
 

Ko gre mlad 
športnik v svet

Posavje premore veliko mladih športnih talentov, ki 
so se večinoma še kot najstniki soočili s pomemb-
nimi življenjskimi odločitvami – prestopi oz. odho-
di v druge klube in države. Pri tem so naleteli tudi 
na mnogo pasti, ki jih prinaša profesionalni šport, 
a s svojo neomajno voljo dokazujejo, da lahko vsak 
živi svoje sanje.
 Strani 3 in 5

Uspešni in ambiciozni
2,3 milijarde evrov prihodkov in 38 milijonov evrov 
dobička, ob tem pa za 100 milijonov evrov naložb – 
to je kratek povzetek lanskega poslovanja skupine 
GEN, ki ga je na novinarski konferenci predstavil 
generalni direktor Martin Novšak. Osrednji strate-
ški načrt skupine je izgradnja JEK 2, želijo pa si so-
delovati tudi pri gradnji HE na srednji Savi.
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 7. februarja.
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Fižol – hrani, zdravi, pomlajuje

STARO SE UMIKA NOVEMU – V torek ob 15. uri je v Krškem odjeknila močna eksplozija – a tokrat ne 
zaradi ropa bankomata ali kakšne nesreče, pač pa so na območju bivše proizvodnje celuloze porušili 
objekt nekdanje belilnice. Propadajoč objekt površine cca. 2000 m2, ki je kazil podobo mesta, je 
Občina Krško leta 2017 za 139.000 evrov odkupila od družbe Vipap, rušitev, ki jo je izvedlo podjetje 
Vrtalne in minerske storitve Potočnik iz Žalca, pa jo je stala še 152 tisoč evrov. Že lani je občina 
izdelala Občinski podrobni prostorski načrt, na podlagi katerega se bo še letos na tem območju 
pričela širitev objekta PGE Krško in PGD Videm ob Savi, ocenjena na 2,1 milijona evrov neto, ter 
ureditev regijskega poligona za usposabljanje gasilcev, ki jo bosta sofinancirala Občina Krško in 
Gasilska zveza Slovenije.  Foto: Peter Pavlovič

Bratuškova zavrnila očitke
ZAGREB, KRŠKO – V Zagrebu se je v torek na 12. zasedanju 
sestala Meddržavna komisija za spremljanje izvajanja Pogod-
be med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrva-
ške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih 
z vlaganjem v Jedrsko elektrarno Krško. Po zasedanju sta hr-
vaški minister za zaščito okolja in energijo Tomislav Ćorić in 
ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek izrazila zado-
voljstvo zaradi varnega in ekonomsko uspešnega obratovanja 
NEK. Bratuškova je ob tem zavrnila očitke hrvaške strani, da 
Slovenija njihovih pripomb ne upošteva: »Prepričani smo, da 
se meddržavna pogodba v celoti upošteva in izpolnjuje. Jedr-
ska elektrarna Krško je zavezanka za javna naročila in v prav-
ni državi, kar Slovenija je, je to treba spoštovati, zato se ne dá 
preferirati ne ene ne druge države.« Na zasedanju so spre-
jeli usmeritve, povezane s programom izgradnje odlagališča 
NSRAO. Naslednje zasedanje naj bi bilo septembra.  B. M. 

AKTUALNO

www.medle.eu

Za vas ustvarjamo nov prostor pod soncem.

Cvetka Tomin, generalna sekretarka 
Rdečega križa Slovenije:

Vsako malo dobro 
delo šteje in dela 
svet boljši
 str. 4

100-LETNICA VOJAŠKIH LETALCEV   str. 6

NOGOMETNE ZDRAHE   str. 22

S SEJ OBČINSKIH SVETOV  str. 2

S prstom kažejo drug na drugega

Oblikovali so delovna telesa
Bodo izgubili še pošto?
Obnova še pred poletjem?

Skrbi ne smejo preiti v strah

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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RADEČE – 8. januarja je v 
sejni sobi radeške občinske 
uprave potekala druga re-
dna seja tukajšnjega občin-
skega sveta. Na njej so potr-
dili članice in člane odborov 
in komisij ter svetov zavo-
dov, razpravljali pa so tudi 
o načrtovani obnovi regio-
nalne ceste Radeče–Zidani 
Most. 

V uvodnem delu seje je zaradi 
nezdružljivosti funkcij župa-
na in občinskega svetnika no-
voizvoljenega župana Tomaža 
Režuna v svetniški klopi na-
domestil Dušan Podlesnik. 
Nato so v Nadzorni odbor Ob-
čine Radeče imenovali mag. 
Tanjo Bolte, mag. Matejo Ko-
vač, mag. Damjano Petavar 
Dobovšek, Jožefo Novak in 
Majdo Lončar. Občinsko vo-
lilno komisijo bo sestavljalo 
osem članic in članov, vodil jo 
bo mag. Igor Karlovšek. Pred-
sednica Odbora za gospodar-
stvo, kmetijstvo, okolje, ko-
munalno dejavnost, turizem, 
občinsko premoženje in finan-
ce je postala Marija Imperl. 
Odbor za družbene dejavno-
sti, socialno politiko in delo z 
društvi bo vodila Rafaela Pin-
tarič. Predsednica Komisije za 
statutarna in pravna vpraša-
nja je postala mag. Marjetka 
Lipec. V Nadzorni svet Komu-
nale Radeče so bili imenova-

Se bo obnova kritične regionalke
začela še pred poletjem?

ni Zoran Čulk, Marija Imperl, 
Dušan Podlesnik in Helena 
Kink. Sledila so še imenova-
nja v svet JZ Knjižnica Laško, 
ki ima izpostavo v Radečah – 
imenovana je bila Breda Šu-
ligoj, v svet JZ Celjske lekarne 
Sonja Korošec, v svet JZ OŠ 
Marjana Nemca Radeče Met-
ka Čulk, Maja Čepič Žnidar 
in Štefanija Mlakar, v svet 
JZ GŠ Laško-Radeče Robert 
Zorec, v svet JZ KTRC Rade-
če Rok Železnik in Zdravko 
Bregar, v svet lokalnih skup-
nosti CSD Celje Vesna Bregar, 
v svet JZ Zdravstveni dom Ra-
deče mag. Marjetka Lipec, Ida 
Rozman, Zoran Čulk in Ja-
cinta Doberšek Mlakar, v 
svet KRS Radeče Zvone Dor-
nik, Polona Šmrgut, Matjaž 
Šuligoj, Jernej Čeh in Drago 
Kozinc, v svet JSKD OI Rade-
če Žan Bregar in Aleš Brez-
nikar, v svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu pa 
Danijel Hiter, Jožef Hiršelj, 
Damjan Trebežnik, Franc 
Zorec, Alojz Kmetič, Rado 
Ribič, Roman Titovšek, Lud-
vik Kos in Franc Titovšek. V 
skupščino Ceroza d.o.o. je bil 
imenovan Slavko Kočevar. 
Prisotni so še sklenili, da se v 
letošnjem letu priznanje Ivana 
Pešca ne podeli, ker ni bilo no-
benega predloga zanj. 

Občinski svetnik Miran Pr-

naver je v zadnjem delu seje 
podal nekaj vprašaj in pobud. 
Eno izmed vprašanj se je na-
našalo na načrtovano obnovo 
in širitev regionalne ceste Ra-
deče–Zidani Most. Zanimalo ga 
je, kdaj naj bi se pričela obno-
va in kako bo urejen prometni 
režim. Podobno vprašanje je 
postavila tudi Helena Bregar 
Šramel zaradi občana, ki bi že-
lel adaptirati hišo, ki se naha-
ja ob omenjeni cesti. Župan je 
pojasnil, da bo pred začetkom 
del potekala javna razgrnitev 
in predstavitev, ki jo bo pripra-
vila Direkcije RS za infrastruk-
turo. Po predstavitvi, ki naj bi 
bila izvedena v roku enega 
meseca, naj bi bil še pred po-
mladjo izveden in zaključen 
javni razpis za izbiro izvajalca 
gradbenih del in v kolikor ne 
bo zapletov, bi se lahko priče-
la izvedba rekonstrukcije zah-
tevnega in kritičnega cestnega 
odseka pred poletjem. V času 
obnove je predviden izmeni-
čen enosmerni promet, ki bo 
urejen s semaforji; v primeru 
popolne zapore pa bo Direkci-
ja RS za infrastrukturo skušala 
urediti, da bo le-ta čim krajša 
(o morebitnih popolnih zapo-
rah kot tudi o ustreznih obvo-
zih bo javnost pravočasno ob-
veščena). Vrednost projekta je 
ocenjena na sedem milijonov 
evrov. 
 Smilja Radi

Svetniki prvič v občinskih klopeh
KRŠKO – 31. januarja bo novoizvoljeni sestav krškega občin-
skega sveta po konstitutivni seji v decembru in dveh kores-
pondenčnih sejah prvič zasedal v "matičnem prostoru", to je 
v sejni dvorani občine. Svetnike čaka obravnava 16 točk dne-
vnega reda s podtočkami. Na drugi redni seji bodo članice in 
člani prejeli v obravnavo in sprejem predlog proračuna obči-
ne za letošnje leto, v katerem je predvidenih dobrih 40 milijo-
nov evrov prihodkov in za dobrih 43 milijonov evrov odhod-
kov. Med drugim bodo obravnavali tudi letni program športa v 
občini, načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine na le-
tni ravni ter plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest do leta 
2022. Imenovali bodo predstavnike v Svet  javnega zavoda Lo-
kalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina 
(LEAD) ter predvidoma podali soglasje k imenovanju Kristi-
ne Ogorevc Račič za direktorico Centra za podjetništvo in turi-
zem Krško ter Martina Brataniča za direktorja Regionalne ra-
zvojne agencije Posavje. Obravnavali bodo tudi spremembe in 
dopolnitve aktov, ki so podlaga za njihovo delo, to je Poslovni-
ka o delu občinskega sveta in Statuta občine, ter prejeli v spre-
jem Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov v občini. Poleg 
premoženjsko-pravnih zadev se bodo seznanili tudi s smerni-
cami prostorskih ureditev za postavitev novega daljnovoda 2 
x 110kV Brestanica–Družinska vas.  B. M. 

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Tukajšnji občinski svet se je 
17. januarja sestal na prvi iz-
redni seji v novem mandatu. 
Razlog za sklic izredne seje 
je bila prijava obnove mo-
zaika na OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki na raz-
pis Ministrstva za kulturo, 
čeprav se je izkazalo, da to 
ne bo možno.  

Mozaik iz leta 1982, ki krasi 
severno steno šolske telovad-
nice in prikazuje hrvaško-slo-
venski kmečki upor leta 1573, 
je namreč načel zob časa, zato 
so ga na občini želeli prijaviti 
na javni razpis Ministrstva za 
kulturo za izbor kulturnih pro-
jektov na področju nepremič-
ne kulturne dediščine, ki jih bo 
v letih 2019–2020 sofinancira-
la država. Toda izkazalo se je, 
kot sta pojasnila župan Lad-
ko Petretič in Anita Krajnc 
iz občinske uprave, da moza-
ik ne izpolnjuje razpisnih po-
gojev, saj ni vpisan v Register 
nepremične kulturne dedišči-
ne in nima statusa spomeni-
ka lokalnega pomena. Doku-
ment, ki je podlaga za dobrih 
11 tisoč evrov vredno obno-
vo mozaika, so vseeno potrdi-
li, saj jo bodo izvedli z lastnimi 
sredstvi. Ob tem so se tako žu-
pan kot svetniki zavzeli za čim-
prejšnji sprejem odloka, s ka-
terim bodo dopolnili obstoječi 

seznam spomenikov lokalne-
ga pomena (trenutno jih ima-
jo 15), za spomenik državnega 
pomena pa so razglašeni nek-
danji samostan, kompleks oko-
li njega in Forma viva.

Brez razprave so potrdili oči-
tno pred tem dobro usklajene 
odbore in komisije občinske-
ga sveta. V Odbor za družbene 
dejavnosti in mladino so ime-
novani Melita Skušek – pred-
sednica, Matjaž Jakše, Pri-
mož Kadunc, Nejc Jordan in 
Franc Štokar; v Odbor za fi-
nance in občinsko premože-
nje Matjaž Jakše – predsednik, 
Matej Kuhar, Blaž Zagorc, Go-
razd Šošter in Jože Pavlovič; 
v Odbor za gospodarstvo, obrt 
in turizem Matej Kuhar – pred-
sednik, Blaž Zagorc, Anton 
Jarkovič, Lea Marija Colarič 
Jakše in Goran Milovanović; 
v Odbor za kmetijstvo, goz-
darstvo in pospeševanje ra-
zvoja podeželja Janez Gun-
de – predsednik, Matjaž Jakše, 
Tone Hodnik, Mateja Strgu-
lec in Franc Gramc; v Odbor 
za okolje, prostor in komunal-
no infrastrukturo Anton Jarko-
vič – predsednik, Jože Kržič-
nik, Matjaž Jakše, Alojz Pucelj 
in Janko Dvojmoč; v Odbor 
za zaščito in reševanje Robert  
Zagorc – predsednik, Primož 
Kadunc, Janez Gunde, Miro 
Drobnič in Viktor Simončič; 

v Statutarno-pravno komisi-
jo Jože Kržičnik – predsednik, 
Robert Zagorc, Janez Gunde, 
Bojan Trampuš in Jerneja 
Stopar Jaklič; v Komisijo za 
občinska priznanja, prireditve 
ter sodelovanje z občinami Me-
lita Skušek – predsednica, An-
ton Jarkovič, Blaž Zagorc, Ma-
tjaž Krhin in Mojca Jevšnik; 
v Komisijo za reševanje vlog in 
pritožb Tone Hodnik – predse-
dnik, Jože Kržičnik, Primož Ka-
dunc, Aleš Kegljevič in Ivan 
Pirc; v Nadzorni odbor pa Sta-
nislav Matija Tomazin, Moj-
mir Pustoslemšek, Tanja 
Štokar, Ines Lipuš in Tanja 
Štokar (dve soimenjakinji).

Po ekspresno zaključenem re-
dnem delu seje so se v njenem 
»podaljšku« seznanili še z do-
pisom Pošte Slovenije, v kate-
rem jih je slednja seznanila, da 
v okviru zmanjševanja mreže 
poštnih enot načrtuje tudi pre-
oblikovanje kostanjeviške po-
šte v pogodbeno. V razpravi so 
se vsi strinjali, da gre po uki-
nitvi bančne poslovalnice za 
namero novega siromašenja 
razpoložljivih storitev v mes-
tu in občini, zato se bodo v od-
govoru pošti zavzeli, naj pošta 
ostane v istih prostorih in ob-
liki kot do sedaj. Seveda pa je 
vprašanje, ali bo mnenje obči-
ne tudi upoštevano. 
� Peter�Pavlovič

Bo najmanjše slovensko mesto
po banki izgubilo še pošto?

V uvodu seje so svetnice in 
svetniki najprej potrdili man-
dat nadomestne članice Ob-
činskega sveta Občine Sevnica 
Darje Pompe, ki je v svetniški 
klopi zamenjala na lanskih je-
senskih volitvah izvoljenega 
župana Srečka Ocvirka. V na-
daljevanju so potrdili imeno-
vanje Marije Jazbec, Janeza 
Levstika, Roberta Oreškovi-
ča, Alojza Gučka in Mojco 
Kuzmički v Nadzorni odbor 
Občine Sevnica v novem man-
datnem obdobju 2018–2022. 
Občinsko volilno komisijo ses-
tavljajo Anton Grilc, Franc Pi-
pan, Ivana Traven, Alja Jekoš, 
Matej Renko, Gregor Udovč, 
Mojca Kuzmički in Tatjana Po-
valej. Za članice in člane komi-
sije za pravne in splošne zade-
ve so imenovani Janez Kukec, 
Danica Kramžar, Boris An-
drojna, Aleš Mrgole, Janja 
Gorišek, August Teraž in Vin-
cenc Sitar. V odbor za okolje 
in prostor so imenovani Vin-
cenc Knez, Janez Virant, Maj-
da Jazbec, Marjan Ločičnik, 
Alojz Udovč, Gregor Korene, 
Franc Povše, Jožef Žnidarič in 
Jože Udovč. Članice in člani od-
bora za družbene dejavnosti so 
Darja Pompe, Violeta Bahat 
Kmetič, Božidar Groboljšek, 
Miran Grubenšek, Brigita 

Oblikovali so delovna telesa
SEVNICA – Sevniški občinski svet se je 16. januarja na sevniškem gradu sestal na svoji drugi redni seji. Na 
njej so svetniki in svetnice potrdili imenovanja članic in članov v nadzorni odbor občine in delovna telesa 
občinskega sveta ter javnih zavodov. Podali so tudi nekatere pobude in vprašanja.

Karlovšek, Irena Mavrič Si-
mončič, Rok Petančič, Rado 
Kostrevc in Vanja Žulič. Za 
članice in člane odbora za go-
spodarstvo in kmetijstvo so 
imenovani Božidar Beci, Jože 
Ratajc, Irena Klenovšek, Ta-
nja Novšak, Drago Berk, Gre-
gor Korene, Gorazd Zupanc, 
Janez Lipar in Janez Šerjak. 
Odbor za finance in proračun 
sestavljajo Janoš Janc, Danica 
Kramžar, Zdenka Dernovšek, 
Martina Kolman, Ivan Oreš-
nik, Mojca Jekoš, Vincenc Si-
tar, Stanislava Žičkar in Ana 
Jelančić. 

V Nadzorni svet Javnega pod-
jetja Komunala d.o.o. Sevnica 
so bili izvoljeni Aleksander 
Mirt, Zvonko Tuhtar, Franc 
Pipan, Slavica Mirt, Marin-
ka Mikolič in Matej Drugovič 
(slednja dva sta predstavnika 
podjetja, izvolil ju je svet delav-
cev), v Nadzorni svet Javnega 
podjetja Plinovod d.o.o. Sevni-
ca pa Danilo Marin, Jože Ra-
tajc, Božidar Groboljšek, Ana 
Jelančić in Vladimir Pintar. 
V Svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Občine 
Sevnica so bili imenovani Gu-
sta Mirt kot predstavnica ak-
tiva ravnateljev osnovnih šol v 
sevniški občini, Adil Mušino-

vić kot predstavnik Policijske 
postaje Sevnica, Matjaž Kel-
nerič kot predstavnik izvajal-
ca gospodarske javne službe 
rednega vzdrževanja občinskih 
cest v občini, Anton Prah kot 
predstavnik avtošol s sedežem 
na območju občine Sevnica in 
Irena Rak kot predstavnica 
izvajalcev šolskih prevozov na 
območju Občine Sevnica. 

POBUDE IN VPRAŠANJA 
SVETNIKOV

V zaključku seje je bilo poda-
nih nekaj pobud in vprašanj. 
Franc Pipan (DeSUS) je podal 
pobudo o izmeri vpliva hrupa 
(železnice, ceste in strelišča na 
Radni) na zdravje občank in 
občanov. Izrazil je potrebo po 
ureditvi kanalizacijskega siste-
ma v nekdanjem Valjčnem mli-
nu, kjer je včasih tekel potoček 
Mlinščica. Predlagal je še žu-
panov sprejem sevniškega ro-
jaka Benjamina Lipovška, dr. 
elektrotehniških znanosti, ki je 
skupaj s kolegi s Fakultete za 
elektrotehniko Univerze v Lju-
bljani sodeloval pri znanstve-
nem projektu, kako pretvoriti 
sončno energijo v električno. 
Franc Povše (LMŠ) je podal po-
budo za postavitev bankoma-
ta v Boštanju ter predlagal od-

kup in rušitev Krevljeve hiše, 
ker predstavlja »ozko grlo« ob 
vstopu v staro mestno jedro. 
Gorazd Zupanc (LMŠ) je opo-
zoril na propadajoč stanovanj-
ski objekt ob avtobusnem po-
stajališču v Račici pri Loki, ki 
zapuščen in zanemarjen pred-
stavlja nevarnost predvsem za 
učence, ki v njegovi neposredni 
bližini čakajo na avtobus, ter iz-
postavil potrebo po temeljiti 
obnovi državne ceste Radeče–
Breg z ureditvijo pločnika in 
avtobusnih postajališč. Tanja 
Novšak (SDS) je ponovno pos-
tavila vprašanje reševanja pro-
blematike smradu, ki se pred-
vsem v poletnih mesecih širi iz 
Drožanjskega potoka. Gregor-
ja Koreneta (SDS) je zanima-
lo, kakšne aktivnosti se odvija-
jo v sevniški občini v projektu 
Pametne vasi in kdo je koordi-
nator. Opozoril je še na težave 
s pluženjem v prvih zimskih 
dneh ter na most v Jelovcu, ki 
je potreben obnove. Rok Pe-
tančič (LMŠ) je dal pobudo za 
ureditev cestne infrastrukture 
in javnih objektov za gibalno 
ovirane osebe, starejše, mami-
ce, ki z vozički vodijo dojenč-
ke na sprehod, rolerje in kole-
sarje, ki jim predstavljajo oviro 
predvsem pločniki z visokimi 
robovi.  Smilja Radi  

LJUBLJANA, KRŠKO – Vlada RS je konec decembra na 24. dopi-
sni seji pooblastila ministra za okolje in prostor Jureta Lebna, 
da z javnim podjetjem Infra podpiše aneks št. 5 k pogodbi o iz-
vajanju gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem ob-
močju energetskega izkoriščanja na spodnjem odseku reke Save. 
Prva pogodba za izvajanje gospodarske javne službe podjetja In-
fra je bila podpisana leta 2005 z veljavnostjo desetih let, to je do 
leta 2015, od tedaj dalje pa so sledili podpisi aneksov k pogodbi 
z enoletno veljavnostjo izvajanja javne službe ob izgradnji hidro-
elektrarn. Nova vlada RS je prakso zadnjih let prekinila in podje-
tju Infra z zadnjim aneksom št. 5 podaljšala veljavnost pogodbe 
do 4. julija 2025, ko bodo predvidoma zaključene vse ureditve 
v okviru hidroelektrarne Mokrice kot zadnje v verigi hidroelek-
trarn na spodnji Savi. Do tedaj bo, kot so nam sporočili iz Infre, 
delovanje in financiranje projektov potekalo nespremenjeno na 
podlagi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetske-
ga potenciala Spodnje Save.  B. M. 

Infri podaljšan »rok veljavnosti«
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Če pogledamo po posameznih 
športih, se medijsko odmevni 
prestopi največkrat dogaja-
jo v ekipnih športih, med ka-
terimi prednjači nogomet. V 
tem športu, kjer trenutno še 
do konca meseca poteka zim-
ski prestopni rok, se tudi ob-
račajo daleč največje vsote de-
narja. S prestopi mladih, celo 
mladoletnih nogometašev v 
druge slovenske in tuje klube 
imajo dosti izkušenj v Nogo-
metni šoli NK Krško. Kot pove 
vodja šole in trener Rok Zor-
ko, vsak prestop krškega mla-
dega fanta v drug klub vzame 
s seboj emocionalni del njiho-
vega dela in truda, kar za tre-
nerje vedno ni lahko spreje-
mljivo. »Pred leti, ko našega 
kluba še ni bilo med elito, je 
bilo vse lažje, danes pa imamo 
ogromno problemov okoli naj-
bolj nadarjenih nogometašev 
oz. reprezentantov,« pojasnju-
je. Znanih je kar nekaj prime-
rov prestopov mladoletnikov 
iz krškega kluba v tujino. Mi-
mogrede, 38. člen Pravilnika 
o registraciji in statusu igral-
cev navaja, da so mednarodni 
prestopi dovoljeni samo pri 
polnoletnih igralcih, obstaja-
jo pa tudi izjeme; med drugim 
tudi, ko gre za prestop znot-
raj ozemlja EU in je igralec 
star 16 do 18 let. Robert Be-
rić, Jan Gorenc, Luka Guček, 
Luka Kerin, Vanja Drkušić, 
Benjamin Šeško – to so no-
gometaši, ki izhajajo iz krške 
nogometne šole in so zaradi 
svoje nadarjenosti zelo hitro 
pristali na radarjih imenitnih 
svetovnih klubov. »Vsi ti fantje 
so naš ponos, po drugi strani 
pa moram priznati, da sem se 
za vsakega posebej boril, da bi 
ostal doma,« pristavi Zorko in 
doda, da je za mladega nogo-
metaša še najbolj idealna Be-
rićeva pot: »Dokažeš se doma 
v članski ekipi, prerasteš oko-
lje in greš dalje. Pomembno je, 
da tudi domače okolje podpi-
ra vključevanje mladih doma-
čih nogometašev.«

Izkušnje s prestopom v tuj 
klub sta nam zaupala soime-
njaka, Guček in Kerin. Oba sta 
bila jeseni 2015 kot 16-letnika 
prodana v tujino: Guček v Be-

tis iz Seville, 
Kerin v mi-
lanski Inter. 
Vse skupaj 
se je začelo 
z odmevnimi 
uspehi takra-
tne ekipe Kr-
škega U15, ki 

je v Sloveniji osvojila praktič-
no vse, kar se da osvojiti, razla-
ga Guček in dodaja, da je kma-
lu začel dobivati tudi vpoklice 
v reprezentanco (celo z leto 
starejšimi vrstniki), s katero je 
nastopil tudi na EP v Bolgari-
ji. »Takrat so se klici posredni-
kov kar kopičili, kar je bilo za 
vso družino kar naporno, zato 
so se kmalu odločili za enega,« 
opiše Guček, ki je bil leto kas-
neje že v Betisu. Tudi Kerin je 

zablestel že zelo zgodaj in ta-
kratni agent mu je, kot pravi, 
omenil, da bi se lahko za ne-
kaj dni udeležil treningov In-
terja v Milanu. Sledili so og-
ledi Interjevih oglednikov na 
njegovih (predvsem repre-
zentančnih) tekmah, ki so 
mu takoj povedali, da ga že-
lijo v svojih vrstah. Medtem 

ko Guček niti 
ni vedel toč-
no, kaj lah-
ko pričakuje 
v Španiji, in 
ga je bilo tudi 
malo strah 
zaradi nove-
ga okolja, lju-

di in jezika, se je Kerin v Italijo 
odpravil z visokimi cilji in pri-
čakovanji, da bo kot napadalec 
veliko igral in zabijal. Kar ne-
kajkrat se mu je tudi uresniči-
la velika želja trenirati s prvo 
(člansko) ekipo Interja. »Ve-
del sem, da tako kot si bom 
postlal, bom tudi spal,« doda 
Kerin, ki je za ekipo U17 in 
drugo ekipo italijanskega ve-
likana v dveh letih odigral več 
kot 70 tekem. Guček v Špani-
ji skoraj leto dni ni bil registri-
ran in je posledično tudi izgu-
bil status reprezentanta. Še 
danes ne ve, kaj je bil vzrok, a 
se s tem več ne obremenjuje. 
Če mu prvo leto ni bilo ravno 
pisano na kožo, pa je potem v 
drugi sezoni odigral skoraj vse 
prvenstvene tekme za mlajšo 
selekcijo Betisa.

ZAUPANJA STARŠEV 
SE NE DA KUPITI

Guček in Kerin sta se po dveh 
letih vrnila v Slovenijo. »Ne bi 
rekel, da sem se vrnil domov 
razočaran, saj je bila to moja 
želja, da se vrnem. Veliko sem 
spremljal slovenski nogomet 
in prišel do zaključka, da bo v 
Interju težko priti tako mlade-
mu igralcu do članske ekipe,« 
pove Kerin, ki je po lastnih na-
vedbah v Italiji pridobil veliko 
življenjskih izkušenj pa tudi 
nogometnega znanja. Guček, 
ki je v tem času uspešno kon-
čal šolanje na brežiški gim-
naziji in se naučil tekoče go-
voriti špansko, pa dodaja: »V 
življenju so vzponi in padci. 
Tako je tudi v nogometu. Se-
veda prvi občutki ob vrnitvi 
domov niso bili najlepši, am-
pak sem se v Sloveniji hitro 
spet ustalil. Tako da ne mo-
rem reči, da je bilo razočara-
nje preveliko.« Kerin trenutno 
igra za NK Celje in je kmalu po 
prihodu v klub zaigral v prvi 
postavi članske ekipe in tudi 
zabil svoj prvenec v prvi ligi, a 
ga je nato ustavila nehvaležna 
poškodba kolena, zaradi kate-
re je moral tudi na operacijo. 
»Trenutno status ni tak, kot je 
bil, ampak verjamem, da si ga 
bom s trdim, korektnim delom 
in dobrimi igrami tudi pribo-
ril nazaj,« optimistično napo-
veduje. Guček pa kot mladinec 
Domžal kaže zelo dobre pred-
stave v drugoligašu z Doba. »S 

trdim delom se lahko kmalu 
prebijem še višje,« je prepri-
čan. Oba sta se tudi spora-
zumno razšla z agentoma. 
»Ah, ti so res posebneži. Z nji-
mi je težko, brez njih ne gre,« 
o agentih pravi Rok Zorko in 
nadaljuje: »Postavite se v kožo 
agenta. Najdeš mladega repre-
zentanta, ki ga z laskanjem ku-
piš. Potem ga tedensko polniš 
s pohvalami. Če je kakšno ne-
zadovoljstvo, ga odpelješ v 
drug klub in čakaš na njegovo 
odlično tekmo, da ga bo videl 
oglednik kakšnega izmed tu-
jih klubov. Z malo sreče zaslu-
žiš za takšno zgodbo tudi do 
50.000 evrov. Predstavljajte si, 
koliko časa mora pošten dela-
vec delati za ta denar – vsaj 
pet let.« Velikokrat imajo po 
Zorkovih besedah ne glede na 
vse odločilno vlogo pri tem še 
vseeno starši. »Ti so ključni, 
saj v večini primerov govori-
mo o mladoletnikih, ki so od-
visni od njih. Tudi tukaj imam 
različne izkušnje, vsekakor pa 
v večini dobre in na to sem po-
nosen, saj se zaupanja staršev 
ne da kupiti,« pove.

ZVEČER ŠE V ARTIČAH, 
ZJUTRAJ ŽE PROTI DANSKI

Še en posavski nogometaš, ki 
ima izkušnjo z igranjem na 
tujem, je 24-letni Gregor Si-

košek, ki bo 
ravno danes, 
upajmo, na-
stopil v dresu 
slovenske re-
prezentance 
na priprav-
ljalni tekmi 
proti Kitajski. 
Svojo nogo-

metno pot je začel v brežiškem 
klubu in se kmalu preselil v Kr-
ško, kjer se je dokončno uve-
ljavil in se prebil tudi v prvo 
postavo na članskih tekmah v 
prvi ligi. Dobre predstave so 
ga privedle do prvega prave-
ga prestopa v Koper, od tam 
pa se je na začetku leta 2017 
prvič podal v tujino, v danski 
klub Bröndby. »Ko je prišla po-
nudba, sem se moral hitro od-
ločiti. Želel sem se preizkusiti 
tudi v tujini, tako da sem ta-
koj odšel s priprav v Umagu v 
Koper, nato še domov v Artiče, 
spakiral stvari in naslednje jut-
ro že šel za Dansko, od tam smo 
po dveh dneh krenili na pripra-
ve v Dubaj. Bilo je kar burno in 
dosti naporno,« se spominja 
Gregor, ki je kasneje kot poso-
jen igralec odšel še v en danski 
klub Silkeborg, trenutno pa je 
iz Bröndbyja do konca leta po-
sojen v Domžale, kjer bo potem 
ostal vse do sredine leta 2021. 
Dodaja, da ima svojega agenta, 
s katerim sta v dobrih odnosih, 
do njega in klubov je bil zmeraj 
korekten. Imel je možnost, da 
še kot mladinec sklene sode-
lovanje z agentom, a se ni od-
ločil za to. »Agent je zastopnik 
igralca, tako da mu po mojem 
mišljenju ni treba kontaktirati 
kluba. Je pa tu problem, ker ga 

lahko za drobiž odpelje v drug 
klub, ampak to bi morali ureja-
ti drugi,« meni Gregor, ki je kar 
zadovoljen, da je malo dlje os-
tal doma in šel v tujino »šele« 
pri 21. Njegova starša Andrej 
in Anica ob sinovem odhodu 
v tujino razumljivo nista os-
tala ravnodušna: »Kolikor je 
bilo na eni strani veselja ob 
informativni ponudbi, toliko 
je bilo nato žalosti ob odho-
du. Vsekakor naju je skrbelo. 
Ogromno smo se pogovarja-
li po telefonu. Verjetno smo 
takrat spregovorili več besed 
kot celo leto prej.« Vedno sta 
verjela vanj, pri prvih presto-
pih sta bila kar aktivna v pogo-
vorih z agentom in predstav-
niki klubov. »Prestopi so bili 
za nas popolnoma nova izku-
šnja in, kar nam je bilo mogo-
če nerazumljivo, vedno so se 
dogajali dobesedno v zadnjih 
urah,« sta še zaupala in doda-
la, da sta Gregorju po posve-
tovanju z nekaterimi vplivneži 
iz nogometne stroke svetova-
la, da mogoče še ni pravi čas 
za odhod in naj najprej dokon-
ča gimnazijo, kajti »pravijo, da 
ogromno najstnikov podleže 
pritisku in obveznostim iz tu-
jine ter se vrnejo nazaj kot raz-
valine«.

Tudi 25-letna profesionalna 
nogometašica Kristina Er-
man, ki prihaja iz Tržišča in 

igra za nizo-
zemski klub 
FC Twente, 
se je v svo-
ji karieri sre-
čala že z ne-
kaj prestopi 
med sloven-
skimi in tuji-
mi klubi. Kot 

pravi, pri nas nikoli ni imela 
profesionalne pogodbe in po-
sledično zaslužka, v tujini pa je 
postopek tak, da podpišeš po-
godbo z ekipo, ki te plačuje, a 
to niso veliki zneski, zato se 
dekleta v nogometu borijo za 
zneske, primerne njihovemu 
delu, kot tudi boljše pogoje. 
Sama je imela dosti sreče, kar 
se tiče podpisovanja pogodb, 
saj je imela okoli sebe ljudi, ki 
so vedno verjeli vanjo. »Starši 
niso imeli velike besede, ved-
no sem se sama odločala, kaj 
in kako bom,« pravi Kristina, 
za katero je agent kot socialni 
delavec, ki pomaga iskati služ-
bo. Izpostavlja razliko med 
agenti nogometašev in nogo-
metašic. »Moški agentje služi-
jo več, zato se tudi trudijo več 
delati zanje. Želim si, da nas 
tudi oni začnejo bolj ceniti, saj 
smo tudi ženske nogometašice 
uspešne, vendar morajo začeti 
verjeti v nas in bolj podpirati.« 
Sicer pa zanjo odhod v tujino 
ni bil težek, saj živi na svojem 
že od 15. leta. Želi si tudi, da 
bi bilo več prave podpore pri 
mladih, perspektivnih špor-
tnikih, ki bi jim bilo treba nu-
diti najboljše, »saj ko si mlad, 
lahko maksimalno napreduješ 
in na koncu tudi uspeš«.

Pa poglejmo še malo na ko-
šarkarski parket. V zadnjem 
letu je v medijih zasijalo ime 
Krčana Gregorja Glasa, zelo 

nadarjenega 
1 7 - l e t n e ga 
košarkarja, 
ki je lani pos-
tal najmlaj-
ši košarkar, 
ki je debiti-
ral v članski 
košarkarski 

reprezentanci. Že pri 15 se 
je iz matičnega kluba KK Kr-
ško preselil na Obalo, v KK 
Sixt Primorska. »Imel sem ne-
kaj ponudb nekaterih dobrih 
slovenskih klubov in sem se 
odločil za klub iz Kopra, ker 
sem menil, da je to najbolj-
ša pot zame,« ob tem dodaja. 
190 cm visoki košarkar ima 
svojega agenta, ob prestopu 
na Primorsko še ni bilo tako, 
zato je vse skupaj vodil špor-
tni direktor Sixt Primorske, ki 
pa ni mogel izpolniti vseh ob-
ljub, saj je bil mesec kasneje 
zamenjan. Starši, ki so ga ved-
no podpirali, so morali zara-
di njegove mladoletnosti prav 
tako podpisati pogodbo. Pravi, 
da je s trenutnim statusom kar 
zadovoljen, sezona poteka po 
načrtih, dobro trenirajo, zato 
meni, da je napredek kar vi-
den. Ne nazadnje je lani s klu-
bom postal slovenski pokalni 
in superpokalni prvak, ude-
ležil pa se je tudi prestižne-
ga košarkarskega NBA kampa 
Basketball without borders v 
Beogradu. O svoji prihodnosti 
pravi, da je vse odvisno od raz-
mer in statusa kluba.

V NEMČIJI SVETLOBNA 
LETA PRED NAMI

Svet rokometa je v bližnji in 
daljni preteklosti ponudil že 
kar nekaj odmevnih presto-
pov Posavcev v uveljavlje-
ne klube, naj omenimo samo 
Uroša Šerbca, Gorazda Ško-
fa, Klemna in Nejca Cehteta, 
Blaža Janca, Urha Kastelica. 
Še en, ki je šel po njihovih sto-
pinjah, je 20-letni Račan Tim 
Rozman, ki je svoje prve ro-
kometne korake naredil v RK 
Krško, se od tu pri 16 prese-

lil v Nemčijo, 
v klub Füchse 
Berlin, kjer je 
dve sezoni ig-
ral za mladin-
ce in drugo 
ekipo, nato 
se je vrnil do-
mov in pod-

pisal prvo člansko pogodbo z 
RK Trimo Trebnje, od koder je 
lani prestopil v nemškega dru-
goligaša HBW Balingen-Weil-
stetten, kjer je tudi zaigral za 
prvo ekipo. Kot nam je pove-
dal, je še danes hvaležen kr-
škemu klubu, saj brez pomo-
či trenerjev in soigralcev ne bi 
bil tu, kjer je zdaj. Ko je prvič 
prestopil v tujino, je z berlin-
skim klubom najprej prišel v 
stik njegov oče in se s pred-
stavniki kluba poskušal dogo-

voriti, da bi šel Tim na preiz-
kušnjo, in s pomočjo dogovora 
med kluboma je uspelo. Tim 
nam je zaupal, da so v Nemčiji 
organizacijsko svetlobna leta 
pred nami. »Tam imajo skoraj 
vsak dan vsaj tri rokometne 
trenerje na treningu, kamere 
po celi dvorani, da si lahko že 
med treningom pogledaš vide-
oposnetke,« razlaga in doda-
ja, da je imel kot igralec kluba 
tudi organizirano zdravstveno 
zavarovanje, banko in osebne-
ga zdravnika. Ko je nato igral 
za trebanjski Trimo, sta se z 
agentom pred koncem sezone 
odločila, da bi bilo pametno iz-
koristiti možnost prestopa na-
zaj v Nemčijo. Prišla je ponud-
ba Balingena, za katerega igra 
še danes, čeprav je bil v zad-
njem obdobju poškodovan in 
doma na rehabilitaciji. »Kot 
mlad športnik v 2. ligi se da 
normalno živeti, pa še nekaj ti 
ostane na koncu meseca,« opi-
še zadovoljive pogoje v Nem-
čiji. Krona njegovih uspešnih 
predstav je prišla lansko po-
letje, ko je s Slovenijo v Celju 
postal evropski mladinski pr-
vak: »Do zdaj najlepša izkuš-
nja na rokometnem igrišču. Še 
posebej zato, ker smo prva ge-
neracija v Sloveniji s tem nas-
lovom.« Njegova starša Franc 
in Metka sta sina podpira-
la. »Glede na to, da je bila to 
njegova velika želja, sva oce-
nila, da je osebnostno zrel do 
te mere, da lahko biva 1200 
km stran od doma,« pravita 
in dodata, da redno spremlja-
ta vse njegove tekme, na vseh 
lanskih tekmah EP v Celju sta 
bila vseskozi med bučnimi na-
vijači.

ŠPORT IN ŠTUDIJ TEŽKO 
USKLAJEVATI, V ZDA 
DRUGAČE

»Atletika ni kot nogomet. Ob 
prihodu v ZDA nisem presto-
pila v drug klub,« pove 20-le-
tna Lara Omerzu, ki se je 
avgusta 2017 po opravljeni 
maturi odpravila na študij čez 
lužo, natančneje na univerzo 

v Nebraski, ki 
jo je kot zelo 
perspektiv-
no skakal-
ko v višino in 
članico Atlet-
skega kluba 
Brežice leto 
prej povabi-

la na informativni dan. »Atle-
tika je bila vedno moja pri-
oriteta in vedela sem, da bo 
študij v Ljubljani in atletiko 
zelo težko usklajevati. Štu-
denti v Sloveniji žal raje obu-
pajo nad tekmovalnim špor-
tom, ker enostavno ne morejo 
usklajevati šole in športa. To je 
bil en izmed glavnih razlogov, 
da sem odšla študirat v ZDA,« 
priznava Lara, ki meni, da mla-
di športniki lahko uspejo v tu-
jini, »seveda pa je potrebno 
veliko samodiscipline, motiva-
cije in čim manj motečih fak-

Za mladimi športniki mora stati domače okolje
POSAVJE – Vsak odhod iz domačih logov je določena življenjska prelomnica. S tovrstno situacijo se je soočilo že kar nekaj posavskih družin, ki je svoje otroke pos-
lalo v svet zaradi športa. V tem prispevku bomo pod drobnogled vzeli predvsem prestope nekaterih mladih posavskih športnikov v druge, tuje klube in kakšne iz-
kušnje jim je to prineslo. Kot so nam zaupali, so njihova občutja in spomini večinoma pozitivni, pri določenih pa je tudi malo grenkega priokusa.

 nadaljevanje na str. 5
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DAVČNE UTAJE PRI PREPRODAJI VOZIL – PU Novo mesto je 
v sodelovanju z več policijskimi upravami po Sloveniji in tuji-
ni s prek 130 kriminalisti in policisti 16. 1. izvedla 49 hišnih 
preiskav z namenom zasega dokaznega gradiva, predmetov in 
zbiranja obvestil iz naslova kaznivega dejanja davčne zatajitve, 
delovanja v hudodelski združbi in pridobitve velike protiprav-
ne premoženjske koristi pri uvozu in preprodaji osebnih vozil. 
Po poročanju drugih medijev naj bi bili med osumljenimi med 
drugim tudi Krunoslav Filipčič in Matija Iskra, ki sta poslova-
la v Brežicah, ter Ana Marija Stopar in Tomaž Stopar iz kosta-
njeviške občine. 

VLOMI IN TATVINE PO TEKOČEM TRAKU – V dneh od sil-
vestrovega do 9. 1. so neznanci v Vrhu pri Boštanju vlomi-
li v brunarico in zidanico, kjer so odtujili motokultivator s 
priključki, motorni žagi, kosilnico, živila in električno roč-
no orodje. Lastnika sta oškodovana za okoli 8500 €. Na par-
kirišču pri krškem pokopališču je neznani storilec izkoristil 
krajšo odsotnost ženske, kateri je vlomil v vozilo in iz njega 
izmaknil njeno denarnico ter jo oškodoval za okoli 300 €. Z 
dvorišča stanovanjske hiše v kraju Jerman Vrh je med 11. in 
12. 1. izginil traktor – kosilnica v vrednosti 700 €. Vrtni trak-
tor je bil ukraden tudi iz odklenjenega pomožnega objekta v 
Podulcah, s tem pa lastniku storjena škoda v višini okoli 2000 
€. 18. 1. je bilo med večerno odsotnostjo stanovalcev vlomlje-
no skozi vrata terase v hišo v Arnovem selu, nepridiprav ali 
več njih pa so odnesli denar in nakit v vrednosti okoli 1000 €.  

PIJANA VOZNIKA POVZROČILA NESREČI – 18. 1. so zvečer po-
licisti obravnavali prometno nesrečo na odseku avtoceste pri 
Smedniku. Po prvih ugotovitvah policije jo je povzročil 64-letni 
voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti 
izgubil oblast nad vozilom in trčil v tovorno vozilo romunskih 
registrskih oznak. V nesreči je nastala premoženjska škoda, po-
licisti pa so ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alko-
hola, saj je imel v litru izdihanega zraka 0,30 mg alkohola. Dva 
dni kasneje, prav tako v večernih urah, so policisti obravnavali 
tudi prometno nesrečo med dvema avtomobiloma na Kapelski 
ulici v Dobovi. Tudi v tem primeru je nesreči botrovala neprila-
gojena vožnja 29-letnega voznika, ki je trčil v avtomobil 23-le-
tne voznice, ki se je pri tem lažje poškodovala. Povzročitelj je 
imel v litru izdihanega zraka 0,99 mg alkohola. Zbrala: B. M.

Ines Simončič, Brežice: Za zdrav videz in dob-
ro počutje se veliko ukvarjam s športom, pred-
vsem s hitro hojo in pohodi na Šentvid. Ne ho-
dim v kozmetične salone, ampak se poslužujem 
nočnih 'anti-age' krem, ki so bolj na naravni 
osnovi. Sicer pa zelo pazim tudi na prehrano. 
Ne jem kruha in sladkih stvari, ne pijem alkoho-

la, odločila sem se tudi, da po šesti uri zvečer več ne jem.

Boštjan Švigelj, Telče: Zdrav način življenja mi 
dosti pomeni. Prehranjujem se s čim bolj pestro 
domačo hrano, v življenjski slog vključujem gi-
banje, raje planinarim kot počitnikujem na mor-
ju. Vsi bi si morali prizadevati za zdravje in vi-
talnost. Zadnje čase se mi zdi, da so se mnogi 
vendarle začeli ozaveščati in ne posegajo toli-

ko po zdravilih, pač pa izberejo alternativo.   

Edisa Hotić, Brestanica: Izvajam redno nego 
obraza in telesa z izbranimi produkti, ki teme-
ljijo na naravnih sestavinah. Sicer se redno, ko-
likor mi seveda dopušča čas, sprehajam in op-
ravljam terapijo razstrupljanja telesa v savnah. 
Pozorna sem tudi na prehrano ter da dnevno za-
užijem dovolj tekočine. 

Cirila Sporar, Boštanj: Za zdravje in vitalnost 
najlažje skrbimo z zdravo prehrano, za katero je 
najbolje, da jo pridelamo sami na vrtu. Priporo-
čljivo je seveda tudi gibanje in v zadnjih letih je 
vedno več tistih, ki si vzamejo čas za sprehod. 
Pomembno je tudi druženje, sama se redno ude-
ležujem pevskih vaj in nastopov z boštanjskimi 

Azalejkami, s katerimi se tudi nasmejimo.  

Večina med nami si želi čim dlje ostati zdrav, vitalen in 
vsaj na videz mlad, iz tega je nastala cela »znanost«. Ko-
liko skrbi vi posvečate temu, imate kakšen poseben re-
cept, pripravek ali način za ohranjanje zdravega in mla-
dostnega videza in počutja?

anketa

Kako ostati zdrav in vitalen?

Nedavno ste bili imenova-
ni za generalno sekretarko 
največje slovenske humani-
tarne organizacije – Rdečega 
križa. Strpnost, človekoljub-
nost, skrb za sočloveka, ran-
ljive, naravo in pravičnost so 
besede, ki so vam gotovo bli-
zu? 
To je bil tudi razlog, da sem se 
odločila za kandidaturo. Rde-
či križ Slovenije – Zveza zdru-
ženj (v nadaljevanju RKS-ZZ, 
op. p.) deluje v skladu s temelj-
nimi načeli gibanja RK, to so: 
humanost, nepristranskost, 
nevtralnost, neodvisnost, pro-
stovoljnost, enotnost in uni-
verzalnost. Že v mladosti sem 
bila prostovoljka, tabornica … 
in vodilo mi je bilo, da če lahko 
komu pomagam, bom to tudi 
naredila. Kasneje sem spozna-
la, da samo volja ni dovolj, da je 
tudi znanje potrebno, da se je 
vedno znova treba učiti ustre-
zno pomagati, zato sem se po-
klicno in osebno gradila v tej 
smeri. 

Pravijo, da ste pri Rdečem 
križu nov obraz za nove 
čase. Do sedaj nismo zasle-
dili, da bi se politično anga-
žirali …
Tudi niste mogli, saj nisem čla-
nica nobene politične stran-
ke. Kar seveda ne pomeni, da 
osebno nimam svojega prepri-
čanja, vselej grem na volitve in 
izpolnim svojo državljansko 
pravico in dolžnost. A vedno 
mi je bilo na poklicni poti prvo 
znanje in strokovno opravlje-
no delo. Zato pri imenovanju, 
če ste na to mislili, nisem ime-
la političnih botrov in sem bila 
bržkone zaradi tega, ali sem še, 
presenečenje za vse. Verjetno 
pa je poleg mojih referenc tudi 
to botrovalo, da sem dobila to-
likšno podporo. Ne zanimajo 
me spletke, hočem, da se obr-
nem naprej! Poslanstvo te or-
ganizacije mi je vodilo in pika.

Pa vendar, kakšni so vaši na-
črti za naslednje štiriletno 
obdobje, kaj želite izboljša-
ti, okrepiti znotraj Rdečega 
križa? 
Zaveza javnosti RKS-ZZ je 
program dela, ki ga sprejema 
zbor vseh članic in članov in ki 
opredeli prioritetne program-
ske usmeritve, ki jim je tre-
ba slediti. Po statutu RKS-ZZ 
je generalna sekretarka pri-
stojna in odgovorna za ure-
sničevanje smernic in skle-
pov zbora članov RKS in temu 
ustrezno vodi strokovno služ-
bo. Kaj želim izboljšati in okre-
piti? Predvsem si želim, da si 
bo naša organizacija povrnila 
ugled v javnosti v polni meri, 
saj si to zasluži. To si zaslužijo 
prostovoljci, ki vsa ta leta ne-
sebično žrtvujejo prosti čas in 

pomagajo najbolj ranljivim. To 
si zaslužijo ljudje, ki so nese-
bično darovali kri že tolikok-
rat, brez denarnih nagrad. To 
si zaslužijo mladi prostovoljci, 
ki jim materialni status ni naj-
pomembnejša vrednota in se 
vključujejo v naše delo. Verja-
mem, da bomo delali transpa-

rentno, smo humanitarna or-
ganizacija, ki deluje v javnem 
interesu, da bomo znali težave, 
ki vedno bodo, na konstrukti-
ven in dostojen način ter skla-
dno z načeli naše organizaci-
je reševati.

Rdeči križ je že stara orga-
nizacija, z bogato in pestro 
zgodovino. Kakšna je vloga 
Rdečega križa danes, kako 
se je spremenila?
Poslanstvo ali vloga RK se ni 
spremenila, to je, da je huma-
nitarna, nepridobitna organi-
zacija, ki pomaga pri prepreče-
vanju in lajšanju trpljenja ljudi, 
zaščiti življenja in zdravja, kre-

pitvi gibanja za zdravo življe-
nje ter zagotavljanju spoštova-
nja človekovih pravic. Verjetno 
ste mislili, kako so se spreme-
nili pogoji za uresničevanje 
poslanstva v današnjih časih. 
To je vsekakor tema za daljši 
razgovor. Danes je prisotnih 
mnogo več humanitarnih or-

ganizacij, s tem povezana je 
prisotna nujnost izboriti se 
za sredstva za opravljanje hu-
manitarnega poslanstva. To je 
izziv, s katerim se ukvarjamo 
tudi v naši organizaciji. 

Kako različne afere znotraj 
humanitarnih organizacij, 
tudi RK, vplivajo na javno 
mnenje, na pripravljenost 
ljudi, da priskočijo na po-
moč?
Osebno sem mnenja, da to na 
pripravljenost ljudi, da prisko-
čijo na pomoč, nima tolikšne-
ga vpliva, kot se včasih nava-
ja v javnosti, saj tisti, ki želijo 
pomagati, bodo to tudi nare-

dili. In prav je, da ljudje od nas 
zahtevajo, da delujemo trans-
parentno in pošteno. »Afere« v 
javnosti imajo negativen vpliv 
na delovanje organizacij. Tudi 
pri nas je članstvo to jasno po-
vedalo. Osebno verjamem, da 
vsak od nas prispeva z lastnim 
odnosom in delom k ugledu 
organizacije. 

Delež prebivalstva pod pra-
gom revščine se poveču-
je. Družine, v katerih sta 
tudi oba starša zaposlena, 
se znajdejo na tem, da pro-
sijo za pomoč RK. Kako RK 
s svojim delovanjem vpliva 
na življenje »majhnega člo-
veka«?
V RKS-ZZ je zaznano, da je 
vedno več prejemnikov zapo-
slenih, ki prejemajo minimal-
ne plače ali nizke plače, vedno 
več starejših z nizkimi pokoj-
ninami, enoroditeljskih dru-
žin, družin, kjer je zaposlen le 
eden od staršev. RKS-ZZ nudi 
materialno pomoč v obliki 
prehranskih in higienskih pa-
ketov (najbolj obsežna oblika 
pomoči) ter oblačil, pomoč ot-
rokom in družinam s šolskimi 
potrebščinami, pomoč deloži-
ranim, pri nastanitvi in oskrbi 
brezdomcem kakor tudi nema-
terialno v obliki informiranja, 
razgovora (oblike psihosoci-
alne pomoči), različnih oblik 
brezplačnih letovanj za otroke 
in starejše socialno ogrožene, 
delavnice za otroke ipd.

Ali je ljudi še vedno sram, če 
gredo po hrano in oblačila 
na Rdeči križ?
Nihče, ki ne more dostojno 
preživeti sebe in najdražjih, se 
ne more pri tem dobro poču-
titi. Mi se tega zavedamo in se 
trudimo temu pristopati indi-
vidualno s čutom do sočloveka. 

Kakšen je odnos RK s Kari-
tas in drugimi humanitarni-
mi organizacijami?
Žal, a za vse nas je še dovolj 
dela in dobro sodelovanje je 
edina pot za vse, ki želimo de-
lati dobro. Vem, da se to sliši 
idealistično, a vendar je res-
nično. 

Kaj pa pomen prosto-
voljstva, saj je RK v veliki 
meri tudi zgrajen na prosto-
voljstvu, koliko prostovolj-
cev dela znotraj RK? Kako je 
s tem v Posavju?
RKS-ZZ ima 56 območnih 
združenj in več kot 800 kra-
jevnih organizacij po celot-
ni Sloveniji, ki združujejo več 
kot 13.000 prostovoljk in pro-
stovoljcev. Organizacijo še 
spoznavam, zbor članov Rde-
čega križa me je imenoval za 
generalno sekretarko pred 
enim mesecem, zato vam šte-

Cvetka Tomin, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije:

Vsako malo dobro delo šteje 
in dela svet boljši
GLOBOKO – Zbor članov Rdečega križa Slovenije je v decembru z veliko večino glasov imenoval Cvetko To-
min iz Blatnega pri Globokem za generalno sekretarko združenja. Po mnenju mnogih je mednarodna stro-
kovnjakinja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zagrizla v kislo jabolko, a je osebno 
prepričana, da lahko s strokovnim delom pripomore k povrnitvi ugleda organizacije. 

Cvetka Tomin se je rodila leta 1960 v Brežicah, kjer je tudi od-
raščala, obiskovala tamkajšnjo osnovno in srednjo šolo. Po za-
ključeni gimnaziji se je vpisala na Fakulteto za družbene vede v 
Ljubljani, med študijem pa opravila tudi polletno služenje voja-
škega roka v Sarajevu in pridobila čin podporočnice. Študij je kot 
univ. dipl. politolog – smer obramboslovje zaključila leta 1991. 
Kot obramboslovka je bila sedem let zaposlena kot občinska, za-
tem regijska svetovalka za zaščito in reševanje ter namestnica 
poveljnika Regijskega štaba CZ, najprej na Občini Krško in za-
tem na Ministrstvu za obrambo v Ljubljani. Leta 1992 je prev-
zela tudi pripravo, organizacijo in vodenje begunskega centra 
v Krškem. Od leta 1998 dalje deluje kot priznana strokovnjaki-
nja za različne evropske inštitucije in države pri izdelavi evalva-
cij, projektov in programskih politik s področja varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami, okoljevarstvenega stanja, NATA, 
pakta stabilnosti, civilne zaščite, humanitarne pomoči idr. Da 
sodi med največje in cenjene evropske strokovnjake s tega pod-
ročja, potrjuje tudi podatek, da trenutno kot prva za projektne-
ga vodjo imenovana ženska na tem področju zaključuje triletni 
projekt EU Ocena in kartiranje tveganja nesreč v okviru progra-
ma IPA DRAM za švedsko agencijo za civilne ukrepe kot nosilca 
projekta, v konzorciju z Upravo RS za zaščito in reševanje, ita-
lijansko CZ, hrvaškim Direktoratom za zaščito in reševanje ter 
CIMA raziskovalno fundacijo iz Italije. 
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Slovenska zaveza do Evropske unije je, da bo za-
gotovila ustrezno odvajanje in čiščenje komunal-
nih odpadnih voda (tudi) na območju razpršene 
gradnje. Večji delež ozemlja predstavlja okoljsko 
občutljiva in varovana območja (vodovarstvena 
območja, Natura 2000), zato je zelo pomembno, 
da zagotovimo učinkovito odvajanje in čiščenje 
odpadnih voda.

V državnem operativnem programu odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode so dolo-
čena območja poselitve (aglomeracije), za kate-
ra mora občina zagotoviti odvajanje komunalne 
odpadne vode v javno kanalizacijo in ustrezno či-
ščenje na komunalni čistilni napravi. Na obmo-
čjih, kjer ni zgrajena javna kanalizacija, in na ob-
močjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega 
kanalizacijskega sistema ni predvidena, pa bodo 
morali lastniki obstoječih objektov v skladu z Za-
konom o varstvu okolja in Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalnih odpadnih voda sami zago-
toviti čiščenje komunalnih voda v mali komunal-
ni čistilni napravi ali zbiranje v nepretočni grezni-
ci, in sicer najkasneje do 31. 12. 2021 oziroma 
ob prvi rekonstrukciji objekta.

Vodilni partner projekta VARUJVODO je Obči-

na Krško, sodelujejo pa še Kostak Krško, Komu-
nala Brežice, Komunala Sevnica in Zavod Svibna. S 
skupnim projektom želijo občanom z območij raz-
pršene poselitve omogočiti informiranje in sveto-
vanje o izbiri, izgradnji in vzdrževanju malih komu-
nalnih čistilnih naprav. Osnovni cilji so izboljšati 
stanje vodnih virov na vodovarstvenih območjih, 
izboljšati stanje tal in vod z uvajanjem novih, so-
naravnih trajnostnih tehnik čiščenja komunalnih 
odpadnih voda, krepiti ozaveščenost občanov o 

varovanju vodnih virov in učinkovitejšemu čišče-
nju komunalnih odpadnih vod ter o možnostih 
ponovne uporabe očiščene vode v kmetijstvu in 
za ostale namene, o ponovni uporabi deževnice v 
gospodinjstvih, o pomenu mokrišč ipd.

BREZPLAČNE SVETOVALNE PISARNE 
V VSEH POSAVSKIH OBČINAH 

V svetovalni pisarni bo svetovalec brezplačno nu-
dil celovite informacije ter strokovno podporo o 
izbiri ustrezne male komunalne čistilne naprave 
(MKČN), o obratovanju in vzdrževanju obstoječih 
MKČN ter o pomenu sonaravnega kmetovanja na 
vodovarstvenih območjih. 

• V Bistrici ob Sotli bo svetovalec na voljo v sej-
ni sobi občine, in sicer prvič 6. februarja med 
16. in 18. uro, 

• v Brežicah v prostorih CRP, d.o.o., Finžgarje-
va 1, prvič 30. januarja med 9. in 17. uro; 

• v Kostanjevici na Krki v prostorih občine, prvič 
18. februarja med 11. in 15. uro, 

• v Krškem v stavbi komunalnega podjetja Kos-
tak, prvič 28. januarja med 7. in 15. uro, 

• v Radečah v sejni sobi občine, prvič 20. febru-
arja med 9. in 17. uro ter 

• v Sevnici v stavbi krajevne skupnosti, prvič 31. 
januarja med 7. in 15. uro.

Sicer pa svetovalec vse poziva, da ga pred obi-
skom svetovalne pisarne pokličejo ali pišejo na 
spodnji elektronski naslov in se dogovorijo za 
termin. Delovni čas svetovalne pisarne za posa-
mezni mesec bo objavljen na spletnih straneh 
vseh posavskih občin in partnerjev v projektu.

V Posavju s skupnim projektom VARUJVODO
Posavske občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica so pristopile k skupnemu projektu »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje 
vodnih virov – VARUJVODO« in bile uspešne na razpisu za črpanje evropskih sredstev. Od skupne vrednosti 195.500 evrov bo projekt iz Evropskega sklada za razvoj podeželja 
sofinanciran v višini 137.397 evrov. Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer lo-
kalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem. V februarju bodo posavski župani in predstavnika družb Kostak Krško in Komunala Brežice podpisali sporazum o 
sodelovanju in financiranju brezplačne svetovalne pisarne. Ta bo v vsaki občini delovala vsaj do konca leta 2023. Svetovalec za celotno Posavje bo za vprašanja občanom brez-
plačno na voljo v vsaki občini po nekaj ur v mesecu glede na interes občanov.

Primer izgradnje  
male komunalne čistilne naprave

Kontakt svetovalca:
Aleš Levičar

E-pošta: ales.levicar@kostak.si
Telefon: 07 48 17 233

vilk o Posavju v tem trenut-
ku še ne morem posredovati, 
naslednjič (smeh) ...

Sodelovali ste kot prosto-
voljka v času velikega mi-
grantskega vala preko slo-
venskega ozemlja. Verjetno 
so bile razmere zelo težke. 
Tudi v prihodnje bo velik 
del varnostnih vprašanj po-
vezan ravno z migracijami.
Da, sodelovala sem kot pro-
stovoljka v begunskem in mi-
grantskem valu, tudi moj mlaj-
ši sin je sodeloval in sem bila 
nanj izjemno ponosna. Res so 
bile razmere težke in na vseh, 
ki so bili tedaj vključeni, je pus-
tilo sledi. Mislim, da smo se vsi 
tudi nekaj naučili. Osebno mi 
je bilo najtežje gledati trplje-
nje ljudi, predvsem otrok, in si 
predstavljati, kaj bi bilo, če bi 
moja družina šla skozi takšno 
kalvarijo. V zvezi z vprašanjem 
o varnostnih tveganjih – so in 
bodo, treba jih je poznati in ra-
zumeti, se na njih pripravljati 
in jih ne zlorabljati. Moje vodi-
lo je poslanstvo Rdečega kriza 
in načela, ki sem jim zavezana: 
humanost, nepristranskost, 
nevtralnost, neodvisnost, pro-
stovoljnost, enotnost in uni-
verzalnost . 

Kaj bi vsak človek lahko na-
redil za boljši vsakdan sok-
rajanov v svojem okolju in 
ali se zavedamo, posebej 
mladi, vseh prednosti, ki 
nam jih daje življenje v zdru-
ženi Evropi?
Sodelovati moramo, se nauči-
ti pomagati in spodbujati eni 

druge. Po svojih najboljših mo-
čeh. Vsako malo dobro delo 
šteje in dela svet boljši. Ob-
čudujem prostovoljke krajev-
ne organizacije RK, kjer živim, 
na Blatnem, ki si vedno znova 
vzamejo čas, zbirajo prispevke, 
da vsaj enkrat letno organizi-
rajo srečanje za starostnike … 
Toliko je osamljenih, starejših, 
po vaseh, ki si želijo včasih le 
tople besede. Ali se mladi za-
vedajo prednosti v združeni 
Evropi – v njihovem imenu pa 
ne morem odgovarjati, če bi 
me vprašali za starejše, bi bilo 
drugače.

Ste mednarodno priznana 
strokovnjakinja za zaščito 
in reševanje, že vrsto let pa 
se ukvarjate posebej s pro-
jekti varstva pred naravnimi 
nesrečami. Če bi lahko poe-
nostavljeno povedali – kaj bi 
Posavje še lahko ukrenilo v 
smeri večje pripravljenosti 
na naravne nesreče, recimo 
na poplave?
Ne morem poenostavljeno 
odgovoriti. V Sloveniji imamo 
dobro zasnovan in postavljen 
sistem za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, po 
katerem so se zgledovali mno-
gi, in vedno sem bila ponos-
na, da sem bila del sistema. Je 
pa še mnogo za postoriti v luči 
zmanjševanja tveganj nesreč, 
izpostavljenosti in ranljivosti, 
na vseh ravneh, ki pogojujejo 
širše sodelovanje na nivojih lo-
kalnih skupnosti in države. 

Iz Bruslja so januarja sporo-
čili, da je Evropa rezervira-

la rekorden delež pomoči za 
humanitarne krize po svetu 
v letu 2019. Tako Evropa os-
taja eno vodilnih humanitar-
nih območij na svetu. Kako 
gledate na to?
Pozitivno.

Eden najpomembnejših 
sklopov omenjene medna-
rodne pomoči ljudi naše 
stare celine je ravno pomoč 
območjem, ki tvegajo po-
manjkanje zaradi klimat-
skih sprememb, da se prip-
ravijo na prihajajoče suše, 
poplave, ciklone. Mi še ved-
no živimo v izobilju narav-
nih virov. Kakšen je svet iz-
ven Evrope v tej luči, v luči 
klimatskih sprememb?
Bistveno bolj ranljiv! Voda – 
to, kar je pri nas tako samo po 
sebi umevno, da iz pipe priteče 
pitna voda … In šele ko potuješ 
po svetu ugotoviš, kakšno bo-
gastvo imamo. Da lahko doma 
pravzaprav kadar koli odpre-
mo pipo in potolažimo žejo s 
pitno vodo. 

Pri svojem delu na medna-
rodnih projektih se srečuje-

te z različnimi ljudmi, kljub 
temu ostajate v majhnem 
okolju. Kaj vas veže na po-
savsko podeželje?
Spoznavati različne ljudi, kul-
ture, običaje je bogastvo. Znan-
stva in prijateljstva po svetu mi 
vedno znova potrdijo, da smo 
vsi ljudje. Še vedno rada potu-
jem, ampak ko se pripeljem čez 
brežiški most preko Save, mi 
vedno znova srce zaigra: moje 
Brežice, moje Blatno! Tu so 
moji, ki jih imam rada, eni go-
vorijo, drugi lajajo ali mijavkajo 
(smeh). Moja sinova sta vedno 
bila moje vse in zdaj bom pos-
tala še babica. In tu je krožnik 
solate ali lignjev, ki me pričaka 
po napornem dnevu v Ljublja-
ni, na mizi, pripravljen ...

Kaj radi počnete v svojem 
prostem času?
Smeh, glasba, koncerti, ples, 
odbojka … Kadar le uspem. 
Najraje sem s svojo družino, 
prijatelji, mojimi psi in v na-
ravi, zelo me sprošča delo na 
vrtu. Vsekakor imam premalo 
časa za ljudi, ki jih imam rada. 
Saj bo bolje!
 Bojana Mavsar

torjev«. Po njenih besedah bi, če bi ostala v Sloveniji, verjetno 
eno leto »pavzirala« in se posvetila atletiki, v Nebraski pa lah-
ko študij zelo dobro usklajuje z atletiko. »Imeti naziv 'student-
-athlete' pomeni res veliko. Ljudje tu praktično živijo za šport. 
Ustavili te bodo na ulici in prepoznali.« Bodoča nutricionistka, 
vsaj to je njen cilj, meni, da je način študija v ZDA veliko boljši 
kot v Sloveniji. Fleksibilen urnik ji namreč omogoča, da lahko 
zraven tudi trenira. Predavanj ima povprečno štiri ure na dan, 
treninge šestkrat tedensko, ti pa ji vzamejo približno tri do šti-
ri ure na dan. Lara še razlaga, da imajo atleti tudi svoje pogoje. 
Vsak predmet morajo opraviti z vsaj 73 %, kar je zelo visok od-
stotek. »Če ocenam ne zadoščaš, te bodo vrgli iz ekipe,« še pou-
dari in doda, da ji je univerza ponudila tudi akademsko štipen-
dijo, kar pomeni, da se mora na področju študija zelo potruditi. 
AK Brežice jo je vedno podpiral in ji dajal dobre pogoje za us-
peh, še izpostavi. Njeni načrti so »preprosti«: uživati v študiju in 
napredovati v atletiki ter se približati normi za olimpijske igre. 
Po končanem študiju bi se rada vrnila domov, kjer bi nadaljeva-
la z atletiko in ljudem približevala zdrav način prehranjevanja. 
»Čeprav imam le 20 let, lahko rečem, da sem prepotovala veli-
ko, nabrala mnogo lepih izkušenj in spoznala, da je dom samo 
eden. Slovenija mi pomeni veliko,« zaključi.

V tem prispevku je bilo težko zajeti vse, kar so nam povedali so-
govorniki, zato o njihovih pogledih mogoče še ob kakšni drugi 
priložnosti. Čeprav smo vključili športnike, ki se skušajo uvelja-
viti v različnih športih in imajo svoje cilje, želje, pričakovanja, 
pa je dejstvo, da je vsem skupno predvsem eno – da so zdaj tu-
kaj, kjer so, so morali prestati že marsikaj, se soočiti z dobrim 
pa tudi slabim. Profesionalni šport je namreč po svoje zelo krut, 
saj lahko marsikateremu mlademu športniku podre vse dote-
danje upe in v hipu razblini vse sanje. Znanih je veliko prime-
rov, ko so na domačih tleh zelo perspektivni športniki po od-
hodu v tujino, na višjo raven, enostavno pregoreli v želji in se 
razočarani izgubili v sivi povprečnosti. Verjamemo, da naši so-
govorniki, ki so lep dokaz, da se dá z vztrajnostjo in trdim de-
lom marsikaj doseči, ne bodo šli po tej poti. Želimo jim, naj jim 
uspeva tudi v prihodnje, da bomo še velikokrat pisali o njiho-
vih športnih dosežkih.
 Rok Retelj

Za mladimi športniki mora stati 
domače okolje
nadaljevanje s str. 3

Pred informativnimi dnevi 
v naslednjem časopisu, 

7.  februarja, pripravljamo 
tematske strani "Znanje".

Vabljeni k sodelovanju in branju!
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Dan slovenskega vojaškega le-
talstva Slovenska vojska obe-
ležuje v spomin na prvi bojni 
polet pilotov ljubljanske le-
talske stotnije Peternelja in 
Zupančiča, ki sta 12. januar-
ja 1919 poletela na izvidniški 
polet na Koroško. Po besedah 
predsednika države Boru-

ta Pahorja smo lahko na sto-
letni razvoj slovenskega vo-
jaškega letalstva ponosni, še 
zlasti zaradi vseh hudih pre-
izkušenj, ki so doletele sloven-
ski narod. »Sto let po začetku 
razvoja slovenskega vojaške-

Skrbi ne smejo preiti v strah
BREŽICE – 11. januarja, na predvečer praznika vojaških letalcev, je v Viteški dvorani gradu Brežice poteka-
la osrednja slovesnost ob 100-letnici slovenskega vojaškega letalstva. Osrednji govornik je bil predsednik 
Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor.

ga letalstva moramo zbrati 
vse izkušnje, znanje, modrost 
in odkritost teh stotih let, da 
ugotovimo, kateri ukrepi gle-
de našega oboroževanja in 
pripravljenosti so neizogib-
ni, prepotrebni, elementar-
ni, da se bodo ljudje, za katere 
odgovarjamo, počutili varno. 

Slovenski človek si lahko, če 
država odpove, marsikaj ure-
di sam, razen ene stvari, in to 
je varnost,« je povedal Pahor 
in še navedel: »Mislim, da do 
zdaj še ni bilo toliko razume-
vanja med slovenskimi ljudmi 
za primerno oborožitev, razvoj 
Slovenske vojske, kot je danes. 
Danes je zato prava priložnost, 
da ob stoletni zgodovinski iz-
kušnji razmislimo, kaj smo 
dolžni storiti, da naše skrbi 
ne bodo prerasle v strah, ki je 
slaba popotnica za odločitve.«

Začetki slovenskega vojaškega 
letalstva segajo v leto 1918, ko 
sta bili ustanovljeni ljubljan-
ska in mariborska letalska sto-
tnija. Razvojno pot vojaškega 
letalstva SV, ki sega v 90. leta 
prejšnjega stoletja, je orisal 
poveljnik 15. polka vojaškega 
letalstva polkovnik Bojan Bre-
celj. Omenil je najpomembnej-
ši mejnik v novejši zgodovini 
slovenskega vojaškega letal-

stva – prebeg pilota Kalana in 
praporščaka Šuštarja 28. ju-
nija 1991 v Teritorialno ob-
rambo RS. Od takrat do danes 
je šlo slovensko vojaško letal-
stvo skozi več faz razvoja – od 
usposabljanja vojaških pilotov 
helikopterjev, prvih samostoj-
nih letov s posadkami SV, usta-
novitve 15. brigade vojaškega 
letalstva, ki se je reorganizira-
la v današnji 15. polk vojaške-
ga letalstva s šestimi letalski-
mi enotami, do modernizacije 
področja nadzora in varovanja 
zračnega prostora RS s prido-
bitvijo dveh novih radarjev 
dolgega dosega ter posodobi-
tvijo letališča Cerklje ob Krki. 
Navzoče je nagovoril tudi bre-
žiški župan Ivan Molan in iz-
razil zadovoljstvo, da so si za 
slovesno obeležitev 100-letni-
ce vojaškega letalstva izbrali 
brežiško občino, »kjer genera-
cije prebivalcev sobivajo z le-
tali in letališčem že vse od leta 
1939«. Slovesnosti so se ude-
ležili tudi državni sekretar na 
Ministrstvu za obrambo dr. 
Klemen Grošelj, namestnik 
načelnice Generalštaba SV 
brigadir Robert Glavaš, člani 
Odbora za obrambo Državne-
ga zbora, poslanci DZ, župani 
domicilnih občin Brežice, Kr-
ško, Sevnica in Kostanjevica na 

Krki ter predstavniki lokalnih 
skupnosti.

Slovenska vojska je ob jubileju 
vojaškega letalstva bogatejša 
za štiri mlade operativne pilo-
te, ki so uspešno končali uspo-
sabljanje v Letalski šoli SV in 
katerim je Brecelj ob tej pri-
ložnosti podelil letalski znak 
Letalska krilca. Na slovesnosti 
so podelili tudi priznanja vo-
jaškega letalstva organizaci-
jam, pomembnim za obramb-
ni sistem RS, ter tistim, ki so s 
prispevkom s svojih delovnih 
področij prispevali k razvoju, 
modernizaciji in delovanju le-
talstva SV. Priznanje 15. pol-
ka vojaškega letalstva sta med 
drugim prejela tudi Občina 
Brežice in Kontrola zračnega 
prometa Slovenije na letališču 
Cerklje ob Krki. Na slovesni 
prireditvi, ki jo je povezovala 
Jasmina Spahalić, sta v kul-
turnem programu nastopila 
Slovenski oktet in kvintet tro-
bil Orkestra Slovenske vojske. 
Po končani slovesnosti je bila v 
prostorih brežiškega gradu na 
ogled tudi razstava pod tremi 
naslovi: Na krilih zgodovine, 
Ljubljanska letalska stotnija 
ter Letala in helikopterji Slo-
venske vojske.
 Rok Retelj

Govorniki na slovesnosti: (z leve) Molan, Pahor in Brecelj

Slovenski�oktet,�katerega�člana�sta�tudi�dva�Posavca,�Rok�Fe-
renčak�in�Janko�Volčanšek,�s�povezovalko�Jasmino�Spahalić

SENOVO – Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo je 25. de-
cembra v Domu XIV. divizije pripravil tradicionalni božič-
no-novoletni koncert, združen s slavnostno noto ob 90-le-
tnem delovanju godbe. 

Orkester je nastopil pod taktirko Maše Žveglič Poljšak, ki je 
za dirigentsko palico poprijela spomladi lani in s svojim vode-
njem in repertoarjem vnesla v orkester novo svežino in glasbe-
no vnemo. Z 12 odigranimi skladbami, od tega šestimi novimi, 
je ponovno navdušil občinstvo, ki je do zadnjega kotička zapol-
nilo dvorano, še poseben pečat koncertu pa sta vtisnili skladbi 
Slavnostna fanfara in Senovški mar, ki ju je skomponiral doma-
či skladatelj Dejan Učakar, vanje pa vnesel tudi delčka pozna-
nih borbenih pesmi - Pesem XIV. divizije in Bohor je vstal, Bohor 
šumi. Za izvrstno izvedene pevske vložke je na koncertu poskr-
bel tudi rojak Rudolf Strnad. Na koncertu so se senovski godbe-
niki zahvalili tudi nekdanjih dirigentom za njihov prispevek pri 
razvoju in ohranitvi častitljive tradicije godbeništva v kraju, in 
sicer Tonetu Žveglič, Janezu Ceglarju, Damjanu Kozoletu in 
Halidu Tubeishatu. Sicer pa se že pripravljajo na spomladanski 
koncert, za katerega obljubljajo nova presenečenja.
� Janez�Planinc/B.�M.

Božično-novoletni in hkrati
jubilejni koncert senovske godbe

Senovski�pihalni�orkester�na�jubilejnem�koncertu�(foto:�Jo-
že�Macur)

BRESTANICA – Potem ko je 
svet KS Brestanica oktobra 
lani sprožil akcijo zbiranja 
sredstev za sokrajana Be-
njamina in Cvetko Ferlin, ki 
jima je ogenj uničil dom v 
Dolenjem Leskovcu, jim je 
s pomočjo RTV Slovenija in 
Območnega združenja Rde-
čega križa Krško do konca 
minulega leta uspelo zbrati 
17.505 evrov. 

Od tega so, kot je povedal 
predsednik sveta KS Brestani-
ca Vlado Bezjak, slabo polo-
vico navedene vsote namenili 
za nakup strešne kritine, pla-
čilo zidarskega dela, izgradnjo 
betonske plošče in nakup ga-
ražnih vrat, medtem ko bodo 
drugo polovico sredstev na-
menili za poplačilo izvedbe 

Ferlinova hiša že pod streho
vodovodne na-
peljave, central-
nega ogrevanja, 
električnih in-
stalacij, ometov 
v objektu ipd. 
Bezjak je pouda-
ril, da sredstva 
namenijo iz-
ključno za na-
kup potrebnega 
materiala in pla-
čila storitev pri 
izgradnji nove-
ga doma, v kate-
rega, kakor upajo, se bosta 
lahko Ferlinova vselila že na 
pragu poletja. Pri OZ RK Kr-
ško je še vedno odprt račun: 
TRR SI56031551000004064 
BIC: SKBASI2X , s pripisom za 
»družino Ferlin«, na katerega 
je možno nakazati sredstva, 

Bezjak pa se ob tem zahvalju-
je vsem, ki ste s svojo donacijo 
z nakazanim zneskom ali do-
nacijo v obliki gradbenega ma-
teriala že izkazali čut do sočlo-
veka v stiski.
 B. M., 
� vir�in�foto:�KS�Brestanica

Ferlinova�hiša�je�že�prekrita,�trenutno�pa�
potekajo�dela�v�notranjosti�objekta.
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Poslovalnica Addiko Bank express
Qlandia Krško – Cesta krških žrtev 141, 07 371 90 71

addiko.si

Addiko gotovinski krediti

Brez odvečne dokumentacije 
in brez stroškov vodenja!

SO DENARNICE 
PO PRAZNIKIH OSTALE PRAZNE? 

Naj vaši načrti za leto 2019 ne ostanejo neuresničeni zgolj zaradi 
denarja.

V Addiko banki vam po-
nujamo vrste gotovinskih 
kreditov, ki jih ob kreditni 
sposobnosti najamete hitro 
in enostavno, brez odvečne 
dokumentacije in brez stro-
škov vodenja. 
Hitro in enostavno lah-
ko pridete do 7.000 EUR s 
HIP kreditom, ki je name-
njen strankam vseh bank. Sklenete ga lahko kar sami, preko sple-
tne aplikacije www.hipkredit.si. Svoj HIP kredit lahko odplačate v 
13 do 60 mesecih, z že od 20 EUR na mesec. Sklenitev je hitra in 
z minimalno količino dokumentacije! 
Z Express kreditom lahko pridobite od 500 do 35.000 EUR 
sredstev z mesečno obveznostjo že od 20 EUR dalje in dobo odpla-
čevanja do 10 let, s fiksno ali spremenljivo obrestno mero, brez 
zavarovanja s hipoteko. 
Obstoječe kredite, lizinge, porabe kreditnih kartic poplačaj-
te s Kreditom za poplačilo obveznosti do 40.000 EUR in 
odplačujte samo en dolg. Do 25 % vrednosti kredita vam lah-
ko izplačamo v gotovini. Kredit lahko odplačujete do 12 let.  
 
Obiščite našo spletno stran www.addiko.si ali se oglasite v najbližji 
poslovalnici in z veseljem vam bomo pomagali izbrati pravi kredit. 

Addiko Bank, kjer je 2 + 2 = 4

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Sobota po godovanju Anto-
na Puščavnika, zavetnika 
prašičev, je v Kostanjevici 
na Krki že vrsto let rezervi-
rana za tradicionalno prire-
ditev Praznik domačih kolin, 
ki jo pripravlja Društvo do-
mače koline.

Društvo je posebno po tem, da 
ne združuje salamarjev, ampak 
tiste, ki so jim bolj pri srcu sve-
že dobrote po največjem zim-
skem prazniku na kmetiji – ko-
linah, ima pa okoli 110 članov 
s širšega območja pod Gor-
janci, od Šentjerneja do Bre-
žic. Kot je povedal predsednik 
društva Franc Kovačič, je h 
kvaliteti letošnjih izdelkov 
pripomoglo vreme, ki je bilo 
v decembru in januarju nak-
lonjeno kolinam, tako za pri-
pravo kot njihovo dozoreva-
nje. Tudi sicer poudarja, da se 
kvaliteta izdelkov iz leta v leto 
izboljšuje, saj je znanja čedalje 
več, vsi pa se tudi zelo potru-
dijo pri pripravi. »Trudimo se, 
da se ta zgodba res začne pri 
prašiču, ne pa pri kupljenem 
mesu v supermarketu ali mes-
nici,« pravi Kovačič.

Mesne izdelke je ocenjevala 
komisija v sestavi Peter Ver-
stovšek – predsednik, Vinko 

VELIKI TRN – 13. januar-
ja sta v kulturni dvorani na 
Velikem Trnu tamkajšnji 
društvi – Društvo za ohra-
nitev podeželja ter Društvo 
vinogradnikov Veliki Trn – 
šesto leto zapored pripravi-
li kulturno in etnološko-ku-
linarično prireditev Ocvirki 
in vino. 

Ob tem sta predsednica 
Društva za ohranitev podeže-
lja Irena Žarn in predsednica 
sveta KS Veliki Trn Ana Srp-
čič izrekli dobrodošlico kraja-
nom in ostalim obiskovalcem, 
ki so zapolnili tamkajšnjo dvo-
rano, ter izpostavili osnovni 
namen prireditve, to je obuja-
nje in ohranjanje enega izmed 
običajev in posebnosti pode-
želja, kar je bilo tudi osnovno 
vodilo za ustanovitev Društva 
za ohranitev podeželja v letu 
2007. Prireditev so pomensko 
z več vidikov popestrili in do-
polnili še člani gledališke sek-
cije DKD Svoboda Senovo, ki 
so na odru odigrali komedijo 
Amerikanski dolarji. Gre na-
mreč za kmečko igro, ki se do-
gaja na podeželju v predpust-
nem času in zaključi na pustni 
torek, spisal pa jo je plodovi-
ti senovski kulturni delavec, 
igralec, režiser in publicist Av-
gust Fabjančič (1896–1964). 

Domače koline so še vedno »in« Ocvirki, vino in dolarji

Kuntarič, Alojz Zorič, Albert 
Lorber in Silvo Vide. Kot po-
navadi, je bilo na ocenjevanju 
največ vzorcev krvavic, kar 36, 
najboljše je naredil Janez Le-
nart iz Škocjana, Društvo lju-
biteljev suhomesnatih dobrot 
iz Leskovca pri Krškem je bilo 
tretje. Druga najštevilčnej-
ša kategorija so bile mese-
ne klobase, katerih so ocenili 
33. Zmagal je Ivan Kegljevič 
z Dolenje Prekope, med tremi, 
ki so si delili drugo mesto, je 
bil tudi Stane Pflege z Mrtvic. 
Med 15 pečenicami na ocenje-
vanju je najboljšo naredil Do-
minko Kušljan iz Šentjerne-
ja. Po enajst je bilo vzorcev 
ocvirkov in tlačenk. Pri oc-

virkih je zmagal Alojz Zorič 
iz Šutne, tretja je bila Andre-
ja Levičar z Dobrave ob Krki, 
pri tlačenkah pa Milan Jane-
žič iz Škocjana, Janez Pečov-
nik iz Velikega Podloga je bil 
tretji. Posebna komisija je oce-
nila še osem vzorcev slanih 
potic. Zmagovalno je spekla 
Nataša Vide iz Grobelj, tretjo 
najboljšo pa Vera Tomazin iz 
Kostanjevice na Krki. Priredi-
tev, na kateri seveda ne manj-
ka domačih dobrot, poleg ko-
lin še vsega, kar gre zraven, 
vedno popestri tudi živa glas-
ba pa tudi licitacija mesnih iz-
delkov, letos kar dveh, tlačen-
ke in krače.
� Peter�Pavlovič

Njegovo kmečko igro, ki jo z 
glasbeni vložki spremlja tudi 
instrumentalna skupina God-
ci, ki sicer deluje znotraj Pi-
halnega orkestra DKD Senovo, 
je za odrsko uprizoritev leta 
2017 priredila senovska reži-
serka Boža Ojsteršek. 

Po odigrani igri je sledila še 
tradicionalna pogostitev obi-
skovalcev z jedmi, katerih se-
stavni del so ocvirki ter so jih 
tudi letos pripravile članice 
društva in večje število kra-
jank in krajanov. Te so pred-
stavljale pravcato pašo za oči 
in ustne brbončice, gostoljub-
ni Svetoduhčani pa so obisko-

valce pogostili s prsno potvico 
z ocvirki, zeljnatim štrudljem 
z ocvirki, ocvirkovo rožo, me-
tovko z ocvirki, ocvirkovimi 
mafini, šarklji z ocvirki, ocvir-
kovo pogačo, ocvirkovim kru-
hom, ocvirkovimi povštrčki, 
šarkljem z ocvirki, ocvirkovi-
mi kokicami, ocvirkovim štru-
dljem s skuto, kislim zeljem 
in repo z ocvirki ter krvavica-
mi, ocvirkovimi miškami, beli-
mi in ajdovimi žganci z ocvir-
ki, ajdovim kolačem z ocvirki 
idr., za lažje presnavljanje jedi 
pa so poskrbeli člani vinogra-
dniškega društva z vinsko ka-
pljico članov društva.
 Bojana Mavsar

Praznik�kolin� je�seveda�namenjen�tudi�pokušini�domačih�
dobrot. Svetoduhčani�so�mize�ponovno�obtežili�z�jedmi,�katerih�se-

stavni del so ocvirki.

MALI PODLOG – 12. januarja 
je Društvo ljubiteljev suhome-
snatih dobrot iz Leskovca pri 
Krškem na kmetiji Menič v 
Malem Podlogu pripravilo že 
peti prikaz kolin na star način. 
Ker je šlo za jubilej, so se odlo-
čili, da bodo naredili malo več 
domačih dobrot kar iz dveh 
domačih pujskov, zato je bilo 
povabljenih tudi več gostov, po 

besedah predsednika društva 
Jožeta Petkovška je bilo letos 
na kolinah skupaj s člani več 
kot 70 udeležencev. Na pova-
bilo so se odzvali tudi predse-
dnik Zveze društev salamarjev 
Slovenije Mirjan Kulovec (ki 
je s sabo pripeljal tudi dva gos-
ta iz Belgije), iz bližnje Hrvaške 
je prišel predstavnik občine 
Breznički Hum, članice akti-

vov kmečkih žena, vabljeni pa 
so bili tudi predstavniki ostalih 
salamarskih društev Slovenije. 
Za izdelavo krvavic so porabi-
li več kot 80 kg mase, za me-
sene klobase 60 kg, za salame 
blizu 100 kg in za tlačenke 18 
kg. Za popestritev prikaza ko-
lin na star način so poskrbeli 
Toni Sotošek s harmonikarji 
ter Raški č'bularji.  A. H. Člani�leskovškega�društva�na�jubilejnem�petem�prikazu�domačih�kolin

Jubilejne koline Leskovčanov
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Z začetkom letošnjega leta je Obči-
na Radeče uporabnikom omogočila 
brezplačno polnjenje električnih vo-
zil na treh polnilnih postajah, locira-
nih v naselju Radeče. Polnilne postaje 
razpolagajo vsaka s po dvema parkir-
nima mestoma, tako da skupaj omo-
gočajo polnjenje največ šestih vozil 
hkrati, nahajajo pa se na vzhodnem 
delu parkirišča med športno dvora-
no in tenis igriščema, na zahodnem 
delu parkirišča pri Mercatorju v sme-
ri zdravstvenega doma ter na zelenem 
otoku, urejenem v okviru lanskoletne-
ga urejanja varne poti v šolo oz. ob-
močja pod šolo. Za izvedbo projekta je Občina Radeče del sredstev 
namenila iz lastnega proračuna, za nakup samih polnilnih postaj pa 
je z uspešno prijavo na javni poziv uspela pridobiti sofinancerska 
sredstva Eko sklada. 

Kljub vsemu trudu, da bi bil 
prostor grajske kavarne več 
kot samo del gostinske ponud-
be, se načrti niso izšli – stro-
ški so bili previsoki in to kljub 
rednim pripravam dodatnih 
vsebin, ki so privabile na grad 
vedno znova nove in nove obi-
skovalce, mnogo pa je postalo 
stalnih gostov zaradi edinstve-
ne lokacije, ustreznega odpiral-
nega časa in prijaznega gostin-
skega osebja.

Eden izmed dogodkov, ki je 
vnesel živahnejši utrip med 
grajske zidove, je bila tudi Graj-
ska tlaka in 21. decembra, prav 
na dan zimskega solsticija, ki je 
za naše prednike veljal kot edi-
no pravo in naravno novo leto, 
se je odvijala zadnja, dvajseta 
»tlaka«. Za prijetnejše (in laž-
je) slovo so snovalci dogodka, 
v katerem so na »grajskih tla-
kah« gostili zanimive in ustvar-
jalne posameznice ter posa-
meznike iz okolja, v katerem 
živimo, so tokrat v svojo sre-
do povabili domačo glasbeno 
skupino »Še smo tu«. Skupino 
prekaljenih glasbenih mačkov 
sestavljajo Zvone Es na kitari, 
Miran Štojs za bobni, Martin 
Marko s kontrabasom, Mirko 
Slemenšek na harmoniki in 
pevka Mira Kolander, ki se ji 
je pri eni zapeti skladbi pridru-
žil nekdanji član skupine Mar-
jan Gornik. Večer, ki je bil na-

Grajska tlaka se je poslovila
SEVNICA – Pogovornih večerov pod imenom Grajska tlaka, ki so se odvijali enkrat mesečno v kavarni 
Graščakova hči na sevniškem gradu, v novem letu 2019 ne bo več, saj sta najemnici z novim letom zaprli 
vrata kavarne. 

menjen predstavitvi skupine, 
je bil glasbeno obarvan in pri 
izvajanju nekaterih znanih na-
pevov je sodelovalo tudi ob-
činstvo. Nastop je skupina »Še 
smo tu« zaključila z zimzeleno 
Dan ljubezni.
 
»V nizu pogovornih večerov je 
bil to še en sproščen in prijeten 
večer. Žal mi je za odločitev, da 
Grajske tlake ne bo več. Zanimi-
vo je bilo prisluhniti različnim 
življenjskim zgodbam, spomi-
nom, prikazom posamezniko-
ve ustvarjalnosti. Z možem sva 
rada prihajala, ker je bil to ved-
no prijeten dogodek,« je oceni-
la prireditev ena izmed stalnih 

obiskovalk. »Pod tem imenom 
dogodka skoraj zagotovo ne 
bo. Grajska tlaka je bila unikat 
in takšni so bili tudi naši gosti, 
ki smo jih predstavili. Če ome-
nim dr. Cveta Gradišarja, sev-
niškega psihiatra, potem dra-
maturginjo iz Boštanja dr. Zalo 
Dobovšek, pa sevniškega po-
morščaka Lada Šeška, ki si je 
dom ustvaril v Braziliji, gostili 
smo tudi našega domačega iz-
delovalca diatoničnih harmo-
nik Jožeta Žvegliča, predsta-

vili so se nam tudi iz sosednjih 
občin – eden izmed njih, ra-
deški umetnik Bojan Sumrak 
nas je presenetil celo s kratkim 
igralskim nastopom, Ernesti-
no Erno Rožman iz Arnovega 
sela pri Artičah smo spoznali 
kot zanimivo pesniško ustvar-
jalko. Ne bom naštevala vseh, a 
vsi, ki so sodelovali na Grajski 
tlaki, so pokazali na človeške 
vrednote, ki nas notranje bo-
gatijo. Seveda ne smem poza-
biti izjemnih glasbenih gostov, 
ki so vsi nastopili brezplač-
no in tudi celotna organizacija 
prireditve je bila prostovoljna. 
Vsi skupaj smo želeli, da bi nam 
bilo v tem prehitrem tempu 
življenja vsaj nekaj minut lepo 
in za dobro počutje je vedno 
znova poskrbela tudi Mili Maj-
cen z Jeperjeka, ki je za vsako 
’tlako’ spekla domač kruh. Bil 
je dober projekt, ki smo ga po-
časi in premišljeno nadgrajeva-
li, prostor grajske kavarne pa 
je bil ravno prav velik,« je po-
vedala ena izmed »tlačank«, ki 
je bila del »tria NSP«, ki je začel 
s pogovornimi večeri in so jih 
člani »tria« nekaj časa izmenič-
no vodili, dokler se trio ni spre-
menil v dvojino. 
 Smilja Radi

Sevniška�skupina�»Še�smo�tu«�je�zaigrala�v�slovo.�Z�njihovim�
nastopom�se�je�zaključil�niz�pogovornih�večerov,�ki�so�se�od-
vijali�tretji�ponedeljek�v�mesecu�v�grajski�kavarni,�ki�je�z�vsto-
pom�v�novo�leto�zaprla�svoja�vrata.

V nekdanjih časih, ko je bilo 
meso na mizi bolj poredko, je 
bil fižol zaradi svoje izjemne 
prehranske vsebnosti »meso 
ubogih«, a je svojo privlačnost 
ohranil vse do današnjih dni, 
čeprav bolj v samooskrbne na-
mene (pri vrtičkarjih). O zdra-
vilni moči fižola in jedeh, v ka-
terih ga je mogoče uporabiti, je 
na etnološko-kulinarični pri-
reditvi spregovorila osrednja 

gostja večera, svetovalka za 
zdravo prehrano Marija Mer-
ljak. »Fižol je prava zakladni-
ca zdravja. Je najpomembnej-
ši vir rastlinskih beljakovin ter 
vlaknin hkrati. Če uživamo do-

Fižol – hrani, zdravi, pomlajuje
BOŠTANJ – Letošnja osrednja tema Mešjakovega večera, ki ga je preteklo soboto šesto leto zapovrstjo prip-
ravilo Turistično društvo Boštanj ob Savi v sodelovanju z Aktivom žena Boštanj, so bile zrnate stročnice, a 
»glavno besedo« je imel fižol in jedi, ki jih je mogoče pripraviti iz njega.

volj vlaknin, ne bomo imeli te-
žav s prebavo, holesterolom, 
trigliceridi, jetri, žolčnikom ali 
presežkom sečne kisline, spro-
ti pa se tudi razstrupljamo,« je 
predstavljala zdravilne učinke 
rastline in nadaljevala, da »fi-
žol hrani, lepša, pomlajuje in 
zdravi«.

Članice Aktiva žena Boštanj, 
ki v letošnjem letu obeležuje-

jo 25 let delovanja, so pripra-
vile razstavo stročnic in jedi, ki 
jih je mogoče pripraviti iz fižo-
la, v pokušino pa so ponudile 
še slastno enolončnico z ime-
nom Mešjakov fižol iz Bošta-

nja. Fižolu so se s svojimi likov-
nimi deli »poklonili«  učenke 
in učenci OŠ Boštanj, ki so v 
dvorani TVD Partizana prip-
ravili zanimivo razstavo. Kdor 
je želel, je lahko kupil knjigo z 
naslovom Fižol – na žlico, v so-
lati, kot glavna jed in kot sla-
dica mag. Andreje Škrabec iz 
Ribnice na Dolenjskem. S se-
meni  stročnic, tudi fižola, ki 
ga je več vrst, se je predstavi-
lo Društvo Ajda Posavje. Zaba-
ven del prireditve je bilo spro-
ščeno tekmovanje v družabni 
igri »špana«, v kateri so upo-
rabili fižolčke. »S to igro smo si 

v mojem otroštvu krajšali čas 
v dolgih zimskih večerih,« je 
povedal Matija Lisec, ki se je 
uvrstil v finale tekmovanja. S 
pevskim nastopom in kratkim 
skečem so prireditev popestri-
le še članice boštanjskega žen-
skega pevskega zbora Azaleja. 

Prijeten zimski sobotni večer, 
ki ga je povezoval Ciril Dolin-
šek, se je zaključil v druženju, 
klepetu, ogledu razstave ter 
okušanju domačih jedi in sla-
dic, v katerih je bil tudi fižol. 

 Smilja Radi

Na�dobro�obiskanem�Mešjakovem�večeru�so�bile�predstavlje-
ne�zrnate�stročnice.�

Iz�fižola�je�mogoče�pripraviti�okusne�jedi�in�sladice.

www.PosavskiObzornik.si

Župan Tomaž Režun je 21. januarja v prostorih občine s sodelavka-
mi sprejel strelko leta med pionirkami v letu 2018, Radečanko Zojo 
Kalin. Spremljala jo je družina, sestra Iza, tudi uspešna strelka, oče 
Marjan, ki je obenem njun trener, in mama Duška. Z zračno in ma-
lokalibrsko puško si je Zoja v sezoni 2017/2018 pristreljala 12 prvih 
mest, 2 drugi mesti in 6 tretjih mest. V streljanju z malokalibrsko pu-
ško v streljanju 50 m leže je postala državna prvakinja, v ekipi s se-
stro Izo Kalin in Niko Zupanc pa so dekleta osvojila tudi naziv ekipnih 
državnih prvakinj v streljanju z malokalibrsko puško in naziv ekipnih 
državnih prvakinj z zračno puško. 

Velika čast nam je bilo v Radečah gostiti tudi najuspešnejšega slo-
venskega strelca, nosilca zlate in dveh bronastih olimpijskih medalj 
ter mnogih drugih odličij in naslovov, Rajmonda Debevca, ki se je 
sprejema udeležil v spremstvu soproge Metke Debevec. Strelska 
zveza Slovenije vsako leto podeli priznanja za športne dosežke in 
za organizacijsko delo ter proglasi najboljše strelke in strelce po ka-
tegorijah. Sprejema se je udeležila tudi predstavnica Strelske zveze 
Slovenije Andreja Vlah, selektorka oz. vodja reprezentanc za puško, 
pištolo in samostrel. Prisoten je bil tudi Boris Gorišek, predsednik 
Strelskega društva Tone Bostič iz Zidanega Mosta, pod okriljem ka-
terega dekleti trenirata in uspešno tekmujeta.
V sproščenem pogovoru sta dekleti, ki streljanje trenirata četrto 
leto, povedali, da sta zadovoljni z rezultati in da se trenerju, društvu 
in ekipi zahvaljujeta za odlično sodelovanje. Prisotnim je župan kot 
spomin na srečanje podaril priložnostna darila.

V Radečah omogočeno 
brezplačno polnjenje električnih vozil

Sprejem strelke leta med pionirkami
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V prodajni galeriji Ambienta v starem delu Krškega že dvanajst let 
bogatimo ponudbo mestnega jedra. V prijetnem prostoru proda-
jalne lahko izberete darilo za svoje najdražje ali izdelke, s katerimi 
si polepšate vsakdan. Dandanes pri obdarovanju največ pomenijo 
misli na osebo, ki jo želimo obdariti. Naša prodajna ponudba iz-
raža tradicijo, slovensko znanje in navade, zato bo ob našem sve-
tovanju izbira darila še prijetnejša ter odraz posebne pozornosti 
in časa, ki ste si ga vzeli za svoje najdražje. 
Pri nas lahko izbirate med izdelki Steklarne Rogaška, slikami Ire-
ne Polanec (motiv Eve) in deli domačih avtorjev ter darili sloven-
ske domače obrti, ki mnogim obujajo spomine. V ponudbi so tudi 
izdelki iz lesa, keramike, namizne svetilke ali okrasne sveče, ma-
gnetni nakit iz medicinskega jekla …
Imate doma kozarce Rogaške, pa vam manjka kakšen kos? Tudi 
te lahko izberete v naši prodajalni. Hkrati graviramo unikatna ali 
enostavna sporočila na steklo, popravimo tudi izdelke iz stekla, ki 
jih imate doma in so se vam poškodovali.

Veseli bomo vašega obiska na CKŽ 44 v Krškem, vsak delovni dan 
med 9.in 13. ter 16. in 18. uro, ob sobotah pa med 8. in 12. uro. 
Na vsa vaša vprašanja vam bomo odgovorili na tel. številki 041-
637-640 ali elektronskem naslovu info@galerijaambienta.com

PRODAJNA GALERIJA AMBIENTA
Trgovina Maša Dostal s.p., CKŽ 44, 8270 KRŠKO

 041 637 640, info@galerijaambienta.com, 
www.galerijaambienta.com

predstavljamo

Galerija Ambienta

KRŠKO – Klemen Kerin Jankovič, Klemen Geršak in Nik Pin-
terič, vsi srednješolci ŠC Krško-Sevnica, so 18. decembra 
prejeli mednarodno bronasto priznanje MEPI za uspešno 
opravljene individualne in skupinski izzive v mladinskem 
programu MEPI. 

Preko MEPI programa, ki je namenjen temu, da se z aktivnostmi 
na področju prostovoljstva, veščin, športa in pustolovske odpra-
ve na nepoznano območje mladi soočijo z osebnimi izzivi, so si 
Klemen Kerin Jankovič, Klemen Geršak in Nik Pinterič dodat-
no razvijali različne sposobnosti, osebnostno rast in se spopadali 
z izzivi. V ta namen so predhodno v sodelovanju z mentorjema iz-
oblikovali individualne programe, saj ne gre za tekmovanje, tem-
več za premagovanje in doseganje osebnih ciljev posameznika, 
ter dvignili na potrebno raven kondicijsko pripravljenost. Župan 
mag. Miran Stanko, ki je na predstavitvi programa in dosežkov 
dijakov v Kulturnem domu Krško v družbi direktorice Zavoda 
MEPI Andreje Anžur Černič prejemnikom podelil priznanja, je 
ob dogodku dejal, da so mladi z osebnimi podvigi dokazali, da 
pogosto slišano – da so mladi izgubljena generacija – ne drži, An-
žur Černičeva pa je poudarila, da se MEPI-ja ne da naučiti, tem-
več se ta vgradi v način življenja. Oba sta dijakom zaželela pogu-
mno pot pri premagovanju ovir tudi v prihodnje, saj si bodo vsi 
prizadevali s programom nadgradnje socialnega, psihičnega in 
fizičnega razvoja osvojiti tudi srebrno MEPI priznanje. Sprem-
ljajoči glasbeni in povezovalni program ob podelitvi priznanj so 
pripravili učenki in učenci šolskega centra. 
 B. Mavsar

Bronasti krški MEPI-jevci

Geršak,�Kerin�Jankovič�in�Pinterič�s�podeljevalcema�priznanj�
in mentorjema

/ Vrnite sijaj vašim službenim vozilom!
/ Operite jih kadarkoli, v delovni ali   
 poslovni obleki!
/ Vozila imejte vedno na voljo in
 ne čakajte na vrsto!
/ Na enem mestu celovito poskrbite
 za urejenost vozil!
/ Prihranite svoj čas, energijo in denar!

www.avtoline.si / 07 490 30 20 / avtopralnica@avtoline.si

 10% popust

IZBERITE NAJBOLJ ENOSTAVNO
PRANJE SLUŽBENIH VOZIL!

Po zapetih pesmih ljudskih 
pevcev Fantje artiški je uvodo-
ma navzoče pozdravila ravna-
teljica šole Vesna Bogovič, ki 
je izrazila veselje, da vidi tudi 
nekaj novih obrazov na sre-
čanju, ter zaželela dobro po-
čutje in popoldne, polno lepih 
misli in besed. Sledil je kultur-
ni program artiških učencev – 
preplet petja, plesa, igranja kla-
virja, recitacij in hudomušnih 
dialogov. Nato je predsedni-
ca KO RK Artiče Zofka Godec 
pozdravila in predstavila po-
vabljene goste – novo predse-
dnico sveta KS Artiče Natašo 
Sagernik, župnika v Artičah 
Romana Travarja, predsedni-
ka KO DIS Artiče Karla Leva-
ka in predsednico OZRK Bre-
žice Antonijo Zaniuk. Slednja 
je poudarila, da je veliko ljudi v 
starosti osamljenih, mnogi ne 
znajo živeti kakovostne in smi-
selne starosti. »Naše prosto-
voljke na terenu – imamo jih v 
vsaki vasi vaše krajevne skup-

Letos tudi dve stoletnici
ARTIČE – Prva krajevna organizacija Rdečega križa v brežiški občini, ki v novem letu organizira srečanje 
starejših krajanov, je že tradicionalno KO RK Artiče. V prostorih OŠ Artiče se je 11. januarja zbralo približ-
no 70 starejših nad 70 let iz KS Artiče, pridružili pa so se jim tudi nekateri iz KS Pečice in KS Križe.

nosti – skušajo s svojim delom, 
obiski ob različnih praznikih in 
jubilejih, pa tudi z organizaci-
jo srečanja, kot je današnje, 
vsaj malo omiliti občutek osa-
mljenosti in popestriti vsak-
danje življenje starejših kraja-
nov, saj je delo s starejšimi ena 
od mnogih nalog prostovoljcev 
Rdečega križa,« je pojasnila ter 
se ob tej priložnosti zahvalila 

vsem prostovoljkam RK. Kot 
je še omenila Godčeva, bosta v 
tem letu dve krajanki dopolnili 
sto let, in sicer Marija Omerzu 
iz Dečnega sela in Minka No-
vak iz Artič, še pet jih bo starih 
90 let. Pozabila pa ni omeniti 
niti 17 krajanov, ki bivajo v do-
movih starejših v Brežicah, Kr-
škem, Impoljci, Trebnjem, Bre-
gani in Samoborju. Kot nam je 

še dejala Godčeva, vsako leto 
na srečanje povabijo okoli 230 
starejših, ki so dopolnili 70 in 
več let, udeleži pa se ga prib-
ližno tretjina. Ob tej priložnos-
ti se je zahvalila tudi OŠ Artiče, 
ki jim vsako leto ponudi svoje 
prostore, da lahko omenjeno 
srečanje izpeljejo in pogostijo 
udeležence.

Na srečanju so se še posebej 
zahvalili in tudi nagradili naj-
starejše udeležence: 85-letne-
ga Miho Ogorevca iz Artič, 
83-letni Minko Lubšina s Tre-
beža in Tinko Kovačič iz Glo-
govega Broda ter 74-letnega 
Franca Švajgerja, ki prihaja iz 
Križ. V imenu udeležencev se je 
zahvalil še vedno zelo čil Ogo-
revc. V neformalnem delu, ko 
so udeleženci srečanja ob hra-
ni in pijači poklepetali in obu-
jali spomine na preteklo leto, je 
za še boljše razpoloženje pos-
krbel Jože Žagar s harmoniko.
 R. Retelj

Najstarejši�udeleženci�srečanja�z�Godčevo

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 
– Člani Župnijske Karitas Ra-
deče, ki pokriva radeško in 
svibensko župnijo, so obiska-
li oskrbovance, ki jesen življe-
nja preživljajo v Trubarjevem 
domu upokojencev v Loki. Po 
uvodnih besedah radeškega 
župnika Mira Berglja je zgod-
bo z močno sporočilno vsebino 
prebrala Mimica Mesojedec, 
nato sta navzoče nagovorila 
še svibenski župnik Janez Ja-
senc in tajnik Župnijske Ka-
ritas Radeče Miran Prnaver. 
Poudaril je, da so v današnjih 

časih zlasti za starejše izrazi-
tega pomena druženje, topla 
beseda in čas, posvečen sočlo-
veku, ter izrekel zahvalo ose-
bju TDU Loka, ki je priskočilo 
na pomoč pri organizaciji sre-
čanja z vidika obveščanja. Iz-
razil je tudi zadovoljstvo, da 
so sokrajani v lepem domu, v 
katerem zanje ustrezno skrbi-
jo. Druženja z obdaritvijo se 
je udeležilo 34 oskrbovan-
cev TDU Loka, katerih matič-
ni dom je bil, preden so ostare-
li in postali pomoči potrebni, v 
občini Radeče, še dve oskrbo-

vanki pa so pripeljali iz zaseb-
nega institucionalnega varstva 
na Turistični kmetiji Čučnik 

na Polani. Glasbeni program 
sta oblikovala brata Kavšek – 
Jošt na trobenti in Metod na 
klavirski harmoniki ter Mati-
ja Lazar na diatonični harmo-
niki. Ob koncu so prostovoljke 
Župnijske Karitas vsakemu iz-
med prisotnih oskrbovancev 
razdelile darilne vrečke in Ma-
rijanski koledar, 12 tistih, ki so 
šibkejšega zdravja ali slabšega 
počutja, so obiskali v njihovih 
sobah. Tudi letos se je izkaza-
lo, da so starejši najbolj hvalež-
ni za stisk rok, topel pogled in 
pogovor.  D.�Jazbec

Obisk pri nekdanjih sokrajanih

Oskrbovanci so bili veseli obi-
ska in stiskov rok.
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POSTOJNA, BREŽICE – V zadnjih dneh decembra je v Postojni po-
tekala zadnja seja obrtno-zborničnega sistema Slovenije v letu 
2018. V sklopu srečanja je Obrtno-podjetniška zbornica Slove-
nije predsedniku brežiške obrtno-podjetniške zbornice Janku 
Hrastovšku ob 20-letnici predsedovanja zbornici izročila Zlati 
ključ OZS za dolgoletno uspešno delo na področju obrti in pri-
spevek k razvoju obrtno zborničnega sistema. Zlati ključ je pre-
jemniku izročil predsednik OZS Branko Meh, med prvimi pa je 
Hrastovšku čestital predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovš-
ca. »Hrastovšek kot predsednik ustanove, ki deluje na področju 
obrti in podjetništva na lokalnem nivoju že več kot 40 let, daje 
velik pomen povezovanju ne samo brežiških obrtnikov in pod-
jetnikov, ampak tudi vseh institucij, ki delujejo na tem področju. 
Čestitkam za prejem najžlahtnejšega priznanja in zlatega klju-
ča OZS se pridružujemo tudi iz Območne-obrtno podjetniške 
zbornice Brežice,« so v sporočilu za javnost zapisali v Brežicah.
� P.�P./vir:�OOZ�Brežice

Janku Hrastovšku zlati ključ

Z�leve:�predsednik�OZS�Branko�Meh,�predsednik�OOZ�Brežice�
Janko�Hrastovšek�in�Alojz�Kovšca,�obrtnik�in�predsednik�Dr-
žavnega�sveta�RS

Kot je na novinarski konferenci 
v restavraciji Tri lučke na Sre-
miču povedal generalni direk-
tor družbe GEN energija Mar-
tin Novšak, so vse to uresničili 
s stabilno proizvodnjo energet-
skih objektov v skupini – jedr-
ska elektrarna Krško je ob le 
eni krajši, peturni zaustavitvi 
večino časa delovala na polni 
moči in za odstotek presegla 
načrtovano proizvodnjo elek-
trične energije (»Govorimo o 
izjemnih rezultatih delovanja 
nuklearke, tudi na svetovnem 
nivoju, včasih se s tem prema-
lo pohvalimo,« pravi prvi mož 
skupine GEN.), hidroelektrar-
ne na Savi so izkoristile ugo-
dne hidrološke razmere pred-
vsem v prvi polovici leta in za 
poldrugi odstotek presegle na-
črtovano proizvodnjo, termoe-
lektrarna v Brestanici je zago-
tovila 24 zanesljivih zagonov 
za potrebe balansiranja siste-
ma. »To smo dosegli s premi-
šljenim vlaganjem v obnovo 
in izboljševanje varnosti na-
ših enot, investiranjem v nove 
enote, primernim znanjem ob-
vladovanja tveganj tako nabave 
kot prodaje električne energi-
je za čas remontov in stanja hi-
drologije, veliko znanja o trgo-
vanju na mednarodnih trgih,« 

Lanske številke presegle načrte
KRŠKO – Skupina GEN je v lanskem letu dosegla ključne strateške cilje, to je zanesljiva oskrba odjemalcev z 
električno energijo po konkurenčnih cenah, ob tem pa zabeležila prek 2,3 milijarde prihodkov in 38 milijo-
nov evrov čistega dobička, to je 40 % več od načrtovanega. Tudi v krovni družbi GEN energija so presegli na-
črte za več kot 40 %, prihodki so bili na ravni 200 milijonov evrov, od tega čisti dobiček 25 milijonov evrov.

je poudaril Novšak. K takšnim 
rezultatom je prispevalo vseh 
1300 zaposlenih v skupini, ve-
čina med njimi z visoko izo-
brazbo in veliko izkušnjami, 
in vodstva posameznih družb 
v skupini. Novšak je izposta-
vil tudi pomen izkoriščanja si-
nergije med proizvodnjo vodne 
in jedrske energije, kar je lah-
ko dobra osnova za dolgoroč-
no oskrbo vseh razvitih držav 
v svetu.

INVESTICIJSKO MED 
NAJVEČJIMI

Družbe v skupini so v lanskem 
letu izvedle za 100 milijo-
nov evrov naložb, kar skupino 

GEN uvršča med investicijsko 
najbolj dejavne poslovne sku-
pine v Sloveniji. Med pomemb-
nejšimi sta bila zelo zahteven 
remont v jedrski elektrarni Kr-
ško in dokončanje plinskega 
bloka 6 v Brestanici, oktobra 
so uspešno zaključili enoletno 
poskusno obratovanje HE Bre-
žice. V letošnjem letu načrtuje-
jo še večji obseg naložb, za več 
kot 110 milijonov evrov. Inten-
zivno pripravljajo dokumenta-
cijo in pridobivajo potrebna so-
glasja za izgradnjo HE Mokrice. 
»Pridobili smo okoljevarstveno 
soglasje, na katerega so bile si-
cer vložene pritožbe. Priprav-
ljamo projektno dokumenta-
cijo za gradbeno dovoljenje, 
deloma je že v teku razpis za 
opremo in v pripravi je razpis 
za gradbena dela. Računamo, 
da bomo v drugi polovici leta 
začeli z izgradnjo oz. položili 
temeljni kamen na zemljišču, 
ki bo v lasti države, ne pa za-
sebnikov,« je povedal Novšak. 
Pred novim letom so dali tudi 
soglasje za začetek razpisa za 
izgradnjo plinskega bloka 7 v 
TEB, nato pa bodo stare turbi-
ne postopoma izločili iz pogo-
na. V NEK bodo jeseni izvedli 
redni remont, v okviru kate-
rega bodo pričeli s tretjo fazo 

varnostne nadgradnje in s po-
stopki, povezanimi z izgradnjo 
suhega skladiščenja izrabljene-
ga goriva. 

JEK 2 IN SREDNJA SAVA

Osrednji strateški razvojni iz-
ziv skupine GEN je projekt 
JEK 2, ki ga, kot večkrat pou-
darja Novšak, zaradi njego-
vih prednosti na področju ure-
sničevanja ciljev zanesljivosti 
in konkurenčnosti oskrbe ter 
podnebnih ciljev potrebujemo 
že danes. V skupini GEN so na 
projekt JEK 2 pripravljeni, pot-
rebujejo pa politično voljo in 
večjo družbeno sprejemljivost. 
Kot pravi Novšak, se v svetu 
gradi več kot 55 novih jedrskih 
reaktorjev, tudi v Evropi. Želi-
jo si imeti tudi aktivnejšo vlo-
go pri gradnji hidroelektrarn 
na srednji Savi, čeprav gre za 
zahtevnejši projekt kot na spo-
dnji Savi, saj bodo objekti draž-
ji, proizvodnja električne ener-
gije pa manjša. »Želimo, da bi v 
času gradnje HE Mokrice pri-
dobili dokumentacijo in dovo-
ljenja, da bi nato šli z našo in-
vesticijsko ekipo in gradbeno 
operativo na srednjo Savo,« je 
zaključil Novšak.
� Peter�Pavlovič

Martin�Novšak�je�na�čelu�GEN�
energije�že�od�leta�2005.

1276 gospodarskih subjektov 
(gospodarske družbe in sa-
mostojni podjetniki) iz obči-
ne Krško je v navedenem letu 
(za leto 2018 bodo podatki 
objavljeni šele jeseni letos op. 
p.) v povprečju ustvarilo dob-
rih 2,7 milijona evrov prihod-
kov. Ne glede na visoko kotira-

Prihodki in zaposleni v podjetjih

Občina Krško v državnem vrhu
POSAVJE – Občina Krško se po analizah projekta Zlati kamen, ki ga za podjetji SBR in Planet GV kot lastnika 
navedene blagovne znamke analitično izvajajo strokovnjaki s slovenskih univerz, po gospodarskih subjek-
tih, ki so v letu 2017 ustvarili največ prihodka, uvršča na visoko četrto mesto v slovenskem merilu.

nje po ustvarjenih 
prihodkih pa je 
občina po številu 
zaposlenih rangi-
rana na 41. mes-
to oz. so podje-
tja zaposlovala v 
povprečju 5,3 za-
poslene (sloven-
sko povprečje 4,7 
zaposlenih/podje-
tje). Za primerjavo 
in kot zanimivost 
naj ob tem navede-
mo, da na vrhu le-
stvice po obeh na-
vedenih kazalcih 
– po prihodku in 
številu zaposlenih 
– kraljuje majhna 
občina Odranci, lo-
cirana v 'glavi slo-
venske kokoške', torej v Prek-
murju, ki šteje le dobrih 1.650 
prebivalcev. Tamkajšnjih 58 
gospodarskih subjektov (naj-
večja med njimi CARTHAGO 
proizvodnja avtodomov in BP 
BLISTER PACK - SISTEMI ) je v 
letu 2017 ustvarilo dobrih 3,6 
milijona evrov prihodka, zapo-
slovali pa so v povprečju 17,6 
oseb/podjetje.

Če vzamemo pod drobnogled 
še ostale posavske občine. 

Tako po prihodku podjetij kot 
številu zaposlenih v njih je 
presenetljivo visoko uvrščena 
občina Kostanjevica na Krki. 
Tamkajšnjih 90 gospodar-
skih subjektov je zaposlovalo 
v povprečju 6,7 zaposlenih, po 
čemer je občina v slovenskem 
merilu zasedla visoko 19. mes-
to, z ustvarjenimi 728.208 evri 
prihodkov pa prav tako med 
212 občinami še vedno visoko 
39. mesto. Sledi občina Rade-
če, ki je z povprečjem 3,6 za-

poslenih v 175 gospodarskih 
subjektih zasedala 96. mesto, 
s 453.616 evri ustvarjenih pri-
hodkih pa 86. mesto. Po števi-
lu zaposlenih je bila sicer bo-
lje uvrščena občina Sevnica 
– na 68. mesto, saj je 760 go-
spodarskih subjektov v pov-
prečju zaposlovalo 4,4 osebe, 
je bila pa zato za 19. mest nižje 
– na 105. mesto – uvrščena po 
ustvarjenem prihodku, saj so 
ga tamkajšnji gospodarski su-
bjekti ustvarili v višini 392.053 
evrov. Občina Brežice se je po 
številu zaposlenih uvrstila na 
117. mesto in na 116. mes-
to po prihodku gospodarskih 
subjektov. 1222 gospodarskih 
subjektov je imelo v povprečju 
3,2 zaposlena, ustvarili pa so 
361.630 evrov prihodkov. Po 
navedenih kazalcih se prav na 
repu slovenskih občin nahaja 
občina Bistrica ob Sotli, v ka-
teri je imelo 56 gospodarskih 
subjektov v povprečju 2,1 za-
poslenega na podjetje, s čimer 
je bila uvrščena na 192. mes-
to, še slabše – na 199. mesto 
med 212 občinami – pa po pri-
hodkih, ki so jih na letni rav-
ni ustvarili v višini 132.820 
evrov.
 Bojana Mavsar, 
� foto:�M.�MIrt

PROIZVODNJA – december 2018

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinska bloka 
PB2 in PB3 71.496 3 2

CPB 18, 8280 Brestanica

KOEL - ekstra lahko kurilno olje

KRŠKO – Upravni odbor Regio-
nalne razvojne agencije Posavje 
je 17. januarja Martina Bratani-
ča ponovno imenoval za direktor-
ja agencije in predlagal občinskim 
svetom občin ustanoviteljic, da po-
dajo soglasje k njegovemu imeno-
vanju. Bratanič, ki je prvi mandat 
direktorja RRA Posavje nastopil 
leta 2010, drugega pa 2015 (vmes 
je bil cca. eno leto v. d. direktorja), 
se je kot edini kandidat prijavil na 
novembra lani objavljen razpis za 
izbor direktorja. Upravni odbor RRA Posavje, ki ga sestavljajo 
Ana Bercko – predsednica, Patricia Čular – podpredsednica, 
Melita Čopar, Judita Lajkovič, Brigita Stopar, Zvone Košmerl, 
Darko Gorišek in Nataša Šterban Bezjak, je decembra opravil 
razgovor s kandidatom, o njegovem izboru pa je odločal na tok-
ratni seji. »Seveda sem vesel, da mi so mi člani upravnega odbora 
zaupali vodenje RRA Posavje še za naslednja štiri leta.,« je za naš 
časopis povedal Bratanič. Glede novih usmeritev oz. nadgradnje 
dosedanjih pa je dodal: »Zagotovo bomo večjo težo dali sodelo-
vanju v evropskem teritorialnem prostoru in se še bolj ukvarja-
li ne samo s tem, kaj še narediti (naš okvir delovanja nam ne na-
zadnje najbolj nazorno določa Operativni program in Regionalni 
razvojni program), ampak tudi, kako te stvari narediti.« Bratani-
čevo imenovanje morajo v roku 45 dni potrditi še občinski sve-
ti vseh šestih posavskih občin.  P. P.

Brataniču se obeta še en mandat

Martin�Bratanič
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Družba HESS, d.o.o. je v letu 2018 na objektih HE 
Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Breži-
ce skupaj proizvedla 590 GWh električne energi-
je. Preteklo leto so zaznamovale ugodne hidrološke 
razmere za proizvodnjo električne energije, pred-
vsem v prvi polovici leta in potem še v mesecu no-
vembru, kar se je odrazilo tudi na višji realizirani 
proizvodnji, ki je tako presegla letni plan za dobra 
2 %. Poleg električne energije, proizvedene iz hi-
droelektrarn, je družba HESS v letu 2018 proizved-
la še 176 MWh električne energije iz sončne elek-
trarne MFE Evrovartrade v Kisovcu. 

Po uspešno zaključenem enoletnem poskusnem 
obratovanju in v oktobru 2018 pridobljenem upo-
rabnem dovoljenju je tudi HE Brežice sedaj v re-
dnem obratovanju in ima vlogo edine stalno zase-
dene hidroelektrarne v verigi štirih hidroelektrarn na 
spodnji Savi, od koder je možno upravljati in nadzi-

rati delovanje gorvodnih hidroelektrarn in visokovo-
dnega razbremenilnika na akumulaciji HE Brežice. 

Na področju vzdrževanja so bila v preteklem letu, 
skladno z letnim planom 
vzdrževanja, izvede-
na vsa načrtovana dela, 
kar je zagotavljalo var-
no in zanesljivo proizvo-
dnjo električne energije. 
Na nekaterih sistemih, 
napravah in opremi po-
samezne hidroelektrar-
ne so bile izvedene tudi 
nekatere modifikacije, 
s katerimi je izboljšana 
varnost in zanesljivost 
obratovanja ter omogo-
čeno lažje vzdrževanje. 
V preteklem tednu so se 
že pričele tudi prve redne 
vzdrževalne aktivnosti, 
načrtovane za leto 2019. 

www.he-ss.si

Proizvodnja električne 
energije v letu 2018 

Hidroelektrarna Krško
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Proizvodnja električne energije
iz HE v letu 2018

HE Boštanj    
HE Arto - Blanca     
HE Krško
HE Brežice

Ste se kdaj vprašali, kaj se zgodi s hrano, ki jo vržete v smeti ali v 
straniščno školjko in koliko ste s tem brez potrebe onesnažili pla-
net? Kaj pa dejstvo, da ste s tem zavrgli tudi kar precej denarja?
Živimo v svetu, ki je poln protislovij. Na eni strani imamo tretji 
svet, kjer ljudje živijo v pomanjkanju. Na drugi strani je razviti svet, 
kjer ima naša potrošniška družba vse dobrine na »dosegu denar-
nice«. Z razsipnim načinom življenja ustvarjamo ogromne količi-
ne odpadkov, med katerimi je žal tudi še povsem uporabna hrana. 

POVPREČEN SLOVENEC VRŽE V SMETI PRIBLIŽNO 163 EVROV
Z vso hrano, ki jo zavržemo, bi lahko vsako leto nahranili tri mili-
jarde ljudi, kar je štirikrat več, kot je vseh lačnih ljudi na svetu. V 
Sloveniji v šolah, gostilnah in drugih ustanovah (v vrtcih, bolnišni-
cah, domovih za ostarele), kjer strežejo hrano, v povprečju nas-
tane 19 % vse zavržene hrane. Večina zavržene hrane nastane v 
naših domovih. 

Vsi Slovenci v enem letu skupaj zavržemo več kot 320 milijonov 
evrov – to je znesek, s katerim bi lahko zgradili še eno 
hidroelektrarno v Brežicah z vso pripadajočo infrastrukturo! 

V ŠOLAH IN VRTCIH ZAVRŽEMO TUDI DO 12.000 KG HRANE 
LETNO

V sklopu pilotnega projekta, v katerem smo izvedli tehtanje odpa-
dne hrane v nekaterih posavskih šolah in vrtcih, smo ugotovili, da 
se v šolah in vrtcih v Posavju zavrže od 2.500 kg (na manjših šo-
lah) do več kot 12.000 kg hrane (na večjih šolah) na leto. Navkljub 
prizadevanjem koordinatorjev šolske prehrane in kuharskih sku-
pin, otroci vseh starostnih skupin zavržejo preveč hrane - največ 
zelenjavnih jedi (zelenjavne enolončnice in zelene prikuhe), pol-
nozrnatega kruha in rib. Glavni dejavniki za zavrženo hrano so v 

največji meri povezani s 
prehranjevalnimi navada-
mi otrok, v manjši meri pa 
z velikostjo obroka. Otro-
ci so precej izbirčni, kar je 
povezano z navadami, saj 
raje jedo tisto, kar uživajo 
doma. Če jedi ne poznajo, 
je v največjih primerih tudi 
ne bodo pojedli.

STARŠI NOSIMO ODGOVORNOST ZA OTROKOVE 
PREHRANJEVALNE NAVADE 
Dejstvo je, da starši sooblikujejo otrokove navade. Zdrave prehra-
njevalne navade otroci pridobivajo ob opazovanju svojih staršev, 
ki tudi sami posegajo po zdravi prehrani in imajo do nje spoštljiv 
odnos. Starši svoj odnos do hrane kažejo tudi tako, da poskrbi-

jo za pravočasno odjavo obro-
ka v primeru odsotnosti otro-
ka v vrtcu ali šoli. Ker imajo 
starši pomembno vlogo pri 
postavljanju dobrih temeljev 
za srečno in zdravo samostoj-
nost otrok, je čas, ki je v dru-
žini namenjen učenju življenj-
skih vrednot, izredno pomemben. Med njimi naj bo prostor tudi 
za učenje o zdravem prehranjevanju in o spoštljivem odnosu do 
hrane.

Okoljevarstveni projekt »Zeleno Posavje – za naravo in zdravje« 
združuje komunalna podjetja z območja celotnega Posavja in je 
odličen primer medsebojnega sodelovanja za skupno dobro. V 
okviru projekta spodbujamo ponovno uporabo stvari, krožno go-
spodarstvo, manj zavržene hrane in ločeno zbiranje odpadkov (je-
dilno olje, kavna usedlina). 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Kaj lahko za manj zavržene hrane stori vsak od nas? 

1. Načrtujmo jedilnik.
2. Načrtujmo nakupe živil.
3. Poskrbimo za pravilno shranjevanje živil.
4. Preverimo datume trajanja živil.
5. Vzdržujmo red živil in jedil v hladilniku.
6. Servirajmo manjše obroke, saj lahko po potrebi hrano še 

dodamo.
7. Ostanke hrane domiselno uporabimo za nove jedi.
8. Podarimo višek hrane.
9. Bodimo zgled mlajšim – poučimo jih o zdravi prehrani in o 

tem, zakaj je treba uživati raznovrstno hrano.

Gospodinjstvo v Sloveniji 

kupi 380 kg
hrane na 
posameznega
lana

zavr e 3 kg
hrane na 
posameznega 
lana  te a  
loveka

med odpadki 
kon a hrana v 
vrednosti 3 
EUR

strošek
03  EUR

HRANA NI  ZA V SMETI!

 +1/3

posavskih šolah in vrtcih
od 10 %
do 40 %

POSAVJE – Marsikdo med vami bo zaradi navedenega naslo-
va odkimal z glavo, pa vendar drži: Radeče sodijo med naj-
večja slovenska mesta, vsaj po deležu prebivalstva občine, 
ki prebivajo v mestnem središču.

V Sloveniji ima v 
212 občinah le 73 
naselij status mes-
ta, med njimi tudi 
Brežice, Kostanje-
vica na Krki, Kr-
ško, Radeče in Sev-
nica. Status mesta 
so mesta pridobi-
la na podlagi raz-
ličnih predpisanih 
kriterijev, poleg velikosti, ekonomskih kazalcev, gostote prebi-
valstva idr. tudi na podlagi upoštevanja zgodovinskega razvo-
ja in s tem že v preteklosti podeljenega in v novodobnem času 
priznanega statusa. Kostanjevica na Krki sodi tudi med najsta-
rejša slovenska mesta, saj je status mesta pridobila že okoli leta 
1215 (Brežice l. 1322, Krško l. 1477, Radeče l. 1925 in Sevnica 
l. 1959 – pred tem trg).
A če se vrnemo na umestitev Radeč, pa tudi Kostanjevice na 
Krki med največja slovenska mesta po številu prebivalstva: gre 
za skupno število občanov, ki prebivajo v mestih, ki sta hkrati 
tudi sedeža istoimenskih občin. Po podatkih 1. 1. 2018 je v ob-
čini Kostanjevici na Krki živelo skupno 2.437 prebivalk in pre-
bivalcev, od tega jih je v mestu živelo 720 ali 30 % prebivalstva 
občine (kar je enak odstotek kot denimo v občini Tolmin, ki šteje 
okoli 11.150 prebivalcev). V občini Radeče je v enakem obdob-
ju prebivalo 4.211 občank in občanov, od tega jih je v Radečah 
živelo 2.033 ali 48 % vsega prebivalstva občine, kar je primer-
ljiv odstotek z veliko večjima mestoma Kamnik in Koper. V vseh 
ostalih posavskih mestih je bil odstotek prebivalstva mesta niž-
ji: v mestu Krško je prebivalo 27 % prebivalcev občine ali 7.097 
od skupno 25.833 prebivalcev, v mestu Brežicah 28 % ali 6.759 
od skupno 24.086 prebivalcev ter v mestu Sevnica 26 % ali 4.476 
občank in občanov od skupno 17.466 prebivalcev. Sicer pa ima v 
slovenskem prostoru najvišji delež prebivalcev, ki živijo v mestu, 
Mestna občina Ljubljana. Od skupno okoli 290.000 prebivalcev 
jih zgolj 3 % živi izven mesta Ljubljana. Po tem kriteriju je z 88 % 
prebivalcev občine, ki živijo v mestu, drugo največje slovensko 
mesto Mežica, na tretjem mestu pa z 85 % prebivalstva Maribor.
 B. Mavsar

Radeče med največjimi mesti
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ROVIŠČE PRI STUDENCU – 22. decembra je Društvo za razvoj 
podeželja in turizma Rovišče pripravilo poseben program 
za mlajše in starejše krajanke ter krajane, ki jih je s svojim 
prihodom prvič razveselil tudi Božiček.

»December je mesec pričakovanj, veselja in obdarovanj. Marsik-
je je obisk Božička vsakoletna stalnica in so pričakovanja samo-
umevna, a to ne velja za otroke iz Rovišč, ki so v tem kraju prvič 
dočakali Božička,« je sporočil predsednik društva Franci Žibert. 
»Ko se je sonce umikalo večeru, se je dom krajanov začel polniti 
in dvorana je s toplino sprejela 22 otrok, njihovih staršev in dru-
gih obiskovalcev. Prijetno vzdušje je postalo še bolj toplo, ko je 
domačinka Jelka Pleško Gorenc z animacijo stopnjevala priča-
kovanje, otroški zborček je zapel nekaj pesmic in nato je končno 
vstopil Božiček. To je bil njegov prvi obisk v domu krajanov. V 
tako majhnem kraju, kot je Rovišče. Po umirjenem nagovoru je 
otrokom razdelil darila in nekateri so se z njim fotografirali. V 
očeh otrok je bilo čutiti veselje in prav tako v Božičkovih, ki se je 
kmalu odpravil na pot, saj so ga zunaj že čakali jelenčki in sani,« 
je opisal vzdušje ter dodal, da se v zadnjih letih povečuje število 
otrok v kraju, kjer je vedno več mladih družin. »Na podeželje se 
vrača življenje,« je ponosno ugotovil in nadaljeval, da je uro kas-
neje sledil še program, ki je bil namenjen starejšim. Njihov sok-
rajan Slavko Gorenc jim je razkril skrivnosti priprave dobrega 
tatarskega bifteka, ki so ga tudi degustirali. Za dodatno decem-
brsko praznično vzdušje so pri domu krajanov, ki stoji v bližini 
cerkve sv. Urha, postavili še jaslice, jelenčke in novoletno smre-
ko. »Srečno v letu 2019!« je še zaželel predsednik Društva za ra-
zvoj podeželja in turizma Rovišče.  S.�R.,�foto:�F.�Žibert

V lanskem letu je cerkev dobila 
trdne temelje, saj so se že pred 
časom zaradi starosti v stran-
ski kapeli sv. Frančiška Ksa-
verja pojavile razpoke. Ureje-
no je bilo tudi odvodnjavanje, 
saniran kamniti tlak pod zvo-
nikom in z izravnavo platoja 
nekoliko preoblikovana nepo-
sredna okolica. Domači župnik 
Ludvik Žagar je na štefanovo 
za opravljeno delo, ki ga je ob 
posameznikih finančno pod-
prla tudi Občina Krško, izrekel 
molitve, ga blagoslovil in ob 
besedah zahvale izrekel priso-
tnim tudi prošnjo za podporo 
– z ofrom.

Svečani blagoslov je bil le del 
štefanovanja. Priprave na tra-
dicionalni praznik Krškega 
gričevja se začnejo zgodaj. Go-
spodarske naloge imata zlas-
ti cerkvena ključarja (cek-
meštra), soimenjaka Jožeta 
Božiča iz Ivandola, ki s sode-
lavci in pod vodstvom župni-
ka poskrbita tudi za organiza-
cijo žegnanja, nekdaj pa so pri 
cerkvi imeli še kamerarja. K 
soseski spadajo vasi: Nemška 
vas, kjer stoji cerkev, Ivandol, 
Kobile in Nemška Gora, ki sku-
paj tvorijo eno od vaških skup-

ŽUPELEVEC – Tudi v mesecu 
decembru 2018 je PGD Žu-
pelevec pripravilo obdarova-
nje za vse otroke iz svojega 
rajona. Za uvod je poskrbe-
la skupina najmlajših članov 
z uprizoritvijo pravljice Moj-
ca Pokrajculja, nato pa jih je 
obiskal Božiček (na fotogra-
fiji). Obdarili so 50 otrok. Za 
pomoč pri obdaritvi se zah-
valjujejo: Krajevni skupnosti 
Kapele, Eko avto d.o.o. – Av-
toodpad Volovec, Zavaroval-
nici Triglav Krško, Sanji Štu-
par, Avtoline Krško, Bibo Brežice, Vilja Globoko d.o.o., Policijski 
postaji Brežice, Avtoličarstvu Radanovič s.p., Vulkanizerstvu Fur-
lan, Vulkanizerstvu »Puba« Andrej Jelčič s. p., Kmetijski trgo-
vini Cerjak, Trgovskemu centru Globoko – Mediteran produkt, 
Komunali Brežice, Deržič – Drezga d.o.o., Peninam Istenič, Fri-
zerstvu FRU-FRU Martina Kocjan s.p., Francu Križančiču, Ma-
sažam Monca Simona Kozole s.p., Metodu Laknerju s.p. in Gostil-
ni Erban.  Vir:�PGD�Župelevec�

Rovišče obiskal Božiček

Božiček�je�v�Rovišču�razveselil�ne�le�otroke,�ampak�tudi�sta-
rejše krajanke in krajane.

Blagoslov konj in obnove cerkve
NEMŠKA VAS – Iz starih zapisov zvemo, da v Krškem gričevju sv. Štefana, prvega mučenca katoliške cerkve, 
slavijo že okoli 670 let. Tudi letos je bil shod vaščanov bližnjih in daljnih krajev množičen, saj je 26. decem-
ber tudi praznik domovine in dela prost dan, z blagoslovom pa so bila zaključena tudi obnovitvena dela, ki 
so skozi leto pod nadzorom spomeniškovarstvene službe potekala v cerkvi. 

nosti, Volovnik, Libelj, Spodnje 
Dule in Golek, pridružene pa 
so vasi Vrhulje in Kalce, ki so-
dita v krajevno skupnost in žu-
pnijo Veliki Trn, ter Brezovska 
Gora in Brezje iz KS Senuše, 
ki tradicionalno spadata pod 
zvon sv. Lucije. 

Štefanovanje z blagoslovom 
konj je pri tej cerkvi dokumen-
tirano za 19. stoletje in ima ne-
katere stalne oblike. Za izvedbo 
poskrbijo vasi. Cvetne girlande 
so tokrat pletli v Nemški Gori, 
skupaj z Ivandolčani. Smreko 

za mlaj tradicionalno priskr-
bijo Spodnje Dule, »fantovska 
skupnost« soseske jo postavi v 
soboto pred žegnanjem. Izpred 
župnijske cerkve v Leskovcu 
so šestič krenili pohodniki po 
Štefanovi poti pod vodstvom 
predsednika KS Leskovec Jo-
žeta Olovca. Bilo jih je nad 30 
in kot leto poprej so se ustavili 
na meji soseske, v Libelju, kjer 
jih je sprejela družina Voglar. 
Manjša skupina pohodnikov je 
prišla tudi iz Velike vasi. Med 
darovanjem svete maše se je 
zbralo osem konjenikov in ena 

vprega, po blagoslovu konj so 
prejeli Štefanov pečat. Vse ko-
njenike in pohodnike pogostijo 
s kruhom in kranjsko klobaso, 
kar omogoči Krajevna skup-
nost Leskovec pri Krškem, tra-
dicionalno pa prisotni lahko 
dobijo čaj in vino, za kar poskr-
bijo sodelavci iz soseske.

Tudi mašni obred sledi tra-
dicionalni obliki, ki vključuje 
Štefanovo trdno vero in ljube-
zen, ki naj preideta na zbrane, 
zahvalo Bogu za lepo domovi-
no, »v katero nas je postavila 
njegova previdnost«. Opravil 
ga je župnik Ludvik Žagar ob 
sodelovanju bogoslovca Jako-
ba Piletiča, ki v župniji opra-
vlja pastoralno prakso, in Izto-
ka Starca, ki ga s podružnično 
cerkvijo povezujejo družinske 
korenine. Sveto noč, Glej, zvez-
dice božje in druge najlepše 
adventne pesmi je prepeval 
Mešani župnijski pevski zbor 
pod vodstvom Kristine Lov-
šin Salmič. Na koncu je du-
hovnik blagoslovil še vodo, sol 
in konje, zbrani so si izmenjali 
prisrčna voščila, pohodniki pa 
spet krenili v lep zimski dan. 
� Ljudmila�Šribar,�
� foto:�Anton�Hruševar

Blagoslov�konj�je�opravil�leskovški�župnik�Ludvik�Žagar.

Božiček v Župelevcu

BOŠTANJ – Prvo soboto v novem letu je v boštanjski župnijski 
cerkvi potekal božični koncert Okteta Jurija Dalmatina z gosti. S 
solističnim nastopom je navdušil baritonist Jure Klenovšek, na 
flavti pa učenki Glasbene šole Sevnica Zala Plazar in Ivana Se-
šlar. Oktet iz Boštanja, ki v letošnjem letu obeležuje 55 let ne-
prekinjenega delovanja, sestavljajo Tine Bec, ki je tudi umetni-
ški vodja, Marko Plazar, Andrej Sešlar, Marjan Hribar, Matej 
Fon, Andrej Lisec in Gorazd Zupanc. S svojim bogatim glasbe-
nim repertoarjem se bodo prihodnji mesec predstavili tudi slo-
venskim izseljencem v Argentini, na koncertu v domači župni-
ji pa so se predstavili z najlepšimi božičnimi napevi in navdušili 
občinstvo, ki jih je za vsako skladbo nagradilo z dolgim aplavzom. 
Božični koncert so zaključili s skladbo Sveta noč, ki je v lanskem 
letu obeležila 200-letnico prve izvedbe. 
Nekaj prijaznih besed je namenil vsem navzočim tudi domači žu-
pnik Fonzi Žibert, ki je med drugim dejal, da si je treba vzeti čas 
zase in za tiste, ki jih imamo radi.  S. R.

KRŠKO – Društvo Naša pesem Brestanica je 5. januarja v Dvora-
ni v parku v Krškem pripravilo koncert »Ko odbije polnoč«, na 
katerem je že tradicionalno tudi letos na prvo januarsko soboto 
zazvenela praznična pesem. Uvodoma je številne zbrane nagovo-
rila predstavnica KS mesta Krško Meta Fekonja, ki je izrazila za-
dovoljstvo nad organizacijo tovrstnega koncerta, zaželela še ve-
liko ustvarjalnih trenutkov in sreče v novem letu. Prazničnemu 
času primerno so ob klavirski spremljavi Nike Tkalec koncerti-
rali Marko Železnik, Anja Žabkar, Klemen Šterk in Anja Ko-
zinc. Slednja je na citrah s kvartetno zasedbo, ki so jo poleg nje 
sestavljali še trobentač Marko Kozinc, klarinetist Leon Drstven-
šek in Klara Drstvenšek na prečni flavti, pripravila instrumen-
talno-pevski vložek. Tjaša Repše je kot pravljična vila s pravljič-
nim pridihom povezovala pevske nastope ter risala like neznanih 
oseb, ki so se znašle ob ognju. Na koncu je odstrnila sporočilno 
noto, kako lahko v sebi skozi omenjene junake prepoznamo svo-
je lastnosti ter iz sebe prikličemo vse dobro.  M. H.

Koncert boštanjskega okteta

Oktet�Jurija�Dalmatina�je�nastopil�v�domači�župnijski�cerkvi.

Peli, ko je odbila polnoč

Nastopajoči�na�ponovoletnem�koncertu

LESKOVEC�PRI�KRŠKEM�–�27.�decembra�je�v�leskovški�šoli�po-
tekalo�že�tradicionalno�prednovoletno�druženje�krajanov,�ki�
ga�je�organizirala�KS�Leskovec�pri�Krškem.�Srečanje�je�pope-
stril�Rajhenburški�oktet�z�gosti�–�solistkama�Anjo�Žabkar�in�
Stanko�Macur,�na�klavirju�jih�je�spremljala�Špela�Avsenak,�na�
kitari�Zoran�Košir,�na�bas�kitari�pa�Urban�Cedilnik.�Predsed
nik�sveta�KS�Leskovec�Jože�Olovec�se�je�zahvalil�vsem,�ki�so�se�
udeležili�srečanja,�jim�zaželel�srečno�2019�ter�jih�povabil�na�
druženje�ob�prigrizkih�domačih�dobrot,�ki�so�ga�pripravile�
članice�Aktiva�kmečkih�žena�Krško�polje.�Glasbeni�večer�ali�
druženje�je�povezovala�Manca�Marinčič.�  A. H.

BOŠTANJ – 12. decembra so se članice in člani Ilco društva 
Posavje poveselili na prednovoletnem srečanju v boštanjskem 
gostišču Felicijan, kjer je zbrane uvodoma nagovoril predsednik 
društva Alojz Zorko. Zahvalil se je za udeležbo na vseh lansko-
letnih srečanjih ter zaželel, da bi tudi v letu 2019 skupaj ustva-
rili pester in zanimiv program. Pozdravil je tudi gostji – Sonjo 
Druks, ki je podpornica društva, in predstavnico Občine Sevni-
ca Mojco Sešlar ter tri člane, ki so se srečanja udeležili prvič. Po-
sebno voščilo za okrogli življenjski jubilej je namenil gospe Mi-
helin, ki je napolnila šest desetletij, ter gospe Volk in gospodu 
Vrisku za 70 let. Prazničnemu kosilu je sledilo še veselo druže-
nje ob plesu, ki ga je na harmoniki spremljal Blaž, ob odhodu do-
mov pa so vsi prejeli koledarje in kozarčke z okusnimi sestavina-
mi ter receptom za izdelavo brusničnih piškotov. 
 Vir:�Ilco�društvo�Posavje

Prednovoletno srečanje s plesom
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Na tokratnih tematskih straneh vam predstavljamo pogle-
de posavskih strokovnjakov o pomenu zdrave prehrane, gi-
banja, sproščanja in nege telesa. Na splošno je vsem znano, 
da je vse prej našteto pomembno, vendar splošni kazalniki 
zdravja potrjujejo, da ljudje premalo poskrbimo za svoje 
telo in zdravje. Na koncu pa vam odstiramo tančico estet-
ske kirurgije in pomlajevalnih kozmetičnih posegov, ki so 
vse bolj uveljavljeni tudi pri nas. Vabljeni k branju.  Ur.TEMATSKE STR ANI  POSAVSKEGA OBZORNIK A,  24.  januar  2019

Hrana in kozmetika za zdravje in mladost
Le kdo si ne želi biti zdrav, energičen in ob vseh naporih izgledati lepo!? 
Morda se sliši nemogoče, vendar je v resnici zelo preprosto, le naše ce-
lice je potrebno nahraniti s pravimi snovmi. Od znotraj s pravo kombi-
nacijo hrane in od zunaj z naravno kozmetiko.

Ste vedeli, da je bio hrana do 
8x bogatejša z vitamini, mi-
nerali in hranili? Npr. vitamin 
C tvori kolagen. Najdete ga v 
papriki, ohrovtu, kiviju … Ko-
renje in rdeča pesa vsebuje-
ta betakaroten in vitamin A, 
ki sta ključna za sijočo kožo 
in tvorbo novih celic. Začim-
be prekrvavijo celice in daje-
jo energijo. Zdrave maščobe 
naredijo kožo gladko in sijo-
čo: vsebuje jih avokado, semena, oreščki, kalčki, tofu … Z omega-3 
boste poskrbeli za hidracijo. Špinača čisti kožo in zelena preprečuje 
dehidracijo ter suho kožo. Temna čokolada deluje proti staranju kože, 
večji je odstotek kakava, bolj spodbuja krvni obtok in s tem koži povr-
ne zdrav videz. Pijte mlačno ali/in kokosovo vodo za regeneracijo, do-
dajte limonin sok in MSM (mineral lepote) in spet boste zasijali v svo-
ji naravni lepoti.

Za zunanjost uporabljajte 100 % rastlinska bio olja (arganovo, avoka-
dovo, šipkovo …) in jih nanašajte vedno na rahlo vlažno kožo. Če ste za-
govorniki krem, izberite naravno kozmetiko različnih vrhunskih znamk: 
100 % Pure, dr. Hauschka, Zelišča Cvetka, Florame... Svojo lepoto pa 
poudarite z naravnimi in veganskimi mineralnimi pudri, korektorji, sen-
čili, šminkami in barvami za lase.

DOVOLITE SI NARAVNO USTAVITI ČAS. 
Obiščite nas! Z veseljem vam bomo prisluhnili in svetovali.

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

IZKLJUČNO ŽENSKI FITNES in VADBE

Vabljene na skupinske vadbe: 

VITAJA Body (FIT TELO, ZDRAV ŽIVLJENSKI 
SLOG IN IZGUBA ODVEČNIH MAŠČOB) 

ZUMBA (PLESNA REKREACIJA V RITMIH SALSE) 

VITAJA Fit (REKREACIJA ZA CELO TELO / TNZ)

www.studio-vitaja.si

Intuitivna svetovanja,
energijske terapije in

četrtkove vodene meditacije       

W W W.MASAZAMONCA.SI
CKŽ 35, Krško  040/740-204                                             

TERAPEVTSKE, 
ANTISTRES 

IN ENERGIJSKE 

MASAŽE

DELAMO MLADI, PO LETIH IN SRCU, 
STROKOVNO USPOSOBLJENI IN VAS 

PRIČAKUJEMO Z VESELJEM IN ODPRTIM SRCEM

nega obraza po sistemu Dermalogica
kemični pilingi po sistemu Dermaceu�c
manikure in permanentno lakiranje
estetska in medicinska pedikura
masaže (klasična, refleksna, manualna, energetska)
Assec Bars tretma
depilacija
ličenje in permanentni (ta�oo) make up
krioterapija (zamrznitev in odstranitev motečih 
izrastkov na koži)

Tu se bomo osredotočili bolj 
na videz človeškega telesa, ki 
v sodobni družbi zaseda pre-
cej pomembno mesto. 

Že stari Grki so postavili te-
meljna pravila razmerij med 
deli človeškega telesa, dode-
lal ga je še Da Vinci z zlatim 
rezom, ko je razdelil človeško 
telo na idealne proporce, ki ve-
ljajo še danes.

Lepota pa niso le idealni pro-
porci. Je odraz zdravja, ureje-
nosti, negovanosti. Namreč, 
zdravo in negovano telo odra-
ža lepoto ne glede na idealne 
proporce klasične lepote člo-
veškega telesa. Lepota je tudi 
psihološko pogojena z različ-
nimi dejavniki iz našega druž-
benega okolja. Tako postane 
jasno, da je tudi subjektivno 
doživeta. Je odraz trenutnega 
trenda z družbeno normirani-
mi pravilnimi potezami obra-
za in vitalnim telesom. 

Kaj pa »notranja« lepota? Po-
gosto lahko slišimo, da nas 
krasi ravno ta oblika lepote – 
odraža se preko človekovega 
delovanja, odnosa do ljudi in 
okolice ter seveda, najbolj po-
membno, sprejemanja same-
ga sebe. 

KAJ LAHKO SAMI STORIMO 
ZA SVOJE TELO?

Mnogi strokovnjaki medoseb-
nih odnosov pripisujejo pr-
vemu vtisu zelo velik pomen, 
zato je zunanji videz vsekakor 
pomemben člen pri gradnji 
lastne samopodobe. Obstaja 
zanimiva misel, da grdih lju-
di ni, so le urejeni, manj ureje-
ni in tisti, ki zanemarjajo svojo 
zunanjost, ki pa je tesno pove-
zana tudi z zdravjem. 

Zato se bomo najprej loti-
li vprašanja, kaj lahko v prvi 
vrsti sami naredimo za lastno 
zdravje in posledično tudi za 
boljšo samopodobo. 

Prehrana

Vse se začne s prehrano, ki 
jo zaradi hitrega in stresnega 
tempa preveč zanemarjamo. 
Jana Vizler iz Bio prodajalne 
Norma pravi, da je današnji hi-
ter tempo življenja razvredno-
til hrano, kar pomeni, da smo 
pozabili na kvaliteto hrane in 
njen pomen za naše preživet-
je: »Pomembno bi nam mora-
lo biti, kako hranljivo je živilo, 
in ne, koliko pojemo. Bio hrana 
je dokazano tudi do osemkrat 
bolj hranljiva. Vsebuje več vita-
minov, mineralov in posledič-
no nam daje več energije. To 
pomeni, da nimamo potrebe 

po škodljivih prigrizkih, ker jih 
telo ne potrebuje. Lažje razmi-
šljamo in smo manj pod stre-
som, saj se telo lažje spopada 
z zunanjimi vplivi. Naša sto-
rilnost je večja in gibanje laž-
je.« Tudi Klemen Bec, direk-
tor in osebni trener v Studiu 
Vitaja, izpostavlja, da je ravno 
vidik pravilnega prehranjeva-
nja zelo pomemben ob ustre-
zni rekreaciji: »Hiter ritem živ-
ljenja nas sili k hitrim rešitvam 
tudi pri hrani, ki pa je tako ne-
malokrat slaba, preveč kalorič-
na, zaradi takšnega načina živ-
ljenja tudi spuščamo obroke in 
jih takrat, ko jemo, nadome-
stimo z večjo količino hrane, 
kar pa za telo pomeni izjemno 
obremenitev.« 

Gibanje

Poleg zdravega prehranjeva-
nja je, kot že rečeno, zelo po-
membno gibanje oziroma re-
kreacija, saj ne glede na to, ali 
imamo pretežno sedečo službo 
ali smo večji del dneva na tere-
nu, svoje delo izvajamo pravi-
loma s prisilnimi, mnogokrat 
napačnimi gibi in nepravil-
no držo. »Na primer dvigova-
nje težkih bremen v službi, ki 
jih večinoma izvajamo z na-
pačnimi gibi, počasi utruja in 
uničuje telo, medtem ko kon-
trolirano dvigovanje bremen 
v fitnesu ravno obratno krepi 
tiste mišice, ki jih potrebujemo 
pri takšnem delu,« razloži Bec 
in svetuje: »Čeprav vas služba, 
otroci in druge dnevne rutine 
poskušajo prepričati, da v ta-
kšnem svetu pač živimo, vsee-
no poskušajte organizirati svo-
je življenje tako, da si vzamete 
čas zase, postavite vedno sebe 
na prvo mesto, preusmerite 

več energije v urejanje dnev-
nih obrokov, v kvaliteto hrane. 
Pijte več vode in dodajte eno 
uro rekreacije v svojo dnev-
no rutino. Ena ura na dan je le 
4 % vašega dneva. In brez iz-
govorov!«

Motivacija 
s pravilnim pristopom

Pomembna je odločenost, mo-
tivacija in pravilen pristop. 
Mnogokrat ravno v pravilnem 
pristopu pomagajo osebni tre-
nerji, ki z usmerjenimi trenin-
gi, tehnikami izvedbe vaj in 
znanjem o prehrani zelo pri-
pomorejo k doseganju zas-
tavljenih ciljev. Tu pa se poja-
vi dilema, ki jo izpostavi Bec: 
»Čeprav sam kot osebni tre-
ner večkrat delujem tudi kot 
osebni psiholog stranke, bi že-
lel povedati, da primarna nalo-
ga osebnih trenerjev ni moti-
vacija stranke. Motivacija mora 
izvirati iz posameznika, saj je 
notranja motivacija vedno 
najmočnejša.« Na izbiro ima-
mo več različnih vrst rekreaci-
je. Poleg fitnesa, ki je bil včasih 
bolj sinonim za moška mišič-
na telesa, danes pa se vse bolj 
uveljavlja tudi pri ženski popu-
laciji, in individualnega pristo-
pa, so na voljo tudi skupinske 
vadbe, ki so v današnjem času 
zelo priljubljene in dobro obi-
skane med žensko populacijo. 
Pri teh vadbah ne gre zgolj za 
krepitev telesa, temveč kot t. i. 
ventil za sproščanje po napor-
nem dnevu, tednu. Po Beco-
vem prepričanju fitnes oz. tre-
ning za moč ugodno vplivata 
na sproščanje hormona do-
pamina – hormona sreče in 
ugodja.

Zdravo telo je lepo telo
Lepota. Kaj se skriva za besedo lepota? Lahko si jo na primer razlagamo kot simetrijo, skladnost in propor-
cionalnost, ki ni vezana na prostor in čas. S tem poimenovanjem se najbolj približamo objektivnemu pome-
nu lepote, ki jo zaznamo v naravi, naravnih pojavih, človeku, njegovih stvaritvah in še bi lahko naštevali. 

Vitruvijev� človek� Leonarda�
da�Vincija�(wikipedia.com)

Na splošno je znano, da so 
ljudje, ki naredijo nekaj zase, 
bolj zadovoljni, nasmejani, 
imajo višjo samopodobo kot 
tisti, ki ostajajo v svoji coni 
ugodja, nemotivirani in jez-
ni na tiste, ki izgledajo bolje 
od njih. 

� nadaljevanje�na�str.�14
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Dalmatinova ulica 8 v starem mestnem jedru

www.stezicadozdravja.com | telefon: 070 561 071

       s
tezica  do  zdravja

BIORESONANCA
Lidija Božič s. p.

Če želite uživati v čudoviti pomladi, je sedaj čas, 
da začnete reševati alergije na pelode dreves in trav.

031 811 133  
Gramc Alexandra s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško

SPROŠČANJE TER NEGA 
TELESA IN OBRAZA

Na prejšnji strani smo govori-
li o pomenu prehrane, gibanja 
in motivacije, na tem mestu pa 
pozornost namenjamo spro-
ščanju telesa v obliki masaž, 
savn, nege obraza, telesa in las. 

Po besedah Alexandre Gramc 
iz Vita Marin Wellnessa masa-
že ne morejo nadomestiti gi-
banja in utrjevanja mišic, so 
pa kvalitetno dopolnilo za laž-
je funkcioniranje in premago-
vanje vsakodnevnih obvezno-
sti. »Hiter vsakodnevni tempo 
nas sili, da vsak dan le bolj hiti-
mo in si vedno redkeje vzame-
mo čas zase. Stres se poveču-
je, priložnosti za počitek pa je 
vedno manj. Vse to se pozna na 
našem telesu, zdravju, umu in 
spanju. Z masažo lahko na odli-
čen način premagamo 'tegobe' 
vsakdanjika in sebi privoščimo 
prepotrebno sprostitev. Masa-
že je priporočljivo izvajati vsaj 
enkrat mesečno, zelo pripo-
ročljivo pa je uporabljati tudi 
savne, ki zelo dobro vpliva-
jo na zdravje, počutje, pozitiv-
no življenjsko energijo in mla-
dosten videz kože. »Dokazano 
je, da izdatno potenje poma-
ga pri zdravljenju raznih obo-
lenj, blagodejno vpliva in blaži 
razne bolečine v hrbtu in mi-
šicah, pomaga pri hujšanju, saj 
se ob potenju porabi ogromno 

Zdravo telo je lepo telo
kalorij, pospeši presnovo, po-
sledično prebavo, izboljšuje 
spanec, čisti kožo ter izboljša 
telesno in duševno razpolože-
nje,« poudarja Gramčeva.

Na trgu je na voljo nešteto 
kozmetičnih pripomočkov za 
nego in pomlajevanje kože, 
ki obljubljajo svežo in sijo-
čo kožo, ker preprečujejo vi-
dne znake staranja, prekriva-
jo nepravilnosti itn. Pri izbiri 

kozmetike za nego kože Jana 
Vizler iz Norme izpostavlja: 
»Naša koža je ogledalo našega 
zdravja. Premalo ljudi se zave-
da, da je za zdravo, sijočo kožo, 
lase in nohte treba poskrbeti 
najprej od znotraj in nato še 
od zunaj. Zato je simbioza z 
bio hrano in naravno kozme-
tiko odlična kombinacija, ki je 
hitro vidna tudi na koži.« Pred-
laga tudi uporabo trdih mil in 
naravnih šamponov kot tudi 
naravne barve za lase.

Jožica Budič iz Frizerstva 
Hair Style prav tako prisega 
na ekološko nego las. »Ženske 
si že od nekdaj želimo zdra-
ve, bujne in svetleče lase. Se-
veda pa zdravi lasje rastejo le 
iz zdravega lasišča,« začenja 
s svojim pogledom na nego 
las in izpostavi, da si ženska 
v povprečju barva svoje lase 
med 30 in 40 leti. V večini pri-
merov s kemičnimi barvami. 
To je eden izmed razlogov pri 

nastajanju hormonskih mo-
tenj, alergij, zato poleg umiva-
nja las priporoča nego lasišča 
z oljenjem. Poudarja, da so te-
žave z lasiščem v prvi vrsti re-
zultat vsakodnevnega stresa, 
stres pa, kot smo že navedli, 
blaži uravnotežena prehrana 
in dovolj gibanja. Pa smo spet 
na začetku pri zdravi urav-
noteženi prehrani, zadostne-
mu gibanju in samopodobi, ki 
vodi k pozitivnemu sprejema-
nju samega sebe.

ESTETSKA KIRURGIJA 
IN ANTI-AGING POSEGI

Pri nekaterih pa tudi skrb za 
vitalno telo ni dovolj pri do-
seganju želenega stanja. Tu 
predvsem mislimo na določe-
ne nepravilnosti na koži, ki se 
pojavijo zaradi zdravljenja, iz-
postavljenosti škodljivim vpli-
vom okolja (npr. sonce, veter) 
pa tudi zaradi samega narav-
nega procesa staranja telesa. 

Lepotni posegi so odgovor na 
družbeni pojav ljudi, ki niso 
zadovoljni s svojo samopodo-
bo, se težko sprejmejo takšne, 
kot so, in jim to nezado-
voljstvo jemlje preveč energije 
za kvalitetno življenje. Estet-
ska kirurgija je najbolj uve-
ljavljena pri ženski populaciji, 
predvsem je želja po korekci-
jah prsi, na obrazu kot korek-
cije nosu, ušes in vek ter kot 
ginekoestetika (pomlajevanje 
nožnice in stresna urinska in-
kontinenca). Pomlajevalni po-
segi so najbolj pogosti v obliki 
obraznega liftinga, odstranje-
vanja odvečnih maščob na te-
lesu, ohlapne kože in kot ko-
rekcije ohlapnih mišic npr. po 
porodu in shujševalnih tret-
majih. Vse več pa je tudi laser-
skih kozmetičnih posegov pri 
žilnih spremembah, kožnih 
nepravilnostih, odstranjeva-
nju znamenj in posegov zara-
di nevarnih kožnih sprememb.

Če smo o drugih področjih 

nadaljevanje�s�str.�13
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INVISALIGN je estetski sistem zobne-
ga aparata, ki ga predstavljajo snemljive 
prozorne opornice (angl. aligner). Rav-
nanje zob s korekcijskimi opornicami je 
učinkovito, estetsko in neboleče. Oporni-
ce so izdelane iz prozorne plastične mase 
in so na zobeh skoraj neopazne. Invisa-
lign je sinonim za enostavno in tehnično 
napredno ortodontsko zdravljenje. 

Potek zdravljenja z zobnim aparatom 
Invisalign je enostaven in tehnično 
napreden. V naši ordinaciji najprej pre-
verimo in potrdimo, da ste primerni za 
zdravljenje. Imamo najnaprednejšo teh-
nologijo, kjer odtisovanje pri Invisalignu 
ni več potrebno, vaše zobe enostavno po-
skeniramo in scan pošljemo v obdelavo. 
Tako lahko vaše zobe in zagriz vidite 
tudi v 3D obliki. Ko so poravnalci nare-
jeni po meri, so dostavljeni v našo ordi-
nacijo, kjer prejmete niz poravnalcev, ki 
jih boste nosili vsak dan ter menjavali v 
povprečju enkrat na dva tedna.

Na pregled v našo ordinacijo boste pri-
hajali približno na 2 - 3 mesece za spre-
mljanje napredovanja in prejem novih 
poravnalcev. Po zaključku vašega načr-

ta zdravljenja bodo potrebni retinerji za 
vzdrževanje vašega novega nasmeha. In-
visalign je torej najnaprednejša tehno-
logija v ortodontiji, ki je na voljo tudi v 
naši ordinaciji. Če torej povzamemo – za-
kaj INVISALIGN? Je bolj prijeten za paci-
enta, je najbolj estetski zobni aparat do 
zdaj, ne pušča sledi oziroma odtiskova-
nja, zagotavlja boljšo higieno, vsak niz 
poravnalcev je narejen po meri, je snem-
ljiv, udoben in skoraj neviden, prihranite 
tudi na času, saj ob uporabi zobnega apa-
rata Invisalign obiski ortodonta niso tako 
pogosti kot smo jih bili vajeni ob uporabi 
starejših aparatov, brez težav boste lahko 
nosili poravnalce priporočljivih 22 ur na 
dan. Ker so snemljivi, je preprosto vzdr-

ževati redno ustno higieno. Ob napredo-
vanju, pri čemer menjavate poravnalce 
na 1 - 2 tedna, lahko drugi ljudje opazi-
jo postopno spreminjanje vašega nasme-
ha. Razlogov oziroma argumentov za In-
visalign je še veliko, zato vas vabimo, da 
nas pokličete in se naročite na začetni 
pregled, ker gre le za vaš nasmeh, ki že 
pregovorno polepša marsikateri še tako 
slab dan.
� Živa�Tatalović,�dr.dent.med.

Zobni aparat INVISALIGN

- CBCT - 3D slikanje
- proteze na implantatih
- estetsko zobozdravstvo

BREZPLAČNI PRVI PREGLEDI
- protetika
- zdravljenje zob
- parodontologija

www.tatalovic.si

Delamo 
za Vaš 
nasmeh :)

- kirurgija
- rtg slikanje
- ortopan ...

IMPLANTOLOGIJA - ALL ON 4

ESTETSKO ZOBOZDRAVSTVO
IN PROTETIKA
ORTODONTIJA

Pokličite nas na 07/4922-012 
ali nam pišite na info@tatalovic.si in si rezervirajte svoj termin. 

Za strokovno, moderno in tehnološki napredno 
zobozdravstvo po zmernih cenah 

nam ni več potrebno iti daleč, imamo ga tudi mi. 

Naročite se na brezplačen prvi pregled 
in posvet: 031 366 188 in 064 255 977

SODOBNO ZOBOZDRAVSTVO 
NA ČATEŽU

Klinika Skylab pokriva naslednja zobozdravstvena področja:

• splošno zobozdravstvo
• estetsko zobozdravstvo
• zobni implantati
• oralna kirurgija
• parodontologija
• računalniško vodena 3D stomatološka protetika
• kompletna 2D in 3D zobna diagnostika
• otroško zobozdravstvo

Skylab dentalni in diagnostični center 
Savska pot 10, 8251 Čatež ob Savi, 

info@skylab-dental.si, www.skylab-dental.si

KAKOVOST SE VEDNO SPLAČA

V sodobno urejenih prostorih vam nudijo poleg  
strokovnosti tudi topel človeški odnos.

večkrat namenili besedo stro-
kovnjakom za prehrano in gi-
banje, pa področje estetske ki-
rurgije ostaja našim bralcem 
manj znano. Zato smo tokrat 
za odgovore na nekatera naj-
pogostejša vprašanja zaprosili 
mednarodno strokovnjakinjo 
Lidijo Volovec, dr. med. spe-
cialist splošne kirurgije, iz Me-
dicine Volovec.

V tujini je lepotna kirurgi-
ja močno uveljavljena, kako 
je z željo po 'večni mlados-
ti' pri nas?
»Želja po večni lepoti je vse-
povsod prisotna, tudi v Slove-
niji. Tako v tujini kot pri nas 
ostaja število lepotnih opera-
cij nespremenjeno, izrazito pa 
raste število neinvazivnih in 
neoperativnih estetskih pose-
gov, kot so posegi s polnili in 
botulinom ter laserji.« 

Kakšne vrste posegov op-
ravljate v vaši ambulanti? 
Kateri so najpogostejši in 
kakšna je njihova poseb-
nost? Jih je treba obnavlja-
ti, vzdrževati?

»V naši ambulanti opravljamo 
široko paleto estetskih pose-
gov. Med laserskimi posegi so: 
odstranjevanje motečih spre-
memb na koži, fotopomlajeva-
nje, učvrstitev kože, odstrani-
tev kapilar, tetovaž, brazgotin, 
strij … Med injekcijskimi pose-
gi opravljamo mezoterapijo za 
osvežitev in rehidracijo kože, 
pomlajevanje z lastno plazmo, 
polnila in botulin, ki mu pravi-
mo tudi 'botox'. 

Najpogosteje opravljamo la-
serske odstranitve kožnih iz-
rastkov in pigmentacij, po-
sebnost te metode pa je, da 
spremembe odstranimo hit-
reje kot klasično, na varen na-
čin in brez brazgotinjenja. Vse 
več naših pacientov pa se od-
loča tudi za pomladitev kože 
in obraza z laserjem, botuli-
nom in polnili.

Če želimo dolgotrajen učinek 
pomlajevanja, moramo vse ne-
invazivne estetske posege re-
dno ponavljati. Pri 'botoxu' to 
pomeni dva- do trikrat letno, 
pri polnilih v glavnem enkrat 

letno, pri ostalih posegih, kot 
sta na primer laser in radiofre-
kvenca, pa odvisno od stanja 
kože vsakega posameznika.«

Kakšna je starostna struk-
tura vaših pacientov in ali 
je več žensk ali moških?
»Večina pacientov je žensk sta-
rosti 35 do 65 let, ki se odlo-
čajo za posege pomlajevanja. 
Mlajši pacienti in tudi starši z 
otroki prihajajo zaradi želje po 
odstranitvi motečih kožnih ali 
žilnih sprememb in bradavic. 
Moški pacienti se v glavnem 
odločajo za odstranitev kožnih 
izrastkov, otiščancev in brada-
vic. Žal so zaenkrat moški, ki 
se odločijo za estetske posege, 
v manjšini.«

Katere tabuje ali strahove 
opažate v naši okolici glede 
lepotne kirurgije?

»Najpogostejši tabu imajo pa-
cienti glede 'botoxa' (botuli-
na), ker ga imajo zmotno za 
'hudoben strup'. Mnogokrat 
ne poznajo razlike med pol-
nili in botulinom ter botulin 
pripišejo prenapolnjenim in 
račkastim ustnicam ter pre-
tiranim korekcijam v estetski 
medicini. Botulin je vsekakor 
poseg, ki ne škoduje zdravju, 
z njim pravzaprav izboljšamo 
kvaliteto kože in ga nikoli ne 
uporabljamo za polnjenje. Z 
njim so pacienti po navadi iz-
jemno zadovoljni. Dandanes 
se varno in preverjeno upo-
rablja na različnih področjih 
medicine.« 

Je na trgu tudi konkurenca 
neizkušenih izvajalcev takih 
ali podobnih posegov?
»Estetske posege mora vse-
kakor opravljati zdravnik, ki 
je za to vrsto medicine pose-
bej usposobljen in se na tem 
področju redno izobražuje.« 

Ali so prisotne posledice po 
večletnih posegih?
»Pri pravilni in redni uporabi 
estetskih metod pri izkušenih 
zdravnikih je edina posledica 
po več letih lepša in pomlaje-
na koža. V rokah pravega moj-
stra botulin, polnila ali laser-
ji na koži in telesu dolgoročno 
ne puščajo nobenih negativnih 
posledic.«
� Katarina�Jazbec

Lidija�Volovec,�dr.�med.�speci-
alist�splošne�kirurgije
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Na podlagi bogatih izkušenj smo ponosni član dveh mednarodnih akademij: 
akademije za lasersko kirurgijo LAHA in Allergan medicinskega inštituta za delo 
s polnili in filerji. Naša zdravnica Lidija Volovec je v le-teh expert clinical lecturer 
in nacionalni trener. Do sedaj je na več kot 200 delavnicah educirala zdravnike ne 
samo iz Slovenije, temveč tudi iz držav kot so Združene države Amerike, Kitajska, 
Indija, Kuba, Brazilija, Rusija, Južnoafriška Repubika, Slonokoščena obala, Tajska, 
Nova Zelandija … 

V naši samoplačniški kliniki vam ponujamo enostavno in hitrejšo rešitev za 
raznovrstne medicinske težave. Z laserjem odstranjujemo nenevarne kožne 
spremembe kot so starostne bradavice, pecljate bradavice, virusne bradavice 
in sončne pege. Prednosti metode so hitro in neboleče celjenje, ki ne pušča 
brazgotine na koži. Vse kožne spremembe pred odstranitvijo pregledamo z ročnim 
dermoskopom. Kadar se izkaže, da gre za pigmentno znamenje, ga odstranimo z 
radiofrekvenčno zanko ali s kirurškim izrezom ter nato znamenje pošljemo na 
patohistološko preiskavo v Novo mesto. 

Z laserjem učinkovito odstranjujemo kapilare na obrazu in nogah ter ostale žilne 
spremembe, na primer ognjena znamenja, venska jezerca in hemagiome. Prav 
tako so odlična izbira pri zdravljenju glivičnih okužb nohtov in odstranjevanju 
nezaželenih tetovaž ali dlačic.

Za izboljšanje kakovosti kože imamo na voljo različno paleto estetskih tretmanov, kot 
so diamantni piling, mezoterapija, lasersko in radiofrekvenčno fotopomlajevanje. 
Med injekcijskimi tehnikami za pomlajevanje kože in obraza pa nudimo vedno bolj 
popularna polnila in botulin.

Brez rešitve nismo niti pri tistih pacientih, ki si želijo zmanjšati maščobne obloge 
na trdovratnih delih telesa. Ponujamo injekcijsko lipolizo, limfno drenažo in 
anticelulitni tretman z VelaShape III napravo. 

Ljubezen do medicine in zadovoljni pacienti nam vlivajo voljo, da se nenehno 
izobražujemo in trudimo izboljšati. Ob tem se držimo svojega načela: omogočiti 
vam, da se starate lepše, z več samozavesti in s sijajem, ki izžareva vašo notranjo 
lepoto. Na voljo imamo premišljeno izbrane naprave in metode, s katerimi to tudi 
dosežemo.

Medicina Volovec:

V službi lepote in zdravja

Kje smo? Nahajamo se v centru Brežic, nasproti vhoda v Upravno enoto. 
Za naše paciente je vedno na voljo parkirno mesto v parkirni hiši pod ambulanto.

Delovni čas:
Ponedeljek: 12:00-18:00
Torek: 10:00-16:00
Sreda: 12:00-18.00
Četrtek: 12:00-18:00
Petek: 9:00- 15:00

Kontakt:
T.: +386 41 669 140 
F.: +386 7 49 66 557 

E.:  info@medicina-volovec.si 
Spletna stran: 

http://medicina-volovec.si

Lasersko zdravljenje virusnih bradavic v nekaj tednih

POTEM PREJ

Medicina Volovec je najstarejša ambulanta za splošno in lasersko kirurgijo ter anti-aging medicino v regiji. V službi lepote in 
zdravja smo od leta 2006. Najdete nas v centru Brežic v vrhunsko opremljenem in diskretnem prostoru, kjer v sproščenem vzduš-
ju nudimo visokokvalitetne posege brez nadležnega opazovanja v nabitih hodnikih velikih medicinskih centrov.

Vensko jezerce na ustnicah

POTEM PREJ

Izrastek na obrazu

POTEM PREJ

V mesecu februarju vam ponujamo 
poseben zimski popust na naslednje posege: 

 Ö 70 % za VelaShape anticelulitni tretman
 Ö 50 % za lasersko odstranjevanje kapilar na obrazu in nogah
 Ö 50 % za lasersko fotopomlajevanje in piano lift fotopomlajevanje
 Ö 50 % za Red carpet peel
 Ö 50 % za radiofrekvenčno pomlajevanje kože
 Ö 35 % za diamantni piling in limfno drenažo

Več informacij o popustih in o naši ponudbi lahko najdete na spletni 
strani: medicina-volovec.si ali na telefonski številki 041 669 140.
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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. 

ZED (18586Š) 
je star cca. dve leti in zelo 
razigran, primeren za aktivne 
ljudi. Želi si  lastnika, ki mu bo 
nudil življenje v prijaznem in od-
govornem domu z dovolj giba-
nja.

BUBA (18598KK) 
je prijazna črno bela psička, na 
začetku malo zadržana, potem 
pa zelo igriva. Čaka na nov, lju-
beč dom in odgovorne lastnike, 
ki bodo skrbeli zanjo.  

BRINA (18601KK) 
je vesela črna pasja kepica, je 
igriva in prijazna psička. Išče pri-
jazne ljudi, ki ji bodo zagotovili 
varen in odgovoren dom. 

Opomnik o roku za oddajo prijav na javne razpise za področje kulture, športa, mladine, 
zdravstva in sociale ter turizma - rok za oddajo prijav je četrtek, 31. januar 2019.

Občina Brežice je z dnem 17. 12. 2018 na spletni strani www.
brezice.si v rubriki »OBJAVE - RAZPISI« objavila javne razpise za 
sofinanciranje programov in projektov v letu 2019 za naslednja 
področja:

1. KULTURA
a. Ljubiteljska kultura – programi redne dejavnosti društev
b. Kulturni spomeniki lokalnega pomena – obnova in vzdrže-

vanje
c. Drugi programi s področja kulture:

 - nakup ali obnova opreme (npr. inštrumenti, notna sto-
jala …);

 - stroški prostora za vadbo; 
 - uniforme;
 - priprava in izdaja strokovne literature, zgoščenk in vizu-

alnih projektov;
 - raziskovalna dela na področju kulture.

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

2. ŠPORT (programi športa)
Kontaktna oseba: Patricia Čular, 

tel. 07 620 5531, mojca.banic@brezice.si

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

4. ZDRAVSTVO IN SOCIALA (programi na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva)

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

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

Odpiranje prispelih prijav, ugotavljanje pravilnosti in popolnosti pri-
jav ter oblikovanje predlogov za izbor programov bodo za posame-
zna področja opravile komisije, ki jih imenuje župan občine Brežice.

Javni razpisi za ostala področja bodo objavljeni predvidoma v za-
četku prihodnjega leta po sprejemu proračuna Občine Brežice 
za 2019.

Zavod za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice že 9. leto zapo-
red prireja Dneve podjetniških 
priložnosti. Predavanja in pri-
meri dobre prakse se nanašajo 
na odgovorno ravnanje z narav-
nimi viri ter izboljšanje poslova-
nja podjetja. 

Sreda, 6. 2. 2019, od 17:00 do 
19:00

Zelena shema slovenskega tu-
rizma ter okoljski znaki, Nejc 
Vrešak in Alja Kovačič, ZPTM 
Brežice 

Raba vode in ravnanje z odpad-
nimi vodami ter načini zmanjše-
vanja odpadkov, Komunala Bre-
žice d.o.o.

Digitalni marketing za turistične 
ponudnike, Maia media, Maja 

9. dnevi podjetniških priložnosti – 
VSAKO SREDO V FEBRUARJU 2019

Šetinc in Matej Plešej

Digitalizacija turistične ponud-
be občine Brežice in oblikova-
nje skupnih turističnih pake-
tov, Sašo Panić, Etrend d.o.o. in 
ZPTM Brežice 

Sreda, 13. 2. 2019, od 17:00 do 
19:00

Kako dvigniti kreativni (ustvar-
jalni) IQ v podjetju 4.0, Dr. An-
drej Pompe, avtor, predavatelj, 
podjetnik, komunikolog, pisec in 
umetnik; Agencija POTI

Sreda, 20. 2. 2019, od 17:00 do 
19:00 

Vpliv marketinga na poslova-
nje in prodajo,  mag. Mojca Av-
šič, izkušena strokovnjakinja na 
področju marketinga in prodaje

Sreda, 27. 2. 2019, od 17:00 do 
19:00

Ali se mi splača biti normira-
nec? Jana Galič, dipl. ekon., dav-
čna svetovalka, dolgoletna vod-
ja finančno računovodske službe

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

Prijava: Predavanja so brezplač-
na, vendar je potrebna predho-
dna prijava na: info@pcbrezice.
si. Prijave so možne do zapol-
nitve prostih mest. Po predava-
njih sledi druženje ob pokušini 
lokalnih dobrot. Več informacij o 
predavanjih na: www.pcbrezice.
si.  Organizator si pridržuje pra-
vico do spremembe programa.

Napovedujemo izobraževanja 
za vinarje in gostinske ponu-
dnike:
• Zelena dela v vinogradu, 

KGZS – Zavod Novo mesto, 
ponedeljek, 25. 2. 2019, od 
17:00 do 19:00

• Določanje zrelosti modre 
frankinje in izbora najpri-
mernejšega obdobja za trga-
tev, KGZS – Zavod Novo mes-
to, četrtek, 28. 2. 2019, od 
17:00 do 19:00

• Strežba vin, uporaba primer-
nih kozarcev ter spajanje 
vina s hrano, Društvo za ra-
zvoj pivske kulture Sommelier 
Slovenije, četrtek, 7. 3. 2019, 
od 17:00 do 19:00

• O vinu, s poudarkom na mod-
ri frankinji, Društvo za razvoj 
pivske kulture Sommelier Slo-
venije, četrtek, 14. 3. 2019, od 
17:00 do 19:00
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V kulturnem programu sodelujeta
Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo in
Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo.

Vas vljudno vabijo na

Slavnostni govornik bo Anton Petrovič,
prejemnik Zlate Prešernove plakete leta 2018.

Na slovesnosti bomo podelili

Občina Krško,

JSKD OI Krško

proslavo

v četrtek, 7. februarja 2019, ob 18. uri 
v Kulturni dom Krško.

Zveza kulturnih društev Krško in 

 ob slovenskem kulturnem prazniku

Prešernove plakete in priznanja.

Zbiranje predlogov za sprejem športnikov 
občine Krško v 2019

Občina Krško 22. marca 2019 prireja tradicionalni sprejem špor-
tnikov in športnic, ki so v minulem letu dosegli izjemne dosež-
ke oziroma uvrstitve. 

Vsa športna društva pozivamo, da najkasneje do torka, 5. 2. 
2019, na naslov szkrsko@gmail.com, zapišete predloge svo-
jih kandidatov in zraven pripišite nekaj besed o predlaganem 
športniku oziroma športnici (pot, dosežke in kategorizacijo ozi-
roma uvrstitev v letu 2018). Predloge bo v sodelovanju s Špor-
tno zvezo Krško obravnavala Komisija za šport na Občini Krško.

Vljudno prosimo, da poleg poslanega predloga posredujete še 
fotografijo športnika oziroma športnice, ki bi jo uporabili za pri-
pravo brošure. 
 Športna zveza Krško

Imenovali nadzorni odbor 
in člane delovnih teles občinskega sveta
Članice in člani Občinskega sveta Občine Krško so 14. januarja na drugi korespondenčni seji sprejeli sklepa o imenova-
nju nadzornega odbora Občine Krško ter o imenovanju delovnih teles Občinskega sveta Občine Krško.

V nadzorni odbor so bili imeno-
vani Davorin Dimič, Irma Faflek, 
Zlata Gajšak Požgaj, Janez Kerin, 
Ani Nuša Masnik, Damjan Re-
beršek in David Slivšek.

Članice in člani normativno-
-pravne komisije v novem man-
datu so Tajana Dvoršek, Mo-
ran Jurkovič, mag. Aleš Suša, 
mag. Nataša Šerbec, Marjan 
Kranjec, David Moškon in Silvi-
ja Umek; komisijo za občinska 
priznanja ter sodelovanje z ob-
činami sestavljajo Janez Barbič, 
Luka Gramc, Anton Petrovič, 
Aleš Zajc, Mojca Železnik, Alojz 

Marolt in Matija Požeg; komisi-
jo za vloge in pritožbe Matjaž 
Gomilšek, Moran Jurkovič, Ro-
bert Kostevc, Silvo Krošelj, Stan-
ka Jurečič, Boris Kranjc in Marja-
na Planinc; odbor za družbene 
dejavnosti Tajana Dvoršek, Joži-
ca Mikulanc, Damjana Pirc, Aljo-
ša Preskar, Mojca Železnik, Maša 
Dostal Ivanšek, Olivera Mirković, 
Vlasta Moškon in Janez Jože Olo-
vec, odbor za finance in občin-
sko premoženje Jožica Mikulanc, 
Jože Olovec, Jože Slivšek, Aleš 
Zajc, Jože Žabkar, Olivera Mirko-
vić, Marija Stopinšek, Jože Turk 
in Irena Virant; odbor za gospo-

darstvo in turizem Vlado Gra-
hovac, Kristina Ogorevc Račič, 
Anton Petrovič, mag. Aleš Suša, 
Jože Žabkar, Karel Kerin, Nicole 
Radermacher, Helena Resnik in 
Marjan Vešligaj, odbor za kme-
tijstvo in pospeševanje razvo-
ja podeželja Janez Barbič, Franc 
Bogovič, Dušan Dornik, Moran 
Jurkovič, Zdravko Urbanč, Lojze 
Kerin, Aleš Pirc, Božidar Resnik 
in Jožef Zupančič, odbor za kra-
jevne skupnosti in komunal-
no infrastrukturo Vlado Bezjak, 
Vlado Grahovac, Franc Lekše, 
Zdravko Urbanč, Aleš Zajc, Mar-
tina Bobnič, Zoran Dular, Alojz 

Kerin in Matej Libenšek; odbor 
za mladino Milena Bogovič Per-
ko, Luka Gramc, Damjan Mežič, 
Kristina Ogorevc Račič, Boštjan 
Pirc, Mateja Dimc, Andraž Dos-
tal, Ela Kovačič in Martina Zlob-
ko; odbor za okolje in prostor 
Milena Bogovič Perko, Silvo Kroš-
elj, Damjan Mežič, Damjana Pirc, 
Ana Somrak, Miro Čelan, Stan-
ka Jurečič, Marjan Špes in Miro-
slav Tičar, odbor za zaščito in re-
ševanje pa Vlado Bezjak, Matjaž 
Gomilšek, Moran Jurkovič, Franc 
Lekše, Ana Somrak, Boštjan Arh, 
David Imperl, Nataša Kern in Bo-
jan Naraglav. 

Izvajanje zimske službe 2018/2019 
na območju občine Krško 

Glavni dežurni telefon za celotno zimsko vzdrževanje:
041 671 484

Na območju občine Krško je izvajanje zimske službe urejeno 
s Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe 
s podjetjem Kostak in je razdeljeno na štiri območja, na kate-
rih dela izvajajo:

1. območje: KS Brestanica, KS Rožno-Presladol, KS Koprivnica:
KOSTAK GIP  – dežurni telefon: 041 364 312

KS Senovo
POŽUN d.o.o. – dežurni telefon: 041 739 485

2. območje: KS Krško – levi breg, KS Zdole, KS Dolenja vas,  
KS Sp. Stari Grad-Sp. Libna:
KOSTAK d.d. – dežurni telefon: 041 671 484

3. območje: KS Krško – desni breg, KS Senuše, KS Raka,  
KS Veliki Podlog, KS Krško polje, KS Veliki Trn,  
KS Leskovec pri Krškem, KS Gora:
ŽARN d.o.o. – dežurni telefon: 041 628 750

4. območje: KS Podbočje:
CGP d.d. – dežurni telefon: 041 695 446 ali 031 321 195

OBVESTILO o sklenitvi pogodbenega razmerja 
za izvedbo geodetskih del na komasacijskem 

območju Veliki Podlog
Občina Krško vas obvešča, da je 27. decembra 2018 sklenila po-
godbeno razmerje za »izvedbo geodetskih del na komasacijskem 
območju Veliki Podlog« s podjetjem Geodetska družba d.o.o., 
Gerbičeva 59c, 1000 Ljubljana. Pogodbeni partner se zavezuje, 
da z deli prične po terminskem planu 3. 1. 2019. Končni rok za 
izvedbo del je 30. 9. 2020.

Upravni postopek komasacije kmetijskih zemljišč vodi Upravna 
enota Krško. O poteku upravnega postopka bo obveščen vsak 
lastnik kmetijskih zemljišč.

Obvestilo
V skladu z določili novega Zakona o pogrebni in pokopali-
ški dejavnosti (ZPPDej), Ur.l. RS 62/2016 in Koncesijske po-
godbe za izvajanje gospodarske javne službe, je družba  
Kostak d. d. s 1. 1. 2019 v upravljanje prevzela pokopališče Raka. 
Vsa vprašanja v zvezi z upravljanjem pokopališč in prijavami po-
kopov, lahko urejate na sedežu družbe Kostak d. d., Leskovška 
cesta 2 a, Krško, v pisarni pogrebne in pokopališke dejavnosti. 
Informacije: 
T: 07 48 17 304 ali 07 48 17 227
Delovni čas: vsak delavnik od 7. do 15. ure
M: 041 615 341 (dosegljivi tudi izven delovnega časa)

Cilj novega posavskega projekta 
Mar nam je za skupnost, ki se bo 
predvidoma začel s 1. 3. 2019 in 
v katerem kot partnerji sodelu-
jejo Občina Krško, KS mesta Kr-
ško, Občina Radeče, Občina Bi-
strica ob Sotli, Športna zveza 

Krško in Javni zavod za kulturo, 
šport, turizem in mladinske de-
javnosti Sevnica, je spodbuditi 
zdrav življenjski slog z novimi in 
izboljšanimi vadbenimi progra-
mi in urejenimi športnimi povr-
šinami za vse generacije s pou-

V okviru posavskega projekta 
v Krškem naslednjo zimo drsališče iz naravnega ledu

darkom na mladih, starostnikih 
in ranljivih skupinah ter poveča-
ti telesno aktivnost in zdrav ži-
vljenjski slog (lokalno pridelana 
hrana) prebivalcev z vključitva-
mi v nove in izboljšane športne 
programe.

V projektu, s katerim so bili par-
tnerji uspešni pri črpanju evrop-
skih sredstev, bo Občina Krško 
sredstva namenila za ureditev 
aktivnega zimskega kotička z dr-
sališčem v starem mestnem je-
dru, ki bo omogočal nove vad-

bene programe in rekreacijo za 
vse generacije v zimskem času, 
Športna zveza Krško pa bo pos-
krbela za izvajanje tečaja drsanja 
in drugih zimskih radosti.
Občina Krško si je za to, da bi dr-
sališče v mestu zaživelo, priza-
devala že nekaj let. V letu 2014 
je tako v starem mestnem jedru 
prvič poizkusila z »ledenim« dr-
sališčem, vendar so bili stroški 
vzdrževanja zelo visoki. Po zgle-
du dobre prakse na Ptuju, kjer 

so že nekaj let imeli drsališče 
iz umetne mase, za vzdrževa-
nje katerega so stroški bistveno 
manjši, je občina nabavila to-
vrstno drsališče. S pridobljeni-
mi evropskimi sredstvi v okviru 
zgoraj omenjenega projekta pa 
si lahko občanke in občani obe-
tajo, da bodo že naslednjo zimo 
2019/2020 v starem mestnem 
jedru drsali na drsališču iz na-
ravnega ledu.

www.krsko.s i
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Vzrok za gradnjo »dolenjske pro-
ge« je bilo odkritje nahajališča 
rjavega premoga v dolini poto-
ka Hinje na območju današnje-
ga Krmelja. Gradnjo proge, ki se 
je uradno imenovala Trebnje–
Št. Janž, je prevzel šentjanški 
premogovnik, ta pa je delo iz-
ročil celovškemu podjetju Polz 
& Knoch. Z delom so pričeli ko-
nec junija 1907 in že leto kasne-
je, 30. junija 1908, je iz Krme-
lja v Trebnje pripeljal prvi vlak s 
premogom, medtem ko je bila 
proga za javni promet brez slo-
vesnosti odprta 15. novembra 
1908.

Trasiranje železniške povezave 
od Tržišča do Sevnice se je po 
številnih razpravah ter zavlače-
vanjih beograjske oblasti zače-
lo po skoraj treh desetletij iz-
gradnje železniške povezave 
od Trebnjega do Krmelja. Apri-
la 1935 se je iz Beograda v Sev-
nico priselila sekcija za gradnjo 
proge, sestavljena iz več inženir-
jev, tehnikov, nekaj pomožnega 
osebja in z vso potrebno tehnič-
no opremo. »Proga Sevnica—Tr-
žišče naj bi po najkrajši poti po-
vezovala Dolenjsko s Štajersko in 
z glavno prometno žilo Ljublja-
na—Beograd, hkrati je bila del 
strateško pomembne povezave 
Slovenije s pristaniščem Sušak 
pri Reki, saj smo Slovenci po prvi 
svetovni vojni izgubili velik del 
narodnostnega ozemlja, med 
drugim tudi Istro in s tem prost 
dostop do morja,« pripoveduje 
raziskovalec in avtor monogra-
fije ter doda, da je bila pot do 
uresničitve načrtov dolga. Hri-
bovit, deloma skalnat in močno 
zaraščen ter nepregleden teren 

Vabljeni na 
osrednjo slovesnost 

ob slovenskem kulturnem prazniku, 
 

ki bo 
 

v četrtek, 7. februarja 2019, 
ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

 
Na slovesnosti bodo podeljene Prešernove plakete 

in priznanja Zveze kulturnih društev Sevnica.
 

***
Slavnostni govornik bo Tine Bec, 

vsestranski mladi glasbeni ustvarjalec. 
 

***
Navzoče bosta pozdravila župan občine Sevnica Srečko Ocvirk 

in predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak. 
 

***
Prireditev bosta z glasbo obogatila flavtistka Lara Šalamon in 
trobentar Jeromej Kostajnšek, prejemnika štipendije Občine 

Sevnica za nadarjene študente s področja kulture.
 

***
V preddverju dvorane bo na ogled razstava

izbranih del XVIII. Sevniškega likovnega shoda Grad 2018.
 

***
Avtorica scenske zasnove 

bo kreativna grafična oblikovalka Nevenka Flajs.
  

Prijazno vabljeni.

Javni poziv zbiranja predlogov za podelitev 
priznanj na področju športa

Športna zveza Sevnica je objavila javni poziv zbiranja predlogov 
za podelitev priznanj na področju športa v občini Sevnica za leto 
2018. 

Predloge za priznanja zbirajo v naslednjih kategorijah: športnik 
leta, športnica leta, športna ekipa leta, perspektivni športnik ali 
športnica, športna osebnost, prireditev ali projekt leta ter predlo-
ge za jubilejno priznanje za večletno delovanje športnega društva.

Predloge z obrazložitvijo, iz katere je razviden dosežek, morajo 
predlagatelji oddati v pisni obliki na poštni naslov Športne zve-
za Sevnica (Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica) ali na e-naslov 
ales.pinteric@gmail.com, najkasneje do petka, 8. februarja 2019, 
do 12. ure.

Javni poziv je v celoti objavljen na spletnih straneh Športne zve-
ze Sevnica in Občine Sevnica.

Občina Sevnica skladno z zakonom o zaščiti živali del proračunskih 
sredstev namenja skrbi za zapuščene živali, in sicer preko pogodbe 
z Veterinarsko postajo Sevnica o izvajanju dejavnosti oskrbe in na-
mestitve zapuščenih živali v zavetišču.
Najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali je po 
priporočilih stroke sterilizacija lastniških mačk, zato Občina Sevnica 
ta ukrep sofinancira že več let zapored. Tokratna akcija bo poteka-
la od 11. do 22. februarja 2019. 
Cena sterilizacije je 67,50 evrov, pri čemer Občina Sevnica sofinan-
cira 25 evrov, Veterinarska postaja Sevnica 13 evrov, soudeležba la-
stnika pa je 29,50 evrov. Možnost sofinanciranja je omogočena la-
stnikom mačk z območja občine Sevnica. Rezervacija termina: (07) 
81 60 210. 

Sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk

V letu 2019 bo kot županovo 
vino izbrana rdeča zvrst, letnik 
2018.

K sodelovanju vabimo pridelo-
valce, ki lahko v odkup ponu-
dite minimalno 400 litrov vina. 
Sodelovanje omogočamo ob-
čanom občine Sevnica, ki imate 
svoje vinograde v sevniški obči-
ni, vpisane v register prideloval-
cev, in imate opravljeno prijavo 
pridelka. 

Izbrani pridelovalec bo za svo-
je vino pri pooblaščeni organi-
zaciji opravil ustrezno analizo, v 
kolikor ta še ni bila opravljena. 
Izbrano vino bo odkupljeno po 
ceni 3,5 evra za steklenico. Za 
polnitev vina izbrani pridelova-
lec zagotovi buteljčne stekleni-

Monografija o izgradnji 
dolenjske železniške proge
Ob nedavni 110. obletnici izgradnje železniške proge Trebnje–Krmelj in 80. obletnici proge Tržišče–Sevnica je bila izda-
na monografija z naslovom »Železniška proga Sevnica–Trebnje« avtorja Oskarja Zorana Zeliča, raziskovalca sevniške 
preteklosti in avtorja že številnih knjižnih del. Obsežna monografija z bogatim slikovnim gradivom predstavlja potek 
gradnje 31,2 kilometra dolge enotirne železniške proge, ki so jo gradili v dveh časovno različnih obdobjih, s samim po-
tekom gradnje pa je povezanih mnogo zanimivih zgodb. Delček vsebine predstavljamo v nadaljevanju. 

z mnogimi krivinami v ozki dolini 
reke Mirne je tehničnemu ose-
bju pri trasiranju proge močno 
oviral delo. 

Na 13 kilometrov dolgem od-
seku od Tržišča do Sevnice je 
bilo zgrajenih tudi pet predo-
rov, a najzahtevnejši del grad-
nje proge, kjer je večina del 
potekala ročno, je bila izgra-
dnja 157,8 metrov dolgega mo-
stu čez Savo med Boštanjem 
in Sevnico. »Most je bil pro-
jektiran z dvema podpornima 
stebroma v strugi in po enim 
stranskim opornikom na vsa-
kem bregu, nanje pa montira-
na konstrukcija s tremi jekleni-
mi loki,« pove Zelič in nato skozi 
slikovno gradivo predstavi zelo 
zahtevno gradnjo mostu, pri ka-
teri so morali ljudje delati tudi 
v posebnih podvodnih komo-
rah 14 in več metrov pod gla-
dino Save. Ob gradnji proge je 
bila temeljito obnovljena tudi 
sevniška železniška postaja, ki 
je pred 2. svet. vojno veljala za 
najmodernejšo železniško po-

stajo v Sloveniji in tretjo v Jugo-
slaviji. Proga Sevnica–Tržišče je 
bila slovesno predana namenu 
8. decembra 1938.

Ob izidu monografije, prav tega 
dne 80 let kasneje, so izrazili 
zadovoljstvo tudi na Slovenskih 
železnicah, ki so podprli izdajo 
knjige, saj prispeva k ohranjanju 
in zavedanju o bogati slovenski 

kulturni in tehnični dediščini. 

Med gosti decembrske predsta-
vitve monografije »Železniška 
proga Sevnica–Trebnje« je bil 
tudi upokojeni inženir in poz-
navalec železnic na slovenskem 
Karel Rustja, ki je dejal, da je av-
tor s tem knjižnim delom iztrgal 
mnogo podatkov pozabi ter zelo 
nazorno in temeljito osvetlil čas 
prizadevanj ter kasnejšo grad-
njo dolenjske železnice. »Prepri-
čan sem, da bodo bralke in bral-
ci ob prebiranju knjige večkrat 
prijetno presenečeni ter nav-
dušeni nad njenim besednim in 

slikovnim bogastvom. Avtor je 
temeljito opisal železniško pro-
go in kraje ob njej. Zbral je šte-
vilne fotografije, risbe, načrte, 
časopisne novice iz tistega časa 
...« je še del njegovega zapisa 
na zadnji strani platnice knjige 
s prekrasnim fotografskim utrin-
kom sevniškega fotografa Boja-
na Dremlja na naslovnici.
 Smilja Radi

V monografiji o gradnji železniške proge Sevnica–Trebnje je mno-
go slikovnega gradiva, tudi prikazi gradnje železniškega mostu čez 
Savo. (Foto: arhiv Oskarja Zorana Zeliča)

Predstavitvi monografije je sledilo še podpisovanje avtorja v knji-
go. (Foto: Smilja Radi)

Izbor županovega vina 2019
Vinogradniška društva sevniške občine pod pokroviteljstvom in v sodelovanju z županom občine Sevnica Srečkom Oc-
virkom organizirajo izbor za »Županovo vino 2019«, ki bo namenjeno promociji občine in bo imelo status protokolar-
nega vina za različne priložnosti.

ce (0,75l), zamaške in PVC tul-
ce, Občina Sevnica pa zagotovi 
embalažo in etikete. Pridelova-
lec poskrbi za stekleničenje vina, 
steklenico opremi z etiketami, 
spravi v embalažo in dostavi.

Vzorce zbirajo predstavniki vi-
nogradniških društev. Sprejem 
vzorcev (2 steklenici) bo 7. febru-
arja 2019, od 16. do 20. ure, v Bi-
feju Teraž v Boštanju. Več infor-
macij posreduje Jože Simončič, 
predsednik Društva vinograd-

nikov Sevnica-Boštanj (041 227 
355). Kotizacija po vzorcu zna-
ša 7 evrov. Ocenjevanje vzorcev 
bo potekalo 9. februarja 2019 v 
Vinski kleti Mastnak, izbran pa 
bo vzorec, ki bo dosegel najviš-
je število točk. Izbrano župano-
vo vino bomo uradno razglasili v 
začetku meseca marca. 

Prepričani smo, da bo tudi le-
tošnje županovo vino uspešen 
promotor naše občine, naših 
vinogradnikov in vinogradniške 
dediščine, zato vljudno vabljeni 
k sodelovanju.

Srečko Ocvirk, 
župan občine Sevnica, in 

predsedniki vinogradniških 
društev sevniške občine 

Jože Simončič, Branko Arih, 
Uroš Flajs in Renata Kuhar

Foto: Rok Petančič



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 2, četrtek, 24. 1. 2019 21POSAVSKA PANORAMA

SVET VRTCA MAVRICA BREŽICE
Šolska ulica 5
8250 Brežice

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/-ICE
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-
ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 
49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske 
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 9. 6. 2019.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Pisne prijave s kratkim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu,  opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma 
izjavo, da bo ravnateljski izpit opravil/-a v zakonskem roku, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo pristojnega 
okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku – potrdilo ne 
sme biti starejše od 30 dni, potrdilo iz kazenske evidence (izda 
ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni), 
pošljite s priporočeno pošiljko po pošti v 8 dneh po objavi razpisa 
na naslov:

SVET VRTCA MAVRICA BREŽICE, Šolska ulica 5, 8250 Brežice
z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda 
za mandatno obdobje.
Kandidati/-ke bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni/-e 
predvidoma v 15 dneh po zaključenem izbirnem postopku.

Marko Soršak s projektom 20 
za 20 že od leta 2014 oprem-
lja slovenske šole z glasbili, že 
večkrat je z njimi obdaril tudi 
posavske šole (Sevnica, Breži-
ce, Artiče, Dobova in Cerklje ob 

Krki). Tokrat je združil moči s 
Klubom posavskih študentov 
in njegovim projektom Ana-
logni spomin za dober namen, 
s katerim so pričeli decembra 
2017, ko so zbirali prispevke 
za deklico Zalo z Bohorja, ki 
je za nemoteno življenje v do-
mači hiši potrebovala vgra-
dnjo dvigala. V letu 2018 so 
s projektom najprej priskoči-
li na pomoč humanitarno-me-

Sokijevi bobni še dvema šolama
PODBOČJE, BRESTANICA – Bobnar rock skupine Elvis Jackson Marko Soršak – Soki je v okviru svojega do-
brodelnega projekta 20 za 20 14. januarja obiskal prvi dve šoli v občini Krško – OŠ Podbočje in OŠ Adama 
Bohoriča Brestanica – ter ju kot 104. in 105. šolo v Sloveniji obdaril z glasbili.

dicinski odpravi v Zambijo, 
kamor se je odpravila tudi Po-
savka Maša Lukež. »Nato smo 
aktivisti KPŠ iskali še nek višji 
cilj projekta, kaj bi lahko nare-
dili, da sočasno pripomoremo 

tako razvoju posameznika kot 
tudi lokalne skupnosti. Takrat 
smo se spomnili na projekt 20 
za 20 in nato skozi celo leto na 
različnih dogodkih, tako svojih 
kot dogodkih drugih organiza-
torjev, ki smo se jim pridružili, 
zbirali prostovoljne prispevke, 
projekt pa je v določeni meri 
preko razpisa za doseganje 
ciljev lokalnega programa za 
mladino 2016–2019 podprla 

tudi Občina Krško. Do konca 
leta 2018 nam je uspelo zbrati 
dovolj sredstev, da smo lahko 
danes skupaj s Sokijem obdari-
li kar dve osnovni šoli – Osnov-
no šolo Podbočje in Osnovno 
šolo Adama Bohoriča Bresta-
nica,« je povedala predsednica 
KPŠ Tina Šoln. Tako sta tega 
dne na obeh šolah potekali 
slovesni predaji glasbil, pred 
katerima so učenci in učen-
ke najprej pripravili glasbeno-
-pevsko-plesni program. Obo-
jim je Soršak predal bobne in 
po dva cajona ter jim zaželel, 
naj jim glasbila dobro služijo in 
popestrijo glasbeni pouk. 

Kot je povedal dobrodelni 
glasbenik, je ob številki 100 
šol razmišljal, da bi s projek-
tom zaključil, a se je odločil, da 
bo nadaljeval, »ker vem, da je 
to moje poslanstvo in vidim, 
kako so hvaležni in veseli no-
vih glasbil«. Naprej ga ženejo 
tudi pozitivni odzivi: »Najlep-
še je, ko slišiš, da so zaradi tega 
nastali novi šolski bandi, da so 
se začeli z glasbo ukvarjati tis-
ti, ki prej z njo niso imeli stika. 
Poleg tega učitelji in starši pra-
vijo, da otroci zaradi tega iz-
boljšajo tudi ocene v šoli, ima-
jo boljšo interakcijo z učitelji in 
so manj agresivni.«
� P.�Pavlovič

Soršak�je�bobne�predal�najprej�podboškim�…

…�nato�pa�še�brestaniškim�šolarjem�(foto:�Benjamin�Kovač).

KRŠKO – Zveza prijateljev mladine Krško je v sodelovanju z 
društvi prijateljev mladine in Občino Krško od 17. do 20. de-
cembra pripravila prihod dedka Mraza in obdaritev vseh pred-
šolskih otrok v občini Krško. Po posameznih lokacijah v Krškem, 
Leskovcu, Brestanici, Senovem, Koprivnici, Podbočju in Raki so 
si ogledali igrane predstave s prihodom dedka Mraza. 5. decem-
bra so si učenci od 3. do 5. razreda ogledali gledališko igro Zele-
ni fantek v izvedbi KD Leskovec pri Krškem, 7. decembra je bila 
lutkovna predstava Krojaček Hlaček v izvedbi DKD Svoboda Se-
novo za učence 1. in 2. razredov, učenci od 6. do 9. razreda pa so 
si 12. decembra ogledali gledališko igro Jaz, Batman v izvedbi KD 
Leskovec pri Krškem. Skupaj je bilo obdarjenih skoraj 1500 ot-
rok. Za darilo, ki ga je zagotovila Občina Krško, so prejeli leseno 
ptičjo krmilnico ter slikanico Brin in ptičja hišica. 
� Vir:�ZPM�Krško

Obdaritve in dedek Mraz 

Skupaj�so�obdarili�skoraj�1500�otrok.

Kot že tradicionalno, so us-
pešno plesno leto zaključili na 
treh novoletnih produkcijah v 
Brežicah, Sevnici in Krškem, 
kjer je letos zaplesalo okoli 
780 plesalcev iz Posavja. No-
voletna predstava je letos no-
sila naslov »Zimska dežela«. 
Prva je potekala 16. decem-
bra v Športnem domu Sevni-
ca, kjer je nastopilo okoli 200 
plesalcev iz VVZ Krmelj in Sev-
nica ter plesalci iz OŠ Krmelj, 
Tržišče, Boštanj in Sevnica. 
Predstavil se je tudi sevniški 
oddelek kluba, ki že četrto leto 
deluje v Studiu Vitja v Sevnici.
 
17. decembra so se v Špor-
tni dvorani Brežice predsta-
vili plesalci iz občine Brežice 
in Bistrica ob Sotli. Nastopilo 
je okoli 170 plesalcev iz breži-
škega oddelka kluba ter VVZ in 
OŠ Velika Dolina, Globoko, Bi-
zeljsko, Cerklje ob Krki in Bi-
strica ob Sotli. Obe predstavi 
so s svojimi nastopi popestri-
li mladinski in članski tekmo-
valci iz Krškega.

Osrednja in največja predsta-
va pa je potekala v Krškem. 
Športna dvorana Srednje šole 
Krško se je 19. decembra spre-
menila v zimsko deželo. Publi-
ko je s svojimi nastopi v dveh 
delih razvajalo prek 410 nasto-
pajočih. V prvem delu predsta-
ve so nastopili plesalci, ki obi-

V »zimski deželi« 780 plesalcev
BREŽICE, SEVNICA, KRŠKO – Plesalci Plesnega kluba Lukec so v zadnjem tednu pred novoletnimi počitnica-
mi s tremi novoletnimi produkcijami kronali še eno uspešno leto, v katerem so ponovno osvojili ogromno 
vrhunskih uvrstitev ter pobrali lep kup zmag na domačih in tujih plesnih festivalih.

skujejo plesni krožek na VVZ 
Raka ter OŠ Krško, Senovo, 
Koprivnica, Raka, Podbočje in 
Kostanjevica na Krki. V dru-
gem delu predstave so zaple-
sali vsi člani kluba, ki obisku-
jejo redne klubske programe v 
Krškem, od najmlajših iz ples-
nega vrtca do rekreativnih ple-
salcev ter seveda vseh vrhun-
skih tekmovalcev. Za odigrane 
vmesne vložke sta poskrbe-
la Kali Prugovečki in Mark 
Baržič v scenariju Jane Ferlin. 

Ob koncu se je športni direktor 
kluba Dušan Vodlan najprej 
zahvalil vsem mentorjem, ki 
so pridno srbeli za napredek 
mladih plesalcev. To so: Ro-
mana Korber (otroške skupi-

ne), Breda Slovenc (otroške 
skupine), Dajana Pungar-
šek (otroške skupine), Vane-
sa Krenker (hip hop in jazz), 
Luka Vodlan (plesni krožek, 
hip hop ter standardni in latin-
sko ameriški plesi), Elin Mate-
ja Matjašič (orientalski plesi), 
Vesna Stevanović (orientalski 
plesi), Mark Gerjevič (plesni 
krožek in hip hop), Miha Po-
znič (hip hop) in Sebastijan 
Vodlan (plesni krožek, step). 
Sledila je podelitev priznanj 
za petletno aktivno delovanje 
v društvu, ki so jih letos preje-
li: Ajda Živič, Nia Karin Biz-

jak, Žana Zorko, Pika Klara 
Murenc, Nuša Kostrevc, Zala 
Kac, Zoija Hana Kozole, Kse-
nija Vintar, Romana Krstić, 
Martina Grmšek, Miloš Ru-
žič, Claudia de Costa, Ve-
sna Stevanović, Mateja Hot-
ko, Suzana Vodopivec, Nada 
Merlin, Martina Merlin, Ja-
nja Anžiček, Sonja Bračun, 
Mojca Ajdišek, Mojca Jure-
čič, Nataša Antolovič, Nina 
Baznik, Vera Štaner in Nuška 
Koprivc. Za desetletno aktivno 
delovanje v društvu sta brona-
sti plaketi prejeli Urška Veho-
var in Pia Marie Ružič. Klub 
vsako leto podeli tudi plakete 
za tekmovalne dosežke in tok-
rat so srebrno plaketo za iz-
jemne tekmovalne dosežke v 
letu 2018 prejeli: Karin Dre-
nik, Mojca Tabor, Ksenija 
Vintar, Romana Krstić, Irena 
Vrhovšek, Martina Grmšek 
in Mateja Kuntarič za osvoje-
no 2. mesto na svetovnem pr-
venstvu v hip hopu v Kielcah 
na Poljskem. 

S tem se je zaključilo še eno us-
pešno leto. Plesalci so si zaslu-
žili kratek premor, po novem 
letu pa šli novim zmagam nap-
roti. � Vir:�PK�Lukec�Krško
� foto:�Ajda�Zorko

Dušan�Vodlan�s�prejemnicami�srebrnih�plaket�za�izjemne�tek-
movalne�dosežke�v�letu�2018

www.PosavskiObzornik.si
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10. januarja je v prostorih 
MC Krško potekala novinar-
ska konferenca Nogometne 
šole NK Krško, na kateri so 
predstavili trenutne razme-
re v klubu, nad katerimi so v 
nogometni šoli več kot zaskr-
bljeni. Kot je povedal vodja NŠ 
NK Krško Rok Zorko, trenu-
tno vodstvo NK Krško zaradi 
finančnih težav postavlja pod 
vprašaj obstoj 97 let starega 
kluba. Po Zorkovih besedah 
obveznosti nogometne šole do 
kluba in obratno ureja pogod-
ba. Navedel je, da je proračun 
krške nogometne šole, ki raz-
vija in vzgaja 400 otrok, oko-
li 170 tisoč evrov, in poudaril, 
da od začetka delovanja v letu 
2010 zaradi pozitivnega poslo-
vanja od NK Krško ni potrebo-
vala niti evra finančne pomoči, 
ravno nasprotno, klub je s pro-
dajo igralcev, ki so jih vzgojili v 
nogometni šoli, v zadnjih letih 
zaslužil okoli 350 tisoč evrov. 
Zorko je dodal, da v nogometni 
šoli približno 30 % proračuna 
pokrijejo z denarjem, ki ga za 
delo mladinskih pogonov za-
gotavlja evropska nogometna 
zveza Uefa. Znesek se je zaradi 
uspeha Maribora v Ligi prva-
kov zvišal na 207 tisoč evrov. 
»Od takrat naprej si vodstvo 
NK Krško prizadeva prevze-
ti nogometno šolo in na ta na-
čin financirati oz. sanirati dolg 
članskega nogometa.« In rav-
no to je glavni razlog, da je med 
vodstvom in nogometno šolo 
dokončno počilo.

Kot je dejal Zorko, je Uefa pre-
ko Nogometne zveze Slovenije 
polovico denarja že nakazala, 
in to nogometnemu klubu, pri 
čemer je klub šoli zaenkrat na-
kazal le 50 tisoč evrov. Po nje-
govem se je nogometni klub z 
nestrokovnimi potezami – NK 
za tekmovalno sezono 2019 ni 
predstavil morebitnega spon-
zorja, da zagotovi igranje član-
ske ekipe na najvišji ravni, za-
radi enostranske prekinitve 
pogodbe s sponzorjem JSP v 
letu 2018 nad klubom visi še 
tožbeni zahtevek v višini 460 
tisoč evrov – znašel v neza-
vidljivem položaju. Nogome-
taši članskega moštva, ki po 
jesenskem delu 1. SNL zase-
da zadnje mesto, so nazadnje 
plače prejeli septembra lani, 
je še omenil. V NŠ so zbrali 29 
podpisov članov NK Krško in 
zahtevali sklic izredne volilne 
skupščine NK Krško. »Upravni 
odbor kluba je skupščino skli-
cal za 25. januar, a ob tem čez 
noč v društvo sprejel še 31 no-
vih članov z domnevnimi izre-
dnimi zaslugami, med njimi so 
nova imena iz vrst krške poli-
tike, s katerimi želi na skup-
ščini doseči volilno večino,« 
je pojasnil in opozoril: »Če no-
gometni klub propade, to po-
meni tudi, da propadejo oz. ne 
dobijo licence vse mlajše se-
lekcije in so primorane potem 
igrati v najnižji ligi.« Na novi-
narski konferenci sta v imenu 
trenerjev in staršev spregovo-

rila tudi Mirsad Mujakić, vod-
ja trenerjev NŠ NK Krško, in 
Kristijan Slovenc, predstav-
nik sveta staršev v NK Krško. 
Oba sta poudarila, da so tako 
trenerji kot starši upravičeno 
zaskrbljeni nad trenutnim fi-
nančnim in moralnim stanjem 
v NK Krško.

»ZA NAPADOM SKRITI 
INTERESI«

Vodstvo NK Krško, ki ga sestav-
ljajo predsednik Zoran Omer-
zu, direktor Jože Slivšek, vi-
dno vlogo pa igrata še športni 

direktor Antoni Brdik in teh-
nični direktor Boštjan Arlič, 
se je po tednu dni odzvalo na 
očitke s sporočilom za javnost. 
Po njihovem je vodstvo nogo-
metne šole izreklo veliko ne-
resnic in zavajanj, klub pa je 
tarča medijskega napada, za 
katerim se skrivajo konkretni 
zasebni interesi. »Sklicatelji iz-
redne skupščine javnost zava-
jajo z neresničnimi podatki o 
dolgu kluba in mu napovedu-
jejo celo propad. Zagotavlja-
mo, da do tega ne bo prišlo,« 
so zapisali in dodali, da je dolg 
do bivšega investitorja pogo-
jen, poplačilo pa odvisno od 
dejanskih prestopov igralcev 
članske ekipe, preostali dolg 
je prav tako nižji od predstav-
ljenega v javnosti. Vodstvo klu-
ba je navedlo, da je bil sanacij-
ski načrt reševanja določenih 
finančnih težav z zmanjšanjem 
stroškov celotne članske ekipe 
za polovico že izvršen, prido-
bivanje novih sponzorjev pa 
je »zaradi enostranskih dejanj 
nogometne šole močno oteže-
no«. V vodstvu NK Krško izja-
ve o Uefa sredstvih prav tako 
označujejo kot zavajajoče, »saj 
so bila v preteklih letih vedno 
porabljena za delovanje mla-
dinskega pogona in tudi v pri-
hodnje bo tako. Dejansko je 
bilo nogometni šoli v letu 2018 
poleg vseh 50 tisoč evrov pla-
niranih Uefa sredstev dodelje-
nih sedem tisoč evrov sredstev 
več od načrta.« 

Nogometni šoli vodstvo klu-
ba očita, da ne spoštuje med-
sebojne pogodbe, saj, kot so 
navedli, ni pripravila poro-
čila o porabi sredstev v letu 
2018, prav tako ni predsta-
vila finančnega plana za leto 
2019. »Takšne kršitve vzbuja-
jo dvome o transparentni po-
rabi sredstev na podlagi med-
sebojne pogodbe o izvajanju 

dejavnosti programa nogome-
tne šole,« so dodali. O spreje-
tih novih članih NK Krško vo-
dilni pravijo, da gre za lokalne 
podjetnike, politike in osebe, 
za katere menijo, da lahko po-
magajo pri sanaciji trenutne si-
tuacije v klubu, saj se želijo kot 
prostovoljci vključiti v delova-
nje kluba. »Na podlagi vseh do-
godkov, blatenja vodilnih NK 
Krško ter manipulacij s širšo 
javnostjo ocenjujemo, da gre 
v tej zgodbi za željo nekaterih 
posameznikov po prevzemu 
NK Krško. Določene osebe, ki 
so zaposlene v nogometni šoli, 

želijo prevzeti društvo NK Kr-
ško in posledično nadzorovati 
višino svojih izplačil. Načrtuje 
se tudi vstop novega ’skriv-
nostnega’ investitorja pod tak-
tirko bivšega predsednika NK 
Krško, kjer so v ozadju poslov-
ni interesi, za katere menimo, 
da ne sodijo v posavski nogo-
met,« so še zapisali v sporoči-
lu za javnost.

DO PODATKOV S POMOČJO 
ODVETNIKA

Na sporočilo za javnost vod-
stva NK Krško, v katerem »so 
številne neresnice zapisa-
ne brez argumentov in doka-
zil«, se je nemudoma odzva-
la NŠ NK Krško. Njeni člani, 
ki so hkrati tudi člani društva 
NK Krško, so na člane UO NK 
Krško preko odvetnika naslo-
vili zahtevo po posredovanju 
javnih informacij o članstvu 
in delovanju društva ter nje-

govem statutu, saj da vodstvo 
NK Krško kljub javnemu pozi-
vu ne odgovarja na vprašanja 
o finančnem stanju in vračilu 
dolga do NŠ NK Krško. Ob tem 
so v NŠ zavrnili namigovanja 
o skritih osebnih interesih, ki 
naj bi jih nekateri posamezni-
ki imeli glede prodaje igralcev. 
»Ravno nasprotno, pogod-
ba med nogometnim klubom 
in nogometno šolo določa, da 
je iztržek od prodaje mladih 
igralcev namenjen za popol-
nitev proračuna mladinskega 
pogona in za razvoj nogometa 
v Posavju: infrastruktura, do-
daten ali izboljšan trenerski 
kader, izobraževanja,« so pou-
darili v nogometni šoli. Zanje 
je zavajajoča tudi trditev, da je 
NK Krško iz naslova sredstev 
Uefe mladinskemu pogonu le-
tos dodelil celo več denarja od 
načrtovanega. »Omenjenih do-
datnih 7000 evrov je bilo na-
kazanih 8. januarja 2018, ko 
je Nogometni klub Nogometni 
šoli z zamudo nakazal dolgova-
na sredstva iz leta 2017.« Do-
dali so, da je nogometna šola 
zaradi finančnih težav NK Kr-
ško podpisala aneks k med-
sebojni pogodbi. »Glede na 
veljaven aneks bi klub nogo-
metni šoli od 103.800 evrov 
do zdaj moral nakazati 71.800 
evrov, kar pomeni, da skladno 
z aneksom dolg kluba iz naslo-
va Uefa sredstev za leto 2018 
na današnji dan znaša 21.800 
evrov,« so poudarili, pri čemer 
vodstvo NK Krško pozivajo, naj 
preide od besed k dejanjem, 
osebno stopi pred javnost, me-
dije, starše in delavce v nogo-
metni šoli, odgovori na odprta 
vprašanja in predstavi zahte-
vane dokumente. 

Nogometna šola je zaradi vseh 
peripetij minuli torek organi-
zirala javno tribuno, na kate-
ro so povabili starše otrok in 
tudi nekatere predstavnike 
vodstva NK Krško, jutri pa, kot 
omenjeno, sledi izredna skup-
ščina kluba ...

 Rok ReteljLJUBLJANA, RADEČE – Strel-
ska zveza Slovenije je v Lju-
bljani na 38. razglasitvi naj-
boljših strelcev v letu 2018 
podelila priznanja za špor-
tne dosežke in organizacijsko 
delo ter razglasila najboljše 
strelke in strelce po kategori-
jah. Med pionirkami je laska-
vi naziv strelka leta 2018 pre-
jela Zoja Kalin, osmošolka 
Osnovne šole Marjana Nemca 
Radeče. Zoja ima kljub razme-
roma kratkem času treniranja 
(4 leta) za seboj številne ude-
ležbe na tekmovanjih. Z mirno 
roko in zbranostjo si je z zračno in malokalibrsko puško v sezoni 
2017/2018 pristreljala 12 prvih, dve drugi in šest tretjih mest. 
V streljanju z malokalibrsko puško 50 m leže je postala držav-
na prvakinja, v ekipi s sestro dvojčico Izo Kalin in Niko Zupanc 
pa je osvojila tudi naslov ekipnih državnih prvakinj v streljanju 
z malokalibrsko puško in ekipnih državnih prvakinj z zračno pu-
ško. Za njene treninge pod okriljem Strelskega društva Tone Bo-
stič Zidani Most skrbi njen oče Marjan Kalin, 13-letna Zoja pa 
poleg športnega področja vestno deluje tudi na glasbenem po-
dročju kot violinistka.
� D.�Jazbec,�foto:�osebni�arhiv�D.�Kalin

Radečanka Zoja Kalin strelka leta 
med pionirkami

Zoja Kalin

Medsebojno obtoževanje oz. »javno pranje umazanega perila« 
med vodstvoma nogometnega kluba in nogometne šole, ki smo 
ga spremljali v zadnjih dveh tednih, je – z vidika ljubiteljev špor-
ta v Posavju – zelo žalostno. Prav škoda je, da mu moramo na-
menjati toliko medijske pozornosti, namesto da bi jo namenili 
pozitivnim zgodbam posavskih športnikov, tudi nogometašev, 
ki jih vendarle ne manjka.

Najbrž se marsikateri bralec našega časopisa spominja, da smo 
se vsesplošni evforiji ob zgodovinskem uspehu krškega nogome-
ta – uvrstitvi v prvo slovensko ligo pred dobrimi tremi leti in pol 
– pridružili tudi mi in projektu »Krško v prvi ligi« namenili precej 
pozornosti in podpore. Takrat sem (vzneseno) zapisal, da gre za 
»izjemno, tako rekoč zgodovinsko priložnost«, ki se je ponudila 
ne le Krškemu, ampak celotnemu Posavju. »Zakaj ne bi bil prav 
nogomet tisto, kar lahko poveže našo regijo?« sem verjel v upa-
nju, da bo to zgodba o uspehu, v kateri bodo pomembno vlogo 
igrali »domači, v Posavju nogometno vzgojeni fantje«. 

Nato smo v našem časopisu večkrat bolj ali manj neposredno 
opozorili, da se stvari ne odvijajo vedno idealno – pa ni šlo toli-
ko za rezultatski vidik, ki ga po trikrat izborjenem obstanku v 
prvi ligi ne gre preveč problematizirati. Precej skrivnostno so-
delovanje s švicarskimi investitorji, »izgon« paketa domačih in 
zaslužnih igralcev iz ekipe, ki je priborila prvo ligo, nenehni pri-
hodi in odhodi številnih tujih igralcev, preden smo si sploh lah-
ko dobro zapomnili njihova imena (resnici na ljubo so nekateri 
v klubu pustili tudi pomemben pečat), kljub nenehnim oblju-
bam o izboljšanju tudi na organizacijskem področju prevečkrat 
»amatersko« komuniciranje kluba z javnostjo … A dokler sta ve-
selje ob zmagah in hrup s polnih tribun vse to preglasila, je ven-
darle nekako šlo.

Da v ozadju že nekaj časa tli spor, tako za denar kot prevlado v 
klubu, med sedanjim vodstvom kluba in (samostojno) mladin-
sko nogometno šolo, ni nobena novica, a najbrž vseeno nihče ni 
pričakoval, da bo tako močno izbruhnil sredi rezultatsko najbolj 
kritične sezone članske ekipe. Zmagovalcev v tem »petelinjem 
boju«, ki ima vse bolj očitno tudi politično ozadje, ne bo, bodo le 
preživeli in žrtve. Kdo bo na kateri strani, se bo najbrž pokaza-
lo že na jutrišnji skupščini kluba. Upam, da bo prevladal razum 
in da ves ta cirkus ne bo škodoval ne nedvomno kvalitetni nogo-
metni šoli, v okviru katere se na igriščih ob Savi vsako popoldne 
za žogo podijo stotnije otrok, ne članski ekipi kot »špici« klub-
ske piramide. Izpad iz prve lige ne bo nobena katastrofa, če bo 
klub vseeno obstal na zdravih temeljih. Seveda pa ob bližajoči 
se 100-letnici kluba ni odveč vprašanje, v kakšni formi jo bo do-
čakal: kot vitalen nogometni mladec ali kot utrujen starec? Bo-
jim se, da je bilo v zadnjih tednih izrečenih preveč hudih obtožb, 
ki jih najbrž nihče ne bo pripravljen vzeti nazaj, zato tokrat ni-
sem tak optimist kot poleti 2015. Morda pa nas tok dogodkov 
tokrat pozitivno preseneti.

V petelinjem 
boju zapravljena 
priložnost?

pogled s klopi

Piše: Peter Pavlovič

S prstom kažejo drug na drugega
KRŠKO – Jutrišnja izredna skupščina Nogometnega kluba Krško bo morda ponudila konkretnejši odgovor, 
kakšna bo prihodnost krškega nogometa. Pričakovati je vročo razpravo med vodstvom kluba in člani Nogo-
metne šole NK Krško, ki je tudi zahtevala sklic izredne skupščine, saj se ne strinja z načinom vodenja kluba.

Rok�Zorko,�vodja�NŠ�NK�Krško Zoran� Omerzu,� predsednik�
NK Krško

LJUBLJANA, BREŽICE – V Ljubljani 
je potekal 9. kongres Gimnastične 
zveze Slovenije, ki so se ga udele-
žili tudi trenerji in sodniki iz Telo-
vadnega društva Sokol Brežice ter 
tako potrdili trenerske in sodniške 
licence za leto 2019. Predavanja in 
delavnice so potekale ves dan, kon-
gres pa je bil posvečen ustvarjanju 
čistega okolja v športu in prepre-
čevanju nasilja v športu. Več kot 
500 zbranim so predavali uveljav-
ljeni trenerji in predavatelji. Zve-
čer je potekala prireditev Športnik 
leta 2018 pod okriljem Gimnastič-
ne zveze Slovenije. Podelili so priznanja za športne dosežke naj-
boljšim telovadcem in telovadkam v minulem letu. V mladinski 
kategoriji v moški športni gimnastiki je športnik leta postal bre-
žiški telovadec Beno Kunst, trener leta v mladinski konkurenci 
pa Drago Žerjav.  Vir:�TD�Sokol�Brežice

Beno Kunst – telovadec leta med 
mladinci

Drago�Žerjav�in�Beno�Kunst
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KRŠKO – Mladinska speedway šola AMD Krško išče bodoče upe 
krškega speedwaya in objavlja razpis za programa Speedway 
(starost 12 do 16 let) in Mini speedway (starost 6 do 11 let). In-
teresente in njihove starše vabijo, naj jih kontaktirajo preko Fa-
cebook profila, na mail mss.amdkrsko@gmail.com ali na telefon 
040-750-365 (Boštjan). Prijave zbirajo do 1. februarja. 
� Vir:�AMD�Krško

Iščejo bodoče upe speedwaya

*Cena velja za model Renault Kadjar Life TCe 140 FAP in že vsebuje standardni popust v višini 1.500 €. Ob nakupu vozila prek Renault Financiranja prejmete popust ob menjavi staro za novo 1.000 €.  
Ob nakupu prek Renault financiranja in sklenitvi obveznega in osnovnega kasko zavarovanja za prvo leto prek Renault Financiranja prejmete dodatni popust v višini 1.500 €. **Renault Financiranje  
ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.
Poraba pri mešanem ciklu 4,747–7,278 l/100 km. Emisija CO2: 131–159 g/km. Emisijska stopnja: EUR6Dt. Emisija NOx: 0,0198–0,02949 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00016–0,00084 g/km.  
Število delcev (x1011): 0,01–1,29. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

 že za

16.490 €*

Paket zimskih 
pnevmatik**

Renault priporoča renault.si

SUV Renault
KADJAR
Novi

07 391 81 14

SEVNICA – V lanskem no-
vembru se je skupina »Van-
drovci« sevniškega planin-
skega društva odpravila v 
Oman – državo na skrajnem 
južnem delu Arabskega po-
lotoka, kjer se srečujejo 
morje in gore, puščava in ze-
lene oaze, peščene plaže in 
podzemne jame, puščavska 
vročina in monsunsko de-
ževje.

Celotno pot in enotedensko 
dogajanje je skozi fotografski 
objektiv vestno beležil Vinko 
Šeško in delček zanimivosti s 
poti predstavil 8. januarja na 
potopisnem predavanju v Knji-
žnici Sevnica. Novih doživetij 
željne popotnike je najprej ča-
kal let z letalom z brniškega le-
tališča v turški Istanbul in od 
tu v prestolnico arabske drža-
ve Oman, v milijonsko mesto 
Muškat. Le-to je lepo urejeno 
in s številnimi parki ter večpa-
sovnimi cestami ne daje ob-
čutka, da je Oman puščavska 

KRŠKO – V Valvasorjevi knji-
žnici Krško je 15. januar-
ja novinarka RTV Slovenija 
in publicistka Mojca Širok v 
pogovoru s stanovsko kole-
gico Darjo Groznik predsta-
vila svoj literarni prvenec, 
kriminalni roman Pogodba.

Za roman Pogodba, ki ga je po 
petletnem snovanju spisala 
leta 2017, je Mojca Širok v is-
tem letu prejela književno nag-
rado modra ptica, ki jo za naj-
boljše še neobjavljeno knjižno 
delo podeljuje skupina Modra 
ptica. Roman je bil izdan v letu 
2018 in je od tedaj že dvakrat 
ponatisnjen, literarna uspe-
šnica avtorice pa uvrščena 
med 20 najbolj branih literar-
nih del minulega leta. Četudi 
gre za literarni prvenec Širo-
kove, je pred tem spisala in iz-
dala že več reportažnih knjig, 
leta 2010 Oblast brez obraza, 
istega leta Zadnji rimski cesar 
in leta 2014 knjigo Od Benedik-
ta do Frančiška. Analitično po-
znavanje političnega sistema 
in v vse tamkajšnje pore uko-
reninjeno mafijo je pridobila v 
več kot desetletju življenja in 
dela kot dopisnica RTV Slove-
nija v Italiji in Vatikanu, o delu 
sicilijanske mafije pa napisala 
in posnela tudi več reportaž.  
 
Širokova je med drugim na 
predstavitvi romana Pogodba, 
ki se prične z umorom uspe-
šnega rimskega odvetnika v 
bogati rimski četrti, temu pa 

sledita še prometna nesreča 
na drugem koncu Rima in sa-
momor vplivnega mafijskega 
šefa, povedala, da gre pri pri-
čujočem romanu po eni strani 
za fikcijo, po drugi strani pa je 
v njem povzela dogajanja z res-
ničnim zgodovinskim ozadjem. 
Sicer, kot je dodala, tudi oseb-
no kriminalke kot žanr najraje 
prebira, zatem pa v pogovoru 
z Darjo Groznik slušateljem 
predstavila delovanje mafije, 
za katero je značilno, da je ne 
le zgodovinsko ukoreninjena 
v italijanski prostor, temveč so 
njene lovke poleg obvladova-
nja teritorija razpredene sko-
zi trgovino s kokainom in kri-
minal pa tudi v poslih z državo, 
predvsem na področju gradbe-
ništva, javnih naročil in zdra-
vstva. »Osebno se nikoli nisem 
počutila ogrožene, ker niko-
li nisem iskala direktnega sti-
ka z mafijo, me je pa vselej za-

nimalo življenje ljudi, ki živijo 
na teh območjih, predvsem pa 
tisti, ki se ji zoperstavijo,« je še 
med drugim dejala. V pogovo-
ru z obiskovalci je še očrtala 
delovanje sedeža Rimokatoli-
ške cerkve v Vatikanu, neuspe-
šen poskus reforme Cerkve po 
ustoličenja papeža Frančiška, 
življenje, standard in normati-
ve v posameznih inštitucijah 
tako v Italiji kot Sloveniji, spre-
govorila pa tudi o delovanju 
oziroma življenju in pomenu 
sobivanja na območju Evrop-
ske unije. Sicer pa se v njeno 
(neuradno) središče – v Bruselj 
–, kjer imata sedež Svet Evrop-
ske unije in Evropska komisija, 
Mojca Širok, ki je od leta 2016 
na TV Slovenija urednica in vo-
diteljica odmevne tedenske zu-
nanjepolitične oddaje Globus, 
kot dopisnica odpravlja sep-
tembra letos.
 Bojana Mavsar 

»Pogodba«, ki ni zgolj fikcija

Mojca�Širok�(levo)�in�Darja�Groznik�v�krški�knjižnici

država. Mesto ima tudi veli-
ke nakupovalne centre, boga-
to založene tržnice in živahno 
nočno življenje. Stavbe so gra-
jene v značilnem arabskem 
slogu in med njimi so tudi mo-
šeje. Posebno doživetje je ča-
kalo vedoželjne popotnike ob 
obisku puščave, kjer je bilo 
mogoče opazovati igro svetlo-
be in temnih senc na peščenih 
tleh ali pa bos hoditi po sipkem 

puščavskem pesku, veličasten 
je bil sončni vzhod nad pešče-
no pokrajino in nepozabna 
vožnja s terenskimi vozili po 
puščavskih cestah, srečanje 
s kamelami, nočno opazova-
nje morskih želv, ki so na oba-
li legla jajca, pa pot preko vi-
sokih gora in ogled kanjonov 
ter kopanje v eni izmed tam-
kajšnjih rek. 

»Če bi želeli doživeti Oman v 
njegovi popolnosti, bi si mora-
li vzeti več časa, a kljub temu 
smo se vrnili domov z mnogi-
mi nepozabnimi vtisi in prek-
rasnimi doživetji. Spomini na 
še eno čudovito potovanje 
bodo ostali zapisi na fotogra-
fijah,« je dejal Vinko Šeško, ki 
je z Vandrovci prepotoval že 
mnogo dežel.  S.�R.,�foto:�V.�Š.

»Vandrovci« v peščenem 
arabskem kraljestvu

Potopisno�predavanje�je�v�večnamenski�prostor�sevniške�knji-
žnice�privabilo�lepo�število�obiskovalk�in�obiskovalcev.
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KRMELJ – V lanskem letu je minilo 110 let od prihoda prve-
ga vlaka s parno lokomotivo v Krmelj, takraten majhen ru-
darski kraj v Mirnski dolini, ki je imel v tistih časih ledinsko 
ime Na Moravi in je bil del Št. Janža. V spomin na dogodek 
so 21. decembra v krmeljskem kulturnem domu odprli pre-
gledno razstavo.

Razstava je zastavljena kro-
nološko: od odkritja rjave-
ga premoga do prvih idej 
ter poskusov pridobitve do-
voljenj za gradnjo železni-
ške proge, opis poteka grad-
nje, čas obeh svetovnih vojn 
in ukinitev proge (leta 1966 
so enotirno železniško progo 
prekategorizirali v industrij-
ski tir, dokončno so jo zapr-
li 15. januarja 1996). Danes 
na nekdanjo železniško pove-
zavo s Trebnjem oz. Sevnico 
spominja le lepo ohranjena 
lokomotiva v središču nase-
lja. V bližini lokomotive stoji 
tudi rudarski voziček, saj se 
je gradnja železniške proge 
začela prav zaradi potreb takratnega rudnika. 
»15. novembra 1908 je ob 4.45 odpeljal iz Krmelja oziroma z že-
lezniške postaje, ki se je takrat imenovala Johannistahl oziroma 
Št. Janž na Dolenjskem, prvi redni mešani vlak cesarsko-kralje-
ve avstrijske državne železnice in prispel v Trebnje ob 5.53. Vo-
žnja je trajala dobro uro. Železnice ne bi bilo brez rudnika, brez 
rudnika ne bi bilo Krmelja v obliki, ki ga poznamo danes. Rudnik 
je spremenil Krmelj v razvit industrijski kraj, ki je imel svojo ru-
darsko bolnišnico, bazen in še marsikaj. Železnica nas je poveza-
la z drugimi kraji in omogočila gospodarski razvoj,« je pojasnila 
avtorica razstave Nevenka Flajs. Navdih za razstavo je našla v 
diplomski nalogi z naslovom Krmeljska železnica in njena vloga 
v razvoju Krmelja domačina Rada Kostrevca, ki je bil na odpr-
tju razstave osrednji govornik; občinstvo je nagovorila tudi nova 
predsednica KS Krmelj Klementina Žvar. V spremljevalnem kul-
turnem programu, ki ga je povezovala Milena Knez, so nastopili: 
učenec GŠ Sevnica Jaša Medved na kitari in članice pevske sku-
pne Lokvanj, ki deluje v okviru Društva Svoboda Krmelj.
 S.�Radi,�foto:�N.�Gole

Kot je navedla vodja JSKD 
OI Brežice Simona Rožman 
Strnad, so leta 2018 izvedli 
63 prireditev in izobraževanj, 
bodisi kot organizator bodi-
si kot udeleženec pri drugih 
dogodkih. Njihove dogodke 
je obiskalo kar 8878 obisko-
valcev oz. dobrih tisoč več kot 
leto prej. V njihovih progra-
mih je sodelovalo 3023 posa-
meznikov, ki so se predstavili 
v 171 skupinah ali kot posa-
mezniki. Poleg območnih do-
godkov v organizaciji JSKD je 
brežiško občino zastopalo kar 
veliko število nastopajočih 
tudi na državnih in regijskih 
dogodkih pod okriljem JSKD. 
Skupine iz brežiške občine so 

Nadpovprečno dejavni v kulturi
ČATEŽ OB SAVI – V gostilni Les na Čatežu ob Savi so se 7. januarja tradicionalno po novem letu srečali pred-
sedniki in mentorji kulturnih društev in njihovih sekcij ter vsi, ki pomembno sooblikujejo in podpirajo 
programske vsebine in dejavnost brežiške izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

bile izbrane na kar devet dr-
žavnih dogodkov: več plesnih 
sekcij PD Imani, tamburaški 

orkester KUD Oton Župančič 
Artiče, otroška folklorna sku-
pina KUD Oton Župančič Ar-
tiče, člani Društva likovnikov 
Brežice, ljudski pevci Kapelski 
pubje, članica literarne sekcije 
Beseda KD Franc Bogovič Do-
bova ter Mešani pevski zbor 
Viva. Rožman Strnadova je de-
jala, da edino še na filmskem 
področju nimajo dejavnosti, 
ki bi se umeščala na državno 
prireditev filmskih ustvarjal-
cev. 21 zasedb oz. posamezni-
kov je bilo izbranih na deset 
regijskih dogodkov na podro-
čju Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja. Lani je prvič po dol-
gih letih v Krškem potekal re-
gijski festival godb Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja. »V ob-
čini Brežice se ljubiteljska kul-
tura vsakodnevno izvaja v 109 
naseljih oz. 20 krajevnih sku-
pnostih. V ljubiteljsko kulturo 
oz. kulturna društva je bilo v 
letu 2018 aktivno vključenih 
6 % občanov, kar je nad slo-
venskim povprečjem. Beleži-
mo delovanje 31 društev, ki de-
lujejo na področju ljubiteljske 
kulture in varstva kulturne de-
diščine ter v katera je vključe-

nih okvirno 1500 članov. Poleg 
njih so tu še številne skupine 
in mladi posamezniki z osnov-
nih in srednjih šol, ki redno so-
delujejo na naših srečanjih in 
revijah, brez katerih mnogo 
naših dogodkov ne bi bilo oz. 
brez njih tudi marsikaterega 
odraslega ljubiteljskega kul-
turnika ne, zato je to še pose-
bej velika vrednota,« je pove-
dala Rožman Strnadova.

O razpisih za društva, ki so 
odprti še do konca januar-
ja, je spregovorila vodja ob-
činskega oddelka za družbe-
ne dejavnosti, gospodarstvo, 
kmetijstvo in razvoj Patricia 
Čular. Med drugim je omeni-
la, da je nabava inštrumentov 
v tem letu del razpisa za dru-
ge programe s področja kultu-
re in ne kot samostojen razpis, 
razpis za sofinanciranje obno-
ve oz. vzdrževanja kulturnih 
spomenikov lokalnega pome-
na, ki niso v lasti občine, pa je 
samostojen razpis. Dodala je 
še, da je leto 2019 posebno, 
kar se tiče področja kulture v 
občini, saj se bodo lotili pripra-
ve novega lokalnega programa 
na kulturnem področju za nas-
lednjih pet let. Več kot 60 nav-
zočih na srečanju je pozdravil 
tudi župan Ivan Molan in de-
jal, da se je prvič zgodilo, da na 
začetku leta na občinah nima-
jo realne finančne slike in za-
enkrat še ne vedo, kako bodo 
lahko razporedili sredstva, 
tudi za društva, več bo znane-
ga nekje do konca tega meseca. 
Na koncu je sledila še skupna 
zdravica na še eno leto v obči-
ni Brežice, bogato s kulturnimi 
dejavnostmi in dogodki.

 Rok Retelj

Zdravica�na�novo,�s�kulturo�zaznamovano�leto�v�občini�Brežice

Spomin na rudnik in železno cesto 

Zgodovinar in sociolog  
Rado Kostrevc

ARTIČE – Na OŠ Artiče so v prisotnosti diplomata dr. Milana 
Jazbeca, veleposlanika RS v Makedoniji in domačina s Spo-
dnje Pohance, predstavili njegovo knjigo »Pohanca: podo-
be iz doline potoka Močnika«. Gre za njegovo drugo knjigo 
o Pohanci, prva je izšla pred desetletjem. 

Dr. Milan Jazbec je v pogovoru z učenci šole povedal, da so knji-
go naredili domačini sami, saj so želeli prikazati pogled na do-
lino potoka Močnik skozi oči tistih, ki tukaj živijo že od nekdaj. 
»Močnik je osrednja žila našega prostora že od nekdaj,« je do-
dal. Po njegovem je ideja za nastanek knjige nastala, potem ko 
je v leksikonu našel podatek, da se Sp. in Zg. Pohanca prvič ome-
njata že leta 1246 v zapisu salzburških škofov. »To je zelo čas-
titljiva starost, saj imamo pri nas veliko mest, ki niso toliko sta-
ra, kot je Pohanca,« je pojasnil. Med drugim je še povedal, da ga 
ob spominu na rojstni kraj prevevajo lepi občutki, najbolj mu je 
ostalo v spominu raziskovanje okolice potoka Močnik, »mi je pa 
hudo, ko vidim, da je vsakič potok za eno žlico manjši, se bojim, 
da ga bo kdaj zmanjkalo«.
Knjiga v prvem delu prinaša deset intervjujev Pohančanov, ki so 
že dočakali 80 let, v drugem delu je objavljena vrsta zapisov o 
dolini potoka Močnik in njenih posebnostih, posebno mesto ima-
jo predstavitve živalskega in rastlinskega sveta ter prispevka o 
gasilskem društvu Sp. Pohanca in nekdanjih mlinih na Močniku, 
kot dodatek je vključen tudi izsek iz izgnanskega dnevnika Pol-
deta Bogoviča in predstavitev Pohančana, slikarja Pavleta Pre-
daniča. Predstavitev so s petjem, recitiranjem ter igranjem vio-
line in harmonike popestrili učenci OŠ Artiče.
 R. Retelj

Druga knjiga o Pohanci

Avtor�knjige�dr.�Milan�Jazbec�je�knjigo�predstavil�skozi�odgo-
vore�na�vprašanja�učencev�OŠ�Artiče.
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5. februar, 18.00
ARHEOLOŠKA PODOBA V PLAKATIH 
MATJAŽA VIPOTNIKA
odprtje razstave 

8. februar, slovenski kulturni praznik
10.00–18.00: prost vstop v muzej
10.00: GRAD BREŽICE – VIDNO IN 
NEVIDNO
javno vodstvo z Alenko Černelič Krošelj 
in Alešem Venetom 

Večer najlepših 
opernih arij

z Jadranko Juras
koncert

petek, 8. 2., ob 20. uri

Profesor Kuzman 
mlajši

monokomedija
nedelja, 10. 2., ob 20. uri

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

BREŽICE�–�Območna�izpostava�JSKD�Brežice�je�12.�decembra�
pripravila�literarni�večer�21.�območnega�srečanja�literarnih�
ustvarjalcev,�ki�je�potekal�pod�naslovom�»Če�beseda�bi�doma�
ostala�…«�Večer�je�vodila�Lučka�Černelič,�ki�je�povedala:�»Ob-
močna�literarna�srečevanja�vsa�leta�pripravljamo�z�namenom,�
da beseda literarnih ustvarjalcev res ne bi ostajala v doma-
čih�zavetjih,�kajti�napisane�besede�imajo�veliko�moč,�njihovo�
prepletanje�pa�je�lahko�še�močnejše,�če�izražene�občutke�ube-
sedimo�s�pridobljenimi�veščinami�in�priporočili.«�V�zbirko�li-
terarnih�prispevkov�so�bili�izbrani�prispevki�Monike�Bukovec,�
Mihaele�Jenžur,�Nine�Režman,�Zale�Rostohar,�Rudija�Stoparja,�
Vladimire�Sumrek,�Dragomile�Šeško�ter�dijakov�1.�c�Gimnazije�
Brežice�Žive�Bratkovič,�Pike�Dukič,�Deje�Gabron,�Hane�Habinc,�
Rebeke�Hudohmet,�Nikoline�Ilinčić,�Zale�Jakhel,�Frana�Kerina,�
Sare�Krejačič,�Hane�Lopatič,�Lee�Motoh�in�Eme�Lee�Zorko.�Ve-
čer�sta�popestrili�citrarki�Zala�Jakhel�in�Julija�Laznik.�N.�J.�S.
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Pred nekaj dnevi sem prvič videla film po Backmanovem 
romanu Mož z imenom Ove in me je znova navdušil prizor, ko 
namerava Ove skočiti pred vlak, da bi naredil samomor, a ne-
kaj trenutkov pred tem opazi moškega, ki v trenutku slabosti 
nezavesten pade na tire. Seveda je čakajočih na vlak veliko, a 
vsi le strmijo. Pardon, se drenjajo za boljši razgled in beležijo 
dogajanje s kamerami na svojih mobilnih telefonih. Zgroženo 
preprosto čakajo tragedijo, da se zgodi. 59-letni Ove zagodr-
nja, skoči na tire in neznancu reši življenje. Vsi ostali so in os-
tanejo le opazovalci.

Absurdno je, da bi zgornji zapis lahko povsem povzemal re-
akcije naše splošne javnosti na sporočila o resnih grožnjah člo-
veštvu in planetu, ki so jih mediji razširjali v 2018.

Mednarodni forum za podnebne spremembe je 8. oktobra 
izdal poročilo o globalnem segrevanju, ki s prek 6000 znan-
stvenimi citati ugotavlja: izbire nimamo več – do 2030 mora-
mo narediti še nikoli prej videne spremembe v vseh spektrih 
družbe. Samo tako se bomo izognili plazu okoljskih, ekonom-
skih, družbenih katastrof v bližnjih letih. 

20. novembra lani je v Indoneziji naplavilo mrtvega kita, 
ki je v želodcu prenašal preko 1000 raznih plastičnih delcev, 
natikače, steklenice, najlonske vreče in 115 skodelic. 100.000 
morskih sesalcev letno umre na tak način. Morje je polno pla-
stičnih otokov, mrtvih koralnih grebenov, nasičeno z mikrop-
lastiko, težkimi kovinami, kemikalijami. Vsakodnevno zaradi 
pitja onesnažene vode umre 5000 ljudi, 1 milijarda ljudi sploh 
nima dostopa do neoporečne življenjske tekočine.  

Vsak dan naj bi izumrlo okoli 200 rastlinskih in živalskih 
vrst, dnevno menda skrčimo več kot 80.000 hektarjev deževne-
ga pragozda – tistega, o katerem smo se v šolah učili, da pred-
stavlja pljuča sveta.

Druga polovica leta je postregla s pretresljivimi slikami ot-
rok iz Jemna. Živih okostnjakov. Humanitarna katastrofa na 
vrhuncu. Samo tam 7 milijonov malčkov življenjsko ogroža la-
kota. V Sloveniji medtem zavržemo približno 150.000 ton hra-
ne letno. Razne humanitarne krize so se dogajale istega leta, 
ko je 26 milijarderjev imelo toliko premoženja kot 3,8 milijar-
de ljudi svetovnega prebivalstva skupaj. Medtem ko na zahodu 
neobremenjeno kupujemo telefone, oblačila, plastične lutke – 
za to otroci povsem nezaščiteni delajo po 12 ur v kosu v rudni-
kih kobalta v Afriki, v stiku z jedkimi kemikalijami na vzhodu 
izdelujejo naše kavbojke in s plačilom enega centa na plastično 
punčko bivajo v nepredstavljivih, sužnjelastniških razmerah. 

Po svetu vihrajo izredno nasilne in predvsem zahrbtne voj-
ne, ena za drugo. Ljudje vsako uro ostajajo brez domov in do-
movin. Valovi migracij so neizbežni. Naslove so polnili tudi va-
lovi nadzora – premnoge afere so nas poskušale osvestiti, kako 
dragoceni so osebni podatki za trgovce in kaj pomenijo objave 
fotografij, sploh otrok. Je zaleglo?

V Sloveniji smo lani še potrdili zavezanost plagiatorstvu ab-
solutnim neprevzemanjem odgovornosti za razne fiaske, nizke-
mu nivoju politične kulture, spremljali, kako se nekoč zgleden 
zdravstveni sistem ruši sam vase in ga pretresajo afere z mili-
jonskimi donosi, v od ljudi odtujenem šolstvu je vladalo sploš-
no nezadovoljstvo, kultura je postala nebodigatreba, vedno 
več je zelo revnih, po desetletjih dela ponižanih, pa tudi mno-
gi bolni, za katere vsaj pridno zbiramo zamaške.  

Mi? Z izjemo redkih, Oveju podobnih ljudi, ki se ne obrnejo 
stran (in jih povrhu vsega gledamo kot svetovna čuda) smo vsi 
ostali le opazovalci odvijajočih se tragedij. Tudi sokreatorji, na 
kar vedno pozabljamo. Skriti za ekrani zmajujemo z glavami. 
Vsake toliko se nas kak članek močneje dotakne in potem s ti-
soči klicaji ter narisanimi solzicami trosimo povezave, komen-
tarje in slike po medmrežju. Bridko je spoznati, da je ravno ta 
akt »deljenja« in »komentiranja« tudi sklepno dejanje naše 
ogorčenosti in prizadetosti. Realni vrhunec našega ukrepanja!

Ko je slika ali vsebina preveč naporna, poiščemo kaj zabav-
nejšega. Šove, poroke kraljevih parov, potovanja, utapljanje v 
raznih (s fotografijami zabeleženih) užitkih. Svoje življenje in 
dejstva naše družbene ureditve v večini dojemamo kot skrajno 
naporne in zakaj le bi se ubadali s tematikami, ki nas dodatno 
obremenjujejo. Mar se nismo odločili že vnaprej, da ne moremo 
storiti prav ničesar? Svojo usodo, prihodnost (naše lepe) drža-
ve, modrega planeta in jutri naših otrok dajemo na pladnju za 
še nekaj, četudi kratkih trenutkov ugodja in potrošniških razvad. 

Vsekakor tudi v 2019 ostajamo zvesti opazovanju. Opazoval-
ci, oboroženi z raznimi študijami in knjigami za duhovni ra-
zvoj. Opazovalci, ki ogromno teoretiziramo, a ne želimo začeti 
s spremembami pri sebi. Opazovalci, ki smo v resnici še nekaj 
hujšega – samopomilujoči strahopetci.

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Opazovalci
Četrtek, 24. 1.

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

• ob 18.00 v jedilnici OŠ Jože-
ta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki: predavanje Jožeta Ma-
jesa »Zelišča in zima: kako si 
lahko pomagamo«

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predsta-
vitev knjige Petre Strelec 
»Moje življenjske lekcije«

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
Mirela Smajić in Toni Aloar 
Ivanšek: »Alkimija glasu – z 
glasom do ravnovesja«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno-literarno pre-
davanje Jakoba Kende »Apa-
laška pot« 

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: 4. koncert glasbenih šol 
Posavja

• ob 18.00 na upravi Koz-
janskega parka v Podsre-
di: predavanje Tomaža Ber-
ceta »Velike zveri in šakal v 
Sloveniji«, sledi terenski del 
(iskanje šakalov)

Petek, 25. 1.

• ob 17.00 v avli UE Brežice: 
predstavitev projekta »Slo-
vo mladega vina«

• ob 17.00 v telovadnici OŠ 
Bizeljsko: 28. zimski glas-
beni festival

• ob 19.00 v OŠ Leskovec 
pri Krškem: premiera igre 
dramske sekcije KD Lesko-
vec »To imamo v družini?«

• ob 20.00 v MC Krško: večer 
socialnih iger

• ob 20.00 v Studiu 44 (CKŽ 
44, Krško): Big band Krško 
feat. Ratko Divjak - koncert 
glasbe Jožeta Privška

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: jam session vol. 24

kam v posavju
(CKŽ 44, Krško): delavnica 
»Naravna čistila za dom«

• ob 17.00 na mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: igrana predstava »Tri 
muce« v izvedbi amaterske 
gledališke skupine Mavrica

• ob 18.00 v okrogli dvora-
ni gradu Rajhenburg v Bre-
stanici: koncert udeležencev 
TEMSIG

Sreda, 30. 1.

• od 10.00 do 11.30 na Ljud-
ski univerzi Krško: sklop 
brezplačnih računalniških 
delavnic za starejše v Sre-
dišču za samostojno učenje 
– Elektronska pošta in e-na-
slov

• od 18.00 do 19.30 v sejni 
sobi MC Brežice: NLP delav-
nica: Novoletne zaobljube

Četrtek, 31. 1.

• ob 17.00 v Slomškovem 
domu v Brežicah: okrogla 
miza in predstavitev akci-
je ozaveščanja »Kaj je dom? 
#whatishome«

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert Špele Avsenak »Moj 
svet«

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
predavanje Marka Pogačni-
ka »Slovenija čudežna«

Petek, 1. 2.

• ob 18.00 v knjižnici na Se-
novem: predavanje Andreja 
Bračuna s fotografijami »Le-
talstvo – od športnega leta-
la do šolanja prometnih pi-
lotov«

Sobota, 2. 2.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– izdelovanje ljubke volne-
ne črke

• ob 21.00 v Klubu Metulj 
v Bistrici ob Sotli: koncert 
Akami & Tovariš Strmoglav-
ljen s Psihadelavci

Ponedeljek, 4. 2.

• od 15.00 do 17.00 v ovalni 
sobi MC Brežice: MC sveto-
valnica za mlade

Torek, 5. 2.

• v obratovalnem času Knji-
žnice Sevnica: razstava 
slik na steklu in lesu Vilme 
Mavrič Krisper (do sobote, 
2. 3.)

• ob 16.30 na mladinskem od-
delku Knjižnice Brežice: pra-
vljica z ustvarjalnico (pred-
hodne prijave)

• ob 18.00 v galeriji Posa-
vskega muzeja Brežice: od-

prtje razstave »Arheološka 
podoba v plakatih Matjaža 
Vipotnika«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: »Naših 20 let« – 
otvoritev razstave Društva 
ljubiteljev fotografije Krško

Sreda, 6. 2.

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

• od 17.00 do 19.00 v Mestni 
hiši Brežice: 9. Dnevi podje-
tniških priložnosti

• ob 18.00 v Domu kultu-
re Brežice: slavnostna pri-
reditev ob slovenskem kul-
turnem prazniku, slavnostni 
govornik: dr. Stojan Pelko, 
kulturni program: Plesno 
društvo Imani

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki: ob-
činska proslava ob kultur-
nem prazniku

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: proslava ob kultur-
nem prazniku s koncertom 
učiteljev Glasbene šole La-
ško-Radeče

• ob 18.00 v avli MC Breži-
ce: otvoritev razstave Slavi-
ce Bošnjak »Barve življenja«

• ob 18.00 v telovadnici OŠ 
Tržišče: dobrodelni zimski 
glasbeni večer

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: proslava ob kultur-
nem prazniku z odprtjem 
razstave likovnega ustvar-
jalca Branka Šusterja

• ob 18.30 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: »Duh česa« – 
pogovorni večer z radijskim 
voditeljem in kolumnistom 
Miho Šaleharjem

Četrtek, 7. 2.

• ob 17.00 in 19.30 v Kultur-
nem domu Podbočje: Kako 
smo pulili repo – veseloigra 
za eno staro babo, štiri za v 
župo dobre kokoši, triintri-
deset deklin, štiri fantiče, 
simfonični orkester …, aja, 
pa eno GrrrMNL

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku, 
slavnostni govornik: Anton 
Petrovič, kulturni program: 
Pihalni orkester in Gledali-
ška skupina DKD Svoboda 
Senovo

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: občinska slove-
snost ob kulturnem prazni-
ku s podelitvijo Prešernovih 
plaket in priznanj 

• ob 19.00 v poročni dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
5. odprti oder revolucionar-
ne poezije

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopis »Apulija, peta 
italijanskega škornja«

Sobota, 26. 1.

• od 8.00 dalje v športni 
dvorani Brežice in športni 
dvorani Gimnazije Breži-
ce: 7. badmintonski turnir 
bratstva in enotnosti 2019, 
od 19.00 dalje v večnamen-
skem domu Pišece: podelitev 
nagrad in P'šečka veselica z 
D'Palinka bandom

• od 9.00 do 12.00 v prosto-
rih LIJAmedie (CKŽ 44, Kr-
ško): delavnica »Od zgodbe 
do filma: Osnove priprave si-
nopsisa, scenarija, scenosle-
da in načrta snemanja«

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– izdelovanje okvirjev za fo-
tografije

• ob 10.00 v MC Krško: preda-
vanje Andreja Pešca »Spre-
meni in oplemeniti svoje od-
nose ter doživi pravi mali 
čudež«

• ob 17.00 v romanski dvora-
ni gradu Rajhenburg v Bre-
stanici: predstavitev knji-
ge Ivana Sivca »Izgubljeno 
srce«, druge iz serije Sloven-
ske grajske zgodbe, ki prika-
zuje življenjsko pot meniha 
trapista iz Rajhenburga

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: repriza igre dram-
ske sekcije KD Leskovec »To 
imamo v družini?«

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: koncert Mileta Kekina

Nedelja, 27. 1.

• od 13.00 do 16.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: svetovni dan spomina 
na žrtve holokavsta – ogled 
razstave novejše zgodovine 
»Pod devetimi zastavami: 
Posavje 1900–1990«

Torek, 29. 1.

• od 15.30 do 18.00 v Večge-
neracijskem centru Posavje 

PRIREDITVE 
Potopisno-literarno predavanje  

APALAŠKA POT 
Jakob Kenda

• v četrtek, 24. januarja, ob 18. uri

Razstava slik na steklu in lesu 
Vilma Mavrič Krisper

• od torka, 5. februarja, do sobote, 2. marca

PRAVLJIČNA URA
Z USTVARJALNO DELAVNICO

• v sredo, 6. februarja, ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

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

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

POSAVJE – Slovenski kulturni praznik bodo z občinski proslava-
mi počastili tudi v posavskih občinah. V sredo, 6. februarja, bodo 
slovesne prireditve v brežiškem in radeškem Domu kulture ter 
kostanjeviški osnovni šoli, v četrtek, 7. februarja, pa v krškem 
Kulturnem domu in sevniški Kulturni dvorani (vse ob 18.00). V 
Bistrici ob Sotli bo proslava na sam praznik, 8. februarja.  P. P.

Občinske proslave Prešernovega dne
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Mariji Brečko, Pilštanj 44B, 3261 Le-
sično. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (2.) Ans. NOVI SPOMINI - Srcu verjemi
 2.  (1.) Ans. BORŠT - Kot reka svobode
 3. (8.) Ans. VIKEND & ROBERT GOTER - Sončni žarek
 4. (3.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Zimski večer
 5. (4.) IVO MOJZER - Zaigral bom na harmoniko
 6. (5.) Ans. NAVIHANI MUZIKANTI - To si ti
 7. (10.) MONIKA & GREGOR AVSENIK Z 
   ANS. SAŠA AVSENIKA - Nesi me, nesi
 8. (7.) Ans. FRAJERKE - Dve srci
 9. (9.) Ans. HINKO KRČEK S PRIJATELJI - 
   Noši slovenski bova spet nadela
 10. (-.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI – Muzika

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Lun'ca - Če bi le enkrat me objel

Kupon št. 451
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, 26. 1. 2019, ob 20. uri

1. nagrada:  barvanje in oblikovanje las z rastlinskimi 
 pigmenti v vrednosti 51 €
2. nagrada:  oblikovanje las z umivanjem v vrednosti 21 €
3. nagrada:  moško striženje v vrednosti 11 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 31. januarja, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

FRIZERSTVO HAIR STYLE, 
JOŽICA BUDIČ S. P., DVORCE 1 A, 8250 BREŽICE

Geslo 26/2018 številke:

TUDI V NOVEM LETU OSTANITE 
Z NAMI NAŠI ZVESTI BRALCI

Nagrade, ki jih podarja Založba Neviodunum, prejmejo:
1.–2. nagrada: knjiga Krško – stoletje na razglednicah:
Stanislava Preskar, Krško; Pero Stevanovič, Krško 
3.–6. nagrada: knjiga Dober dan, resničnost!:
Jože Majer, Vrhovo; Sonja Klemenčič, Brežice; Janez Stegenšek, 
Dolenji Boštanj; Tatjana Omerzu, Senovo
7.–10. nagrada: Almanah občine Krško 2018:
Anica Ašič, Krško; Jelka Koželj Prelovšek, Krško; Sonja Simon-
čič, Veliki Dol; Boris Kerin, Velika vas
11.–14. nagrada: komplet otroških slikanic Brinove zgodbe:
Marko Imperl, Radeče; Milka Slemenšek, Blanca; Ana Pavlovič, 
Brežice; Viljem Marinč, Brežice
15.–18. nagrada: zbrana dela Viktorja Tillerja:
Cveto Aupič, Vrhek; Lado Kovač, Gabrijele; Jožica Zeneli, Brežice
Jože Turšič, Župeča vas
19.– 20. nagrada: knjižica lepih misli Mesečevi kažipoti:
Darja Jakše, Studenec; Darinka Uršič, Bistrica ob Sotli

Siniša z Bizeljskega navdušuje tudi po koncu šova Slo-
venija ima talent, Pop Design z novo pesmijo očarali 
Slovence, Fantje izpod Lisce potrebujejo pomoč. Tok-
rat preberite:

Na velikem finalu šova Slo-
venija ima talent je po spek-
takularnem nastopu desetih 
finalistov slavila najboljša 
med najboljšimi – zračna 
akrobatka Tjaša Dobravec. 
Posavci smo bili tokrat brez 
finalista, je pa našo regijo 
navdušil hipnotizer in men-
talist Siniša Hotko (foto: 
voyo.si) z Bizeljskega, ki je 
že med avdicijskim nasto-
pom hipnotiziral žirantko 
Ano Klašnjo, med drugim pa tudi povedal, katero sloven-
sko mesto je imel v mislih Branko Čakarmiš. Žal je bilo 
to dovolj le za polfinale. »Moj namen, da grem v ta šov, ni 
bila reklama, hotel sem le, da javnost spozna, da tudi pri 
nas obstajajo ljudje, ki se ukvarjajo s tem. Pravzaprav moj 
glavni namen ni šov, ampak terapije, da lahko drugim po-
magam. Marsikdo ne pomisli, da bi mu lahko pomagal jaz,« 
je medijem po koncu šova še povedal Siniša.

Skupina Pop Design (na fotografiji), katere vokalist je 
naš krški rojak Miran Rudan, v leto 2019 po uspešni-
ci Norcu podo-
ben, ki ima na Yo-
utubu že več kot 
milijon ogledov, 
predstavlja novo 
glasbeno stvari-
tev pod naslovom 
Ne joči (da srce ne 
poči). Nova sklad-
ba, pod katero se kot avtor besedila podpisuje prav Rudan, 
avtorja glasbe pa sta že znan tandem Matjaž in Maj Vla-
šič, ima močno življenjsko sporočilo, saj se dotakne bole-
čine ob razočaranju bližnje osebe. Dodajmo, da ima pesem 
že videospot, v katerem sodeluje 30 otrok, pod režisersko 
taktirko Andreja Pratnemerja. Glavno vlogo v njem je od-
igral Nino, sin Mirana Rudana, ki se mu je ob tem pridružil 
še mlajši brat Niko. Vredno ogleda in poslušanja!

Zaradi službenih obveznosti ansambel Fantje izpod Li-
sce zapušča ustanovni član Januš Prašnikar, ki pa ostaja 
član zasedbe, dokler ne najdejo ustrezne zamenjave. Fan-

tje tako iščejo pevca 2. basa in po možnosti tudi bobnarja, 
starega od 18 do 35 let, ki bi bil pripravljen na resno delo 
in ustvarjanje. Pogoj je igranje vsaj enega inštrumenta, za-
želene so tudi izkušnje z javim nastopanjem in petjem v 
narodnozabavni in ljudski glasbi. Zainteresirani se lahko s 
kratkim opisom, kontaktom in fotografijo prijavite na ans.
fantjeizpodlisce@gmail.com.

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

posavske glasbene novičke

Budič Jožica s.p., Dvorce 1 A, Brežice

07 49 64 635
031 646 665

BLANCA – Tilen Kolar (na fotogra-
fiji), učenec 8. razreda OŠ Blanca, se 
je skupaj s prof. angleškega in nem-
škega jezika Mojco Hojski udele-
žil državnega tekmovanja iz znanja 
angleščine v Ljubljani. Priprave na 
tekmovanje so obrodile sadove, saj 
je Tilen kot edini učenec v posavski 
regiji dosegel zlato priznanje. Držav-
nega tekmovanja se je udeležilo 411 
učencev, Tilen pa si je delil 29. mesto. 
� Vir:�OŠ�Blanca

Tilen Kolar osvojil zlato priznanje 
iz znanja angleščine

www.PosavskiObzornik.si
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Barbara Božič, Krško – 
deklico,

• Darja Ferenčak, Brežice – 
deklico,

• Anja Brilej Bohorč, Mali 
Kamen – dečka,

• Alenka Jezernik, Brežice 
– dečka,

• Alenka Unetič, Dobe – 
deklico,

• Špela Obradović, Kočarija 
– dečka,

• Bojana Baškovč, Krško – 
deklico,

• Anja Sterle, Studenec – 
deklico,

• Natalija Božič, Krško – 
dečka,

rojstva • Simona Gorenc, Zaloke – 
deklico,

• Sandra Medvešek, Krško 
– dečka,

• Tina Hotko, Stara vas-
Bizeljsko – deklico,

• Tatjana Mežič, Mali Podlog 
– deklico,

• Ana Škofljanc, Koritno – 
deklico,

• Nika Milčinovič, Podstrm 
– dečka,

• Mirjam Simončič, Anovec 
– deklico,

• Mojca Dragan, Krsinji Vrh 
– dečka,

• Manca Marko, Kladje nad 
Blanco – dečka,

• Ecaterina Elena Mustata, 
Krško – deklico,

• Nina Bizjak, Podulce – 
dečka.

ČESTITAMO!

Prihaja Briljantina!
Muzikal Briljantina prihaja 24. marca v Krško!
Dogajanje muzikala je postavljeno v šolsko leto na namiš-
ljeni šoli, kjer se mladostniki poslavljajo od brezskrbnega 
življenja. Osrednja lika sta neotesan in predrzen fant Danny 
Zuko, ki se zaljubi v pridno, lepo vzgojeno dekle Sandy. 
Producent Jurij Franko je pripravil muzikal s podobno krea-
tivno ekipo kot pri muzikalu Mamma Mia!. 
V glavnih vlogah igrajo Saša Lešnjek/Maša Medved 
kot Sandy in Luka Markus Štajer/Matjaž Kumelj kot  
Danny. Ob njih nastopajo še izbranci z avdicije in velika 
imena slovenskega filma in gledališča: Janez Hočevar -  
Rifle, Gojmir Lešnjak - Gojc, Uroš Smolej, Domen Valič, 
Alenka Tetičkovič in Desa Muck. Predstava je scensko pri-
lagojena velikosti odra v Kulturnem domu Krško.
Vstopnice so že v prodaji na vseh prodajnih mestih Even-
tima (Petrol, Pošta, OMV) in v Kulturnem domu Krško. 

www.briljantina-muzikal.si

oglas 84 x 125.indd   1 18/01/19   09:45

ZABUKOVJE – Janez Drstvenšek, ki ga že od malega kličejo Ivan, 
je iz Zaloga pod Bohorjem odšel na Vetrnik po svojo nevesto Mil-
ko Kozole. Poročila sta se 6. januarja 1959 in Milka se je prese-
lila v Zalog k svojemu možu, kjer sta skupaj z moževimi starši in 
mlajšimi brati nadaljevala z obnovo domačije, ki je bila med voj-
no do tal požgana. Po izgradnji gospodarskega poslopja sta se 
sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja lotila tudi gradnje nove 
hiše, v katero se je družina vselila leta 1978. Kljub težkim časom 
sta s trdim delom, z zaupanjem v božjo previdnost, z vero v boljši 
jutri zase in za otroke ter medsebojno ljubeznijo vztrajala. Dru-
žina se je večala, saj se jima je rodilo šest otrok: Jože, Janez, Šte-
fan, Marica, Roman in Milena. Utrpela sta najhujšo starševsko 
bolečino, saj jima je najstarejši sin umrl le nekaj dni po porodu, 
pred štirimi leti pa je tragično preminula še hči Marica, ki je bila 
poročena v Stranjah pri Kočevarjevih. Čeprav so jima težko delo 
in življenjske preizkušnje pobrali precej moči, s svojo dobro vo-
ljo in pozitivnim pogledom na življenje še naprej vlivata upanje 
in veselje do življenja svojim otrokom, šestnajstim vnukom in 
sedmim pravnukom. Še vedno se zaljubljeno pogledata kot ne-
koč, na kar smo njuni najbližji nadvse ponosni.

Pred desetimi leti sta skupaj s celim sorodstvom praznovala zla-
to poroko, letos pa sta svojo biserno poroko praznovala s svojimi 
najbližjimi. V cerkvi svetega Lenarta v Zabukovju je v nedeljo, 6. 
januarja 2019, obred biserne poroke vodil njun vnuk Peter Ko-
čevar, lanski novomašnik. Za slavnostno vzdušje med mašo je 
poskrbel zabukovški mladinski zbor pod vodstvom Mirice Ko-
larič. Tudi pri pogostitvi po maši pred cerkvijo so pomagali pri-
jazni Zabukovljani.

Praznovanje smo zaključili s slavnostnim kosilom v gostilni 
Kregl. Za glasbo smo poskrbeli kar otroci in vnuki, posebno pre-
senečenje pa so pripravili še člani kvarteta Jarica, ki so instru-
mentalnemu ozadju dodali še ubrano petje. Bisernoporočence-
ma želimo še veliko zdravih skupnih let! R. D.

Zbiranje zamaškov za Alino
GLOBOKO – Za deklico Alino Krajnčič iz Globokega, ki ima ce-
rebralno paralizo, je pred dnevi stekla akcija zbiranja zamaškov 
pod sloganom »Ne meči zamaškov v smeti, raje pomagaj Ali-
ni do dodatnih terapij«. Primerni so pokrovčki vseh vrst plas-
tenk, začimb, mleka, jogurta, sokov, sladke smetane, kislega 
zelja ali repe, Nutelle, tekočega pralnega praška, mehčalca, av-
tomobilskih olj, zdravil, zobne paste, kozmetike, čistil, plastič-
ni deli Kinder jajčka itd. Zbrane zamaške lahko oddate na raz-
ličnih lokacijah po državi, v Posavju pa med drugim pri družini 
Krajnčič v Globokem, pri Anici Potokar Kodrič v Župeči vasi 
in v lokalu Carllo's caffe v Brežicah ali pa po dogovoru z Alini-
no mamico Anito Kodrič Krajnčič.  R. R.

60 skupnih let Ivana 
in Milke Drstvenšek

Bisernoporočenca�Milka�in�Ivan�Drstvenšek

»TRI MUCE« – igralna prestava 

• torek, 29. januar, ob 17.00 – Mladinski oddelek

Amaterska gledališka skupina Mavrica, ki jo sestavlja-
jo starši otrok vrtca Krško, so pripravili igrano predsta-
vo Tri muce. Po predstavi se nam pridružite na igranju 
družabnih iger za male in velike. Predstava traja 10 mi-
nut in je primerna tudi za najmlajše.

ANDREJ BRAČUN: LETALSTVO –
od športnega letala do šolanja prometnih pilotov – 

predavanje s fotografijami 

• petek, 1. februar, ob 18.00 – Knjižnica Senovo

Prometni pilot helikopterja in letala, inštruktor leten-
ja na helikopterjih in pooblaščeni izpraševalec pilotov 
helikopterja Andrej Bračun nam bo predstavil lepote in 
tudi pasti letalstva.

NAŠIH 20 LET – otvoritev razstave Društva 
ljubiteljev fotografije Krško

• torek, 5. februar, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Društvo ljubiteljev fotografije Krško aktivno deluje 
že več kot 20 let. Tokrat se bodo v prostorih knjižnice 
predstavili z izborom fotografij, nastalih ob praznovanju 
njihove 20-letnice. Kulturni program bodo sooblikovali 
učenci 2. c razreda OŠ Leskovec pri Krškem.

DUH ČESA – pogovorni večer

• sreda, 6. februar, ob 18.30 –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Miha Šalehar je radijski voditelj in kolumnist, ki nam s 
svojo živo in neposredno, včasih tudi duhovito pripoved-
jo, približa današnji čas. V knjigi Duh česa, ki je izšla v 
lanskem letu, so objavljene njegove izbrane kolumne. 
Z avtorjem se bo pogovarjal knjižničar Vilko Planinc.

AVGUST FABJANČIČ, 
VSESTRANSKI USTVARJALEC – razstava

• februar, marec – Knjižnica Senovo

Razstava o življenju in delu senovskega rojaka Avgusta 
Fabjančiča bo na ogled do konca marca. Tudi ostali, ki bi 
se želeli predstaviti v Knjižnici Senovo, vabljeni, da nas 
za dogovor pokličete na tel. 07 4904 028 (Vilko Planinc). 

PODARITE ČLANARINO

Če želite svojim dragim pokloniti malce drugačno darilo,  
vam v Valvasorjevi knjižnici ponujamo možnost, da 
podarite enoletno članarino. 

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE

Od 4. do 7. in 9. februarja vam v vseh enotah knjižnice 
omogočamo brezplačen vpis.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V FEBRUARJU

BREŽICE – 11. januarja je praznovala 90. rojstni dan Stani-
slava Radanovič. Ob tej priložnosti jo je obiskal tudi župan 
občine Brežice Ivan Molan in ji voščil zdravja ter dobrega 
počutja ob visokem jubileju. 

Stanislava Radanovič se je rodila 11. januarja 1929 na Vinjem 
Vrhu materi Jožefi in očetu Martinu Unetiču. V družini se je rodi-
lo deset otrok, imela je pet sester in štiri brate. Stanislava je obi-
skovala osnovno šolo v Bušeči vasi, njeno otroštvo pa je kruto 
prekinila druga svetovna vojna. Družina je pred Nemci, ki so na-
črtovali izgon prebivalcev, pobegnila, in vojna leta preživela na 
Agničevi graščini v Srebrničah. Po vojni se je družina vrnila na 
domačijo, Stanislava pa je odšla na delo v Ljubljano. Tu je spo-
znala bodočega moža Jožeta Radanoviča iz Blatnega pri Globo-
kem, po poklicu železničarja, s katerim sta se leta 1954 poročila 
v Podbočju. Po rojstvu sina Staneta in hčerke Jožice se je druži-
na vrnila iz Ljubljane v Brežice in si v domačem kraju ustvarila 
topel dom. Stanislava se je zaposlila v brežiškem zdravstvenem 
domu, po invalidski upokojitvi je ob skrbi za dom skrbela tudi za 
varstvo vnukinje Vanje. Stanislava pravi, da je kljub bolezni rada 
delala in pomagala sosedom. V letu 2017 je zaradi zdravstvenih 
razlogov postala stanovalka Doma upokojencev Brežice, kjer se 
rada vključuje v aktivnosti doma. Udeležuje se telovadbe s fizi-
oterapevtko in je zvesta udeleženka prireditev. Redno spremlja 
televizijo, časopise in revije, razveseljujejo jo obiski sorodnikov, 
vnukov Vanje in Kristijana ter še posebej pravnukov Nika Jo-
shua in Liama Isaca.  
� Vir:�Občina�Brežice

90. rojstni dan 
Stanislave Radanovič

Jubilantka�Stanislava�Radanovič�v�družbi�sina�Staneta,�so-
rodnikov�in�župana

VRHEK PRI TRŽIŠČU –13. janu-
arja je naša najstarejša članica 
Amalija Umek (na fotografiji 
desno) z Vrhka pri Tržišču pra-
znovala 97. rojstni dan. Gospa 
Malči, kakor smo jo nagovarjali, 
odkar smo jo pred sedmimi dese-
tletji spoznali kot prijazno trgov-
ko v Tržišču in nato v Krmelju, 
se je na srečanje s člani KO DIS 
Krmelj-Tržišče v gostišče Barbara v Krmelju pripeljala s svojim 
avtom. Živi na domu v Vrhku in skrbi sama zase. Zdravje ji dobro 
služi, je vedra in polna optimizma. V prijetnem druženju ob kavi 
smo obujali spomine na mlada leta, slavljenki pa zaželeli mnogo 
trdnega zdravja in dobrega počutja. 
 Ana�Hočevar,�KO�DIS�Krmelj–Tržišče�

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

prejeli smo

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

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

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

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

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

zahvale, spomin

MARIJA KOVAČIČ

SPOMIN

Žalujoči: vsi njeni, ki jo pogrešamo

Mineva�10�let,
odkar te med nami ni,
a�spomin�nate�še�živi.

Večno�bo�živel,
večno�boš�v�naših�srcih.

iz Velikega Dola.

25. januarja bo minilo 10 let, odkar nas je zapustila naša draga

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

FRANC CIZL 

SPOMIN

Žalujoči: njegovi najdražji

Na�svetu�mnogo�je�poti, 
a samo ena vodi tja, kjer si ti, 

po�tej�poti�za�teboj�pridemo�vsi.

z Bojsnega.

23. januarja je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil dragi mož, ata, 

stari ata, brat in bratranec

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu 
in mu prižgete svečko.

ALOJZ MIRT

SPOMIN

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

Šel�si�v�večnost,�dragi�Lojz.
Sledi�ostale�so�povsod

od�dela�tvojih�pridnih�rok.
Vse,�prav�vse�bi�dali,

da�bi�vrnil�spet�se�k�nam.
Si�kot�sonce�življenja�sijal,

za vse svoje ljubezen razdal.

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

Hvala vsem, ki mu prižigate sveče in z lepo mislijo 
postojite ob njegovem grobu.

iz Kladja nad Blanco.

Čeprav�tvoj�glas�se�več�ne�sliši,�tvoja�beseda�še�vedno
dom�naš�greje,�še�vedno�v�nas�živiš,�povsod�te�slišimo�mi�vsi

in�kamor�koli�vodi�nas�korak�življenja,�ti�med�nami�si.
Naš�angel�varuh�si,�ki�nas�čuvaš�tam�nekje�med�zvezdami.
Že�leto�si�zvezda�svetleča,�naj�ti�v�nebesih�dana�je�sreča.

PETRA ŠPILERJA

SPOMIN

Aleksandra Špiler

Peter, vsak trenutek, minuto, uro, dan sem s teboj.

Hvala vsem, ki ga imate v lepem spominu.

NAJIN�DOM
Dom je tam, kjer sva doma.
Dom je tam, kjer sva Midva.
Dom�je�tam,�kjer�je�srce�–
brez Tebe tudi dom umre.

Iščem�Te,�a�Tebe�ni;
le�spomin�mi�govori,
da si z mano tudi Ti,
saj za naju smrti ni!

(Aleksandra�Špiler)

Ob prvi obletnici prezgodnje smrti mojega moža

JANEZ - JOHAN PREVEJŠEK

SPOMIN

Tvoji najdražji, ki te nosimo v srcu

Tam, kjer si ti,
ni�sonca,�ne�luči.

Le�tvoj�nasmeh�nam�v�srcih�še�živi
in�nihče�ne�ve,�kako�zelo,�zelo�boli.

iz Gorenje Lepe vasi.

29. januarja bo minilo pet žalostnih let,
odkar nas je zapustil

Hvala vsem za lep spomin nanj, za postanek
in lepo misel ob njegovem zadnjem domu.

MARJAN POVH 

SPOMIN

Vsi njegovi

Vsak�človek�je�zase�svet, 
čuden,�svetal�in�lep 

kot�zvezda�na�nebu�…
(Tone�Pavček)

iz Brezja pri Veliki Dolini.

20. januarja je minilo 10 let, 
odkar se je poslovil naš

Hvala vsem, ki se poklonite njegovemu spominu 
in mu prižgete svečko.

TONI ŠULC – ŠULI
V ljubeč spomin.

(1943–2019)

Vsi njegovi:
Marta, Katja, Tina, Miha, Meta, Robi, Maruša, Mauro

in ostalo sorodstvo

Ostaja�nam�nešteto�spominov�na�našo�skupno�pot.
Srečni�smo,�da�si�bil�naš.

Poslovili smo se 5. 1. 2019 v družinskem krogu.

ANTUN VRABEC

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.�

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

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.

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

(10. 10. 1950–21. 1. 2018)
iz Loč.

V prvi januarski številki Posavskega obzornika se je Občina Krško 
odzvala na zapis, ki je bil objavljen v izdaji konec decembra. V ne-
kajvrstičnem odgovoru Občina Krško sprva odgovarja, da je pro-
blem zaradi potrebnega usklajevanja z DRSI, a že v naslednjem 
odstavku zapiše, da bo Cesta 4. julija z obvoznico kmalu prekate-
gorizirana v občinsko cesto, s čimer demantira samo sebe. Spreg-
ledalo se je še tudi nekaj sicer posredno zastavljenih vprašanj, zato 
bom tokrat bolj neposreden.
1) Zakaj Občini Krško ni v interesu zgraditi krožišča na bistveno 
bolj prometni cesti, kot je Zdolska cesta? Odgovor občine, da bo z 
izgradnjo obvoznice manj prometa, je delno tudi resničen, a zago-
tovo ne toliko, da ne bi bilo smiselno umestiti krožišča in tako iz-
boljšati prometa po Vidmu.
2) Cesta 4. julija je (zaenkrat) v pristojnosti DRSI, a to ni ovira, da 
Občina Krško ne more biti naročnik, kakor je bilo razbrati iz odgo-
vora. Zakaj je bila Občina Krško lahko naročnik projekta krožišča 
na Zdolski cesti, ki spada pod DRSI, celoten projekt pa se je finan-
ciral iz občinskega proračuna in ne državnega, kar je tudi razvi-
dno iz javno dostopnih dokumentov? 
3) Zakaj Občini Krško ni v interesu umiriti prometa v križišču, kjer 
bo v neposredni bližini igrišče z nepredvidljivimi in razigranimi ot-
roki, v okolici pa je še največja koncentracija prebivalcev v krški 
občini? Bojim se, da po izgradnji igrišča naknadna umestitev kro-
žišča ne bo možna.
Menim, da če je bilo že možno usklajevanje Občine in DRSI zara-
di enakega projekta pred kratkim, ne vidim razloga, da ne bi bilo 
tudi tokrat, še posebej, ker bo omenjena cesta tako in tako kmalu 
postala občinska. Samo interes je potreben. Če že ni interesa zaradi 
večje pretočnosti po Cesti 4. julija ali zaradi lažjega vključevanja, 
bi lahko bil interes vsaj zaradi igrišča in otrok. Da pa ne bi ostali 
le pri besedah, se lahko o upravičenosti krožišča skupaj prepriča-
mo kar na terenu v času jutranje ali popoldanske prometne koni-
ce. Za varnost otrok gre! Miha Metelko, Krško

Obnova Cankarjeve ulice na 
Vidmu, a brez krožišča – II. del

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. 

Že desetletja sredi januarja po vsej Evropi poteka istočasno štetje 
vodnih ptic. Istočasnost popisa daje verodostojne podatke o vrstah 
ptic, njihovem številu in geografski razporejenosti. K slednjemu ve-
liko prispeva vreme – v milih zimah zaradi nezmrznjenih vodnih 
površin ptice ostajajo na poletnih lokacijah. Bolj kot je zima huda, 
bolj proti jugu se ptice selijo. 
Reka Sotla se po številu vodnih ptic ne more primerjati z velikimi 
rekami, kot je bližnja Sava. Še posebej ne sedaj, ko je Sava spreme-
njena v velika jezera. Že od leta 2012 jo obhodimo od Vonarja do 
Figarjevega mostu ali celo Rigonc. Zaposlenim v Kozjanskem par-
ku se pridruži še nekaj prostovoljcev ter zaposleni iz Javne usta-
nove za upravljanje zaščitenih delov narave Krapinsko-zagorske 
županije. Zaradi žice vzdolž slovenske strani popis deloma opra-
vimo tudi s hrvaške strani. Poleg vodnih ptic smo pozorni tudi na 
ostale ptičje vrste. Letos smo opazili največ rac mlakaric in kor-
moranov. Manj je bilo sivih in velikih belih čapelj. Opazili smo še 
posamezne primerke sive pastirice in kozice. 
Enako pozornost kot vodnim pticam namenimo popisu sledi bo-
brov, ki so v preteklih 20 letih ponovno poselili Sotlo in nekate-
re njene nižinske pritoke. Obglodano in podrto drevje (predvsem 
vrbe) sta ob drčastih prehodih iz vode lahko opazni znaki. Na So-
tli bobri ne podirajo dreves zaradi gradnje jezov temveč, da pride-
jo do lubja mladih vej – njihove osnovne zimske hrane. Do pomladi 
bomo preverili še Bistrico, Dramljo, Bučo, Mestinjščico in druge po-
toke – tako bomo imeli sveže podatke o razširjenosti bobra. Bralke 
in bralce na tem mestu naprošamo, da nam posredujejo tudi svo-
ja opažanja bobrovih aktivnosti.
Težje je med popisom odkriti sledi vidre. Ta s svojimi iztrebki ozna-
čuje večje skale v sami strugi, kamor pa zaradi žice ne moremo. 
Tudi lupine školjk potočnega škržka na prodiščih smo zato našli le 
na eni lokaciji. Iz popisov pred postavitvijo ograje je bilo najdb ve-
liko več. Bober, vidra in škržek nas zanimajo tudi zato, ker so vrste 
t. i. Nature 2000 in smo jih dožni ohranjati tako v Sloveniji kot EU. 
Novost v letošnjem popisu je bilo evidentiranje velikih hrastov do-
bov. V njihovih suhih vejah poteka razvoj še ene evropsko varo-
vane vrste – hrošča strigoša. Tudi v zimskem času je v in ob Sotli 
opaziti veliko vrst rastlin in živali. Zato si moramo vsi skupaj pri-
zadevati za njeno čim bolj naravno podobo. Taka ne bo omogoča-
la preživetja le redkim živalim – čista Sotla tudi ljudem omogoča 
kvalitetnejše življenje.� Dušan�Klenovšek,�Kozjanski�park

Januar ob Sotli
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MARJANA HARALOVIČA

ZAHVALA

Z globoko žalostjo v srcu: vsi njegovi najdražji

Solze,�žalost,�bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki�močno�boli.

(T.�Pavček)

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem dragim sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izkazano sočutje in podporo, vsa izrečena 
sožalja, iskren stisk roke ter darovano cvetje in sveče.

Veliko hvaležnost izrekamo vsem, ki ste našega Marjana spoštovali 
in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

iz Globočic 10 pri Kostanjevici na Krki

MARJANA MARSA  

ZAHVALA

Vsi njegovi

Bil si naše sonce 
in vedno boš ostal.

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega

Iz srca se zahvaljujemo vsem, 
ki ste ga imeli radi in ste nam stali ob strani …

iz Brezine

MARIJE URBANČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom 
in znancem za izrečeno sožalje, topel stisk roke, denarno pomoč, 
sveče in svete maše.
Hvala Marinki Mrgole in Mariji Horžen za pomoč med njeno 
boleznijo.
Lepa hvala gospodu župniku Ludviku za dolgoletne obiske na domu 
in lepo opravljen obred. Hvala pogrebni službi Žičkar in pevcem 
za lepo zapete pesmi ter vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.

s Pristave

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

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše 
ter nam kakor koli drugače pomagali in z nami sočustvovali.
Zahvaljujemo se gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem 
za zapete pesmi, Trobilnemu kvartetu Krško za zaigrano Tišino in 
žalostinke, Klavdiji Bizjak za ganljive besede ob slovesu, župniku 
Janezu Žaklju za opravljeno maziljenje ter podjetju Kostak iz Krškega 
za lepo opravljeno pogrebno slovesnost in storitve.
Zahvala gre tudi internemu oddelku II Splošne bolnišnice Brežice za 
skrb in nego naše mame, še posebej pa se želimo zahvaliti dr. Vanji 
Starčeviću, ki se je zelo zavzel za njeno zdravljenje.
Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala, tudi tistim, ki vas nismo 
posebej omenili, da ste našo mamo pospremili na zadnji poti k 
večnemu počitku. Za vedno bo ostala v naših srcih.

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

 (22. 11. 1931–25. 12. 2018)
rojene Štojs iz Krškega,

JOŽEFE POLŠAK

Ni�tvojih�več�besed�in�stiska�rok,
ostal�je�le�spomin�in�trpek�jok.

Ko nekoga za vedno izgubiš,
ko odnese s seboj del tebe,

šele takrat se zaveš,
da ga ljubiš bolj kot sebe.

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, dobrim 
sosedom, sodelavcem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani, nam pomagali, izrekali pisno in ustno sožalje, darovali 
sveče, cvetje, svete maše in denarno pomoč.
Hvala Območni obrtno-podjetniški zbornici Krško, Društvu invalidov 
Krško, Društvu izgnancev Krško, Društvu upokojencev Krško, 
praporščakom, trobilnemu kvartetu za zaigrane pesmi in pevcem za 
ganljivo zapete pesmi ter Cvetličarni Kerin za lepo aranžirano cvetje.
Posebna zahvala pogrebni službi Kostak za organizacijo pogreba, 
urgentni službi ZD Krško, župniku g. Alfonzu Grojzdku za lepo 
opravljen obred in darovano sveto mašo pred obredom ter vsem, 
ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga spoštovali!

Ob boleči izgubi našega dragega

z Narpla 24, Krško
ANTONA ŠIŠKA

Prazno je, ker te ni,
vendar misel na to,

da�nas�čuvaš�in�nad�nami�bdiš,
pomirja�in�nas�umiri.

MARIJA KOREN

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni, ki jo imamo neizmerno radi

Kako�prazno�je�dvorišče
in�naše�oko�zaman�te�išče.

Ostalo�je�le�delo�tvojih�pridnih�rok
in�praznina,�ki�zelo�boli.
Ni�se�ti�uspelo�posloviti,

morala�čez�noč�od�nas�si�iti,
da�še�zadnjič�bi�lahko�ti�rekli

za vse hvala, naša zlata mama!

rojena Poznič, s Senovega.

Nepričakovano nas je zapustila naša draga in nenadomestljiva 
mamica, mama, tašča, babica, prababica, sestra, svakinja, 

sestrična, dobra prijateljica in soseda

Žalostni v srcu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, znancem, sosedom in sodelavcem za izrečena pisna in 
ustna sožalja, darovane sveče in svete maše. Hvala za vse stiske rok 
in tolažilne besede, ki ste nam jih izrekli v najtežjih trenutkih.
Zahvaljujemo se tudi sodelavcem kolektiva M Tehnike Brežice, 
pogrebni službi Kostak, govornici Ireni Gmajnar za ganljive besede, 
pevcem za zapete žalostinke in zaigrano Tišino. Hvala gospodu 
župniku Janezu Turinku za lepo opravljen obred, gostilni Senica ter 
vsem prisotnim, ki vas v zahvali nismo posebej imenovali, pa ste nam 
stali ob strani in našo drago mamo Marico v tako velikem številu 
pospremili k njenemu preranemu počitku.

MARIJE KELHER 

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom 
in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, svete maše 
in ostalo pomoč. Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku Vladu 
Leskovarju za lepo opravljen obred, govorniku Ivanu Ureku za 
besede slovesa, pevcem z Bizeljskega za zapete žalostinke, gospodu 
Žičkarju za skrbno opravljen pogreb in gospodu za zaigrano Tišino. 
Zahvaljujemo se gostilni Kocjan in vsem, ki ste nam kakor koli v teh 
težkih trenutkih stali ob strani in pomagali, se od pokojne poslovili 
in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

iz Brezovice na Bizeljskem (1926–2019)

Ob boleči izgubi naše drage

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

Za�dom,�družino�si�skrbela, 
za�prijatelje�in�goste�vedno�čas�imela. 

Sedaj�v�grobu�mirno�spiš, 
v�naših�srcih�še�živiš.

BORISA MAVSARJA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega atija in dedija

s Trške Gore pri Krškem

Žalujoči: sin Aleš z družino in hčerka Alenka z Jernejem

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, svete maše in 
denarno pomoč. Hvala družini Mavsar z Osredka za vso podporo 
ob težkih trenutkih. Posebna zahvala gre osebju bolnišnice Novo 
mesto za skrb našega dragega atija in za lajšanje neznosnih bolečin 
v času njegove bolezni. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen 
pogreb, gospodu Zoranu Jankoviču za ganljive poslovilne besede, 
pogrebni službi Kostak, Cvetličarni Lilija, pevcem za lepo zapete 
žalostinke ob grobu, igralcem za zaigrano Tišino in gospe Maruški 
iz gostilne Antoni za pogostitev. Hvala vsem, ki ste ga obiskovali ob 
težki bolezni, se poklonili njegovemu počitku in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Hvala tudi vsem, ki ste ga spoštovali, imeli radi 
in mu stali ob strani v času njegovega življenja.

MARIJE – MARICE 
ČERNELIČ 

ZAHVALA

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki 
ste v teh težkih trenutkih delili z nami bolečino, nam namenili ustne 
in pisne izraze sočutja, darovali cvetje, sveče, svete maše in denarno 
pomoč ter nam na kakršen koli način pomagali lajšati trenutke bolečine. 
Iskrena hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, Mateji 
Jankovič Čurič za ganljive besede slovesa, Simonu Petančiču za 
čustveno zaigrano zadnjo melodijo, Pevcem zvoka, praporščakom, 
pogrebni službi Žičkar in gasilcem Prostovoljnega gasilskega 
društva Dečno selo za častno stražo in presunljiv poslednji pozdrav. 
Hvala vsem, ki ste ji izkazali spoštovanje in jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage

Čakate�me,�rože�cvetoče, 
za�hišo�domačo�zeleni�gaj, 
moj�dragi,�domači�kraj. 
Rada�bi�prišla,�oh,�rada. 

A�tja�me�več�ne�bo, 
ker vzela sem slovo.

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili del njegove življenjske poti. 
Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih slovesa stali ob strani 
in ga pospremili na njegovi zadnji poti ter delili z nami tolažilne 
besede, misli in počastili njegov spomin.

Za vedno bo ostal v naših srcih ...

Ob boleči in nenadni izgubi našega dragega

(31. 3. 1933–13. 1. 2019)

iz Krškega

FRANCA BERNARDIČA

Čeprav�tvoj�glas�se�več�ne�sliši,
beseda�tvoja�v�nas�živi�...

Povsod�te�čutimo,�saj�med�nami�si,
ker�v�delih�svojih�večno�živel�boš�ti!

ZAHVALA

se zahvaljujemo vsem dobrim sorodnikom, vaščanom in prijateljem, 
ki ste nam kakor koli pomagali. Zahvala sestram Interne 1 bolnišnice 
Brežice, kolektivom OŠ Velika Dolina, KOVIS-a in Podgorja d.o.o. 
ter vsem ostalim za denarno pomoč, darovane sveče in cvetje. 
Hvala Slavčku za zapete žalostinke, PGD Velika Dolina, Andrejevim 
sošolcem, sošolcem Anamarije in Teje, g. Žičkarju, g. župniku in g. 
Ivanu za lep govor ob slovesu. Še enkrat hvala vsem in vsakemu 
posebej, da ste ga v tako velikem številu pospremili v prerani grob.

Žalujoči: vsi, ki ga imamo radi in ga pogrešamo

Ob boleči izgubi ljubljenega moža, ata, 
starega ata, brata in strica

ANDREJA POŽGAJA

www.PosavskiObzornik.si
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Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

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

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

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

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

 

BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so Evropsko leto 
kulturne dediščine konec decembra zaključili z odprtjem 
razstave v Posavski muzejski vitrini, ki so jo poimenovali 
Animirana Evropa. 

V njej so osvetli-
li mit o ugrabitvi 
Evrope, ki je upo-
dobljen v Viteški 
dvorani, ob tem so 
prikazali še animi-
rani film, ki je nas-
tajal v sodelovanju z 
učenci osnovnih šol 
Maksa Pleteršnika 
Pišece in Bizeljsko 
ter udeleženci 19. 
Unesco tabora v Pišecah. Kustosinja Andreja Matijevc ter likov-
na pedagoginja na OŠ Maksa Pleteršnika in OŠ Bizeljsko Tanja 
Plevnik sta večmesečno sodelovanje z učenci pričeli s spozna-
vanjem mita, nadaljevali z likovno interpretacijo ter to nadgra-
dili z ustvarjanjem animacije, pri kateri sta imela nepogrešljivo 
vlogo Mia Brunej in Matej Žibert. Kljub temu da je mit o Evro-
pi z ugrabitvijo mladega dekleta zelo zahtevna tema, so ga mla-
di s svežim in neobremenjenim pogledom skozi likovno, glasbe-
no in besedno interpretacijo prikazali v animiranem filmu, ki je 
lepo presenetil in navdušil.
Matijevčeva se je zahvalila mentorjem, poleg Plevnikove, Bru-
nejeve in Žiberta še Alešu Venetu, Darku Prahu, Romani Žni-
daršič in Mihi Henigsmanu, učencem OŠ Bizeljsko in OŠ Maksa 
Pleteršnika Pišece, Valentini Bodnar iz Gimnazije za nadarjene 
učence Bolyai iz Sente v Srbiji in Misi Čohilj iz OŠ »Mate Balote« 
iz Buj na Hrvaškem ter direktorici muzeja Alenki Černelič Kro-
šelj za podporo pri projektu. Razstavo je odprla ravnateljica OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece Nuška Ogorevc s pohvalo in čestitka-
mi vsem mentorjem in učencem, ki so sodelovali v projektu, saj 
so ob tem imeli priložnost spoznati del zgodovine. Za program 
so poskrbeli Janž Rener na klarinetu, citrarka Ana Jagrič in zbor 
OŠ Maksa Pleteršnika.
� N.�Jenko�S.,�foto:�PMB

Razstava in film Animirana Evropa

Utrinek�iz�animiranega�filma

RADEČE – 8. decembra je v Domu kulture v Radečah pote-
kala predstavitev pesniškega prvenca z naslovom Čudovita 
dvojina posavske besedne ustvarjalke Doroteje Jazbec, ki se 
je pred devetimi leti preselila iz Brezovske Gore v občini Kr-
ško v zaselek Jelovo v radeški občini.

Pesmi, ki sta jih na literarnem druženju poleg avtorice prebira-
li še Tanja Žibret Lavrinec in Ula Knavs, članici Gledališkega 
društva Radeče, so izžarevale mnoge obraze ljubezenskega napo-
ja iz različnih obdobij danes 30-letne Doroteje Jazbec. V sprem-
ni besedi slovenskega pisatelja in dramatika Toneta Partljiča pa 
med drugim lahko preberemo: »Tej mladostni ljubezenski, ero-
tični, srčni in, oprostite, prosim, ženski liriki sledi še en oddelek. 
Ne vem, če zanj še ustreza naslov Čudovita dvojina, saj gre za re-
fleksivne pesmi, dve med njimi pa imata tudi socialni naboj. Ni 
jih pisala zaljubljena mladenka, ampak zrela pesnica.« Izraženim 
čustvom v pesmih (hrepenenju, ljubezenski omami, razočaranju, 
bolečini …) so z izborom zapetih skladb dodale poseben zven še 
članice skupine Vokalnih 5 z Bučke in mlada radeška violinist-
ka Lea Čeč. Za odlično povezovanje je skrbela Vesna Močilar. 
V zaključnem delu kulturnega dogodka se je besedna ustvarjal-
ka zahvalila nastopajočim in tistim, ki so podprli izid njene prve 
pesniške zbirke.  S. R.

Dorotejina Čudovita dvojina

Doroteja�Jazbec,�Tanja�Žibret�Lavrinec�in�Ula�Knavs�(od�le-
ve�proti�desni).

BISTRICA OB SOTLI – Vokalna skupina La Vita, sprva delujo-
ča kot otroški ter nato dekliški cerkveni pevski zbor Bistri-
ca ob Sotli, je s koncertom v dvorani kulturnega doma obe-
ležila 15 let delovanja.

»Pesem nas povezuje in nam je dala v življenju nek smisel. Draga 
Metoda, če ti ne bi vztrajala, ne bi razvile takšnih glasov, takšne-
ga pojmovanja glasbe, takšnega prijateljstva med nami, takšne-
ga dobrega glasu med ljudmi,« so pevke dejale v zahvalo svoji 
zborovodkinji Metodi Rainer. 12-članska zasedba, delujoča pod 
okriljem Kulturnega društva Bistrica ob Sotli, popestri nemalo 
kulturnih prireditev v domači občini, pojejo pri svetih mašah, 
predstavljajo se na zborovskih revijah. Med večje dosežke skupi-
ne gre šteti še izdajo samostojne zgoščenke v letu 2013, v istem 
letu so bile zmagovalke festivala Marijine pesmi. 
La Vita se je skozi 15 let delovanja pred polno dvorano obisko-
valcev sprehodila z repertoarjem, ki je skozi priredbe ljudskih, 
sakralnih, duhovnih in sodobnih pop pesmi odseval lahkotno gla-
sovno poigravanje, mladostno in pristno energijo ter glasovno 
zrelost. V dveh pesmih so se jim na odru pridružili pevski prija-
telji, pevke in pevci nekdanjega šempetrskega cerkvenega pev-
skega zbora, tedaj pod vodstvom Tanje Pirš, v katerem se je od 
otroštva kalila tudi zborovodkinja Rainerjeva, in je bil povod, da 
je vokalna skupina La Vita sploh vzbrstela. Pesmi so z instrumen-
talno spremljavo pospremili Sandra Čepin na klavirju, Andrej 
Černelč na bas kitari, Matej Špoljar na bobnu in cajonu ter Aleš 
Sinkovič na električni in akustični kitari. Program so povezovali 
Matej in Patricija Kajba ter Janja Kunej. Pevke so ob jubileju v 
goste povabile mladi Trio Essere.� E.�Šterlek

La Vitinih 15 let delovanja

Domačemu�občinstvu�so�se�ob�jubileju�poklonile�s�koncertom.
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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

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 (3/2019) bo izšla v 
četrtek, 7. februarja 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 31. 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

V okolici Sromelj oddam v na-
jem ali prodam večjo hišo, ta-
koj vseljivo. EI zagotovljena. 
Tel.: 031 670 586

Leskovec pri Krškem – pro-
dam vinograd, 18 arov, 450 trt, 
cena 4.000 €. Tel.: 040 791 153

Drnovo (Drage) – prodam nji-
vo, 15 arov, cena 2.000 €. 
Tel.: 040 791 153

Zelo ugodno prodam kmetij-
sko zemljišče (0,5 ha) ob Bi-
zeljski cesti. Tel.: 041 287 859

Prodam parcelo z vinogradom 
(200 trt), 10 orehi, možnostjo 
dodatne zasaditve, odličnim 
cestnim dostopom, na lepi 
sončni legi v Cerini. Cena zelo 
ugodna. Tel.: 070 878 746

Oddam v najem vinograd v 
Bojniku in prodam vino mod-
ro frankinjo. Tel.: 031 769 043

V najem oddam opremljeno 
garsonjero v Krškem na Resi. 
Tel.: 068 620 568

Najamem hišo ali manjšo 
kmetijo v okolici Krškega ali 
Brežic, lahko tudi z možnostjo 
kasnejšega odkupa. 
Tel: 031 216 375

AVTOMOBILIZEM

Avto Polo 1.4, letnik 2002, 
bencin, prodam zaradi naku-
pa novega. Nima skoraj nobe-
ne rje. Tel.: 040 357 757

KMETIJSTVO

Kupim cisterno za gnojevko 
od najboljšega ponudnika za 
lastno uporabo. 
Tel.: 041 221 065

Kupim luščilec koruze, kar-
danski. Tel.: 068 171 513

Prodam sadilec krompirja in 
kolje za vinograd. 
Tel.: 030 694 956

Prodam nakladalko SIP 19 s 
kardanom (cena 350 €), ko-
silnico BCS, 127 cm, bencin – 
petrolej (cena po dogovoru) in 
harmoniko Pečjak, CFB uglasi-
tev (cena po dogovoru). 
Tel.: 051 654 236 

Prodam traktor Štore 504, le-
tnik 1986, 2.080 ur, kabina, 
kompresor, registriran, kot 
nov, in obračalni plug, nemški, 
12 col. Tel.: 041 233 834

Prodamo koruzo v zrnju in 
luščene lešnike. 
Tel.: 051 361 635

Prodamo temeljito suha me-
šana hrastova in kostanjeva 
drva, skladiščena pod streho. 
Cena 60 €/m3. Možna dosta-
va. Tel.: 041 637 146, po 20. uri

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

Prodam 10 m drv ali več in žga-
nje sadjevec. Tel.: 041 827 776

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

Prodam gumi voz, 16 col, 
luščilec koruze in krožne bra-
ne. Cena po dogovoru. 
Tel.: 030 613 006

Prodajamo zračno suhe smre-
kove plohe, dolge 4 m, debele 5 
cm, cena 160 €, lahko tudi raz-
žagamo na "remelne". Možna 
dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri 

Prodam brezova drva za ka-
min. Tel.: 041 310 683

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam kvaliteten cviček. 
Okolica Krškega. Cena ugodna. 
Tel.: 031 822 242

Prodam belo in rdeče mešano 
vino ter žganje. 
Tel.: 031 278 754

Prodam vino sauvignon, cca. 
900 l, cena 1€/l. 
Tel.: 051 649 268

Prodam vino: rumeni muškat 
(polsladki in suhi), belo meša-
no, frankinjo in črnino. Cena 
od 0,8 €/l naprej. 
Tel.: 031 306 559, po 17. uri

Prodam kostanjevo kolje. 
Tel.: 041 589 757

Prodam domače orehe, cena 
po dogovoru. Imam jih veliko. 
Tel.: 051 472 139

Prodam žganje sadjevec in 
žganje iz grozdja (lozovača). 
Tel.: 051 381 516

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 dve telički simental-
ki, stari 11 tednov. 
Tel.: 041 832 024

Prodam teličko LIS/LIM, sta-
ro 2 meseca. Tel.: 031 283 913

Krškopoljce, 30 kg – 120 kg, 
prodam. Tel.: 051 634 338 

Prodam 2 telički simentalki, 
stari 4 in 5 mesecev. Cena po 
dogovoru. Tel.: 031 557 084

Prodam telice, stare 1 leto, in 
brejo ali nebrejo kravo rjave 
pasme. Tel.: 031 489 676, po 
15. uri

Prodam prašiče, težke od 120 
do 140 kg, hranjene z domačo 
hrano (okolica Dobove). 
Tel.: 041 243 497

V okolici Sevnice prodam pra-
šiče, težke od 80 do 120 kg, 
tudi z možnostjo zakola. 
Tel.: 040 426 809

Prodam prašiča, cca. 140 kg, 
okolica Dobove, možen zakol. 
Tel.: 041 538 237

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

Prodam svinjo, staro 2 leti, 
težko 200 kg, in dva prašiča, 
težka cca. 100 kg. 
Tel.: 051 422 161

Prodam mlado svinjo za zakol 
ali nadaljnjo rejo, težko 150 kg. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 858 594

Prodam svinjo, težko okoli 
250 kg. Tel.: 07 49 77 450

Prodam prašiče, težke okoli 
60 kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Prodam prašiča za koline, 
odojke, prašiče za nadaljnjo 
rejo (mesnati tip), možen za-
kol, in okrogle bale detelje. 
Tel.: 031 664 286

Prodam brejo kozo in samca, 
starega 8 mesecev, oba srnaste 
pasme, in 10 l slivovke po ugo-
dni ceni. Tel.: 031 879 072

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

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

Iščem dekle ali mamico za 
skupno življenje. Star sem 45 
let. Tel.: 051 229 634

Moški, 61 let, bi rad spoznal 
žensko močnejše postave (120 
kg) za resno zvezo. 
Tel.: 051 803 241

OSREDEK PRI PODSREDI – 
Kar 139 pohodnikov se je 12. 
januarja odpravilo na že 13. 
pohod po poti slovenskega to-
larja, ki ga vsako leto organizi-
ra Planinsko društvo Brežice. 
Tolar se je poslovil 1. januarja 
2007 in na pobudo Ivka God-
lerja iz Osredka pri Podsredi 
se je takratno vodstvo PD Bre-
žice odločilo za spominski po-
hod tolarju. Stekle so pripra-
ve in s pomočjo KS Osredek 
je nastal spomenik tolarju. 
Nad Osredkom se dviga Veli-
ki vrh (701 m), ki je zelo pri-
meren za pohode in tako zdaj 
nosi spomin na naš nekdanji 
denar. Po pripovedovanju do-
mačinov so na tem hribu našli 
novce iz rimskih časov. Udele-

Pohodniki pri spomeniku tolarju

ženci pohoda so bili iz različ-
nih koncev Slovenije – Škofje 
Loke, Šmarja pri Jelšah, Podče-
trtka, Krškega, Japetića pri Za-
grebu, posamezniki iz različ-
nih krajev, pohoda pa se zelo 
radi udeležujejo tudi domači-
ni. Začetek in konec pohoda je 
na Godlerjevi domačiji v Osre-
dku. Pred pohodom je vse ude-
ležence pozdravila predsedni-
ca društva Anica Hribar, pot 
pa je opisal Godler. Domači-
ni so pohodnikom pripravi-
li malico s čajem in kuhanim 
vinom, da so se lažje povzpe-
li na vrh. Pri tem postanku jih 
je pozdravila županja Kozjega 

Milenca Krajnc. Na vrhu so 
zapeli slovensko himno, glav-
no vlogo pri tem je imel bivši 
župan Kozjega Dušan Andrej 
Kocman. Pohodniki so se vra-
čali po krožni poti čez Presko 
in Pusti vrh nazaj v Osredek, 
kjer so člani društva pripravili 
topli obrok. »Kdo se še spomi-
nja, da smo ne tako daleč nazaj 
imeli svoj denar, ki se je ime-
noval tolar? Otroci, ki zdaj obi-
skujejo osnovno šolo, tega ni-
majo več v spominu. Žal!« je ob 
tem zapisala članica PD Breži-
ce Danica Fux.
  R. R.,
� foto: Meho�Tokić

Pred�začetkom�pohoda�je�pot�opisal�domačin�Ivko�Godler.

Spomenik�tolarju
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Katere inštrumente si se na-
učila igrati v glasbeni šoli?
Prvo leto sem v domači glasbe-
ni šoli obiskovala vaje klavirja, 
potem sem štiri leta igrala vi-
olino, nato sem se prešolala 
na violo, ki sem jo igrala tudi v 
šolskem orkestru. Kasneje sem 
sama doma vadila še kitaro.

Z začetki igranja kitare je po-
vezana posebna zgodba, mar 
ne?
Nekega dne, mislim, da sem 
obiskovala sedmi razred 
osnovne šole, sem na podstreš-
ju pri babici našla staro kitaro. 
Odločila sem se, da se bom na-
učila igrati nanjo. V trgovini z 
glasbili sem kupila paket novih 
strun, jih zamenjala in se začela 
učiti akorde. Vzrok, zakaj sem 
začela igrati kitaro, pa se skri-
va tudi v tem, da sem v tistem 
času začela s pisanjem besedil 
za pesmi. Ob igranju na kitaro 
so besede lažje stekle. 

Nekaj časa si bila tudi ra-
deška mažoreta, se rada spo-
minjaš teh trenutkov?
Na ta čas imam lepe spomine. 
Takrat je veljalo, da so dekleta, 
ki so želela biti prave Radečan-
ke (smeh), morala vsaj en te-
den sodelovati v programu za 
mažoretke. Radeška mažore-

ta sem bila približno osem let. 
Treninge sem rada obiskovala 
in prav tako tekmovanja. V letu 
2014 sem na državnem tekmo-
vanju imela celo solo točko in 
zasedla sem peto mesto. V ne-
pozabnem spominu so mi po-
leg državnih tekmovanj ostala 
tudi potovanja po Evropi. Niko-
li ne bom pozabila tudi svojega 
solističnega nastopa na tradici-
onalni Oranžni noči, ki je neke 
vrste praznik radeških mažo-
ret.

Zdi se, da si dekle z več ta-
lenti – si vizažistka, bloger-
ka, fotomodel in glasbeni-
ca. Bi rekla, da si rojena pod 
srečno zvezdo ali je vse ome-
njeno rezultat tvojega skrb-

no premišljenega dela?
Ne verjamem v to, da si rojen 
pod srečno zvezdo. Vsak ima 
možnost, da sledi svojim sa-
njam, le vztrajen in dovolj od-
ločen mora biti. Talent je po-
memben, vendar brez trdega 
dela in vaje samo talent niko-
li ni dovolj. Če si predan temu, 
kar počneš, je uspeh zago-
tovljen; če delaš nekaj zato, da 
bi ugajal drugim, potem ne bo 
želenih rezultatov.

Želiš uspeti v glasbenem sve-
tu ali imaš še kakšne druge 
načrte?
Želim si ostati v glasbenem 
svetu. V njem sem našla nekaj 
izjemnih prijateljev, s katerimi 
je zelo lepo sodelovati, in ve-
sela sem, ker mi je v lanskem 
decembru uspela predstavi-
tev moje tretje avtorske sklad-
be z naslovom Decembra. Gre 
za čustveno pesem in zanjo 
sem napisala besedilo sama. 
V letošnjem letu načrtujem 
izid debitantskega albuma in 
nove glasbene uspešnice. Ver-
jamem v to, kar delam, ker de-
lam s srcem.   

Tako kot v glasbi imaš tudi v 
ličenju poseben stil.
Ličenje je zame neke vrste 
umetnost. Zame je vsak dan 

posebna priložnost in ličim se 
tako, kot ustreza meni in dne-
vu. Rada eksperimentiram. To 
je del mene, moje zunanje po-
dobe, a vedno sem Gaja, z liči-
li ali brez. 

Z objavami na instagramu 
postajaš vzor številnim mla-
dim; kaj ti to pomeni, zabavo 
ali odgovornost?
Glede na to, kako majhna je 
Slovenija, je 35 tisoč sledilk in 
sledilcev, kolikor jih imam tre-
nutno na družbenem omrež-
ju, zelo veliko. S svojimi javni-
mi objavami se trudim, da so 
sporočila zanimiva, zabavna in 
tudi uporabna. Vsaka objava je 
neke vrste zabava, a hkrati veli-
ka odgovornost do vseh, do ka-
terih pride sporočilo, saj imajo 
besede, in prav tako fotografije, 
neverjetno veliko moč. Morda 
se te moči celo premalo zave-
damo. Sama sem pred dobrim 
letom dni prek Instagrama na-
vezala stik s pevko Raiven in 
dobila priložnost, da sem jo 
naličila za nastop na EMI, kar 
je bila zame kot veliko obože-
valko Evrovizije sanjska pri-
ložnost. Prek Instagrama sem 
navezala stik tudi z Žanom Ser-
čičem, s katerim sva začela de-
lati nekatere skupne glasbene 
projekte. 

Kaj najbolj ceniš pri ljudeh? 
To sta dve čarobni besedi – is-
krenost in zaupanje. Če znaš 
biti takšen, si srečen.

Kdo ti je bil in ti še vedno je 
v oporo pri oblikovanju tvo-
je osebnosti? 
Moji starši, predvsem mama, 
s katero sva preživeli mnogo 
skupnih trenutkov v števil-
nih pogovorih, v katerih me 
je spodbujala, naj vztrajam na 
poti, ki sem jo izbrala. Potem 
je tukaj skupina prijateljev in 
seveda moj fant.

Kateri so najlepši trenutki v 
tvojem življenju? 
Trenutki, ko sem z ljudmi, ki 
jih imam rada, v mirnem oko-
lju. Jutra, ko se zbudim v pu-
hasti postelji in vem, da lahko 
spim, kolikor dolgo želim. Zelo 
rada uživam tudi v dobri hrani 
z dobro družbo.

Moto, ki te vodi, usmerja tvo-
jo ladjo življenja? 
Delaj dobro in dobro se ti 
bo vračalo. Življenje je reka, 
enkrat mirna, drugič zelo de-
roča – podobna je ljudem. 
 Smilja Radi
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Verjame v to, kar dela, ker dela s srcem
RADEČE – V lanskem letu je dopolnila 18 let, javnosti je predstavila svojo tretjo avtorsko skladbo, bila na naslovnici znane revije, spoznala srčnega izbranca ... Gaja 
Prestor, ki je otroška leta preživljala v majhnem mestu ob izlivu Sopote v Savo in pri starih starših v Širju nad Zidanim Mostom ter na Koroškem, zase pravi, da je 
trmasta, ambiciozna, delovna, čustvena in močna oseba. Ob vstopu v osnovno šolo je začela tudi z obiskovanjem glasbene šole, bila pa je tudi radeška mažoretka.

Gaja Prestor (osebni arhiv)

Gaja�Prestor�je�svojo�glasbeno�pot�in�javne�nastope�pričela�v�
duetu z bratrancem Danejem Puklom.

BREŽICE – V soboto, 26. januarja, bo v Brežicah potekal 7. tur-
nir bratstva in enotnosti v sklopu ADA badminton lige. Organiza-
tor Badminton klub Pišece pričakuje okoli 200 tekmovalk in tek-
movalcev iz 40 klubov iz Srbije, BiH, Poljske, Danske, Madžarske, 
Hrvaške in Slovenije. Turnir se bo od 8.00 dalje odvijal v dveh 
dvoranah, in sicer se bodo boljši tekmovalci oz. tisti iz A in B ka-
kovostnega razreda pomerili v veliki športni dvorani Brežice, 
medtem ko bodo badmintonisti kategorije C in D dvoboje igrali 
v športni dvorani Gimnazije Brežice. Večerna podelitev nagrad 
bo tradicionalno obarvana v barvah Pišec, saj se bo v večnamen-
ski dvorani Pišece po podelitvi odvijala prava »P'šečka veselica«. 
Po besedah predsednika mednarodne lige ADA Tadeja Škofa je 
liga letos presegla vsa pričakovanja in je na pravi poti. Letošnji 
zaključek sezone oz. finalni turnir bo v začetku junija v Saraje-
vu.  R. R., vir: BK Pišece

BREŽICE – Pred večnamen-
sko športno dvorano v Breži-
cah že od 14. decembra stoji 
drsališče, s katerim je Zavod 
za šport Brežice popestril 
možnosti za zimsko rekrea-
cijo občank in občanov. Dr-
sališče bo predvidoma obra-
tovalo do 10. februarja, v 
kolikor bodo to dovoljevale 
vremenske razmere in bo še 
dovolj interesa za drsanje, pa 
imajo tudi možnost podalj-
šanja končnega roka obra-
tovanja. 

Cena drsanja je za obiskoval-
ce ugodna (2 evra), še dodaten 
evro morate odšteti za izposo-
jo drsalk, za 3 evre pa je na vo-
ljo tudi izposoja t. i. pingvina, 
ki služi za oporo pri drsanju. 
»Vsem osnovnim šolam iz ob-
čine Brežice v dopoldanskem 
času zagotavljamo možnost 
brezplačne uporabe drsališča 
pod pogojem, da se predhod-
no uskladi termin in da se dr-
sanje izvaja organizirano pod 
vodstvom pedagoških delav-
cev,« nam je še pojasnil v. d. di-
rektorja Zavoda za šport Breži-
ce Ferdo Pinterič.
Občina Brežice je v lanskem 
proračunu za pokrivanje stro-
škov obratovanja drsališča, ki 
ga je postavilo podjetje Kota 
iz Petrovč, zagotovila 15.000 
evrov, končni stroški pa bodo 
znani ob koncu obratova-
nja, saj je ena večjih stroškov-
nih postavk poraba električne 
energije za hlajenje ledu. Del 

Drsališče popestrilo zimski utrip

stroškov bo pokril tudi Zavod 
za šport, tudi s pomočjo zbra-
ne vstopnine. »Obisk v decem-
bru in v času novoletnih po-
čitnic je bil dober oziroma v 
okviru pričakovanega, odzivi 
tako s strani uporabnikov kot 

nasploh občanov in s strani šol 
so zelo pozitivni in pozdravlja-
jo idejo, da se v samem mestu 
omogoča tovrstna aktivnost,« 
pravi Pinterič o obisku in odzi-
vu na novost. 
� P.�P.,�foto:�R.�R.

Drsališče�je�dobro�obiskano,�odzivi�nanj�pa�pozitivni.

Najprej turnir, nato veselica

PLANINA�–�Snežna�odeja,�ki�je�minuli�konec�tedna�prekrila�višje�ležeče�posavske�kraje,�je�omo-
gočila�vsaj�nekaj�veselja�najmlajšim�in�mladim�po�srcu,�ki�so�željni�zimskih�radosti�na�snegu.�
Na�nedeljsko�popoldne�je�bilo�tako�živahno�na�marsikaterem�zasneženem�hribu,�med�dru-
gim�tudi�na�priljubljenem�pobočju�na�Planini�nad�Podbočjem,�kjer�so�ob�sankanju�in�drugih�
oblikah�dričanja�po�snegu�uživale�številne�družine.�Ob�tem�ni�manjkalo�nostalgije�po�nekda-
njem�smučišču,�ki�je�že�skoraj�dve�desetletji�opuščeno�…�P.�P.���


