh življenja.

Naj bo novo leto pot dobre volje, 
ljubezni in zdravja,

vam želi 
kolektiv Lekarne Sevnica
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Skavti prinesli betlehemsko lučko miru
KRŠKO – Skupina skavtov iz župnije Videm ob Savi se je 17. decembra že kar po tradiciji oglasi-
la tudi v uredništvu Posavskega obzornika ter po lepo odpeti pesmi Poglej to lučko in prebrani 
letošnji poslanici Luči miru iz Betlehema z geslom »Delimo plamen – zanetimo mir« tudi v ure-
dniške prostore prinesla lučko, katere plamen izžareva mir med ljudmi. Skavti ob tej priložnosti 
tudi vabijo, da s pomočjo SMS donacij prispevate v dobrodelne namene, in sicer tako, da pošljete 
SMS sporočilo s ključno besedo LUC1 ali LUC5 na številko 1919 in prispevali boste 1 ali 5 evrov. 
 R.�R.,�foto:�B.�M.

Tips za prihodnost
elektro!

www.tips.si

Kolektiv podjetja TIPS d.o.o. vam želi mirne božične praznike 
ter veliko sreče in uspehov v novem letu.

PRAZNIČNI ČAS JE ČAROBEN. 
NAJ BO TAKŠNO TUDI NOVO LETO. 

ŽELIMO VAM VELIKO USPEHA 
V LETU 2019.
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1. - 2. nagrada:  knjiga Krško – stoletje na razglednicah 
3. - 6. nagrada:  knjiga Dober dan, resničnost!
7. - 10. nagrada:  Almanah občine Krško 2018
11. - 14. nagrada:  komplet otroških slikanic Brinove zgodbe
15. - 18. nagrada:  zbrana dela Viktorja Tillera 
19. - 20. nagrada:  knjižica lepih misli Mesečevi kažipoti

Geslo križanke pošljite do petka, 4. januarja, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

ZALOŽBA ZAVODA NEVIODUNUM,
IZDAJATELJA ČASOPISA POSAVSKI OBZORNIK – 

20 KNJIG ZA 20 LET

Geslo 24/2018 številke: 

RESTAVRACIJA AJDA
ZAKLADNICA OKUSOV

Nagrade, ki jih podarja RESTAVRACIJA AJDA, prejmejo:
1. nagrada:  jagenjčkove zarebrnice za dve osebi; 
 Mojca Tavčer, Polje pri Bistrici
2. nagrada:  Ajdin lokalni burger za dve osebi; 
 Tilka Turšič, Župeča vas
3. nagrada:  hišno čokoladno presenečenje za dve osebi; 
 Martin Deržanič, Radeče

20
LET

www.PosavskiObzornik.si

 

 

  

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Danici Brumen, Rožna ulica 6, 
6230 Postojna. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-
boto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. HINKO KRČEK S PRIJATELJI - Noši slovenski
   bova spet nadela
 2. (1.) Ans. BORŠT - Kot reka svobode
 3. (2.) Ans. FRAJERKE - Dve srci
 4. (5.) Ans. OPOJ - Mlad ali star
 5. (4.) Ans. BLAŽA HUTEVCA - Ne bom si brisala solz
 6. (7.) Ans. BANOVŠEK - Kar zgodilo se je
 7. (10.) IVO MOJZER - Zaigral bom na harmoniko
 8. (6.) Ans. ROKA ŽLINDRE - Ko se ženi Ribenčan
 9. (8.) Ans. VIŽA - Zame edina
 10. (-.) Ans. NAVIHANI MUZIKANTI - To si ti 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Andreja Bajuka - Zimski večer

Kupon št. 446
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, 22. 12. 2018, ob 20. uri

Nuša Derenda ima novo pesem, mladi posavski izva-
jalec navdušuje z novodobno rap glasbo. Tokrat pre-
berite:

»Ob prvem poslušanju 
sem se zaljubila v prelepo 
besedilo pesmi,« je o novi 
skladbi z naslovom Kadar-
koli povedala Nuša Deren-
da (na fotografiji). Gre za 
skladbo, ki jo priljubljena 
pevka pošilja, po njenih be-
sedah, v dom vsakega Slo-
venca. »Pesem govori o lju-
deh, ki jih nekaj bremeni, 
pa nimajo nikogar, ki bi se 
mu izpovedali ali prepros-
to nočejo s tem obremenje-
vati drugih,« pravi avtorica 
teksta Urša Vlašič o pesmi, 
za katero je glasbo napisal 
Matjaž Vlašič, aranžma pa je delo Damjana Pančurja. 
»Zanjo pripravljamo scenarij za videospot, ki ga bomo po-
sneli še ta mesec,« je še povedala Nuša, ki je ta mesec slav-
nostno zaključila svoj velik projekt, in sicer 20 koncertov 
ob 20. obletnici samostojne glasbene kariere. Naša glasbe-
na diva se ob častitljivem jubileju že veseli prihodnosti in 
novih projektov v letu 2019, kar pomeni, da si tudi ob za-
četku leta ne bo privoščila nič počitka.

Spoznajte mladega posavskega izvajalca, ki sliši na ime 
Yung Voodoo (na fotografiji). Ustvarja trap oz. novodobno 
rap glasbo, z močno udarjajočimi inštrumentali ob bese-

dilih v angle-
škem jeziku. 
Pri ustvarja-
nju mu poma-
gajo prijate-
lji iz skupine 
VanLov, kate-
re član je tudi 
sam, medtem 
ko so besedi-
la izključno 
njegovo delo. 

»Moja glasbena pot se je začela, ko sem spoznal produ-
centa Daveja Groznika, s katerim sedaj tudi največ so-
delujem. Že od malega, ko sem začel poslušati hip-hop, 
sem imel v sebi skrito željo, da bi tudi jaz nekoč lahko po-
snel svoj komad. No, sedaj sem dobil priložnost, da posna-
mem svoj prvi komad v sorazmerno profesionalnem oko-
lju. Takoj sem jo zagrabil!« dodaja mladenič, ki se želi še 
dalje razvijati kot umetnik, sodelovati z drugimi umetniki 
ter seveda izdati svoj prvi solo projekt v letu 2019. »Naj-
bolj pa si želim imeti še več koncertov in širiti svojo glas-
bo naprej po celem svetu.« Yung Voodooju lahko prisluh-
nete tudi na spletnem portalu youtube, kjer se predstavlja 
s spotom Darkened Stage.

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

posavske glasbene novičke

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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Četrtek, 20. 12.

• od 10.00 do 22.00 pred 
športno dvorano v Breži-
cah: drsališče (odprto vsak 
dan v decembru in januarju)

• ob 11.00 v prostoru pred 
Viteško dvorano Posavske-
ga muzeja Brežice: odprtje 
Posavske muzejske vitrine 
»Animirana Evropa«

• od 15.00 do 17.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): ustvarjal-
na delavnica za otroke – iz-
delajmo ptičjo hiško iz tetra-
paka

• ob 15.00 v MT Senovo: bo-
žične pravljice

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljična ura pri 
Medvedu Sladkosnedu

• ob 18.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
pravljični večer za odrasle

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
Festival Brati gore 2018 – 
Z Vikijem Grošljem po naj-
višjih vrhovih celin (v so-
delovanju s Planinskim 
društvom Brežice)

• ob 19.00 v MC Krško: Izko-
panine 20 – večer soul, funk 
in blues glasbe

• ob 19.30 v KD Krško: muzi-
kal »Mamma Mia!«

Petek, 21. 12.

• ob 17.00 v igralnici MC Bre-
žice: DŠBožiček

• ob 17.00 v MT Senovo: de-
cembrski film

• ob 17.00 v MC Sevni-
ca: zaključna prireditev 
nagradnega natečaja

• ob 18.00 na gradu Sevni-
ca: 20. Grajska tlaka, gostje: 
skupina Še smo tu

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: koncert MePZ 
KUD Oton Župančič Artiče z 
gosti »Praznikom naproti«

• ob 18.00 v Trubarjevem 
hramu v Loki pri Zidanem 
Mostu: enološko-kultur-
ni večer, gost: Lojze Kerin 

iz Hiše frankinje (potrebna 
je predhodna prijava), ob 
20.00: prireditev Zapojmo 
skupaj

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: koncert Silvestr-
ski poljub, nastopajo: Manca 
Izmajlova – mezzosopran, 
Olga Ulokina – klavir in Be-
njamin Izmajlov – violina

• ob 19.00 v Kulturnem 
domu Krmelj: odprtje raz-
stave »110 let železnice v 
Krmelju«

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: prednovoletni disco-
-funky žur in koncert zased-
be Xequtifz

Sobota, 22. 12.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– izdelovanje novoletnih vo-
ščilnic

• ob 9.00 v MT Senovo: peka 
božičnih piškotov

• ob 10.00 v MC Krško: MC 
direndaj – izdelava novole-
tnih voščilnic

• ob 17.00 v MT Podbočje: 
novoletna zabava

• ob 18.00 s parkirišča pred 
vrtcem na Vidmu: pohod ob 
polni luni na Grmado

• ob 19.30 v Domu kraja-
nov Razbor: folklorni večer 
Folklorne skupine Blaž Jur-
ko z gosti

• ob 20.00 v Domu kulture 
Loka pri Zidanem Mostu: 
koncert skupine El Kachon

• ob 21.00 v MC Krško: božič-
ni koncert – Inkubator, Bika-
tor, S.O.S., A.S. in Dead Cor-
coras

Nedelja, 23. 12.

• od 10.00 do 16.00 v parku 
TDU Loka pri Zidanem Mo-
stu: božično-novoletna tr-
žnica »Svoji k svojim«, ob 
11.00: dobrodelni tek ra-
dosti in veselja, ob 17.00 
na trgu v Loki: prižig lučk 
s kulturnim programom 
POŠ Loka in prihod dobre-

kam v posavju
ga moža

• ob 16.00 v večnamenskem 
domu Pišece: božično-novo-
letni koncert Pleteršnikovih 
ljudskih pevcev

• ob 18.00 v KD Krško: odr-
ska izpoved Polone Vetrih 
»Ne pozabite na rože«, za 
zeleni in modri abonma (da-
rilna predstava) ter izven

• ob 18.00 v MC Krško: doku-
mentarna nedelja – izobra-
ževanje in ogled dokumen-
tarnega filma

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: tradicionalni božič-
no-novoletni koncert Godbe 
Sevnica

• ob 18.00 v Studiu 44 (CKŽ 
44) v Krškem: božični kon-
cert skupine GLOSS Pevske-
ga studia Anja

• ob 18.00 v župnijski cerkvi 
sv. Marka v Cerkljah ob Krki: 
predbožični koncert Meša-
nega pevskega zbora Cerklje 
ob Krki

Ponedeljek, 24. 12.

• ob 18.00 ob gozdu na 
Šmarčni: žive jaslice (tudi 
še 25. 12.)

Torek, 25. 12.

• ob 15.00 s trga v Loki pri Zi-
danem Mostu: božični po-
hod na Lovrenc

• ob 18.00 v cerkvi Mariji-
nega vnebovzetja na Veliki 
Dolini: tradicionalni božič-
ni koncert

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 
Povišanja sv. križa v Bošta-
nju: božični koncert MePZ 
župnije Boštanj

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: božični koncert skupine 
Demolition Group

Sreda, 26. 12.

• ob 9.00 s parkirišča Galeri-
je Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki: tradicionalni po-
hod na Polom

• ob 10.00 pri spomeniku 

spomina na vojno za samos-
tojno Slovenijo v parku v Ra-
dečah: proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti

• ob 10.30 na parkirišču KS 
Šentjanž: tradicionalni bla-
goslov konjev

• ob 17.00 v KD Krško: posa-
vska proslava ob dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti, 
slavnostni govornik: gene-
ral Janez Slapar

• ob 17.00 v dvorani KS Kr-
ška vas: 11. božično-novo-
letni koncert KD Ivan Kobal 
Krška vas

• ob 18.00 v telovadnici OŠ 
Jožeta Gorjupa Kostanjevi-
ca na Krki: božično-novo-
letni koncert Pihalnega or-
kestra Kostanjevica na Krki 
in proslava ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti

• ob 18.00 v športni dvorani 
OŠ Blanca: 18. božično-no-
voletni koncert Godbe Blan-
ški vinogradniki

Četrtek, 27. 12.

• od 9.00 do 12.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): čajanka in 
druženje za vse generacije

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 
sv. Ruperta na Vidmu v Kr-
škem: Vivin praznični kon-
cert

Petek, 28. 12. 

• ob 19.00 v župnijski cerkvi 
sv. Lovrenca v Brežicah: Vi-
vin praznični koncert

• ob 20.00 v KD Krško: kome-
dija »Menopavza«

• ob 20.00 v Studiu 44 (CKŽ 
44) v Krškem: koncert Janez 
Hrastovšek kvarteta

Sobota, 29. 12.

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

• ob 16.00 v cerkvi sv. Kri-
ža na Logu pri Sevnici: tra-
dicionalni božični koncert 
»Diši po praznikih«, nasto-
pajo: Vokalna skupina Ama-
bile z gosti, Kvartetom Jarica

• ob18.45 v župnijski cerkvi 
sv. Nikolaja v Sevnici: kon-
cert božičnih pesmi pev-
ske skupine Encijan PD Li-
sca Sevnica

• ob 19.30 v KD Krško: kon-
cert Zimska pravljica – An-
sambel Saša Avsenika & Slo-
venski oktet

Nedelja, 30. 12.

• ob 16.00 na Trgu Mati-
je Gubca v Krškem: otro-
ški program, ob 20.00: DJ 
Stenk, ob 21.00: koncert 
skupine D'Palinka band

• ob 19.00 v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Bre-
žice: 5. gala novoletni kon-
cert – Nina Pirc - violina, 
Nika Tkalec - klavir, Anja 
Žabkar – sopran

• ob 21.00 v Brežicah: Bre-
žice, moje praznično mes-
to – Dejan Vunjak in Petko-
va pumpa

SNG Drama Ljubljana 
Ne pozabite na rože
odrska izpoved Polone Vetrih
za Zeleni in Modri abonma ter izven
nedelja, 23. 12., ob 18. uri

Drama SNG Maribor 
Bog masakra 
komedija
za Zeleni in Modri abonma ter izven
sobota, 5. 1. 2019, ob 19.30 uri

Prešernovo gledališče Kranj
Kdo je napravil Vidku srajčico
igrana predstava za otroke 
za Rumeni abonma in izven
sreda, 9. 1. 2019, ob 18. uri
T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si
www.kd-krsko.si

Mojo deželo tukaj rahlo beli sneženje, spremljevalec veter se ve-
selo poigrava s snežinkami, ki se naglo topijo na toplih licih, nad-
ležno sedajo na trepalnice za okvirje naočnikov. Ugibam, od kod 
jim moč, da zaidejo ravno tja, kjer bi moral biti pogled jasen in 
ne meglen in solzav. Belih drobtinic ne ovira niti kapuca bunde, 
globoko porinjena na nos.

Eden, prvi od trojčkov, ki vsak december prihrumijo med nas, je 
že oddelal svoje. V družinah, na dobrodelnih koncertih ob zbi-
ranju denarja za prikrajšane. Prikrajšane za nujne življenjske 
potrebščine. Med tem naši srčni bojevniki v parlamentu s sin-
dikalisti meljejo in bijejo Miklavževo bitko med ostalim tudi za 
tiste, ki se jim niti ne godi krivica, ki jo imenujemo »na robu 
preživetja«. Izvzeti je treba strokovnjake, ki se ne ponašajo s 
svojim znanjem in so po pravilu skromne narave, in tiste, ki de-
lajo za slabo plačilo. Prav je, da dobijo zasluženo plačilo. Naši 
magistri in doktorji bojevniki se pač ne zdrznejo niti za najtanj-
ši las, ko modrujejo za svoje plačno povišanje, kot da so gluhi 
in slepi za resnično večinsko stanje v deželi, ki jo upravljajo. S 
kakšno vestjo? 

Pa nisem imela namena najprej ošvrkniti z resničnostjo, ko se 
okoli nas vse blešči v prazničnih uličnih lučeh, led zvezdicah, 
snežinkah in zvončkih, ki bingljajo na ulice, v prodajalnah s 
posrebrenimi in pozlačenimi srnjački, ježki, puhastimi med-
vedki, medenjaki, marcipanovimi ploščicami, smrekovimi ok-
raski, svečniki, suhimi prazničnimi okraski, rdečeličnimi Božič-
ki in dedki Mrazi. Vse to in kar je še takega lepega in bleščečega 
je prava paša za lačne oči malčkov, za malo večje in še malo sta-
rejše (mednje sodim tudi kar sama) zemljane na tej bližnji obli 
od Jesenic do Dobove, od Murske Sobote do Kopra, od Gradca do 
Zagreba, kjer so pripravili adventne sejme. Ko bi dlani kar sledi-
le žejnim očem, kako fino bi bilo to natovoriti za radost in veselje 
tega in onega človečka, babico, dragega prijatelja, prijateljico. 

Pa je razumu vse skupaj kar naglo navlaka. V resnici nimam z 
darili v tem času posebnih preglavic. S prijatelji si običajno pode-
limo kavo ali kuhančka. In hvala Bogu za prijatelje, ki so krona 
življenja! Z njimi si podelimo radosti in kepe v duši, ki se prikota-
lijo, v družbi z njimi pa spoznaš, da črni oblaki ne pomenijo ved-
no dežja. Decembrski trojček (Miklavž, Božiček ali dedek Mraz) 
sem, smo, po potrebi in po poznavanju svojih bližnjih lahko skozi 
vse leto. To so v bistvu obredi, ki nam resnično lahko nekaj dajo, 
nas bogatijo in nas popeljejo dalje.

In je res, da nas življenjski procesi obrusijo. Kar je bilo nekoč 
krasno sprejemljivo, od rajanja do pohajkovanja po ulicah z 
okrašenimi kavarnicami, je danes spominska kartica. Ampak 
ja, kakor koli kdo in po svoje. Ko me doletijo radovednosti, kje 
in kam me bo zaneslo na najbolj sreče pričakovano noč, je moj 
odgovor, da bom toplo debelo zavita v miru, s kakšno poezijo v 
rokah, morda s Sneguljčico ali Motovilko.

In še nekaj je zelo pomembno: še je čas, da napišemo voščilnice! 
S kratkim srčnim sporočilom: »Bodi/te dobro!«

Trojčki.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Ponedeljek, 31. 12.

• od 9.00 do 12.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): čajanka in 
druženje za vse generacije 
»Na starega leta dan …«

• ob 17.00 pred lokalom Cen-
tral's v Sevnici: silvestrova-
nje za najmlajše, ob 22.00: 
silvestrovanje na prostem s 
skupino Rock Partyzani

• ob 19.00 na Trgu Matije 
Gubca v Krškem: DJ Stenk, 
ob 21.00: silvestrovanje z 
ansamblom Fantje izpod Li-
sce

• ob 22.00 v Brežicah: sil-
vestrovanje s skupino Har-
monk'n'roll

Petek, 4. 1.

• ob 18.00 v dvorani TDU 
Loka pri Zidanem Mostu: 
zaključek Vencembra s kon-
certom Okteta Jurija Dalma-
tina

Sobota, 5. 1.

• od 9.00 do 12.00 v pro-
storih LIJAmedie (CKŽ 44) 
v Krškem: delavnice pod 
mentorstvom Mie Brunej in 
Mateja Žiberta »Osnove sne-
manja s kamero: filmski pla-
ni, rakurzi, premiki kamere 
in praktične vaje«

• ob 18.00 v župnijski cerkvi 
Povišanja sv. križa v Bošta-
nju: ponovitev božičnega 
koncerta Okteta Jurija Dal-
matina in Jureta Klenovška 

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija »Bog masakra«, za zele-
ni in modri abonma ter iz-
ven

Sreda, 9. 1.

• ob 19.30 v KD Krško: igra-
na predstava za otroke »Kdo 
je napravil Vidku srajčico«, 
za rumeni abonma in izven
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Pred 50 leti se je v Artičah za-
čela pisati tamburaška zgodba. 
Tamburaši so do danes prepo-
tovali na tisoče kilometrov, na-
stopili na številnih velikih in 
malih odrih, neštetokrat ugla-
sili strune, osvajali zlata pri-
znanja doma in v tujini ter 
postali ena velika tambura-
ška družina. Na koncertu so se 
zahvalili vsem dosedanjim di-
rigentom kot tudi predsedni-
kom in članom tamburaškega 
orkestra. V 50 letih so artiške 
tamburaše vodili trije dirigen-
ti, in sicer Miha Haler, Dragu-
tin Križanić in Klara Šimičić, 
ki zdaj že približno leto dni po-
veljuje orkestru in je sama zase 
rekla, da je obula res velike če-
vlje, ampak je že dokazala, da ji 
ti čevlji odlično pristajajo, kar 
so z aplavzom potrdili tudi obi-
skovalci, ki so napolnili dvora-
no Prosvetnega doma Artiče. 
Predsedniško palico so trdno 
v rokah držali Darinka Arin-
ger, Breda Berlan, Mojca Li-
benšek, Tomislav Vahčič in 
sedanja predsednica Alja Ko-
vačič. Orkester je v vseh teh 
letih sestavljalo skoraj sto čla-
nov, tistim, ki so se začasno ali 
za nedoločen čas »upokojili« in 
so bili prisotni na koncertu, so 
se nekateri sedanji mladi tam-
buraši zahvalili z rožicami. Med 
njimi je tudi Vinko Haler, ki se 

Kot velika tamburaška družina
ARTIČE – Tamburaški orkester KUD Oton Župančič Artiče je na prvi decembrski dan z jubilejnim koncer-
tom Naših 50 let proslavil pol stoletja svojega delovanja. Orkester zdaj že dobro leto vodi Klara Šimičić, ki 
je to pomembno vlogo prevzela od dolgoletnega dirigenta Dragutina Križanića.

je lani poslovil od igranja v or-
kestru in je bil njegov član tako 
rekoč od vsega začetka. 

Predsednica sveta Irena Hri-
bar in organizatorka kultur-
nega programa Lučka Černe-
lič, obe iz JSKD OI Brežice, sta 
članom tamburaškega orke-
stra podelili Gallusove značke. 
Za 30 let ljubiteljskega glasbe-
nega ustvarjanja je šla častna 
značka v roke Liljane Der-
žanič, zlate za 15 let so dobi-
le Alja Kovačič, Vesna Lapuh 
Vimpolšek in Petra Novak, 
dobitniki srebrnih za deset let 
so Katja Drnovšek, Nastja 
Ferenčak, Alen Kostevc in 
Nina Roguljić, bronaste za 
pet let pa so prejeli Tjaša An-

tolovič, Kristian Franić, Blaž 
Pleteršnik, Nina Šulc in Dia-
na Tomše. Jubilantom so česti-
tali brežiška podžupanja Katja 
Čanžar, predsednik sveta KS 
Artiče Anton Gajšek, predse-
dnica KUD Oton Župančič Ar-
tiče Ida Ostrelič, predsednik 
Zveze kulturnih društev Bre-
žice Jože Denžič in predse-

dnik KUD Brežice Janez Avšič. 
Ostreličeva je ob tej priložnos-
ti še posebej omenila in se zah-
valila družini Blatnik iz Artič, 
katere člani so bili ustanovi-
telji tamburaške skupine in 
so že vseh 50 let prisotni pri 
tamburaših, saj še danes v or-
kestru igrata pravnukinji Nina 
in Zala Roguljić. 

Artiški tamburaši so se 
predstavili s 13 melodijami, 
nekatere med njimi so imele 
tudi glasovno podlago, saj so 
nastopile solistke Mihaela Ko-
močar Gorše, Marjetka Pod-
goršek Horžen, Elizabeta 
Križanić in Petra Uršič Nova-
ković. Seveda je za dirigentsko 
palico prijel tudi dolgoletni di-
rigent orkestra Dragutin Kri-
žanić, danes že enoletni tam-
buraški upokojenec. Koncert 
je povezovala Monika Gabrič.

 Rok Retelj

Sedanja�predsednica�tamburašev�Kovačičeva�(levo)�v�družbi�
svojih�predhodnikov�Berlanove,�Vahčiča�in�Libenškove

DOLENJA VAS – Kulturno društvo Žarek Dolenja vas je 25. 
novembra v domačem Večnamenskem domu s prireditvijo 
»Razgibajmo ta veseli dan« obeležilo 20-letnico delovanja. 

Predsednica društva Mateja Jesenšek – pred njo sta predsedo-
vali Mira Damjanović in Irena Stergar – je zbranim predstavi-
la kronološki pregled zgodovine društva ter podala nekaj misli 
tudi o sekcijah, ki so v društvu bodisi delovale bodisi še deluje-
jo. »Žarek« je v času delovanja doživel tudi gradnjo novega doma 
in s tem boljše pogoje za svoje aktivnosti. 
V kulturnem programu so nastopili Ljudski pevci Ajda pod vod-
stvom Irene Stergar, ŽePZ Prepelice s pevovodjo Miro Dernač 
Hajtnik, Literarna sekcija Sanje, ki jo vodi Branka Jenžur – 
slednja je prireditev z Marinko Volčanšek tudi povezovala -, ter 
dramska sekcija Veseli oder, ki jo vodi Boris Sternad. Nastop je 
spremljala tudi priložnostna arhivska društvena razstava delu-
jočih sekcij, tudi lani ustanovljene sekcije Stara Libna. Za 20-le-
tno delovanje v društvu so podelili spominska priznanja, ki so 
jih prejeli Mira Damjanović, Marta Starec, Mihael Planinc, Bo-
ris Sternad, Niko Bogovič, Karolina Bogovič, Zdenka Gorišek, 
Jožica Puntar, Milan Cizelj, Jože Gerjevič, Karolina Arnšek, 
Irena Stergar in Jožica Vogrinc. Za vsestransko pomoč društvu 
so podelili zahvale domači krajevni skupnosti, prostovoljnemu 
gasilskemu društvu, Kulturnemu društvu Libna, Občini Krško in 
dolgoletnemu predsedniku KS Dolenja vas Branimirju Vodo-
pivcu, ki je bil tudi dolgoletni aktivni član pevskih zasedb ter je 
še vedno zvest obiskovalec vseh domačih prireditev. 
 M.�Hrvatin�

»Žarek« sije že 20 let

S�skečem�Avdicija�Borisa�Sternada�je�obiskovalce�nasmejal�
»Veseli�oder«.

Star papir za vrtičkarje
Svet staršev Vrtca Mavrica Brežice poziva vse občane in ob-
čanke k zbiranju starega papirja, ki ga lahko prinesete 1. in 3. 
torek v mesecu med 5. in 16. uro v zabojnik pri vrtcu (Šolska 
ulica 5). Sredstva od zbranega papirja so namenjena za izved-
bo obogatitvenih dejavnosti za otroke v vrtcu. Zahvaljujemo 
se v imenu naših otrok.
� Svet�staršev�Vrtca�Mavrica�Brežice

JAN DEC

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 2.1.2019: zaprto

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Branka Teržan, Trebče – 
dečka,

• Maja Lorber, Mrzlava vas 
– dečka,

• Aleksandra Fortuna, 
Gorenji Leskovec – dečka,

• Metka Jurečič, Mali Podlog 
– deklico,

• Katarina Račič, Leskovec 
pri Krškem – dečka,

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

Klavdija�Božič�iz�Kobil�in�Siniša�Jerosimić�iz�Dubrovnika,�
19.�maj�2018,�Dubrovnik�(foto:�Matri�studio)

• Mojca Vovk, Dolnje 
Brezovo – dečka,

• Sonja Pezdirc, Sp. Stari 
Grad – deklico,

• Maja Vretič, Slogonsko – 
deklico,

• Katja Hrustel Lampreht, 
Plešivec (Šoštanj) – dečka,

• Polona Muc, Brežice – 
deklico,

• Manuela Baranja, Drnovo 
– dečka,

• Laura Ajster, Velika Dolina 
– deklico.

ČESTITAMO!
MALI PODLOG – Konec novembra je Ivanka Mežič iz Malega 
Podloga praznovala 90 let. Praznovanje je potekalo še v prvih 
decembrskih dneh, ko so jo obiskali predsednica sveta KS Veli-
ki Podlog Karolina Cizerle, predstavnice KO RK Veliki Podlog 
s predsednico Štefko Lavrenčič ter predstavnica DIS Leskovec 
Anica Baznik. Ivanka je bila rojena na Senušah v družini Kerino-
vih, kjer je bilo osem otrok. Ljubezen jo je pripeljala v Mali Pod-
log, kjer so se ji v zakonu rodili štirje otroci. Ima sedem vnukov, 
v teh dneh pa se je razveselila že 13. pravnuka.� T.�L.

90 let Ivanke Mežič

Slavljenka�Ivanka�Mežič�v�krogu�domačih�in�obiskovalk

BRESTANICA – Konec oktobra je naša 
krajanka Neža Zakšek praznovala vi-
sok jubilej – 90 let. Gospa živi na svojem 
domu pri sinovi družini, ki jo skrbno 
neguje. Ob njenem častitljivem jubileju 
smo jo 5. novembra obiskali in čestitali 
predsednik sveta KS Brestanica Vlado 
Bezjak, podžupanja občine Krško Ana 
Somrak, predstavnice brestaniškega 
Rdečega križa in Društva upokojencev. 
Pričakala nas je dobro razpoložena in 
tako smo ob prijetnem pogovoru obu-

jali spomine na čase njene prehojene poti, ki so še vedno sveži. 
Bilo je težko, a je s svojimi in z vsemi, s katerimi se je družila, pre-
živela tudi veliko prijetnih dogodkov. Najtežja in boleča je bila, 
kot pove še vedno s solzami v očeh, mnogo prezgodnja hčerki-
na smrt. Hvala vam za prijetno kramljanje in še na mnoga leta. 
� KO�Rdečega�križa�Brestanica

90 let Neže Zakšek

90-letna�Neža�Zakšek

KRŠKO – V Domu starejših občanov Krško je 25. novembra že 
svoj 97. rojstni dan praznovala Milka Zagorc. Čeprav je ime-

la rojstni dan naslednji dan, v 
ponedeljek, 26. novembra, se 
je odločila, da ga bo praznova-
la na Gospodov dan. Da je, kot 
je dejala, takega zdravja, gre na-
mreč tudi velika zahvala Bogu, 
pa še povabljenci so se njenega 
praznovanja lažje udeležili, ker 
ni bil delovni dan. Kot vedno je 
bila tudi tokrat polna energije 
in optimizma, obujala je stare 
spomine, med katerimi je veliko 
tudi motorističnih dogodivščin, 

in se nič ne boji, da ne bi mogla dočakati stotega rojstnega dne. 
Tudi tokrat je praznovanje popestrila glasba in ker z veseljem 
rada zapoje, je ob spremljavi kitare prepevala svoje najljubše pe-
smi. Kot pravi stari pregovor, nesreča nikoli ne počiva in tako se 
je tudi Milki pripetila nesreča, pri kateri si je zlomila kolk, ven-
dar je že uspešno prestala operacijo. Žal je tudi letos padla in si 
zlomila ključnico. Kljub temu je bila ob praznovanju vesela, saj 
bo, kot pravi, ob taki oskrbi osebja v domu, kjer so tudi pripra-
vili hrano za praznovanje, in fizioterapevta Roka tudi to prema-
gala. Kljub vsem svojim nezgodam Milka še vedno ostaja polna 
pozitivne energije v krogu sostanovalcev, prijateljev in najbliž-
jih.   A.�H.

Pri 97 letih polna energije

Milka�Zagorc



Posavski obzornik - leto XXII, številka 26, četrtek, 20. 12. 201836 OBVESTILA, PREJELI SMO

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, spominprejeli smo

ALOJZ URBANČ

SPOMIN

Vsi njegovi

Nič�več�te�delo�ne�čaka,
ne�sliši�se�tvojega�koraka,

oko�zaman�te�išče,�prazno�je�dvorišče.
V�tvojem�preljubem�domu�je�praznina,

a�v�naših�srcih�velika�bolečina.

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem zadnjem domu,
mu prižigate sveče ter ga ohranjate v lepem spominu.

Vedno�boš�ostal�v�naših�srcih.

17. decembra je minilo pet let, odkar nas je 
zapustil naš dragi mož, ate in dedek

iz Veniš.

IVANA PAVLEKA -
IVEKA (PAJOTA)

SPOMIN

Vsi njegovi

iz Brežic.

Ob�letu�spet�so�prišli�prazniki,
ki�jih�bomo�preživeli�brez�tebe.

Svečke�na�venčku�prižigamo�brez�tebe.�
Tvoje�gorijo�drugje.

Hvala vsem, ki se ga spominjate in obiskujete njegov grob.

Spomin ob obletnici smrti na

Vas zanima sodelovanje z embalažnimi strategi?

Smo člani mednarodne skupine DS Smith s sedežem v Londonu, ki združuje preko 28.500 sodelavcev 
v 37 državah. V Sloveniji delujemo na lokacijah v Brestanici, Logatcu in na Rakeku. 
Izdelujemo različne vrste kartonske embalaže in smo razvojno proizvodno podjetje na področju 
embalažnih rešitev. Z inovativnim pristopom pri snovanju embalažnih rešitev našim strankam 
pomagamo povečevati prodajo, zniževati stroške in obvladovati tveganja.

Objavljamo prosto delovno mesto,
STRUKTURALNI DIZAJNER, TEHNOLOG (m/ž)

Ključne naloge in odgovornosti:
• konstruiranje - oblikovanje embalaže, 
• izris tehničnih risb, predlogov paletizacije, optimizacije in 3D predstavitve izdelkov,
• izrezovanje prototipov,
• ocena funkcionalnosti in tehnične izvedljivosti izdelkov,
• svetovanje kupcem in podpora prodaji,
• projektno delo, sodelovanje na inovativnih delavnicah v “PackRight Centre” in regijskih delavnicah,
• spremljanje novih tehnologij na področju embalaže,
• povezovanje in izmenjava izkušenj ter znanj s sestrskimi podjetji.

Od kandidatov pričakujemo:
• VII. stopnjo izobrazbe oblikovalne, grafične ali katere druge tehnične smeri, 
• vsaj dve leti delovnih izkušenj, zaželeno v embalažni industriji,
• aktivno znanje angleškega jezika,
• konstrukcijska znanja (2D in 3D oblikovanje embalaže),
• računalniška znanja: Office, Adobe Ilustrator, Avtocad ..., 
• odgovoren odnos do dela in dobrin podjetja,
• samoiniciativnost in pripravljenost na stalno izobraževanje.

Nudimo:
• delo v dinamičnem mednarodnem podjetju z dolgoročno vizijo razvoja,
• sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom.

Vabimo vas, da se do 20. 1. 2019 predstavite z motivacijskim pismom, ki mu priložite strukturiran 
življenjepis in ustrezna dokazila, na naš elektronski naslov: tajnistvo.slovenija@dssmith.com.

Natečaj je namenjen vsem, ki se s fotografijo 
ukvarjajo ljubiteljsko ali pa se želijo preizkusiti 
v tovrstnem ustvarjanju.

TEMA – Odsev utrinkov mesta Krško 
v prazničnem času

• Motive si avtorji izberejo po lastni presoji, 
posnetki morajo biti ustvarjeni v decembru 
2018 v občini Krško. 

• Fotografije so lahko črno-bele ali barvne, 
posnetki pa dnevni ali nočni. 

• Vsak avtor pošlje najmanj dve in/oziroma 
največ pet fotografij.

• Fotografije naj bodo oddane v digitalni 
obliki (CD, DVD, ključek) v formatu JPG, 
daljša stranica 3500 pikslov, velikost 
posamezne datoteke do 3 Mb). Iz naslova 
datoteke naj bosta razvidna avtorstvo in 
naslov fotografije. 

• Organizator ob morebitnem izboru 
fotografij za razstavo povabi avtorja, da 
fotografije razvije v povečanem formatu.

Fotografije s podatki avtorji pošljejo po 
elektronski pošti sabina.zibert@kostak.si ali 
dostavijo osebno na naslov:
Kostak, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško 
z oznako »Fotografski natečaj – Praznični 
december v Krškem 2018«.

Rok oddaje fotografij je 15. 1. 2019.

OSTALI POGOJI

• Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpisnim 
pogojem, bosta žirija in organizator izločila 
iz ocenjevanja.

• Organizator lahko poslana dela uporabi za 
morebitno nekomercialno predstavitev v 
medijih v povezavi z natečajem brez plačila 
honorarja. Če avtor s tem ne soglaša, naj to 
napiše ob prijavi.

• Po končani razstavi bo organizator hranil 
fotografije in digitalne nosilce na sedežu 
družbe, kjer jih avtorji prevzamejo.

ŽIRIJA IN NAGRADE

Poslane fotografije bo pregledala in izbrala za 
razstavo tričlanska žirija v sestavi:
• Nina Sotelšek, umetnostna zgodovinarka, 

fotografinja (Mestni muzej Krško),
• Jožica Mikek Veber (Društvo ljubiteljev 

fotografije Krško),
• Branko Benčin, fotograf (Društvo ljubiteljev 

fotografije Krško)
• in predstavnik družbe Kostak.

Razstava bo na ogled v Kulturnem domu Krško 
ob dnevu Kostaka, 26. februarja 2019.
Med izbranimi fotografijami bo podeljeno 
pet nagrad (vstopnice za kopanje v Termah 
Olimia). Nagrade bodo podeljene na odprtju 
razstave.

Sodelovanje na razstavi pomeni, da avtor 
sprejema pravila, ki jih postavlja organizator. 
Za vse informacije smo dosegljivi na sedežu 
družbe Kostak, na telefonskih številkah in po 
elektronski pošti.

Natečaj je objavljen na spletni strani družbe 
Kostak ter FB.

Investitor projekta izgradnje 
krške obvoznice je Direkcija RS 
za infrastrukturo (DRSI), torej 
direkcija v celoti vodi projekt, 
Občina Krško je sofinancer, vse 
postopke javnega naročanja 
glede izbire izvajalca gradbe-
nih del in izvedbe del ter ure-
ditve zapor in obvozov pa vodi 
DRSI, ki je uredila tudi sofinan-
ciranje projekta z evropskimi 
sredstvi.

Gradnja obvoznice Krško pote-
ka v dveh fazah, in sicer:
 - 1. faza zajema gradnjo no-

vega mosta preko Save v Kr-
škem s povezovalno cesto do 
Megadoma, kjer je predvi-
den rok dokončanja del ma-
rec 2019; 

 - 2. faza zajema rekonstrukci-
jo Vrbinske cesta mimo Vipa-
pa ter novogradnjo obvozni-
ce mimo Žadovinka z novim 
krožiščem pod Eurogardnom 
in povezovalno cesto do kro-
žišča pri trgovskem centru 
Krško, kjer je predviden rok 
dokončanja gradbenih del 
november 2019.

Prometni režim se bo po ve-
ljavnih terminski planih bi-
stveno sprostil in spremenil 
že z odprtjem novega mostu v 
začetku leta 2019 in kasneje z 
dokončanjem 2. faze obvozni-
ce Krško mimo Žadovinka ko-
nec leta 2019.
� Občina�Krško

Odgovor Občine 
Krško na pismo 
bralca v rubriki 
Skozi vaš objektiv

(Posavski obzornik št. 25, 
6. 12. 2018)

FOTOGRAFSKI NATEČAJ 
Praznični december v Krškem 2018
Vljudno vabljeni k sodelovanju na fotografskem natečaju delniške družbe Kostak Krško.

Konec novembra se je priče-
lo z obnovo Cankarjeve ulice 
na Vidmu, kjer je poleg obno-
ve ceste predvidena tudi sana-
cija kanalizacije in ostale infra-
strukture. Ni pa predvideno, da 
bi se izboljšala pretočnost pro-
meta pri vključevanju na Ces-
to 4. julija. Občani – in teh nas 
niti ni tako malo –, ki dnevno 
uporabljamo omenjeno križi-
šče, bi si želeli hitrejšega, pred-
vsem pa varnejšega vključeva-
nja na glavno cesto. Na pobudo, 
da bi se v sklopu celostne obno-
ve Cankarjeve ulice zgradilo še 
krožišče, na občini menijo, da to 
ni potrebno, saj se bo po izgra-
dnji obvoznice promet bistveno 
zmanjšal in tako krožišče ne bo 
potrebno, ter da je cesta v pri-
stojnosti Direkcije RS za infra-
strukturo. 

Sprašujem se, zakaj je bilo po-
tem zgrajeno krožišče na Zdol-
ski cesti na križišču s Sremiško, 
kjer je sedaj bistveno manj pro-
meta, kot ga bo na Cesti 4. ju-

lija po dokončanju vseh obvo-
znic, prav tako pa je Zdolska 
cesta tudi v pristojnosti Direk-
cije RS za infrastrukturo. Ali pa 
na primer krožišče na Ulici mla-
dinskih delovnih brigad z Ulico 
11. novembra. Menim, da bi kro-
žišče s Cankarjevo ulico ravno 
tako bistveno pripomoglo, da bi 
se promet na tem odseku umi-
ril kot pri omenjenih krožiščih, 
kar bi bilo zelo zaželeno, saj se z 
izgradnjo »pumptrack steze« v 
neposredni bližini križišča v pri-
hodnjem letu pričakuje bistveno 
povečanje števila otrok in mla-
dine na tem območju iz vse obči-
ne pa tudi okoliških krajev.

Z izgradnjo krožišča bi se prav 
tako izboljšala pretočnost tudi 
po sami Cesti 4. julija, ko ne 
bi bilo treba več zavijati levo 
in čakati na prosto pot pro-
ti trgov skemu centru, saj bi se 
za to lahko uporabilo kroži-
šče, kot je to že sedaj narejeno 
pri »Podmornici«. Ne nazad-
nje pa bi z izgradnjo krožišča 
in obnovo Cankarjeve ulice 
marsikdo pričel uporabljati to 
pot namesto mimo šole, kar bi 
zmanjšalo promet mimo šole.

Upam, da celostna obnova Can-
karjeve ulice na koncu ne bo os-

Obnova 
Cankarjeve ulice 
na Vidmu,
a brez krožišča

tala brez krožišča, s čimer bi 
bili občani prikrajšani za vse 
zgoraj omenjene izboljšave.
� Miha�Metelko,�Krško

V torek, 11. decembra, sem na 
parkirišču pri Zdravstvenem 
domu Krško izgubila denarni-
co z nekaj denarja, vsemi do-
kumenti in karticami. Nezna-
ni pošteni najditelj jo je oddal 
v sprejemno pisarno sestri Ta-
tjani Omerzu, ki me je poiskala 
in mi jo vrnila. Ker sem obema 
iz srca hvaležna, se jima na tem 
mestu zahvaljujem in upam, da 
bosta prebrala te vrstice.
� Julijana�Šoštar,�Šedem

Še so pošteni 
ljudje!

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

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

07 49 05 780
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Bralce in naročnike objav obveščamo, da bo informacijska točka 
v Brežicah zaradi praznikov in kasnejšega izida naslednje številke 
zaprta do 3. januarja. Male oglase, zahvale, voščila ter druge 
objave boste lahko zopet naročali od četrtka, 4. januarja 2019. 
Prva številka v novem letu bo namreč izšla v četrtek, 10. januarja 
2019. Hvala za razumevanje.
 Uredništvo

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

ZAHVALA

Žalujoči: sin Boris s Frido
ter vnukinji Katja in Andreja z družinama

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem za stisk roke, 
izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje.

Hvala pogrebni službi Kostak in gospodu župniku za lepo opravljen 
obred, pevcem iz Brežic, senovski godbi, praporščaku Društva 
civilnih invalidov vojn in govornici za lepo slovo.

Zapustil nas je dragi oče, dedek, pradedek, 
brat, stric, tast in dober sosed

bivši poštar s Senovega.

JOŽEF PEPI JANKOVIČ

IVANA ARHA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

s Hrastja pri Cerkljah

Ljubil�si�zemljo,
bil�njej�si�predan,
a�prišel�je�dan,

ko�v�njej�si�zaspal.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, svete maše in 
denarno pomoč. Hvala gospodu župniku in pogrebni službi Žičkar 
za lepo opravljen obred in pevcem za lepo zapete pesmi.
Posebej se zahvaljujemo osebju internega oddelka I brežiške 
bolnišnice za lajšanje bolečin in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Ob boleči izgubi našega dragega
moža, očeta in dedka

JOŽEFE KREJAČIČ 

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

iz Kapel

se iskreno zahvaljujemo za pomoč vsem sorodnikom, prijateljem in 
znancem. Posebna zahvala sosedom Blaževič in Urek ter gospodu 
Francu za govor ob odprtem grobu. Zahvala gospodu Žičkarju in 
gospodu župniku za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke 
ter vsem za darovane sveče in cvetje.

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
stare mame, prababice, tašče, sestre, 

sestrične in sosede 

JOŽETA GALIČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

z Obrežja 4

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za izrečeno sožalje, sveče ter cvetje. Hvala pogrebni službi 
Žičkar za vse pogrebne storitve, gospodu župniku za lep cerkveni 
obred, pevcem in trobentaču. Hvala tudi njegovim sošolcem iz OŠ.
Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam kakor 
koli pomagali. Še enkrat iskrena hvala.

Ob nepričakovani izgubi našega dragega

OSKARJA VEBLETA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Samo�to�še�opravim, 
samo�to�še�postorim, 

potem�se�spočijem�in�umirim.
(T.�Kuntner)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za 
izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in denarno 
pomoč. Hvala pogrebni službi Žičkar, pevcem za zapete pesmi in 
gostilni Strniša.

V petek, 7. 12. 2018, smo se na pokopališču pri Mariji Magdaleni 
na Jesenicah na Dolenjskem še zadnjič poslovili 

od našega dragega in skrbnega moža, očeta, tasta in starega ateta

JAKOBA OPALKA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega ateja

se prisrčno zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem za tople 
besede sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. Hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala gospodu župniku 
Francu Levičarju, pevcem in pogrebni službi Žičkar. 
Prav posebna hvala njegovemu osebnemu zdravniku dr. Zrniću 
ter zdravnikom in medicinskemu osebju internega in negovalnega 
oddelka bolnišnice Brežice.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v večnem 
spominu.

Vsi njegovi

iz Zabukovja pri Raki 7

ANDREJ GOLOBIČ 

SPOMIN

Vsi njegovi

iz Globočic.

Ugasnila�je�luč�življenja,
se�prižgala�luč�spomina,

ko�ostaja�v�srcu�tiha,
skrita�bolečina.

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

25. decembra bosta minili dve žalostni leti, 
odkar nas je zapustil naš dragi

MAJDE KRAGELJ

SPOMIN

naše drage mame z Rozmanove 18 v Krškem.

Žalujoči otroci

Danes minevajo tri leta,
odkar se je "po nepotrebnem in prehitro"

končala življenjska pot
spoštovane, cenjene

V srcih in zavesti jo ohranjamo kot nekoga izjemnega in se je 
spominjamo kot vsem drago, spoštovano mamo visokih, dragocenih 
vrednot!

AMALIJA ŠINKO

SPOMIN

Vsi njeni

Nič�več�te�delo�ne�čaka,
ne�sliši�se�tvojega�koraka,

oko�zaman�te�išče,�
prazno�je�dvorišče.

V�tvojem�preljubem�domu�je�praznina,
a�v�naših�srcih�velika�bolečina.

iz Ponikev.

15. decembra je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustila naša draga

Hvala vsem, ki ji prižigate svečke in 
z lepo mislijo postojite ob njenem grobu.

ZAHVALA

Žalujoči: sinovi Rafko, Slavko in Jože ter
hčerki Marjana in Karlina z družinami

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, znancem in 
prijateljem za izrečena sožalja, podarjene sveče in sv. maše. 
Še posebej hvala sosedi Mariji Blaznik ter družini Zemljak za obiske 
in klepete na domu.
Iskreno se zahvaljujemo osebni zdravnici dr. Jelovčan in celotnemu 
osebju SB Brežice. 
Zahvaljujemo se tudi pogrebni službi Kostak in g. Bojanu Zapušku 
za vodenje, govornici ge. Štefki Vidrih, g. kaplanu Gregorju za lepo 
opravljen obred, pevcem z Rake, domačim pogrebcem za svečano 
zadnjo pot, trobentaču za zaigrano žalostinko in vsem, ki ste pokojno 
pospremili na zadnji poti.
Hvaležni smo tudi vsem, ki ste našo drago mamo spoštovali, imeli 
radi in jo bodrili v času njenega življenja.

Upamo, da se v večnosti zopet snidemo.

Ob boleči izgubi naše drage mame

 rojene Romih, s Pokleka nad Blanco

MARIJE GORIŠEK

MARTINA KRŽANA

ZAHVALA

Vsi njegovi

se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu 
in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Še enkrat vsem iskrena hvala.

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

le�daleč,�daleč�je�...

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, deda, pradeda,
brata, strica in soseda

iz Cundrovca

www.PosavskiObzornik.si

IVANA
VOGRINCA st.

ZAHVALA
Ob žalostni izgubi moža, očeta, starega 

očeta, tasta, bratranca in botra

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, znancem in 
prijateljem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše.

Hvala patronažni sestri Božici in gospodu župniku Mateju Užmahu 
za redne obiske in lepo opravljen obred.

Hvala njegovim sodelavcem VGP, g. Žičkarju, PGD Gabrje in vsem 
gasilcem za častno slovo, praporščakom, Ivanu Ureku za izrečene 
besede slovesa, Moškemu pevskemu zboru Kapele za zapete 
žalostinke, trobentaču Marku Petelincu in vsem, ki ste pokojnika 
pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: žena Pepca, sinova Ivan in Miran
ter hčerka Simona z družinami
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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

obzornikova oglasna mreža

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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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.

POZNAŠ SVOJE MERE?

NOVO MESTO: 070 660 670 BREŽICE: 070 660 660

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

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!

• Ekološki  topaz
 1,30 €/kg
• druge sorte 0,70 €/kg

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

RADEČE – Atletski klub Ra-
deče je pripravil družabno 
srečanje s podelitvijo na-
grad najboljšim atletom leta 
2018. Priznanje za najvi-
dnejše uspehe na športnem 
področju sta prejela Nina 
Rman in Matija Rizmal, za 
izredne tekmovalne dosež-
ke pa še Aljaž Renko.

V Domu PORP se je tako še 
pred iztekom koledarskega 
leta zbralo okoli 40 atletov raz-
ličnih starosti, nekateri v druž-
bi svojih staršev, in skupaj so 
obeležili preteklo sezono sko-
zi pregled največjih dosežkov 
posameznikov in z druženjem. 
Zbrane je nagovoril predse-
dnik AK Radeče Branko Suzić, 
ki je v družbi podpredsednika 
Stanka Renka najboljšim trem 
izročil priznanja, v odsotnosti 
pa ga je za dolgoletno trener-
sko delo in osebno angažira-
nost na področju radeške atle-
tike prejel tudi Rafko Drašček.

Navzočim je uspehe Nine 
Rman (met kopja), Mati-
je Rizmala in Aljaža Renka 
(tek) predstavila moderatorka 
Anja Suzić, ki je poudarila tudi 
vrhunski rezultat tako atletov 
posameznikov kot kluba – ude-
ležbo na 25. evropskem prven-
stvu v krosu, na katerem sta 

ŠENTLENART – Na tradici-
onalnem prednovoletnem 
srečanju članov, tekmoval-
cev Avto moto društva Bre-
žice in tistih, ki so kakor 
koli pripomogli pri izved-
bi motokros dirk na Prili-
pah, so v gasilskem domu 
PGD Brežice okolica 8. de-
cembra predstavili rezulta-
te tekmovalcev društva v se-
zoni 2018.

Predsednik AMD Brežice Ivan 
Slopšek je naštel ekipo, ki je 
AMD Brežice letos zastopa-
la v motokrosu in cestnohi-
trostnem motociklizmu. Ses-
tavljali so jo: Klemen Gerčar, 
Matic Žitnik, Luka Frigelj, 
Samo Zorko, Stanko Oš-
tir, Aleksander Jevčič, Aljaž 
Žnidaršič, David Babič, Bo-
štjan Milat in Klemen Popo-
vič. V motokrosu so nastopali 
na dirkah svetovnega prven-
stva v razredu MXGP, evrop-
skem, državnem, pokalnem, 
amaterskem prvenstvu, na ce-
stnohitrostnih dirkah pa na pr-
venstvu Slovenia Speed Cup v 
kategoriji Rookie 1000. Žal 
so tudi letos poškodbe kroji-
le uspehe voznikov AMD Bre-
žice. Na začetku sezone se je 

Poškodbe jim niso prizanašale

huje poškodoval Matic Žitnik, 
ki je ravno v teh dneh zaklju-
čil zdravljenje, zadnji poškodo-
vani pa je Luka Frigelj, ki okre-
va po zapleteni operaciji. Kljub 
poškodbam, ki tudi ostalim 
tekmovalcem niso ravno pri-
zanašale skozi sezono, so os-
tali dosegli vrhunske rezultate. 
Med drugim tudi prve točke v 
najelitnejšem razredu motok-
rosa MXGP, zmago na evropski 
dirki na Prilipah, skupno prvo 
mesto v kategoriji veterani 50 
v Zagorski ligi in skupno prvo 
mesto v prvenstvu Slovenia 
Speed Cup, kategorija Rookie 

1000, je navedel Slo-
pšek. Izpostaviti velja 
Klemna Gerčarja, ki je 
v tej sezoni na dirkah v 
Švici in Bolgariji osvojil 
prvi točki SP najelitnej-
šega razreda in zmagal 
na dirki EP na Prilipah. 
Skupno 1. mesto sta do-
segla Stanko Oštir (ve-
terani 50) in Samo Zor-
ko (Slovenia Speed 
Cup). Gerčar je dejal, 
da je vesel in ponosen, 
kadar je dirka na Pri-
lipah, da lahko na do-
mači progi, za domače 
društvo doseže najbolj-

ši rezultat. 

Priznanje za uspešno dirka-
ško sezono sta prejela Gerčar 
in Zorko, zahvalili so se tudi 
sponzorjem in vsem tistim, ki 
jim že veliko let stojijo ob stra-
ni s svojo nesebično pomoč-
jo. Zahvale je Slopšek podelil 
direktorju podjetja Medite-
ran produkt Vinku Kranjči-
ču, predsednici PGD Brežice 
Nevenki Simon, predsedniku 
PGD Brežice okolica Radku 
Berstovšku, Petru Berstov-
šku, Antonu Lapuhu in An-
tonu Beribaku st. (zahvalo 
prevzel njegov sin Anton ml.).

 R.�Retelj

Slopšek�in�Gerčar,�ki�je�podaril�tabli-
co�v�spomin�na�svoje�dirkanje�v�naje-
litnejšem�razredu�motokrosa.

Naj atleti Nina, Matija in Aljaž

med mladinci na teku na 6,3 
km tako Slovenijo kot Atletski 
klub Radeče zastopala Matija 
in Aljaž. Vstopnico za tekmo, ki 
je predstavljala največji uspeh 
trenutne generacije radeških 
atletov, sta si kot najboljša slo-
venska mladinca pritekla že na 
izbirni tekmi v Trstu.

Ob srečanju vodstva radeške-
ga atletskega kluba s svojimi 
športniki in njihovimi starši 
ter trenerji niso pozabili niti 
na Rafka Draščka, ki je ravno v 
letošnjem decembru zaključil 
svojo 37 let trajajočo trenersko 
pot ter ob tem v zahvalo prejel 
tudi posebno priznanje – nje-
govo delo že nadaljuje Primož 

Kirn, z novim letom pa se prid-
ružuje še Patricija Plazar.

Tudi na račun izjemnih uspe-
hov se radeška atletska organi-
zacija nadeja premikov v smeri 
dokončne ureditve športne in-
frastrukture za atlete. Na spre-
jemu najbolj uspešnih atletov, 
ki ga je konec septembra orga-
nizirala Občina Radeče, so tako 
športniki izpostavili vse večjo 
željo po posodobitvi atletskega 
stadiona in da bi atletska ste-
za dobila tartansko prevleko. 
Z boljšimi pogoji, ustreznejšo 
športno infrastrukturo in dob-
rim kadrom bo tako osvajanje 
odličij v prihodnosti še slajše.
� Doroteja�Jazbec

Aljaž�Renko,�Matija�Rizmal�in�Nina�Rman

DOLENJI LESKOVEC, KRŠKO – Poročali smo že o dobrodelni akciji 
zbiranja sredstev za Benjamina in Cvetko Ferlin, ki sta v začet-
ku oktobra zaradi požara na objektu ostala brez strehe nad glavo. 
Kot so nam sporočili iz Lions kluba Krško, sta oškodovancema 
priskočila na pomoč tudi Vladimir in Boris Rostohar z ureja-
njem projektne dokumentacije, nedavno pa tudi Boris Brili iz 
podjetja Kerlet Krško, ki je Ferlinovima namenil donacijo kera-
mičnih ploščic. V kolikor želite v zadnjem mesecu leta izkazati 
solidarnost s Ferlinovima v obliki gradbenega materiala za adap-
tacijo hiše ali finančne pomoči tudi vi, se obrnite na Lions klub 
Krško (Trg Matije Gubca 3, Krško).� B.�M.

Dobrodelna nota za Ferlinove
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mali oglasi

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 (1/2019) bo izšla v 
četrtek, 10. januarja 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 3. januar 2019.

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.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

NEPREMIČNINE
Prodam domačijo na Gazicah. 
Hiša ima CK, je takoj vseljiva, 
potrebna manjšega popravila. 
EI v izdelavi. Tel.: 040 261 848

Prodam vikend zidanico, 800 
trt mladega vinograda, stroj-
na obdelava, lepa razgledna 
sončna lega, voda, elektrika, 
asfalt. Okolica Podbočja. Cena 
30.000 €. Tel.: 041 923 192

Prodam vikend z manjšim vi-
nogradom in gozdom na lepi 
sončni legi. Kličite samo resni. 
Tel.: 051 483 103

Prodam vikend, Stara vas, Bi-
zeljsko, Podvoj, elektrika in 
voda dostopni, cena: 20.000 
€. Tel.: 041 644 149

Na Stankovem prodam vinog-
rad s hramom, 30 arov, 470 trt, 
elektrika na parceli. 
Tel.: 031 872 624

Prodam gradbeno parce-
lo, v izmeri okrog 4.000 m2, 
lokacija Bistrica ob Sotli 
(center), primerna tako za 
fizične osebe kot obrtnike. 
Tel.: 041 614 974 

Na Gornji Pirošici prodam tri 
travnike, 70 arov. Ugodno. 
Tel.: 031 872 624

V najem vzamem vikend z vi-
nogradom v okolici Brežic. 
Tel.: 031 360 114

Oddam sobo z uporabo kuhi-
nje in kopalnice ali opremljeno 
garsonjero s parkirnim prosto-
rom v stanovanjski hiši, 5 km 
izven Brežic. Tel.: 070 172 828

AVTOMOBILIZEM

Prodam Mini Cocper, 1.6, ben-
cin, letnik 2004, odlično ohra-
njen. Tel.: 041 697 849

Kupim starejši moped Tomos, 
APN 4 ali APN 6, lahko v okvari, 
razstavljen ali brez dokumen-
tov. Tel.: 041 681 058, Lojze

Prodam 4 kolesa (14 col) z 
zimskimi gumami (6 mm pro-
fil), zelo ugodno za 40 €/kos. 
Tel.: 041 847 896

KMETIJSTVO

Kupim traktor in traktorske 
priključke (dobro plačilo), pro-
dam vino. Tel.: 051 813 034

Prodam frezo, rotacijski 
plug za Gorenje Muta (okrog-
li priklop) in luščilec koruze. 
Tel.: 030 694 956

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

Prodam seno in otavo v koc-
kah ter traktor Pasquali 970, 
32 KM, togi model, ni lomljiv. 
Tel.: 040 775 985

Prodam brezova drva. 
Tel.: 051 805 698 

Prodam ječmen v vrečah in 
špeh od prašiča. 
Tel: 041 541 539

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

Prodam kostanjeva polsuha 
drva, seno v okroglih balah in 
voz, 16 col. Tel.: 051 477 243

Prodam kratko žagana brezo-
va drva, primerna za odprte 
kamine. Tel.: 041 310 683

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino cviček (1,00 €/l), 
modro frankinjo in mešano 
belo (1,30 €/l). Vino je odlič-
ne kvalitete. Tel.: 041 809 209

Prodam vino frankinjo in cvi-
ček, zelo ugodno. 
Tel.: 051 870 909 

Prodam vino mešano rdeče, 
mešano belo, 200 l modre fran-
kinje in naravno sušeno koruzo 
v zrnju. Tel.: 041 223 957

Prodam vino, letnik 2018, me-
šano belo in rdeče, okolica Sev-
nice, možna dostava, za ceno 
pokličite. Tel.: 041 643 972

Prodam vino modri pinot, 
modro frankinjo, mešano rde-
če, chardonnay, muškat – suhi, 
Bizeljsko, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 781 444

Prodamo kvalitetno vino: 
belo, rdeče, frankinjo in zwe-
igelt, možna dostava. Cena od 
0,80 € dalje. Tel.: 051 251 996

Prodamo vino frankinjo, belo 
in rdeče, lahko menjava za pra-
šiča. Cena vina od 0,80 € dalje. 
Tel.: 031 657 195

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

Lesene vinske sode (600 l, 500 
l, 300 l, 250 l in 2 x 200 l), mo-
žne za uporabo, prodam. Bliži-
na Senovega. Tel.: 031 564 785 

Prodam škropilnico Zupan – 
atomizer (400 l) za sadovnjak 
ali vinograd, dobro ohranjeno. 
Tel.: 041 222 351

Kupim alfa kotel (120–150 l), 
prodam suha mešana drva. 
Tel.: 031 843 282

Prodam kotel za žganjekuho 
(60 l) in kotel za koline iz ner-
javečega jekla (60 l). 
Tel.: 041 395 718 

Prodamo sveže ocvirke in ko-
ruzo v zrnju. Tel.: 051 361 635

ŽIVALI

Prodam bikca, starega 10 te-
dnov. Tel.: 031 717 064 

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

Prodam dve pašni telici, sta-
ri sedem mesecev iz ekološke 
reje. Tel.: 051 363 447

Prodam teličko LS, staro 6 me-
secev, težko 260 kg. 
Tel.: 041 377 860

Prodam mlado kravo s tele-
tom, pripuščeno, primerno za 
nadaljnjo rejo. Leskovec pri 
Krškem. Tel.: 040 309 402

Prodam telico simentalko, 
staro 4,5 meseca, ali menjam 
za manjšo. Tel.: 031 557 084

Prodam prašiča, težkega oko-
li 220 kg, hranjenega z doma-
čo kuhano hrano. 
Tel.: 041 778 087

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, težke 20-50 
kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 120 kg, ter trofazni mlin 
'čekičar', cena po dogovoru, 
okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam svinjo, težko oko-
li 250 kg, hranjeno z domačo 
hrano. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 858 594

Prodam prašiča (cca. 150 kg), 
ječmen, radiatorje, žagi Stihl in 
Tomos ter dve gumi (16 col). 
Tel.: 031 730 830

Prodam svinjo, težko cca. 300 
kg, in manjše ter jedilni krom-
pir. Tel.: 031 897 928

Prodam 3 prašiče, težke 
100–140 kg, hranjene z do-
mačo hrano, okolica Dobove. 
Tel.: 041 243 497

Prodam 4 bele odojke, težke 
35 kg. Tel.: 07 49 56 236 ali 
041 380 075

Prodam odojke. 
Tel.: 041 379 287

Prodam svinjo, težko okoli 
200 kg, in dva odojka, težka 
25 kg. Tel.: 07 49 68 484

Prodam prašiča, težkega 
okoli 300 kg, in enega 170 
kg, hranjeni z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 51 092

Prodam prašiče za zakol, do-
mače reje. Tel.: 041 576 801

Prodam odojke, 25 kg, doma-
ča hrana, primerne za zakol, 
tudi možen zakol, in eno svi-
njo, primerno za predelavo. 
Tel.: 030 777 185

Prodam prašiča, težkega cca. 
200 kg, lahko polovico. Cena 
po dogovoru. 
Tel.: 031 397 434

Ugodno prodam prašiče in 
odojke, mesnati tip. Možen 
zakol. Kupec dobi božično da-
rilo. Tel.: 031 664 286

Prodamo 2 prašiča za zakol, 
okolica Leskovca pri Krškem. 
Tel.: 031 334 392

Prodam odojke, težke 25-30 
kg. Tel.: 07 49 78 289

Prodam prašiča, težkega 
okoli 170 kg. Hranjen z doma-
čo hrano. Tel.: 031 780 169

Prodamo mlado svinjo (160 
kg) za zakol in 3 pujske (40 
kg). Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 68 390

Prašiča (250 kg) in krškopolj-
ce (30-70 kg) prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam prašiče, težke 150 
kg, v okolici Šentjerneja. Cena 
2,10 €/kg. Tel.: 031 885 924 

Prodam mlade jarkice in 
peteline domačih pasem, 
krmljene z domačo hrano, in 
par gosi. Tel.: 07 48 27 448

Prodam očiščene domače pi-
ščance – zunanja reja, domača 
hrana. Cena 4 €/kg. 
Tel.: 041 469 140

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam oljni radiator za polo-
vično ceno, tehtnico 'račko', vi-
šnjevec in album z 2.000 znač-
kami. Tel.: 040 796 143

Prodam štedilnik na drva Go-
renje za gretje in kuhanje (šir. 
40 cm) in 4 m mešanih razse-
kanih suhih drv. 
Tel.: 041 395 718

RAZNO

Prodam 4 cinkane bokse za 
prašiče in tračni transporter, 
dolžine 6 m. Tel.: 041 871 403

Prodam nekaj AŽ 10 satarjev 
in starinsko prešo. 
Tel.: 031 501 801

Iščem pomoč pri urejanju 
manjšega vinograda z 250 trta-
mi (rezatev, vezatev, košnja, 
škropljenje) v bližini Čateža 
ob Savi. Tel.: 060 164 654

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

49-letni podjetnik z dobrimi 
nameni išče dekle brez otrok 
za vsestransko ljubezen, skup-
no živlenje. Tel.: 041 229 649,
 http://www.zau.si

Moški, 53 let, resen, urejen, 
želi spoznati resno partneri-
co ali prijateljico. 
Tel.: 070 207 036
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*Cena velja za model Renault Clio Life TCe 75 s paketom Cool (klima, radio) in že vsebuje redni popust v višini 2.200 €. Ob nakupu vozila in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek 
Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 400 € ter dodatni popust v višini 1.000 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu 
in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 – 5,2 l/100 km. Emisije CO2 104 – 118 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168 – 0,0458 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00019 – 
0,00129  g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 0,91. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter 
dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Že od 8.990 €*

Paket zimskih 
pnevmatik**

S paketom COOL
     radio + klima

+

07 391 81 14

Plesno skupino so pred dva-
najstimi leti ustanovile članice 
Aktiva kmečkih žena Tržišče – 
Rezi Kovač, Karolina Golob, 
Mimi Radič, Mili Majcen, Mi-
lena Hočevar in Jožica Kljukej. 
Danes v njej pleše enajst ple-
salk – Karolina Tratar, Iva 
Lindič, Mili Sitar, Anica Šega, 
Danica Zgonc, Saša Rantah, 
Neža Gačnik, Marinka Dolni-
čar, Vera Zagrajšek, Marjeta 
Rantah in Barbara Gačnik. 
Mične gospodične in gospe 
(najmlajša ima 14, najstarejša 
70 let) redno vadijo pod vod-
stvom Irene Muzga in Edite 
Skušek Kirar v prostorih nove 
osnovne šole v Tržišču enkrat 
na teden. »Irena in Edita za 
vsak ples sestavita plesne ko-
rake, upoštevata glasbo in tudi 
telesne zmožnosti plesalk,« 
pove članica skupine Mili Si-
tar. »Za vsak ples potrebuje-
mo tudi nova oblačila in za-
nje poskrbi naša dobra šivilja 
in prijateljica Renata Erman,« 
doda Iva Lindič, ki se je skupi-
ni, tako kot Mili, pridružila leto 
dni po ustanovitvi. Del njihove 
plesne predstave je koračnica 
Židana marela, ples z dežniki, 
ples s klobuki, Golica, Babilon, 
Poletna noč, Pancer tanc in kan 
kan. S slednjim vedno dvigne-

jo temperaturo in močno ogre-
jejo dlani obiskovalk in obisko-
valcev. 

Plesalke se rade spominjajo 
tudi svojih začetkov. »Zgodi-
lo se je bolj za šalo. Kot člani-
ce Aktiva kmečkih žena Trži-
šče smo razmišljale, kako bi 
bilo, če bi v okviru aktiva delo-
vala še plesna skupina. Kmalu 
se je zgodila prva plesna vaja 
in potem prvi javni nastop. Po 
njem so začela prihajati vabi-
la za nastope. Sedaj nastopa-
mo tako v Posavju kot drugod 
po Sloveniji in tudi izven dr-

žavnih meja. Naša stalnica je 
nastop na Festivalu za tretje 
življenjsko obdobje v Cankar-
jevem domu v Ljubljani, kjer 
smo letos nastopile že enaj-
stič, v letošnjem letu smo prvič 
sodelovale na festivalu praže-
nega krompirja, ki je potekal v 
italijanskem Doberdobu. Vseh 
nastopov v letošnjem letu smo 
imele devetnajst, a kljub vse-
mu je največji užitek še vedno 
nastop pred domačo publiko. 
Vsako drugo leto pripravimo v 
domačem kraju dobro obiska-
no prireditev Tržišče pleše,« 
povesta sogovornici in ome-

nita tudi nastop v televizijski 
oddaji Dobro jutro, kamor so 
bile plesalke vabljene že dvak-
rat. Še vedno se z velikim ve-
seljem plesalke spominja-
jo svojega najbolj odmevnega 
javnega nastopa v oddaji Slo-
venija ima talent pred osmi-
mi leti, kjer so v rahlo zadrego 
spravile celo pronicljivega čla-
na ocenjevalne komisije Bran-
ka Čakarmiša.

Mili in Iva omenita tudi, kdo je 
skupini izbral ime. »Nastopale 
smo že malo več kot leto dni, a 
o imenu nismo razmišljale. Po-

tem je prišel na nastop v Trži-
šče Tomaž Domicelj in takrat 
smo zaplesale tudi me. Pev-
ca je zanimalo, kako se ime-
nujemo, a ker takrat še nismo 
imele imena, je dejal, da smo 
mlade žurerke. Tako je naša 
plesna skupina dobila ime,« 
se nasmehneta in razkrije-
ta še nekaj načrtov. Eden iz-

med njih je, da se bodo plesal-
ke v letu, ki prihaja, naučile dva 
nova plesa, želijo se predstavi-
ti tudi na splavarjenju v Rade-
čah, nameravajo se udeležiti 
festivala praženega krompir-
ja, ki bo potekal v Postojni itd. 
»Ni nam žal za trenutke, ki jih 
preživimo skupaj. Lepo nam je, 

čeprav so včasih roke in noge 
po zaključenih vajah utrujene, 
včasih tudi ne gre vse po na-
ših načrtih, a to so izkušnje, ki 
jih pridobivamo znova in zno-
va. Če bi samo sedele doma 
pred televizijskim sprejemni-
kom, bi ne bilo mnogih spo-
minov, ki pogosto pričarajo 
nasmeh na lica. Povezuje nas 

prijateljstvo in veselje do ple-
sa, druženja in zabave, a tudi 
želja po ohranjanju zdravja in 
vitalnosti. Pri tem nas podpi-
rajo možje, otroci in vnuki,« še 
povesta in dodata, da je največ-
ja nagrada za njihov trud zado-
voljno občinstvo. 
� Smilja�Radi

Mlade žurerke iz Tržišča

Ime jim je izbral Tomaž Domicelj 
TRŽIŠČE – Mlade žurerke, plesna skupina, ki jo sestavljajo predvsem plesalke v srednjih letih, deluje že 12 let. Prvih deset let so delovale v okviru Aktiva kmečkih 
žena Tržišče, zadnji dve leti so del Društva upokojencev Tržišče. Širša slovenska javnost jih je pred leti spoznala ob nastopu v oddaji Slovenija ima talent, sicer pa 
pogosto nastopajo tako v domačih krajih kot tudi v tujini. 

Mlade�žurerke�s�plesom�Babilon�obujajo�antično�zgodbo.���

Plesni�nastop�s�kan�kanom�je�obvezen�del�plesnega�progra-
ma�Mladih�žurerk.�


