
 

Preobremenjeni 
in izgoreli

Tako trenutne razmere v ambulantah družinske 
(in splošne) medicine opisujejo zdravniki, ki se po 
lastnih navedbah vsakodnevno srečujejo z delom 
v izrednih razmerah, na kar so kot prvi med posa-
vskimi zdravstvenimi ustanovami javno opozori-
li zdravniki iz ZD Brežice, podobnega mnenja so 
tudi njihovi krški in sevniški kolegi.
 Stran 3

Rudi zadnji v starem,
Emma prva v novem letu
V brežiški porodnišnici se je lani rodilo 451 novo-
rojenčkov, zadnji med njimi je bil deček Rudi, ki 
ga je mamica Natalija Grubar iz Šentjerneja povi-
la uro in pol pred polnočjo. Že dobro uro po vsto-
pu v novo leto pa se je v letošnjo knjigo porodov 
kot prva vpisala deklica Emma, ki jo je rodila Paša 
Šljivić iz Radeč.
 Stran 3
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 24. januarja.
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Razstavili letno ustvarjanje

SREČNO NOVO LETO! – Kljub temu da je danes že deseti dan novega leta, vseeno velja še enkrat 
pogledati na prehod starega v novo leto, ki so ga številni po Sloveniji in seveda tudi v Posavju, čemur je 
botrovalo tudi ne preveč mrzlo vreme, preživeli na organiziranih silvestrovanjih na prostem. V Brežicah 
in Krškem so organizatorji poskrbeli za dvodnevno dogajanje, v Sevnici je bilo zabavno na zadnji dan 
leta. Najbolj bučno je bilo na brežiški glavni ulici, kjer je pelo in plesalo tudi veliko mladih (na fotografiji), 
pestro je bilo v sevniškem mestnem središču, tudi s silvestrskim programom za najmlajše, nekoliko bolj 
umirjeno, vsaj v silvestrskem večeru, je bilo na krškem Trgu Matije Gubca. Ta je bil bolj poln dan prej, 
ko je nastopil lokalni D'palinka band.  Foto: Rok Retelj

Franc Bogovič, evropski poslanec:

Ves čas sem 
poskušal prepoznati 
za Slovenijo koristne 
rešitve
 str. 4

POSAVSKA PROSLAVA   str. 6

OBČINSKI SVET BREŽICE  str. 2

SLAVNOSTNA AKADEMIJA  str. 9

ZNANJE IN VEŠČINE IZ DEPOJA   str. 24

PROJEKT NA JAGNJENICI  str. 8

VEČGENERACIJSKI CENTER BREŽICE   str. 7

BISTRIŠKI PRORAČUN 2019   str. 2

Stara šola z novimi vsebinami
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Obudili že pozabljene veščine

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - teoretični del usposabljanja
Krško, 31. 1. 2019. ob 15.30 
Brežice, 1. 2. 2019 ob 15.30

Info: 031 564 147
www.prah.si

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

Na sejme po nove posle 
Ste vedeli, da se posavska podjetja na mednarodne sejme 
pripravljajo tudi dve leti? Da morajo v le nekaj dneh v množici 
več deset tisoč dobro podkovanih obiskovalcev prepoznati in 
pritegniti bodoče poslovne partnerje? Da je Nemčija država, 
v kateri naša podjetja najraje razstavljajo? Na letošnjih 
prvih tematskih gospodarskih straneh Podjetno Posavje 
vam poskušamo približati del zanimivega sveta sejemskih 
nastopov posavskih podjetij.

Strani 14–17

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

Predstavite svojo dejavnost 
v Posavskem obzorniku.

Ponujamo vam 
več zanimivih možnosti oglaševanja.
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Prve seje v novem mandatu, 
ki jo je na začetku kot najsta-
rejši svetnik vodil Marijan Ži-
bert, se je udeležilo vseh 30 
svetnikov: mag. Andrej Viz-
jak, Vinko Ogorevc, Mila Le-
vec, Aleksander Gajski, Ivan 
Molan (pred potrditvijo nje-
govega županskega manda-
ta je bil uradno še svetnik, z 
naslednjo sejo ga bo zame-
njal Boštjan Šetinc), Tatja-
na Močan, Mihael Petančič, 
Mira Šuler in Katja Čanžar 
(vsi SDS), dr. Tomaž Terop-
šič, Stane Tomše, Igor Zor-
čič, Darko Udovič, dr. Stanka 
Preskar in Herman Premelč 
(vsi SMC), Matija Kolarič, 
Bogdan Palovšnik, Martina 
Živič in Bernardka Ogorevc 
(vsi SD), Jure Pezdirc, Mladen 
Strniša in Ferdo Pinterič (vsi 
Lista Sonce), Alenka Černe-
lič Krošelj in Matejka Kme-
tič (obe Ljudje za ljudi), Aljo-
ša Rovan in Peter Dirnbek 
(Levica), Jožica Sušin in Pe-
ter Skrivalnik (DeSUS), Mi-
ran Omerzel (SLS) ter Mari-
jan Žibert (ROK). Po podanem 
poročilu predsednika Občin-
ske volilne komisije Aleksan-
dra Zupančiča o izidu volitev 
v občinski svet in za župana 
– spomnimo, Molan je v dru-
gem krogu za dobrih 950 gla-
sov premagal Zorčiča – je Ko-
misija za potrditev mandatov 
članov sveta in ugotovitev iz-
volitve župana, ki so jo sestav-
ljali Vizjak, Zorčič in Pezdirc, 
preučila dve vloženi pritožbi 
kandidata in predstavnice lis-
te kandidatov zoper odločitev 
Občinske volilne komisije, ki 
bi lahko vplivali na potrditev 
mandatov članov občinskega 
sveta. Predstavnica liste kan-
didatov Angela Gregl se je pri-
tožila na račun izvolitve Kme-
tičeve, kandidat za občinskega 
svetnika Matej Šekoranja pa 

Tradicija pletenice gre dalje
BREŽICE – Pet dni pred božičem se je kot zadnji v naši regiji na ustanovni seji sestal 30-članski Občinski svet 
občine Brežice. Po slovesni prisegi starega in novega župana Ivana Molana je svet imenoval člane Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ), pri čemer je tudi že prišlo do prvih nesoglasij.

je imel pripombe na žreb, ki 
je določil, da v občinski svet 
ne gre on, temveč Ogorevčeva. 
Komisija je obe pritožbi zavr-
nila z utemeljitvijo, da noben 
svetniški mandat ni sporen. 

Še preden je Molan zaprise-
gel kot stari-novi župan, re-
koč: »Izjavljam, da bom svo-
jo dolžnost opravljal v skladu 
s pravnim redom Republike 
Slovenije. Pri izvrševanju svo-
je funkcije bom ravnal resno in 
odgovorno v korist in za blagi-
njo občank in občanov občine 
Brežice«, in si prislužil aplavz 
svetnikov, je Žibert zaželel sve-
tnikom dobro sodelovanje, ne 
glede na to, v kateri stranki so, 
ter da skupaj delajo za dobro-
bit občine in občanov. Kot vele-
va tradicija že vse od leta 1994 
(ko je župan postal Jože Av-
šič), je nato Žibert Molanu pre-
dal pletenico v obliki srca, pri 
tem pa je etnologinja dr. Ivan-
ka Počkar med drugim deja-
la, da srčeva pletenica v sebi 
nosi dragoceno sporočilnost, 
ki se nanaša tudi na vodenje 
in upravljanje občine ter župa-
na med drugim zavezuje tudi k 
srčnosti: »Tudi vaše delo in us-

peh sta povezana s srčnostjo, 
seveda pa tudi z znanjem, iz-
kušnjami, spretnostjo in mod-
rostjo. Na srčnost in modrost 
pri vaših županskih in svetni-
ških opravilih naj vas, spošto-
vani župan, svetnice in sve-
tniki, večkrat spomni misel o 
kruhu – da bo občinski hlebec 
kruha vsaj približno pravič-
no razdeljen. Izvoljeni ste od 
ljudstva – da boste zanj srčno 
odločali.«

Svetniki so na dnevnem 
redu imeli samo še eno toč-
ko, in sicer imenovanje KVI-
AZ-a. Svetnica Čanžarjeva je 
prebrala svoj predlog sesta-
ve komisije, in sicer Vizjak kot 
predsednik, Pezdirc kot pod-
predsednik, kot člani pa Ogo-
revc, Močanova, Ferdo Pinte-
rič, Skrivalnik in Kmetičeva. 
Svoja predloga sta navedla 
tudi Rovan in Zorčič. Nekate-
ri svetniki so se pri obrazlo-
žitvi svojega glasu obregni-
li predvsem ob to, da v prvem 
predlogu sploh ni predstavni-
kov njihovih svetniških skupin. 
Zorčič je menil, da so jih pri se-
stavi članov komisije izključili: 
»Del političnega prostora se tu 

želi izključiti, morda tudi zato, 
da se nekatere stvari pospra-
vijo pod preprogo.« Po Kola-
ričevih besedah prvi predlog 
sestave KVIAZ-a izključuje več 
kot polovico občinskega sveta, 
Preskarjeva je dejala, da je žu-
pan šel v volilno tekmo z bese-
dami, da bo župan vseh obča-
nov, zato je pričakovala, da bo 
tudi občinski svet deloval v ko-
rist vseh občanov, »ne pa že na 
prvi seji absolutno izključujo-
če«. Vizjak je povedal, da bodo 
svetniki SDS predlog podprli, 
saj »komisija združuje tiste, ki 
želijo tvorno sodelovati za na-
predek te občine in pri tem je 
treba biti selektiven«. Po bur-
ni razpravi sodeč je bilo o potr-
ditvi predloga Čanžarjeve moč 
sklepati, da bi bil lahko celo za-
vrnjen, a na koncu so ga s 16 
glasovi za in 12 proti svetniki 
vseeno podprli, kar pomeni, da 
bodo naslednja štiri leta, kot že 
prej omenjeno, KVIAZ sestav-
ljali trije svetniki SDS, dva Lis-
te Sonce ter po en iz Ljudje za 
ljudi in DeSUS. Molan je čisto 
na koncu še »podaljšal« man-
dat svojima podžupanoma, ki 
bosta še naprej Čanžarjeva in 
Pezdirc.  Rok Retelj

Skupinska fotografija članov brežiškega občinskega sveta v mandatu 2018–2022 (manjka-
jo Preskarjeva, Rovan in Dirnbek)

SEVNICA, PLANINA – Ureditev približno dva kilometra dol-
gega makadamskega cestnega odseka regionalne ceste Sev-
nica–Planina pri Sevnici naj bi bila zaradi zahtevnosti tere-
na zaključena sredi letošnjega leta.

V mesecu novembru leta 2017 se je začela prenova regional-
ne ceste Sevnica–Planina pri Sevnici. Le-ta naj bi se zaradi zah-
tevnega terena (makadamsko cesto na eni strani omejuje strma 
gozdnata vzpetina, na drugi deloma slabo zavarovano in globo-
ko korito potoka Sevnična) končala v letošnjem juniju. Moderni-
zacija omenjenega cestnega odseka na meji med občinama Sev-
nica in Šentjur, ki povezuje kozjansko, obsoteljsko ter posavsko 
območje, obsega gradnjo novega vozišča, večje število premostit-
venih objektov ter podpornih konstrukcij, utrditev brežin in od-
vodnjavanja, postavitev varovalne ograje, prometne signalizaci-
je in druge potrebne cestne opreme.
Zaradi obnove je cesta Sevnica–Planina zaprta za ves promet, 
priporočen obvoz je na relaciji Sevnica–Radeče–Celje–Šentjur–
Planina pri Sevnici, čeprav domačini uporabljajo tudi možnost 
vožnje mimo Krakovega skozi Jurklošter in dalje na Planino (in 
obratno), nekateri pa čez Podsredo. Tisti, ki se morajo vsako-
dnevno voziti v službo in pri tem izberejo še kakšno bližnjico, 
se nad počasnostjo del pritožujejo, a če bo delo opravljeno, kot 
mora biti, bodo ob težko pričakovanem odprtju posodobljene-
ga cestnega odseka vsi zadovoljni.  S. Radi

Bo cestni odsek dokončan letos?

Na meji med sevniško in šentjursko občino poteka prenova 
cestnega odseka Sevnica–Planina.

BISTRICA OB SOTLI – Občin-
ski svet v Bistrici ob Sotli je 
18. decembra opravil s prvo 
obravnavo občinskega pro-
računa za leto 2019, v kate-
rem načrtujejo za 2,08 mili-
jona evrov prihodkov ter na 
odhodkovni ravni 2,77 mili-
jona evrov. 

Kot napoveduje župan Fra-
njo Debelak, bosta glavni na-
ložbi ureditev prostorov v kul-
turnem domu v višini 300.000 
evrov ter hidravlične izboljšave 
vodovodnega omrežja, za kate-
re se v prihodnjem letu planira 
blizu pol milijona evrov. »Pro-
račun za leto 2019 je močno in-
vesticijsko naravnan. Največja 
postavka so hidravlične izbolj-
šave vodovodnega omrežja, ki 
so v celoti vredne 1,5 milijona 
evrov, vendar bo projekt v ce-
loti realiziran v prihodnjih treh 
ali štirih letih. Druga največja 

KRŠKO – Na 1. korespondenčni seji občinskega sveta občine Kr-
ško, ki je bila izvedena 4. januarja, so svetnice in svetniki potr-
dili mandat Jožici Mikulanc, ki je na lokalnih volitvah kandidi-
rala na listi stranke SLS in bo v občinskih klopeh nadomestila za 
župana izvoljenega mag. Mirana Stanka. Hkrati so potrdili tudi 
predlagano sestavo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki jo sestavljajo Dušan Dornik (SMC), Jože Olovec 
(SDS), Boštjan Pirc (SLS), Aljoša Preskar (NSi), Jože Slivšek 
(SLS) in mag. Nataša Šerbec (SD).  B. M.

Kulturni dom in vodovodi
postavka je ureditev knjižni-
ce in kulturnega doma, torej 
vseh prostorov, ki so še preos-
tali za ureditev na tem objektu, 
s čimer bomo lahko prestavi-
li knjižnico v večje in za dosto-
pnost invalidov primernejše 
prostore, hkrati pa pridobiva-
mo še nove uporabne prosto-
re, bodisi za pisarne ali pod-
jetniški inkubator, medtem ko 
se bo v kulturnem domu ure-
dila tudi kinodvorana. Precej 
projektov imamo načrtova-
nih na infrastrukturi in občin-
skih zgradbah, skušali bomo 
urediti nova stanovanja. De-
bata ob obravnavi proračuna 
je bila dobra in konstruktivna, 
imamo dobre svetnike, česar 
sem zelo vesel,« je izpostavil 
župan. Za obnovo kulturnega 
doma načrtujejo državna ne-
povratna sredstva, izkoristiti 
pa nameravajo tudi možnost 
brezobrestnega zadolževanja 

v višini 107.000 evrov. Obeta-
jo si še za okoli 20.000 evrov 
evropskih sredstev v treh 
manjših projektih. Naložili jih 
bodo v vzpostavitev e-kolesar-
nice v poslopju Gabronke, radi 
bi vzpostavili stalno razstavo 
kovaškega orodja ter postavi-
li zunanje fitnes naprave pri 
osnovni šoli.

Svetniki so v razpravi med 
drugim predlagali, naj se pre-
tehta smiselnost urejanja no-
vih prostorov v podstrešnem 
delu kulturnega doma, saj da 
ima občina že dovolj prostorov 
za potrebe delovanja društev, 
podprli pa so ureditev novih 
prostorov za knjižnico. Glede 
Bratuševe domačije, v katere 
notranjo obnovo naj bi v pri-
hodnjem letu vložili 80.000 
evrov, je bilo izpostavljeno, 
naj se najprej določi vsebina, 
ki jo želijo dati stavbi, in ugo-

tovi, ali morebiti obstaja kak-
šen poslovni interes.

V nadaljevanju so imenova-
li delovna telesa občinskega 
sveta in nadzorni odbor ter 
potrdili cene storitve pomoč 
družini na domu, ki jo izvaja 
podjetje Senior, Center za po-
moč starejšim, Lidija Umek s.p. 
Cena se ne bo spreminjala, to-
rej bodo uporabniki za efektiv-
no uro med delovnikom odšteli 
5 evrov, skupna cena s subven-
cijo občine pa bo znašala 17,92 
evra. Storitve, opravljene v ne-
deljo in v času praznikov ter 
dela prostih dni bodo za upo-
rabnike znašale 5,52 evra, ob-
činska subvencija takrat zna-
ša 14,25 evra. Občinski svet je 
potrdil še imenovanje Andreje 
Reher za predstavnico občine 
v Svet lokalnih skupnosti Cen-
tra za socialno delo Celje. 
 E. Šterlek

Potrdili Mikulančevo in komisijo

KRŠKO – Četudi naj bi bila dela na temeljiti obnovi videmske ob-
voznice od priključka tretjega krškega mostu v smeri tovarne 
Vipap po terminskem planu zaključena že v mesecu decembru, 
je zapora prometa na navedenem odseku podaljšana. K temu je 
prispevalo več okoliščin, predvsem pa dela podjetja Adriaplin 
in nekatera nepredvidena zemeljska dela in rušitve. Posledično 
tudi ni bil dokončan prvi sloj asfalta, trenutno pa izvajanje del 
tudi ne omogočajo zimske razmere. Pa vendar naj bi bil, kot so 
nam sporočili iz Občine Krško, promet po novem krškem mo-
stu sproščen že v začetku prihodnjega meseca, to je v februar-
ju, kar naj bi že v veliki meri prispevalo k razbremenitvi prome-
ta skozi Videm.  B. M. 

Že v februarju bo stekel promet 
po tretjem krškem mostu

Trenutno preplastitev krške obvoznice zavirajo nizke tem-
perature.
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Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v prvih dneh leta 
objavil podatek, da je bilo v lanskem letu v slovenskih porodni-
šnicah po še neuradnih podatkih 19.123 porodov (to pomeni 
blizu 19.500 novorojenčkov), kar je skoraj 600 ali tri odstotke 
manj kot v letu 2017. Število porodov oz. novorojenčkov sicer 
upada že vse od leta 2010 dalje, ko smo v samostojni Sloveni-
ji prvič po letu 1991 zabeležili več kot 22 tisoč rojenih otrok 
(vmes smo leta 2003 padli celo pod številko 17 tisoč), je pa tok-
ratni padec eden večjih oz. največji po letu 2015, zato morda 
terja malce več pozornosti. Če suhoparne številke ponazorimo 
malo bolj konkretno: skoraj 600 otrok manj predstavlja prak-
tično 30 šolskih razredov oz. eno večjo mestno šolo.
Čeprav tega ne moremo ne potrditi ne ovreči, saj bodo podat-
ki o številu porodov po občinah in statističnih regijah na voljo 
šele junija (!), ni nobenega razloga za sklepanje, da je v Posav-
ju kaj drugače. Delno temu pritrjuje že statistika iz brežiške po-
rodnišnice, kjer se je lani rodilo 58 otrok ali trije šolski razre-
di manj kot leto pred tem. Podatki NIJZ za obdobje 2013–2017 
za Posavje sicer kažejo, da v teh letih število porodnic pri nas ni 
upadlo oz. je celo malenkost naraslo (s 737 leta 2013 na 753 v 
letu 2017). Opazen padec beleži le občina Krško, manjšega ob-
čina Brežice, v ostalih občinah pa so zabeležili porast.
Razlogi za upadanje števila rojstev so večplastni, a kot pravi-
jo strokovnjaki, je eden med njimi zagotovo ta, da je v rodni 
dobi vse manj žensk, torej čutimo posledice zmanjšane rodno-
sti pred dvema in tremi desetletji. Mladi pravijo, da nimajo ot-
rok, ker nimajo (stalnih) služb, posledično prihodkov in reše-
nega stanovanjskega problema, starejši, da mladi stremijo le 
k udobnemu, uživaškemu življenju, v katerem je otrok pogos-
to dojet kot 'ovira'. Najbrž je v vsaki od teh perspektiv vsaj ne-
kaj resnice. A zavedati se moramo, da so otroci, ki bodo nekoč 
vplačevali v pokojninsko blagajno, edino upanje, da bo danes 
aktivna generacija nekoč uživala pokojnino. Alternativa bo po-
daljšanje delovne dobe proti 70. letu starosti ali uvoz delovne 
sile s priseljevanjem. To pa je ne le zgolj občutljivo politično, 
ampak tudi širše civilizacijsko vprašanje, s katerim se bo mo-
rala soočiti naša družba kot celota.

Manj otrok – 
negotova prihodnost

komentar

Popoldne 31. decembra je bilo 
v brežiški porodnišnici živah-
no, po hodniku in sobah se je 
slišala prijetna glasba. Dirigent 
Big band Orkestra Slovenske 
vojske Rudolf Strnad je s ki-
taro porodnicam in zdravstve-
nemu osebju pričaral nepo-
zabne trenutke, ki jih je z nami 
1. januarja delila tudi mamica 
prvorojene deklice v letu 2019 
Paša Šljivić iz Radeč. Kot je de-
jala, so prejšnji dan še plesali 
in se radostili, tokrat pa k sebi 
že stiska svojo štručko.

PRVA NOVOROJENKA 
JE EMMA
27-letna Paša in njen mož, 
31-letni Mihajlo Šljivić, sta 
svojo drugorojenko, ki se je 
pridružila štiriletnemu bratcu 
Nikoli, poimenovala Emma. 
Deklica se je rodila 1. januar-
ja ob 1.02, ob rojstvu je tehtala 
3100 gramov in merila 50 cen-
timetrov. »To je bil moj drugi 
porod, prvič sem prav tako 
rodila v Brežicah. Osebje je 
bilo vseskozi prijazno in vlju-
dno, nudili so mi vse udobje. 
Rok sem imela 28. decembra, 
v porodnišnico pa sem prišla 
včeraj,« je dejala mamica Paša, 
»saj je bilo že po roku, zato so 
me obdržali. Predrli so mi me-
hur, dobila sem svoje popad-

V Posavju je v novo leto prva prijokala deklica
BREŽICE – Prvi dan novega leta je bilo prijetno toplo in sonce je radodarno svetlikalo, kot da bi hotelo pozdraviti prvo novorojenko, ki je v brežiški porodnišnici 
privekala na svet že dobro uro čez polnoč. Starša sta jo poimenovala Emma. Skoraj dve uri in pol prej, ko se je že začelo poslavljati staro leto, je porodniško stati-
stiko leta 2018 s številko 446 kot zadnji zaključil novorojenček Rudi.

ke in naravno rodila. Zelo sem 
vesela in se odlično počutim.«

Mlada mamica ima sestro in 
brata, vnukinje se je razveseli-
la tudi njena mama. Tudi mladi 
očka ima brata in sestro. Njego-
va sestra, Sevničanka Gorda-
na, je bila ob svakinji ves čas 
poroda, pri porodnici pa je bila 
tudi v času našega obiska. Nav-
dušena je povedala, da je sreč-
na, ker je bila s svakinjo v po-
rodni sobi. Dedek Nikola in 
babica Mirka prav tako stanu-
jeta v Sevnici, oba sta prišla na 
obisk k novi družinski članici 
in se raznežila ob pogledu na 
njihovo malo princesko. Paša je 
ob koncu prijetnega druženja, 

ko je bilo v sobi pravo družin-
sko vzdušje, povedala še: »Med 
nosečnostjo nisem imela težav, 
porod je bil normalen, obe se 
dobro počutiva, zato bova šli 
gotovo že čez dan ali dva do-
mov.«

NA SILVESTROVO 
TRIJE DEČKI
Zadnji dan leta 2018 so prvi 
porod pričakali ob 5.15, ko 
se je rodil deček, v dopoldan-
skem času še en dečel, pravi 
korenjak pa je bil zadnji no-
vorojenček, ki sta ga starša iz 
Šentjerneja, 33-letna mami-
ca Natalija in 40-letni očka 
Dejan Grubar, poimenovala 
Rudi. Ob rojstvu, ki se je zgodi-

lo ob 22.35, je tehtal 4360 gra-
mov in meril 56 centimetrov. 
Zakonca imata že petinpol-
letnega sina Aljaža. Družin-
skega člana se veselijo po ma-
mičini strani sestri Sara in 
Rebeka ter babica Ana Mari-
ja Capl iz Krškega, po očkovi 
pa brata Andrej, ki ima sina 
Erika in Matevža, ter Mitja 
s hčerkama Kajo in Niko, pa 
tudi babi Milka in dedi Jože. 

»Porod je potekal brez težav, 
rok sem imela 7. januarja, ven-
dar je sinek nekoliko pohi-
tel. Nosečnost je bila normal-
na, težav nisem imela, se mi 
pa vseeno zdi, da je bilo tokrat 
nekoliko težje roditi kot prvič. 
Mogoče tudi zato, ker je bil 
prvorojenec težak le 3850 gra-
mov,« se je nasmehnila mlada 
mamica, pohvalila medicinsko 
ekipo in dejala, da se dobro po-
čuti. Izrazila je tudi veselje, ker 

je sinek priden ter že rad pije 
njeno mleko.

POROD NAJ BO  VAREN
Zdravniška ekipa, ki je pospre-
mila na svet zadnjega novoro-
jenčka in prvo novorojenko, 
je bila tokrat v sestavi gine-
kologa Bobana Gjakova, ba-
bice Andreje Žetuš, otroške 
sestre Renate Vidrih, dipl. 
med. sestre Anite Mujakić in 
pediatrinje Sanje Radić Lu-
garić. Z dr. Gjakovom sva se 
pogovarjala o minuli statisti-
ki, pojasnil pa je tudi, da gre-
do porodnice, če je porod nor-
malen, lahko domov že drugi 
dan, običajno pa tretji dan po 
porodu. Že po tradiciji je po-
rodnišnica tudi letos prvemu 
novorojenemu otroku podarila 
darilni bon. »Na željo pacientk 
prilagodimo porod v čim bolj 
naravnem okolju. Upoštevamo 

želje porodnic, stremimo pa k 
varnemu porodu. Pri vaginal-
nem porodu dopuščamo mož-
nost spremljevalca brez nado-
mestila, upoštevamo pa tudi 
prisotnost drugega spremlje-
valca, ne le očeta. Če pa je po-
rod s carskim rezom, spremlje-
valec ne more biti prisoten,« je 
še povedal dr. Gjakov in dodal, 
da za bodoče starše želijo obi-
skovanje šole za starše, kjer se 
pripravljajo na porod in nego 
novorojenčka. Razveselili so se 
tudi nove pridobitve dveh nad-
standardnih sob za porodnice, 
ki naj bi bili namenu predani 
že v tem mesecu. »Prenovljena 
je bila tudi porodna soba in del 
kopalnic. Upamo, da nam bo v 
prihodnje uspelo prenoviti še 
preostale prostore, da se bodo 
v naši porodnišnici vsi zares 
odlično počutili.«
 Marija Hrvatin 

Medicinska ekipa 1. januarja (ginekolog Boban Gjakov, dipl. 
babica Tjaša Bobnar in otroška sestra Marija Stanič) ob no-
vorojenki Emmi in mamici Paši 

Zadnji novorojenček Rudi z 
mamico Natalijo

Lani 451 novorojenčkov
Skupno število porodov v brežiški porodnišnici v lanskem letu 
je bilo 446, ker so se petkrat rodili dvojčki, je bilo tako 451 no-
vorojenčkov, od tega 235 dečkov in 216 deklic. Največ poro-
dnic je bilo iz krške (170) in brežiške občine (168), iz sevniš-
ke jih je prišlo 43, ostale so bile iz drugih slovenskih občin pa 
tudi s Hrvaške. Najstarejša porodnica je imela 43, najmlajša pa 
17 let. Največ porodov je bilo v mesecu oktobru – 44, najmanj 
pa v februarju in marcu – po 30. Carskih rezov so opravili 84, 
pri 64 porodnicah je potekal porod z epiduralno analgezijo. 

Piše: Peter Pavlovič
15 zdravnikov splošne in dru-
žinske medicine ZD Brežice s 
prvopodpisano strokovno di-
rektorico Zdenko Marinček, 
dr. med., spec. spl. med., se je 
pridružilo apelu njihovih ma-
riborskih in kranjskih kole-
gov, ki so v pismu, naslovlje-
nem na državne ustanove na 
področju zdravstva, naved-
li, da njihovo delovanje pote-
ka v izrednih razmerah, zato 
v nadaljevanju podajajo zahte-
ve in tudi predloge rešitev na-
stale problematike. Zahtevajo 
takojšnjo ureditev razmer, »da 
bo zdravnik končno imel čas za 
pacienta, kar v prvi vrsti vklju-
čuje predvsem administra-
tivno razbremenitev, tj. umik 
vseh nepotrebnih administra-
tivnih del oz. del, ki bi jih lahko 
opravljale druge službe«. Zah-
tevo utemeljujejo predvsem z 
vidika ogrožanja varnosti nji-
hovega dela, saj po njihovem 
mnenju ni več mogoče zagoto-
viti dobre kakovosti obravna-
ve pacientov. »To močno kvari 
odnos med nami in pacienti, ki 
imajo upravičeno pogosto ob-
čutek, da se jim ne posvetimo 
dovolj,« navajajo. Priznavajo, 
da so pri svojem delu podvrže-
ni izjemnemu časovnemu priti-
sku, zaradi česar se objektivno 
povečuje verjetnost nastanka 
strokovnih napak.

»Zdaj je žogica na vaši strani«
POSAVJE – Če kmalu ne bo sprememb, sledi kolaps sistema, v dopisu, poslanem decembra na pristojne in-
stitucije, opozarjajo zdravniki splošne in družinske medicine iz Zdravstvenega doma Brežice. Gre za pro-
blematiko preobremenitve, na katero so z javnim pismom opozorili že njihovi kolegi iz Maribora in Kranja.

Nadalje od pristojnih zahteva-
jo, da ustvarijo razmere, v ka-
terih bo družinska medicina 
postala privlačnejša za mlade 
kadre, in predlagajo, da nemu-
doma omogočijo ločitev dru-
žinske medicine od izvajanja 
drugih služb, predvsem služ-
be nujne medicinske pomoči 
in mrliško-pregledne službe. 
Oboje utemeljujejo s kritično 
potrebo, da se v sistem priva-
bi mlade zdravnike, ki se bodo 
z veseljem odločali za specia-
lizacijo iz družinske medici-
ne. Zahtevajo tudi uvedbo iz-
vajanja ambulantnega dela le 
enkrat tedensko v popoldan-
skem turnusu (namesto aktu-
alnega dvakratnega), »saj bi 
tako mladim kolegom z dru-
žinami omogočili lažjo prila-
goditev družinskega življenja 
službenemu«. Naslovnikom 
pisma, se pravi ustanovite-
ljem, zdravstvenim politikom, 
zdravstvenim zavarovalnicam 
in vsem drugim odgovornim, 
zdravniki sporočajo: »Zdaj 
je žogica na vaši strani!« Od 
njih zahtevajo takojšnje uk-
repe: »Nič vas ne prosimo, saj 
so spremembe pogojev naše-
ga delovanja, katerih izvedba 
je v vaši pristojnosti, nujne.« 
V nasprotnem primeru jih kot 
predstavniki nosilnega pokli-
ca v zdravstvu z vso odgovor-

nostjo opozarjajo, da sledi ko-
laps sistema. 

Po besedah strokovne direk-
torice ZD Krško Janje Zorko 
Kurinčič, dr. med., spec. spl. 
med., so tudi zdravniki družin-
ske medicine iz ZD Krško pod-
prli ta apel, pobudo za široko 
podporo je dal tudi Praktik.
um, sindikat zdravnikov dru-
žinske medicine. »Vsi, ki de-
lamo na primarni ravni, ima-
mo podobne težave. Dnevno 
v ambulantah pregledamo v 
povprečju 50 in več bolnikov, 
ZZZS nas obremenjuje z doda-
tnimi administrativnimi stori-
tvami, počutimo se preobre-
menjene in izgorele, za delo s 
posameznim bolnikom imamo 
preprosto premalo časa,« nam 
je povedala. V ZD Krško, ki je 
učna ustanova za specializante 
družinske medicine, pediatrije 
in urgentne medicine, po nje-
nih podatkih trenutno zaposlu-
jejo štiri specializantke družin-
ske medicine. »Vsi se trudimo, 
da bi mladim kolegom v naši 
hiši nudili prijazno, kreativno 
delovno okolje, z dobro med-
sebojno komunikacijo in stal-
no strokovno podporo. Zave-
damo se, da bomo samo na tak 
način pridobili mlade zdravni-
ke za delo na primarni ravni in 
v naši hiši.«

Ivana Jelovčan, dr. med., spec. 
druž. med., iz sevniškega ZD 
priznava, da se tudi pri njih so-
očajo s perečim pomanjkanjem 
družinskih zdravnikov in s pre-
obremenjenostjo. »Kljub ak-
tivnemu iskanju ni zanimanja 
za delovno mesto zdravnika 
na NMP, kar bi nas vsaj delno 
razbremenilo, saj zdaj delamo 
hkrati v ambulanti in na NMP,« 
opisuje in dodaja, da sicer ne-
dopustno in prepovedano delo 
v ordinaciji in obenem na ur-
genci pomeni kratenje pravic 
bolnikov do ustreznega spre-
jema, pogovora in kasnejše-
ga odločanja o načinu reševa-
nja njihovih težav. »Kljub temu, 
da je politika sprejela standar-
de in normative, ki jih je prip-
ravila stroka, se naše obre-
menitve niso zmanjšale. Tudi 
specializaciji, ki sta najbolj de-
ficitarni, ker sta najbolj obre-
menjeni, sta ravno zaradi tega 
postali nezaželeni med mla-
dimi zdravniki,« še pravi Je-
lovčanova. Strokovni direktor 
ZD Sevnica Božidar Grobolj-
šek, dr. med., spec. spl. med., je 
še bolj pesimističen, saj ne vidi 
niti orodja, s katerim bi prišli 
do rešitve, če se ne bo upošte-
valo predlogov zdravnikov, »saj 
bo izgorevanje zdravnikov pri-
vedlo do zloma na primarnem 
nivoju«. Rok Retelj
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UMRLA POD LASTNIM VOZILOM – 7. 1. se je nekaj po 15. 
uri na dvorišču stanovanjske hiše smrtno ponesrečila 60-le-
tna krajanka Pečic. Slednjo je povozilo njeno vozilo, ki ga je 
pred tem premaknila po rahlem klancu navzgor, pri čemer naj 
ne bi zategnila ročne zavore. Ko je izstopila iz vozila in hodi-
la proti hiši, se je vozilo pričelo premikati in jo povozilo. Izpod 
vozila so jo izvlekli gasilci PGE Krško z reševalci NMP Brežice, 
a so bile poškodbe, ki jih je utrpela, žal usodne in je premini-
la na kraju nesreče.

TATVINE OROŽJA IN STROJEV ZA DELO – V okolici Krškega 
je 4. 1. neznani storilec izkoristil odsotnost stanovalcev, vlo-
mil v stanovanjsko hišo in ukradel pištolo, malokalibrsko pu-
ško in naboje. Lastnik je oškodovan za 2000 €. Nepridiprav je 
v noči na 7. 1. nepovabljen obiskal tudi gostinski lokal na Ča-
težu ob Savi. Po vlomu je iz njega odnesel denarnico z menjal-
nim denarjem. V kraju Apnenik pri Boštanju je med 27. in 28. 
12. nekdo vlomil v počitniško hišo in dva gospodarska objek-
ta. Pri tem sta bila odtujena vrtna traktorja, motokultivator, ko-
silnica, motorni žagi in električno ročno orodje, lastnika pa oš-
kodovana za okoli 10.000 €. 
Večja gmotna škoda je bila povzročena tudi lastniku delavnice 
v Krmelju. Vanjo je bilo vlomljeno med 15. in 19. 12., vlomilec 
pa je iz nje odnesel varilne aparate, kotne brusilke in udarna 
kladiva v vrednosti okoli 6000 €. Sevniški policisti so obrav-
navali še tatvino v Zabukovju nad Sevnico, kjer sta z dvorišča 
stanovanjske hiše izginila vrtni traktor in motorna kosilnica v 
vrednosti 5000 €. 20. 12. si je zvečer na enem izmed avtoce-
stnih bencinskih servisov 32-letni Romun natočil v osebno vo-
zilo gorivo v vrednosti okoli 60 € in se odpeljal, ne da bi pla-
čal gorivo. Izsledili so ga in ugotovili, da je bil tudi Mercedes, ki 
ga je vozil, ukraden.

VINJEN NAD DRUŽINSKE ČLANE IN POLICISTKO – Brežiški 
policisti so na predzadnji večer v letu 2018 intervenirali v oko-
lici Brežic, kjer je krepko opit 45-letni moški nadlegoval in ža-
lil družinske člane. Pomiril se tudi ni ob prihodu policistov, še 
več, med postopkom je celo udaril policistko in ji grozil z ubo-
jem. Ukrotili so ga šele s prisilnimi sredstvi, odpeljali na pridr-
žanje, ga ovadili zaradi preprečitve uradnega dejanja uradni 
osebi in mu spisali globo zaradi kršitve javnega reda in miru. 
 Zbrala: B. M.

Zdravko Vegelj, Dol. Skopice: V januarju še ni-
koli nisem imel finančnih težav, saj se v praznič-
nem decembru v družini obdarujemo s skrom-
nimi pozornostmi in nič več od tega. Z ženo 
znava oceniti, koliko in kaj. Zdi se mi, da se z 
nakupovanjem in obdarovanjem pretirava, saj 
človek sploh ne potrebuje vseh teh stvari, pame-

tneje je, da si čez leto kupiš tisto, kar zares potrebuješ.

Anja Možic, Log pri Sevnici: Večino ljudi v de-
cembru zajame potrošniška mrzlica in imajo 
višje izdatke kot običajno, zato je januar mesec, 
ko je nakupovanj manj oz. se kupujejo osnovna 
živila. Sama teh težav nimam, saj že pred de-
cembrskimi obdarovanji presodim, katera da-
rila in za koga jih bom kupila. V trgovino je ved-

no dobro iti s seznamom, kaj potrebujemo. 

Marko Novak, Dolenji Leskovec: Družina je 
velika, zato je potrebno nabaviti kar veliko daril. 
Nekatera, obdarujemo se predvsem s praktični-
mi stvarmi, za katera že vemo kateremu družin-
skemu članu bodo prišla prav, nabavimo že pred 
decembrom, druge v zadnjem mesecu, tako da 
se finančni vložek nekako porazdeli in zato v ja-

nuarju na ta račun ne čutimo kakšnih finančnih posledic.

Meta Fekonja, Krško: Obdarovanje načrtujem 
skozi vse leto in si denar za ta namen tudi prih-
ranim. Če vidim kaj primernega, to takrat ku-
pim, a z darili ne pretiravam. Pri izbiri se osre-
dotočim na osebo in podarim to, kar menim, da 
ji bo všeč. Srečna sem, če lahko nekomu kaj po-
darim in to mi pomeni več kot darilo meni. Janu-

arja me nikoli ne boli glava zaradi decembrskega nakupovanja.

Pretiravanje pri decembrskem nakupovanju pri neka-
terih ljudeh povzroči precej finančnih težav v januarju. 
Ste tudi vi kdaj zaradi tega imeli težave oz. morali bolj 
previdno zapravljati v januarju ali znate oceniti, koliko 
si lahko privoščite v najbolj prazničnem mesecu v letu?

anketa

Je treba januarja zategniti pas?

Vaš petletni mandat v Evrop-
skem parlamentu se poča-
si izteka. Kako bi na krat-
ko ocenili to obdobje v vaši 
zdaj že dolgoletni politični 
karieri? Kako bi ga primer-
jali npr. s časom, ko ste bili 
župan, poslanec v DZ, minis-
ter za okolje in prostor?
Zelo sem hvaležen za to izku-
šnjo. Lahko rečem, da mi pri 
sedanjem delu zelo koristijo 
izkušnje iz krajevne skupnos-
ti, občine, nacionalnega parla-
menta in slovenske vlade. Sko-
zi vse te predhodne funkcije 
sem spoznal realno delo na te-
renu, med ljudmi. Zdaj sodelu-
jem pri urejanju oz. nastajanju 
evropske zakonodaje, prej pa 
sem bil njen izvajalec. To je kar 
velika prednost, saj ima veliko 
mojih kolegov, ki nimajo teh 
izkušenj, kar precej težav, ko 
npr. govorimo o bodoči kohe-
zijski ali kmetijski politiki, z ra-
zumevanjem, kako se to v pra-
ksi izvaja na terenu. V Odboru 
za regionalni razvoj ter Odbo-
ru za kmetijstvo in razvoj po-
deželja, kjer redno sodelujem 
kot član, sem se dobro znašel, 
nisem imel težav z vsebino, in 
lahko zatrdim, da sem na ne-
katerih področjih zaznamoval 
delo v Evropskem parlamentu. 

Glede primerjave dela s tistim 
v Sloveniji lahko mirno rečem, 
da je tukaj spekter dela precej 
širši, zato je bolje, da se osre-
dotočiš na določene teme in 
se s tistimi bolj poglobljeno 
ukvarjaš. Način dela je takšen, 
da se posamezno poročilo ali 
mnenje na podlagi točkovne-
ga sistema, ki odraža velikost 
posameznih političnih sku-
pin, dodeli poslanski skupi-
ni, ta nato izbere poročevalca, 
preostale politične skupine pa 
imenujejo svoje zastopnike, t. i. 
poročevalce v senci. Ta skupi-
na poslancev potem skupaj z 
asistenti in strokovnimi sode-
lavci pripravlja dokument, ki 
se na koncu sprejme na pri-
stojnem odboru, dostikrat pa 
tudi na plenarnem zaseda-
nju parlamenta. Poročeval-
ci morajo praviloma kar po-
drobno poznati vsebino, tako 
da so tudi razprave dosti bolj 
poglobljene in strokovne ter 
bistveno manj politične, kot 
smo tega vajeni iz slovenske-
ga parlamenta. 

Evropski parlament je sicer 
zelo odprta inštitucija, kjer 
poleg sprejemanja poročil, di-
rektiv, uredb, resolucij ... lah-
ko delaš ogromno stvari, ki so 
zelo pomembne za našo priho-
dnost. Takšen primer so nefor-
malne skupine. Sam delujem v 
Evropskem energetskem foru-
mu, kjer govorimo o spremem-
bah na energetskem področju, 
potem v skupini, kjer se ukvar-
jamo z razvojem podeželja, 
gorskih in hribovskih območij 
(RUMRA), v Evropskem inter-

netnem forumu (EIF) govori-
mo o trendih na področju digi-
talizacije. V okviru teh skupin 
se v parlamentu srečajo poli-
tika, stroka, gospodarstvo, pa 
tudi lobisti, tam lahko resnič-
no spoznaš določena področ-
ja in ljudi, ki so ključni akterji. 

Kaj od tega, s čimer ste se 
ukvarjali, ima oz. bo imelo 
največ vpliva (tudi) na živ-
ljenje v Posavju? 

Ves čas sem poskušal bodisi 
pri zakonodajnem delu bodisi 
v neformalnih skupinah pre-
poznati za Slovenijo koristne 
rešitve. Tukaj bi izpostavil dva 
projekta. Prvi so Pametne vasi 
kot nov koncept razvoja pode-
želja in tudi države kot celote, 
ki skuša odgovoriti na izzive 
digitalizacije in poseljenosti 
podeželja. Z madžarskim pos-
lanskim kolegom Tiborjem 
Szanyijem sva nosilca te inicia-
tive v Evropskem parlamentu, 
ki ima visoko podporo Evrop-
ske komisije in lahko postane 
pomemben del EU politik za 
podeželska območja. Seveda 
ob tem aktivno delam na tem, 
da bi bila Slovenija med prvi-
mi, ki bi koristila instrumen-
te in sredstva iz te pobude. 
In prepričan sem, da se bodo 
posavska podjetja in institu-
cije lahko zelo konkurenčno 
potegovala za projekte, ki jih 
bo ta iniciativa prinesla. Dru-
gi projekt pa je »Zavezništvo 
za mlade«, ki cilja na povezo-
vanje gospodarstva, izobraže-
vanja in lokalne skupnosti za 
ustvarjanje pozitivnega ekosi-
stema za gospodarski preboj, 
da bodo imeli naši mladi pri-
ložnost za zaposlitev in kako-
vostno življenje v Krškem oz. 
Posavju in jim ne bo treba za 
kruhom odhajati v Ljubljano 
ali tujino.

Evropski politični parket se 
pogosto zdi zelo oddaljen 
od vsakodnevnega življenja. 

Kako bi opisali pomen teh 
prizadevanj in projektov za 
povprečnega državljana oz. 
za naše okolje? 
V zgoraj omenjenem konceptu 
Pametnih vasi sem želel poi-
skati odgovore na dva procesa, 
ki se odvijata širom po Evro-
pi: prvi je pospešena migra-
cija ljudi s podeželja v velika 
mesta pa tudi iz revnejših re-
gij in držav v bogatejša obmo-
čja, drugi pa je velik pritisk na 

razvoj, ki ga ustvarja digitaliza-
cija. Ob podpori komisarja za 
kmetijstvo Phila Hogana nam 
je uspelo umestiti v proračun 
EU 3,3 milijona evrov za prip-
ravljalni ukrep s tega področ-
ja, dodatna sredstva se še obe-
tajo. Cilj projekta je zavedanje, 
da je treba digitalizacijo razvi-
ti tudi na podeželju. V Evropi 
je npr. pokritost mestnih oko-
lij s širokopasovnimi poveza-
vami 88-odstotna, na podeže-
lju pa polovico manjša. Če bo 
digitalizacija obšla evropsko 
podeželje, se bodo mladi še hit-
reje odselili. Pametne vasi si-
cer obsegajo še številne druge 
ukrepe, od uporabe delitvene 
ekonomije do učinkovitejšega 
socialnega varstva in izboljša-
nja zdravstvenih storitev.

Druga tema, s katero sem se 
precej ukvarjal, je biogospo-
darstvo, katerega cilj je na-
ravne materiale (kmetijski 
pridelki, lesna biomasa ...) 
s pomočjo novih tehnologij 
spremeniti v koristne materi-
ale, kot so bioplastika, sodobni 
gradbeni materiali, farmacevt-
ska industrija, kvalitetna krma 
ali pa okolju prijazna energija. 

Na osnovi dela na teh dveh 
področjih sem lani prejel nag-
rado priznane politične re-
vije The Parliament Magazi-
ne za najboljšega poslanca na 
področju raziskav in inovacij 
v letu 2018, moje delo je bilo 
prepoznano kot prispevek, ki 

je zaznamoval Evropski par-
lament. 

Mediji so zadnje mesece 
minulega leta precej pisa-
li o neuspešnosti črpanja 
sredstev evropske kohe-
zijske politike. V okviru fi-
nančne perspektive 2014–
2020 smo bili v Sloveniji pri 
tem precej neuspešni oz. 
celo med petimi najslabši-
mi državami EU. Kje tiči po 
vašem mnenju glavni vzrok 
za tak neuspeh pri črpanju?
Mislim, da se je začelo že z na-
pačno zastavljenimi priorite-
tami v letu 2013 v času vlade 
Alenke Bratušek, ko je bilo kar 
40 % sredstev namenjenih t. i. 
pametni specializaciji. To je 
področje, ki je v Sloveniji po-
polnoma napačno razumlje-
no kot »mehke vsebine«, kjer 
se običajno pišejo projekti za-
radi projektov. V bistvu gre za 
to, da je treba znati deležni-
ke, od lokalne in državne rav-
ni, gospodarstva do razisko-
valnega področja, povezati in 
jih spodbuditi, da se osredoto-
čijo na področja, kjer imamo 
kot država konkurenčno pred-
nost in na podlagi tega odpi-
rati nova delovna mesta v pa-
nogah, v katerih smo najboljši. 
Zdaj imamo tukaj popoln kaos, 
saj teh sredstev niti nismo za-
čeli črpati. 

Druga napačna usmeritev ta-
kratne vlade je bila, da niso 
hoteli dodeliti EU sredstev 
za regijske projekte. To je Ce-
rarjeva vlada popravila šele v 
zadnjem letu in je recimo v pa-
ket regionalnih projektov priš-
la tudi krška obvoznica, o če-
mer v začetku mandata sploh 
niso hoteli govoriti. Kar se 
mene tiče, je tukaj Cerar kot 
premier padel na celi črti, ker 
se temu preprosto ni dovolj 
posvečal.

Velik problem je tudi, da se je 
že v času Bratuškove in po-
tem še kasneje popolnoma 
razletela ekipa, ki se je stro-
kovno ukvarjala s tem podro-
čjem, predvsem zaradi politič-
nih kalkulacij. Ti ljudje so bili, 
lahko mirno rečem, izgnani, 
med njimi tudi npr. nekdanja 
državna sekretarka Monika 
Kirbiš Rojs, sicer velika poz-
navalka področja kohezijskih 
sredstev, s katero sva v lan-
skem letu napisala strokov-
no knjigo »Sredstva Evropske 
unije od teorije do prakse«. V 
knjigi sva predstavila osnove 
delovanja evropske kohezijske 
politike in predlagala številne 
rešitve, kaj je treba narediti, 
da ne izgubimo prepotrebnih 
razvojnih EU sredstev.

K vaši izvolitvi na EU voli-
tvah pred skoraj petimi leti 
so odločilno prispevali pre-
ferenčni glasovi v vašem do-
mačem posavskem okolju. 

Franc Bogovič, evropski poslanec:

Ves čas sem poskušal prepoznati za Slovenijo koristne rešitve

Franc Bogovič

KRŠKO – Od Koprivnice do Bruslja, od krajevne skupnosti do Evropskega parlamenta. Tako bi lahko poe-
nostavljeno opisali življenjsko in politično pot Franca Bogoviča, ki po vodenju domače krajevne skupnosti, 
dolgoletnemu županovanju krški občini, opravljanju poslanske funkcije v Državnem zboru RS in tudi krat-
kotrajnemu ministrovanju zaključuje svoj prvi mandat evropskega poslanca.
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Ves čas sem poskušal prepoznati za Slovenijo koristne rešitve
Kako ste v tem času vzdrže-
vali stik s to bazo?

V Posavju sem redno priso-
ten, predvsem skozi konkret-
ne projekte, skozi katere se mi 
zdi, da lahko duh evropske po-
litike spravim v realen svet. 
Mislim, da je naloga poslancev, 
da to počnemo, da smo povezo-
valni členi. Seveda pa nisem bil 
samo v Posavju, ampak po vsej 
Sloveniji, samo na temo Pame-
tnih vasi sem imel več kot 20 
okroglih miz v Sloveniji in ne-
kaj tudi v tujini. Samo lani smo 
pripravili veliko mednarodno 
konferenco na Bledu na temo 
Pametnih vasi in sodelova-
li pri organizaciji dvodnevne-
ga mednarodnega dogodka na 
temo biogospodarstva. Ob pet-
kih, ko imamo poslanci nalo-
go, da delamo v svojih volilnih 
enotah, sem kar veliko krožil 
po celi Sloveniji, kjer posku-
šam ljudem prisluhniti in jim 
tudi neposredno predstaviti, 
včasih zelo zapleteno evropsko 
politiko, na preprost razumljiv 
način. Evropska politika zelo 
vpliva na naše vsakdanje živ-
ljenje, precej bolj, kot si misli-
mo, in vse premalo je poudarka 
na tem, zato se vse dogajanje 
v Bruslju državljanom zdi tako 
oddaljeno.

Kako sicer ocenjujete delo 
posavskih občin oz. njihovih 
vodstev v zadnjem mandatu? 
Volivci so vse župane nagra-
dili še z enim mandatom – 
upravičeno?
Če generalno gledamo delo žu-
panov in občin v zadnjih 20 le-
tih, mislim, da Posavje dobro 
sledi hitremu tempu razvoja. 
Uspeli smo izvesti nekaj veli-
kih projektov, kot so hidroelek-
trarne, avtocesta, energetika 
se dobro razvija, na noge se je 
postavila kovinsko-predeloval-
na industrija, v zadnjem času 
tudi lesno-predelovalna. Pri 
tem razvoju imajo tudi občine 
pomembno vlogo. V prejšnjem 
mandatu nisem preveč po-
drobno spremljal proračunov, 
čeprav so me nekateri v volilni 
kampanji obtoževali, da moč-
no vplivam na življenje tukaj, 
ampak sem skušal s konstruk-
tivnim pristopom sodelovati 
tako s krškim kot ostalimi žu-
pani. Mislim, da župani dobro 
delajo in da to potrjujejo tudi 
rezultati na volitvah. 
 
Kako ocenjujete izide volitev 
v krški občinski svet in po-
novno izvolitev vašega nasle-
dnika mag. Mirana Stanka, 
ki ni bila tako samoumevna, 
kot je marsikdo pričakoval?
Na lokalno politiko v Krškem 
sem postal pozoren kakšno 
leto in pol pred volitvami, ko 
se je začela organizirana ak-
tivnost nosilcev skupne kan-
didature SMC in SDS. V njej 
nisem slišal nobenega pamet-
nega predloga v dobro občine, 
ključna ideja je bila, da je 20 let 
vladavine SLS-a v Krškem do-
volj. Takrat je bila tudi še dile-
ma, ali bo sedanji župan znova 
kandidiral ali ne in mogoče je 

kdo pripravljal teren za kakšne 
drugačne volitve. Potem se je 
začela prvič, odkar pomnim, v 
naši občini za moje pojme de-
struktivna, negativistična kam-
panja, ki tistim, ki so jo vodili, 
kaj veliko ni koristila, SLS je do-
bila celo en mandat več v ob-
činskem svetu. Še enkrat več 
se je umirjena, odgovorna po-
litika, v kateri se ni odgovar-
jalo na neke pritlehne provo-
kacije, pokazala kot tista, ki jo 
ljudje priznajo, jo je pa treba z 
dobrim delom logično ves čas 
upravičevati. 

Kljub temu je nekatere pri-
vržence SLS motilo, da so 
vsaj na vodilnih mestih po-
sameznih enot kandidirali 
le stari obrazi. Bo zaradi tega 
stranki v prihodnosti kaj tež-
je v lokalnih razmerah?
S tem se zdaj resno ukvarja-
mo. Ekipa, ki je leta 1998 zma-
gala na lokalnih volitvah, je 
bila praktično udarna tudi na 
zadnjih volitvah. Zelo sem ve-
sel odličnega rezultata v občin-
skem svetu. V četrti volilni eno-
ti smo dobili kar štiri svetnike, 
med njimi tudi mlado svetni-
co in svetnika, za katera upa-
mo, da bosta jedro krške SLS 
v prihodnje. Hkrati je zelo v 
redu, da smo v nekaterih kra-
jevnih skupnostih začeli iska-
ti mlade ljudi, ki so nam blizu, 
niso pa nujno člani stranke. Če 
ste bili pozorni, je med predse-
dniki krajevnih skupnosti kar 
nekaj novih, mladih obrazov. 
Absolutno je naloga občinske-
ga odbora SLS pomladiti ekipo 
in dati priložnost mlajšim, kot 
smo bili mi takrat, pred 20 leti.

Tudi vaš sin je prevzel vode-
nje vaše domače KS Kopriv-
nice.
Ja, moram priznati, da sem mu 
malce v šali rekel: »Pa saj si do-
volj star, jaz sem s 35 leti pos-
tal župan, pa še ti naredi nekaj 
za svoj kraj.« Na to nagovarja-
nje je šel na listo za krajevnega 
svetnika in na koncu so ga celo 
izbrali za predsednika. To je ta 
mlada generacija 30+, ki mora 
prevzemati odgovornost in na-
rediti nekaj za svoj kraj. 

Slovenska politična scena 
po več kot četrt stoletja sa-
mostojne države še vedno 
ni »konsolidirana« in stabil-
na, kot sami pravite, oblast 
praktično vsaka štiri leta 
prevzame tik pred volitvami 
ustanovljena politična stran-
ka »novih obrazov«, tradici-
onalne stranke, kakršna je 
tudi vaša, pa ostajajo na ob-
robju državne politike … Se 
bo po vašem mnenju ta trend 
še nadaljeval?
Zagotovo niso ne Marjan Ša-
rec, niti Miro Cerar, pa tudi kdo 
drug takšne 'politične perle', da 
bi dosegli tako dober rezultat, 
če to ne bi bila želja določene 
ekonomsko-politično-medij-
ske srenje, ki je v teh ljudeh 
videla garant za nadaljevanje 
stanja, ki nekomu v tej drža-
vi ustreza. Teh ljudi se je pri-
jel izraz »strici iz ozadja« in 

vsakih nekaj let nam servirajo 
novo »rešitev«. Če gledam me-
dijsko področje, je Delo v lasti 
lastnika Kolektorja, Dnevnik v 
lasti lastnika DZS, Večer v las-
ti prekmurskega gradbenega 
lobija … V teh vplivnih medi-
jih, s pomočjo nacionalnih in 
nekaterih komercialnih tele-
vizij, s sistematičnim usmer-
janjem javnega mnenja pač 
nekdo brez politične zgodovi-
ne lahko dobi priložnost. Nihče 
se ne vpraša, kako bo vodil dr-
žavo brez kadrov, ki imajo vsaj 
osnovne izkušnje in znanja in 
potem prvo leto ali dve vsi im-
provizirajo. Doslej so te nove 
»odrešenike« po dveh, treh le-
tih neuspešnega vladanja isti 
mediji tudi politično odstavi-
li. Danes težko rečem, če se bo 
isto zgodilo Marjanu Šarcu, ne 
bi pa bil presenečen, če bomo 
Slovenci to vajo zopet ponovili 
že čez leto ali dve. 

Boste na majskih evropskih 
volitvah znova kandidirali 
oz. kakšne načrte imate na 
političnem področju? Vaša 
nedavna kandidatura (uspe-
šna) na lokalnih volitvah pri-
ča, da se nameravate vrniti 
tudi v lokalno politiko.
Jaz se vrnem domov vsak petek 
in zelo rad živim tukaj. Tu živijo 
moji otroci in vnuki, zato mi ni 
vseeno, kaj se dogaja v doma-
čem kraju. Najbrž ne bi bil na 
listi za občinski svet, če ne bi 
opazil pri političnih konkuren-
tih negativistične politike brez 
pravih argumentov, ki je Krško 
ta trenutek res ne potrebuje. Z 
veseljem bom delo občinske-
ga svetnika korektno opravil, 
morda pa tudi prinesel kakšno 
koristno izkušnjo v naš prostor. 

Kar se tiče evropskih volitev, 
smo v SLS decembra na izvršil-
nem odboru odprli nominacijo 
za to, kdo bi šel na listo. Najver-
jetneje bom tudi sam na tej li-
sti. Mislim, da sem uspel dvig-
niti zavest znotraj SLS, da so 
volitve v Evropski parlament 
še kako pomembne. Hkrati 
smo Novo Slovenijo pisno po-
vabili k sestavi skupne liste, 
kjer se zdaj odločajo o tem. Ker 
je volilni sistem tak, da nagra-
juje povezovanje strank, meni-
mo, da bi bilo to modro. V na-
sprotnem primeru bomo sami 
sestavili kakovostno listo in 
verjamem, da lahko tudi sami 
osvojimo en mandat. 

Iz Evrope imate še eno za-
nimivo izkušnjo, povezano 
z varnostjo in napadi skraj-
nežev, saj ste bili v Strasbo-
urgu ravno v času streljanja 
11. decembra. Taki dogod-
ki zelo vplivajo na naš obču-
tek varnosti. Kako varna je 
Evropa po vašem mnenju?
Prav gotovo ni več tako mir-
na in varna, kot je bila še pred 
desetimi leti. Ko poskušaš ra-
zumeti, kaj se dogaja, menim, 
da je prišel izstavljen račun 
za neuspešno integracijo, ki je 
še večji tam, kjer je bil ta mi-
grantski tok močnejši že dlje 
časa kot posledica kolonializ-

ma. Francija je tipična takšna 
država, ki je imela odprte meje 
za ljudi iz svojih kolonij. Starši 
tega fanta, ki je moril v Stras-
bourgu, so denimo prišli v 
Francijo pred 35 leti, pa mama 
še vedno ne govori francosko. 
Ko je prišlo do brutalnega na-
pada na uredništvo časopisa 
Charlie Hebdo, nam je kole-
ga francoski poslanec povedal 
kruto resnico: v Franciji je bila 
takrat brezposelnost med mla-
dimi 20-odstotna, med mladi-
mi muslimani pa 50-odstotna. 
Gre za problem getov v pred-
mestjih velikih mest in znotraj 
tega je v Parizu kar naenkrat 
nekaj sto tisoče ljudi, med ka-
terimi je 50-odstotna brezpo-
selnost. Ti mladi ljudje so brez 
upanja odrinjeni na rob druž-
be in tako se začnejo kazniva 
dejanja, od majhnih tatvin, ro-
pov do radikalizacije in na kon-
cu terorizma. Enostavno je tre-
ba ljudem zagotoviti normalno 
prihodnost. To je problem za-
hodne, bogate družbe, ki ji in-
tegracijska politika ni uspela 
in je izgubila občutek za ena-
kopravnost ter pravično druž-
bo. Bojim se, da so ta dogaja-
nja izraz obupa in dolgotrajne 
zapostavljenosti ter pomanj-
kanja sistemskega pristopa k 
reševanju problemov najrev-
nejšega sloja prebivalstva, ki 
ga velikokrat sestavlja druga 
ali tretja generacija priseljen-
cev. 

Kar se tiče migracij, nikakor 
ne morem sprejeti teze o od-
prtih mejah, Evropa prepros-
to nima kapacitet, da bi spre-
jela toliko migrantov, kot bi jih 
želelo priti sem. Ključna nalo-
ga je obvladati ta tok v nekih 
normalnih številkah in nuj-
no zagotoviti integracijo, sicer 
bo slej kot prej prišlo do spo-
padov med staroselci in novi-
mi prišleki. Na drugi strani pa 
svetovne velesile ne smejo iz-
vajati pokvarjene politike veli-
kih interesov in ustvarjati no-
vih kriznih in vojnih žarišč po 
svetu, od koder se potem spro-
žijo vsi ti migrantski tokovi. 

Včasih se nam zdi, da pri nas 
še vedno živimo v 'milnem 
mehurčku' in da se nas te 
stvari ne dotaknejo nepos-
redno …
Slovenija je raj na Zemlji. Več 
kot vidiš sveta, bolj spoznaš, 
kako premalo se zavedamo, v 
kako lepi in urejeni državi ži-
vimo, v kateri so odnosi med 
ljudmi še vedno normalni, os-
tajamo človeku človek. V tem 
je tudi moja motivacija za pro-
jekt Pametnih vasi – ohraniti 
podobno poseljenost Slovenije 
in ne pasti v trend urbanizaci-
je, ki se napoveduje Evropi, da 
bo leta 2050 kar 80 odstotkov 
ljudi živelo v metropolitan-
skih regijah. Zaupati moramo 
ljudem s širokimi izkušnjami 
in hkrati aktivirati mlade. Iz-
boljšajmo, kjer lahko bolje de-
lamo, sicer pa pazimo na našo 
lepo Krško, Posavje, Slovenijo.

 Peter Pavlovič

BREŽICE – Brežiška Fakulteta 
za turizem Univerze v Maribo-
ru je 17. decembra s t. i. dnevom 
fakultete obeležila 9. obletnico 
svojega obstoja, ki jo je prosla-
vila s prireditvijo v fakultetni 
avli. Podelili so priznanja naj-
boljšim študentom, pedagogu in 
diplomantu fakultete. Lep uvod 
v prireditev so naredili učenci 
Glasbene šole Brežice s svojimi 
glasbenimi točkami. Nato je de-
kan izr. prof. dr. Boštjan Bru-
men v svojem govoru poudaril pomembnost in prispevek vsa-
kega študenta, saj le z njimi ustanova raste, tako po velikosti kot 
tudi po kakovosti. Dekan je ob spremljavi fotografij in ob izvirnih 
izjavah sošolcev nagrajenih podelil nagrade za najboljše študen-
te preteklega študijskega leta. Študenti, ki so v študijskem letu 
2017/18 dosegli najvišje povprečje ocen svojega letnika, so: Ili-
na Gjorgjievska, Nikola Stanković, Saša Kancler, Anja Lukan, 
Martina Senekovič, Petra Mikulčić in Alenka Valentinc. Naj-
višjo nagrado Fakultete za turizem, Zeleni kompas za leto 2017, 
je prejel Janko Virant. Omenjeno nagrado vsako leto podelijo 
najboljšemu diplomantu, ki je bil v času študija vsestransko ak-
tiven ter tako pomembno prispeval k prepoznavnosti fakultete 
in univerze na lokalni, regionalni ter mednarodni ravni. Po mne-
nju Študentskega sveta Fakultete za turizem, ki temelji na izve-
deni študentski anketi, je nagrado za najboljšega pedagoga fakul-
tete za preteklo študijsko leto prejela doc. dr. Andreja Trdina. 
Prireditev se je zaključila s skupnim fotografiranjem ter prijet-
nim neformalnim druženjem nagrajencev in gostov prireditve.
  Vir: Fakulteta za turizem

Vstopili v deseto leto delovanja

Prejemnik Zelenega kompa-
sa z dekanom fakultete

BLANCA – V prostorih osnovne šole na Blanci je potekal re-
gijski kviz gasilske mladine 2018 kot del programa dela 
mladinske komisije regije Posavje. Rdečo nit tekmovanja, 
ki sta ga soorganizirali posavska gasilska regija in Gasilska 
zveza Sevnica, so vodili Valerija Mirt, Gašper Janežič in Bo-
štjan Zemljak.

Med devetimi sodelujoči-
mi ekipami najmlajših (od 
7 do 11 let) so s konkuren-
co pometli pionirji PGD Ro-
žno iz GZ Krško, ki so osvojili 
1. mesto, 2. mesto je pripad-
lo PGD Trnovec in 3. mesto 
PGD Zabukovje (oboji iz GZ 
Sevnica). 
Mladinskih tekmovalnih ekip 
je bilo prav tako devet in med 
njimi so se najbolje odreza-
li člani gostiteljske, sevniške 
gasilske zveze, saj so osvoji-
li prva tri mesta: 1. mesto je 
pripadlo PGD Blanca, 2. mes-
ta so se razveselili v PGD Za-
bukovje in 3. mesta PGD Šen-
tjanž. 
Med gasilskimi pripravniki so tekmovale tri ekipe. V konkurenci 
mladih v starosti od 16 do 18 let je 1. mesto osvojilo PGD Blan-
ca (GZ Sevnica), 2. mesto PGD Brege (GZ Krško) in 3. mesto PGD 
Veliki Obrež (GZ Brežice).
Vsako izmed gasilskih zvez regije Posavje je zastopalo sedem 
ekip. Iz Gasilske zveze Krško so se tekmovanja udeležili mladi 
gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Brege, Rožno, Smed-
nik, Veliki Trn in Videm ob Savi, iz Gasilske zveze Sevnica se je 
za čim višjo uvrstitev boril gasilski podmladek z Blance, Šen-
tjanža, Trnovca in Zabukovja, iz Gasilske zveze Brežice pa so so-
delovali pripadniki gasilske mladine iz vrst PGD Cerina, Pišece, 
Sromlje in Veliki Obrež. 
Kot je potrdila predsednica gasilske regije Posavje Ana Somrak, 
je že dogovorjeno, da bo – potem ko je lani potekal v Trbovljah 
– 18. državni kviz gasilske mladine letos gostilo Posavje, na-
tančneje Gasilska zveza Krško. Regijo Posavje bodo na državnem 
tekmovanju, ki bo 30. marca 2019 v prostorih Šolskega centra 
Krško-Sevnica, zastopali pionirji iz PGD Rožno in PGD Trnovec, 
mladinci iz PGD Blanca in PGD Zabukovje ter gasilci pripravniki 
iz PGD Blanca in PGD Brege.
 Doroteja Jazbec

Regijski kviz gasilske mladine

Zmagovalna pionirska ekipa 
PGD Rožno (foto: Franci Gole)

Dobrodelni za Dano
KRŠKO - V sodelovanju Gostilne Kunst in Lions kluba Krško je v 
decembru potekala dobrodelna akcija za deklico Dano, ki obi-
skuje 4. razred in je težje gibalno oviran otrok. Gostilna Kunst 
je za Dano od vsake prodane malice namenila 0,10 evra, sku-
paj z Lions klubom pa so zbrali in Danini mamici predali skup-
no 600 evrov.  B. M. 
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SEVNICA – Na prednovoletnem sprejemu sevniškega župa-
na, ki je potekal 19. decembra v kulturni dvorani, je nav-
dušila vokalno-instrumentalna skupina srednje šole za go-
stinstvo in turizem iz Celja pod umetniškim vodstvom mag. 
Ingrid Slapnik. 

Ubrani glasovi mladih pevk in pevcev, ki so se pokazali tudi kot 
zelo dobri instrumentalisti, saj so zapeli tudi ob spremljavi sa-
ksofona, flavte, violine, violončela, klavirja, bobnov, kitare, tam-
burice, harmonike in baritona, so po skoraj dveurnem pevskem 
nastopu zbrano občinstvo »dvignili na noge« po treh pevskih do-
datkih. Skladbe – Only time, Non, je ne regrette rien, Poletna noč, 
My heart iz yours, Tri dni sem ljubil, Power of love, venček Avse-
nikovih in Slakovih, venček accapela … –so pričarale v dvorani, ki 
so jo scensko pripravili študenti Šole za hortikulturo in vizualne 
umetnosti Celje pod mentorstvom Slapnikove, ki je po rodu Bo-
štanjčanka, pravo praznično decembrsko vzdušje. 
V zaključnem delu koncerta je občinstvo nagovoril župan Srečko 
Ocvirk, ki je vsem zaželel prijetne in vesele božične ter novole-
tne praznike. Druženje se je nato nadaljevalo v spodnjih prosto-
rih sevniškega gasilskega doma ob klepetu in kozarčku, kjer je 
bilo slišati tudi mnenje o nastopu. »Ob takšnem koncertu, kot je 
bil današnji, smo lahko veseli, da obstajajo srednje šole, ki ima-
jo posluh za dijaki in dijakinje ter jim namenijo čas za razvijanje 
njihov talentov tudi izven pouka. Čestitke prof. Ingrid, ki uspe 
voditi takšen zbor že več kot desetletje,« je povedala njena nek-
danja sokrajanka iz Boštanja.  S. R.

Predpraznični sprejem in koncert

Celjska srednješolska pevska skupina je presenetila in nav-
dušila.

Slovesnost, ki so se je udeleži-
li posavski župani, podžupani 
in občinski svetniki, evropski 
poslanec, poslanci v Držav-
nem zboru in državni svetnik 
ter številni drugi Posavci in 
Posavke, se je pričela s priho-
dom in postrojem praporšča-
kov društev veteranov vojne za 
Slovenijo Posavje, Policijskega 
veteranskega društva Sever 
Posavje, Območnih združenj 
slovenskih častnikov ter Zdru-
ženj borcev za vrednote NOB.

Uvodoma je zbrane nagovoril 
gostitelj, župan občine Krško 
mag. Miran Stanko. Spom-
nil je na odločitev Slovenk in 
Slovencev pred 28 leti za živ-
ljenje v samostojni državi, pri 
tem pa pokazali največjo mero 
enotnosti v zgodovini. »Samo-
stojna država nam je omogoči-
la, da smo v polni meri lahko 
razvili svoje potenciale na vseh 
področjih. Če bi ostali del širše 
nekdanje države, bi bilo to ned-
vomno težje. Plebiscit je zato 
brez dvoma najpomembnejši 
politični akt v novejši sloven-

Osamosvojitev je zasluga naroda
KRŠKO – Občina Krško je bila znova organizator osrednje posavske proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti, s kate-
rim se spominjamo enotne odločitve slovenskega naroda za samostojno državo. Slavnostni govornik na slovesnosti v Kul-
turnem domu Krško je bil general Janez Slapar.

ski zgodovini,« je poudaril. Po-
vezovalni duh tistega časa in 
neomajna volja naj nam bos-
ta tudi danes navdih za priho-
dnost, je še dejal krški župan, 
še bolj uspešni pa smo lahko le, 
če bomo uspeli uresničiti, uve-

ljavili in spoštovali vrednote in 
načela, katerim smo se takrat 
zavezali. Ker smo se v minulem  
letu poklonili 100-letnici smrti 
našega največjega pisatelja Iva-
na Cankarja, je spomnil na nje-
govo razmišljanje o slovenski 
samostojnosti in navedel nje-
gove besede nekaj mesecev 

pred smrtjo: »Narod potrebu-
je v težkih časih vse svoje sile, 
kliče vse in vsakogar. Če kdaj, je 
v teh časih potreba, da si zvesto 
pogledamo iz obraza v obraz, 
da si sežemo v roke, se strne-
mo v eno vrsto«.

Letošnji slavnostni govornik je 
bil dolgoletni general in eden 
najpomembnejših posamezni-
kov osamosvojitvene vojne, 
takratni načelnik Republiške-
ga štaba Teritorialne obram-
be Janez Slapar. Spomnil je 
na razglasitev rezultatov ple-
biscita o samostojnosti pred 
28 leti. »Plebiscit, ki je pokazal 
neverjetno enotnost prebival-
cev Slovenije, je bil velika ob-
veza za politične odločevalce in 
tudi za nas, teritorialce, ki smo 
sprejeli odgovornost za vojaš-
ko zavarovanje Slovenije na 
njeni poti v samostojnost,« je 
dejal in povzel predhodne do-
godke, katerih posledica je bil 
plebiscit. Izpostavil je osamo-
svojitveno vlogo Teritorialne 

obrambe, ki je bila ustanovlje-
na leta 1968, leta 1995 pa se 
je preimenovala v Slovensko 
vojsko. »Teritorialna obramba 
leta 1900 ni bila ne partijska ne 
Demosova vojska, bila je naša, 
slovenska,« je poudaril in do-
dal, da takrat ni bila za nikogar 
moteča, kot je to postala v zad-
njem času, predvsem v boju za 
prilaščanje zaslug za osamo-
svojitev. »Interpretacije, da je 
bila osamosvojitev samo zas-
luga nekaterih posameznikov, 
so zgrešene. Osamosvojitev je 
zasluga številnih, predvsem pa 
celotnega naroda, ki je bil akti-
ven že nekaj let prej, je zaslu-
ga milijona in 290 tisoč Sloven-
cev, ki so na plebiscitu enotno 
oddali glas za našo samostoj-
nost.« Za zaključek je poudaril 
še: »Bodimo ponosni na pre-
hojeno pot. Bodimo ponosni 
na našo Teritorialno obrambo 
in njeno naslednico – Sloven-
sko vojsko.«

Posavsko občinstvo je s kon-
certom znova navdušil Simfo-
nični orkester Glasbene šole 
Krško pod taktirko Petra Gab-
riča ter s solistoma Anjo Žab-
kar in Aljažem Farasinom. 
Slovesnost je povezoval Žiga 
Kump, scenografijo so pri-
spevale članice Kulturnega 
društva Prostor vmes.

 Peter Pavlovič

Proslave se tradicionalno udeleži posavski politični vrh.

Slavnostni govornik general 
Janez Slapar

Na praznično okrašenem odru je znova navdušil Simfonični 
orkester Glasbene šole Krško.

BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so 30. decembra, na 
god sv. Feliksa oz. Srečka, leto že petič zaključili z gala novo-
letnim koncertom, na katerem so obiskovalci v Viteški dvo-
rani prvič sedeli na novih stolih.

Koncert, s katerim so zaokrožili leto 2018, ki je bilo v znamenju 
Evropskega leta kulturne dediščine, so odigrale tri mlade glasbe-
nice iz občine Krško: violinistka Nina Pirc, zaposlena v Simfonič-
nem orkestru RTV Slovenija, pianistka Nika Tkalec, profesori-
ca na Glasbeni šoli Vrhnika in strokovna sodelavka na Akademiji 
za glasbo, ter pevka Anja Žabkar, študentka opernega petja na 
Akademiji za glasbo v Zagrebu. Občinstvo so navdušile s sklad-
bami velikanov klasične glasbe (Chopina, Brahmsa, Mozarta, Pu-
ccinija …) in nekaterih manj znanih sodobnejših skladateljev.
Kot je uvodoma povedala direktorica muzeja Alenka Černelič 
Krošelj, je za njimi tako investicijsko kot programsko uspešno 
leto. Uresničili so vse načrtovane razstave, dogodke in projekte, 
v pokoj pa pospremili tri sodelavce: konservatorja-restavratorja 
Jožeta Lorberja ter kustosinji dr. Ivanko Počkar in Vlasto De-
jak. Uredili so novo recepcijo in muzejsko trgovino, obnovili sa-
nitarije v pritličju ter prenovili streho severnega in vzhodnega 
dela gradu, ravno na tokratnem koncertu pa so obiskovalci prvič 
sedeli na novih stolih, ki jih je izdelalo podjetje Stilles Sevnica. Pri 
56 tisoč evrov vrednem nakupu sta muzeju finančno priskočili 
na pomoč Občina in KS Brežice. Černelič Krošljeva se je zahvali-
la vsem podpornikom muzeja, ki bo v prihodnjem letu praznoval 
70-letnico, na čelu z županom Občine Brežice Ivanom Molanom, 
ki je tudi sam nagovoril zbrane in jim zaželel srečno novo leto.
 P. P., foto: PMB

Gala koncert na novih stolih

Na tokratnem koncertu so nastopile tri mlade glasbenice iz 
krške občine (z leve): Nika Tkalec, Nina Pirc in Anja Žabkar.

RADEČE – V dopoldnevu pred božičnim večerom se je na ob-
režju reke Save zbrala zavidljiva množica krajanov, ki so ob 
pristanu Turistično rekreacijskega centra Savus pospremi-
li šesti zaporedni potop penine v mrzlo Savo.

Idejni vodji dogodka, ki vsako leto privabi več Radečanov, sta 
poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Matjaž Han in 
znan sevniški enolog Zdravko Mastnak, ki sta se jima pri spu-
stu 300 steklenic v reko pridružila še gost, minister za kulturo v 
vladi Republike Slovenije Dejan Prešiček, in župan občine Ra-
deče Tomaž Režun.
Z izbrano vezno besedo je Duška Kalin, svetovalka za turizem pri 
KTRC Radeče, zbranim osvetlila razliko med penino in šampanj-
cem, ki ju mnogi pogosto kar enačijo, prav tako pa je k nagovoru 
povabila vse prej omenjene. Uvod v praznični čas je kulturno po-
pestril (pri)znan glasbenik Oto Pestner, ki je s svojim žametnim 
glasom zapel nekaj zimzelenih skladb, ter h kolektivnemu petju 
spodbudil tudi obiskovalce. Ob koncu potopa penine, ki bo zore-
la med valovi reke Save vse do letošnjega junija, je sledila zdravi-
ca obiskovalcev in gostov z Mastnakovo penino, za piko na i pa so 
bile na voljo tudi domače dobrote in pester nabor izdelkov, ki jih 
lokalni pridelovalci ponujajo na radeški tržnici. Druženje med in 
po potopu penine je tako navzočim prineslo prav poseben uvod 
v božično-novoletne praznike. D. Jazbec

Šestič potopili penino v Savo

Z leve: Pestner, Han, Prešiček, Mastnak in Režun

www.PosavskiObzornik.si

KRŠKO – Učenke in učenec Pevskega studia Anja, ki v Krškem de-
luje od septembra lani, so 23. decembra s svojo učiteljico in usta-
noviteljico studia Anjo Kramar izvedli božični koncert. Poleg 
nastopa Vokalne skupine GLOSS so kot solistke in solist številne 
zbrane poslušalce v Studiu 44 v starem mestnem jedru navdu-
šili: Tjaša Rupar, Neli Žagar, Mia Kočevar, Tanja Kragl, Nuša 
Bajc, Zea Pavlovič, Larisa Gnidica, Nina Kolarič, Lidija Čuč-
nik, Senta Jeler, Domen Pompe, Nina Vodeb, Tina Rupar, Ana-
marija Božič, Manca Petan, Naja Umek, Neža Jurečič, Marti-
na Olić, Maruša Žagar, Tjaša Žagar in Aja Molan. Na glasbilih 
so jih spremljali Jernej Šuštaršič, Robert Petan in Julijan An-
drejaš.  B. M., foto: Boštjan Colarič 

Božični koncert Anjinih učenk

Nastopajoči so z učiteljico Anjo Kramar (levo) koncert zaklju-
čili še z nekaj skupno odpetimi pesmimi.
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RAKA – 30. novembra je 
bilo v restavraciji Silves-
ter na Raki tradicionalno 
srečanje starostnikov iz 
KS Raka. Na povabilo KS 
Raka, Osnovne šole Raka, 
Društva upokojencev 
Raka in KO Rdečega križa 
Raka se je odzvalo okoli 
100 starostnikov, sreča-
nje so glasbeno, plesno in 
s skečem popestrili učen-
ci OŠ Raka, po kosilu pa 
še glasba ansambla Raški 
č'bularji. Mladinski pevski zbor pod vodstvom Anje Kramar se 
je predstavil s pesmijo Moja pesem, ostali učenci OŠ Raka pa 
so izvedli skeče in plesno točko. Po nagovoru predsednika sve-
ta KS Raka Silva Krošlja, predsednice DU Raka Fanike Metel-
ko in predsednice RK Raka Marije Vrhovšek je predsednica DU 
Raka podelila simbolična darila najstarejšemu moškemu udele-
žencu Janezu Pircu, najstarejšima udeleženkama Mariji Banič 
in Anici Pacek, rožo pa je prejel tudi najstarejši par, ki je letos 
tudi praznoval 50-letnico poroke. Druženje in obujanje starih 
spominov se je ob veselih zvokih Raških č'bularjev nadaljevalo 
v pozno popoldne.  A. H.

Raško srečanje starostnikov 

Najstarejši par na srečanju

VELIKA DOLINA – V 
organizaciji Društva 
vinogradnikov Dolina-
-Jesenice so 7. decem-
bra člani in prijatelji 
društva preživeli lep 
prednovoletni družab-
ni večer v prostorih 
prosvetnega doma na 
Veliki Dolini. Najprej 
so ponudili mož-
nost svetovanja svo-
jim vinogradnikom, 
ob pokušini mladih 
vin. Za to je poskrbe-
la strokovna komisija 
v sestavi Roman Ba-
škovič, Marko in Mi-
lan Valek, Stanislav Barkovič in Ljubo Bizjak, ki je imela zelo 
veliko dela, saj so člani komisije poskusili več kot 70 različnih 
vzorcev vin. Odkrili so zelo malo napak in delo vinogradnikov tudi 
pohvalili. V nadaljevanju večera je potekal zanimiv izbor za Naj 
štrudelj 2018. Povabili so vinogradnice in vinogradnike, da spe-
čejo štrudelj po svojem okusu, in na veliko presenečenje so imeli 
v izboru kar osemnajst različnih ter slastnih štrudljev. Člani ko-
misije Terezija Kos, Matjaž Črpič in Cvetka Frigelj so imeli zelo 
težko delo. Naziv Naj štrudelj 2018 je pripadel Ivanki Lončarič 
in njenemu sirnemu štrudlju. V krajšem kulturnem programu so 
sodelovali domači Slavčki in mladi člani društva Marko Vogrin, 
Blaž Vogrin in Matej Franko, ki so prisotne razveselili z igranjem 
na harmonike. Ob koncu so bili vsi enakega mnenja, da morajo 
tovrstna srečanja postati stalnica, izbor za Naj štrudelj pa tradi-
cionalen.  I. B./R. R.

Izbirali najboljši štrudelj

Zmagovalka Ivanka Lončarič (v sredi-
ni) v družbi predsednice komisije Te-
rezije Kos in predsednika DV Dolina–
Jesenice Boštjana Geršaka

Najzaslužnejša za številne ak-
tivnosti, ki so se in se še bodo 
odvile v sklopu omenjenega 
projekta, je prav gotovo mag. 
Mihaela Kežman, ki vodi de-
lovanje VGC Posavje v brež-
iški in bistriški občini. Zbrane 
udeležence, ki so lepo napol-
nili večnamensko dvorano MC 
Brežice, je uvodoma nagovo-
rila in dejala, da je ta projekt 
v Brežicah odlično sprejet. »V 
tem letu smo do zdaj imeli že 
okrog 1400 uporabnikov, ki 
so se pridružili našim aktiv-
nostim, v samo pol leta pa že 
prek 3000 obiskov raznih ak-
tivnosti,« je navedla in našte-
la številne aktivnosti, ki so se 
zvrstile v letu 2018: kreativ-
ne delavnice, otroški živ žavi, 
počitniške aktivnosti, pogo-
vorne skupine, tečaja masaže 
hrbta in refleksne masaže sto-
pal, medgeneracijski tečaji, de-
lavnice, srečanja s prostovolj-
ci, ustvarjalni klepeti v Bistrici 
ob Sotli, »soba zdravja«, joga in 
meditacija, možganska gimna-
stika v sodelovanju z Domom 
upokojencev Brežice, različ-
na druženja in delavnice za 
mlade v Bistrici ob Sotli, pre-
ventivne delavnice po šolah v 
okviru projekta »Žuram s pri-
jatelji, ne z drogo«, predavanja 
za starejše, starše, tečaji upo-
rabe pametnih telefonov, nege 
kože itd. 

Kežmanova je še povedala, da 
je bilo v letu 2018 v projekt 
vključenih okrog 50 prosto-
voljcev, odlično sodelujejo z 
brežiškimi Društvom upoko-
jencev, Domom upokojencev, 
društvom Šola zdravja, Dru-
štvom kmetic, Policijsko po-
stajo, Zdravstvenim domom. 
Predstavili so se tudi na sejmu 
POK, na katerem so prodajali 
izdelke, ki so nastali na krea-
tivnih delavnicah, izkupiček pa 
je šel za darila, ki so jih njiho-

Znajo živeti krasne vrednote
BREŽICE – Z medgeneracijskim druženjem, ki sta ga obogatila kulturni program in razstava »Mandale«, so 
11. decembra udeleženci Večgeneracijskega centra Posavje iz občine Brežice zaokrožili drugo leto delova-
nja tega medgeneracijskega projekta v Brežicah in Bistrici ob Sotli.

ve prostovoljke v predpraznič-
nem času ponesle v domove 
starejših. Odšli so tudi na izlet 
v Velenje pogledat, kako tam 
deluje VGC. »Zelo sem vesela, 
ko vidim iskrice v vaših očeh, 
medtem ko ustvarjate na de-
lavnicah, vašo vedoželjnost, 
skrb za zdravje in ne nazadnje 
pripravljenost za pomoč, ka-
dar koli vas prosimo. Še pose-
bej pa sem vesela, da te stvari, 
ki se jih naučite v VGC, odne-
sete domov, v svoje domove in 
to znanje delite s svojimi dru-
žinskimi člani,« je poudari-
la in sklenila: »Ko vas gledam 
– predvsem tiste v tretjem ži-
vljenjskem obdobju, ki večino-
ma obiskujete te aktivnosti –, 
kako si v tem življenjskem ob-
dobju znate narediti življenje 
lepo, pestro, polno, znate ži-
veti krasne vrednote in koliko 
energije imate ne glede na to, 

da nimate več 20 let, takrat ste 
mi v velik navdih. Hvala!«

Dogodka se je udeležila tudi 
vodja občinskega oddelka za 
družbene dejavnosti, gospo-
darstvo, kmetijstvo in razvoj 
Patricia Čular, ki je izpostavi-
la, da so dogodki, kot je ta, »po-
trditev, da je bila pred dobrima 
dvema letoma odločitev Obči-
ne Brežice, da stopi v projekt 
VGC Posavje, pravilna«. Po 
njenih besedah so takrat sku-
paj z Ljudsko univerzo Krško 
in Družinskim inštitutom Za-
upanje sedli skupaj in zagrizli 
v nek sadež, za katerega niso 
ravno vedeli, kakšnega okusa 
bo. Hvaležna je direktorici LU 
Krško, ki je takrat prijavo pro-
jekta, ki jim v obdobju petih let 
ponuja številne nove aktivno-
sti, uspešno izpeljala do konca. 
O vtisih udeležencev projekta, 

ki so nadvse pozitivni, je spre-
govorila udeleženka projekta 
Ana Kalin. Kežmanovi so se za 
sodelovanje zahvalili tudi ne-
kateri člani društva Šola zdrav-
ja iz Brežic na čelu z Ano Kupi-
na. Projekt Sopotniki, ki se je v 
brežiški občini pa tudi Posav-
ju na splošno že dodobra uve-
ljavil, je predstavil brežiški 
koordinator Marko Manzini. 
V kulturnem programu so po-
leg učencev OŠ Brežice in Glas-
bene šole Brežice sodelovali 
Stanka Pucko, stanovalka DU 
Brežice Božena Ostrovršnik 
in folklorna skupina Društva 
upokojencev Brežice.

Kežmanova se je ob tej prilož-
nosti še posebej zahvalila pro-
stovoljcem, ki so imeli celo leto 
pomembno vlogo v VGC, in si-
cer Bredi Balon (vodja »sobe 
zdravja«), Tilki Binkovski 
(vodja popoldanske vadbe po 
metodi 1000 gibov), Ani Kalin 
(za vso pomoč in sodelovanje 
pri aktivnostih), Bojanu Krev-
hu (na njegovo pobudo so si 
udeleženci VGC Posavje ogle-
dali delovanje VGC Planet ge-
neracij v Velenju) in Veri Boh 
(vodja delavnice ročnih del in 
medgeneracijske delavnice 
v OŠ). Sledilo je še neformal-
no druženje v avli MC Brežice, 
kjer so si navzoči lahko ogleda-
li tudi razstavo »Mandale«, na 
kateri so svoje izdelke razsta-
vili udeleženci VGC.

 Rok Retelj

Mag. Mihaeli Kežman (desno) so se zahvalili tudi nekateri čla-
ni društva Šola zdravja.

KAPELE – Društvo konjerej-
cev Kapele, ki je že pred 25 
leti pričelo blagoslavljati ko-
nje na god sv. Štefana, je tudi 
letos na prireditev, ki je po-
tekala 26. decembra, v Kape-

le zvabilo množico obiskoval-
cev. Povorka 12 vpreg in 16 
jezdecev je tokrat krenila iz 
Podvinj in ob zvokih Pihalne-
ga orkestra Kapele prispela na 
»Kapelski plac«. Po uvodnem 

pozdravu Mihaele Slovenc sta 
navzoče nagovorila še brežiški 
župan Ivan Molan in predse-
dnik društva Robi Stanič. Tra-
dicionalni blagoslov s kruhom 
in soljo je opravil župnik Vla-
do Leskovar. Sledilo je druže-
nje med konjerejci, ki so priš-
li tudi iz Brežic, Dobove, Artič, 
Sromelj, pobratenega društva 
Šentjur in Furmani iz Gorice 
pri Slivnici.
 Franc Hotko

25. blagoslov konj v Kapelah

Na blagoslov je prišlo 12 
vpreg in 16 jezdecev.

obvestila o dogodkih
redakcija@posavje.info

ČATEŽ OB SAVI – Člani Turistič-
nega društva Čatež ob Savi so v 
okviru Čateževega veselega de-
cembra predstavili novo turi-
stično zanimivost, in sicer le-
sene jaslice, ki so jih na ogled 
postavili v središču vasi v sta-
rem Tomšetovem podu. Blagos-
lov jaslic, ki ga je opravil doma-
či župnik Jože Pacek, s kratkim 
kulturnim programom je bil na 
sveti večer pred polnočnico, 
pridružilo pa se je veliko število 
ljudi, ki so ob lepi slovenski pe-
smi ter z baklami in svečkami nadaljevali pot proti čateški far-
ni cerkvi. Ideja za postavitev jaslic je zorela več kot dve leti in 
je bila z mnogo urami prostovoljnega dela članov društva, po-
močjo lokalnih obrtnikov in podjetnikov, razumevanjem lastni-
ce objekta in pomočjo razpisa Občine Brežice za delovanje turi-
stičnih društev pred božičem tudi realizirana. Jaslice je ustvaril 
bivši sokrajan, umetnik z motorno žago Vlado Cencel, ki jih je 
izdelal iz hrastovega lesa v skoraj naravni velikosti. Postavljene 
so v 138 let starem skednju v središču Čateža ob Savi, kar pri-
čara še posebno praznično, mistično vzdušje. Tako bodo lesene 
jaslice, poleg že tradicionalnih jaslic v čateški cerkvi in nove ka-
pelice Matere božje, Kraljice ljubezni pred cerkvijo, na ogled vse 
do svečnice, 2. februarja 2019.  Vir: TD Čatež ob Savi 

Skedenj dobil mistično podobo

Sveta družina iz hrastovega 
lesa v skoraj naravni velikos-
ti je nastala izpod umetniških 
rok bivšega Čatežana Vlada 
Cencla (foto: R. R.).
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Priznanje za 15-letno nepre-
kinjeno opravljanje obrtne 
dejavnosti so prejeli: Simona 
Felicijan, Mojca Kladnik in 
Andrej Mrvič. Bronasto pla-
keto za 20 let neprekinjene-
ga opravljanja obrtne dejav-
nosti so prejeli: Slavko Bec, 
Vladimir Cokan, Janez De-
benc, Drago Dolinšek, Aleš 
Prijatelj, Alojz Stegenšek in 
Anton Vovk. Prejemniki sre-
brne plakete za 25 let nepre-
kinjenega opravljanja obrtne 
dejavnosti so: Marjan Gu-
lič, Mirko Hribar, Anton Jaz-
bec, Peter Klinar, Karel Ko-
zole, Marjan Novšak, Drago 
Rumenovič, Bojan Košar, Je-
lena Kumar in Mirko Novak. 
Zlato plaketo za 30 let nepreki-
njenega opravljanja obrtne de-

Srečanje sevniških obrtnikov
SEVNICA – 7. decembra je Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica v tukajšnji kulturni dvorani prip-
ravila tradicionalno srečanje članic in članov, kjer so posameznicam in posameznikom podelili tudi pri-
znanja za dolgoletno neprekinjeno opravljanje obrtne dejavnosti.

javnosti je prejel Alojz Tuhtar 
z Orehovega, ki je v lanskem 
letu prevzel tudi vodenje sev-
niške območne obrtno-podje-
tniške zbornice. Biserno pla-
keto za 35 let neprekinjenega 

opravljanja obrtne dejavnosti 
je prejel Darko Janc s Studen-
ca, diamantno plaketo pa Ja-
nez Pungerčar z Malkovca, ki 
se je tudi zahvalil v imenu vseh 
prejemnic in prejemnikov ju-

bilejnih priznanj. V svoj govor 
je vtkal tudi zahvalo Dragu 
Krošlju za minula leta vode-
nja Območne obrtno-podje-
tniške zbornice Sevnica ter se 
zahvalil za pomoč sekretarki 
zbornice Aniti Pečnik in stro-
kovnemu sodelavcu Marjanu 
Škobernetu. Ob tem je še iz-
postavil, da je sevniška zbor-
nica ena bolje organiziranih 
tovrstnih zbornic v Sloveniji. 
Dobitnikom priznanj sta če-
stitala predstavnik Obrtno-
-podjetniške zbornice Slove-
nije Franci Vesel in sevniški 
župan Srečko Ocvirk. Oba sta 
obrtnicam in obrtnikom zaže-
lela veliko poslovnih uspehov 
ter osebne sreče tudi v novem 
letu 2019. 
 S. Radi, foto: J. Železnik

Prejemniki priznanj (skrajno desno tudi novi predsednik Ob-
močne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica Alojz Tuhtar) 

V obnovljeni stavbi bodo pote-
kale delavnice s področja turiz-
ma in kulinarike, delovala bos-
ta študijska krožka, urejen bo 
interpretacijski prostor, v kate-
rem bodo prikazovali zgodovi-
no kraja in okolice, prostori pa 
bodo namenjeni tudi medge-
neracijskemu druženju in po-
vezovanju. Partnerji v projek-
tu »Stara šola za nove ideje« 
so Občina Radeče kot nosilka, 
Krajevna skupnost Jagnjeni-
ca, Telesnokulturno društvo 
Jagnjenica, Društvo kmečkih 
žena Arnika s Svibnega in Kul-
turno turistični rekreacijski 
center Radeče. Vrednost pro-
jekta, s katerim bodo uresniči-
li cilje strategije lokalnega ra-
zvoja na območju LAS Posavje, 
je dobrih 200 tisoč evrov (de-
lež Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja je 
146.652 evrov). 

Cilje projekta in bodoče ak-
tivnosti je na novinarski kon-
ferenci, ki je potekala 10. de-
cembra v sejni sobi radeške 
občinske uprave, predstavil 
višji svetovalec za projektno 

Stara šola z novimi vsebinami
RADEČE, JAGNJENICA – Nekdanja šola v središču naselja Jagnjenica v radeški občini, v kateri ima svoje 
prostore krajevna skupnost in lastno pevsko sobo MoPZ Papirničar ter nekatera društva, bo do leta 2020 
obnovljena, prostori pa bodo namenjeni izvajanju različnih dejavnosti za vse generacije. 

delo in investicije na Občini 
Radeče mag. Matjaž Šušter-
šič, ki je med drugim dejal, 
da bo največji finančni zalo-
gaj obnova nekdanje šolske 
stavbe, ki je v precej slabem 
stanju. Predsednica Društva 
kmečkih žena Arnika Marja-
na Dolinšek vidi v bodočem 
obnovljenem objektu prilož-
nosti za pridobivanje novih 
znanj, predvsem s področ-
ja kulinarike. »V obliki študij-
skega krožka bomo priprav-
ljale različne jedi, značilne za 
našo dolino Sopote po recep-
tih naših babic,« je povedala. 

Nove podobe nekdanje šole se 
veseli tudi predsednik KS Jag-
njenica Rado Mrežar, ki verja-
me, da bodo imela društva po 
zaključeni obnovi boljše po-
goje za izvajanje dejavnosti, 
hkrati pa bo omenjeni projekt 
omogočil tudi razvoj turizma. 
Njegovim besedam je pritrdil 
predsednik Telesnokulturnega 
društva Jagnjenica Jernej Čeh, 
zato se je tudi omenjeno dru-
štvo z veseljem vključilo v iz-
vedbo. »Poleg pred leti obno-
vljenega športnega igrišča v 
bližini objekta bomo dobili še 
primerne klubske prostore,« je 

dejal. Za kvaliteten in trajnos-
ten razvoj podeželja se trudi 
tudi KTRC in direktorica Ma-
rija Imperl je dejala: »Radi se 
pohvalimo, da živimo v čudovi-
tem naravnem okolju, polnem 
kulturne dediščine, starih obi-
čajev, tradicije in tako naprej. 
Z obnovo objekta na Jagnjeni-
ci bomo v kraj lahko vnesli tudi 
nove vsebine, ki bodo zanimi-
ve tako za domačine kot turi-
ste.« Župan Tomaž Režun je 
pohvalil delovanje društev v 
občini in potrdil mnenje sogo-
vornikov, da za svoje delova-
nje društva potrebujejo tudi 
primerne prostore. 
 Smilja Radi

Predstavniki radeške lokalne skupnosti so predstavili načrte 
obnove propadajočega objekta v središču Jagnjenice.

Nekdanja šolska stavba bo 
dobila novo podobo in nove 
vsebine za izvajanje različnih 
dejavnosti za vse generacije. 

VRANJE – Mrzlo, a sončno do-
poldne 26. decembra je letos 
privabilo v Vranje nad Sevnico 
mnogo obiskovalcev na tradi-
cionalni, že 27. blagoslov konj. 
Konjeniki so se zbrali na Maro-
fu in v procesiji na dveh vpre-
gah pripeljali vse govornike 
pred cerkev svetega Štefana v 
Vranje. Blagoslova se je ude-
ležilo 30 konj. Lastniki so svo-
je lepotce privezali ob priveze, 
dvovprege in enovprega pa so 
bile parkirane kar ob privezih. 
Najprej je zbrane pozdravila 
predsednica sveta KS Zabukov-

je Ana Ivanič ter jim voščila s 
toplimi besedami in lepimi že-
ljami vesele praznike. Predse-

Že 27. blagoslov konj v Vranju

Konji in konjeniki so se zbrali pri cerkvi sv. Štefana v Vranju.

27. decembra je Občina Radeče v sodelovanju z JZ KTRC Radeče 
organizirala prednovoletno druženje pod smreko, ki stoji v parku 
pred občinsko stavbo. Za veselo vzdušje obiskovalcev je poskrbel 
ansambel Mladi godci ter glasbena gostja, domačinka Gaja Prestor. 
Najmlajše je razveselil dedek Mraz, lahko so se posladkali s palačin-
kami, lokalna društva pa so na stojnicah ponudila tople napitke in 
prigrizke za vse obiskovalce. Organizatorji so bili pozitivno presene-
čeni nad številčnim obiskom in že razmišljajo, da bi prireditev pos-
tala tradicionalna. 

Konec minulega leta so pričele veljati spremembe pravil obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja, katere vam Zdravstveni dom Radeče 
želi predstaviti. Zdravstveno zavarovanje tako po novem krije zob-
ne vsadke, širi pa se tudi nabor bolnikov, ki so upravičeni do zdra-
viliškega zdravljenja ipd. Prav tako vas ZD Radeče želi podrobneje 
seznaniti s pacientovimi pravicami, postopki uveljavljanja teh pra-
vic, kadar so le-te kršene, in s temi pravicami povezanimi dolžnost-
mi, podrobneje pa bodo predstavljene tudi ključne usmeritve dolgo-
trajne oskrbe na domu in strateški cilji Zdravstvenega doma Radeče.
V okviru dogodka bodo predavali dr. Danijela Brečko, mag. Serge-
ja Travner, Cvetka Jurak, mag. Klavdija Kobal Straus in Franci Čeč, 
prisotne pa bo pozdravil tudi župan občine Radeče Tomaž Režun.
Pa še nekaj: v veliko zadovoljstvo nam bo, da bomo lahko v vaši pri-
sotnosti prejeli nacionalni certifikat in laskavo nagrado za najboljšo 
organizacijsko energijo 2018 v panogi storitve.

Dogodek bo potekal v prostorih Doma kulture Radeče 
16. januarja 2019, s pričetkom ob 17.00 uri.

Vljudno vabljeni!

Zdravstveni dom Radeče 
in Svet uporabnikov Zdravstvenega doma Radeče

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Na dan praznika samostojnosti in enotnosti so pri spomeniku v par-
ku v Radečah obiskovalce s himno in slovenskimi pesmimi najprej 
pozdravili pevci Moškega pevskega zbora Papirničar Jagnjenica pod 
vodstvom zborovodkinje Rosane Jakšič. Sodeloval je tudi številčen 
zbor praporščakov. Osrednji kulturni program proslave je pripravilo 
Gledališko društvo Radeče v izvedbi članov mladinske gledališke sku-
pina Mačkoni, z recitalom v režiji Naceta Naja Slakonje. Slavnostna 
govornica je bila svetnica Občinskega sveta Občine Radeče Mari-
ja Imperl, ki je prisotne opomnila: »… da je bila osamosvojitev Slo-
venije zasluga celotnega naroda, ne posameznikov. Če takrat ljudje 
ne bi stopili skupaj in verjeli v boljši jutri, potem današnje Slovenije 
zagotovo ne bi bilo. Tudi takrat so bili politiki razdvojeni, tudi takrat 
niso imeli vsi enakega mnenja, danes pa smo vsi veseli in ponosni, 
da imamo svojo državo.« Omenila je tudi dva pomembna dejavnika, 
ki se ju premalo zavedamo: »... narodni ponos in domoljubje, pove-
zovalni sili, ki ju Slovenci pogosto pokažemo, kadar se poistovetimo 
s posameznikom ali moštvom, ob doseženem uspehu, npr. na po-
dročju športa. Takrat ponosno vihtimo slovensko zastavo in navdu-
šeno prepevamo slovensko himno ter prekipevamo od narodnega 
ponosa. Potrudimo se, da bomo tudi pri izpolnjevanju državnih, lo-
kalnih in osebnih ciljev tako uspešni in predani, tako povezani. Svo-
jo državo moramo negovati, spoštovati, jo varovati in jo z aktivnim 
državljanstvom tudi sooblikovati.«
Ob zaključku proslave je delegacija, ki so jo sestavljali župan obči-
ne Radeče Tomaž Režun ter predstavnika Zveze veteranov vojne 
za Slovenijo in Policijskega društva Sever, položila venec in prižga-
la sveče ob spomeniku spomina na vojno za samostojno Slovenijo.

Prednovoletno druženje z dedkom Mrazom pod smreko

Vabilo na dogodek Zdravstvenega doma Radeče

dnik Društva konjerejcev in ko-
njenikov Sevnica Anton Grilc 
je pozdravil vse prisotne in se 

zahvalil vsem sponzorjem, sev-
niški župan Srečko Ocvirk pa 
se je pridružil toplim voščilom 
in lepim željam. Sevniški žu-
pnik Jože Brečko je podelil 
blagoslov konjem in njihovim 
spremljevalcem, nato pa daro-
val še sveto mašo. Otroci so si 
privoščili ježo na konjih, mi pa 
smo se okrepčali s kuhanim vi-
nom, čajem in prigrizkom ter 
prijetno pokramljali o priso-
tnih lepotcih. Konjeniki in ko-
njerejci so prejeli spominske 
medalje, društveni koledar in 
majice. Tanja Košar
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KRŠKO – V Krajevni organizaciji Rdečega križa Krško des-
ni breg in Krajevni skupnosti mesta Krško so 13. decem-
bra za starejše občane, ki so dopolnili 75 in več let ter 
prebivajo na desnem bregu Save in zalednih naseljih, prip-
ravili tradicionalno prednovoletno srečanje.

Družabno prednovoletno srečanje se je zvrstilo 13. leto zapo-
red, nanj pa so aktivistke KO RK Krško desni breg povabile sta-
rejše občane z desnega predela mesta Krško, Pijavškega, ob-
močja krajevne skupnosti Gora, prvič pa tudi starejše krajane 
naselja Golek. Od 230 vabljenih se je srečanja udeležilo dobrih 
60 ali tretjina starejših občanov, za katere so v uvodu prisrčen 
program pripravili tretješolci Osnovne šole Jurija Dalmatina in 
njihova učiteljica Monika Habinc Rostohar ter harmonikar 
Gal Kovačič, zbranim pa so prijetno druženje ob pogostitvi 
zaželeli predsednica navedene KO RK Danica Lončar, pred-
sednica KS mesta Krško mag. Nataša Šerbec, Slavko Šribar 
v imenu PGD Krško, ki v namen druženja odstopi dvorano, ter 
krški župnik Alfonz Grojzdek. Hkrati so vsi navedeni zbranim 
kot popotnico za prihajajoče leto zaželeli veliko osebnega za-
dovoljstva, v prvi vrsti pa zdravja in da bi se vsaj v tolikšnem 
ali še večjem številu srečali tudi v prihodnjem letu. Sicer so 
aktivistke v KO RK desni breg tudi med letom izvedle več ak-
tivnosti, še posebno pozornost in obdaritev pa namenile ob-
čanom, ki so v letošnjem letu dopolnili 90 let, in sicer Anton 
Bizjak, Frančiška Pavkovič, Janez Goltes, Rozika Lavrin-
šek, Frančiška Peršič in Frančiška Anžiček.
 B. Mavsar

ŽUPELEVEC – Tudi letos so aktivistke Krajevnega odbora 
Rdečega križa Kapele organizirale srečanje krajanov, sta-
rih nad 70 let, ki je bilo 24. novembra v gostilni Erban v 
Župelevcu. 

Srečanja se je udeležilo 70 povabljencev. Najprej so vse priso-
tne pozdravili predsednica KO RK Kapele Albina Zorčič, pred-
sednica OZRK Brežice Antonija Zaniuk in predsednik sveta KS 
Kapele Ivan Urek. Kot vsa leta doslej so uvod v prijetno druže-
nje s kulturnim programom obogatili učenci podružnične šole 
iz Kapel in za svoj nastop poželi velik aplavz. Za veselo vzduš-
je je z glasbo poskrbel domačin Vilko Urek. Vsi udeleženci so 
bili ob posebej okrašenih mizah – delo aktivistk Mete More in 
Jožice Verstovšek – obdarjeni z ročno izdelanimi darilci, ki jih 
je pripravila Ivanka Cerjak, prav tako so aktivistke z drobnim 
darilom presenetile drugega najstarejšega udeleženca Albina 
Mlakarja in najmlajšo udeleženko Marijo Kovačič. Da je bilo po 
dobrem kosilu druženje še bolj sladko, so se aktivistke potrudi-
le in napekle veliko raznega drobnega peciva. Vzdušje na sreča-
nju je bilo prijetno in sproščeno tudi zato, ker so bili vsi doma-
či – podeželski ljudje, ki se med seboj dobro poznajo. Ko so se 
v poznem popoldnevu zadovoljni in hvaležni poslavljali, so nji-
hovi obrazi izražali, da v našem življenju ne štejejo leta, pač pa 
šteje življenje v naših letih. Vsi so zatrjevali, da naslednje leto 
spet pridejo, če jim bo le zdravje dopuščalo.
  I. Cerjak/R. R.

ČATEŽ OB SAVI – Srečanja za starejše, bolne, osamljene in inva-
lidne osebe so največkrat edina možnost za druženje z vrstniki 
kot tudi s predstavniki mlajših generacij, ki sodelujejo pri orga-
nizaciji srečanj in v kulturnem programu. Mlajši tako spoznava-
jo vrednote humanosti in pomoči sočloveku. Na Čatežu ob Savi je 
bilo srečanje 9. decembra, udeležilo se ga je 68 starejših. Zanje so 
pripravili kulturni program, v katerem sta sodelovala Tija Volk 
s prikupno deklamacijo in Sandi Hribar, ki je zaigral kar nekaj 
svojih viž in zraven tudi zapel. Pele so tudi Ljudske pevke Žejno, 
najprej ljudske pesmi, nato pa še dve praznični za adventni čas. 
Predsednica KO RK Čatež ob Savi Antonija Zaniuk je pozdravi-
la vse prisotne, spregovorila o pomenu RK, delu prostovoljcev 
na terenu, vsem zbranim zaželela lepe praznike in veliko zdrav-
ja v novem letu. Spregovoril je tudi čateški župnik Jože Pacek, ki 
je stalen gost srečanj, in pohvalil delo aktivistk KO RK Čatež. Na 
srečanju so skromno obdarili tudi najstarejša prisotna krajana 
Antonijo Šoško in Ervina Kinkopfa, oba iz Sobenje vasi. Slednji 
jih je letos še posebej presenetil – pohvalil je njihovo delo in KO 
RK Čatež doniral 100 evrov, kar jim bo v veliko pomoč pri delu, 
saj je vedno več družin in posameznikov, ki so pomoči potrebni. 
 A. Z./R. R.

Kostanjeviško čebelarsko dru-
štvo, ki povezuje čebelarje iz 
Kostanjevice na Krki in Pod-
bočja, so ustanovili pred 70 
leti v nekdanji Bučarjevi dvo-
rani. Številni člani društva so 
dali pomemben prispevek v 
družbenem življenju kraja, 
danes pa se lahko pohvalijo s 
šolskim in mestnim čebelnja-
kom, društvenim praporjem, 
sodelovanjem pri medenem 
zajtrku, sajenjem medovitih 
rastlin in zasaditvijo lipove-
ga drevoreda ter izobraževa-
njem in promocijo čebelar-
stva. »V takem društvu, kot 
je naše, ni težko biti predse-
dnik, saj naši člani uživajo v 
delu v društvu,« je dejal pred-
sednik društva Boštjan Pun-
čuh. Zbrane na prireditvi so 
nagovorili in društvu čestitali 
ob jubileju še predsednik Če-
belarske zveze Slovenije Bo-
štjan Noč, predsednik Regij-
ske čebelarske zveze Petra 
Pavla Glavarja Anton Koželj 
in kostanjeviški župan Lad-
ko Petretič, prireditve pa se 
je udeležil tudi evropski posla-
nec Franc Bogovič, znan po 
svojih prizadevanjih za uve-
ljavitev 20. maja kot svetov-
nega dneva čebel.

Na jubilejni prireditvi so 

13. srečanje 13. v mesecu

Zbranim se je pridružil tudi krški župnik Alfonz Grojzdek 
(levo), ki je, kot je povedal udeležencem, najstarejši župnik 
v dekaniji.

Šteje življenje v naših letih

Srečanja se je udeležilo 70 povabljenih (foto: Rudi Volčanjšek).

Donacija bo prišla še kako prav

Jubilej kostanjeviških čebelarjev 
KOSTANJEVICA NA KRKI – Čebelarsko društvo Kostanjevica na Krki je 24. novembra s slavnostno akademi-
jo v večnamenskem prostoru tamkajšnje šole proslavilo 70. obletnico ustanovitve društva. Zaslužnim čla-
nom so podelili priznanja ter predstavili knjigo »Zakaj ravno čebela …«.

predstavili knjigo Mihaele 
Kovačič Bizjak »Zakaj ravno 
čebela …«, posvečeno ustano-
vitvi kostanjeviškega čebelar-
skega društva in ljudem, ki so 
soustvarjali družbeno življe-
nje v povezavi s čebelami. Sku-
paj s panjskimi končnicami, ki 
so jih poslikali kostanjeviški 
šolarji, so jih prejeli donatorji, 
ki so pripomogli k izidu knji-
ge. Punčuh je podelil tudi ju-
bilejna priznanja, ki so jih pre-
jeli Roman Jordan, Ljudmila 
Kuplenik, Rozika Boltes, Ja-
nez Penca, Jože Pirkovič, 
Stanko Rebselj, Vili Vrhov-

šek, Jože Žnidaršič, Tone 
Grlovič, Franc Štokar, To-
maž Sokolovič, OŠ Kostanje-
vica na Krki, OŠ Podbočje, Jo-
žica Medle, Viljem Punčuh, 
Alojz Strgar, Andrej Colarič, 

Janez Zakšek, Lidija Stipa-
nič, Jože Črtalič, Mirko Jor-
dan in Jože Kolenc. Kostanje-
viško društvo je ob 70-letnici 
prejelo odlikovanje Antona 
Janše II. stopnje za poseb-
ne zasluge za dvig slovenske-
ga čebelarstva, ki ga podelju-
je Čebelarska zveza Slovenije. 
Upravni odbor društva je zvezi 
predlagal, da za 24 let vodenja 
društva in za življenjsko delo 
v čebelarstvu Romanu Jorda-
nu podeli najvišje priznanje 
– odlikovanje Antona Janše I. 
stopnje. 

Prireditev so popestrili pra-
porščaki čebelarskih dru-
štev, domača glasbena skupi-
na Klapca, ljudski pevci Fantje 
s Preske in učenci OŠ Jožeta 
Gorjupa, nekateri med njimi 
člani čebelarskega krožka. 

 P. Pavlovič

Med prejemniki jubilejnih priznanj je bil tudi Roman Jordan 
(levo, ob njem Boštjan Punčuh), ki so ga predlagali tudi za 
odlikovanje Antona Janše I. stopnje.

STARA VAS NA BIZELJSKEM – Starejši krajani Bizeljskega se radi 
udeležijo decembrskega srečanja v gostilni Kocjan, ki jim ga vsa-
ko leto pripravijo prostovoljke bizeljske krajevne organizacije 
Rdečega križa. 8. decembra so se zbrali številni krajani, starejši 
od 70 let. Po pozdravu predsednice KO RK Bizeljsko Mire Raj-
terič so nastopili ŽPZ Mravljice pod taktirko Anite Veršec ter 
učenci OŠ Bizeljsko pod mentorstvom Brede Kunst in Vilka Ure-
ka. Srečanja se je udeležila predsednica OZRK Brežice Antonija 

Zaniuk, ki je zbranim zaželela lepo praznovanje in zdravja. Pri-
sotne sta nagovorila tudi predstavnica sveta KS Bizeljsko Mate-
ja Kmetič in župnik Vlado Leskovar. Župan Ivan Molan, ki se 
prireditve ni mogel udeležiti zaradi drugih obveznosti, je v pis-
mu izrazil svojo podporo in hvaležnost za delo, ki ga prostovolj-
ke RK opravijo za starejše. Opravičila se je tudi ravnateljica OŠ Bi-

zeljsko Metka Kržan in kljub 
odsotnosti zbranim zažele-
la vse dobro. Rajteričeva se 
je zahvalila donatorjem za fi-
nančno podporo in prostovolj-
kam za opravljeno delo. Našte-
la je nekaj dejstev o življenju 
v zrelih letih ter nanizala šte-
vilne tople misli, ki ogrejejo 
dušo in srce. Kot je že v nava-
di, so izbrali tudi najstarejša 
udeleženca prireditve. Najsta-
rejši sta bili Marija Kovačič 
in Marjeta Šekoranja, sošol-
ki, stari 92 let, ter 89-letna so-
šolca Jože Šekoranja in Alojz 
Kranjc. Slednji je prvi na ple-
sišče popeljal svojo ženo. Ne-
kateri so se zabavali s plesom, 
drugi pa v medsebojnem kle-
petu in obujanju spominov, 
odločeni, da se prihodnje leto 
spet srečajo. 
 L. Babič

89-letnik prvi na plesišče

Najstarejši udeleženci srečanja z Miro Rajterič in Brigito He-
berle Martini (foto: L. Babič)
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NEK iz leta v leto dokazuje, da je po rezultatih pomembna in uspeš-
na organizacija tako doma kot v svetovnem merilu, kjer se pogosto 
zgledujejo po njeni obratovalni odličnosti. Ker jedrska energija pot-
rebuje stabilno in zrelo okolje, je za NEK pri realizaciji njenih obvez-
nosti in ambicioznih ciljev ključna podpora obeh družbenic – GEN 
energije in Hrvatske elektroprivrede – ter visoka stopnja sodelova-
nja organov upravljanja. Na podlagi dobrih obratovalnih in poslov-
nih rezultatov si ob sprejetih ključnih dokumentih – Gos podarskem 
načrtu za leto 2019 in Dolgoročnem načrtu investicij do leta 2023 
– v NEK zastavljamo ambiciozne načrte tudi za prihodnost. Verja-
memo, da bodo ob podpori naših sodelavcev, lastnikov in poslov-
nih partnerjev še naprej trajno ponovljivi.

NEK je dosegla visok rezultat v mednarodni 
primerjavi kazalca zmogljivosti elektrarn
V oktobrski številki strokovne revije Nuclear Engineering Interna-
tional je bila objavljena primerjava, v kateri so po letnem kazalcu 
zmogljivosti elektrarne primerjali 341 elektrarn. NEK se je uvrsti-
la na visoko 23. mesto. Kazalec zmogljivosti je razmerje med de-
jansko in možno proizvodnjo elektrarne v 12 mesecih oziroma ce-
lotni obratovalni dobi. Visoka uvrstitev je odraz strokovnega dela, 
dobrega vzdrževanja sistemov in opreme ter premišljenih naložb. 
Kazalec zmogljivosti, ki je pri nas 99,1 odstotka, pomeni visoko za-
nesljivost in predvidljivost proizvedene električne energije, kar je 
izjemna dodana vrednost za elektroenergetska sistema Sloveni-
je in Hrvaške.

Člani kontrolne misije OSART  
o učinkovitosti izpolnjevanja priporočil
Oktobra se je zaključil kontrolni strokovni pregled v izvedbi Med-
narodne agencije za atomsko energijo. Člani skupine OSART (Ope-
rational Safety Assessment Review Team) za pregled obratovalne 
varnosti elektrarne so preverjali ustreznost izpolnjevanja priporo-
čil, ki jih je NEK dobila po tritedenski misiji junija lani. Pregledali so 
dvajset področij in na vseh ugotovili naša prizadevanja za ustrez-
no izvedbo in stalne izboljšave, s katerimi dokazujemo svojo viso-
ko obratovalno varnost.

Jedrske elektrarne – hrbtenica nizkoogljičnega 
energetskega sistema Evrope 
Za izpolnitev vedno večjih zahtev po zanesljivi, cenovno dostopni in 
čisti električni energiji na državni ravni bi morala dolgoročna stra-
tegija elektroenergetske oskrbe sloneti na jedrski energiji in ob-
novljivih virih. Tudi Evropska komisija ugotavlja, da lahko jedrske 
elektrarne tvorijo hrbtenico nizkoogljičnega energetskega sistema 
Evrope. Energetski koncept za EU do leta 2050 jasno kaže, da je 
cena električne energije za gospodinjske in industrijske odjemalce 

najnižja v scenariju, ki predvideva najvišji delež jedrske energije.
Slovenija je v lanski analizi Svetovnega energetskega sveta (WEC) 
pridobila štiri mesta in se po indeksu svetovne energetske trileme 
med 125 državami uvrstila na šesto mesto. Poročilo Energy Tri-
lemma Index 2018 ocenjuje rezultate oziroma napredek držav pri 
vseh elementih tako imenovane energetske trileme, torej na pod-
ročjih energetske varnosti, dostopnosti energije in okoljske trajnos-
ti. Zanesljivost in predvidljivost proizvodnje električne energije v 
NEK, njena nizkoogljičnost ter nizka proizvodna cena so učinkoviti 
odgovori na vprašanja energetske trileme.

Z internimi ukrepi zagotavljamo prostor v 
visokozasedenem začasnem skladišču NSRAO 
Vsi nizko- in srednjeradioaktivni odpadki (NSRAO) so v skladu s 
standardi pakirani v različne pakete (sode) in uskladiščeni v začas-
nem skladišču NSRAO v elektrarni, v katerem se lahko skladiščijo 
samo trdni radioaktivni odpadki. Letno jih nastane okoli 30 kubič-
nih metrov (za ponazoritev: to je kocka s stranicami, dolgimi ne-
kaj več kot 3 metre). Njihovo prostornino zmanjšujemo s sortira-
njem, stiskanjem in koncentriranjem ter taljenjem in sežigom pri 
zunanjem izvajalcu. Lansko leto je bilo na sežig poslano 350 sodov 
gorljivih odpadkov. Konec leta 2018 je bilo v začasnem skladišču 
uskladiščeno 2271 kubičnih metrov NSRAO. Nekaj teh odpadkov bo 
mogoče dodatno obdelati in tako še zmanjšati njihovo prostornino. 
Vsako industrijsko proizvodnjo spremljajo tudi odpadki. Proizvo-
dnja jedrske energije ni posebnost, pač pa je posebnost narava 
odpadkov, ki so ena od vrst nevarnih odpadkov, a jih zakonodaja 
obravnava posebej. Statistični urad je lani novembra objavil, da je 
v letu 2017 v Sloveniji nastalo okoli 133.000 ton nevarnih odpad-
kov. Masa vseh NSRAO v začasnem skladišču NEK (nastalih od za-
četka obratovanja NEK leta 1981) pa je okoli 2650 ton.

Zamude pri gradnji trajnega odlagališča NSRAO niso v prid zagotav-
ljanju pogojev za nemoteno obratovanje NEK. Izgradnja skupnega 
odlagališča ali dveh ločenih odlagališč je odgovornost dveh držav. 
Nosilca odgovornosti za trajno odlaganje sta slovenska Agencija 
za radioaktivne odpadke in hrvaški Fond. Izbor lokacije za odlaga-
lišče NSRAO v Sloveniji, ki se je formalno začel 5. julija 2004, je bil 
uspešno zaključen 30. decembra 2009, ko je Vlada Republike Slo-
venije sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za odla-
gališče nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbi-
na v občini Krško.
Izbor lokacije je potekal po t. i. kombiniranem postopku. Za razliko 
od povsem tehničnega pristopa, ki se je uporabljal pred desetle-
tji, kombinirani postopek poleg tehničnih meril, npr. vidika pasiv-
ne varnosti, funkcionalno-tehničnega, okoljskega in prostorskega 
vidika, upošteva tudi družbeno sprejemljivost, torej pripravljenost 
lokalne skupnosti prostovoljno sprejeti objekt na svojem obmo-
čju. Postopek je bil izpeljan na osnovi prostovoljne prijave lokal-
nih skupnosti v postopek izbora lokacije z možnostjo izstopa vse 
do faze, ko je s soglasjem lokalne skupnosti pripravljen predlog dr-
žavnega prostorskega načrta. Postopek je potekal ob visoki stopnji 
vključevanja javnosti v skladu s Konvencijo o dostopu do informa-
cij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva 

v okoljskih zadevah (t. i. Aarhuška konvencija). K izgradnji odlaga-
lišča NSRAO, v katerega bodo odpadki trajno odloženi, Slovenijo 
zavezuje mednarodna in domača zakonodaja. 
Odlagališče NSRAO, ki ga načrtuje Slovenija, bo pripovršinskega 
tipa z odlagalno enoto v obliki silosa in bo zgrajeno v Vrbini v ob-
čini Krško. Tip in lokacija odlagališča sta potrjena z Državnim pro-
storskim načrtom. Pospešena izgradnja trajnega odlagališča v Vrbi-
ni je pomemben predpogoj za dolgoročno obratovanje NEK.

Iz različnih elektrarn  
na izmenjavo dobrih praks v NEK
Odličnost delovnih procesov v NEK in priporočila združenja WANO 
so pogosto razlog, da nas obiskujejo številne mednarodne ekspert-
ne skupine, ki se želijo seznaniti z našimi dobrimi praksami, se po 
njih zgledovati in ugotovitve vnesti v svoje delovne procese. Letos 
smo na takšnem obisku sprejeli strokovnjake švedske elektrarne 
Oskarshamn, španske Asco in Trillo&Almaraz, slovaške Mochovce 
in nizozemske elektrarne Borselle. To je potrditev vloženega truda 
in velika odgovornost, da takšno mesto tudi ohranimo. Poleg tega 
sodelavci NEK s svojimi izkušnjami in znanjem v obliki rešitev in 
predstavitev sodelujejo na različnih mednarodnih strokovnih pre-
sojah in konferencah. 

Uspešna zahtevna menjava generacij, 
vključno z vodilnimi kadri 
Jedrska energija je posebna zaradi svojih lastnosti, ki jih prinašajo 
izjemen energijski potencial na majhnem prostoru, viri radioaktiv-
nega sevanja in zaostala toplotna energija, tudi ko je elektrarna za-
ustavljena. Zato zahteva jedrska energija odgovorne kadre na vseh 
ravneh, tako v NEK kot na ravni družbenikov in vladnih organov. 
Obratovalne in poslovne uspehe naše elektrarne dosegajo ljudje 
s svojim znanjem, odnosom do dela in visoko varnostno kulturo, s 
sodelovanjem in zavzetostjo. V NEK je v zadnjih letih potekala me-
njava generacij, ko so se upokojevali delavci, ki so v elektrarni de-
lali od izgradnje in začetka obratovanja. Da bi ohranili kontinuiteto 
strokovne usposobljenosti, smo vzpostavili programe sistematič-
nega prenosa znanj in veščin na mlade sodelavce. V zadnjih dveh 
letih intenzivno poteka prenova tudi v vodstveni ekipi, kjer je več 
pomembnih mest že prevzela mlajša generacija, ki nadaljuje v sme-
ri zagotavljanja dolgoročnega in učinkovitega delovanja elektrarne. 
Kadri v NEK se sistematično usposabljajo po visokih jedrskih stan-
dardih Slovenije, ki so primerljivi s standardi v svetu.

Nuklearna elektrarna Krško

Premišljena stalna vlaganja v vzdrževanje ter posodobitev opre-
me in procesov omogočajo predvidljivost in konkurenčnost ele-
ktrične energije iz NEK. Posebej intenzivna so vzdrževalna dela 
in posodobitve med remonti, ki si v NEK sledijo na leto in pol. 
Ob strokovnosti delavcev NEK in več kot 1000 zunanjih izvajal-
cev iz lokalnega in mednarodnega okolja je pomembna tudi nji-
hova usklajenost. 

Med pomembne projekte tehnološke nadgradnje, ki smo jih 
zaključili v lanskem letu, spada rekonstrukcija manipulativne-
ga prostora za radioaktivne odpadke. Vanj premeščamo teh-
nološko opremo za obdelavo odpadkov in sproščamo del zača-
snega skladišča.

V NEK ostajamo zavezani preglednosti našega delovanja. Obra-
tovalni podatki so objavljeni na naši spletni strani, televiziji An-
sat in lokalnih prikazovalnikih. Vrata elektrarne so vedno odprta 
za najavljene obiskovalce. Lansko leto smo neposredno doživet-
je elektrarne omogočili več koz 5400 obiskovalcem iz domovi-
ne in tujine. Obiskali so nas tudi župani posavskih občin – na fo-
tografiji.

Nuklearka stopnjuje 
obratovalno učinkovitost in rezultate 

V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) smo leta 2018 s proizvodnjo 5,489 milijarde kilovatnih ur električne energije za dober odstotek presegli načrtovano proizvod-
njo. Doseženi rezultat, ki mu ob zanesljivosti delovanja dodatno vrednost dajejo doseženi visoki mednarodno primerljivi obratovalni kazalci ter dosledno upošte-
vanje vseh upravnih in okoljskih omejitev, je odraz naše odločenosti, da bomo zgled jedrske varnosti in odličnosti na globalni ravni, kot smo opredelili našo vizijo. 
Tudi v minulo leto se bo NEK zapisala po svojih prednostih, kot sta zanesljiva in cenovno ugodna oskrba potrošnikov z električno energijo v vseh pogojih, neodvis-
no od vremenskih razmer.

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško
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Inženir optometrije 
Robert Rimc, kate-
remu se je leta 1995 
pri vodenju podje-
tja in s prevzemom 
očesne optike v Kr-
škem pridružila še 
žena Meta Kužnik 
Rimc, je ob pre-
vzemu družinske-

ga podjetja dejavnost razširil še s prodajo, 
montažo in servisiranjem optične, opto-
metrijske in oftalmološke opreme. Danes 
s podjetjem Rimc sodeluje večina očesnih 
optik v Sloveniji, Univerzitetna klinična cen-
tra Ljubljana in Maribor, večina splošnih bol-
nišnic, zdravstvenih domov in zasebnih of-
talmologov, prisotni so tudi na tujih trgih. 

MED PRVIMI V SLOVENIJI, 
V VRHU PO KAKOVOSTI

»Bili smo prva op-
tika v Posavju, celo 
med prvimi v Slo-
veniji,« pravi Meta 
Kužnik Rimc, univ. 
dipl.ekon., »in pri 
nas se je do sedaj iz-
obrazilo veliko opti-
kov. Številnim mla-
dim smo predstavili 

delo in jim omogočili pogled izza prodaj-
nega pulta v našo delavnico ter jim tako 
pripomogli k lažji izbiri poklica. Vključeni 
smo v številne akcije in projekte v Posavju, 
med njimi tudi v projekt Rešimo življenja.«

Pred desetimi leti so 
Optiko Rimc prese-
lili v lastne prostore 
povsem prenovlje-
nega objekta v sta-
rem mestnem jedru 
Krškega, v pritličju 
katerega so uredi-
li lično urejeno op-
tiko s široko paleto 
očal priznanih bla-

govnih znamk, s katerimi združujejo este-
tiko in uporabnost, ter delavnico, v kateri 
zaposleni poskrbijo, da so stranke delež-
ne strokovno izdelanih očal. V optiki vse od 
leta 1975 opravljajo okulistične preglede 
različni priznani okulisti, od pomladi lani 
pa jih izvaja Krčanka Nevena Sember, dr. 
med. spec. oftalmologije, v sodelovanju z 
regionalnimi bolnišnicami. 

»Naše ordinacije so opremljene z najso-
dobnejšo opremo, ki nam omogoča, da 
za stranke opravimo tudi dodatne samo-
plačniške preglede, kot so pregledi za po-

daljšanje vozniškega dovoljenja, merjenje 
očesnega tlaka, 3D OCT slikanje očesnega 
ozadja, pregled vidnega polja, pa tudi op-
tometristične preglede, ki jih izvaja opto-
metrist Robert Rimc,« pravi Rimčeva. 

V optiki so zaposleni štirje optiki, od tega 
imajo trije več kot 20 let delovnih izkušenj, 
najmlajši pa ravno končuje dodatno izo-
braževanje na fakulteti za Optometrijo v 
Veliki Gorici. V podjetju namreč posebno 
skrb namenjajo rednemu in dodatnemu iz-
obraževanju zaposlenih s področja optike 
in optometrije, saj se zavedajo, da je izobra-
žen kader ob vrhunski tehnologiji največji 
porok za izdelavo visoko kakovostnih očal 
in s tem zadovoljstva uporabnikov.

OČALA NA NOS IN VSEMU BOM KOS!

Navedeni slogan je le zadnji v nizu, s ka-
terim v Optiki Rimc skozi leta poudarjajo 
uporabnost očal tako z receptnimi podat-
ki kot brez, hkrati pa tudi njihovo estetično 
podobo. Če so se še pred desetletji očala iz-
delovala izključno za korekcijo vida, so se 
tem v njihovi ponudbi pridružila še očala za 
različne namene: sončna, športna, zaščitna, 
teleskopska očala za kirurge in zobozdrav-
nike, pripomočki za slabovidne, dioptrijska 
stekla pa vgrajujejo tudi v plavalna očala 
in potapljaške maske: »Specializirani smo 
za prodajo različnih progresivnih stekel, ki 
jih lahko optimiziramo za točno določeno 
razdaljo gledanja ter za nova delovna oča-
la, ki so primerna za mlajšo populacijo s te-

žavami na blizu (presbiopi), delo z računal-
niki. Nudimo tudi vse vrste novejših zaščit 
za UV sevanje (sonce), modro sevanje (vse 
vrste novejših LCD zaslonov) ter poseb-
ne filtre proti bleščanju za nočno vožnjo. 
V očala vgrajujemo samo kvalitetna stekla 
znanega porekla, ki nam omogočajo izde-
lavo očal tudi za najzahtevnejše stranke,« 
še pove Rimčeva. Prav tako nudijo širok iz-
bor mehkih in RGP kontaktnih leč s tekoči-
nami za nego in drugim priborom. Uporab-
nikom nudijo tudi prvi pregled, strokovno 
uvajanje za nošenje in nego kontaktnih leč 
ter obdobne preglede in kontrolo.

OPTIKA RIMC  
ŠE VEDNO V STAREM MESTNEM JEDRU

Medtem ko je vrsta pravnih subjektov in 
samostojnih oseb v minulih letih in dese-
tletjih odpiralo in zapiralo prodajne in sto-
ritvene prostore v starem mestnem jedru 
Krškega, predstavlja Optika Rimc v njem 
stalnico ali s 46 leti obratovanja častitlji-
vega staroselca mesta, ki se s svojo dejav-
nostjo aktivno vključuje tudi v prireditve 
v tem predelu mesta, namenjene njego-
vi revitalizaciji. Njen doprinos je prepoz-

nalo tudi najožje 
vodstvo Krajevne 
skupnosti mesta 
Krško, ki je Optiki 
Rimc za vidne do-
sežke na strokov-
nem področju, v 
prvi vrsti pa za iz-
vajanje dejavnosti 
v mestu Krško, leta 
2016 podelilo naj-
višje krajevno pri-
znanje - plaketo KS 
mesta Krško. Ali kot 
zaključi Rimčeva: »Z 
dolgoletnimi izkuš-
njami ter neneh-
nimi izobraževanji 
sledimo konkuren-
ci in tako vztrajamo 
v samem vrhu po-
nudbe optične in 
medicinske opre-
me. Hvala, da nam 
zaupate že 46 let. 
Želimo, da še nap-
rej ostanete del 
naše zgodbe.« Sicer 
pa je nosilec dejav-
nosti Robert Rimc 
cenjen tudi v strokovnih krogih, saj je član 
Skupščine Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Krško ter član Upravnega odbo-
ra Sekcije optikov pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije. 

Optiki Rimc je leta 1972 v Krškem temelje zasidral Ivan Rimc, ko je vzpostavil proizvodnjo optičnih strojev in diamantnih brusnih plošč za bivšo Jugoslavijo, istega leta odprl 
očesno optiko v Krškem, dve leti kasneje pa še v Brežicah. Po 20-tih letih je obrt predal sinu Robertu, ki je dejavnost z dodatno izobrazbo, novimi znanji in vizijo še nadgradil.  

Mejniki optike Rimc 
 • 1972 začetek dejavnosti na 

Strmeckijevi ulici na Vidmu 
 • 1972 otvoritev Optike Rimc v starem 

mestnem jedru Krškega
 • 1974 otvoritev Optike Rimc v 

Brežicah
 • 2008 otvoritev lastnih prostorov 

Optike Rimc v Krškem

Kvaliteta: 
 • najsodobnejša računalniško podprta 

oprema za pregled vida
 • najmodernejši CNC stroji za izdelavo 

vseh vrst očal
 • lasersko lotanje očal
 • 3D merjenje in personaliziranje para-

metrov za izdelavo stekel za očala

Robert Rimc

Meta Kužnik Rimc

Pestra ponudba okvirjev očal primernih za različno uporabo

Obnovljena stavba Optike Rimc v starem mestnem jedru Krškega

Nevena Sember, dr. 
med. spec. oftal.

Amadej Brezinščak

Rajko Germek 

Eva Težak

»Staroselec« Krškega,
ki dobro vidi ...

O ptik a R imc,  CK Ž 32,  8270 Krško |  w w w.optik arimc.net  |  051/625-606,  07/49-21-536
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BIZELJSKO – Pred štirimi leti je bil ustanovljen ženski pevski zbor 
Mravljice, ki na različnih prireditvah razveseljuje z ubranim pet-
jem pod vodstvom zborovodkinje prof. Anite Veršec. Temen ve-
čer 8. decembra so pevke razsvetlile že s tretjim koncertom v 

bizeljski farni cerkvi sv. Lovrenca. Ker je bil koncert na praznik 
Marijinega brezmadežnega spočetja, so z glasbenimi gosti poslu-
šalce ponesle od poklona mamam v naročje božiča. Pridružili so 
se jim člani MoPZ Kapele z zborovodkinjo prof. Mihaelo Komo-
čar Gorše, novost med domačimi glasbeniki Mladinski cerkve-
ni pevski zbor pod vodstvom prof. Metke Lorger, Timeja Račič 
Ogorevc na citrah, Vita Stermecki s kitaro, Domen Ogorevc s 
harmoniko, Krištof Račič (pozavna), Aljaž Lipej (cajon). Peli so 
tudi Sara in Valentina Rubin ter Krištof Račič. Povezovala je Su-
zana Vahtarić ob pomoči humoristk Francke in Pepce (Erna Ro-
žman in Vesna Kunej), ki sta se na koncu pridružili zboru. 
  L. Babič 

Razsvetlile temen večer

Mravljice so zapele tudi skupaj z Mladinskim cerkvenim pev-
skim zborom (foto: L. Babič)

ČATEŽ OB SAVI, BREŽICE – Po tradicionalnem, vedno dobro obi-
skanem in navdušujočem koncertu orkestrov in Vokalne sku-
pine Solzice Glasbene šole Brežice v napolnjeni dvorani hote-
la Toplice v Termah Čatež 16. decembra so se 19. decembra na 
božično-novoletnem koncertu v šolski dvorani predstavili učen-
ci šole. S profesorji - mentorji so pripravili 22 glasbenih točk, s 
katerimi so pokazali, česa so se naučili. 
Decembrsko božično-novoletno glasbeno druženje so 21. de-
cembra v dvorani šole sklenili nekdanji učenci šole. Sodelova-
li so tudi tisti učenci šole, ki glasbenega šolanja niso nadalje-
vali, z glasbo pa se še vedno ukvarjajo, je v pozdravu z dobrimi 
željami povedal ravnatelj Daniel Ivša. Koncertirali so: Janez 
Hrastovšek (pozavna, 3. l. Konservatorija Codarts Rotterdam); 
prof. Niko Ogorevc (petje pri prof. Marjetki Podgoršek Hor-
žen); Tadej Kopinč (harmonika, 4. l. Konservatorija za glasbo 
in balet Maribor); Marcel Slakonja (petje, 1. l. Konservatorija 
za glasbo in balet Ljubljana); Katja Dornik (kitara); Tea Jeličić 
(klavir, 4. l. Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana); Lara Ri-
mac (violina, absolv. Akademije za glasbo Zagreb); skupaj Lara 
Rimac na violini in Tanja Činč (klavir, specializacija za komor-
no glasbo Akademije za glasbo Zagreb). Vrhunsko odigran pro-
gram znanih skladateljev je sklenil »Brežice All Star Guitar Or-
chestra« – Marko Ferlan, Karlo Kočnar, Tomislav Vrandečić, 
Gašper Kodrič, Berislav Cerinski, Katja Dornik in Jakob Fi-
fnja. Pri posameznih točkah je glasbenike spremljala na klavir-
ju Pierina Cavaliere Mršić.
 N. J. S., foto: Foto Rožman 

Predpraznični čas popestrili 
s tremi koncerti

Nekdanji učenci z ravnateljem Danielom Ivšo

BREŽICE – Mešani pevski zbor KUD Brežice je na nedeljski ve-
čer, 23. decembra, v cerkvi sv. Lovrenca tradicionalno povabil na 
predpraznični koncert, ki je potekal pod sloganom »Novo nam 
seže v dlani«. Z dirigentoma Elizabeto in Dragutinom Križa-
nićem so pevke in pevci svoje zveste spremljevalce popeljali v 
razpoloženjski večer z domoljubnimi, novoletnimi in božičnimi 
napevi ter skrbno izbran glasbeni program zaokrožili z najbolj 
priljubljeno in svetovno znano božično pesmijo Sveta noč, bla-
žena noč. Mehki toni in tolažilne besede Svete noči se dotikajo 
src že 200 let, saj pesem vedno znova obljublja tolažbo in podar-
ja upanje ter je kot taka vsa desetletja premagovala meje in kri-
ze. »Tu smo prav zaradi vas, ne samo za božič, ampak vse leto,« 
je spremljevalcem koncerta sporočila Betka ter zaželela vesele 
božične praznike in srečno novo leto. Janez Avšič se je župniku 
Milanu Kšeli zahvalil, da lahko praznične pesmi podarijo prav 
v cerkvi sv. Lovrenca, župnik pa se je vsem zahvalil za dolgole-
tno sodelovanje in da so lahko ob lepem petju preživeli ure prav 
pred praznikom. N. J. S.

Novo nam seže v dlani …

RAZBOR POD LISCO – V Domu krajanov Razbor je bilo 22. 
decembra živahno, saj je domača folklorna skupina, ki deluje 
v okviru Kulturnega, športnega in turističnega društva Blaž 
Jurko Razbor, šesto leto zapored pripravila samostojni na-
stop. Z manjšo priložnostno razstavo starih razglednic z upo-
dobitvijo značilnih 
prazničnih narodnih 
motivov slovenske-
ga slikarja in ilustra-
torja Maksima Gas-
parija, z igralskim 
vložkom o nekda-
njih časih, v katerih 
se je veliko več pisa-
lo, kot se piše danes, 
s petjem in plesom 
so mladi folklorniki 
ob spremljavi har-
monikarja Jakoba 
Štigla popeljali navzoče v predpraznični zimski čas. V pripo-
vedni tok so vpletli še ljubezensko zgodbo o lepi Celjanki So-
fiji Hess, v katero se je zaljubil preprost, a pošten ter deloven 
kmečki fant. V pismu, ki ga ji je napisal v času božičnih prazni-
kov, je ljubljeni osebi razkril svoja globoka čustva, čeprav se 
je zavedal, da si dekle želi drugačnega, lagodnejšega življenja. 
Lepa Sofija, ki je delala kot prodajalka cvetja v eni izmed du-
najskih cvetličarn, je v tistem času spoznala bogatega izumi-
telja Alfreda Nobela, ki je preko ženitvenega oglasa v časopisu 
iskal družico in odločil se je za mično ter precej mlajšo Celjan-
ko. To v pismu s prijaznim voščilom sporoči Sofija zaljublje-
nemu fantu iz domače vasi. Večeru, ki se je začel in zaključil s 
pesmijo ter prisrčnim voščilom Folklorne skupine Blaž Jurko 
Razbor, sta svoje misli dodala še mentorica gledališke skupine 
Razbor pod odrom Mojca M. Jenčič Petrovčič in predsednik 
razborskega društva Matej Imperl.  S. Radi  

Voščimo vam …

Letošnji samostojni folklorni večer na 
Razborju je bil namenjen prazničnim 
voščilom za božič in novo leto.

DOBOVA – Kulturno društvo Franc Bogovič Dobova in Me-
šani pevski zbor, ki deluje pod okriljem društva, sta na dan 
sv. Štefana v dobovskem Kulturnem domu pripravila tra-
dicionalni božično-novoletni koncert za vse, ki znajo uži-
vati v raznovrstnosti glasbenega, plesnega in besednega 
prazničnega programa. 

Že po običaju je za žlahtnost veznega besedila in scenarija pos-
krbela Ivana Vatovec. Čeprav tudi v Dobovi nismo doživeli ne-
skončne srebrnosti prednočja niti brezšumnosti korakov v gazi, 
pridušenosti nebeških svetilk in tudi ne neslišnosti brezbese-
dne govorice v odmevanju spomina, pa je bilo slišati dobro bero 
spomina v pesmih, ki jih je zapel MePZ Dobova. Nekdanjim sre-
brnim spominom so se v celotnem tenkočutnem prazničnem 
programu pridružili učenci OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, kot 
razigrane snežinke gibke članice ŠKD Mažoretke Dobova, svoje 
praznične utrinke so nato na vejice »sanjske« smrečice zatak-
nili še vsi člani, ki prizadevno širijo kapo delujočega dobovske-
ga kulturnega društva – Dobovski pevci, Dobovski rogisti, Li-
kovna družina, Literarna sekcija Beseda in Folklorna skupina.
Četudi je skupno preživet čas ponujal misel, da je obvisel v brez-
časju, in da ga je pravkar minevajoče leto izpraznilo, izsušilo 
in odvrglo, so nastopajoči nahranili duše lačnih lepote in miru, 
zlasti v zadnji in najlepši Sveti noči, ki so jo zapeli članice in čla-
ni zbora. Program sta vodili Vesna Furlan in Darja Krošelj.
 N. J. S., foto: Rudi Mlinar 

Zaprli vrata staremu in jih odprli 
novemu letu

Nastopile so vse sekcije društva na čelu z mešanim pevskim 
zborom.

KRŠKA VAS – Člani KD Ivan Kobal Krška vas so dan po božiču, 
na praznik dneva samostojnosti in enotnosti enajstič organizirali 
božično-novoletni koncert, na katerem po navadi nastopijo sek-
cije društva pa tudi gostujoče zasedbe. V dvorani KS Krška vas 
so odmevale praznične melodije kot tudi besede s pomenljivo te-
matiko. Za uvod so nastopili člani MoPZ KD Ivan Kobal pod vod-
stvom Franca Veglja, za katere se je vse leto vrtelo okoli glasbe, 
druženja in petja. Kot naslednji so se predstavili člani harmoni-
karske sekcije društva. Poleg Veglja kot mentorja sta meh razte-
govali še Tjaša Cvetkovič in Ana Travnikar. Slednja je kasneje 
skupaj z mentorjem nastopila še enkrat. Z dvema dalmatinskima 
se je predstavila tudi Klapa Parangal, ki je s seboj prinesla nostal-
gičen priokus morja, sonca in prostih dni. V goste so tokrat čla-
ni krškovaškega društva povabili Korzingerje iz Podbočja, čisto 
preproste cerkvene pevce, ki na koru cerkve sv. Križa v Podbo-
čju pojejo že vrsto let. Po še enem nastopu harmonikarske sek-
cije se je s prebrano poezijo predstavila še Nada Ravnikar Srp-
čič. MoPZ KD Ivan Kobal je za konec pripravil še nekaj pesmi z 
ljubezensko tematiko, Marjan Piltaver pa je glede na to, da se 
je počasi iztekalo tudi Cankarjevo leto, recitiral eno njegovih čr-
tic. Še pred tradicionalnim zaključkom, ko tako nastopajoči kot 
obiskovalci skupaj zapojejo najbolj znano božično pesem Sveta 
noč, blažena noč, je navzoče pozdravil predsednik društva Franc 
Jurečič in omenil, da so lahko zadovoljni s preteklim letom, saj 
so imeli tako rekoč vsak mesec vsaj po en nastop, prav tako pa 
je bil moški zbor na reviji Pesem Posavja izpostavljen in pohva-
ljen za svoj nastop. Koncert sta povezovali Hana Jurečič in An-
dreja Dvornik, prva z vezno besedo, druga s prebiranjem zgod-
be s številnimi življenjskimi modrostmi.  R. R.

Zadovoljni s preteklim letom

Nastopila je tudi Klapa Parangal. CERKLJE OB KRKI – Člani Mešanega pevskega zbora Cerklje ob 
Krki so tudi v minulem letu dva dneva pred božičem pripravili 
koncert. Obiskovalcem, ki so lepo napolnili župnijsko cerkev sv. 
Marka v Cerkljah ob Krki, se je kot prva predstavila petošolka 
Hajdi Haler in že takoj pričarala pravo božično vzdušje. MePZ 
Cerklje ob Krki se je nato pod vodstvom Andreja Resnika pred-
stavil s tradicionalnimi angleškimi božičnimi pesmimi. Sledil je 
nastop zbora župnije sv. Marka Cerklje ob Krki DOM, ki ga vodita 
David Špiler in Vid Merljak, gre pa za številen zbor družin, ot-
rok in mladih (od tod tudi ime DOM). Pod Resnikovim vodstvom 
se je predstavil tudi otroški pevski zbor s Skopic, ki je nastal na 
pobudo MePZ Cerklje ob Krki ob povabilu k sodelovanju na kon-
certu Vse naše pravljice, ki so ga skupaj v lanskem letu uspešno 
izpeljali kar trikrat. Svoje pevsko in instrumentalno znanje je do-
kazal Trio Drstvenšek, ki ga sestavljajo Anja, Klara in Leon – ses-
tri in brat iz Dolenjega Leskovca pri Brestanici, skupaj z njimi je 
na trobenti zaigral tudi Anjin mož Marko Kozinc. Za zaključek 
koncerta je še enkrat nastopil MePZ Cerklje ob Krki s slovenski-
mi božičnimi pesmimi. Ob koncu so se poleg nastopajočih in do-
natorjev člani MePZ zahvalili tudi Martinu Božiču, ki je poskrbel 
za spremljavo na klaviaturah, Zali in Lari Mladkovič, Zali Pun-
gerčar, Sari Vintar ter Hani Ježovnik, ki so med posameznimi 
nastopi recitirale pesmice s praznično tematiko, zahvalili so se 
tudi domačemu župniku mag. Janezu Žaklju, ki zboru omogo-
ča prostor za vaje in akustično cerkev za izvedbo koncertov, a se 
koncerta ni mogel udeležiti, fotografinji Mateji Drobnič, pove-
zovalcu Roku Retlju, zahvala pa je šla seveda tudi vsem obisko-
valcem, ki so se nato ob kuhanem vinu in čaju – skuhali so ju čla-
ni PGD Cerklje ob Krki – ter pecivu še nekaj časa zadržali pred 
cerkvijo.  R. R.

Predbožični koncert v Cerkljah

MePZ Cerklje ob Krki z zborovodjem Andrejem Resnikom (fo-
to: Mateja Drobnič)
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PODBOČJE – Pevke izpod Bočja, ki so v lanskem letu obeležile 
20-letnico delovanja, so na zadnjo novembrsko nedeljo prip-
ravile letni koncert v Kulturnem domu Podbočje. Trinajste-
rica pevk pod taktirko Andreje Barič Kerin je polni podboški 
dvorani zapela pod naslovom »Tiho že dan jemlje slovo …«, 
torej so bile njihove pesmi tematsko predvsem jesensko obar-
vane. Podboškemu občinstvu se je predstavil še Mešani pevski 
zbor KD Franc Bogovič Dobova, ki je na koncu zapel tudi sku-
paj z gostiteljicami. Koncert so s humornimi igralskimi vložki 
znova popestrile »podboške flavzarce« Renata Jurečič, Metka 
Vrhovšek in Ivanka Černelič Jurečič, slednja je napisala tudi 
scenarij prireditve.  P. P.

DOLENJA VAS PRI KRŠKEM – V Večnamenskem domu v Dolenji 
vasi so 9. decembra pevke ŽePZ Prepelice, ki delujejo v okviru 
KD Žarek Dolenja vas pri Krškem, izvedle že 15. letni koncert. 
Pevke so se predstavile s pisanim izborom pesmi v štirih sklo-
pih, ki jih je v premorih z ubranimi akordi popestril harmoni-
kar Anže Šeško. Posebnost in osrednji del koncerta je bil sklop 
črnskih duhovnih pesmi, s katerimi so Prepelice sodelovale v 
programu regijskega tematskega koncerta odraslih pevskih 
zasedb Sozvočenje 2018 na rajhenburškem gradu. Koncert so 
začele s tremi narodnimi pesmimi, zaključile pa z dvema Av-
senikovima pesmima, saj so priredbe le-teh (večinoma pevo-
vodje Mire Dernač Hajtnik) pevkam najljubše. Obiskovalci so 
z navdušenjem spremljali pester program, ki ga je povezoval 
Samo Hajtnik, bučen aplavz je doživel tudi mladi harmonikar. 
Tako smo ob ubranem petju in harmoniki ter prijetnem druže-
nju po koncertu preživeli lepo nedeljsko popoldne.
 M. V.

Prepeličji spev

Dolenjevaške Prepelice so pripravile že 15. letni koncert.

GLOBOKO – 7. decembra je bil v Globokem tradicionalni »Bar-
barin koncert«. Pred polno dvorano se je Vokalna skupina Bar-
bara prvič predstavila okrepljena z novimi glasovi in novo 
zborovodkinjo. Zbor od septembra 2018 vodi Tjaša Zidanič, ki 
je predlani zaključila magistrsko stopnjo študija glasbene pe-
dagogike. Za svoj prvi nastop pred domačim poslušalstvom je 
bila nova zborovodkinja deležna močnega aplavza. Pevke so 
ostale zveste svojemu repertoarju ter domači publiki ponudi-
le izbor ljudskih in tujih pesmi. Zapele so tudi v mešanem pev-
skem zboru, ki ga je vodil Franc Kene. V goste so povabile KD 
Pevci zvoka in Adrijano Lorber. Predpraznični čas so obeležile 
z White Christmas, pri kateri je za glasbeno spremljavo poskr-
bel Kristjan Račič. Z mislimi o iztekajočem se letu je program 
povezovala Zdenka Bregar Umek. Ob zaključku koncerta so se 
»Barbare« zahvalile dolgoletni zborovodkinji Aniti Veršec, ki 
je bila tokrat v dvorani v vlogi poslušalke. Pevke so bile vese-
le številne podpore in odziva poslušalcev, po koncertu so obi-
skovalce in glasbene goste pogostile s sladkimi dobrotami ter 
z njimi poklepetale.  Z. Bregar Umek, foto: D. Lipej

VELIKI TRN – »Pesem angelov prinaša mir vsem ljudem,« so pre-
pevale pevke ŽePZ Slovenka v sobotnem večeru, 29. decembra. 
Skupaj z zborovodkinjo Ano Bizjan so pripravile že tradicional-
ni božični koncert v polni dvorani Kulturnega doma na Velikem 
Trnu. Zbor deluje pod okriljem Društva za ohranitev podeželja. V 
goste so tokrat povabile Kolednike z Rake pod umetniškim vod-
stvom Blaža Klemenčiča, ki so večer popestrili z ubranimi mo-
škimi glasovi. Večer je s spretno besedo povezala Mojca Mag-
lica, za klavirjem pa je virtuozno olepšala skladbe Petra Jerič. 
Božične pesmi po mnenju pevk sodijo med najlepše zborovske 
melodije. Večer je navdušil nastopajoče in poslušalce, ki so se v 
prijetnem klepetu in druženju zadržali še po prireditvi ob odlič-
nem pecivu in dobri domači kapljici.  Irena Janc

Božični koncert na Velikem Trnu

ŽePZ Slovenka na domačem odru

Pod vodstvom Ignaca Slako-
nje so člani MoPZ Slavček pre-
pevali v treh sklopih koncerta, 
ki ga je povezovala Darja Šu-
mlaj. Vmes so zapeli in zaigra-
li Pleteršnikovi ljudski pevci, 
ki jih vodi neutrudni glasbe-
nik Lojze Ogorevc, prvič pa 
so se na koncertu predstavili 
trije fantje, ki so si nadeli po-
menljivo ime – Trio Fakini. Ses-
tavljajo ga Daniel Škofljanc 
(kitara), Jernej Petančič (tro-
benta) in Matej Ban (harmo-
nika). Slavčki so svoj prvi bo-
žični koncert organizirali ob 
svoji 40-letnici delovanja, se 
pravi, da delujejo že 65 let. Ve-
liko pevcev je doživelo že veli-
ko okroglih jubilejev delovanja 
v društvu in v božičnem veče-
ru so se jim pridružili še novi. 
Članica sveta JSKD OI Brežice 
Mihaela Blaževič je namreč 
Stanku Fakinu podelila bro-
nasto Gallusovo značko za de-
set let delovanja v društvu, 

Zahvalili so se Vladu Godcu
VELIKA DOLINA – Moški pevski zbor Slavček, ena od sekcij KUD Slavček Velika Dolina, že vse od leta 1993 
na božični dan prireja božični koncert, na katerega povabi tudi gostujoče zasedbe. Tako so Slavčki na bo-
žični praznik v cerkvi Marijinega vnebovzetja na Veliki Dolini skupaj z obiskovalci proslavili srebrni jubi-
lej teh koncertov.

Martinu Šeberleju pa srebr-
no Gallusovo značko za 20 let 
delovanja. Predsednik KUD 
Slavček Velika Dolina Sandi 
Šumlaj je nato podelil še kipec 
v obliki note za 50 let delova-
nja in hkrati slovo od društva 
Vladu Godcu. Slednji je v zbo-
ru prepeval kar pol stoletja, se 

zanj žrtvoval z vsem srcem in 
dušo, ko je bilo treba sklicati 
pevce za petje na pogrebih ali 

drugih dogodkih, je bil po na-
vadi glavni organizator in je s 
svojim angažmajem poskrbel, 
da je bilo vedno prisotnih za-
dostno število pevcev. »Neka-
teri žal ne dočakajo niti 50 let 
življenja, Vlado pa je samo toli-
ko let prepeval v zboru. Hvala ti 
in vsa čast!« se je legendi Slav-
čkov zahvalil Šumlaj. Praznič-
ni večer so Slavčki, ki se jim je 
za konec pridružil tudi Godec, 
zaključili s pesmijo Sveta noč, 
blažena noč. Po koncertu so 
se obiskovalci ustavili še pred 
cerkvijo, kjer so člani Društva 
vinogradnikov Dolina-Jeseni-
ce poskrbeli, da se je vsak lah-
ko ogrel s kozarčkom kuhane-
ga vina in še malo pokramljal.
 R. Retelj

Vlado Godec s kipcem, poleg njega predsednik društva San-
di Šumlaj

JESENICE NA DOLENJSKEM – Že deseto leto zapored je Turistič-
no društvo Jesenice na Dolenjskem svojim krajanom podarilo 
božično-novoletni koncert v cerkvi sv. Marije Magdalene. Zad-
njo soboto v decembru so številni obiskovalci prisluhnili boga-
temu programu z naslovom »Koncert ob koncu leta«. Glasbeni 
večer so oblikovali člani Rajhenburškega okteta z gostjo, sopra-
nistko Anjo Žabkar, na klavirju je pevce spremljal Martin Šu-
šteršič. Dolg aplavz na zaključku koncerta je potrdil, da so člani 
okteta s svojimi glasovi, simpatičnim nastopom in bogatim pro-
gramom poiskali most do src poslušalcev. Anja Žabkar je gosto-
vala že četrtič in znova navdušila s svojim čarobnim sopranom. 
Po koncertu je bilo v Domu krajanov še prednovoletno srečanje, 
ki so ga skupaj pripravili KS Jesenice na Dolenjskem, KS Velika 
Dolina in Društvo vinogradnikov Dolina – Jesenice. Deseti bo-
žično-novoletni koncert s priznanimi glasbeniki je dokaz, da je 
mogoče tudi v manjših krajih in s skromnimi sredstvi pripraviti 
odlične kulturne dogodke. Da se je december iztekel radostno, 
ob zakuski, kramljanju in prijaznih voščilih, je zaslužno TD Jese-
nice na Dolenjskem.  Rajka Križanac

Koncert ob koncu leta

Rajhenburški oktet s sopranistko Anjo Žabkar in tenoristom 
Markom Železnikom



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 1, četrtek, 10. 1. 201914 PODJETNO POSAVJE

Mednarodnih sejmov je v naši 
neposredni okolici izredno ve-
liko. Tudi največjih. Podjetja so 
nam zaupala, da so njihovi za-
posleni nekaj let hodili na mno-
ge, zelo različne sejme le v vlo-
gi obiskovalcev, opazovalcev 
konkurence. To sicer še vedno 
vestno delajo naprej, saj je trg 
globalen, in če enkrat zaosta-
neš, izpadeš iz igre. A sčasoma 
so ugotovili, da je zanje primer-
nih le nekaj sejmov – takšnih, 
ki so najpomembnejši za nji-
hovo branžo, sklepanje poslov 
in tudi – kar ni zanemarljivo – 
ugled ter podobo podjetja in 
njihovih proizvodov. 

Nekateri obiskujejo mednaro-
dne sejme, a se za predstavi-
tve potem odločajo predvsem 
na bližnjih sejmih – tak primer 
je brežiško podjetje KOOP, 
katerega zaposleni spremlja-
jo npr. dogajanje na sejmih 
BAU v Münchnu, AUTOPRO-
MOTEC v Bologni, AUTO ZUM 
v Salzburgu, Hardware Fair 
Cologne, AUTOMEHANICA v 
Frankfurtu, IPAK IMA v Mila-
nu, BOND-EXPO v Stuttgartu, 
PAPER WORLD v Frankfurtu, 
MCE v Milanu, TURKEY BUILD 
v Turčiji, IEX v Kölnu, ACHE-
MA v Münchnu in CARAVA-
NING v Düsseldorfu, sami pa 
že 25 let razstavljajo doma, za-
čenši z najširšim spektrom za 
njihove izdelke in rešitve (le-
pila, lepilni trakovi, električ-
no ogrevanje, orodja in opre-
ma za avtoservisne delavnice 
in drugo) na sejmu MOS. Kup-
ci jih spoznajo tudi na sejmih 
Dom, Dom + / Ambient, v Ko-
mendi, na sejmu AGRA, Pri-
morskem sejmu in drugih, kjer 
najdejo poslovne partnerje in 

konkretne kupce svojih izdel-
kov. Enaka logika velja tudi za 
veliko posavskih obrtnikov, za 
katere so regionalni sejmi dra-
goceno mesto srečevanja, pri-
merjanja in povezovanja. 

NEMŠKA ZAKLADNICA 
SEJMOV – ZA VEČINO 
NAŠIH PODJETIJ 
NAJPOMEMBNEJŠA

Za večino tistih, ki so nam opi-
sali svoje delovanje, so pred-
vsem sejmi v tujini postali 
nepogrešljiv člen prodaje in 
promocije. Za Posavje se izka-
zujejo najpomembnejši sejmi, 
ki se odvijajo v Nemčiji. Podje-
tje I.H.S. (Industrijski manipu-
lacijski sistemi) na primer, ki 
je tudi poslovno tesno vezano 
na Nemčijo, saj ima tam hče-
rinsko podjetje, se letno prija-
vi na dva sejma v branži: »Vsi 
sejmi, na katerih smo prisotni, 
so za nas zelo pomembni in se 

na njih dobro pripravimo, saj s 
tem utrjujemo svoj položaj na 
trgu. Glede na to, da s trajno-
stnim razvojem in lastno proi-
zvodnjo konstruiramo in izde-
lujemo profesionalne celostne 
rešitve za avtomatizacijo indu-
strijskih linij v različnih pa-
nogah, pokrivamo tudi širok 
spekter sejmov, zato bi se tež-
ko opredelili na enega. Sledi-
mo pa tistim sejmom, katerim 
se panožno najbolj približa-
mo in v katerih smo najmoč-
nejši. Naše celostne rešitve na 
področju transportne, pakir-
ne in paletirne tehnike so ši-
roko uporabljene v industriji 
pijač, mlečnih izdelkov, hrane, 
blaga široke potrošnje, tobač-
ni ter kemijski industriji. Po 
dolgoletnih izkušnjah nasto-
pov na sejmih pa bi lahko rek-
li, da so sejmi v Nemčiji tisti, 
kjer se strne največ mednaro-
dnih obiskovalcev in velikih 
mednarodnih korporacij, po-

leg tega pa so zelo profesional-
ni, prepoznavni in imajo dol-
goletni sloves v naši branži.« 

Čeprav redno obiskujejo Ca-
ravan, Camping & Motorhome 
show v Birminghamu, All in 
Caravaning v Pekingu in Nati-
onal RV trade show v ZDA, je 
prav tako Nemčija, natančne-
je Düsseldorf, pomembno se-
jemsko stičišče s kupci cele-
ga sveta podjetja Plastoform. 
Podjetje Plastoform se tako 
že od leta 2005 celovito pred-
stavlja na Caravan salonu 
Düsseldorf, kjer razstavljajo 
proizvajalci avtodomov, poči-
tniških prikolic ter dobavite-
lji tem proizvajalcem: »Sejem 
je namenjen kupcem počitni-
ških prikolic in avtodomov ter 
vsem nabavnikom in razvojni-
kom proizvajalcev, saj razsta-
vljajo tudi vsi dobavitelji tej 
branži.« 

Prav tako nemški, natančne-
je berlinski sejem InnoTrans, 
je ključnega pomena za Kovis. 
InnoTrans je vodilni mednaro-
dni sejem za železniško tran-
sportno tehnologijo in poteka 
vsaki dve leti v Berlinu. Lan-
sko leto se je na InnoTransu 
predstavilo več kot 3.000 raz-
stavljavcev iz več kot 60 držav, 
zapolnili so vseh 41 dvoran. 
Kovis se je med 18. in 21. sep-
tembrom 2018 na tem po ob-
segu in svetovnem ugledu iz-
jemnem sejmu predstavil že 
desetič zapored. Tako kot I.H.S. 
se tudi Kovis kot razstavljalec 
udeležuje seveda specialistič-
nih panožnih sejmov. Kot med-
narodni proizvajalec kompo-
nent za železniško industrijo 
se pojavlja na sejmih dotične 

industrije: »Poleg InnoTransa 
smo na primer v zadnjih dveh 
letih razstavljali tudi na sejmu 
Czech Raildays v Ostravi, Expo-
Rail v Mexico Cityju, Apta Expo 
v Atlanti, AUSRAIL+ v Brisba-
neu.« Kovis je na omenjenih 
sejmih na Češkem in na pri-
mer na sejmu Nordic Rail na 
Švedskem prisoten sicer še 
dlje kot na InnoTransu. Ti sej-
mi so precejšen zalogaj, a tudi 
oni si morajo širiti obzorja kot 
obiskovalci: »Če ocenimo, da je 
sejem zanimiv za nas, se odlo-
čimo za obisk, ne glede na to, 
kje je lociran. V zadnjih dveh le-
tih smo kot obiskovalci obiskali 
Middle East Rail-International 
Conference and Trade Exhibiti-
on Dubai, Transport Logistic v 
Nemčiji, Iran Rail Expo 2017 v 
Iranu, Rail + Metro China – Chi-
na International Rail and Me-
tro Exhibition na Kitajskem in 
TRAKO na Poljskem.«  

Podjetje TIPS, ki je proizva-
jalec letališke opreme za ser-

visiranje letal, se vsaki dve 
leti predstavlja na enem naj-
pomembnejših sejmov v tej 
branži, Inter airport Europe, 
ki se odvija v Münchnu: »Kot 
poslovni dogodek je za nas 
najpomembnejši prav sejem v 
Münchnu, ki je namenjen pre-
gledu dogajanja v celotni indu-
striji letališke opreme, od pro-
izvajalcev opreme do podjetij, 
ki prodajajo tehnološke rešit-
ve. Zaželeni obiskovalci naše 
stojnice na tem sejmu so naše 
trenutne in bodoče stranke ter 
poslovni partnerji. Lansko leto 
smo prvič nastopili na sejmu 
Airport show Dubai, naša eki-
pa pa je prisotna tudi na konfe-
rencah, ki se skozi leta odvija-
jo v različnih krajih po Evropi. 
Naj naštejemo nekaj zadnjih – 
8th GSE&Ramp Ops event Du-
brovnik 2018, GSE&RAMP-OPS 
event Airside International Mi-
lano 2017, 19th Annual GHI 
Conference 2017 Barcelona, 
18th Annual GHI Conference 
2016 Copenhagen …«

Tematske strani  Posavskega obzornika,  10.  januar 2019

Desetine držav. Tisoče kvadratov površin. Razstav-
ljavci opozarjajo nase med tisoči drugih. Okoli sto 
tisoč obiskovalcev v le nekaj dneh. Nenehni obse-
jemski dogodki. In ne le en sejem – mnoga posa-
vska podjetja razstavljajo na več sejmih letno, kot 
obiskovalci pa morajo ves čas slediti tudi trendom 
na ostalih svetovnih sejmih. Zahtevne priprave na 
sejem so nekaj, kar javnosti večinoma ostane nez-
nano. Družba nato zgolj uživa rezultate teh tisoče 
ur trdega dela. Vsaj del motivacije za temi dogodki 
pospeševanja prodaje in utripa vam približujemo 
na naslednjih straneh Podjetnega Posavja.   

Posavska podjetja imajo na mednarodnih sejmih zavidljivo tradicijo

Sejmi: vodilna orodja pospeševanja prodaje
POSAVJE – Naša podjetja razstavljajo na največjih svetovnih 
sejmih, a je to dejstvo bolj znano le timom teh podjetij, resni 
konkurenci in tistim, ki zaradi narave svojega dela medna-
rodno tržno komuniciranje pozorneje spremljajo. Nemčija, 
Avstrija, Francija, Italija, Španija, Poljska, Nizozemska, Šved-
ska, Danska, Češka, Rusija, Kazahstan, Ukrajina, ZDA, Dubaj, 
Indija, Mehika, Avstralija – posavska podjetja se vsako ali na 
vsaki dve leti udeležujejo sejmov in poslovnih konferenc, na 
katerih predstavljajo svojo ponudbo, iščejo nove kupce, kre-
pijo razvoj in utrjujejo svoje mesto na svetovnem trgu.

Čeprav tradicija sejmov kot priljubljenih prostorov in dogodkov 
medsebojne prodaje sega že vsaj v drugo tisočletje pred našim 
štetjem, so ji ob razmahu spletnega komuniciranja mnogi virtual-
ni navdušenci napovedovali skorajšnji konec. Stik iz oči v oči naj 

bi izginil, prav tako osebna prodaja, podpisovanje pogodb na da-
ljavo pa zamenjalo stiske rok na razstavnih prostorih. Internet je 
res posegel v mnoge poslovne procese in tudi v luči sejmov olaj-
šal pred- in posejemske aktivnosti in ohranjanje stikov med pro-
dajalcem in kupcem, a samih specializiranih sejmov, ki so se sko-
zi desetletja spremenili v prave institucije, ni ogrozil.

Že mnogim zgoraj naštetim državam, kjer se na večjih in manj-
ših razstavnih prostorih redno predstavljajo naša podjetja, bi bilo 
treba dodati vsaj še Kitajsko, Argentino, Brazilijo, Indonezijo, Taj-
sko, Egipt, Združene arabske emirate, Turčijo in seveda sosednjo 
Hrvaško. Največji sejmi obsegajo tudi do 550.000 kvadratnih me-
trov površine, potekajo v več dvoranah hkrati, spremlja jih na sto-
tine obsejemskih dogodkov, obišče jih več sto tisoč obiskovalcev, 
zahtevajo pa tudi večletne priprave na sam dogodek. 

Gre za razsežnosti, ki si jih je, v kolikor takšnega sejma še niste 
obiskali, precej težko predstavljati. Zato je gotovo največji izziv 
ravno pred podjetji, ki se kot razstavljavci na nek področni se-
jem odpravljajo prvič. Gre za izreden logistični, promocijski, ka-
drovski in vsekakor finančni zalogaj. Pri slednjem so lahko v opo-
ro tudi nacionalne organizacije (predvsem SPIRIT Slovenija ter 
področne zbornice in združenja) ter lokalni razpisi za sofinanci-
ranje nastopov na sejmih in razstavah.

Po pregledu sejemske aktivnosti posavskih podjetij lahko trdi-
mo, da so večja podjetja že pravi »sejemski mački«. Mnoga imajo 
izkušnje s predstavitvami na sejmih že vse od začetkov svoje de-
javnosti, ki pri nekaterih sega tudi nekaj desetletij nazaj (npr. Li-
sca), drugi so sejemsko izkušnjo dodali kasneje, kot preudarno 
nadgradnjo svojega razvoja. 

Posavci najpogosteje v Nemčiji

Ključna je izbira pravega sejma

Odzivi na Kovisove sejemske predstavitve vedno poročajo o 
navdušenju. Obiskovalci pravijo, da je njihov prostor zasno-
van tako, da pooseblja bistvo sejmov – prostor srečevanj, po-
govorov, kjer se krešejo ideje, odločnih stiskov rok in sklepa-
nja dolgotrajnih poslov.

Opozoriti nase že na prvi pogled je na sejmu izredno po-
membno in tega se dobro zaveda tudi Plastoform, katerega 
razstavni prostor vabi k ustavitvi in ogledu. 
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Nemčija je postopno s svojimi 
specialističnimi sejmi posta-
la prava zakladnica svetovno 
najbolj uveljavljenih poslov-
nih dogodkov. Če so mnogi 
prej omenjeni vezani na pre-
vozna sredstva, kot npr. tudi 
sejem SMM v Hamburgu, vo-
dilni sejem za plovila, na ka-
terem je lani razstavljala npr. 
tudi Metalika, pa to ne pome-
ni, da Nemčija ni središče sej-
mov, ki so usmerjeni v povsem 
druge vsebinske vode. Tu naj-
demo prav vse – od sejmov, 
namenjenih kozmetiki, medi-
cini, vinarstvu, že omenjenih 
pakirnih tehnik do splošnih 
povezovanj maloprodaje, pre-
hrane itd. 

Podjetje SOP-INTERNATI-
ONAL, ki ga naši bralci poz-
najo kot izdelovalca lakir-
niške opreme za površinsko 
zaščito izdelkov in polizdel-
kov iz kovin, plastike in lesa, 
svoj proizvodni program re-
dno predstavlja tudi na sejmu 
Interlakokraska v Moskvi in 
Sejmu tehnike v Beogradu, a 
najpomembnejši sejemski do-
godek ostaja ravno v Nemčiji 
– Paint Expo Karlsruhe. Kot so 
nam pojasnili v SOP-u, je ome-
njeni dogodek »usmerjen v 
predstavitev tehnologij, sis-

temov, materialov in rešitev s 
področja tehnologije površin-
ske zaščite. Poteka izmenič-
no, eno leto v Nemčiji, drugo 
v Turčiji. Omenjeni sejem je 
specializiran in je namenjen 
vsem zainteresiranim skupi-
nam iz vrst kupcev ali doba-
viteljev, ki potrebujejo infor-
macije, vezane na površinsko 
zaščito. Na sejmu je predsta-
vljena skoncentrirana paleta 
informacij s področja, v kate-
rem podjetje posluje.«

Tudi nemški sejmi, povezani s 
prehrano in zdravjem, so pra-
va svetovna atrakcija. Kot po-
vedo v podjetju Evrosad, so 
seveda prisotni na slovenskih 
sejmih, kot so Narava-zdrav-
je in AGRA že od leta 2002, a 
zanje je februarski FRUITLO-
GISTICA v Berlinu izrednega 
pomena: »Gre za enega izmed 
največjih sejmov v naši panogi, 
tu imamo tudi lasten sejemski 
prostor ali pa v sodelovanju 
z blagovno znamko Evelina. 
Koristen je, ker se tu razglab-
lja predvsem o globalno aktu-
alnih zadevah.« Za dogovore 
glede izvoza v Evrosadu poskr-
bijo tudi za prisotnost na stra-
teško pomembnem španskem 
sejmu FRUIT ATTRACTION. 
Ker se na njihovem področju 

razmere izjemno hitro spremi-
njajo in je treba znanje prido-
bivati iz dneva v dan, je razum-
ljivo, da se je vodstvo odločilo, 
da ne smejo kot obiskoval-
ci manjkati npr. na sejmih IN-
TERPOMA v Bolzanu, WOP v 
Dubaju, MACFRUT v Rimini-
ju, FRUCHTWELT BODENSEE, 
FRUIT ATTRACTION v Madri-
du in raznih kongresih, ki jih 
organizira FRUITNET v Rusi-
ji, Dubaju, Indiji, Danskem, Be-
netkah itd. 

PO MODO IN OSEBNI STIL 
ZAVIJEMO V ROMANSKE 
DEŽELE IN NA VZHOD

Nemci so sicer že izredno pri-
sotni tudi na področju obliko-

vanja in mode. Tako smo po-
ročali, da se je npr. sevniški 
Stilles že večkrat udeležil tudi 
sejmov v Stuttgartu in Nür-
nbergu, a kljub vsemu je treba 
za prestižne tovrstne dogod-
ke zaviti najprej zahodneje in 
južneje, k romanskim in ro-
mansko navdahnjenim deže-
lam. Prve postaje med njimi 
so gotovo Milano, Firence in 
Pariz, o čemer pričajo tudi že 
celo desetletje redni nastopi 
Inpleta na sejmu ženskega pe-
rila in pletiv za perilo Interfi-
lière v Parizu, pa tudi z roman-

skim temperamentom prežet 
vzhod. Eno najdaljših tradi-
cij razstavljanja na sejmih ima 
nedvomno »soobčanka« Stil-
lesa in Inpleta, sevniška Lisca, 
ki je redno prisotna na različ-
nih strokovnih sejmih na po-
dročju mode, predvsem peri-
la in kopalk, kjer se kolekcije 
predstavijo strokovni javno-
sti in potencialnim poslovnim 
partnerjem – od distributer-
jev do lastnikov verig in buti-
kov. V Lisci so nam pojasnili, 
da med pomembnejšimi zanje 
ostajajo »Show Forum v Mo-
skvi, Maredamare in Immagi-
ne Italia v Firencah, KYIV Fa-
shion v ukrajinskem Kijevu, 
Salon Bielizny na Poljskem, 
sejem v Almatyju v Kazahsta-

nu, različni regionalni sejmi v 
Avstriji in Nemčiji, med kate-
rimi sta najpomembnejša sej-
ma v Dortmundu in Salzbur-
gu, Bodyfashion Trade Fair v 
nizozemskem Almereju in se-
jem LingeriePro v Antwerpnu 
v Belgiji.« Odločitve za sejme je 
treba prilagajati trenutnim ak-
tualnostim na tržiščih, zato je 
Lisca s svojim razstavnim pro-
storom občasno prisotna tudi 
na mednarodnem sejmu perila 
Salon International de la Lin-
gerie v Parizu: »Hkrati pa se 
kolekcija predstavi tudi stro-

kovnim medijem in različnim 
'influencerjem'.«

FRANCIJA TUDI KOT 
ZIBELKA IN GOSTITELJICA 
JEDRSKIH ZNANJ

Posavje je poznano tudi po 
strokovnjakih za energetiko in 
tudi ti se s svojimi referencami 
občasno predstavljajo na sej-
mih. Podjetje Elmont Krško 
se je tako lansko leto npr. ude-
ležilo sejma World Nuclear Ex-
hibition, ki je od 26. do 28. ju-
nija potekal v Parizu. Francija 
kot zibelka jedrske energije je 
bila gotovo primeren prostor 
za dogodek, na katerem so se 
zbrali ključni akterji v svetov-
nem sektorju jedrske energi-
je. Pa vendar se področja dela 
tudi za Posavce ves čas selijo v 
druge države, tam, kjer je pot-
reba po novih virih energije. 
Ta karta je zdaj v rokah vzho-
da. V Elmontu so nam zaupali: 
»V letošnjem letu načrtujemo 
še nastop na VI. Internatio-
nal Nuclear Power Plants Su-
mmitu, ki bo v začetku mar-
ca v Istanbulu in na katerem 

bodo prisotni akterji iz sveta 
jedrske energije – investitorji, 
naročniki, dobavitelji opreme 
in drugi. Zaradi naraščajočih 
energetskih potreb je namreč 
Turčija začela s pospešeno 
gradnjo jedrskih elektrarn. Tu 
vidimo priložnost, da s svojim 

znanjem in izkušnjami prodre-
mo na tuje tržišče. Z udeležbo 
na sejmu bi se radi predstavi-
li, seznanili s potrebami trga 
ter skušali vzpostaviti čim več 
kontaktov in srečanj s potenci-
alnimi naročniki oz. predstav-
niki podjetij, ki sodelujejo pri 
izgradnji elektrarn.« 

IZBIRA SEJMA JE 
ODGOVORNOST, A TO JE 
ŠELE EN KORAK

Izbira sejma v vsej poplavi 
možnosti in priložnosti je vse-
kakor za vodstvo podjetij ve-
lika odgovornost. Že samo za-
kup razstavnega prostora je 
velik zalogaj, a vse to je le maj-
hen delček v kompleksnem 
projektu nastopa na medna-
rodnem sejmu. O tem javnost 
ve izredno malo, čeprav so 
skrbnim pripravam posveče-
ni dnevi, meseci in leta naših 
podjetij. Načrtovanje nastopa 
na sejmu se pri vseh namreč 
vedno začenja z osnovnim pre-
mislekom: Kaj so glavni moti-
vi in cilji dotičnega sejemskega 
nastopa? Kje vidijo prednosti 

sejmov kot oblike komunika-
cije z okoljem in kako se nanje 
konkretno pripravljajo naša 
podjetja? To in še več zanimi-
vosti so nam v nadaljevanju 
zaupali tudi naši sogovorniki.

 Maruša Mavsar

Kaj pa (so)financiranje sejmov?
Podjetja so bolj ali manj uspešna tudi pri pridobivanju sredstev 
za nastope na sejmih. Tri največje posavske občine za sejme že 
vrsto let namenjajo proračunska sredstva. Občina Sevnica na 
primer že vse od leta 2002 v sklopu javnega razpisa za gospo-
darstvo razpisuje tudi sredstva za promocijo izdelkov in stori-
tev na sejmih: »V zadnjem 10-letnem obdobju je občina name-
nila sredstva v višini 152.000 evrov, in sicer 67 upravičencem 
za udeležbo na 145 sejmih. Od tega je bila polovica sredstev na-
menjena za udeležbo na sejmih v Sloveniji – 71 sejmov, druga 
polovica pa za sejme v tujini – 74 sejmov. Na navedeni ukrep 
se lahko prijavijo mikro, majhna in srednja enotna podjetja ter 
samostojni podjetniki. Podjetje mora imeti sedež na območju 
občine Sevnica in mora izvajati ukrepe, za katere mu je dode-
ljena pomoč, na območju občine Sevnica. Podjetje, ki nima sede-
ža na območju občine, mora imeti na območju občine poslovno 
enoto ali poslovni prostor, kjer zaposlujejo za namen opravlja-
nja dejavnosti in investirajo na območju občine Sevnica.« Ob-
čina Sevnica tako sofinancira stroške najetja in postavitve stoj-
nice pri prvi udeležbi na določenem sejmu, ne glede na to, ali 
gre za mednarodni ali nacionalni/regionalni sejem. Med upra-
vičene stroške se uvrščajo stroški, ki so povezani s postavitvi-
jo in najemom stojnice, kot na primer: izdelava transparenta za 
stojnico, strošek najema oz. izdelave opreme za stojnico, šoto-
ri, strošek dovolilnice za dostop do stojnice, strošek prijavnine, 
zavarovanja, takse za odpadke – ekološka taksa, strošek najema 
razstavnega prostora, stroški promocije, oglaševanja – objava 
oglasov, strošek sejemskega kataloga in izdelava drugih kata-
logov o proizvodih in storitvah za potrebe udeležbe na sejmu, 
vizitke, strošek električnega priključka, interneta in drugi po-
dobni stroški. Na občini so nam zaupali, da se jim povprečno 
javi sedem interesentov letno.

V drugih dveh občinah pri odgovorih na vprašanja o sejmih 
večkrat poskrbijo tudi v podjetniških centrih, posebej pa lahko 
svetujejo iz prve roke, če gre za turistično naravnanost sejma, 
pri čemer ponudnike povežejo tudi s STO-jem. Sicer zaintere-
sirane obrnejo na naslove občin in agencije SPIRIT.

Z oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in 
razvoj Občine Brežice so nam pojasnili, da je podpora Občine 
Brežice podjetjem, ki sodelujejo na sejmih, urejena v sklopu 
vsakoletnega javnega razpisa za pospeševanje razvoja pod-
jetništva v občini Brežice. V sklopu razpisa je zajeto sofinan-
ciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih 
za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev v določenem 
časovnem obdobju. Sofinancirajo se stroški udeležbe na doma-
čih in tujih sejmih. Sofinanciranje je lahko do 40 % upraviče-
nih stroškov. Upravičeni stroški so: najem razstavnega prosto-
ra, stroški vpisa v razstavni katalog. Prijavitelj mora predložiti 
dokazila, da gre za inovativni produkt, kot so npr. nagrade in 
priznanja za inovativnost: »Pri sofinanciranju stroškov, pove-
zanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inova-
tivnih proizvodov in storitev, je zgornja meja upravičenih stro-
škov v višini 5.000 € brez DDV. Do sofinanciranja so upravičena 
tudi mikro in majhna podjetja, ki bodo na sejmih predstavljala 
turistično ponudbo in inovativne turistične produkte. Ta bodo 
imela, skladno s smernicami sprejete Strategije turizma ob-
čine Brežice 2018–2021, prednost pred ostalimi prijavitelji.«

Občina Krško ima prav tako dobrodošlo vsakoletno prakso: 
v okviru javnega razpisa za malo gospodarstvo (za mikro 
in majhna enotna podjetja ter samostojne podjetnike po-
sameznike na območju občine Krško) dodeli nepovratna 

sredstva v skupni višini 130.000 evrov za pospeševanje ra-
zvoja malega gospodarstva v občini s subvencioniranjem raz-
ličnih ukrepov, med katerimi je tudi promocija izdelkov in sto-
ritev na sejmih in razstavah v višini 5.000 evrov. Upravičenci 
so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki 
posamezniki, ki se udeležijo sejma ali razstave doma ali v tuji-
ni, upoštevajo pa se le računi, pogodbe in dokazila o plačilu z 
datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega da-
tuma, ki je določen za oddajo vlog (razen pri mednarodnih sej-
mih, pri katerih je potrebno plačilo po predračunu z datumom, 
ki je pred tem razpisnim obdobjem, je lahko plačilo tudi pred 
razpisnim rokom, datum izvedbe sejma pa mora biti v tem raz-
pisnem obdobju): »Sofinanciranje je lahko odobreno v višini 
do 50 % upravičenih stroškov promocijskih aktivnosti, višina 
pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem 
letu pa ne sme presegati 20 % od skupno razpisanih sredstev 
za ta ukrep.« Med upravičene stroške sodijo najem, postavitev 
in delovanje stojnice na določenem sejmu ali razstavi, ne upo-
števajo pa se potni stroški, dnevnice, stroški prenočišč udele-
žencev na sejmu in prevozni stroški razstavnih eksponatov, 
stroški reprezentance.

Veliko podjetij kandidira na razpisu javne agencije SPIRIT 
Slovenija, kjer je trenutno še odprt razpis za sofinancira-
nje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih 
v tujini v letih 2019–2022. Več informacij glede sejmov lah-
ko najdete na www.izvoznookno.si, glede omenjenega raz-
pisa pa tudi na spletni strani: http://www.spiritslovenia.si/
razpisi/2018-11-16-Javni-razpis-za-sofinanciranje-individu-
alnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-le-
tih-2019-2022. 

Iskrenost v odnosu do kupcev je ključ, pravijo, in tako kot pri 
svojih izdelkih tudi pri sami postavitvi razstavnega prosto-
ra v I.H.S.-u stremijo za istimi vodili: modularnostjo, fleksibil-
nostjo in vedno izboljšano funkcionalnostjo.

V podjetju TIPS so v svoji skoraj 50-letni zgodovini udeležbo 
na sejmih izpilili do podrobnosti. Odločilni nastop je bil leta 
1999 na Inter Airport Europe, sedaj pa sledijo zadnjim tren-
dom tudi pri izdelavi promocijskih prostorov.

Sejem MOS s svojo širino podjetju KOOP omogoča, da svojo 
ponudbo razdeli tudi na vsaj dva dela glede na različne de-
javnosti – vsak od razstavnih prostorov pa tako pridobi svo-
je zainteresirane obiskovalce.
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Kako se podjetja lotijo priprav 
na sejme? Načini so različ-
ni, prav tako mnogi odgovo-
ri posavskih podjetij, ki vlaga-
jo stotine ur dela v priprave. 
Izkušena ekipa je odličen re-
cept, pravijo v Kovisu, kate-
rih razstavni prostori že na 
prvi pogled navdušujejo s svo-
jo večdimenzionalno zgradbo 
in posameznimi urejenimi ko-
tički znotraj razstavnega pros-
tora – nekateri kotički kot da 
vabijo k sproščenemu pogovo-
ru ob druženju ter ohranjanju 
prijateljskih navezav, drugi pa 
odločno k razjasnitvi novih 
priložnosti in posla. V Kovi-
su so priprave opisali takole: 
»Celotno organizacijo pokriva 
prodajno-marketinški odde-
lek. Za vsak nastop se začne-
mo pripravljati že zelo zgodaj. 
Na najpomembnejši sejem se 
začnemo pripravljati takoj po 

Janja Starc, direktorica Območne ob-
rtno-podjetniške zbornice Krško: Pr-
votni namen sejmov se skozi zgodovino ni 
dosti spremenil, saj so le-ti še vedno na-
menjeni trgovanju. Sodobni virtualni sej-
mi klasičnih niso poslali v zgodovino, rav-
no nasprotno, še več je sejmov. Poznamo 
splošne sejme, kot je slovenski MOS v Cel-

ju, ter specializirane sejme, ki so v večini namenjeni 'trgovanju' 
v stroki. Razstavljavci se zavedajo pomembnosti prisotnosti na 
sejmu, saj to prinaša dolgoročne rezultate in prepoznavnost.
Slovenija ima bogato sejemsko tradicijo, predvsem Celje, kjer 
so obrtniki pred več kot 51 leti organizirali prvi obrtni sejem, 
ki je danes eden izmed vidnejših in pomembnejših sejmov v 
Sloveniji in širši regiji. Priložnosti biti viden se zavedamo tudi 
na OOZ Krško, ker smo skupaj z našimi člani, razstavljavci pri-
sotni že vrsto let. Udeležba na sejmu je velik finančni in orga-
nizacijski zalogaj, predvsem za MSP-je, zato jim naša finanč-
na in organizacijska podpora omogoči, da postavijo na ogled 
svoje izdelke in storitve. V zadnjih dveh letih smo na MOS-
u organizirali dva osrednja poslovna dogodka – mednarod-
na gospodarska foruma držav bivše skupne države. Na ta na-
čin omogočamo podjetjem ponovno vzpostavitev poslovnih 
vezi in odpiramo nove priložnosti na trge, kjer so podjetniki 
nekdaj že poslovali in delovali.
Domači in tuji sejmi so stičišča znanosti, novosti, rešitev, zato 
je pomembno biti prisoten na sejmu, kot razstavljavec ali obis-
kovalec. Pomembno vlogo pri izboru tujih sejmov igra geo-
grafska bližina, za nas so zanimivi sejmi v obmejnem pasu, 
kot so lokalni sejmi v Zaprešiću, Krapini …, tudi na te sejme se 
gre organizirano. Za izdelovalce domače in umetnostne obrti 
so zanimivi 'priložnostni' sejemski dogodki, kot so novolet-
ni sejmi in podobno. Za stroko pa specializirani sejmi, ki jih 
najdemo v Celju, Ljubljani, Zagrebu, tako krška obrtna zbor-
nica že nekaj let zapovrstjo cvetličarjem in vrtnarjem omo-
goči skupno brezplačno predstavitev na specializiranem sej-
mu FLORA v Celju. Med slovenskimi podjetniki so zanimivi 
še sejmi v Münchnu, kjer vsako leto poteka največja sejem-
ska prireditev v Evropi, to je IHM, potem so tu še zelo obis-
kani sejmi s področja gradbeništva, kot sta BAU in BAUMA, 
pomembnejše sejemsko središče je še Frankfurt, v Avstriji je 
nam bližnje sejemsko mesto Gradec, Italija pa je znana po sej-
mih s področja mode.

Darko Gorišek, direktor Gospodarske 
zbornice Slovenije Območne zbornice 
Posavje, Krško: V okviru GZS deluje Cen-
ter za mednarodno poslovanje (CEMP), ki 
članom zbornice nudi podporo pri inter-
nacionalizaciji poslovanja oz. prodoru na 
tuje trge. Aktivnosti, ki se odvijajo v okvi-
ru CEMP-a, so tudi t. i. izhodne delegacije, 

v sklopu katerih so predvideni obiski najpomembnejših med-
narodnih sejmov in skupni nastopi zainteresiranih slovenskih 
podjetij na najpomembnejših mednarodnih sejmih po celem 
svetu. Slednje s finančno podporo in soorganizacijo podpira 
tudi SPIRIT Slovenija, ki vsakoletno objavi razpis za skupne 
nastope v okviru ključnih panog za slovensko gospodarstvo. 
Tako bo v letu 2019 CEMP pri GZS organiziral 24 izhodnih de-
legacij, v sklopu katerih je predviden tudi obisk desetih najpo-
membnejših mednarodnih sejmov z različnih področij dejav-
nosti (lesarstvo in pohištvena industrija, agroživilstvo, elektro 
in strojne industrije, srečanje z agenti Italije …).
V Posavju je kar nekaj podjetij, ki sama predstavljajo svoje iz-
delke na različnih sejmih doma in pretežno na sejmih po Evro-
pi. Omenil bi Stilles d.o.o., ki na sejmih predstavlja vrhunsko 
opremo za hotele, pa INO Brežice d.o.o., ki predstavlja svo-
jo kmetijsko opremo z vrhunskimi mulčerji na čelu, in pod-
jetje Cerjak d.o.o., ki na sejmih predstavlja kardanske gredi 
najvišje kakovosti. Kljub temu, da se danes v okviru sejmov 
več ne sklepajo ključni posli, podjetja, v kolikor ne bi predsta-
vljala svojih izdelkov na mednarodnih sejmih, zagotovo ne bi 
bila tako mednarodno razpoznavna. Ključno na sejmih je, da 
podjetja svoje obstoječe kupce seznanijo z novostmi, na dru-
gi strani pa je navezava stikov z novimi potencialnimi kupci 
izjemnega pomena za širitev kroga kupcev. Seveda pa so sej-
mi tudi priložnost za seznanitev z novitetami, ki jih prikazu-
jejo konkurenčna podjetja.
Omeniti gre tudi dobro prakso Občine Krško, ki z nepovra-
tnimi sredstvi za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
podpira promocijo izdelkov in storitev na sejmih, saj omenjeni 
ukrep pripomore k razpoznavnosti občine pa tudi regije, kjer 
podjetje deluje. Kljub digitalizaciji, ki danes omogoča neome-
jene možnosti predstavitve izdelkov, pa ocenjujemo, da bodo 
sejmi še vedno ključnega pomena za prepoznavnost in širitev 
poslovanja, ne glede na to, ali se podjetja predstavljajo na do-
mačih ali mednarodnih sejmih. 

Pri pripravah na sejem štejejo izkušnje

Cilj sta prepoznavnost in povezovanje
zaključku preteklega sejma in 
se na naslednjega torej prip-
ravljamo skoraj dve leti. Eki-
pa, ki je načeloma tudi pri-
sotna ves čas na razstavnem 
prostoru, se vnaprej dogovori, 
kakšen je namen nastopa, ka-
tere novosti bomo predstavili 
in kakšna bi bila idejna zasno-
va. Za pripravo idejne zasno-
ve glede razstavnega prostora 
povabimo slovenske izvajalce, 
ki se ukvarjajo s postavitvijo 
razstavnega prostora, da prip-
ravijo predlog. Ekipa se nato 
odloči, s katerim predlogom 
bomo nadaljevali. Tudi kasnej-
ših usklajevanj, tako z izvajal-
ci kot z organizatorji sejma, je 
do dogodka še veliko.«

Veliko je usklajevanj, pa tudi 
rezervacije prostorov se ne 
delajo zadnji hip, kot bi ob 
lahkotnosti današnjega sple-

tnega komuniciranja kdo po-
mislil. Da je čas na strani pro-
dornejših, potrdijo v TIPS-u: 
»Priprave na sejme in konfe-
rence potekajo pri večjih do-
godkih tudi dlje kot eno leto, 

saj si želijo organizatorji za-
gotoviti čim boljšo zasede-
nost sejmišča. Tako nekate-
ri zahtevajo potrditev prijave 
za nastop na sejmu že dobro 
leto prej, nato pa je treba iz-
polniti številne obrazce in pri-
dobiti uradna dovoljenja, zač-
ne se sodelovanje med oddelki 
v podjetju in zunanjimi sode-
lavci, saj je treba zasnovati in 
pripraviti vse, od izgleda stoj-
nice do promocijskega mate-
riala. Tudi na samem dogodku 
je izrednega pomena sodelo-
vanje med ekipo na sejmu in 
podporno ekipo doma, v pod-
jetju.«

Zunanji izvajalci so pomem-
ben partner pri snovanju se-
jemskega prostora. Strošek je 
večinoma kar velik zalogaj, a 
ideje, ki nastanejo zunaj, za-
gotavljajo dotok svežih pristo-

pov. Zagovorniki tega pristopa 
so tudi v podjetju Plastoform, 
kjer postopek priprave na se-
jem poteka tako, da zunanji iz-
vajalec pripravi predloge po-
stavitve razstavnega prostora, 
njihov oddelek prodaje in od-
delek tehnologije pa združita 
moči pri izboru izdelkov, ki jih 
nato razstavljajo.

V Lisci se s pripravami na se-
jem ukvarja prodajna ekipa, 
odgovorna za posamezni se-
gment trgov, skladno s smer-
nicami in celostno podobo 
blagovne znamke: »V pripra-
vo razstavnega prostora pa se 

vključijo tudi distributerji ozi-
roma hčerinske družbe na po-
sameznem trgu.« 

SOP-INTERNATIONAL sta-
vi na stalno ekipo, ki jo sesta-
vlja tehnični kader: »Promocij-
ska strategija se določa letno, 
razstavni prostori na sejmu so 
standardizirani, letno se spre-
minja promocijski in informa-
cijski material. Pred nastopi na 
sejme se povabi vse potencial-
ne kupce in ostale obiskoval-
ce, za katere ocenjujemo, da bi 
lahko pripomogli k povečanju 
prodaje.«

Nekateri svoje vodstvo vple-
tajo v odločanje za konkretne 
sejemske strategije bolj, dru-
gi manj. Pri Evrosadu pravijo, 
da je direktor tisti, ki z marke-
ting ekipo postavi glavne cilje, 
potem pa »se na podlagi tega 

oblikuje potrebna strategija 
za vsak sejem posebej«. Sejme 
lahko namreč spretno upora-
biš šele, ko njihov namen za-
res razumeš: »Določeni sejmi 
so namreč pomembni pred-
vsem za prepoznavnost sort in 
za ozaveščanje naših potrošni-
kov, drugi sejmi pa so izredne-
ga pomena za ohranjanje in 
vzpostavljanje mednarodnih 
poslovnih sodelovanj.« Pristo-
pi torej sledijo različnim usme-
ritvam.

V podjetju I.H.S. v pogovo-
ru opozorijo na še en temelj-
ni korak sejemske udeležbe, o 
katerem se navadno ne govo-
ri, a lahko le-ta zagotovi kvali-
tetno delo in odgovoren odnos 
do lastne prihodnosti in strank 
– to so »posejemske aktivnosti 
in analize rezultatov«. Dosega-
nje kar najboljših rezultatov na 
sejmu in ponovitev uspešnega 

sejemskega recepta gotovo slo-
ni na tem, ko pravijo, da za nji-
hovimi sejemskimi priprava-
mi stoji stalna ekipa, ki pozna 
cilje skupine obiskovalcev in 
kupcev, temu pa nato primer-
no prilagodi nastop na posa-
meznem sejmu: »Ker je sejem 
ena od možnosti pospeševanja 
prodaje, ki omogoča neposre-
den in oseben stik z obiskoval-
ci, potencialnimi kupci z viso-
ko kupno močjo in obstoječimi 
kupci, se pri zasnovi strategije 
nastopa upošteva vse to, poleg 
tega pa se želimo predstavi-
ti tudi s predstavitvijo stori-
tev in izdelkov. S tem je pove-
zan tudi proračun in sredstva, 
ki so namenjena za posame-
zno predstavitev na sejmu. Us-
pešni pa smo tudi pri črpanju 
sredstev z javnih razpisov, ve-
zanih na mednarodne sejme v 
tujini. Naše nastope na sejmih 

ocenjujemo kot zelo uspešne, 
ker z njimi uspemo obdržati 
stik z obstoječimi kupci, prav 
tako pa pridobimo nove kon-
takte.«  

Novi kontakti so novi poten-
cialni kupci, garancija, da bo 
posel tekel dalje. Odločitev za 
mednarodni sejem, v kolikor je 
ta premišljena in se zanjo naj-
dejo sredstva, bi naši sogovor-
niki priporočili tudi drugim 
podjetjem. 

SEJMI OSTAJAJO DOBER 
KANAL, KI GA BODO ŠE 
NAPREJ UPORABLJALI 

Očitno je, da sejmi ostajajo 
dobra poslovna priložnost, za 
mnoga posavska podjetja pa 
celo neizogibna nuja. V Elmon-
tu Krško jih je poleg oseb-
ne predstavitve in povečanja 
možnosti za sklenitev poslov 

Prepoznavnost vodi k večji prodaji in krepitvi tega je name-
njen tudi razstavni prostor izdelovalca lakirniške opreme za 
površinsko zaščito izdelkov. 

Zdi se enostavno – a nikakor ni. Konkurenca je na področju 
prodaje sadja izjemna in vsak nastop lahko pritegne ali odvr-
ne, zato Evrosad dogodkov na sejmu ne prepušča naključjem.

Seveda je predstavitveni prostor Lisce vedno atraktivno in že 
v skladu z naravo industrije modno zastavljen, občinstvo pa je 
vseeno treba osvojiti s prodajnimi toni in prepričljivostjo tudi 
na sejemskih dogodkih, kjer ne manjka modnih pist.

Prostor Inpleta na Interfilière v Parizu je priložnost za spro-
ščene poslovne pogovore, ki vodijo v poslovno zaupanje. 
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Pred 25 leti, ko je dr. dent. med. 
Milan Tatalović odprl vrata 
svoje zobozdravstvene ordi-
nacije v Krškem, seveda ni pri-
čakoval, da se mu bosta nekoč 
pri delu pridružila oba otroka 
in da bo dejavnost prerasla v 
prepoznavno družinsko podje-
tje. Sin je sicer že kmalu kazal 
nagnjenje k zdravstvu, hčerka 
pa se je za to pot odločila malo 
kasneje. »Nikoli ju nisem na-
govarjal, seveda pa sem danes 
zadovoljen, da sta tako izbra-
la,« pojasnil Milan. Doktorica 
dentalne medicine Živa Ta-
talović, ki je lani postala tudi 
specialistka ortodontije, in Pe-
ter Tatalović, ki je svoj na-
ziv zobozdravnika leta 2016 
nadgradil z dokončanjem podi-
plomskega študija iz implanto-
logije, sta danes del visoko izo-
bražene ekipe, ki šteje že osem 
strokovnjakov. Sodelujejo na-
mreč tudi s Katjo Ereš Tatalo-
vič, dr. dent. med, Gašperjem 
Fortuno, specialistom oralne 
kirurgije, Matevžem Jancem, 
specialistom parodontologije, 
Žigo Marušo, dr. dent. med., 
ki je novi zobozdravnik v nji-
hovi ordinaciji, verjamejo pa 
tudi, da je v bodoči razvoj pot-
rebno vlagati, zato štipendira-
jo študentko Lucijo, z željo, da 
ostane in lahko nekoč živi ter 
dela v svojem domačem oko-
lju. Skozi leta so prostori pod 
krškim mostom, v katerih so 
delali vrsto let, preprosto pos-
tali premajhni za sodoben ra-
zvoj, ki mu ordinacija sledi. 

Konec januarja naj bi dobili 
uporabno dovoljenje, ki jim bo 
omogočilo selitev v omenjene 
nove prostore na desnem bre-
gu Save. 

Arhitekt Jure Kotnik, ki je pos-
krbel za interier, je o projektu 
dentalnega centra zapisal, da 
tudi notranje oblikovanje vse-

Družinska podjetniška zgodba z novim mejnikom

Nova zgradba je bila nujna za nadaljnji razvoj
KRŠKO – Mimoidoči so lansko leto z zanimanjem spremljali rast nove moderne poslovne zgradbe na Cesti krških žrtev 112, poleg krškega mladinskega centra. 
Kmalu je bilo slišati, da bo srce nove stavbe Dentalni center Tatalović. Konec januarja bo s selitvijo v nove prostore tako narejen nov, pomemben korak ene lepših 
posavskih družinskih podjetniških zgodb.   

skozi odseva glavne lastnosti 
naročnika ter odlike njegovega 
dela: »Kot so sodobnost, este-
tika, čistoča, tehnološka dovr-
šenost in natančnost.« Prosto-
ri, doda, so celostno zasnovani 
v sodobnem stilu, stene in tla-
ki so v svetlih odtenkih, velike 
steklene površine poleg narav-
ne svetlobe omogočajo dober 
stik z naravo ipd. Kotnik doda, 
da se njegova oblikovna zami-
sel zliva z vizijo Tatalovićev, z 
dentalnim centrom pa tako 
vnašajo v okolje »oblikovne 
standarde, ki presegajo usta-
ljeno prakso in zlahka umestijo 
Krško ob bok dentalnim klini-
kam v najzahtevnejših okoljih 
po svetu«. Celotni objekt je si-
cer nastal pod okriljem doma-
čega MV biroja iz Krškega. 

ŠE BOLJ ZADOVOLJNI 
PACIENTI, KER BODO 
DOBILI VSE NA ENEM 
MESTU

V pogovoru nam Živa pojas-
ni, da se sama vizija njihovega 
zobozdravstva ni spremenila, 
gre za naravni razvoj: »Stare 
kapacitete smo izkoristili do 
maksimuma, želeli pa smo si, 
da bi bilo vse bolj udobno, pri-
jazno pacientom in tehnološko 
dovršeno. Peter in Milan sta jo 

dopolnila s ključno mislijo, ki 
jih je vodila v izgradnjo cen-
tra: da bodo v novih prostorih 
končno lahko pacientom nudili 
čisto vse, kar sodoben dental-
ni center lahko nudi, torej delo 
vseh specialistov, ki jih imajo v 
svoji hiši. Peter opiše: »V svoji 
hiši bomo lahko ponudili tudi 
lasten laboratorij, kar pome-
ni, da bomo paciente oskrbe-
li v najkrajšem možnem času. 
Eden glavnih ciljev leta 2019 
pa je, da se popolnoma digita-
liziramo. Investirali smo tudi 
v nove interoralne skenerje, 
kar pomeni, da pacienta posli-
kamo, datoteke pošljemo v la-
boratorij, kjer direktno raču-
nalniško zmodeliramo nove 
zobe.« 

Fizičnega odtisovanja torej 
ne bo več. »Postopek do no-
vih zob, ki je zdaj trajal do 10 
dni, bo bistveno skrajšan, fi-
ksni protetični nadomestki so 
lahko končani npr. v 24 urah, 
prevleka, krone v parih urah 
– vse to omogoča ta nova teh-
nologija in naši so izobraže-
ni za to,« pojasni Milan. Z di-
gitalizacijo ne bodo več vezani 
na neke lokalne ponudnike, 
ne bodo več z ničemer omeje-
ni, ampak bo lahko tudi nekdo 
na drugem koncu sveta nare-

dil zobe za njihovega pacien-
ta. »Ortodontija, celotna po-
nudba vseh aparatov, kirurške 
storitve, implantologija, estet-
sko zobozdravstvo z luskami, 
rentgenska diagnostika, para-
dontologija, protetika, osnov-
no splošno zobodravstvo – vse 
bo na enem mestu in pacient 
bo vse opravil v eni hiši,« Živa 
opiše delovanje novega centra. 

SAMOPLAČNIŠKE STORITVE 
IN KONCESIJA

Takoj, ko se je začelo govoriti 
o novem centru, se je število 
ljudi, ki si želijo postati njiho-
vi pacienti, seveda še poveča-
lo. A zdravstvo ima svoje spe-
cifike in zaradi zakonodaje 
tudi velike omejitve. Kar trije 

zobozdravniki so tako pri Tata-
lovićih vezani na prvotno kon-
cesijo Milana Tatalovića in nič 
ne izgleda, da bi lahko, kljub 
velikim prizadevanjem celot-
ne ekipe in občine Krško, Ta-
talovići pridobili tudi nov kon-
cesionarski program, s tem pa 
odprli vrata mnogim pacien-
tom, ki si želijo uslug znotraj 
zdravstvenega sistema. Ab-
surdni primer se je zgodil tudi 
Živi, saj je ena v Sloveniji zelo 
iskanih specialistk ortodonti-
je (nacionalno gledano jih pri-
manjkuje vsaj 40), ki pa ji lani 

sprejet zakon onemogoča, da 
bi bila nosilec samostojne or-
todontske dejavnosti pod okri-
ljem družinskega podjetja. Dr-
žavni pogoj je, da bi najprej 
najmanj pet let delala v jav-
nem zavodu – predstavljajte 
pa si, kaj to pomeni za ordina-
cijo, ki uspešno gradi družin-
sko zgodbo in kjer je vsak člen 
te zgodbe nepogrešljiv. Oče si-
tuacijo pojasni: »Naleteli smo 
na zidove, čeprav smo se prav-
no zelo trudili, tudi s pomočjo 
občine, da bi le našli kako pot, 
ker vsi verjamemo, da bi obči-
na pridobila z Živino koncesijo 
ortodonta, saj ta prostor orto-
donte potrebuje. Če pa pogle-
date z našega vidika – leta smo 
investirali v njeno znanje, ona 
je eden od stebrov naše ordi-

nacije, zdaj pa naj se ji odreče-
mo za pet let in potem vidimo, 
kaj in kako? Norost.« Živa razo-
čarano prikima: »Jaz sem torej 
prisiljena, da paciente sprej-
mem samo samoplačniško, pa 
bi rada delala tudi v rednem 
sistemu. To so veliki pritiski. 
Veš, kaj okolje potrebuje, ljud-
je te ves čas cukajo za rokav, ti 
pa bi rad delal, pa ti zakonodaja 
tega ne omogoči.« Zaenkrat se 
bo torej lahko povečeval del, ki 
ga ordinacija dela samoplačni-
ško za paciente, za ostalo, pra-
vijo, pa bo svoje pokazal čas ter 

morebitna volja zdravstvenega 
in političnega sistema.  

ODLOČITEV JIH NI 
RAZDRUŽILA – LE ŠE BOLJ 
POVEZALA

Vsak, ki se je kdaj lotil investi-
cije, ve, da je za družino Tata-
lović kar naporno leto, saj je 
takšen korak zahteval neneh-
no usklajevanje vseh članov 
ekipe, delo v ordinaciji na sta-
ri lokaciji pa je moralo pote-
kati nemoteno. Peter in Živa v 
pogovoru izpostavita pomen 
očetove vloge, ki da je, sku-
paj z mamo, vsak dan, po delu 
v ordinaciji, bdel nad »grad-
biščem« in vsemi formalnimi 
postopki. Milan skromno za-
mahne z roko in pohvali otro-
ka, ki da sta se dodobra doka-
zala v tem obdobju, saj je Živa 
vsak dan delala še specializa-
cijo v Zagrebu, tako nadalje-
vala delo v ordinaciji, Peter in 
dr. dent. med. Katja Ereš Tata-
lović pa sta prav tako svoj de-
lavnik v ordinaciji raztegnila v 
vse ure dneva, da so pacienti 
ostali maksimalno zadovoljni 
in niso čutili, da se kaj dogaja. 

Vsak tak korak je velika preiz-
kušnja za podjetje, za družin-
ska še toliko bolj, saj se delo 
redno nosi tudi domov, a kot 
opiše Živa, jim je leto 2018 pri-
neslo še več, kot so pričakova-
li: »Ravno za božič smo se us-
peli mirno usesti in ugotovili, 
da smo to leto res veliko nare-
dili. Dali smo od sebe maksi-
mum. Vsak prepir v letu, vsa 
trenja smo prešli, nadgradili, 
imeli razumevanje za mnenja 
drug drugega. To ogromno šte-
je. Ugotovili smo, da nas je ta iz-
kušnja le še bolj povezala, saj 
smo uspeli premagati to težko 
leto in se nasmejano nameni-
li v novo.«
 Maruša Mavsar 

Večina ekipe Dentalnega centra Tatalović (foto: M. Mirt)

Nestrpno čakajo selitev v nove prostore (foto: R. Retelj).

lani navdušilo tudi dejstvo, da 
se še lažje srečajo z obstoječi-
mi partnerji. V Kovisu pravijo, 
da so skozi leta opazili, da se 
na sejemske dogodke temelji-
to pripravijo tudi sami obisko-
valci – eden največjih plusov 
sejmov tako postane še boljše 
razumevanje trga: »Ob dogod-
kih, kot je sejem, ko imaš pod 
isto streho navzoče od kupcev 
in konkurentov do dobavite-
ljev, je res idealna priložnost, 
da se ugotovi, kaj trg potrebu-
je, kam se usmerja in iz tega na-
slova lahko kot razvojno pod-
jetje vedno dobimo nove ideje, 
vidimo priložnosti.« 

Res je, na sejmih je cel svet na 
enem mestu, zadovoljno ugo-
tavljajo v Plastoformu: »Tako 
pridobimo podatke o planih 
za naslednje leto, izvemo želje 
kupcev in skupaj oblikujemo 
ideje za nove izdelke.« Tudi v 
SOP-INTERNATIONAL nastop 
poleg pomembnega kanala za 

uspešno prodajo in promocijo 
blagovne znamke podjetja vi-
dijo v »pridobivanju informa-
cij o inovativnih spremembah 
na tržišču«.

Celo ideje za nove kolekcije 
izvirajo tudi iz sejemskih ak-
tivnosti, pritrdijo v Lisci: »Ja, 
sejem je tudi priložnost za iz-
menjavo mnenj glede kolekcije 
in izkušenj s trga, s katerimi se 
kupci srečujejo med letom. To 
je pomembno tudi pri obliko-
vanju nadaljnjih kolekcij. Hkra-
ti pa je na sejmih priložnost 
spremljati tudi konkurenco.«

Četudi je za njimi stotine sej-
mov, tako ostaja vsak nastop 
dragocen, pravijo v I.H.S.: 
»Vsaka sejemska izkušnja je 
pomembna za naš nadaljnji 
razvoj, s tem razvijamo in gra-
dimo našo blagovno znamko, 
ime in ugled podjetja. S kup-
ci ohranjamo pristen in iskren 
odnos ter želimo, da se ta pre-

tvori v dolgoročno sodelova-
nje. Izdelujemo produkte po 
meri ter nenehno izboljšuje-
mo in prilagajamo že obstoječe 
proizvode za doseg optimalnih 
rešitev pri visoko zahtevnih 
pogojih, zato je ta odnos še toli-
ko bolj pomemben. Zagotavlja-
mo dodano vrednost in učinko-
vito realizacijo projektov.«

Od blizu in daleč – kupci, po-
nudniki – vsi za eno mizo, ali 
kot pravijo v podjetju TIPS: 
»S prisotnostjo na sejmih po-
gosto predstavimo naše ino-
vativne tehnološke rešitve, ki 
jih nepoznavalec težko vizu-
alno prepozna, a so ključne-
ga pomena. Fotografije in po-
snetki so sicer odlična pomoč 
pri predstavitvi, še vedno pa je 
najboljši način osebni pristop 
iz oči v oči ob ogledu predsta-
vitvene enote v živo.« Ker se 
na sejmih zvrsti ogromno obi-
skovalcev – na sejmu v Münch-
nu, ki so se ga udeležili 2017, 

naj bi bilo kar 13.854 obisko-
valcev iz 110 držav – in vsak 
stik šteje: »Med njimi so tudi 
naši stalni in bodoči kupci, ki 
sledijo našemu napredku in 
nas primerjajo z ostalimi pro-
izvajalci. Zato moramo tudi mi 
spremljati napredek ostalih, če 
želimo ostati na tem nivoju.«

ZAKAJ BI NAS MORALO 
TO ZANIMATI?

Temeljita raziskava ciljnih 
skupin, opredelitev ciljev se-
jemskega pojavljanja, ugotovi-
tev potencialnega tržnega de-
leža, odločitev za razstavljene 
proizvode in načine predsta-
vitve, pridobivanje sredstev 
za organizacijo, sam izved-
beni načrt sejemske predsta-
vitve, konkretna logistika in 
organizacija nastopa, usklaje-
vanje ekipe pred in na samem 
sejmu, nega odnosov s kon-
takti (leadi) po sejmu, ana-
lize podatkov in priprave na 

nov cikel sejmov – vse to in še 
mnogo več, dragi bralci, pote-
ka v zakulisju vsakodnevne-
ga dela naših podjetij. Vse to 
ni vidno navzven, a je še kako 
pomembno – saj so tudi ši-
ritve dejavnosti, širitve proi-

zvodnje in zaposlovanja v na-
šem okolju plod ravno tega, 
na prvi pogled nevidnega tru-
da in neštetih vloženih ur sno-
vanja sejemskih nastopov. 

 Maruša Mavsar 

V Elmontu Krško so bili s svojim prvim tovrstnim sejemskim 
nastopom med vodilnimi akterji jedrske industrije zadovolj-
ni, odzivi pa še kar prihajajo.
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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. 

Psička ŠVIGA (18584Š) 
je stara cca. 4 leta in srednje ras-
ti, je prijazna in komaj čaka, da 
se bo lahko igrala s svojim no-
vim lastnikom. Čaka na ljubeče 
lastnike, ki ji bodo zagotovili to-
pel in varen dom. 

Kuža ZED (18586Š) 
je star cca. 2 leti in zelo razigran, 
primeren za aktivne ljudi. Želi si 
lastnika, ki mu bo nudil življe-
nje v prijaznem in odgovornem 
domu z dovolj gibanja.

KEPCA (18581B) 
je prijazna, cca. 3 mesece stara 
mucka, ki komaj čaka na odgo-
vornega in prijaznega človeka, 
ki ji bo ponudil skrben in varen 
dom.

DARUJMO KRI-REŠUJMO ŽIVLJENJA!
Spoštovani! 
Tudi v tretjem tisočletju ostaja kri nenadomestljivo zdravilo, ki 
bolnikom omogoča ohranjanje zdravja, preprečevanje posledic 
in preprečevanje smrti. To omogočajo krvodajalci, saj si pri tovr-
stnem zdravljenju lahko pomagamo le ljudje med seboj. Da zados-
timo potrebam zdravstva, dnevno potrebujemo 400 krvodajalcev.
Za odvzem krvi morate izpolnjevati osnovne pogoje za krvodajal-
ca. Krvodajalec ste lahko, če ste zdravi, stari od 18 do 65 let in teh-
tate najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajejo kri vsake 4 me-
sece, moški vsake 3 mesece. 

Območno združenje Rdečega križa Brežice v sodelovanju z RKS, 
ZZTM Ljubljana in Občino Brežice organizira krvodajalsko akcijo v

• SREDO, 16. JANUARJA 2019, z vpisom od 8.00 do 13.00 in
• ČETRTEK, 17.JANUARJA 2019, z vpisom od 8.00 do 12.00 
V MLADINSKEM CENTRU BREŽICE - GUBČEVA ULICA 10/A

Vljudno vabljeni!

V začetku leta smo se razveselili priznanja projekta Zlati kamen, ki je 
Občino Brežice na podlagi raziskave uvrstil med 12 najbolj prodor-
nih slovenskih občin. V obrazložitvi so organizatorji izbora zapisa-
li, da zaradi vrednosti indeksa preboja in dinamičnih kazalnikov ter 
dobrih praks, ki jih uvaja občina na področju turizma, pospeševanja 
podjetništva, zaposljivosti mladih in pomoči starejšim.

V marcu je župan Ivan Molan v 
imenu Občine Brežice podpisal 
pogodbi za sanacijo železnega 
mostu čez Savo in obnovo Bi-
zeljske ceste v Brežicah. Te-
meljita obnova glavne mestne 
vpadnice je bila končana v me-
secu juliju, obnova mostu pa je 
dveletni projekt, ki še poteka, 
zaključek obnove je načrtovan 
v jeseni 2019. 

Aprila je občina že tretje leto zapored pripravila dogodek, na kate-
rem je župan Ivan Molan predstavnikom nevladnih organizacij pre-
dal pogodbe za sofinanciranje, predstavljeni pa so bili tudi rezul-
tati javnih razpisov in izbrani programi. Pogodbe za sofinanciranje 
programov in dejavnosti je podpisalo 155 organizacij, občina pa je 
v letu 2018 za programe in dejavnosti nevladnih organizacij name-
nila milijon evrov.

Eno od temeljnih načel Občine Brežice je enakomeren razvoj vseh 
krajev in pregledno delovanje. V ta namen je občankam in obča-
nom od aprila na voljo  aplikacija za prikaz podatkov o investicijah 
po vseh krajih občine, interaktivni zemljevid investicij je dostopen 
na spletni strani občine na naslovu https://www.brezice.si/investi-
cije_v_obcini_brezice/.

V mesecu maju so bile Brežice prizorišče 4. odprtega državnega tek-
movanja Mažoretne zveze Slovenije. Državnega tekmovanja se je 
udeležilo 658 mažoret iz 16 društev iz Slovenije. Tekmovanje je po-
tekalo v sodelovanju zveze in Športno kulturnega društva Mažo-
retk iz Dobove.

Junij je mesec festivala Brežice, moje mesto, v letu 2018 pa je bil ju-
nij tudi čas dveh velikih prireditev – 8. vseslovenskega srečanja Slo-

Leto 2018 v občini Brežice 
Na začetku novega leta se ob popotnici dobrih želja ozremo na prehojeno pot in se spomnimo tistih dogodkov, ki so 
zaznamovali preteklo leto. V občini Brežice so leto 2018 zaznamovali različni dogodki in posamezniki, ponosni smo bili 
na dosežke naših občanov in društev, veselili smo se novih pridobitev in priznanj. Pretekli uspehi in izkušnje so spod-
buda za nadaljnje ustvarjanje kakovostnega okolja za življenje v naši občini, občini Brežice.

vencev doma, v zamejstvu in po svetu Dobrodošli doma ter svetov-
nega prvenstva v fitnesu in bodybuildingu.

Julija je bil dokončan in namenu predan urejen odsek lokalne ceste 
s pločnikom in avtobusno postajo v Cerini. Občina Brežice je v letu 
2018 urejala številne ceste, pločnike in kolesarske poti, namenjene 
izboljšanju prometne varnosti, za investicije je namenila dobrih 10 
milijonov evrov proračunskih sredstev. 

Avgusta je potekala ureditev avtodomskega postajališča na Prešer-
novi cesti v Brežicah, ki je namenjeno kratkim postankom avtodo-
mov z namenom ogleda mesta. Na voljo so štiri parkirna mesta in 
t. i. infrastrukturni otok s priključki za elektriko, vodo in odvajanje 
odpadnih vod. Občina Brežice je vključena v Mrežo postajališč za 
avtodome po Sloveniji, ki svojim 54 članicam, slovenskim občinam, 
zagotavlja skupno promocijo mreže in postavlja skupne standarde 
pri opremljanju postajališč za avtodome.

V mesecu septembru je na pobudo občank in občanov Občina Breži-
ce uvedla mestni avtobus na dveh linijah, ki ste ga občanke in občani 
dobro sprejeli. Ob začetku šolskega leta je bila urejena tudi zobozdra-
vstvena ambulanta v OŠ Cerklje ob Krki z namenom zagotavljanja čim 
boljše dostopnosti do zobozdravstvene storitve. Ambulanta je sku-
pna investicija zdravstvenega doma in občine. 

Mesec oktober je tradicionalno tisti čas, ko s številnimi dogodki in 
prireditvami društva v občini obeležijo praznik občine Brežice, 28. 
oktober. V letu 2018 so društva, organizacije in javni zavodi pripravi-
li približno 90 prireditev, med katerimi so bile razstave, predavanja, 

delavnice za otroke, obeležitve jubilejev, koncerti, športni dogodki 
in ostali dogodki. Namenu so bile predane tudi obnovljene mestne 
ulice, park in drevored pri brežiškem gradu ter nova recepcija s sa-
nitarijami v Posavskem muzeju Brežice. 

Na svečani seji občinskega sveta so bila podeljena priznanja organiza-
cijam in nagrade tistim posameznikom, ki so v lokalni skupnosti sko-
zi daljši čas opaženi kot nadpovprečni in so tudi pomembno gibalo 
ter vzgled delovanja za dobro občanov. Občinski svet Občine Breži-
ce je za častnega občana Občine Brežice razglasil Franca Kocjana v 
zahvalo in priznanje za dolgoletne posebne zasluge na družbenem, 
socialnem in humanitarnem področju.

Novembra je Občina Brežice pričela postavljati kolesarnice, ki so del 
javnega sistema izposoje koles, ta je kot ukrep spodbujanje trajno-
stne mobilnosti namenjen občanom in obiskovalcem. Sistem izpo-
soje koles v 1. fazi zajema vzpostavitev šestih postaj - javnih izpo-
sojevalnic. 

Decembra smo se razveselili naziva Branju prijazna občina, ki ga je 
prejela Občina Brežice kot ena od desetih slovenskih občin. Stro-
kovna komisija je prepoznala kot kakovostne in dobre prakse v obči-
ni Brežice povezovanje občine z društvi, sodelovanje celotne lokal-
ne skupnosti, podarjanje knjig ob različnih dosežkih otrok in mladih, 
ohranjanje in spodbujanje branja pisane besede ter skrb, da v po-
zabo ne gredo velika imena, kot sta jezikoslovec dr. Jože Toporišič in 
slovaropisec Maks Pleteršnik.

Obvestilo o naknadnih volitvah 
Občinska volilna komisija obvešča, da bodo v nedeljo, 24. febru-
arja 2019, potekale naknadne volitve članov sveta v naslednjih vo-
lilnih enotah krajevnih skupnostih:
• V KS Cerklje ob Krki v volilni enoti 2, ki obsega naselje Župeča 

vas, in v volilni enoti 6, ki obsega naselje Hrastje.
• V KS Dobova v volilni enoti 1, ki obsega območje naselja Dobova.   
• V KS Velika Dolina v volilni enoti 10, ki obsega naselje Velika 

Dolina. 
Rokovnik volilnih opravil in navodila bodo objavljena na spletni 
strani Občine Brežice ( www.brezice.si). 
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O tem romanu je težko pisati. Pa ne zato, ker bi, kot se neredko 
glasi kliše, vsebina in pisava segali k neubesedljivemu, temveč 
ker sta v celoti, popolnoma in do »popolnosti« v ubesedovanju. 
Virtuozne zgostitve jezika, kakršna se razgrinja v pisavi Juana 
Rulfa, namreč ni mogoče ne povzeti ne ponazoriti s kakšno 
primerjavo. Kot vsaka resnična »klasika« je Pedro Páramo 
preprosto ena tistih edinstvenih literarnih stvaritev, h kateri se 
vračamo vselej znova in se vsakič znova sprašujemo: »Kako je 
to sploh možno?« Tok mozaične večplastne pripovedi sproži 
protagonist Juan Preciado, ki se v vas Comala odpravi, da bi 
izpolnil obljubo nedavno umrli materi in poiskal svojega očeta, 
Pedra Párama. Toda vas, v katero vstopi, je poseljena z duhovi 
in šepeti umrlih, s šelestenjem svetov in topotom divjih konj. 
A resnično mojstrstvo Rulfovega romana se razkriva v njegovi 
pisavi. Nelinearna pripoved se odvija v preskokih med različnimi 
časovnimi obdobji in različnimi protagonisti, ontološka struktura 
romana pa prav tako vzpostavlja povsem svojstven svet, ki ustvari 
nedoločen prostor med realnim in nadrealnim, med smrtjo in 
življenjem … tišino in oglušujočim šepetom. Poetični roman 
Pedro Páramo je strašna literatura. Večna literatura. To knjigo je 
potrebno brati večkrat in se k njej vselej znova vračati.

zagovorn ik i

b r a n j a

“

Žiga Kump je filozof.  V KDK dela 
kot koordinator in organizator kulturnih 
programov. O sebi ne govori rad. Zase pravi, da 
se je rodil, živi, dela in bo nekoč umrl.  Vse ostalo je nebistveno. O branju 
pove, da gre za najžlahtnejši prometejski ogenj, ki ga premore človeštvo, 
pri knjigah, ki so ga posebej pritegnile, pa izpostavi mojstrovino 
Pedro Páramo mehiškega pisatelja Juana Rulfa, o kateri pravi:

“

Med večjimi naložbami je na 
področju vzgoje in izobraževa-
nja gotovo nadomestna grad-
nja nizkoenergijskega vrtca pri 
OŠ Adama Bohoriča Brestanica 
ter zaključek energetske sana-
cije OŠ Podbočje. Poleg tega so 
tekle tudi aktivnosti za umešča-
nje novega objekta OŠ dr. Mihaj-
la Rostoharja v starem mestnem 
jedru Krškega ter prve aktivno-
sti za pripravo projektne doku-
mentacije za gradnjo novega vrt-
ca na Senovem. Konec leta se je 
začela gradnja večnamenskega 
doma na Zdolah, v katerem bo 
svoje prostore imel tudi tamkaj-
šnji vrtec.

Na področju prometne infra-
strukture je bila v letu 2018 v 
ospredju gradnja krške obvo-

znice. Gradnja mostu v sodelo-
vanju in sofinanciranjem Direk-
cije RS za infrastrukturo se bliža 
koncu, sredi leta pa so se začela 
tudi dela rekonstrukcije odseka 
obvoznice mimo Vipapa ter tret-
jega kraka skozi Žadovinek. Ob-
nova starega mostu v Krškem; 
rekonstrukcije državnih in ob-
činskih cest: skozi Zdole, Bre-
stanica–Senovo (krožišče), skozi 

Leto 2018 v znamenju gradnje obvoznice, vlaganj 
v objekte šolske in predšolske vzgoje ter obnove cest
Večji delež odhodkov v občini Krško so v letu 2018 predstavljale naložbe in programi s področij družbenih dejavnosti, 
torej izobraževanja, šolstva, kulture, sociale, ter na področju gospodarske infrastrukture, s poudarkom na vzdrževanju 
in obnovi cestnega omrežja, vse v skupni višini okoli 18 milijona evrov.

Onesnažen zrak je v razvitem 
svetu najpomembnejši okolj-
ski problem. Prispeva namreč 
k nastanku številnih bolezni in 
skrajšuje življenjsko dobo ljudi.

Zato na Nacionalnem inštitu-
tu za javno zdravje (NIJZ) iz-
postavljamo, da je zrak v času 
kurilne sezone pri nas velikok-
rat onesnažen, še posebej so 
problematični delci (PM). Gre 
za mešanico trdnih in tekočih 
snovi, razpršenih v zraku. Nji-
hova glavna sestavina je ogljik, 
na katerega so vezane različne 
škodljive snovi, kot so npr. stru-
pene kovine, organske spojine. 
Delci so različnih velikosti: od 
saj, ki jih vidimo s prostim oče-
som, do najmanjših ultrafinih 
nanodelcev. Od velikosti del-
cev je odvisno, kako globoko v 
dihala prodrejo in kakšne posle-
dice povzročajo. Najmanjši del-

ci prodrejo najgloblje do pljuč 
in gredo naprej v kri. Manjši kot 
so, dlje v telo prodrejo in bolj 
so škodljivi.

Ogroženi so predvsem bolniki 
s srčno-žilnimi in pljučnimi bo-
leznimi, starejši ljudje, majhni 
otroci, sladkorni bolniki, zdravi 
odrasli, ki so intenzivno fizično 
aktivni na prostem - zaradi pok-
lica, športa (dihajo globlje, hit-

reje). Ob zelo povečanih vred-
nostih delcev v zraku so najbolj 
prizadeti akutni bolniki. Kratko-
ročno so najbolj ogroženi tisti, 
ki trpijo zaradi že obstoječih di-
halnih in srčno-žilnih bolezni, 
saj se lahko njihova osnovna 
bolezen hitro poslabša. 

Kako ravnati v času povišanih 
ravni delcev PM10v zraku?
Ob povišanih koncentracijah 

priporočamo zmanjšanje fizič-
nih aktivnosti, zlasti na pros-
tem in še posebej pri osebah, 
ki imajo že od prej težave z di-
hali, srcem in ožiljem oz. zazna-
vajo težave. Še posebej smo na 
to pozorni v obdobjih, ko so 
vrednosti  delcev več dni sku-
paj močno presežene. Svetuje-
mo, da se prebivalci ravnajo po 
priporočilih, ki so objavljena na 
spletni strani NIJZ. Hkrati z na-
povedjo prekomerne onesna-
ženosti zraka podaja ARSO tudi 
osnovna priporočila za ukrepa-
nje (priporočila glede kurjenja 
in pravilne priprave drv, zmanj-
šanja ogrevanja, uporabe jav-
nega prevoza ...). 

Nacionalni inštitut 
za javno zdravje

Center  za zdravstveno 
ekologijo, 

člani strokovne 
skupine za Zrak

Leskovec, Senovo–Reštanj, Stra-
nje–Mrzla Planina, Handija, Ro-
žno-Presladol, ulice na Vidmu in 
rekonstrukcije mostov.

Na področju kulture je Občina 
Krško nadaljevala z aktivnostmi 
za širitev Valvasorjeve knjižnice 
Krško, med drugim pa tudi za-
ključila z obnovo Hočevarjevega 
mavzoleja.

Že drugi leto zapored je v višini 
36.000 evrov sofinancirala poči-
tniško delo mladih, malemu go-
spodarstvu namenila 130.000 
evrov, kmetijstvu 134.000 evrov.
 
Na področju kmetijstva izved-
bo agromelioracije Gorica, po-
stopke komasacije kmetijskih 
zemljišč v Velikem Podlogu, če 

bodo uspešni na javnem razpisu 
za državna in evropska sredstva. 

Nadaljevali smo z izgradnjo ši-
rokopasovnih povezav, in sicer 
na območju Velikega Podloga, 
Krškega, Veniš, Senovega, Gore, 
Brestanice in Podbočja, za kar je 
občina v minulem letu namenila 
190.000 evrov oz. dodatnih 167 
priključkov.

Na področju trajnostne mo-
bilnosti je bil vzpostavljen nov 
prometni režim na Hočevarje-

vem trgu, urejeni novi kilome-
tri večnamenskih poti; in sicer z 
zaključkom ureditve večnamen-
ske poti v Dolenji vasi ob ces-
ti Krško–Brežice in na Senovem 
ter odkupi zemljišč za kolesarsko 
povezavo med Krškim in Kosta-
njevico na Krki.

Nadgradnja kanalizacijskega sis-
tema na območjih Senovega, Kr-
škega in Leskovca.

Na področju turizma je v občini 
Krško v letu 2018 občinski svet 
sprejel strategijo razvoja turiz-
ma s ciljem povezati ponudnike 
v celovito in skupno zgodbo kr-
škega turizma.

Na Raki so zgradili novo mrliško 
vežico, na pokopališču v Krškem 

pa nadaljevali z gradnjo novega 
poslovilnega objekta in širitev 
pokopališča.

Na področju skrbi za starejše je 
v začetku leta startal projekt So-
potniki, ki omogoča brezplačne 
prevoze za starejše v sodelova-
nju s prostovoljci, občini pa je v 
sodelovanju s Centrom za soci-
alno delo Posavje uspelo prido-
biti pilotni projekt integrirane 
oskrbe starejših MOST s ciljem 
povezati različne oblike social-
novarstvene in zdravstvene po-
moči starejšim in drugim pot-

rebnim osebam v enotno mrežo.

Na področju zaščite in reševa-
nja so bile v ospredju aktivno-
sti za začetek dograditve in ob-
nove gasilskega doma Poklicne 
gasilske enote Krško in Prosto-
voljnega gasilskega društva Vi-
dem ob Savi.

Gradnja obvoznice

Vrtec Brestanica

Maketa osrednje knjižnice

Poslovilni objekt v Krškem

OŠ Podbočje

Obvestilo NIJZ: 

Kurilna sezona prinaša onesnažen zrak 

Za boljši zrak smo odgovorni vsi; država, pa tudi vsak posame-
znik, ki z odgovornim ravnanjem lahko veliko naredi: uporaba 
javnega prometa, dobra izolacija stavb, ogrevanje s centralnim 
daljinskim sistemom, vzdrževane in dobro delujoče peči z dob-
rim izgorevanjem, ogrevanje na plin, toplotne črpalke ...
Če uporabljamo les, pa le kakovostna, čista in pravilno posušena 
drva ali druge oblike pravilno pripravljene lesne mase.  
Kurjenje onesnaženega, lakiranega, barvanega odpadnega 
lesa, smeti, tekstila, plastike je silno škodljivo. S tem povzro-
čamo sproščanje strupenih snovi skozi dimnik, ki jih neposred-
no vdihavamo vsi. 
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Tik pred prazniki so se članice in člani Godbe Sevnica predstavi-
li na tradicionalnem božično-novoletnem koncertu, ki je tudi le-
tos izzvenel v do zadnjega kotička napolnjeni dvorani Športnega 
doma v Sevnici. 

V letu 2018 je kulturno društvo praznovalo 40 let neprekinjenega 
delovanja in 110-letnico godbeništva v Sevnici, zato je bilo leto zelo 
slovesno in uspešno. Z decembrskim slavnostnim božično-novolet-
nim koncertom so se želeli godbenice in godbeniki z izbranim in iz-
piljenim repertoarjem še posebej lepo zahvaliti svojemu občinstvu. 
Tako so pod vodstvom dirigenta Matica Nejca Kreče pripravili pra-
vo glasbeno poslastico. 
Na odru se je godbi pridružil samo za ta koncert sestavljen mešani 
pevski zbor, katerega člani so bili pevci mešanih pevskih zborov Li-
sca in Zvon ter pevk in pevcev prepoznavnih vokalnih skupin, ki de-
lujejo v Sevnici. Projektni zbor je strokovno prevzel domačin Tine 
Bec, ki je prispeval priredbe za zbor in orkester, izkazal pa se je tudi 
kot vrhunski pevski solist. 
Slavnostni govornik je bil direktor Javnega sklada za kulturne de-
javnosti Marko Repnik, ki je skupaj s predsednikom sevniške god-
be Janezom Šerjakom podelil priznanja za dolgoletno neprekinjeno 
delo v godbi nekaterim članom. Podpredsednik Toni Grilc je enaj-
stim novim članom, ki so se godbi pridružili v letu 2018, izročil sim-
bolna darila. Pozdravne besede sta občinstvu namenila tudi župan 
Srečko Ocvirk in direktor družbe Tanin Ivan Mirt, koncert pa je po-
vezovala Tanja Žibert.
Ponovoletna koncerta bo Godba Sevnica izvedla še v petek, 11. ja-
nuarja, ob 18. uri v TVD Partizanu Boštanj, ko bodo gostje večera 
»Vokalnih 5« z Bučke, in v soboto, 12. januarja, ob 18. uri v dvora-
ni Doma Svobode v Krmelju.  Foto: Aleks Kus

Prenova jedilnice Tončkovega doma na Lisci
Občina Sevnica nadaljuje z razvojem Lisce, priljubljene turistično-
rekreativne točke. V sklopu postopne obnove Tončkovega doma je 
po nedavni rekonstrukciji spodnjih prostorov z ureditvijo učilnice 
in sanitarij sledeči cilj celovita prenova glavne jedilnice.

Prenova jedilnice v okvirjih obstoječih gabaritov bo zajemala rekon-
strukcijo tal, sten in stropa, nove bodo elektro instalacije. Največja 
osvežitev prostora bo nova oprema, mize, stoli in stenske obloge,  
prevladujoče v lesu. V jedilnici bo tudi nov kamin. Obnova se je pri-
čela v tem tednu in bo predvidoma trajala dva meseca. Za gostin-
sko ponudbo je poskrbljeno tudi v času prenove, z uporabo drugih 
obstoječih kapacitet.

Promocijo kakovostnih posavskih rib 
bo nadgrajeval projekt »Riba je in« 
Cilje projekta »Najboljša riba je Posavska riba«, med njimi izboljšanje ozaveščenosti o pomenu rib v zdravi prehrani 
ter krepitev zanimanja za oskrbo s svežimi in kakovostnimi posavskimi ribami, bo od meseca maja dalje nadgrajeval 
projekt »Riba je in«. 

Namen projekta je povečati za-
nimanje za oskrbo z ribami in 
ribjimi izdelki ter s tem izbolj-
šati ozaveščenost o pomenu rib 
v zdravi prehrani pri prebivalcih 
območja Lokalne akcijske skupi-
ne (LAS) Posavje, v vseh šestih 
posavskih občinah. Nosilec pro-
jekta je Občina Sevnica, partner-
ji pa so: KŠTM Sevnica, Društvo 

kmetic Sevnica, Društvo kmetic 
Brežice, Društvo kmečkih žena 
Arnika iz Radeč, Društvo po-
deželskih žena Pod Gorjanci iz 
Kostanjevice na Krki, ribogojsko 
podjetje Akval d. o. o. z Blance 
in Občina Krško. 

V sklopu projekta se bodo zvrsti-
le številne dejavnosti z osrednji-

mi cilji krepitve kakovostne pre-
hrane, vključevanja kakovostnih 
prehranskih izdelkov v prehrano 
domačinov in širjenja kulture 
uravnotežene prehrane z riba-
mi. Po celotnem Posavju bodo 
izvedene kulinarične delavni-
ce, predavanja in izobraževa-
nja, organizirani bodo razni rib-
ji dogodki s promocijo posav ske 

postrvi, v Sevnici bo urejen tudi 
razstavno-turistični in izobraže-
vani prostor s pripravo razsta-
ve in tudi ulične razstave, aktivi 
kmečkih žena bodo pripravljali 
dobrote iz ribe za javne priredi-
tve, oblikovani bodo inovativni 
pristopi ponudbe rib lokalnemu 
prebivalstvu.

Za projekt, ki se bo izvajal dve leti, so bila odobrena sofinancerska sredstva s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, 
in sicer v okviru izbora operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018. 

Javni poziv za uporabo šotora v letu 2019
V občini Sevnica so s strani društev, organizacij in drugih posa-
meznikov skozi leto organizirane razne prireditve, mnoge od 
njih tudi na prostem. Želja in interes lokalne skupnosti je v po-
moč pri izvedbi prireditev omogočiti tudi čim boljšo dostopnost 
javne infrastrukture.
Obstoječo opremo, ki si jo je možno izposoditi preko Javnega 
zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevni-
ca, je Občina Sevnica že v letu 2015 dopolnila z možnostjo upo-
rabe prireditvenega šotora in druge pripadajoče opreme. Vsa-
ko leto je za uporabo mobilnega montažnega šotora dimenzije 
15 X 40 metrov za prireditve v tekočem letu izveden javni poziv.

V teku je javni poziv za letošnje leto, vsa dokumentacija (po-
ziv, dopis, spisek pripadajoče opreme, vloga za uporabo šoto-
ra, pogodba) je na voljo na spletnih straneh www.obcina-sev-
nica.si in www.kstm.si. Rok za oddajo vloge je 31. januar 2019. 

Za Godbo Blanški vinogradniki je že 18. božično-novoletni koncert, 
ki so ga po tradiciji uspešno izvedli na dan samostojnosti in eno-
tnosti v športni dvorani Osnovne šole Blanca.

Člani in članice godbe so pod vodstvom Martina Marka in Anje Ko-
zinc pripravili čudovito glasbeno vzdušje. Poleg osrednjih izvajalcev 
so program popestrili še glasbeni gostje: Vera in Originali, Tambura-
ška skupina Simpatizeri, vokalna solista Anja Kozinc in Jure Klenov-
šek, Mladinski pevski zborček Osnovne šole Blanca, Original Štajer-
ci ter plesalki Žana Žnidarič in Neli Kovačič. 
Na odru so se nastopajočim s pozdravnimi besedami in najlepšimi 
prazničnimi voščili pridružili predsednik Kulturnega društva Godba 
Blanški vinogradniki Roman Kragl, predsednik Krajevne skupnosti 
Blanca Marjan Ločičnik, ravnatelj Osnovne šole Blanca mag. Vin-
cenc Frece in predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože No-
vak. Čarobno obarvan program sta povezovala Saša Martinčič in 
Domen Mirt, za humoristični vložek pa sta poskrbela Roman in De-
jan Drstvenšek.
Veliko zahvalo Godba Blanški vinogradniki namenja tudi Aktivu 
kmečkih žena Blanca in domačim vinogradnikom, ki so prijazno pos-
krbeli za dobro počutje prav vseh udeležencev po zaključku koncer-
ta, tako nastopajočih kot tudi poslušalcev.
 Foto: Milan Kozole

Božično-novoletni koncert Godbe SevnicaBlanški vinogradniki praznično pozdravili 
polnoletnost

Decembrsko praznovanje se je v središču Sevnice zaključilo s tradici-
onalnim silvestrovanjem na prostem z glasbeno zasedbo Rock Party-
zani. Zbranim je ob vstopu v novo leto voščil župan Srečko Ocvirk. V 
popoldanskih urah pa so priredili tudi silvestrovanje za otroke, kjer 
je nastala tudi priložena fotografija.  Foto: Rok Petančič 

December je tudi mesec, v katerem obeležujemo mednarodni dan 
prostovoljstva. Ob zaključku uspešnega leta so se v prostorih Gos-
tišča Ulčnik v Tržišču srečali prostovoljci iz vrst sevniških društev 
upokojencev, ki izvajajo projekt »Starejši za starejše«.  

Gre za program medsebojne pomoči starejših za višjo kakovost živ-
ljenja doma, ki omogoča bolj kakovostno in neodvisno življenje sta-
rejših. Program je zasnovan tako, da strokovno usposobljeni pro-
stovoljci skupaj z različnimi strokovnimi službami v lokalnem okolju 
pomagajo tistim starejšim, ki pomoč najbolj potrebujejo. V izvaja-
nje programa se srčno in angažirano vključujejo posamezniki iz vseh 
petih društev upokojencev z območja sevniške občine: Krmelj, Raz-
bor, Sevnica, Šentjanž in Tržišče.  
Navzočim je pozdravne besede namenil koordinator dogodka Ludvik 
Cesar, predsednik Društva upokojencev Razbor. O vsebini in uspeš-
nosti projekta je spregovorila regijska koordinatorica Ida Križanec, 
delo tržiškega društva je predstavila tamkajšnja koordinatorka Ljud-
mila Sitar. Prostovoljcem sta se za odgovorno in srčno poslanstvo 
zahvalila župan Srečko Ocvirk in Roman Strlekar z oddelka za druž-
bene dejavnosti. Predstavila sta načine, s katerimi lokalna skupnost 
pomaga pri izvajanju tovrstnih programov, med njimi neposredne 
proračunske spodbude ter zagotavljanje infrastrukture in urejenih 
objektov družbenih dejavnosti, ki so prostori srečevanja in krepit-
ve družbene kohezivnosti.  
Srečanje je minilo v prijetnem vzdušju in v želji, da se plemenito pos-
lanstvo prostovoljstva v vseh segmentih družbe krepi tudi v prihod-
nje.   Foto: Občina Sevnica

Srečanje prostovoljcev v Tržišču 

Silvestrovanje v Sevnici
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POSAVJE – V mesecu decembru smo v Posavskem alpinističnem 
klubu izvedli dva pomembna dogodka. Najprej so se posavski ple-
zalci – osnovnošolci pomerili na področnem prvenstvu v špor-
tnem plezanju v težavnosti, kjer se za končni rezultat meri preple-
zana višina. Udeležili so se ga otroci, ki obiskujejo plezalne vadbe 
v občinah Sevnica, Brežice, Krško. Plezalci so bili razdeljeni v tri 
kategorije, po triadah. Tudi plezalne smeri so bile pripravljene v 
različnih težavnostih, primernih starosti in sposobnosti otrok. 
Vsak plezalec je plezal v dveh smereh, seštevek obeh višin pa je 
štel za končno uvrstitev. Odlično so se izkazali, tekmovanje smo 
zaključili s podelitvijo medalj najboljšim trem, diplome pa so za 
udeležbo dobili vsi tekmovalci, ki so ta dan preizkusili svoje moči.
21. decembra smo na brestaniški plezalni steni v dobri družbi 

in vzdušju najmlajših, njihovih staršev in odraslih članov kluba 
preživeli lepo popoldne in večer. Odvijalo se je že 9. tradicionalno 
klubsko božično-novoletno srečanje in druženje plezalcev. Tok-
rat smo se vsi preizkusili v krajših, a atraktivnejših smereh – bol-
derjih. Balvansko plezanje ali balvaniranje je plezalna disciplina, 
kjer je poudarjena moč in dinamika gibanja, tudi natančnost, in 
ne toliko vzdržjjivost, značilna za klasično športno plezanje. Vr-
stni red ni bil pomemben, ampak le, koliko balvanskih proble-
mov zmore posameznik splezati do vrha ter seveda spodbujanje 
soplezalcev. Otroci so uživali v plezanju bolderjev in veselo raja-
li s sovrstniki. V igralno-ustvarjalnem kotičku so se zabavali in ig-
rali najmlajši obiskovalci. Po končanem plezanju so otroci zapeli 
še nekaj pesmic in priklicali dedka Mraza, ki jim je prinesel velik 
koš daril. Po otroških nastopih so se na steni pomerili še odrasli 
plezalci in razmigali svoje telo ter ob obujanju spominov na pre-
tekle plezalne avanture preživeli res lep večer.  Vir: PAK

Aktiven december za plezalce

Mladi plezalci na božičnem srečanju z dedkom Mrazom

Jaroslav Kovačič je septembra 
2018 postal prvi Slovenec, ki 
je »Ironman« preizkušnjo (3,8 
km plavanja, 180 km kolesar-
jenja in 42,2 km teka) zaključil 
pod 8 urami. To mu je uspelo 
v Almereju na Nizozemskem, 
kjer je osvojil prvo mesto in s 
časom 7:55:44 postavil nov re-
kord proge, ki je stal skoraj 20 
let. Svojo vrhunskost je v ura-
dnih programih Mednarodne 
triatlonske zveze potrdil na 
evropskem prvenstvu v sre-
dnjem triatlonu na Ibizi. Se-
zono je zaključil na Tajvanu in 
se skozi sistem tekmovanja v 
svetovni seriji »Challenge Fa-
mily« uvrstil na tretje mesto 

BREŽICE, TRBOVLJE – Na kegljišču v Trbovljah je potekalo tek-
movanje v tandem parih znotraj Območno-tekmovalne skupnos-
ti Zasavje Posavje. V konkurenci 14 parov so Brežičani nastopili 
s tremi pari. V konkurenci prvoligašev in drugoligašev se je naj-
bolje znašel par Srečko Roguljić in Marjan Golja. Do finala sta 
premagovala nasprotnike, v finalu pa je bil par iz trboveljskega 
Rudarja premočan in zasedla sta 2. mesto. Vsekakor je za par, ki 
nastopa v 3. slovenski ligi, to veliki uspeh, saj sta se posledično 
uvrstila na državno prvenstvo. Vir: KK Brežice

Kovačič postal triatlonec leta
KRŠKO – Triatlonska zveza Slovenije je v Austria Trend hotelu v Ljubljani podelila priznanja najuspešnej-
šim triatloncem leta 2018. Priznanje za najboljšega triatlonca je prejel član ŠD Posavje Jaroslav Kovačič. 

na lestvici vrhunskih »dolgo-
progašev«. 

Ob prejemu priznanja Tria-
tlonske zveze Slovenije je spre-
govoril o novi sezoni 2019, na 
katero se že aktivno priprav-

lja: »Cilji za sezono so še ved-
no v nastajanju. Generalno 
bom preostanek svoje kariere 
posvetil Ironmanu na Havajih. 
Izredno si želim, da se najprej 
kvalificiram in imam vidnejšo 
vlogo na tem nastopu. Prvi tre-
ningi so za mano. Ni jih bilo ve-
liko. Telo si nekaj zapomni od 
pretekle sezone. Ta je bila letos 
zelo dolga. Tekmoval sem na 
enajstih tekmah dolgega tria-
tlona, kar je zalogaj tako za telo 
kot za psiho. Moja sezona bo 
od sedaj naprej štela tri do šti-
ri tekme. Seveda bo nekaj tudi 
pripravljalnih. Glavni fokus bo 
usmerjen na sredino oktobra, 
ko bo tekma na Havajih.«

Na prireditvi so podelili po-
kale najboljšim trem v tria-
tlonskem in duatlonskem po-
kalu, letošnja novost pa je bila 
podelitev v super pokalu., ki ga 
sestavlja skupek štirih tekmo-
vanj različnih uradno prizna-
nih razdalj posamezne športne 
panoge pod okriljem TZS, vsa-
ka izmed njih je štela tudi za 
državno prvenstvo. Nina Man-
dl iz Multisport kluba Krško je 
prejela pokala za zmagi v tria-
tlonskem in duatlonskem po-
kalu ter pokal za osvojeno tret-
je mesto v super pokalu.

 P. P./vir: ŠD Posavje 
 in Multisport klub Krško

Jaroslav Kovačič (levo) s pri-
znanjem za triatlonca leta

Brežiška kegljača podprvaka v 
tandem parih Zasavja in Posavja

Brežičana (levo, v rumenih dresih) sta dosegla lep uspeh v 
konkurenci prvoligaških in drugoligaških kegljačev.

Mlajše deklice so do sedaj odi-
grale tri kvalifikacijske turnir-
je za A ligo in imajo še vedno 
realne možnosti za uvrstitev 
v to elitno tekmovanje. Odlo-
čilna bo verjetno tekma s slo-
vitim Calcitom 2. februarja, ko 
se jim bodo POK-ovke v doma-
či dvorani poskusile maščeva-
ti za tesen poraz v prvem kro-
gu kvalifikacij. Za zaključek 
leta so se udeležile še turnir-
ja v Novem mestu, ki so ga za-
pustile s stoodstotnim izkupič-
kom in brez oddanega niza, saj 
so zanesljivo odpravile doma-
čo ekipo in Brestaničanke. Za 
krškimi starejšimi deklicami 
je odlična polsezona, v kate-
ri so bile vse do zadnjega niza 

Smeh, veselje in dobre predstave
KRŠKO – Za odbojkarice Posavskega odbojkarskega kluba Krško se je s koncem leta zaključil tudi prvi del 
sezone 2018/19. Nastopile so v štirih različnih kategorijah in dosegle zelo lepe, vzpodbudne rezultate, 
predvsem pa dokazale, da ne zaostajajo dosti za najboljšimi odbojkarskimi šolami v državi.

poslednje tekme v igri za na-
stop v A ligi. Po neverjetno na-
petih in izenačenih kvalifika-
cijah je namreč o potniku v A 

ligo med krškimi odbojkarica-
mi in igralkami Novega mes-
ta odločala razlika po točkah v 
posameznih nizih. Uspešnejše 
in srečnejše so bile na koncu 
Novomeščanke, ki so imele za 
vsega 12 točk boljšo razliko v 
točkah. Za kadetinjami je zelo 
naporen prvi del sezone, saj 
letos nikakor niso imele sreče 
pri sestavi kvalifikacijske sku-
pine. Pomeriti so se morale 
namreč z vrstnicami iz Žirov-
nice in Škofje Loke, ki so v tej 

starostni kategoriji v samem 
vrhu države, zelo močno ge-
neracijo pa ima tudi novome-
ški klub. Skupino je poleg Kr-
čank sestavljala še Brestanica. 
Krškim kadetinjam sicer ni us-
pelo pokvariti načrtov favoriti-
njam, saj so na osmih tekmah 
dosegle dve zmagi in šest po-
razov ter tako osvojile končno 
četrto mesto, a so vseeno na 
nekaterih tekmah dokazale, 
da se lahko kosajo z najbolj-
šimi odbojkarskimi šolami v 
državi. Za krške mladinke pa 
se je prvi del sezone zaklju-
čil zelo zgodaj, saj se je v okvi-
ru državnega prvenstva igral 
zgolj en kvalifikacijski turnir. 
Krčanke so enkrat zmagale in 
dvakrat izgubile, na koncu so 
bile nekoliko prekratke, saj 
so bile v odločilnem nizu zad-
nje tekme uspešnejše igralke 
Grosuplja (15:13). Leto 2018 
je krškim odbojkaricam pri-
neslo polno smeha, veselja in 
dobrih predstav, v klubu upajo, 
da bo v tem letu enako. 
 R. R./ vir: POK Krško

Ekipa mlajših deklic POK Krško ima še vedno realne možnos-
ti za uvrstitev v A ligo (foto: POK Krško).

SEVNICA – Konec lanskega leta je skupina občanov ustanovila 
društvo z imenom Veslaško društvo Drevored Sevnica. Predse-
dnik je postal Tomislav Jeraj. »Želimo se družiti v vseh letnih 
časih, strokovno izpopolnjevati in izobraževati pri izvajanju svo-
jih  interesov v veslanju. Želimo potovati po Sloveniji in drugod 
po svetu. Želimo pomagati pri čiščenju in ohranjanju naših voda. 
Osnovna dejavnost bo veslanje in vse, kar kje povezano z njim,« 
so sporočili in dodali, da se člani novoustanovljenega društva za-
vedajo, da zastavljeni cilji pomenijo veliko angažiranosti in odgo-
vornosti pri uresničevanju načrtov. Konec januarja že načrtujejo 
sestanek oziroma druženje z vsemi ljubitelji veslanja, ki jih na-
meravajo povabiti tudi k sodelovanju v društvu, da se bo društvo 
lahko čim prej organiziralo in oblikovalo svoje organe ter izdela-
lo načrt dela za leto 2019. V sevniškem veslaškem društvu opti-
mistično pričakujejo dober odziv, saj ne gre samo za čisto vesla-
nje, ampak za izkoriščanje danih možnosti, ki jih nudi reka Sava 
tudi v turistične namene.  F. Ernestl/S. R.

V Sevnici bodo veslali

BREŽICE – 21. decembra je potekal že šesti tradicionalni božič-
ni atletski miting v atletski dvorani – balonu v Brežicah. Udele-
žilo se ga je prek 90 atletov in atletinj iz domačih klubov in tudi 
iz sosednje Hrvaške. Najboljši rezultat tekmovanja je dosegel ko-
majda 14-letni Sandro Jeršin Tomassini (MASS) v skoku v vi-
šino, ki je preskočil 196 cm. Med nastopajočimi je v skoku s pa-
lico tekmoval tudi njegov klubski kolega 68-letni Mirko Bizjak, 
ki je bil najstarejši udeleženec mitinga in s preskočeno višino 
221 cm osvojil 11. mesto v moški konkurenci, najmlajši tekmo-
valec mitinga je bil Leon Vahčič, star komajda 8 let, in je prav 
tako s palico preskočil 146 cm, kar je neuradni rekord do 10 let. 
Iz brežiškega kluba sta se iz ZDA na počitnice domov vrnili Lara 
Omerzu in Nastja Modic. Lara je zmagala v skoku v višino (171 
cm), Nastja je bila najboljša v skoku s palico z lepo višino 386 cm. 
Pri moških je v skoku s palico zmagal Ambrož Tičar (446 cm). 
Pri dekletih je v skoku v daljino slavila Dea Fackovič Volčanjk 
(565 cm), pri moških je zmagal Peter Gričar Vintar (597 cm). 
  Vir: AK Brežice

Lara in Nastja iz ZDA do zmage

Med dekleti v skoku v daljino do 14 let so prva tri mesta os-
vojile Ava Germek, Zarja Cvelbar (obe AK Brežice) in Nika Ri-
felj (AK Krka Novo mesto).

V NK Krško očitno vre
KRŠKO – V teh dneh je večina prvoligaških nogometnih klubov 
začela priprave na nadaljevanje sezone, v nekaterih pa ni pestro 
samo na zelenicah, ampak tudi v klubskih prostorih. V Nogome-
tnem klubu Krško naj bi te dni obelodanili ime novega trenerja, 
ki bo zamenjal Alena Šćulca, ki je klub zapustil novembra lani, 
a do zaključka redakcije nov strateg še ni bil znan. Imenovanje 
trenerja in začetek priprav pa sta kar nekoliko v senci trenu-
tne situacije v klubu, ki je očitno vse prej kot rožnata. O tem je 
podrobneje pisal edini slovenski športni dnevnik, dodatno olje 
na ogenj pa je prilil tudi današnji sklic novinarske konference 
s strani Nogometne šole NK Krško, ki v vabilu predstavnikom 
medijev navaja, da želijo na konferenci predstaviti zaskrbljujo-
če razmere v krškem nogometu. Kot so zapisali, so kot ena naj-
uspešnejših nogometnih šol v državi, ki razvija in vzgaja 400 ot-
rok, zaskrbljeni za prihodnost svojih otrok, nogometne šole in 
nogometnega kluba. »Trenutno vodstvo NK Krško namreč z eno-
stranskimi in nepremišljenimi potezami onemogoča normalno 
delovanje Nogometne šole NK Krško in zaradi finančnih težav 
postavlja pod vprašaj obstoj 97 let starega kluba,« pojasnjuje 
vodja NŠ NK Krško Rok Zorko, ki dodaja, da so bili v zadnjem 
letu priča številnim pritiskom, nešportnemu vedenju in posku-
som prevzema nogometne šole oz. njenih finančnih prihodkov, 
da bi lahko klub deloma saniral svoj dolg.  R. R.
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Izdelke so v okviru projek-
ta Znanje in veščine iz depoja 
ustvarili udeleženci delavnic 
in učenci OŠ Brežice in Boštanj 
pri predmetu Likovno snova-
nje pod mentorstvom likovnih 
pedagoginj Mojce Barbič (OŠ 
Brežice) in Nene Bedek (OŠ 
Boštanj) ter akademskega re-
stavratorja Aleša Veneta, ki 
je tudi vodja konservatorsko-
-restavratorske delavnice v 
Posavskem muzeju. Kot je na 
odprtju razstave v prostoru 
pred Viteško dvorano pojasnil 
Vene, muzej s projektom Zna-
nje in veščine iz depoja skrbi za 
ohranjanje in prenos nesnovne 
dediščine. Na razstavi se pred-
stavljajo udeleženci delavnic, 
na katerih so spoznavali izde-
lovanje štukatur. Razstavlje-
ni dekorativni elementi, izde-
lani iz mavca, so predstavljeni 
v arkadnem hodniku v pritlič-
ju in v prostoru pred recepci-

Obudili že pozabljene veščine
BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so 16. decembra ob koncu praznične rokodelske tržnice odpr-
li razstavo z naslovom Snovanje in poustvarjanje štukatur. Dela in kompozicije dekorativnih elementov v 
mavčni tehniki so nastala s pomočjo udeležencev delavnic ter učencev OŠ Brežice in OŠ Boštanj.

jo muzeja. Na hodniku se pred-
stavljajo udeleženci delavnic 
in učenci z obema okrasnima 
okvirjema. Prvega pri recepci-
ji, ki so ga poimenovali Štirje 
letni časi, so izdelali učenci OŠ 
Boštanj, drugega z naslovom 
Glasba pa brežiški učenci. Obe 
likovni pedagoginji Barbičeva 
in Bedekova sta izvedbo vtka-

li v pedagoški proces pri pred-
metu Likovno snovanje. Da je 
ta projekt uspel, so poleg obeh 
mentoric zaslužni še Davorin 
Prah, Slavko Dvoršak, An-
dreja Matijevc, Boštjan Ko-
lar, Silvija Skrivalnik, Anja 
Medved in ne nazadnje direk-
torica muzeja Alenka Černe-
lič Krošelj. Bedekova je ob tem 

izpostavila, da se do zdaj še ni 
srečala s to tehniko in je zato 
hvaležna za dragoceno znanje, 
ki ga bo lahko do neke mere ši-
rila med učence. Dejala je, da 
gre za kontinuirano nadaljeva-
nje iz preteklega šolskega leta, 
ko so bili učenci povabljeni k 
spoznavanju izdelave fresco 
tehnike na sevniškem gradu, 
tako da so lahko vsebino Štirih 
letnih časov raztegnili še v štu-
kature. »To so veščine, ki niso 
vpete v naš vsakdan in že kar 
malo pozabljene, zato je prav, 
da se zavemo, kako so to po-
čeli včasih, in ne pozabimo na 
zapuščino naših prednikov,« je 
še povedala. Odprtje razstave, 
ki bo v prostoru pri recepciji 
muzeja na ogled do februarja 
2019, je popestril »mojster po-
zabljenih znanj« Vlado Nunčič 
z igranjem na lajno in oprekelj. 

 R. Retelj

Na odprtju razstave prisotni udeleženci delavnic in učenci 
obeh šol z mentorji, v ozadju ena od štukatur

SEVNICA, LJUBLJANA – 11. decembra je v Zbornični dvorani Uni-
verze v Ljubljani potekala podelitev Prešernovih nagrad Bioteh-
niške fakultete. Za svoje magistrsko delo z naslovom "Strukturna 
pestrost gozdnih sestojev na Pahernikovi gozdni posesti" je nag-
rado prejel tudi sevniški študent Anže Martin Pintar, ki je delo 
izdelal pod mentorstvom izr. prof. dr. Davida Hladnika. »Nagra-
de sem vesel, je nepričakovana, njena vrednost je neprecenljiva 
in je spodbuda, da nadaljujem s svojim strokovnim in razisko-
valnim delom na področju gozdarstva,« je povedal nagrajenec, 
ki je vpisal še doktorski študij, od lanskega oktobra pa je tudi za-
poslen na Gozdarskem inštitutu Slovenije. 
 S. R.

Prešernova nagrada Sevničanu

KRŠKO – Mestni muzej Krško, enota Kulturnega doma Kr-
ško, je ob obletnici prekopa krških borcev 2. decembra prip-
ravil odprtje dopolnjene stalne razstave Prvi krški borci in 
izpostavil Rajka Kastelica. 

Zbrane je ob otvori-
tvi nagovorila vod-
ja muzejskih enot v 
KD Krško dr. Helena 
Rožman, Kasteliče-
vo življenjsko pot pa 
predstavila avtorica 
razstave, kustosinja 
Muzeja novejše zgo-
dovine Slovenije, eno-
ta Grad Rajhenburg, 
Irena Fürst. Kakor je 
med drugim dejala, je 
prve SKOJ-evce in ko-
muniste v Krškem zbral Peter Jernejec in ustanovil skupino, ki 
je imela vse značilnosti zgodnjega partizanstva. Zaradi neizku-
šenosti, pa tudi zaradi dvojne izdaje, je okupator skupino uničil 
že na samem začetku. »V zgodnjih jutranjih urah, 30. julija 1941, 
so deseterico ujetih naložili na kamione, jih odpeljali v gozd Dob-
rava pri Brežicah in jih tam ustrelili,« je povedala Fürstova in 
nadaljevala: »Da to dejanje ni ostalo za vedno skrito, se je treba 
zahvaliti logarju Antonu Geču iz Župelevca, ki je slišal strele, po-
hitel v gozd in po odhodu Nemcev na vogale groba zasadil štiri 
jelke. Po vojni so grobišče odkopali in posmrtne ostanke ustre-
ljenih 2. decembra 1945 pokopali na krškem pokopališču.« Stal-
no razstavo o krški odporniški skupini so dopolnili z novo plake-
to in lik mladega borca Kastelica izpostavili skozi originalne in 
reproducirane dokumente ter z gradivom akademskega kiparja 
Vladimirja Štovička.  M. Hrvatin 

Izpostavili Rajka Kastelica

Nečakinja Irena Dvoršek in nečak Bo-
jan Kastelic ob stričevem obeležju v 
Mestnem muzeju Krško

KRMELJ – Ob predhodni najavi je do 12. januarja v obnov-
ljenih prostorih stavbe v krmeljski koloniji (poleg kulturne 
dvorane) na ogled razstava ljubiteljskega slikarja Bogdana 
Baroviča iz Trbovelj, ki se v nekdanjem rudarskem kraju v 
Mirnski dolini predstavlja prvič.

»Prostor, v katerem smo pripravili razstavo našega likovnega gos-
ta, je majhen, prijeten in domač, zato smo v Društvu Svoboda 
Krmelj pomislili, da bi lahko v njem pripravili več manjših raz-
stav. Razstava Bogdana Baroviča, ki se s slikarstvom amatersko 
ukvarja že skoraj dvajset let, je v teh prostorih nekdanje rudarske 
kolonije prva. Bogdan je slikar samouk. Svoje likovno znanje je 
izpopolnjeval pod vodstvom akademskega slikarja Janeza Kneza 
ter akademske slikarke in oblikovalke Severine Trošt Šprogar,« 
je sporočila predsednica društva Nevenka Flajs. 
Odprtje razstave, ki jo je 15. decembra vodila Klementina Žvar, 
predsednica KS Krmelj, je potekalo na pobudo likovne sekcije 
Društva Svoboda Krmelj, ki jo vodi Ana Hočevar. V spremljeval-
nem kulturnem programu so sodelovale članice domače pevske 
skupine Lokvanj.  S. R., foto: Nina Gole

Barovičeva slikarska razstava 

V obnovljenem prostoru nekdanje krmeljske rudarske kolo-
nije so v decembru odprli prvo slikarsko razstavo. 

POGODBA -  
predstavitev knjige in pogovorni večer

• torek, 15. januar 2019, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Pridružite se nam na predstavitvi kriminalnega romana 
Pogodba dolgoletne novinarke RTV Slovenije in vrsto let 
tudi njene dopisnice iz Italije in Vatikana Mojce Širok. 
Za literarni prvenec je v letu 2018 prejela tudi knjižno 
nagrado modra ptica. Z avtorico se bo pogovarjala no-
vinarka Darja Groznik. 

ANICA PERME: KAKO JE MOGOČE - 
predstavitev knjige in pogovorni večer

• torek, 22. januar, ob 18. uri - Knjižnica Senovo

Leta 1930 rojena Sevničanka, ljubiteljica narave in kul-
ture, v predlani izdanem prvencu popisuje svoje spomi-
ne od časov pred drugo svetovno vojno pa vse do današ-
njih dni. Z gostjo se bo pogovarjal Vilko Planinc. 

MOJE ŽIVLJENJSKE LEKCIJE –  
predstavitev knjige

• četrtek, 24. januar, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Domačinka Petra Strelec je skozi zapisano v knjigi Moje 
življenjske lekcije pokazala, kako lahko življenje kljub 
različnih preizkušnjam gledamo optimistično in cenimo, 
kar nam je dano.

OMAN - potopisno predavanje

• četrtek, 31. januar, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Potovanje v tuje dežele domačinki Sonji Kostevc ved-
no predstavlja poseben izziv. Tokrat nas bo popeljala v 
Oman, slikovito državo, ki leži na jugovzhodu Arabske-
ga polotoka. 

SREČEVANJA S KNJIGAMI – bralno srečanje

• ob sredah, ob 10. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Bodite z nami tudi v letu 2019 na bralnih srečanjih s 
knji gami, ki jih vodi profesorica slovenščine Marija Le-
lić. Srečanja potekajo tedensko v dnevni sobi knjižnice.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

• ob četrtkih, tedensko med 9. – 11. uro -  
Osrednja knjižnica v Krškem  

Udeležite se računalniških delavnic za starejše, kjer bos-
te lahko naredili prve korake v svet računalniških znanj. 
Dogovorite se lahko na tel. št. 07 4904 000.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V JANUARJU

KRŠKO - Člani Društva likov-
nikov Krško OKO, ki so v ok-
tobru in novembru ustvarja-
li pod mentorskim vodstvom 
akademskega slikarja Rajka 
Čubra, so 6. decembra v avlo 
Kulturnega doma Krško pos-
tavili na ogled razstavo z nas-
lovom Pogum.

Tečaja slikanja v tehniki ak-
ril na platno se je udeležilo 19 
članov in članic, ki so na ogled 
postavili prav toliko slik. Pred-
sednica društva Branka Be-
nje se je pred številnimi zbra-
ni vprašala, kaj je pogum, ter 

odgovorila z besedami: »Po-
gum ni odsotnost strahu, tem-
več popolna navzočnost stra-
hu, človek pa ima pogum, da se 
spopade z njim. Pogum je tisti, 
ki nam lahko pomaga prema-

gati zastarele načine razmišlja-
nja in vedenja, nas pospremi na 
nove poti ter nam prinaša spre-
membe. Pogum ustvarja pozi-
tivno vzdušje, usmerja in vodi 
vsakega posameznika z nasve-

ti in pojasnili in tudi konkre-
tno s čopičem v roki.« Rajku 
Čubru se je zahvalila za men-
torsko vodenje in povedala, da 
je njegovo mentorstvo spro-
ščeno in odprto, da se prilagaja 
sprotnim situacijam in potre-
bam, znanju, usposobljenosti 
in zmožnostim posameznika. 
Glasbeno so večer s klarine-
ti pod mentorstvom Rober-
ta Pirca in Petra Gabriča iz 
Glasbene šole Krško popestri-
li učenci Tita Žnideršič, Leon 
Drstvenšek in Maša Žoher, na 
klavirju jih je spremljal Brani-
mir Biliško.  M. H. 

Krški likovniki pogumno razstavili slike 

Krški likovniki z mentorjem Rajkom Čubrom (četrti z leve)
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Četrtek, 10. 1.

• ob 8.00 v Večgeneracijskem 
centru na CKŽ 44 v Krškem: 
informiranje in neformalno 
druženje 

• ob 9.30 na CKŽ 31 v Kr-
škem: joga za upokojence

• ob 17.00 v enoti Valvasor-
jeve knjižnice na Senovem: 
pravljična ura pri Medvedu 
Sladkosnedu

• ob 17.00 v računalniški učil-
nici MC Brežice: tečaj nem-
ščine (nivo A2)

• ob 18.00 v dvorani A Obči-
ne Krško: predavanje zna-
nega alpinista Vikija Grošlja 
»40 let mojih soočanj s Hi-
malajo«

Petek, 11. 1.

• ob 8.00 v Večgeneracijskem 
centru na CKŽ 44 v Krškem: 
telovadba za zdravo telo in 
duha, ob 13.00: folklora

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni Tržišče: komedija Rudija 
Mlinarja »Matildi vstop pre-
povedan«

• ob 19.00 v klubu MC Breži-
ce: motivacijsko predavanje 
Romana Zakška »Kako se us-
pešno zaposliti«

• ob 19.30 v KD Krško: av-
torski projekt/drama »SMG 
& Maska Ljubljana: 6«, za 
modri abonma in izven

Sobota, 12. 1.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– izdelovanje živali iz tulcev 
toaletnega papirja

• ob 9.30 z domačije Ivka 
Godlerja na Osredku 6: 13. 
pohod po poti slovenskega 
tolarja (odhod na Osredek 
ob 8.30 s parkirišča pri re-
stavraciji Štefanič)

• ob 16.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 

kam v posavju
žice: Finska in tamkajšnja 
književnost – srečanje bral-
nega krožka za odrasle

• od 17.00 do 18.00 v telo-
vadnici MC Brežice: vadba 
za zdrav vsakdan

Četrtek, 17. 1.

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška gledališka 
predstava »Muca copatari-
ca«

• ob 17.00 v računalniški učil-
nici MC Brežice: tečaj nem-
ščine (nivo A2)

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
predstavitev knjige Andreje 
Škrabec »Fižol – na žlico, v 
solati, kot glavna jed ali kot 
sladica«

Petek, 18. 1.

• ob 18.00 v športni dvorani 
OŠ Jurija Dalmatina Krško: 
Antonov koncert Tonija So-
toška z družino in gosti

Sobota, 19. 1.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– izdelovanje stojal za pisala 
iz tulcev toaletnega papirja

• od 17.00 dalje v dvorani 
TVD Partizan v Boštanju: 
etnološko-kulinarična pri-
reditev Mešjakov večer, go-
stja: Marija Merljak iz odda-
je Dobro jutro

• ob 21.00 v klubu MC Breži-

ce: Live Saturday Night: Lu-
mberjack

Torek, 22. 1.

• od 16.00 do 18.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): ustvarjalna 
delavnica za otroke

• ob 17.00 v izposojevališču 
Knjižnice Sevnica v Krmelju: 
pravljična ura z ustvarjalno 
delavnico

• ob 18.00 v knjižnici na Se-
novem: predstavitev knjige 
Anice Perme »Kako je mogo-
če« in pogovorni večer

Sreda, 23. 1.

• od 9.00 do 11.00 v Večge-
neracijskem centru na CKŽ 
44 v Krškem: delavnica 
»Smutiji za zimske dni«

• od 9.00 do 11.00 v oval-
ni sobi MC Brežice: soba 
zdravja

• od 10. 00 do 11.30 na Ljud-
ski univerzi Krško: sklop 
brezplačnih računalniških 
delavnic za starejše v Sre-
dišču za samostojno učenje 
– Internet - okno v svet

• od 17.00 do 18.00 v telo-
vadnici MC Brežice: vadba 
za zdrav vsakdan

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična ura z ustvarjal-
no delavnico

• ob 18.00 v KD Krško: Hrum 
časa, zven smisla – slav-
nostni koncert ob 70-letni-
ci Glasbene šole Krško

predavanje dr. Roberta Si-
moniška »Cankarjev odnos 
do likovne umetnosti«

• ob 18.00 v športni dvora-
ni Gimnazije Brežice: košar-
karska tekma 4. SKL med KK 
Brežice in KK Krško

• ob 21.00 v MC Krško: ka-
raoke 

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: DŠB metal night: So-
ber Assault, Big Bad Wolf in 
Necrotik

Nedelja, 13. 1.

• ob 9.00 na ribniku Resa Kr-
ško: zimski pohod na Grma-
do s PD Videm

• ob 15.00 v kulturnem domu 
na Velikem Trnu: prireditev 
Ocvirki in vino

Ponedeljek, 14. 1.

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje bralnega krož-
ka za odrasle

Torek, 15. 1.

• od 15.30 do 18.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 
(CKŽ 44, Krško): kuharska 
delavnica za otroke – speci-
mo pico

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predstavitev 
knjige Mojce Širok Pogodba 
in pogovorni večer 

Sreda, 16. 1.

• od 9.00 do 11.00 v oval-
ni sobi MC Brežice: soba 
zdravja

• od 10. 00 do 11.30 na Ljud-
ski univerzi Krško: sklop 
brezplačnih računalniških 
delavnic za starejše v Sre-
dišču za samostojno učenje 
– Spoznajmo delovanje ra-
čunalnika

• ob 17.00 v Knjižnici Bre-

Slovensko mladinsko gledališče 
& Maska Ljubljana

6
avtorski projekt / drama

za Modri abonma in izven
petek, 11. 1., ob 19.30 uri

Zmagovalna predstava 53. Festivala 
Borštnikovo srečanje

Večer najlepših 
opernih arij

koncert iz cikla ARSonica 2019
petek, 25. 1., ob 20. uri

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

 

   

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

24. januar, 18.00
4. koncert glasbenih šol Posavja

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Anji Blatnik, Gornje Lepovče 71, 
1310 Ribnica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-
to ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1.  (3.)  IVO MOJZER - Zaigral bom na harmoniko
 2.  (1.)  Ans. BORŠT - Kot reka svobode
 3.  (2.)  Ans. NAVIHANI MUZIKANTI - To si ti
 4.  (6.)  Ans. OPOJ - Mlad ali star
 5.  (7.)  Ans. ANDREJA BAJUKA - Zimski večer
 6.  (10.)  Ans. NOVI SPOMINI - Srcu verjemi
 7.  (4.)  Ans. HINKO KRČEK S PRIJATELJI - Noši slovenski 
   bova spet nadela
 8. (5.) Ans. FRAJERKE - Dve srci
 9.  (8.)  Ans. BLAŽA HUTEVCA - Ne bom si brisala solz
 10. (-.)  Ans. VIKEND & ROBERT GOTER - Sončni žarek

Predlog tega tedna za glasovanje:
Monika & Gregor Avsenik z Ans. Saša Avsenika - Nesi me, nesi

Kupon št. 449
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, 12. 1. 2019, ob 20. uri

SEVNICA – V spomin na stoletnico smrti pesnika, pisatelja in 
dramatika Ivana Cankarja so bila v lanskem Cankarjevem 
letu na sevniškem gradu razstavljena tudi slikarska dela do-
mačih likovnih ustvarjalcev.

Gostitelj kulturnega 
in umetniškega ve-
čera Rudi Stopar, 
ki že osem let prip-
ravlja in vodi pri-
reditev Radogost, 
se je z decembrsko 
spominsko slikar-
sko razstavo osmih 
izbranih slikarjev 
posvetil umetni-
ku, ki je v slovenski 
književnosti pus-
til pomembne sledi 
in je eden najpogo-
steje citiranih slo-
venskih besednih 
ustvarjalcev. Ob 
tem je gostitelj de-
jal: »Vsi avtorji, brez izjeme, nas budijo k zavesti, da se moramo 
tudi danes mnogo naučiti iz naše pretekle, pobegle dobe. Mar-
sikaj bi ob razmišljanju naših slikarjev in samega Cankarja bilo 
danes lažje in pristneje živeti; sploh zato, ker nas kljub razkošju 
potrošništva spremlja ubogost duha in žal tudi siromaštva. Čas, 
ki ga živimo, kljub napredku ne zadovoljuje ljudi, ker je preveč 
vseenosti, grandioznosti, narcisoidnosti in strahu. Kakor Preše-
ren bi si tudi Cankar zaslužil kulturni praznik, da nas vsaj kak-
šen dan osvesti lastne nemarnosti in poglobi izgubljeno domo-
ljubje ter poglobi medsebojno človeškost.« 
V grajskem oknu Radogost ter v Mosconovi in v Stari galeriji so 
bila na ogled slikarska dela Pavle Černigoj, Andreja Komočar-
ja, Tatjane Potokar, Marije Smolič, Branka Babiča, Andre-
ja Blažona, Antona Klakočarja in Andreja Pinteriča, ki so 
ustvarjali svoja slikarska dela na temo Ivana Cankarja. V spre-
mljevalnem kulturnem programu, ki se je odvijal v grajski ka-
peli, so sodelovale članice ženske pevske skupine »Up« Društva 
upokojencev Dobova ter literarne ustvarjalke sevniške skupine 
»Sev«.  S. R.

V Cankarjev spomin

Nekateri so prejeli v dar karikaturo no-
vomeškega umetnika Branka Babiča.

BREŽICE – Plesno društvo Imani je 16. decembra s svojim občin-
stvom zapolnilo vse kotičke telovadnice Gimnazije Brežice. Na 
tradicionalni zimski produkciji društva, ki se je letos spremeni-
la v »plesni show«, je nastopilo 15 plesnih skupin, sestavljenih iz 
200 plesalcev iz brežiške in krške občine. Zaplesali so v ritmih 
hip hopa, sodobnega plesa in baleta. Predsednica društva Kse-
nija Herakovič se je zahvalila plesalcem in učiteljem za doseže-
ne odlične rezultate na državnem in svetovnem prvenstvu v hip 
hopu in street dance showu ter prejeta zlata priznanja na držav-
nih revijah sodobnega plesa. Vodja projekta Rosana Horvat ter 
povezovalki prireditve Sara Levičar in Sarah Senica so s krea-
tivno domišljijo poskrbele, da je dogodek zadostil naslovu »Dru-
gačno je privlačno«.  Vir: PD Imani, foto: Videokom Brežice

Tokrat drugačni, a privlačni

Predstavilo se je kar 15 plesnih skupin.
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H R U M  Č A S A ,
Z V E N  S M I S L A

Slavnostni koncert ob 70-letnici
Glasbene šole Krško
sreda, 23. 1 . 2019, ob 18. uri
Velika dvorana Kulturnega doma Krško

Glasba se lahko s svojo izrazno močjo in potencialno univerzalnostjo glasbene 
izkušnje zoperstavi tendencam aktualnega trenutka, ki grozijo, da bodo 
spodkopale temelje naše humanosti. Agresivna in anti-socialna narava 
prevladujočega ekonomskega modela, nova vojna žarišča in trume beguncev, vzpon 
populizma in zapiranje v preživete okove nacionalizma – čas hrumi v pobesneli 
kakofoniji neartikuliranega hrupa. Umetnost se lahko na takšne človeka ogrožajoče 
težnje odzove le s poudarjeno zvestobo svojemu izvornemu poslanstvu osmišljanja 
bivanja. Hrumenje časa lahko »utiša« le glasba kot zvenenje smisla.

Refleksija »zunanjega« sveta pa mora biti hkrati vselej pospremljena tudi s 
premislekom o lastnem poslanstvu. Glasbena šola Krško se zato ob svoji obletnici 
sprašuje tudi o smislu in pomenu lastnega obstoja ter o načinih, na katere lahko in 
zmore učinkovati v svetu. Nasproti vse bolj prevladujočemu tehnokratskemu 
modelu šole, ki izobraževanje razume le kot proces pridobivanja tržno unovčljivih 
kompetenc, glasbena pedagogika lahko in mora ponuditi holistično vizijo 
izoblikovanja celostnega etičnega človeka.

»Brez glasbe  bi bilo življenje ena sama napaka.« 
Friedrich Nietzsche

»Tako so letos za nami tečaj sli-
kanja v oljni tehniki pod men-
torstvom akademskega sli-
karja Gregorja Smukoviča, 
grafične delavnice pod men-
torstvom likovne pedagoginje 
Alenke Venišnik in delavni-
ca v kolažu pod mentorstvom 
Stanke Hrastelj. Ponovno smo 
ustvarjali tudi v glini in obliko-
vali kose unikatne keramike 
pod mentorstvom akademske 
slikarke Nevenke Rušković,« 
je dejala Bevčeva. Pripravili 
so tudi več skupinskih razstav 
in jih na ogled umestili v jav-
ni brežiški prostor. Nekaj čla-

Razstavili letno ustvarjanje
BREŽICE – Članice in člani Društva likovnikov Brežice so 4. decembra v malem avditoriju Posavskega mu-
zeja Brežice pripravili odprtje novoletne skupinske slikarsko-keramične razstave. V nagovoru prisotnim je 
predsednica DLB Kristina Bevc povedala, da so člani večino zadanega programa uspešno izpeljali.

nov je samostojno razstavljalo 
tako v brežiški občini kot tudi 
izven nje. Žal so se s skupinsko 
razstavo poslovili tudi od dol-
goletne članice in mentorice 
Cvetke Miloš.

Ker že tretje leto uspešno so-
delujejo s Posavskim muzejem 
Brežice, so tudi tokrat okrasi-
li grajske arkade s prinašalci 
sreče – kaširanimi pajki iz re-
ciklažnih materialov. Prvo leto 
so bili ti črni, nato srebrni, ko-
nec minulega leta pa so se jim 
pridružili še malce zlato obar-
vani pajki. »Pajki zato, ker so 
to živa bitja, ki živijo v starih 
zgradbah kot nekako avtohto-
na žival za gradove, predvsem 
pa zato, ker prinašajo srečo. V 
ljudski razlagi je pajek poziv k 
marljivosti in delovanju, prina-

ša srečo v hišo in v posel …« je 
povedala Bevčeva, kar bi v me-
taforičnem jeziku mirne duše 
lahko dejali tako za kolektiv 
brežiškega muzeja kot za lju-
biteljske ustvarjalce.

Iz podrobne predstavitve likov-
ne pedagoginje Alenke Veni-
šnik naj povzamemo, da je 
vsa likovna raznolikost priso-
tna najbolj v motivu, ki popelje 
preko zimske in poletne pok-
rajine do krasa in morja, bre-
žiškega vodovodnega stolpa in 
gradu, cvetličnega tihožitja, ži-
valske in človeške figure, por-
treta, karikature, intimnega in 
barskega interierja. Avtorji ke-
ramičnih del svoj svet videnj, 
doživljanj, sanj in osebne fan-
tazije zaupajo predvsem ob-
liki, ki je primarna zakonitost 

keramike. Marsikatero razsta-
vljeno delo razkriva bogat 
ustvarjalčev idejni svet, spog-
ledovanje s preteklim, vključe-
vanje etnoloških zanimivosti in 
posebnosti. Tako so letos na ke-
ramični delavnici pri ak. slikar-
ki Ruškovićevi spoznali novo 
tehniko, imenovano sagar, ki 
je neke vrste krasilna tehnika, 
ko se obdelan predmet (suro-
va ali biskvit žgana glina obde-
lana do sijaja) ovije ali zakoplje 
v jamo z različnimi organskimi 
surovinami in žge do 700 sto-
pinj, izgorele organske surovi-
ne pa puščajo na keramičnem 
izdelku različne sledi.

Novoletni razstavljavci so: Vla-
do Cedilnik, Andreja Komo-
čar, Marija Kukovica, Dar-
ko Oštrbenk, Olga Piltaver, 
Rado Romih, Vladka Sum-
rek, Metka Vimpolšek, Anton 
Zorko, Marko Zupančič, Mija 
Baškovč, Sonja Kostanjšek, 
Mihaela Prevejšek, Alenka 
Venišnik, Kristina Bevc, Bran-
ka Benje, Vesna Flis, Hele-
na Frešer, Edith Lukež, Ta-
tjana Potokar, Olga Rožman 
in Zlatka Vučinić. Za glasbeni 
program sta poskrbela učenca 
Glasbene šole Brežice Vid Ko-
lić (klavir) in Katarina Petrič 
(violina).
 N. Jenko Sunčič  

Člani brežiškega društva ob razstavljenih delih     

KRŠKO – Bogato bero raznolikih prireditev, ki so jih v lanskem 
letu organizirali v Valvasorjevi knjižnici Krško, je v decembru 
zaključil popotnik Jože Stibrič iz Spodnjega Starega Grada z za-
nimivim in dobro obiskanim predavanjem o svoji poti po Kolu-
mbiji in odstiranju skrivnosti Amazonije. Stibrič se rad poda v 
bolj eksotične predele sveta, tako je prepotoval severno Afriko, 
Etiopijo, Tanzanijo, Kenijo, Namibijo in Bocvano. V Južni Ameri-
ki je poleg Kolumbije spoznaval Peru, Bolivijo, Brazilijo in Čile. 
 P. B.

Stibrič o Kolumbiji in Amazoniji

KRŠKO – Društvo ljubite-
ljev fotografije Krško je 18. 
decembra v Dvorani v par-
ku postavilo na ogled foto-
grafsko razstavo z naslo-
vom »Kje so tiste stezice«. 
Na ogled bo do 28. februarja.

Predsednica društva Jožica 
Mikek Veber je pojasnila, da 
so bili tokrat osredotočeni na 
travnike in njihovo naravno le-
poto. Dr. Sonja Škornik iz Koz-
janskega parka Podsreda je v 
zgibanki med drugim zapisala: 

»Polsuhi travniki se v glavnem 
uporabljajo kot košenice, ki jih 
kosijo enkrat do dvakrat letno 
ali pa zgolj enkrat na več let, 
kadar so to travniki z majhnim 
donosom na zelo suhih tleh. V 
predelih, kjer je povečana upo-
raba predvsem umetnih gno-
jil, začne v sestojih že v krat-
kem času prevladovati ena ali 
nekaj vrst trav. Donos travni-
ka se sicer poveča, vendar pa 
močno upade število vrst. Med 
prvimi rastlinami, ki izginejo s 
takšnih travnikov, so tudi ku-

kavičevke.« Fotografije so raz-
stavili Branko Benčin, Jože 
Lesjak, Boris Moškon, Hrvo-
je Teo Oršanič, Goran Rovan, 
Anica Valentinc in Mikek Ve-
brova. Otvoritev je tematsko 
popestril tenorist Marko Že-
leznik. 
 M. Hrvatin, foto: B. Benčin

»Kje so tiste stezice«

Mikek Vebrova in Železnik
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Tematske strani o zdravju, lepoti in vitalnosti 
že v naslednji številki, ki bo izšla 24. januarja.

Tokrat o ohranjanju vitalnega in mladostnega telesa.

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Vjollca Dobruna, Krško – 
deklico,

• Irena Pustišek, Žadovinek 
– dečka,

• Špela Sečnik, Leskovec pri 
Krškem – deklico,

• Martina Hictaler, Krško – 
dečka,

• Dragana Šterk Cirnski, 
Raka – dečka,

• Barbara Vidic, Sevnica – 
dečka,

• Vanja Sekulić, Krško – 
dečka,

• Jasmina Skale, Leskovec 
pri Krškem – dečka,

• Sabina Resnik, Krško – 
dečka,

• Klaudija Stanič, Gorenja 
Pirošica – deklico,

• Mojca Avšič, Zgornja 
Pohanca – deklico,

• Špela Kuselj, Podboršt – 
dečka,

• Valentina Kurnik, Planina 
pri Raki – dečka,

• Stanka Česnik, Globočice 
– deklico,

rojstva

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

moja poroka

Tanja Preskar iz Koprivnice in Mitja Staroveški iz Pod-
četrtka, 28. julij 2018, park v Krškem (foto: Natalija Vo-
dopivec)

• Alenka Povh, Obrežje – 
deklico,

• Martina Rožman, 
Cundrovec – dečka,

• Anita Sotošek, Veliki Dol 
– dečka,

• Natalija Grubar, Šentjernej 
– dečka,

• Katja Ferenčak, Brežice – 
dečka,

• Urška Korun, Kaplja vas 
(Prebold) – dečka,

• Klaudija Kosec, Brežice – 
deklico,

• Mateja Škorc, Brežice – 
deklico,

• Tjaša Metelko Jazbec, 
Drožanje – deklico,

• Jerneja Henigman, Brežice 
– deklico,

• Lucija Bogolin, Drnovo – 
dečka,

• Dženita Ogorevc, Brežice 
– deklico,

• Petra Judež, Gora – 
deklico,

• Mojca Slapšak, Zabukovje 
nad Sevnico – dečka,

• Živa Hrastnik, Leskovec 
pri Krškem – deklico,

• Sabina Franko, Obrežje – 
deklico.

ČESTITAMO!

Skrivnosti Pasjega sveta
Naj se predstavim. Sem Alenka Sunčič Zanut. Poklic: strastna raziskovalka pasjega življenja, mišljenja in energetskega 
ustroja. Psi so moje življenje. Z njimi se zbujam, o njih premišljujem, za njih skrbim in iščem optimalne rešitve bodisi 
na področju pasjega izobraževanja, zadovoljevanja nagonov, telesnih potreb ali v povezavi psa s socialnim okoljem, ko 
s psi pomagam otrokom, starejšim, slepim, invalidom, ali preprosto skrbnikom. To sem jaz in zato je Pasji svet trgovi-
nica, ki pa je mnogo več kakor samo in zgolj trgovinica. 

Pasji svet so materializirane 
izkušnje dveh desetletij aktiv-
nega delovanja na raznolikih 
področjih kinologije od šola-
nja psov, prevzgoje, reševal-
nih psov, mantrailinga, pasje 
detekcije, šolanja psov vod-
nikov in pomočnikov, terapij 
s pomočjo psov, pisanja stro-
kovnih člankov, priročnikov, 
predavanj, delavnic.

Pasji svet je končno uresni-
čena želja, da vam, skrbni-
kom psov, ponudim kotiček, 
v katerem se s svojim pasjim 
spremljevalcem počutite do-
brodošlo in domače, prido-
bite kakšen koristen napotek 
ali pa zgolj delite izkušnjo iz 
vsakdanjega življenja s štiri-
nožnim prijateljem, morda v 
miru popijejte skodelico kave 
ali čaja in se bogatejši za pri-
jazno besedo, nasmeh odpra-
vite vsakdanjim obveznostim 
naproti. 

Pasji svet je stičišče skrbnikov 
psov, ki sledite viziji poskrbeti 
za telo, misel in energijo psa. 

S tem namenom sem se od-
ločila, da za zadovoljitev te-
lesnih potreb psa trgovinico 
Pasji svet založim z izbrano in 

na lastnih psih preizkušeno 
hrano priznanih proizvajal-
cev. Naravne žvečilke sloven-
skega podjetja pomagajo pri 
krajšanju časa in naravnem 
čiščenju zob, prehranski do-
polnili Pasji kokos in Pasji če-
sen poskrbita za dvig pasjega 
imunskega sistema. Trgovini-
co Pasji svet zapolnjuje upo-
rabna oprema, primerne igra-
če in še marsikaj zanimivega, 
inovativnega in predvsem psu 
prijaznega. 

Za mentalni nivo psa poskr-
bim v sodelovanju s Kinolo-
škim društvom Brežice skozi 

številne in predvsem razno-
like, drugačne, inovativne 
dejavnosti skupinskih teča-
jev, učenje pasje detekcije, 
mantrailinga. Rezervirate si 
lahko individualno delo in/
ali pomoč pri prevzgoji ve-
denjskih nevšečnosti. Izvajam 
usmerjenega programe, ki 
učijo primernega pristopa ot-
roka k psu, odnosa otroka do 
psa. Kadar ste v negotovosti, 
katerega ali kakšnega kužka 
izbrati, sem vam na voljo z 
nasvetom.

Z zavedanjem, da so psi še 
toliko več kakor samo telo in 

mental, se posvetim tistemu 
nekaj več, neoprijemljivemu, 
vendar vseprisotnemu nivoju 
psa - energiji. 

Z željo omogočiti psu celosten 
pristop organiziram delavni-
ce, pogovorne večere, sveto-
valnice o vsem, na kar morda 
še pomislili niste, pa vendarle 
psu pomaga do zadovoljene-
ga in zadovoljnega življenja.

Obiščete Pasji svet na Hra-
stinski poti 40 (naselje Tro-
bentica) v Brežicah, kjer bos-
te vedno dobrodošli. 

Delovni čas je prilagojen delu 
na terenu, zato je razgiban 
kot je razgibano življenje s 
in za pse: pon. od 9.00 do 
12.30; tor. od 9.00 do 12.30 
in od 15.00 do 16.30; čet. od 
14.00 do 16.30 in pet. 10.00 
do 12.00.

Izven navedenih ur se vam 
odzovem na številko 040 630 
615 in/ali elektronsko pošto: 
alenka.zanut@gmail.com. 

Podrobnejše opise pasjih 
mentalnih zaposlitev najdete 
na www.kd-brezice.si. 

Alenka Sunčič Zanut

SPODNJI STARI GRAD 
– Zadnji dan v letu smo 
se ob osebnem prazno-
vanju Lidije Novak iz 
Spodnjega Starega Gra-
da sorodnikom – hčerki 
Ireni, vnuku Milenku, 
obema s partnerje-
ma ter pravnukinji Evi 
– pridružili tudi člani 
sveta KS Spodnji Stari 
Grad – Sp. Libna Mirja-
na Stergar, Alenka La-
puh in predsednik An-
dreas Repše. V šopku 
je devet rdečih vrtnic ponazorilo desetletja in pet rumenih vrtnic 
leta njenega jubileja. Njen jubilej, volja, veselje in dobrosrčnost 
sta nam, krajanom KS Spodnji Stari Grad – Sp. Libna, v navdih, 
zgled in upanje. Gospe Lidiji želimo, da se ji ob zdravju, v šopku 
pridruži še naslednja deseta rdeča vrtnica.
 Vir: KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna

KRŠKO – 8. decembra je 90-letni življenjski jubilej prazno-
val Janez Gajski iz Krškega. Dobro razpoloženemu jubilan-
tu, obkroženemu s svojimi najbližjimi, se je z voščilom prid-
ružil tudi župan občine mag. Miran Stanko.

Janez Gajski se je rodil 8. 12. 1928 v majhni vasici Gaj pri Ve-
liki Dolini materi Heleni in očetu Janezu, ki sta pet otrok, poleg 
Janeza še Reziko, Stanka, Franca in Jožeta, preživljala s pridel-
ki z domačega posestva in s priložnostnimi deli pri večjih pose-
stnikih. V času 2. svetovne vojne je družina delila usodo večine 
prebivalstva z območja Posavja, saj je bila izseljena. Iz zbirne-
ga taborišča pri gradu Rajhenburg je bila 28. 10. 1941 odpelja-
na v poljsko priseljeniško taborišče Marklissa v Spodnjo Šlezi-
jo, po sedmih mesecih pa je bila prestavljena v nemški Altmark, 
kjer je Janez kot 13-letni fant opravljal težka kmečka opravila 
pri enem izmed tamkajšnjih kmetov. Dve leti kasneje je bil mo-
biliziran v nemško vojsko in po začetnem usposabljanju poslan 
na rusko fronto. Upornega duha in že z dodobra izoblikovani-
mi življenjskimi pogledi in načeli je po treh mesecih dezertiral, 
a je bil s strani nemške policije ujet in zaprt v zaporu v Rossen-
feldu vse do osvoboditve s strani ruskih vojakov. Od ruskih vo-
jakov je skupaj z ranjenci, ki jih je odvažal Rdeči križ, pobegnil 
na Madžarsko in po desetih mesecih dela pri kmetu v Vokanyu 
26. 2. 1946 pobegnil v Avstrijo, kjer je bil ujet in interniran v be-
gunsko taborišče Eisenerz. Iz goreče želje po vrnitvi v domovi-
no mu je uspelo po osmih mesecih tudi od tu pobegniti, a je bil 
med ilegalnim prečkanjem meje, ko je preplaval reko Dravo, ujet 
in prepeljan najprej v mariborski in zatem novomeški zapor. Po 
preverjanju dokumentacije in izpustitvi se je po več letih 15. 11. 
1946 končno vrnil domov, kjer ga je čakala družina, ki se je si-
cer vrnila iz izgnanstva 15. 4. 1945. 
Po vrnitvi s triletnega služenja vojaškega roka (1949–1951) je v 
trgovini na Veliki Dolini spoznal tamkaj zaposleno Karolino Koš-
tomaj s Pijavškega, s katero sta se poročila in si ustvarila dom, 
najprej v Žadovinku pri Krškem, zatem pa leta 1969 v novo zgra-
jeni hiši na Polšci na Vidmu. Dve leti pred tem je bil zaradi hudih 
težav, ki so nastale kot posledica težkih del, ki jih je moral op-
ravljati že od zgodnjih mladostnih let dalje, operiran na hrbteni-
ci, a ker se stanje ni bistveno izboljšalo, je bil leta 1967 v starosti 
39 let invalidsko upokojen. Kljub posledično nižjemu dohodku 
jima je uspela z ženo izšolati vse tri hčerke, Stanko, Marjano in 
Alenko, ter sina Janka. Pred 11 leti je po kratki ženini bolezni ov-
dovel, a borec, kot je bil celo življenjsko pot, še vedno skrbi zase, 
pri čemer mu je v največjo oporo sin z ženo, otroci ter vnučki, ki 
živijo v bližini, redno pa ga obiskujejo tudi hčerke s svojimi naj-
bližjimi. V krogu vseh njemu ljubih, pri čemer mu še posebno ve-
selje predstavlja devet vnukinj in vnukov in prav toliko pravnu-
kinj in pravnukov, je tudi praznoval častitljiv jubilej.
 Bojana Mavsar

95-letnica Lidije Novak

90. jubilej Janeza Gajskega 

Slavljenec Janez s hčerami, sinom in krškim županom

www.PosavskiObzornik.si

Ko
nt

ak
t: 

07
 4

9 
05

 7
80

,  
m

ar
ke

tin
g@

po
sa

vj
e.

in
fo



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 1, četrtek, 10. 1. 201928 OBVESTILA

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a, 

od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

VINKA ERŽENA

ZAHVALA

Žalujoči žena in sinova

iz Šentjanža

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

Oko zaman te išče,
prazno je zdaj naše dvorišče.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, darovali cvetje, sveče, svete maše in izrekli poslovilne besede. 
Zahvala tudi Splošni bolnišnici Novo mesto, pogrebni službi Novak, 
gospodu župniku za opravljen obred, pevcem, zaigrani Tišini ter 
vsem, ki ste kakor koli pomagali in nam stali ob strani.

Ob boleči izgubi našega dragega

ANTONA VODOPIVCA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja in podarjene sveče ter svete maše. 
Hvala očetovim nekdanjim sodelavcem Cestnega podjetja Novo 
mesto, praporščakom, predstavnikom društev upokojencev, gasilcev 
in izgnancev s Skopic, našim aktivnim in upokojenim sodelavcem 
iz Policije in Policijskega sindikata, Krovstvu Abram, veteranom 
Sever, planincem, motoristom, pevcem iz Brestanice, Jožetu Požunu 
ter izvajalcu Tišine. Hvala Kostaku in g. župnikoma Janezu Žaklju 
in Alfonzu Grojzdku za lepo opravljen obred ter g. Račečiču za 
zvonjenje na Skopicah. Hvala Trubarjevemu domu Loka za nego in 
skrb ter vsem, ki ste ga zadnji dve leti tam obiskovali.

Še enkrat hvala vsem za vse stiske rok in besede tolažbe ter vsem, ki 
ste se v tako velikem številu prišli poslovit od našega očeta. 

Žalujoči: vsi njegovi

z Dolenjih Skopic

NATAŠE ŠTEFE

ZAHVALA

Žalujoči: njen Valentin

se zahvaljujem vsem sosedom, sodelavcem, prijateljem ter 
podjetjema SŽ Dobova in Mercator za podarjene sveče, cvetje in 
denarno pomoč. Hvala gospodu župniku in pogrebni službi Novak za 
lepo opravljen obred in gospe Zdenki za spisan govor.

Vsem, ki ste se ji še zadnjič poklonili in jo pospremili na njeni zadnji 
poti, še enkrat iz srca iskrena hvala.

Nihče ne ve, kako boli,
ko tebe zraven mene ni.

Ob boleči izgubi moje drage partnerke

(23. 7. 1973–12. 12. 2018)
z Velikega Obreža

VIKI TOMŠE

SPOMIN

Žalujoči: vsi njegovi

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

ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,

a v naših srcih še živiš.

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate in mu prižigate sveče.

14. januarja bo minilo žalostno leto, odkar nas je zapustil naš dragi

z Gorenjih Skopic.

Žalujoči: žena Marija, hčerki Nataša in Tina z družinama
ter ostalo sorodstvo

MARTIN BAZNIK

ZAHVALA

iz Podbočja 79.

Samo to še opravim, samo to še postorim.
Potem se odpočijem in umirim. (T. Kuntner)

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam ob težkih trenutkih stali ob strani, nam stisnili roko in nas 
objeli. Posebej se zahvaljujemo Sonji, Danici in Tonetu, Ani in Jožefu, 
Mimici in Viktorju, Tinkari, Jožici in Marjanu, pogrebni službi Žičkar, 
Rajhenburškemu oktetu, kvartetu trobil, govornici Ivanki, gospodu 
župniku iz Podbočja, PGD Podbočje, Božičevim, vaščanom Rigonc, 
sopevcem MePZ KD FB Dobova, bivšim sodelavcem Kovinarske in 
Laboda, vsem Natašinim in Tininim prijateljem, kmetiji Hribar in 
vsem, ki vas nismo posebej poimenovali, pa ste našega dragega očeta 
imeli radi in ga pospremili na zadnji poti.
Spominjali se ga bomo po njegovi ljubezni in dobroti.

V 78. letu starosti nas je zapustil naš ljubi mož in zlati ati,
ata, brat, tast, stric, boter, sosed in dober prijatelj

MARIJE BENKOČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem ter dobrim 
sosedom, ki ste v teh težkih trenutkih delili z nami bolečino, nam 
izrekli pisno in ustno sožalje, podarili cvetje, sveče, svete maše ter 
denarno pomoč. 
Posebej bi se zahvalili še družinam Čanžar, Dušič in Balja za vso 
pomoč, cerkvenim pevcem iz Cerkelj, prijateljici in govornici Darinki 
Cvetko Šegota, trobentačema Jožetu in Marku, praporščakom, 
gospodu župniku Mateju za lepo opravljen obred, pogrebni službi 
Žičkar in gostilni Humek za vse storitve. 
Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali in ste se prišli 
poslovit od naše mame ter jo pospremili na njeni zadnji poti.

rojene Vegelj, iz Sel pri Dobovi

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

FRANCA KOZMUSA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ne veš, kako boli, ker te ni …

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

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in 
sosedom za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše.
Hvala gospodu Jožetu za lepo opravljen obred, Patriciji za govor.
Hvala pogrebni službi, trobentaču in pevcem ter gostilni Kregl.
Zahvaljujemo se tudi patronažnim sestram za obiske na domu v 
času bolezni.

AUGUŠTIN KUNEJ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, darovano cvetje 
in sveče. Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujemo se Splošni bolnišnici Brežice za zdravljenje.

Hvala govornikom g. Darku Jelčiču, g. Branku Liparju in predstavniku 
Združenja borcev NOB g. Stanetu Preskarju za ganljive besede 
slovesa. Posebna hvala vsem praporščakom, pogrebni službi Žičkar, 
gostišču Banovina ter gospodu župniku Alojzu Weingerlu za lepo 
opravljen obred.

z Oklukove Gore,
zadnja leta stanujoč v Brežicah.

V 89. letu starosti nas je zapustil dragi stric

DARKA PAVLOVIČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli.

(T. Pavček)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in dobrim 
sosedom, ki ste nam v teh težkih trenutkih pomagali in stali ob 
strani, nam izrekli pisno in ustno sožalje ter darovali za svete maše, 
sveče in denarno pomoč. Hvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Brege za zadnji častni pozdrav in govor, Nuklearni elektrarni Krško 
za vso pomoč in govor, gospodu župniku Ludviku Žagarju za lepo 
opravljen obred, Krškemu trobilnemu kvartetu za zaigrane pesmi 
slovesa, pogrebni službi Kostak za organizacijo pogreba, Cvetličarni 
Lilija za aranžma vežice in hvala praporščakom.

Iskrena hvala tudi vsem sodelavcem in prijateljem, ki ste našega 
Darka pospremili na njegovi zadnji, prerani poti.

Ob boleči izgubi našega dragega

SLAVKO GERŠAK

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

Prazen je dom brez tebe,
naše oko se ozira na dvorišče,

a tebe zaman išče.
Ni več tvojih pridnih rok,

ki garale so noč in dan,
da zgradile so topel dom in vinski hram.

Sedaj nekje daleč mirno spiš,
a v naših srcih še vedno živiš.

s Studenca 12 b.

19. januarja bo minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

Iskrena hvala vsem, ki se ga še vedno radi spominjate, ga obiskujete 
na njegovem mnogo preranem grobu in mu prižigate svečke.

Hvala tudi vsem, ki se udeležujete svetih maš, branih njemu v 
spomin.

OLGA VOGRIN

SPOMIN

Žalujoči: njeni najdražji

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni,
ostali so živi spomini,

z nami potuješ vse dni.

15. januarja bo minilo 5 let,
odkar nas je zapustila naša draga

Za vedno boš ostala v naših srcih.
Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njenem grobu.

z Velike Doline.

TONE DENŽIČ

SPOMIN

Žena Marija

Tone, ko si odšel, je bila zima in sneg,
ledene rože povsod – solze v očeh.

Hvala ti za sanje, v katerih še vedno kot
 ptici skupaj letiva na krilih spomina.

A žalostna so jutra, ko se zavem,
da sem ostala le ptica brez enega krila.

Pogrešam te.

iz Brežic.

12. januarja bosta minili dve leti, odkar je za vedno odšel
moj dragi mož

Hvala vsem, ki obiščete njegov grob in ga ohranjate v lepem spominu.
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MARIJE ROSTOHAR 

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

roj. Novosel, z Velike Doline 10

Mama, ko pošle so ti moči, 
zaprla trudne si oči. 

A čeprav spokojno spiš, 
 z nami še vedno živiš.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste v teh težkih trenutkih delili z 
nami bolečino, nam izrekli pisno in ustno sožalje, podarili cvetje, 
sveče, svete maše ter denarno pomoč. Hvala pogrebni službi Žičkar 
za organizacijo pogreba, praporščakoma, trobentaču in Pevcem 
zvoka za lepo petje. Iskrena hvala gospodu Janezu Zdešarju za lepo 
opravljen obred. Hvala društvu invalidov in govornici g. Anici za 
izrečene besede slovesa, hvala tudi gostišču Vimpolšek za gostinske 
usluge. Posebna hvala prijaznemu osebju Doma upokojencev 
Brežice, enota Krka, za vso oskrbo in lajšanje bolečin v zadnjih 
dnevih življenja. Hvala vsem, ki ste s prijazno mislijo počastili njen 
spomin in jo pospremili na njeni zadnji poti.

Ob boleči izgubi naše drage mame, sestre, 
stare mame, prababice, botre in tete

VILIJA JERAJA

ZAHVALA

Žena Mira, sinova Tomo in Julij z družinama

(1925–2018).

Umrl ni,
kdor v srcih živih še živi.

Iskrena hvala zdravstvenemu in negovalnemu osebju za oskrbo, 
prijateljem in sosedom za pomoč ter vsem, ki ste sodelovali pri 
spoštljivi izvedbi pogrebnega obreda. 
Za besede sožalja, sočutja in spodbude se prisrčno zahvaljujemo 
sorodnikom, znancem, sodelavcem in vsem, ki ste se prišli poslovit 
od Vilija in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Na sevniškem pokopališču smo se 20. decembra 2018
poslovili od 

LJUDMILE ŠULER – MILKE

ZAHVALA

Žalujoči: hčerki Milka in Marinka z Jožetom,
vnuka Joži z Renato in Gregor s Petro, pravnukinja Ema

ter ostalo sorodstvo

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za darovane sveče, cvetje in svete maše. Hvala vsem, ki 
ste jo razveseljevali s svojimi obiski in ji bogatili dneve življenja. 
Iskrena hvala gospodu župniku Gregorju Majcnu za lepo opravljen 
pogrebni obred, govorniku gospodu Martinu Dušiču za ganljive 
besede slovesa, kvartetu trobil iz Kapel, pevcem iz Oplotnice, Olgici, 
Romani in Jožici za pomoč, društvu invalidov, Društvu Kapnik 
Posavje, zvezi borcev, praporščakom in zastavonoši, pogrebni 
službi Žičkar, Gostilni Kocjan in vsem, ki ste nam s stiskom rok 
izrazili sožalje, se od pokojne poslovili ter jo v tako velikem številu 
pospremili na zadnji poti slovesa. 
Bog naj poplača dobroto vsem vam, ki vas v zahvali nismo posebej 
izpostavili, vendar ste bili z nami v dneh, ko je teža bolezni 
premagala željo po življenju. 

Bila si trdna kakor skala,
bila pokončna kakor hrast,

a prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo in je zlomil hrast.

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage 
mame, stare mame, prababice, tašče, svakinje, 

tete, botre in dobre sosede

iz Podgorja pri Pišecah
ŠTEFANIJE FERLIN

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Kje si mama naša,
kje je mili tvoj obraz,

kje je roka tvoja,
ki skrbela je za nas?

iz Dolenjega Leskovca pri Brestanici

Ob boleči izgubi naše drage mame, sestre, 
babice, prababice, tašče, tete in sosede

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani. Hvala za tolažilne besede, darovane sveče in izrečena sožalja.
Še posebej gre zahvala Dializnemu centru Krško, pogrebni službi 
Kostak, g. župniku za lepo opravljen obred, g. Blažu za ganljive 
besede in pevcem iz Brestanice za ubrano petje.
Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala, tudi tistim, ki vas nismo 
posebej omenili, pa ste našo mamo v tako lepem številu pospremili 
na zadnji poti.

MIRO GORENJEC

ZAHVALA

Žalujoči: žena Mirica, sin Luka in vsi njegovi

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali 
in nas podpirali v teh težkih trenutkih.
Posebno se zahvaljujemo nujni medicinski pomoči ZD Laško, Biljani 
Kesić, dr. med., Mihi Korošcu, dr. med., ter vsem zdravstvenim 
delavcem ZD Radeče.
Za maševanje in somaševanje na pogrebnem obredu se zahvaljujemo 
msgr. mag. Franciju Petriču, župniku Miru Berglju ter sorodniku 
duhovniku Petru Kočevarju iz Južne Tirolske. Hvala Miranu Prnaverju 
za izbrane besede pogrebnega nagovora, pevcem iz Trebnjega za 
petje in sodelovanje pri pogrebni maši ter instrumentalistu Slavku 
Čotu.
Zahvaljujemo se podjetju I.H.S. d.o.o. Krško, g. direktorju Tadeju 
Buršiču za solidarnostno pomoč in vsem njegovim sodelavcem za 
tolažilne besede.
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
darovano cvetje, sveče, sv. maše in darove, namenjene za obnovo 
orgel v župnijski cerkvi v Radečah.

Ohranili te bomo v lepem spominu.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre …

Le daleč, daleč je …

Nenadoma in mnogo prezgodaj nas je zapustil 
ljubi mož, ata, sin, brat, stric, zet in svak

iz Radeč.

ZVONIMIRJA KADILNIKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Nosimo te v srcih,
v nas naprej živiš.

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
vaščanom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče 
ter svete maše. Hvala zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma 
Sevnica za skrbno zdravljenje, še posebej hvala dr. Božidarju 
Groboljšku. Hvala gospodu župniku Fonziju Žibertu za lepo opravljen 
obred, pogrebni službi Komunale Sevnica, govorniku Stanetu 
Požunu za ganljive besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke in 
vsem, ki ste pokojnika pospremili na zadnji poti.

 iz Podvrha pri Sevnici

DANIELA – DANČITA 
NOVAKA

ZAHVALA

(1936–2018).

Tiho čez polje tihi mesec gre,
z njim gre žalostno srce.

(Oton Župančič)

Hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom ter sodelavcem Krke, 
tovarne zdravil in Nuklearne elektrarne Krško za podporo, izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje in sveče.

Zahvaljujemo se gospodu župniku Mitji Markoviču za lepo opravljen 
obred in gospodu Boštjanu Špilerju za izbrane besede slovesa. Hvala 
številnim praporščakom Zveze slovenskih častnikov in Turistično 
hortikulturnega društva Zdole ter trobentaču in vokalni skupini 
Lavrencij za spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala pogrebni službi 
Kostaka za profesionalno opravljeno delo. 

Na krškem pokopališču smo se 18. decembra 2018 poslovili od 

V spominu z njim: Mimi, Danica in Ida ter drugi sorodniki 

ALOJZA KOVAČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem in vaščanom, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani in nam priskočili na pomoč. Iskrena hvala za vsa izrečena 
sožalja, darovano cvetje, sveče, denarno pomoč in svete maše. 
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred in pogrebni 
službi Komunala Sevnica za lepo opravljeno pogrebno slovesnost 
in storitve. Hvala Vokalni skupini Jarica za zapete žalostinke, g. 
Dejanu Brečku za zaigrano Tišino in pesmi. Iskrena hvala gostilni 
Felicijan za pogostitev. Hvala vsem praporščakom in govorniku g. 
Mirku Hribarju za ganljive poslovilne besede. Zahvaljujemo se PGD 
Boštanj za stražo in spremstvo na zadnji poti. 

Hvala vsem in vsakomur, tudi tistim, ki vas nismo posebej imenovali 
in ste se v tako velikem številu poklonili njegovemu spominu ter ga 
pospremili k večnemu počitku.

Prazen dom in dvorišče,
zaman oko te naše išče.

Življenje celo si garal,
z veseljem zemljo si obdeloval.

Za dom, družino si skrbel, 
za prijatelje vedno čas imel.

Sledi ostale so povsod 
od dela tvojih pridnih rok.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in dedija

(1940–2018) iz Boštanja

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

prejeli smo

Sinova nedolžnost je dokazana
Danes se bom prvič v življenju javno izpostavila. Odločila sem 
se za objavo v časopisu, da bi lahko to izvedelo več naših pri-
jateljev, sorodnikov, znancev in tudi drugih. 

Sem mama Borisa Vizlarja, fanta, ki je pred skoraj letom in 
pol storil samomor. Vsi, ki ste kdaj doživeli kaj takega, še pre-
dobro veste, kako se počutijo starši. Predobro veste, da vsak 
žaluje po svoje, na čisto svojstven način. Ne potrebuješ tolaž-
be, niti ne, da se komu smiliš, še manj pa, da ti kdo vsiljuje svo-
je domneve, prepričanja, sumničenja, obtožbe. Ravno to se je 
zgodilo v našem primeru. 

Naključje je hotelo, da se je en teden pred to tragično sinovo 
smrtjo zgodil vlom v pisarno avtomehanične delavnice nje-
govega bratranca, kjer je bilo odtujeno 7000 evrov. Čeprav so 
se po tem dogodku v naši bližnji okolici zgodili še trije vlomi, 
je bil za prvega med ostalimi osumljen tudi Boris. Novica se 
je seveda bliskovito razširila. Kar precej časa je bilo to glav-
na tema pogovorov. Mnogi so se sinovemu očetu in meni prik-
rito posmehovali. Toliko bolečih besed sem slišala, da jih ne 
bom nikoli pozabila.

Vsako jutro, ko sem doma poleg sinove slike prižgala majhno 
svečko, sem mu obljubila, da se bom borila do konca, da pride 
resnica na dan. Sedaj, ko se sam ne more več braniti. Sedaj, ko 
je bil on glavni krivec namesto nekoga drugega. 

Kljub ustni izjavi s strani policije, da sta Borisova smrt in vlom 
pri njegovem bratrancu dve različni stvari, sem sklenila, da 
bom preko sodišča prišla do uradnega poročila o njegovi ne-
dolžnosti. V njem med drugim piše, da so Borisu Vizlarju vzeli 
bris njegove ustne sluznice in ga poslali v Nacionalni forenzič-
ni laboratorij. S preiskavo so ugotovili. da se njegove biološke 
sledi NE UJEMAJO z biološkimi sledmi, ki so jih kriminalisti pri-
dobili na kraju kaznivega dejanja. Če morda nisem bila dovolj 
jasna in če bi kdo želel sam prebrati celotno poročilo, lahko 
pride tudi k nam domov in v miru prebere. 

P. S.: Mogoče je te moje vrstice prebral tudi tisti pravi, še ne-
odkrit ropar. Mogoče ga je vsaj malo zapekla vest, če jo sploh 
ima, ob moji zgodbi. Vlom v tujo imovino je kaznivo dejanje, 
da se lotiš tega gnusnega dejanja, je predrznost brez primere. 
Še sedaj naj zbere toliko drznosti, da oškodovancu sam pove, 
kaj je storil. Mogoče se res celo poznata. 

 Milka Žvar, Gmajna
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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

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

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.
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KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

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

KOREKCIJSKI OKVIRJI* DO -50%V JANUARJU
*Akcija velja od 1.1. do 31.1.2019, oziroma do razprodaje zalog.  Slika je simobolična. Popusti različnih akcij se med seboj ne seštevajo. 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

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

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

LUKA RATKOVIĆ 

ZAHVALA

Vsi njegovi

Hvala vsem, ki ste v dnevih slovesa izkazali spoštovanje in zahvalo 
našemu Luki. 
Posebno zahvalo izrekamo vodstvu Zveze borcev za vrednote 
narodnoosvobodilne borbe Brežice, vsem praporščakom za postroj 
in spremstvo in še posebej govorniku gospodu Stanetu Preskarju za 
besede slovesa ter poudarke vrednot iz življenja pokojnika.
Hvala dr. Marjetki Blaževič za dolgoletno skrb za njegovo zdravje 
kot tudi internemu oddelku, kirurškem oddelku ter oddelku CIT 
bolnišnice Brežice za zdravljenje in nego v najtežjih trenutkih.
Hvala vsem sosedom iz Brežic, Mrzlave vasi in drugih krajev, 
sorodstvu ter vsem bivšim sodelavcem, ki so se poslovili od 
cenjenega komandirja.

iz Brežic

Razdajal si življenjsko energijo,
sejal si optimizem,

naučil si nas medsebojnega spoštovanja

JOŽE KANTUŽER

ZAHVALA

Žalujoči: žena Anica, sin Roman z Darinko
in hči Jerica z družino

Iz srca se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, znancem in 
prijateljem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete 
maše.

Hvala bližnjim sosedom in podjetju Athos za denarno pomoč. 
Posebna zahvala Petru Simončiču za ganljive besede slovesa, 
pogrebni službi Komunale Sevnica, pevcem, trobentaču, 
praporščakom in g. župniku Fonziju za opravljen obred. Hvala tudi 
njegovim sodelavcem iz celuloze ter vsem, ki ste ga imeli radi in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Dolenjega Boštanja.

Zapustil nas je naš dragi
mož, oče in dedek

ALOJZA PLANKARJA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Bilo je lepo,
prišlo je slovo.

Spomin nate, dragi ate,
ostal vedno nam bo.

iz Veniš 2 pri Leskovcu pri Krškem

Ob prerani smrti našega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem in DIS-u, ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam 
izrekli ustna in pisna sožalja, podarili cvetje, sveče, denarno pomoč 
in darovali za svete maše. Iskrena hvala tudi g. župniku Ludviku 
Žagarju za lepo opravljen obred in besede slovesa, pevcem za zapete 
žalostinke, pogrebni službi Žičkar za storitve, trobentaču za zaigrano 
Tišino in vsem, ki ste v tako velikem številu pospremili našega ateta 
na njegovi zadnji poti.

NEŽA ZORKO

ZAHVALA

Žalujoči: vsi najdražji

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

iz Spodnjega Pijavškega.

V boju s kruto boleznijo je omagala 
in nas tiho zapustila naša draga

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu 
in jo pospremili na zadnji poti. Posebna zahvala gre osebju Pomoči 
na domu Krško, pevcem, govorniku g. Slavku Božiču, gospodu 
župniku Alfonzu Grojzdku, sorodnikom, prijateljem, znancem in 
dobrim sosedom. Vsem še enkrat iskrena hvala.

prejeli smo

Na Cesti 4. julija v prihodnje 
manj (tranzitnega) prometa 
(Odgovor Občine Krško na pismo bralca v Posavskem 
obzorniku št. 26, 20. 12. 2018, z naslovom Obnova Cankar-
jeve ulice na Vidmu, a brez krožišča)

Zavedamo se problematike vključevanja v promet s Cankarjeve 
ulice na Cesto 4. julija. Občina je pripravila projekt rekonstrukci-
je Cankarjeve ulice, ki pa smo ga morali usklajevati tudi z Direk-
cijo RS za infrastrukturo, saj je Cesta 4. julija regionalna cesta v 
pristojnosti direkcije.

Na priključku ni predvideno krožišče, saj bo z novo povezavo Kr-
ško–Brežice in krško obvoznico Cesta 4. julija prekategorizirana 
v občinsko cesto in bo na njej bistveno manj prometa (zlasti tran-
zitnega).
 Občina Krško
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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 (2/2019) bo izšla v 
četrtek, 24. januarja 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 17. 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.

NEPREMIČNINE

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

Prodam vinograd z zidanico 
na Čelah (Dolenja vas pri Kr-
škem 62c), 500 trt, parcela 20 
arov. Tel.: 041 424 423

Oddam 1,5 sobno stanovanje 
(55 m2) v hiši, opremljeno, ele-
ktrika, centralna, vodovod, op-
tika, TV, internet, garaža nad-
strešek. EI v izdelavi. 
Tel.: 051 323 331

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

AVTOMOBILIZEM

Prodam Ford Fiesta 1.6, die-
sel, 95 KS, letnik 2011, mala 
poraba, modre barve, vlečna 
kljuka, 5 vrat, 170.000 km. 
Tel.: 041 841 964

KMETIJSTVO

Kupim pajka (6 vretenov) in 
prikolico s kiperjem (2-4 t), 
lahko v slabem stanju. 
Tel.: 040 236 153

Prodam motokultivator Mio 
Honda 425, kosilnico IMT 407 
(širina kose 130 cm) ter kocke 
sena in otave. 
Tel.: 040 775 985

Prodam nakladalko (25 m3), 
molzni stroj Vitrex, kosilnico 
SIP 135 in krškopoljske praši-
če, težke okoli 150 kg. 
Tel.: 051 483 103

Prodam nakladalko SIP 25 m, 
pajka SIP na 4 vretena, puhal-
nik Tajfun za seno in puhalnik 
za žito. Vse kot novo. 
Tel.: 041 408 774

Prodam traktorski cepilec 
drv, bukova in mešana drva 
ter prašiče (cca. 180 kg). 
Tel.: 031 594 663

Prodam motokultivator Muta 
Gorenje, zraven še rotacijsko 
koso (80 cm) in plug za sneg. 
Tel.: 031 249 582

Prodam ličkalnik za koruzo 
(transporter 6 m) in 14-colski 
gumijasti voz. 
Tel.: 041 976 565

Prodam traktorske priključ-
ke in traktor ter njivo ob glav-
ni cesti Mostec – Dobova. 
Tel.: 070 574 912

Kupim sadilec krompirja, pro-
dam predsetvenik Gorenc, 2,2 
m. Tel.: 070 815 003

Prodam 1000-litrsko škropil-
nico – atomizer, redno vzdrže-
vana, registrirana do konca ju-
nija 2019. Tel.: 031 669 562

Prodam silažne bale prve koš-
nje ali menjam za bikca ali te-
ličko. Tel.: 051 340 437

Prodam dva listna koša ter 
dvobrazdni obračalni plug. 
Tel.: 041 972 897

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju. Ugodno prodam 
tudi mešano belo, mešano rde-
če vino in 200 l frankinje. 
Tel.: 041 223 957

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

Prodamo suha bukova raz-
cepljena in razžagana drva, 
dolžine 33 cm, 25 cm ali 40 cm, 
skladiščena pod streho. Okoli-
ca Dolenjske (Trebnje). Cena 
70 €/m3. Možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri 

Prodajamo zračno suhe smre-
kove plohe; dolge 4 m, debele 
5 cm. Cena 178 €, lahko tudi 
razžagamo na "remelne". Mo-
žna dostava. Tel.: 041 637 146, 
po 20. uri 

Prodamo temeljito suha me-
šana hrastova in kostanjeva 
drva, skladiščena pod streho. 
Cena je 60 €/m3. Nudimo tudi 
dostavo. Okolica Dolenjske; 
Trebnje. Tel.: 041 637 146, po 
20. uri

Prodam bukova drva, mož-
nost dostave na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., Ro-
žno 26, Brestanica

Prodam drva, polsuha, kala-
na, kratko žagana, motor APN 
4 ter Dealim 125 ccm. Okolica 
Brežic. Tel.: 031 415 574

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

Prodam vino cviček, možna 
blagovna menjava. 
Tel.: 031 886 523

Prodam odlično belo vino in 
seno ter otavo v kockah. 
Tel.: 041 928 581

Prodam vino modro frankinjo 
in belo mešano, Bizeljsko - sre-
miški okoliš. Tel.: 040 796 835 

Prodam vino: belo mešano, 
frankinjo, črnino in muškat 
(suhi in polsladki). Cena po 
dogovoru (od 0,8 €/l naprej). 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri

040 287 597 Robert 
www.nnrn.si

HIŠA RŽIŠČE, 
KOSTANJEVICA NA KRKI

Cena: 55.000 €, leto izgradnje: 1904,
leto prenove: 1986, 
velikost: 81,70 m²,

parcela: 4.250,00 m², EI: G razred

Prodam belo in rdeče vino, 
cena 1 €/l. Tel.: 07 49 51 577

ŽIVALI

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

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

Prodam bikca, starega 12 te-
dnov. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 717 064

Prodam teličko simentalko, 
staro 5 mesecev, in kravo si-
mentalko, drugič brejo 4 me-
sece. Tel.: 031 557 084

Prodam 2 prašiča, težka cca. 
140 kg, hranjena z domačo 
hrano. Tel.: 041 294 162

Prodam prašiče: enega, težke-
ga okoli 100 kg, 2 pa nekoliko 
manj. Tel.: 031 590 523

Prodam odojke, težke 30 kg. 
Okolica Leskovca pri Krškem. 
Tel.: 031 334 392

Prodam mlado svinjo (170 
kg) za zakol. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 585 900

Prodam dva prašiča, hranje-
na z domačo hrano, eden ima 
okoli 280 kg, drugi pa okoli 
150 kg. Tel.: 031 589 273

Prodam prašiče, težke okoli 
100 kg. Okolica Dobove. Cena 
po dogovoru. Tel: 031 304 168

Prodam pol prašiča, težke-
ga 150 kg, in kostanjeva drva, 
kratko žagana in kalana. Oko-
lica Brežic. Tel.: 051 477 243

Prašiča, težkega cca. 140 kg in 
180 kg, prodam. Možen zakol. 
Tel.: 041 538 237

Prodam dve izločeni svinji in 
nekastriranega merjasca. Oko-
lica Boštanja. Tel: 041 662 730

Prašiča (250 kg) in krškopoljce 
(30 – 250 kg) prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodam svinjo, težko cca. 300 
kg, jedilni krompir in fižol če-
šnjevec. Tel.: 031 897 928

Ugodno prodam prašiče in 
odojke, mesnati tip. Možen za-
kol. Kupec dobi božično darilo. 
Tel.: 031 664 286

Prodam krškopoljskega pra-
šiča, težkega cca. 180 kg. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 302 945

Prodam svinjo (300 kg), pra-
šiče (80 – 180 kg) in odojke 
(25 – 35 kg). Možen zakol. 
Tel.: 051 872 179

Prodam svinjo, težko 120 kg, 
linija 12, za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 031 394 657

Prodam prašiča za zakol (do-
mača hrana). Tel.: 041 576 801

Prodam prašiče, težke 100 kg. 
Tel.: 031 698 469

Prodam prašiče, težke od 50 
do 70 kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Prodam prašiča vietnam-
ca (kastriran) in mlin čekičar, 
trofazni. Možna menjava za 
ječmen ali drugo, okolica Bre-
žic. Tel.: 041 560 136

Prodam prašiče, težke od 100 
do 130 kg, hranjene z domačo 
hrano (okolica Dobove). 
Tel.: 041 243 497

Prodam šest prašičev krško-
poljcev, težkih od 60 do 70 kg. 
Tel.: 031 665 767

Prodam kamerunske ovce, da-
mjake in navadne jelene. 
Tel.: 031 535 068 

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 250 kg, in 4 prašiče od 
120 do 140 kg. 
Tel.: 07 49 56 406

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

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam mizo (135 x 80 cm, 
v raztegnjenem stanju 125 
cm) in 5 stolov (oblazinjeni, 
v odličnem stanju). Cena ugo-
dna. Tel.: 031 341 754

RAZNO

Prodam diatonično harmo-
niko Melodija, uglasitev GCF, 
cena 1.000 €. Tel.: 051 392 451

Za manj stresen zaključek šol-
skega leta: inštrukcije (mat., 
fiz.) in pomoč pri učenju za 
OŠ, SŠ. Tel.: 031 532 936, Mi-
lan Tomazin o.d.d., Drameljšek 
20, Bizeljsko

Prodam trofazni cirkular, cena 
220 €. Tel.: 051 773 808

STIKI

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

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

Žensko za skupno življenje s 
67-letnikom, 185/95, povra-
tnikom iz tujine, na njegovem 
domu. Tel.: 068 615 310, 
elitakk@yahoo.de 

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. ure in 
naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave 
ali si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. 
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Silvester Mavsar, odgovorni urednik 
Posavskega obzornika: Pogrešam lju-
di, ki bi zapisali svoj pogled na tukajšnje 
razmere, na razvojne probleme. Pri tem 
mislim na kritično, a konstruktivno raz-
mišljujoče ljudi, predvsem pa mlade izo-
bražence. 

Adolf Moškon, nekdanji direktor Kul-
turnega doma Krško: Mislim, da je bo-
gastvo naše kulture v občini na zelo viso-
kem nivoju. Takrat, ko smo mi začeli, je 
bilo tega bistveno manj in tudi sredstev 
za kulturo je zdaj bistveno več.

Urh Kastelic, rokometni vratar: Ves čas 
je nekdo v reprezentanci, kar je lepo za 
Posavje, in upam, da se bo še naprej čim 
več mladih ukvarjalo z rokometom. Treba 
je izkoristiti, da je v vsakem mestu mož-
nost zanj in da se bo ta tradicija nadalje-
vala.

Anton Petrovič, prejemnik zlate Pre-
šernove plakete: Prevečkrat se ne upo-
števa vsebine predloga, pač pa je pouda-
rek na tem, kdo je predlagatelj. V takšnih 
razmerah smo samo glasovalni stroj, saj 
se že vnaprej ve, kdaj bo predlog sprejet.

Ana Mešiček, upokojena učiteljica in 
ravnateljica: V svetu, v katerem so vse 
bolj cenjene materialne dobrine, sama ce-
nim poštenost, iskrenost, odkritost in de-
lavnost. Tega so me naučili starši in sama 
še vedno te vrednote z veseljem podar-
jam naprej.

Igor Zorčič, poslanec v Državnem 
zboru: Želim si, da bi ob regionalizaciji 
Posavje dobilo svoj pomen in ne bi bilo 
vključeno v katero koli drugo regijo. Sem 
pristaš 12 regij po vzoru sedanjih stati-
stičnih regij, ne pa manjšega števila regij.

Tomaž Lisec, poslanec v Državnem 
zboru: Skoraj nujno je, da so poslanci ne-
kako del lokalne politike. Zelo pomemben 
je kontakt s tem, kar se dogaja na lokal-
nem nivoju, da lahko te potrebe preneseš 
na državni nivo in obratno. 

Katja Čanžar, podžupanja občine Breži-
ce: Tekmovalnost razumem, saj vsak želi 
za svojo občino največ. Tudi v prihodno-
sti, ko bomo preko regionalne sheme oči-
tno dobili kar nekaj sredstev, namenjenih 
vsebini, nekaj pa infrastrukturi, bo verjet-
no enako. 

Goran Udovč, direktor družbe Rudar 
Senovo: Ko bo zgrajena vrbinska obvo-
znica ob Savi, bo pri nas prava idila. Oči-
tno pa smo tu dobri ljudje in pozicija naših 
naselij je dobra, saj se vse več ljudi odlo-
ča za gradnjo hiš na območju naše KS Do-
lenja vas.

Ciril Kolenc, predsednik Čebelarskega 
društva Šentjanž: Nekateri ukrepi za zaš-
čito čebel so že sprejeti in celo izpeljani, 
nekateri so v pripravi. Mislim, da smo na 
dobri poti, da tudi občina Sevnica, moja 
občina, postane čebelam prijazna občina.

Darja Mandžuka, predsednica Društva 
diabetikov Posavje – Brežice: Ljudje se 
sploh ne zavedajo, da je v sladki hrani in 
pijači toliko škodljivih snovi. Ko jim na de-
lavnicah pokažemo, koliko kock sladkorja 
dajo v nek izdelek, se kar zgrozijo.

Mag. Miran Stanko, župan občine Kr-
ško: Kar se tiče odlagališča radioaktivnih 
odpadkov, je v našem interesu, da se čim 
prej zgradi, mislim, da je to tudi interes dr-
žave in lastnika NEK. Če do leta 2023 ne 
bo v funkciji, bo treba elektrarno zapreti.

Jože Rainer, upokojeni veterinar in ča-
stni občan Bistrice ob Sotli: Študen-
tov veterine je po moji oceni preveč, saj 
ni toliko služb. Najhuje je imeti mladega 
človeka za norca, če mu ne moreš nudi-
ti zaposlitve na področju, za katerega je 
izobražen.

Edvard Komočar, častni krajan KS Le-
skovec pri Krškem: Pogoji za delovanje 
amaterskih društev so se bistveno spre-
menili. Tako imenovani profesionalizem 
je po mojem mnenju naredil in dela med-
vedjo uslugo amaterskemu delu.

Jernej Žaren, vinogradnik in vinar: Res-
no bi se morali posvetiti težavam, kot je ta, 
da ima občina Krško le 360 postelj za tu-
riste, to je sramota. Kako se bomo s tem 
šli turizem? 

Miha Špilek - Miško, glasbenik: Zanimi-
vo je, da mi je pred kratkim moja tedanja 
učiteljica, zdaj ima preko 80 let, rekla, da 
sem bil prvi migrant v njenem razredu in 
da na šoli (Aalen, Nemčija, op.ur.) takrat 
niso vedeli, kako bi z mano delali.

Niko Rainer, vodja OE Zavoda za goz-
dove Brežice: Gozdarski strokovnjaki, ki 
so končali študij, več let niso dobili služ-
be v gozdarstvu in so se zaradi prežive-
tja zaposlili v drugih dejavnostih, tako da 
so danes za gozdarstvo trajno izgubljeni. 

Estera Savić Bizjak, inštruktorica fitnes 
vadbe: Šport je vrednota, ki daje smisel 
življenju, krepi zdravje, ohranja telesno 
kondicijo tudi v jeseni življenja, otrokom 
pa nudi ustvarjalne gibalne urice, ki so za 
telesni razvoj zelo pomembne.

Ivan Molan, župan občine Brežice: Po-
savske občine se znamo dogovarjati za 
projekte, ne nazadnje smo večje občine 
vključile tudi manjše, da so te sploh dobi-
le sredstva. Kar se sodelovanja tiče, smo 
še vedno svetel zgled drugim v Sloveniji.

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica 
in državni svetnik: V primeru kakršne-
ga koli drugačnega oblikovanja regij ne 
verjamem, da bi bilo sodelovanje tako 
kakovostno, kakršnega imamo ta trenu-
tek v Posavju.

Rafko Irgolič, višji zobotehnik in pevec: 
Razvoj gre naprej tudi v glasbi, kar je prav. 
Žal je včasih scena na odru pomembnej-
ša od glasbe in glasu, a vsaka doba vedno 
prinese tudi kaj dobrega, svežega. 

Franc Kocjan, kamnosek in restavra-
tor: Dotikaš se kamna, ga odpiraš. Na-
enkrat se pred tabo prikaže vsa njego-
va zgodovina. Ko se tega zavedaš, ti je ta 
skrivnostnost kamna še bolj prijetna. In 
si zelo ponižen pred tem čudom narave.

POSAVJE – Tudi v lanskem letu smo nadaljevali naša srečevanja z ljudmi, ki so tako ali drugače pomembno (so)ustvarjali dogajanje v naših 
krajih ali pa so se uveljavili preko meja posavske regije. Verjamemo, da bo nekatere njihove misli zanimivo ponovno prebrati. Ker je bilo 
leto močno zaznamovano z volitvami, so dobili besedo tudi naši župani in poslanci, pri katerih nas vedno zanima njihov odnos do regije in 
sodelovanja znotraj nje. Za naslednje leto obljubljamo več povabil na razgovor Posavkam in ljudem iz gospodarstva, čeprav smo v lanskih 
številkah njihova stališča pogosteje kot sicer lahko prebrali na naših tematskih straneh.  Ur.

V  l e t u  2 0 1 8  s o  n a m  p o v e d a l i :

www.PosavskiObzornik.si
 


