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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 5. decembra.

POHODNIKOV NIČ NE USTAVI – Med najbolj uveljavljenimi pohodi v Posavju je t. i. č'bularski pohod iz 
Kostanjevice na Krki skozi Krakovski gozd na Rako, ki ga vsako tretjo nedeljo v novembru organizirata 
Planinsko društvo Polom Kostanjevica na Krki in Turistično društvo Lovrenc Raka. Kljub ne najboljšim 
vremenskim razmeram, saj je dolgotrajno deževje že tako moker Krakovski gozd spremenilo v pravo 
močvirje, se ga je udeležilo okoli 80 pohodnikov. S pohodom, ki je bil tudi eden zadnjih v letošnjem 
programu Posavskega festivala pohodništva, ohranjajo spomin na raške gospodinje, ki so nekoč po 
tej poti hodile prodajat čebulo na kostanjeviško tržnico oz. se vračale domov.  Foto: Peter Pavlovič
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Nagrade za najlepše ureditve

Biti vplivnež je že kar služba
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Praznovala KS z veliko cestami

Kdaj bo protipoplavna zaščita?

Načrt že dosežen, PB 7 v gradnji

Priseljenske zgodbe 
o uspehu

S predstavitvijo pozitivnih podjetniških zgodb lju-
di, ki so se pred desetletji priselili v Posavje, brez 
kakšnih večjih težav preskočili vse začetne ovire, 
zagnali podjetje in tudi uspeli, smo dobili dokaz, 
da so primeri s priseljenskim ozadjem lahko tudi 
zelo pozitivni in vzgled za marsikoga.

 Stran 3

Prenizka povprečnina
za razvojne projekte

V mesecu novembru praznuje občina Sevnica in 
na prireditvah, ki so se in se bodo še odvile, je bila 
med drugim izpostavljena potreba po urejeni in-
frastrukturi, ki izboljšuje tudi življenje na podeže-
lju, ter po višji povprečnini, s katero bi omogočili 
uresničitev razvojnih projektov. 

Stran 5

Te m a t s k e  s t r a n i  P o s a v s k e g a  o b z o r n i k a

Na novih tematskih straneh Poroka lahko prebe-
rete, da je država z novim družinskim zakonikom 
dodobra poenostavila postopke in obveznosti pri 
sklepanju zakonske zveze, saj je slednjo mogo-
če skleniti v matičarjevi pisarni brez prič in prsta-
nov. Spodbudno je, da so v Posavju poroke po-
novno v porastu, lani je zakonsko zvezo sklenilo 
največ parov v zadnjem desetletju. Prebrali pa 
boste lahko tudi vrsto koristnih nasvetov glede 
načrtovanja poročnega dne. 
 Strani 14–17
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Vodja oddelka za prostor mag. 
Urška Klenovšek je uvodoma 
povedala, da je občina oktobra 
prejela vlogo podjetja Infra za 
izdajo soglasja, s čimer se stri-
nja s pridobitvijo uporabne-
ga dovoljenja za akumulacijski 
bazen HE Brežice. Ker je pro-
jektna skupina, ki spremlja iz-
gradnjo HE, ugotovila, da sana-
cija območja po izgradnji HE 
Brežice ni ustrezna – med dru-
gim so ugotovili, da je treba sa-
nirati most čez potok Močnik, 
cesto od Lenartove poti proti 
Vrbini, da so bila na območju 
podvozov pod avtocesto izve-
dena črpališča, ki pa ne delu-
jejo, ter da je treba pristopiti h 
končni izvedbi protipoplavnih 
ureditev naselij Krška vas in 
Velike Malence, kar se izkazu-
je kot najbolj pereča problema-
tika –, je izdaja soglasja še vise-
la v zraku. 

Trenutno stanje na področju 
HE sta predstavila direktor In-
fre mag. Vojko Sotošek in di-
rektor podjetja HESS Bogdan 
Barbič. Sotošek je pojasnil, 
da so v postopku pridobiva-
nja uporabnega dovoljenja za 
akumulacijski bazen HE Breži-
ce, ki mu še v tem mesecu po-
teče začasno uporabno dovo-
ljenje. »Če tega dovoljenja ne 
bo, potem ne vem, kaj bo nap-
rej,« je pripomnil. Strinjal se 
je s predhodnico, da nekate-
re manjše investicije še niso 
bile dokončane, in obljubil, da 

Bi protipoplavno zaščito res
lahko ločili od gradnje HE?
BREŽICE – Brežiški občinski svet se je 11. novembra sestal na 9. seji v tem mandatu, ki je bila predvsem okolj
sko in komunalno obarvana. Najdaljša razprava je bila ob točki dnevnega reda o uporabnem dovoljenju za 
akumulacijski bazen HE Brežice ter zagotavljanje poplavne varnosti objektov in naselij v občini Brežice.

bodo do konca izvedene še v 
tem letu. Odzval se je tudi na 
določene očitke o nezadostni 
poplavni varnosti Krške vasi 
in Velikih Malenc, saj ga kar 
malo čudijo govorice, da danes 
protipoplavna varnost ome-
njenih naselij ni zagotovlje-
na zaradi izvedb Infre. »Stri-
njam se, da poplavna varnost 
ni zagotovljena na koti stole-
tnih voda, ker nismo še imeli 
možnosti, da začnemo z grad-
njo HE Mokrice, kar je pogoj za 
poplavno varnost obeh naselij 
ob stoletnih vodah,« je še po-
vedal Sotošek. Barbič je osvet-
lil ozadje projekta HE Mokrice: 
»Ko smo že dobili pozitivno iz-
dano okoljevarstveno soglas-
je, je prišla pritožba nekega 
društva, ki je bilo ustanovljeno 
dve leti prej in je izpolnjevalo 
vse pogoje, s čimer je kot stran-
ski udeleženec dokaj uspešno 
zablokiralo celotno zadevo 
okoli HE Mokrice.« V tem tre-
nutku vidi nevarnost predvsem 
v tem, da se cela stvar vleče že 
leta in leta, med tem časom 
pa prihaja do sprememb za-
konodaje. »V tem trenutku in-
tenzivno poteka projektiranje, 
tako na energetskem kot tudi 
infrastrukturnem delu, od-
kupujejo se zemljišča (po So-
toškovih navedbah je trenutno 
odkupljenih že 90 % zemljišč, 
kar se tiče energetskega dela 
HE Mokrice, op. p.),« je pojas-
nil Barbič. Barbič je sicer pri 
napovedih o začetku gradnje 

mokriške HE še zelo previden, 
saj je trenutno celotna stvar 
v rokah Agencije RS za okolje 
(Arso), ki bo kot upravni or-
gan odločala o vseh zadevah. 
V HESS pričakujejo odločitev 
Arsa še v tem letu. Ker se je na 
sejo vabljeni minister za okolje 
in prostor Simon Zajc opravi-
čil, je namesto njega prišel di-
rektor Direkcije RS za vode dr. 
Tomaž Prohinar, ki je ob tem 
spomnil, da se na Direkciji RS 
za vode ukvarjajo tudi z ukre-
pi za ureditev protipoplavne 
zaščite naselij ob Sotli in Šici v 
okviru projekta Frisco, izvedba 
teh ukrepov pa je vezana na iz-
vedbo HE Mokrice.

Nekateri svetniki za ločitev 
projektov

Pred razpravo je svoje mne-
nje povedal tudi župan Ivan 
Molan, ki je kot ključni pro-
blem izpostavil celoten sistem 
poplavne varnosti vseh nase-
lij ob Savi v brežiški občini. V 
dobro uro trajajoči razpravi je 
nato sodelovalo deset svetni-
kov, med katerimi je Peter Dir
nbek (Levica) dejal, da obstaja 
možnost, da HE Mokrice niko-
li ne bo zgrajena, zato občina 
po njegovem nujno potrebuje 
tudi plan B. Predlagal je ločitev 
projekta HE Mokrice in proti-
poplavne zaščite naselij. Nje-
gov predlog je nato podprlo še 
nekaj ostalih svetnikov. Ferdo 
Pinterič (Lista Sonce) je bil kar 
malo jezen na odnos države do 
tukaj živečih prebivalcev, saj se 

prošnje za zagotovitev proti-
poplavne zaščite vlečejo že de-
setletja. Mag. Andrej Vizjak 
(SDS) pa je dodal: »Projekt iz-
gradnje HE na spodnji Savi je 
tesno povezan med energetiko 
in poplavno varnostjo ter eden 
brez drugega ne moreta žive-
ti.« S tem je nakazal odgovor 
tistim, ki so predlagali, da bi se 
protipoplavno zaščito ločilo od 
gradnje HE, saj se po njegovem 
tega ne da več ločeno naredi-
ti, »razen če se projekt začne 
spet znova, iz točke nič, ampak 
potem bo vse skupaj trajalo še 
veliko več časa«. Jure Pezdirc 
(Lista Sonce) je izpostavil, da z 
gradnjo HE Mokrice ne bo re-
šena samo poplavna varnost 
naselij, ampak bodo uredili še 
druge investicije, kot so npr. 
mostovi. »Kako boste to uredi-
li, nas niti ne zanima, hočemo 
samo, da se uredi,« je sklenil.

Občinski svet je na koncu izgla-
soval tudi dva sklepa, s kateri-
ma podjetju Infra d.o.o. izdaja 
soglasje za pridobitev uporab-
nega dovoljenja za akumulacij-
ski bazen HE Brežice, pristojno 
Ministrstvo za okolje in pros-
tor pa poziva, da v najkrajšem 
možnem času izda vsa potreb-
na dovoljenja, ki bodo omogo-
čila gradnjo HE Mokrice, kar 
bo zagotovilo dokončno proti-
poplavno zaščito naselij v ob-
čini Brežice, in nemudoma na-
daljuje z izvedbo ureditev v 
občini Brežice, ki jih predvide-
va projekt Frisco.
 Rok Retelj

KRŠKO – Na oktobrski seji krškega občinskega sveta je bil nekoli-
ko daljše predstavitve deležen nov osnutek Odloka o nadomesti-
lu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško. Občina Krško 
je bila namreč s strani okoljskega ministrstva v minulem letu kot 
ena izmed skupno 13 občin deležna sistematičnega nadzora nad 
izvajanjem zakonitosti predpisov s področja nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča. Pristojno ministrstvo je podalo nega-
tivno mnenje na kar nekaj členov v odloku in naložilo občini, da 
mora sprejeti nov odlok, iz njega pa med drugim črtati znižanje 
plačila nadomestila na račun starosti zgradbe, višje plačilo zara-
di neprimernega nivoja vzdrževanja stavb, povišanje nadomestila 
za nezasedene poslovne in stanovanjske prostore ali nižje vred-
nosti točke za zasedene poslovne in stanovanjske prostore znot-
raj območja starega mestnega jedra, povišanje nadomestila za 
nezazidana stavbna zemljišča, na katerih ni bilo pričete gradnje 
v določenem časovnem obdobju in odmero nadomestila za ogla-
ševanje z nepremičnimi objekti in napravami za oglaševanje ter 
še nekaj drugih členov. Skratka, z višino nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, ki sicer predstavlja enega največjih lastnih 
prihodkov občini, je želela občina po eni strani kaznovati (deni-
mo za posest oz. neodprodajo nezasedenih gradbenih zemljišč s 
strani fizičnih oseb), po drugi strani pa priskočiti na pomoč obča-
nom v obliki nižjih plačil ali z oprostitvijo plačila občanom, deni-
mo invalidnim osebam, osebam, ki prejemajo varstveni dodatek, 
ki imajo težjo bolezen v družini in s tem povezane stroške ipd., 
a se je za vrsto določil izkazalo, da niso v skladu z zakonodajo. 
Osnutek odloka so svetniki in svetnice podprli.  B. M.

Nov odlok o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča

KRŠKO – Ob železniški progi v Krškem že nekaj tednov poteka 
izgradnja parkirišča Park&Ride (Parkiraj in Presedi), namenje-
nega kombinaciji zasebnega in javnega prevoza, ki omogoča, da 
se uporabnik do točke v mestu pripelje z osebnim vozilom, pot 
pa nadaljuje z javnim prevozom. V ta namen je Občina Krško pri-
dobila 242 tisočakov sredstev iz evropskega Kohezijskega skla-
da, skupna vrednost naložbe pa je 459.000 evrov. »Gradimo 128 
parkirnih mest, sedem parkirnih mest za invalide, dve parkirni 
mesti za polnjenje električnih avtomobilov, pa tudi tri parkirna 
mesta za tovorna vozila, ki niso del P+R in bodo izvedena v sklo-
pu projekta. Tako bo zgrajenih 135 parkirnih mest, namenjenih 
parkiranju po sistemu P+R. Na območju parkirišč bo zgrajena 
tudi izposojevalnica koles. V sklopu ureditev parkirišč bo ureje-
no odvodnjavanje novih parkirišč, cestna razsvetljava, ki bo bi-
stveno izboljšala prometno varnost, vertikalna in horizontalna 
signalizacija, predvidena je tudi ureditev zelenih površin,« so 
nam sporočili z Občine Krško. Dela izvaja podjetje Kostak, pred-
viden rok dokončanja je 31.12. 2019. P. P.

V Krškem kmalu P+R parkirišče

Parkirišče je že dobili asfaltno prevleko.

SEVNICA – Na 11. redni seji se je včeraj, 20. novembra, na sev-
niškem gradu sestal tukajšnji občinski svet. V uvodu so svetni-
ki in svetnice obravnavali predlog odloka o četrti spremembi in 
dopolnitvah občinskega prostorskega načrta, do katerih je priš-
lo zaradi dveh razvojnih pobud – v Dolenjem Boštanju (ob po-
toku Grahovica) želi lastnik na lokaciji sedanjega hleva in paš-
nika s konji urediti ranč s kmetijsko, rekreacijsko in turistično 
dejavnostjo; v naselju Zabukovje je prišlo do pobude za grad-
njo novega stanovanjskega objekta, medtem ko predlog odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu omogoča v zaselku 
Drožanje gradnjo novih kmetijskih objektov na obstoječih kme-
tijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe. V nadaljeva-
nju so obravnavali predlog proračuna za leto 2020. S. R.

KRŠKO – Na dnevni red prihajajoče 9. redne seje krškega ob-
činskega sveta, ki jo je župan mag. Miran Stanko sklical za 28. 
november, je uvrščenih kar nekaj točk, ki bodo verjetno delež-
ne večje pozornosti in razprav. Članice in člani se bodo namreč 
seznanili s s prejšnje seje umaknjeno informacijo glede nove po-
krajinske delitve Slovenije pa tudi s poročilom o opravljenem 
nadzoru v Občini Krško in družbi Kostak na področju izvajanja 
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki ter v nadaljeva-
nju prejeli v sprejem vrsto sklepov, ki se nanašajo na izvajanje 
gospodarskih javnih služb v letu 2020 in povišanje cen. Med za 
širšo javnost zanimivimi točkami je tudi predlog za dokončanje 
poskusnega obratovanja in izdajo soglasja za pridobitev uporab-
nega dovoljenja akumulacijskega bazena HE Brežice Občine Kr-
ško družbi Infra. V Krškem namreč izdajo soglasja pogojujejo z 
dogovorom o dokončanju do sedaj še neizvedenih posegov, ki bi 
jih morala Infra izvesti v sklopu izgradnje HE Brežice.  B. M. 

Spremembe OPN in proračun

Na obzorju višje komunalne cene

RADEČE – V prostorih sejne sobe radeške občinske uprave se bo 
28. novembra na 7. redni sestal tukajšnji občinski svet in med 15 
točkami dnevnega reda obravnaval potrditev mandata nadome-
stni članici občinskega sveta po odhodu mag. Marjetke Lipec na 
mesto direktorice radeške občinske uprave, imenovali bodo tudi 
nadomestnega člana in predsednika Komisije za statutarna in 
pravna vprašanja ter nadomestnega člana v svet ZD Radeče, prav 
tako bodo imenovali novega predstavnika v RRA Posavje. Župan 
Tomaž Režun bo predstavil predlog proračuna za leto 2020, ki 
mu bo sledila razprava.  S. R.

Nova imenovanja in proračun

KOSTANJEVICA NA KRKI, BISTRICA OB SOTLI – V naslednjem 
tednu bosta zasedala tudi kostanjeviški in bistriški občinski svet. 
V Bistrici bodo v torek, 26. novembra, med drugim obravnava-
li predlog odloka o občinskih cestah ter predlog odloka o usta-
novitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovne-
ga organa petih posavskih občin.  Osrednja točka kostanjeviške 
seje, ki bo v sredo, 27. novembra, bo obravnava odloka o prora-
čunu za leto 2020, ki bo znašal štiri milijone evrov, od tega bo 
polovica sredstev namenjenih investicijam.  P. P.

Seji tudi v najmanjših občinah

Med 100 najbogatejšimi 
Slovenci Pangrčič in Bahč 
POSAVJE – Na Managerjevi lestvici 100 najbogatejših Sloven-
cev Posavcev ni zaslediti ravno pri vrhu, dva pa le najdemo v 
drugi polovici lestvice. Na 60. mesto so s premoženjem v oce-
njeni vrednosti 28,4 milijona evrov uvrstili Antona Pangrči
ča z Velike Doline, ustanovitelja in največjega lastnika podje-
tij v skupini Kovis Group. Pangrčič je samostojno podjetniško 
pot pričel leta 1976, leta 1991 pa ustanovil podjetje Kovis, ki 
se je uveljavilo kot uspešen proizvajalec zavornih diskov, ležaj-
nih ohišij ter različnih delov za železniško industrijo ter dru-
ge industrijske sektorje. Kovis se redno uvršča na vrh lestvice 
največjih in najuspešnejših posavskih podjetij, na septembra v 
našem časopisu objavljeni lestvici za leto 2018 je zasedel tret-
je mesto na obeh lestvicah (brez velikih energetskih podjetij), 
tako po prihodkih (slabih 40 milijonov evrov) kot po dobič-
ku (2,8 milijona evrov). 70. mesto na lestvici zaseda po rodu 
Zdolan Vladimir Gregor Bahč, večinski lastnik novomeškega 
podjetja TPV Group, čigar premoženje so ocenili na 25,8 mi-
lijona evrov. Bahč je podjetje, ki deluje na področju avtomo-
bilske industrije in je bilo nekoč del novomeške skupine IMV, 
odkupil v začetku 90. let. Danes skupino sestavlja pet podjetij, 
med njimi je tudi poslovna enota v Brežicah, kjer naj bi, kot so 
napovedali letos, razširili proizvodne kapacitete, tako na ob-
močju obstoječe poslovne enote v Šentlenartu kot tudi na ob-
močju Industrijsko-poslovne cone Brezina. 
S posavskimi podjetji sta sicer povezani še dve družini, ki sta 
se uvrstili na lestvico. Na 22. mestu je 61,8 milijona evrov 'tež-
ka' družina Gregorčič (Franc ter sinovi Franc ml., Gašper in 
Miha) iz Šmarjete, ki ima v lasti med drugim podjetji Papiro-
ti s sedežem na Senovem in Plastoform z Blance. 40. mesto na 
lestvici sta zasedla Janko in Marija Koprivec, lastnika podje-
tja Siliko, ki ima poslovno enoto na Radni pri Boštanju, njuno 
premoženje pa je ocenjeno na 37,1 milijona evrov.
  P. Pavlovič
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VRBINA – Posavski seniorji so 5. novembra v prostorih GEN 
energije v Vrbini gostili direktorja Inštituta Jožef Stefan 
prof. dr. Jadrana Lenarčiča, s katerim so se pogovarjali o 
odnosu med znanostjo in gospodarstvom.

Kot je povedal predsednik Posa-
vskega društva seniorjev mene-
džerjev in strokovnjakov Viljem 
Glas, so se za povabilo prof. dr. 
Jadrana Lenarčiča odločili na 
lanskem društvenem obisku In-
štituta Jožef Stefan. »Smatramo, 
da bodočnost sloni na znanosti, 
kar v Sloveniji sicer ni ravno pri-
znano, morda na besedah že, ne 
pa tudi na dejanjih,« je uteme-
ljil izbor gosta. Lenarčič od leta 
2005 vodi največji slovenski jav-
ni raziskovalni zavod z več kot ti-
soč zaposlenimi, od tega je skoraj polovica doktorjev znanosti. 
Poleg svojega raziskovalnega dela, zlasti na področju robotike, je 
znan tudi kot slikar, zato je tokrat občinstvu spregovoril o ustvar-
jalnosti in njenem pomenu na vseh ravneh človeškega življenja 
in dela. Glede sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom pa 
je za naš medij dejal, da to ni enostavna zadeva: »To sta dva raz-
lična svetova, vendar ko ju uspeš povezati, za kar potrebuješ veli-
ko energije, lahko dobiš zelo zanimive in pomembne rezultate za 
obe strani.« Po njegovih besedah smo v Sloveniji na tem podro-
čju precej zaostali, saj v zadnjih 25 letih svoje vloge ni zadostno 
odigrala država, tako da se na vseh straneh trudijo, da te odnose 
dvignejo na višjo raven. »Deloma nam to uspeva, tu in tam pri-
haja do zelo zanimivih rezultatov, vendar to ni plod sistemske-
ga pristopa,« pravi Lenarčič, saj naš inovacijski sistem ne deluje, 
kot bi moral. Kljub temu je optimist in pohvali tiste, ki jim je us-
pelo prenesti kakšen raziskovalni dosežek v prakso. »Sicer pa je 
to dvosmerna avtocesta: tako kot prihajajo rezultati iz znanosti 
v gospodarstvo, prihajajo tudi iz gospodarstva v znanost.« Naj-
pomembnejši partner Inštituta Jožef Stefan iz posavskega gospo-
darstva je Nuklearna elektrarna Krško.
 P. Pavlovič

V novem okolju se je 
treba prilagoditi navadam 
domačinov

Malo bolj pod drobnogled smo 
vzeli tri primere uspešnih pod-
jetnikov priseljencev iz treh 
posavskih mest, in sicer Lidi
jo Volovec iz Brežic, družino 
Kahrimani iz Krškega in Iva
na Jelančiča iz Sevnice. Spoz-
najmo najprej zgodbo Lidije 
Volovec, dr. med., spec. splošne 
kirurgije, ki jo je v Brežice pred 

36 leti pripeljala ljubezen. Po 
končani specializaciji splo-
šne kirurgije in nekaj letih na-
branih izkušenj v brežiški bol-
nišnici se je na pobudo in ob 
podpori moža, ki je podjetnik 
že vrsto let, odločila, da začne z 
delom v samoplačniški ambu-
lanti za splošno in lasersko ki-
rurgijo, anti-aging in estetsko 
medicino pod imenom Kirur-
gija Volovec, ki deluje od leta 
2005. Kot pravi, je šlo za raz-
meroma novo in atraktivno de-
javnost, nepokrito v posavski 
regiji. Po nakupu prvega laser-
ja slovenskega proizvajalca je 
hitro postala nacionalni tre-
ner za izobraževanje na laser-
ju: »Lahko rečem, da se je skozi 
mojo ambulanto, ki se nahaja v 
centru Brežic, sprehodilo veli-
ko zdravnikov s celega sveta.« 
Poleg tega je Volovčeva tudi Al-
lerganov nacionalni trener za 
polnila in botulin toksin oz. po-
pularni botoks, kar pomeni, da 
slovenske zdravnike uči tehni-
ke uporabe teh učinkovin. »V 
svojem delu uživam, imam ve-
liko hvaležnih pacientov in 
sem poznana po celi Sloveni-
ji, poiščejo me tudi pacienti in 
zdravniki s Hrvaške, Srbije ter 
Bosne in Hercegovine,« nam je 
zaupala. Dodaja, da je ob pre-
selitvi v Slovenijo, ki je bila 
takrat seveda še del skupne 
države Jugoslavije, pričakova-
la določene težave, a je na nje-
no veliko začudenje bolj kot ne 
vse teklo zelo gladko, brez več-
jih težav. »Mislila sem, da se bo 
kaj zalomilo pri urejanju doku-
mentov, a sem bila preseneče-
na, da je šlo vse tako gladko čez 
in smo vse papirje prejeli v do-
ločenem roku, prav tako nisem 
imela nobenih težav pri pri-

znavanju svojih poklicnih kva-
lifikacij,« pravi. Še največ težav 
je sicer imela pri nepoznava-
nju jezika, a je tudi te dokaj hit-
ro rešila. »Danes se mi še zgo-
di, da kakšno besedo napačno 
naglasim ali uporabim hrvati-
zem, pa me hčerki takoj opozo-
rita na to, tako da tudi z njuno 
pomočjo hitro usvojim prvine 
slovenščine,« še pove 58-letni-
ca, ki je večino svojih otroških 
in najstniških let preživela v 
Zagrebu. Ko je prišla v Breži-
ce, so jo domačini lepo sprejeli: 
»Nihče me ni gledal postrani, 
predvsem zaradi moje odlo-
čitve, da se prilagodim sredi-
ni, v kateri je bil moj novi dom. 
Zdi se mi tudi povsem primer-
no, da se kot tujec oz. nekdo, ki 
pride v tuje okolje, prilagodiš 
novim razmeram za življenje, 
predvsem pa da ne vsiljuješ 
svojih navad, ampak sprejmeš 
navade večine,« poudarja in z 
nasmeškom dodaja, da je kot 
Zagrebčanka, poročena v Bre-
žicah, velikokrat vzbujala po-
zornost. Po njenem mnenju je 
Posavje primerno okolje za us-
pešne podjetnike priseljence, 
saj ima strateško in logistično 
zanimiv geografski položaj, na-
ravne resurse in ljudi, ki imajo 
posluh za razvoj podjetništva.

Pogoj za uspeh je trdo delo 
in sobivanje z okoljem

Preselimo se v občino Kr-
ško. Pisalo se je davno leto 
1956, ko so prijatelji, ki so se 
že pred tem preselili iz rod-
ne Makedonije (danes Sever-
ne Makedonije) v Slovenijo, 

navdušili z opisom prelepe 
dežele in prijaznih ljudi tudi 
Ismeta Kahrimanija, da se 
je preselil v Krško, kjer je vi-
del priložnost, da odpre dob-
ro slaščičarsko obrt. Ob prese-
litvi, pravi Ismetova vnukinja, 
družina ni naletela na poseb-
ne težave, saj so se zavedali, 
da je ob trdem delu pogoj za 
uspeh tudi dobro sobivanje z 
okoljem, v katerem živiš, zato 
so se vsi člani družine z ve-

liko dobre volje hitro nauči-
li tako slovenskega jezika kot 
vzpostavili dober odnos s so-
sedi, s katerimi, in širšo oko-
lico, so še dandanes povezani 
in si priskočijo po potrebi tudi 
na pomoč. Za Ismetom je sla-
ščičarsko obrt nadaljeval nje-
gov sin Gzim Kahrimani, ki je 
slaščičarno poimenoval Jago-
da ter si zadal in realiziral cilj, 
da bo strankam ponudil ne le 
pestre palete okusov kakovo-
stnih sladoledov, temveč tudi 
razširil dejavnost. Tako jo da-
nes izvajajo na dveh lokacijah, 
in sicer v starem mestnem je-
dru Krškega in na Vidmu. 
Družinsko tradicijo že uspeš-
no uri in nadaljuje tudi Isme-
tov vnuk Bajur, glede na to, 
da veliko veselja že v rosnih 
letih izkazuje pravnuk Isa, pa 
je videti, da se bo tradicional-
na slaščičarska obrt družine 
nadaljevala tudi v prihodnjih 
desetletjih. V družini Kahri-
mani pravijo, da je »Posavje 
dovolj odprto za sprejemanje 
in podporo podjetniški inicia-
tivi, ki se lahko z dobro pove-
zanostjo med generacijami in 
vselej novimi idejami uspeš-
no razvija«. Leta 2013 je Kra-
jevna skupnost mesta Krško 
Ismetu Kahrimaniju za razvoj 
in ohranjanje slaščičarske de-
javnosti v mestu podelila naj-
višje krajevno priznanje – pla-
keto KS mesta Krško. 

V Posavje s trebuhom 
za kruhom in je uspel

Zdaj pa še v Sevnico, kamor 
se je po končani osnovni šoli 

v Slavoniji leta 1968 prese-
lil Ivan Jelančič. Ker so bile v 
njegovem rodnem kraju Nova 
Gradiška razmere za mlade, 
ki so končali osnovno šolo, 
»krute«, kot jih je označil, ni 
bilo možnosti vpisa v nadalj-
nje šolanje ali zaposlitve, zato 
se je odločil iti v svet 's trebu-
hom za kruhom'. Takrat kot 
14-letni deček je torej priro-
mal v Sevnico. »Sprva ne z ve-
seljem, vendar mi ni preosta-

lo drugega, kot da sem se začel 
učiti za dimnikarja,« se spomi-
nja prvih začetkov po preseli-
tvi v Posavje. Poklicno izobra-
ževanje je zaključil v Mariboru 
in se takoj zaposlil pri takrat-
nem dimnikarskem obrtniku 
Silvu Osovnikarju v Sevnici. 
Leta 1979, torej pred 40 leti, 
je Jelančič začel s samostoj-
no obrtniško potjo. Naprej je 
delal sam, opisuje, nato je za-
čel zaradi povečanega obsega 
dela zaposlovati nove dimni-

karje. Leta 2002 se je upokojil, 
tako da je obrt prevzela žena 
Ana. Na prehojeno obrtniško 
pot ga vežejo lepi spomini: 
»Imeli smo zaposlenih tudi 33 
dimnikarjev in še nekaj ljudi v 
pisarni. Pridobivali smo nove 
terene – občine in skrbeli za 
požarno varnost ter s tem za 
varnost ljudi in premoženja. Z 
vestnim delom smo opravlja-
li delo na območju Posavja in 
tudi širše.« Z ženino upoko-
jitvijo sta posle prevzeli hče-
ri Snežana in Mojca, a jima 
starša še zmeraj priskočita na 
pomoč. Jelančič še dodaja, da 
so se po spremembi zakono-
daje razmere na trgu spreme-
nile, vendar so se organizira-
li in njihov posel teče naprej. 
Zdaj pod imenom Snedim op-
ravljajo storitve na območju 
celotne Slovenije. Vseskozi 
skrbijo za izobraževanje ka-
dra in se trudijo biti prijazno 
podjetje tako za zaposlene kot 
za njihove uporabnike dimni-
karskih storitev. »Ob preseli-
tvi sem bil kot mlad fant dob-
ro sprejet v novo okolje. Nisem 
poznal jezika, navad, novih lju-
di, vendar sem se uspel z veli-
ko truda in dobre volje ob po-
moči nekaterih, ki so me vzeli 
za svojega, vključiti v okolje in 
delo in še danes sem jim za to 
hvaležen,« pove in še dodaja 
svojo ugotovitev, da sta tako 
Posavje kot tudi Slovenija pri-
jazna regija oz. dežela, »in kot 
priseljenec nisem imel težav, 
kajti poskusil sem se vklopiti 
v to kulturo, navade in uspel 
sem, zato sem vesel in hvale-
žen vsem, ki so mi pomagali in 
stali ob strani«.

Projekt »See me in« za 
podjetnike migrante

Kot ste lahko razbrali iz priče-
vanj treh izbranih podjetnikov 
priseljencev iz nam bližnjih 
držav, ima zelo velik pomen 
podpora bivalnega okolja. Pod-
jetniki s priseljenskim ozadjem 
se namreč srečujejo z različni-
mi izzivi pri razvoju svojega 
poslovanja, naj bodo to jezi-
kovne ovire, otežen dostop do 
informacij in tehnologij, nepo-
znavanje kulture in zakonoda-
je, zaposlovanje ipd. Velja, da 
je podjetništvo močno gonilo 
gospodarske rasti in ustvarja-
nja delovnih mest, s spodbuja-
njem podjetij regije postajajo 
močnejše. Še posebej je pod-
pora pomembna pri potenci-
alnih podjetnikih migrantih, 
tudi tistih, ki prihajajo iz tretjih 
držav. V ta namen je aprila le-
tos začel teči evropski projekt 
»See me in«, ki podpira slo-
venske podjetnike priseljence 
iz tretjih držav prve generaci-
je ali potomce na področju pre-
hrane, mode in obrti. Do mar-
ca 2022, ko se projekt zaključi, 
bodo partnerji v sodelovanju s 
strokovnjaki pripravili tudi po-
seben program usposabljanja o 
izbranih temah, ki so prilagoje-
ne potrebam ciljnih skupin ter 
usklajene z obstoječimi insti-
tucijami in njihovimi ponud-

bami. Poseben poudarek je na 
usposabljanjih za trajnostno 
upravljanje podjetij. Projekt 
tudi spodbuja B2B izmenjavo 
med podjetniki iz Slovenije in 
podjetniki v državah partne-
ricah, omogoča udeležbo na 
mednarodnih sejmih, podpira 
tržne kampanje ter organizi-
ra lokalne prireditve in obiske 
podjetij, je zapisano na spletni 
strani Združenja Socialna eko-
nomija Slovenije, enega od slo-
venskih partnerjev projekta.

Mimogrede, raziskava EU o de-
lovni sili, ki je bila narejena na 
začetku tega desetletja, med 
drugim kaže, da so migranti 
ponavadi podjetnejši kot do-
mačini. Zanimiv je tudi poda-
tek, da se v srednji in vzhodni 
Evropi priseljenci samozapo-
slujejo v večji meri kot doma-
čini, v južni Evropi pa je ravno 
obratno. V Posavju poznamo 
še kar nekaj podobnih uspe-
šnih zgodb podjetnikov prise-
ljencev predvsem iz balkanskih 
držav. Njihovih zgodb ne gre 
prezreti, saj so pozitiven pri-
mer tega, da ni nobena od vseh 
preprek, ki se pojavijo s prese-
litvijo v drugo državo, tako vi-
soka, da se ne bi dalo ustvariti 
zgledne podjetniške zgodbe, ki 
se uspe uveljaviti tudi v novem, 
sprva tujem okolju.
 Rok Retelj

Uspešni podjetniki priseljenci v Posavju

Preskočili ovire in začeli pisati podjetniško zgodbo
POSAVJE – V današnjem času, ko je veliko govora o priseljencih in je tema migracij problematizirana, predvsem na negativen način, redko kdaj naletimo na 
kakšno pozitivno zgodbo. V tokratni aktualni temi smo se dotaknili uspešnih podjetnikov priseljencev v Posavju. Skupno vsem je, da so v našo regijo prišli že pre
cej časa nazaj ter se zelo hitro prilagodili tukajšnjim življenjskim razmeram in navadam, še več, v novem okolju so začeli pisati vsak svojo podjetniško zgodbo, 
kar je dober dokaz, da se da uspeti tudi kot človek s priseljenskim ozadjem.

Lidija Volovec ima 14 let za-
sebno kirurško ambulanto v 
centru Brežic, kot Zagrebčan-
ka, poročena v Brežicah, pa je 
v začetku velikokrat vzbujala 
pozornost (foto: R. R.).

Štiri generacije družine Kahrimani, ki ima na dveh lokacijah 
v Krškem in na Vidmu slaščičarsko obrt (foto: osebni arhiv)

Ivan Jelančič je pred 40 le-
ti začel s samostojno podje-
tniško potjo in se leta 2002 
upokojil, danes pa z ženo še 
vedno priskočita na pomoč 
svojima hčerkama, ki vodita 
dimnikarsko podjetje Snedim 
(foto: osebni arhiv).

O znanosti in gospodarstvu

Prof. dr. Jadran Lenarčič 
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TOVORNI VLAK TRČIL V VOZILO – 13. 11. je malo po 22. uri 
na prehodu ceste čez železniško progo v Gornjem Brezovem 
tovorni vlak, ki je pripeljal iz smeri Krškega, trčil v osebno vo-
zilo. Po naših neuradnih podatkih naj bi bile zapornice v času, 
ko je na prehod zapeljal voznik, dvignjene. Na srečo v nesreči 
kljub zmaličeni pločevini v nesreči ni bilo poškodovanih oziro-
ma so reševalci prepeljali dve lažje poškodovani osebi na pre-
gled v brežiški urgentni center.

PRI TRŽIŠČU NEVARNA CESTA ALI VOZNIKI? – Sevniški poli-
cisti so 8. 11. okoli 13. ure obravnavali prometno nesrečo z ude-
ležbo dveh osebnih vozil pri Tržišču. Nesrečo naj bi povzročila 
37-letna voznica, ki je izven naselja Tržišče v smeri vožnje pro-
ti Boštanju izgubila oblast nad vozilom in zapeljala na naspro-
tno smerno vozišče v trenutku, ko je po njem pravilno pripeljal 
54-letni voznik. Oba voznika naj bi sicer utrpela lažje poškod-
be, ki so jih oskrbeli v bolnišnici, voznici pa so policisti zaradi 
kršitev izdali plačilni nalog. V dopoldanskih urah 13. 11. je vo-
znik z osebnim vozilom na cesti Sevnica–Tršišče zapeljal s ces-
te, lažje poškodbe pa so mu oskrbeli v sevniškem zdravstve-
nem domu. Navedena nesreča je bila že tretja, ki se je v prvih 
14 dneh novembra pripetila pri Tržišču.
Krški policisti so obravnavali prometne nesreče 10., 12. in 13. 
novembra. Prva nesreča se je pripetila nekaj po 21. uri na Sre-
miški cesti v Krškem, kjer je voznik z osebnim vozilom zape-
ljal s ceste. Vozilo je obtičalo, voznik pa odnesel celo kožo. Dru-
go nesrečo, ki se je pripetila 12. 11. nekaj po 15. uri, je zakrivil 
pešec, ki je izven prehoda za pešce nepravilno prečkal cestišče, 
vanj pa je trčilo osebno vozilo. Pešcu so lažje poškodbe oskr-
beli na brežiški urgenci. Tretja nesreča se je pripetila 13. 11. v 
večernih urah v bližini naselja Drnovo, kjer je prišlo do trčenja 
osebnih vozil. Z več podatki o navedeni nesreči, razen, da je po-
škodbe utrpelo šest oseb, ne razpolagamo.

VLOMILCI OČITNO VEDO, KAM IN KDAJ VLAMLJATI – Po-
poldanske ure 9. 11. je vlomilec med odsotnostjo lastnikov iz-
koristil za vlom skozi okno v hišo v Dolnji Prekopi, v kateri si 
je prisvojil kar za 5600 evrov denarja in zlatega nakita. V Krški 
vasi je neznani storilec med 9. in 11. 11. iz dveh tovornih vo-
zil, parkiranih na parkirišču, ukradel štiri akumulatorje in iz-
točil okoli 100 litrov pogonskega goriva. Lastnika je oškodoval 
za več kot 1000 evrov. Zbrala: B. M. 

Matej Drugovič, Dolnje Brezovo: Vedno več 
mladih se ne odloča za poroko, ker so s tem po-
vezani kar veliki stroški, poleg tega pa sama po-
roka nima takšnega pomena, kot ga je imela v 
preteklosti. Danes lahko partnerja živita skupaj 
in ni nujno, da sta poročena, ker imate po nekaj 
letih skupnega bivanja na istem naslovu ena-

ke pravice, kot če bi bila poročena. Raste tudi število samskih.

Radko Berstovšek, Šentlenart: Poroka je že 
veliko let posebna življenjska zgodba, katere 
krona je družina in ustvarjanje mladega roda. 
Vsekakor zagovarjam, da je to prava odločitev. 
Žal pa dandanes ogromno ljudem poroka ne po-
meni več veliko. Kljub temu sem optimist in ver-
jamem, da bo spet prišlo obdobje, ko se bodo 

ljudje ponovno bolj odločali za ta pomemben življenjski korak.

Katjuša Golobič, Stari Grad: Živim v izvenza-
konski skupnosti in sem menja, da ni življenje v 
njej prav nič drugačno kot v zakonski skupnosti 
oziroma da gre pri slednji bolj kot ne le za for-
malnost in papir. Naj si bo takšna ali drugačna 
zveza, na prvem mestu je za uspeh zveze in so-
bivanje pomembno spoštovanje partnerjev, vse 

ostalo pa pride samo po sebi.

Mihaela Kežman, Trebež: Meni je poroka všeč, 
to je nek mejnik v življenju. Zame je sicer bolj 
pomembno, kaj iz skupne zveze, ali je to uradna 
potrditev ali izvenzakonska skupnost, naredi-
mo, da se zanjo oba potrudiva. Zdi se mi, da so 
bile pred časom v upadu, sedaj pa se vedno več 
parov spet odloča zanjo. Vsekakor se bodo po-

roke obdržale, navsezadnje tudi zgledi vlečejo.

Število parov, ki svojo zvezo kronajo s poroko, se je v zad
njih letih precej zmanjšalo, mnogi se odločijo za skupno 
življenje 'na koruzi'. Menite, da ima poroka kljub temu še 
vedno veljavo v današnji družbi ali jo je izgubila oz. ali se 
bo po vašem mnenju obdržala tudi v prihodnosti?

anketa

Ima poroka še veljavo?

Kako ste se kot Prlek znašli v 
Krškem, v takrat največji to
varni papirja in celuloze ne 
le v Jugoslaviji, ampak v tem 
delu Evrope? Kako se spomi
njate tistih časov?
Med študijem kemije v Lju-
bljani sem opazil razpis za šti-
pendije, ki ga je objavila krška 
tovarna papirja in celuloze. 
Nekaj sem vedel o njej in o Kr-
škem pa sem vložil prošnjo. 
Po diplomi in odsluženem vo-
jaškem roku sem se jeseni leta 
1972 zaposlil v Krškem. Tak-
rat sem prvič v življenju sploh 
videl papirni stroj in praktič-
no dve leti sem se trudil, da 
bi 'zbežal' iz Krškega, in šel 
v službo kam drugam. Nika-
kor se nisem mogel navaditi 
na prepih in ropot, poleg tega 
zame to ni bilo nekaj strašno 
posebnega. Zahvaljujoč Jane-
zu Roškerju sem ostal tukaj. Po 
dveh letih sem začel hoditi na 
prakso v tovarne papirja v tuji-
no, Nemčijo, Avstrijo, Švico, in 
takrat sem ugotovil, da bi z od-
hodom iz krške tovarne nare-
dil največjo napako v življenju. 
Tovarna Djuro Salaj je bila pra-
va kovačnica kadrov, za to se 
je zelo skrbelo in za to sem bil 
vedno hvaležen. Bil sem ambi-
ciozen, zlasti kar se tiče znanja, 
ne toliko drugih stvari. 

Kako se je potem razvijala 
vaša kariera v tovarni?
Začel sem kot tehnolog pri vla-
kninah, nato sem postal glav-
ni tehnolog, zatem namestnik 
direktorja TOZD-a, kjer je bil 
moj šef nedavno pokojni Zoran 
Dular, leta 1987 so me skupaj 
z ekipo poslali v Titov Drvar v 
Bosno reševat tovarno papirja, 
nato so me po letu in pol pokli-
cali nazaj v Krško in po Dular-
jevi upokojitvi leta 1991 sem 
prevzel vodenje profitnega 
centra papir, kjer sem ostal do 
1. marca 1993, ko so me iz fab-
rike 'zabrisali' Švedi, ki so priš-
li v Krško leto pred tem.
Izpostavil bi delo v Titovem 
Drvarju, za kar sem ob 1. maju 
leta 1988 v Beogradu dobil 
Prvomajsko nagrado dela, kar 
je bilo posebno družbeno pri-
znanje. To visoko priznanje 
sem posvetil moji ekipi, vsem 
sodelavcem v Titovem Drvarju 
in tudi vsem v Krškem.

Kaj je takrat pomenilo biti 
zaposlen v 'Celulozi', kot se 
je po navadi reklo? 
Bi rekel, da je bilo to, vsaj 
zame, kar sreča. Tovarna je 
dobro stala, zelo dobro skrbe-
la za svoje kadre, plače so bile 
verjetno najvišje v občinskem 
merilu. V tistih časih je bilo 
delati v tovarni celuloze in pa-
pirja častno. Po dveh letih sem 
tudi jaz to spoznal. Poklic pa-
pirničarja ni bil enostaven, za 
to se je zahtevalo, da si velik 
strokovnjak. Fabrika je imela 
fantastičen in zelo privržen ka-
der. Vedno sem rekel, da to ni 

le služba, ampak je biti papir-
ničar poslanstvo.
 
Kako pa je bilo v času po
manjkanja surovin, pred
vsem lesa, zlasti zaradi po
manjkanja deviz za nakup?
V tovarni smo že v tistih časih 
tudi izvažali, devize pa so seve-
da morale iti v Narodno banko 
Jugoslavije v Beograd. Sicer je 
prišlo do tega, da je skoraj pri-

manjkovalo lesa, a če se prav 
spomnim, tovarna zaradi tega 
ni nikoli stala oz. se proizvo-
dnja ni nikoli ustavila.

Se spominjate kakšnih dru
gih posebnih, zahtevnih ob
dobij, na primer montaže 
novih papirnih strojev? 
Že v letu 1973 so naši strokov-
njaki odšli v Anglijo in prevze-
li dokumentacijo papirnega 
stroja in predelave odpadnega 
papirja po sistemu 'deinking'. 
Demontažo in montažo stroja 
so izvedli naši strokovnjaki in 
prvi papir smo dobili že v av-
gustu 1975. Pred tem smo tudi 
papirničarji opravili prakso v 
Angliji, kjer smo se seznanili z 
novo tehnologijo izdelave pa-
pirja na t. i. ventiformi. S tem 
je bilo opravljeno ogromno 
delo, to ni bila enostavna za-
deva, vsak je bil za tisto, kar 
je počel, super strokovnjak. S 
t. i. deinkingom oz. odčrnilje-
vanjem smo pričeli prvi v Ju-
goslaviji. To pomeni, da smo 
začeli razpuščati časopise in 
revije, pri čemer se odstra-
ni tiskarska barva, da nasta-

ne papirna kaša, ta vlakna pa 
se uporabijo za izdelavo nove-
ga papirja. Tega sem se naučil 
v tujini, zlasti v Nemčiji, mi pa 
smo jim bili potem zelo blizu. 

Kako je bilo organizirati 
delo z ljudmi, ki so večino
ma prihajali s podeželja in 
se jim je mudilo domov, kjer 
jih je čakalo delo na njivah in 
vinogradih?

Ne spomnim se, da bi bile gle-
de tega kakšne težave, čeprav 
vem, da je mnoge doma čaka-
lo veliko dela. Seveda je bilo 
v fabriki delo izmensko in se 
nikoli ni ustavilo, niti za novo 
leto, razen ob načrtovanih re-
montih.

Krčani so imeli številne ko
risti od tovarne, zato so naj
brž lažje potrpeli zaradi 
hrupa in smradu, zlasti t. i. 
vonja po kavi, ki je motil obi
skovalce od drugod …
Moja žena je doma iz Rogaške 
Slatine in enkrat smo od tam s 
sabo v Krško vzeli hčerko kole-
ga. Po dveh dneh je začela zelo 
kašljati, motil jo je ta smrad. 
Jaz sem ga zavohal le, ko sem 
se v nedeljo zvečer vrnil v Kr-
ško s planinskih izletov, me pa 
ni motil. Fabrika je, kolikor je 
pač lahko, nevtralizirala hrup. 
Mi smo stanovali v bloku na 
Vidmu in ne spominjam se, da 
bi se ljudje, tudi tisti, ki niso 
bili zaposleni v njej, pritože-
vali, da jih to moti. Morda jih 
je kaj motilo, ampak to ni bilo 
posebej izpostavljeno. 

Nekoč je bil enačaj »Krško 
oz. Videm = Celuloza/fabri
ka«. Kaj je pomenila fabri
ka na mnogih področjih, od 
stanovanj, letovanj, kulture, 
športa …?
Mislim, da se danes marsiko-
mu kolca po dobrinah, ki so 
bile dar fabrike, ne le za za-
poslene, ampak tudi za šir-
šo krško skupnost. Fabrika je 
podpirala plavalni klub, obe 
moji hčerki sta plavali, smu-
čarski klub, gradila so se sta-
novanja, bil je ansambel, pi-
halni orkester … Celuloza 
je svojim zaposlenim nudi-
la možnost letovanja na mor-
ju in v smučarskih centrih. Pri 
Velikem Podlogu smo imeli 
proge za smučarski tek. Vse, 
kar danes vidimo v Krškem, 
razen seveda novih stvari, je 
več ali manj rezultat celuloze, 
to je danes nepojmljivo. Od te 
fabrike je imela krška in širša 
skupnost zelo veliko.

Ustanovili ste tudi planinsko 
društvo.
Soustanovitelji planinskega 
društva smo bili štirje: Lojze 
Štih, Vinko Novak, Ivan Špes in 
jaz. Ko sem prišel sem, sem bil 
v sevniškem društvu, pa sem 
rekel: Zakaj pa ne bi ustanovili 
svojega planinskega društva? 
In smo ga ustanovili leta 1989. 
Tovarna je imela posluh tudi za 
to. Spomnim se, da sem nekje 
v tistem času peljal 18 ali 19 
zaposlenih na Grossglockner, 
kamor ni tako enostavno pri-
ti. Takratni tehnični direktor 
mi je rekel: Tovariš Raušl, če 
bi bila fabrika moja, vas ne bi 
pustil tja. Bal se je, da bi se kaj 
zgodilo, kar ne bi bilo prijetno 
niti za fabriko niti za posame-
zne družine.

Tovarna papirja in celuloze 
je bila, kot ste že sami prej 
omenili, valilnica kadrov, 
tudi političnih. Ste bili tudi 
vi med njimi?
S politiko nisem imel kakšne 
posebne zveze, čeprav sem bil 
konec 80. let tudi poslanec v 
republiški skupščini in pod-
predsednik centralnega dela-
vskega sveta, a mi je bilo ško-
da časa hoditi na sestanke, 
raje sem se držal tam, kjer ro-
pota in se proizvaja papir. Si-
cer pa je iz fabrike izšlo veli-
ko politikov: Silvo Gorenc, Jože 
Habinc, Toni Vodišek … Veliko 
jih je delalo na občinskem ali 
republiškem nivoju, Gorenc je 
bil med visokimi predstavni-
ki v bivši Jugoslaviji, imeli pa 
smo tudi dva poslanca v zvez-
ni skupščini, to sta bila Franc 
Čargo in Janez Rošker. Tu je 
bilo malo morje kadrov, tako 
za proizvodnjo kot za politič-
no delo.

Omenili ste že, da ste tovar
no zapustili leta 1993, po 
prihodu švedske ekipe šes
tih ljudi …

Jože Raušl, nekdanji papirničar:

Marsikomu se kolca po 'fabriki'
KRŠKO – Tovarna celuloze in papirja v Krškem, ki je skozi zgodovino večkrat spreminjala ime, letos obele
žuje 80-letnico, v tem času pa je močno vplivala na razvoj tako mesta kot širše okolice. Med tistimi, ki so v 
njej pustili močan pečat, je tudi dolgoletni papirničar in papirniški strokovnjak Jože Raušl, ki smo ga ob tej 
priložnosti povabili k pogovoru. 

Jože Raušl je bil rojen leta 1946 kot kmečki otrok v Prlekiji. 
Osnovno šolo je obiskoval v Svetem Tomažu pri Ormožu, šo-
lanje nadaljeval na železničarski industrijski šoli v Mariboru, 
nato pa se je vpisal na študij kemije na Višji tehniški šoli v Ma-
riboru. Študij kemije je nadaljeval v Ljubljani in diplomiral leta 
1971, leto kasneje, po odsluženi vojaščini, pa se je zaposlil v ta-
kratni Tovarni celuloze in papirja Djuro Salaj, ki ga je štipendi-
rala v času študija. V Krškem si je z ženo Milko, s katero sta se 
spoznala v času študija, ustvaril družino, v kateri sta se jima 
rodili dve hčerki, danes pa ju razveseljujeta tudi dve vnukinji.



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 24, četrtek, 21. 11. 2019 5UTRIP REGIJE

sredi procesa spreminjanja fi-
nanciranja občin na način, da 
barantanja okrog višine pov-
prečnine preprosto ne bo več. 
Ne bomo se pogovarjali o tem, 
ali bo evro ali dva višja, ali 
bomo podpisovali sporazume 
ali ne. Za izračun bo uporablje-
na posebna formula, ki bo bolj 
pravično razdelila sredstva za 
financiranje in normalno delo-
vanje občin.« Minister je spre-
govoril tudi o bodoči pokrajin-
ski ureditvi, pri kateri smo se 
po njegovem mnenju »ujeli v 
past risanja zemljevidov in is-
kanja sedežev pokrajin« ter ob 
tem pozabili, zakaj bomo pok-

rajine ustanovili in kaj bomo 
z njimi počeli. Govornik je še 
izrazil prepričanje, da bi pok-
rajine prinesle izboljšave tako 
na infrastrukturnih kot ostalih 
področjih ter podprl prizade-
vanja za njihovo ustanovitev. V 
zaključnem delu slavnostnega 
govora je izrazil še željo, da bi 
prihodnjo finančno perspekti-
vo, predvsem na področju čr-
panja evropskih sredstev, us-
peli bolje obrniti sebi v prid ter 
zaključil: »Želim vam uspešna 
razvojna leta. Mi se bomo tru-
dili, da bomo na državni rav-
ni ujeli korak z vami, občinami, 
da bomo v prihodnjih letih o fi-

nanciranju občin lahko govo-
rili bolj vedrega obraza in bolj 
optimistično. Srečno, Sevni-
čanke in Sevničani, in še enkrat 
čestitke ob prazniku.« 

Najvišje občinsko priznanje 
Lekarni Sevnica

V zaključnem delu osrednje 
slovesnosti, ki sta jo povezo-
vala Tanja Mikolič in Ciril 
Dolinšek, je župan Srečko 
Ocvirk podelil letošnja občin-
ska priznanja. Srebrno plake-
to so prejeli Franc Mrgole za 
aktivno in razvojno naravnano 
delovanje v domači vasi Telče 

ter krajevni skupnosti Tržišče, 
Društvo vinogradnikov Stu-
denec za ohranjanje kulturne 
dediščine in uspešno dvigo-
vanje ravni znanja na podro-
čju vinogradništva ter podje-
tje Chemcolor d.o.o. z Dolnjega 
Brezovega za dosežke v gospo-
darstvu. Prejemnika zlate pla-
kete sta Knjižnica Sevnica za 
60 let vzpodbujanja branja in 
bralne kulture in širjenja ob-
zorij ter Ciril Udovč za dolgo-
letno glasbeno ter družbeno 
udejstvovanje v KS Boštanj. 
Grb Občine Sevnica je v imenu 
Lekarne Sevnica sprejela di-
rektorica Irena Groboljšek, 
ki se je tudi zahvalila v imenu 
vseh nagrajenk in nagrajencev 
ter na kratko opisala razvojno 
pot lekarne, ki v letošnjem letu 

obeležuje 70 let uspešnega in 
razvojno naravnega delovanja.

Spremljevalni kulturni pro-
gram so oblikovali KD Godba 
Sevnica, KD Blanški vinogra-
dniki, GŠ Sevnica, baritonist 
Jure Klenovšek s Pokleka nad 
Blanco in sevniške mažorete. 
Kratek dokumentarni film o 
izpeljanih projektih od lan-
skega do letošnjega praznika 
v sevniški občini sta pripravi-
la sodelavca sevniške občinske 
uprave, snemalec in montažer 
filma Bojan Kostevc ter z ve-
znim tekstom Neža Nemec. Za 
prijetnejše druženje po prire-
ditve je poskrbel Aktiv žena 
Blanca in domači vinogradniki. 

 Smilja Radi

Vrgli so me ven, ker sem bil 
proti temu, da bi ločili celu-
lozo in papir, čez teden dni 
pa so zaposleni zaklenili vra-
ta tovarne in niso vanjo spus-
tili Švedov. Jaz sem tisti teden 
vsak dan hodil gledat, če se še 
kadi iz fabrike (smeh), seveda 
se je kadilo. Po odhodu Šve-
dov so prišli papirničarji na-
zaj pome, a sem rekel, da so se 
ta vrata za mano zaprla. Jože 
Cerle mi je povedal, da v Nem-
čiji iščejo papirniškega stro-
kovnjaka. Vedno sem si želel 
za kakšno leto iti v tujini, pa ne 
zaradi denarja, ampak zaradi 
papirniškega dela, in sem šel 
v papirnico v mesto Schwedt v 
vzhodnem delu Nemčije. Tam 
sem prevzel tovarno papirja, 
od vlaknin do končnega pro-
izvoda. Vse, kar sem tu rabil, 
sem se naučil s pomočjo krške 
tovarne. Bili smo prvi v Evro-
pi, ki smo delali premazne pa-
pirje na 100-odstotnih vlak-
ninah po sistemu deinkinga iz 
odpadnega papirja časopisov 
in revij. Fabriko je vodil čudo-
vit človek, dr. Schroedinger, ki 
je bil tudi njen lastnik. Letos je 
bil star 89 let in vsako leto od 
njega dobim božično-novole-
tno voščilnico, čeprav sem od 
tam odšel že leta 1996. 

Torej ste bili v Nemčiji le 
malo manj kot tri leta …
Prvo leto je bilo kar težko, 
delal sem po 17, 18 ur, a ni-
sem bil nič utrujen, prav uži-
val sem, ob desetih zvečer 
pa sem šel morda še odte-
či 10 km. Prepričan sem bil v 
to, kar smo delali, je pa v tuji-
ni tako, da če ne dosežeš za-

danih rezultatov, moraš oditi, 
kar se pri nas ni in se še danes 
ne dogaja. Po dveh letih je to-
varna v Nemčiji tako dobro de-
lala, da mi je začelo postajati 
dolgčas in se nisem več videl 
tam. Tako sem v Nemčiji dal 
odpoved in šel jeseni 1995 v 
papirnico Goričane v Medvo-
de, kamor so me vabili že pred 
odhodom v Nemčijo, a nisem 
želel zamuditi te življenjske 
priložnosti. V Medvodah sem 
delal do upokojitve leta 2007.

Verjetno pa ste spremlja
li, kaj se je medtem dogaja
lo v Krškem, predvsem uki
nitev proizvodnje celuloze, 
privatizacijo, lastniške spre
membe …
Skozi moje videnje so bile na-
rejene nekatere napake. Prva 
je bila že stečaj fabrike, kamor 
jo je poslal Uroš Korže, direk-
tor Slovenske razvojne družbe. 
Ko jo je prevzel Jože Klemen-
čič, so ločili papir in celulozo, 
to je bila gotovo napaka. Novi 
lastniki s Češke niso bili doras-
li težavam in bodočem razvo-
ju tovarne. Postopek privati-
zacije je bil za moje pojme … 
(premislek) polomija. Lastni-
ki niso imeli vizije, kaj bi lah-
ko iz tovarne naredili, če bi jo 
imeli, bi fabrika še danes dob-
ro delala, zdaj pa se bojim, da 
je papirniškega kadra prema-
lo. A lastniki imajo vedno prav 
in s Krškim se je zgodilo, kar 
se je zgodilo. 

Kot največja tovarna časo
pisnega papirja v tem pro
storu deli usodo izdelkov – 
upadanje naklad časopisov 

in posledično upadanje pro
izvodnje tega papirja.
Po mojem mnenju so bile pri-
ložnosti, da bi izdelovali spe-
cialne papirje, zlasti na prvem 
papirnem stroju, ampak ta 
vlak je že odpeljal. Bile so pri-
ložnosti, ki pa jih lastniki niso 
znali izkoristiti. Bojim se, da se 
bo ta fabrika, če lastniki nima-
jo prave vizije, ustavila. Velike 
papirnice v Avstriji in Nemčiji 
delajo za čezoceanska tržišča, 
papir vozijo v Rotterdam, od 
tam pa z ladjami po celem sve-
tu. Lahko bi se zgodilo tudi to, 
da bi katera od bližnjih avstrij-
skih papirnic imela tu skladi-
šče za odpremo papirja proti 
Kopru ali drugim pristaniš-
čem.

Kakšne občutke imate, ko 
najbrž vsak dan hodite ali 
se vozite mimo tovarne?
Žalosten sem, ko vidim, kar 
se vidi. Ko je združenje papir-
ne industrije Slovenije na av-
strijskem Koroškem prevzelo 
manjšo tovarno celuloze in ko 
se je tovarna ustavila, so mo-
rali vse zravnati z zemljo in 

počistiti. Pri nas pa so lastni-
ki podrli le nekaj malega, os-
talo še vse stoji, pa jih nihče ne 
vpraša, kdaj bodo pospravili te 
ruševine. To je zame ena po-
membnejših stvari, ki bi se jih 
morali lastniki lotiti.

Čeprav ste upokojenec, pra
vite, da nikoli nimate časa, 
najbrž imate preveč hobi
jev, predvsem planinstvo in 
šport.
Po upokojitvi sem bil nekaj let 
član izpitne komisije za papir-
ne tehnike na tehnični šoli v 
Avstriji. Ampak sem si rekel, 
da sem se v celoti naužil pa-
pirništva in naj to prevzamejo 
mlajši. Še vedno hodim v hri-
be, najraje pa grem vsako leto 
na Finsko oz. na Laponsko, 
kjer so zame najlepši kraji in 
tam neizmerno uživam v teku 
na smučeh. Učil sem se tudi za 
jadralnega pilota, bil sem v Hi-
malaji … Nikoli ne morem biti 
pri miru, rad sem povsod, kjer 
je potrebno gibanje.

 Peter Pavlovič IZDELAVA IN MONTAŽA

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

07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.com

Številne zbrane na osrednji 
slovesnosti je v uvodu nago-
voril župan Srečko Ocvirk, ki 
je opozoril na prenizko pov-
prečnino na prebivalca in ne-
zadovoljivo črpanje evropskih 
sredstev. Dejal je, da je preniz-
ka povprečnina vseslovenski 
problem, kajti potrebe v skup-
nosti so izredno velike in želja 
po razvoju ravno tako. »V vsaki 
skupnosti želimo napredovati 
ter se razvijati, a povprečnina 
je tisti vir davčnih prihodkov, 
ki bi moral biti bistveno višji,« 
je pojasnjeval in nadaljeval, da 
v vseh slovenskih občinah za-
radi tega tudi težko zagotavlja-
jo lastna sredstva za naložbe v 
evropske projekte. »Za razvoj-
ne projekte se moramo zadol-
ževati, kar pa je težko, kajti 
vračanje kreditov onemogoča 
nadaljnji razvoj v prihodnjih 
letih,« je bil jasen župan.

Do povprečnine s posebno 
formulo

Slavnostni govornik, minister 
za javno upravo Rudi Med
ved, ki je bil v preteklosti di-
rektor občinske uprave v ob-
čini Zagorje ob Savi, tako da 
pozna omenjene težave s pov-
prečnino, je napovedal: »Smo 

Medved: Barantanja pri povprečninah ne bo več
SEVNICA –  8. novembra je v sevniškem športnem domu potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, na kateri so podelili tudi letošnja občinska prizna
nja. Osrednji govornik je bil minister za javno upravo Rudi Medved, ki se je v svojem govoru dotaknil tudi aktualnih tem, zlasti financiranja občin in ustanavljanja 
pokrajin, župan Srečko Ocvirk pa je podelil letošnja občinska priznanja.

Nagrajenke in nagrajenci z ministrom za javno upravo in sevniškim županom

Od petka, 29. novembra, 
do nedelje, 1. decembra, vabljeni na

VELIKO ADVENTNO RAZSTAVO 
VENČKOV IN SVEČK.

Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si

BOGAT DARILNI 
PROGRAM

Obiščite nas in se prepričajte o bogati ponudbi!

◦ adventne svečke
◦ adventni venčki
◦ material za njihovo izdelavo

◦ keramični in lončeni izdelki 
◦ vaze, kristal, stenske slike 
◦ okrasne in dišeče sveče

Vse za 
adventni čas

KRŠKO – Upravna enota Krško obvešča stranke, da bodo v 
torek, 3. decembra, izvedli prehod informacijskega sistema 
na centralno računalniško infrastrukturo Ministrstva za jav-
no upravo. V tem času bo lahko prihajalo do motenj delovne-
ga procesa. Kljub temu bodo na Oddelku za upravne notranje 
zadeve na t. i. sodobnih delovnih mestih in v sprejemni pisar-
ni strankam kot običajno na voljo nekatere upravne storitve. 
 Vir: UE Krško

Motnje zaradi tehnične prenove 
informacijskega sistema

KRŠKO – Skupina čeških vlagateljev, združenih v RIDG Holding, 
je od Ministrstva za finance Republike Češke kupilo 96,5 % del-
nic papirnice Vipap Videm Krško. Vrednost posla znaša deset 
milijonov evrov. Podjetje s 400 zaposlenimi in letno proizvod-
njo 200 tisoč ton predvsem časopisnega, revijskega in emba-
lažnega papirja tako po enajstih letih dobiva novega lastnika, 
a ostaja v čeških rokah, v katerih je že od leta 1996. Preostali, 
3,5-odstotni delež delnic ima sama papirnica. Novi lastniki so 
sporočili, da načrtujejo prestrukturiranje proizvodnje papirja 
in investiranje v njeno modernizacijo.  P. P.

Vipap dobiva novega lastnika



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 24, četrtek, 21. 11. 20196 UTRIP REGIJE

SEVNICA – 7. novembra, ko se je v enem dnevu zvrstilo kar 
sedem prireditev v počastitev sevniškega občinskega pra
znika, je v Kulturni dvorani Sevnica potekalo tudi posavsko 
regijsko srečanje Zveze društev upokojencev Slovenije pod 
skupnim naslovom Vesela jesen.

Na srečanju, ki je bilo deseto zapovrstjo, so se predstavili: »Raški 
č’bularji« DU Raka, članici literarne skupine »Večerna zarja« DU 
Sevnica Zdravka Brečko in Jana Cvirn, ženska vokalna skupina 
»Up« DU Dobova – Kapele, plesna skupina »Mlade žurerke« DU 
Tržišče, ženska vokalna skupina »Lokvanj« DU Krmelj, folklor-
na skupina DU Brežice, v kateri plešejo samo predstavnice než-
nejšega spola pod vodstvom Zdravka Dušiča, in pevska skupina 
»Pevke pod Gorjanci« DU Kostanjevica na Krki. Dogajanje je kar 
na odru, sedeča v gugalniku, ves čas spremljala Sevniška Pepa 
(Marjana Štojs), ki je ob tem tudi pridno pletla.
Za prijeten vezni tekst med posameznimi nastopi je skrbela čla-
nica DU Krško Vidka Kuselj, jesensko obarvano videoprojek-
cijo je pripravila članica DU Sevnica Romana Ivačič, zbrane pa 
sta v uvodu prireditve nagovorila predsednik PZDU Posavje Jože 
Žnidarič in v imenu gostiteljev srečanja predsednica DU Sevni-
ca Ana Jelančič, ki je poskrbela tudi za dekoracijo na odru. Go-
vornika sta ob zaključku prireditve podelila mentorjem skupin 
priznanja za sodelovanje ter povabila na druženje ob prigrizku 
in kozarčku v večnamenski prostor PGD Sevnica.  S. Radi  

Vesela upokojenska jesen

Ples Mladih žurerk je z zanimanjem spremljala iz svojega 
gugalnika tudi ’Sevniška Pepa’. 

Decembrski vodnik
po prazničnih nakupih in dogodkih v Posavju

V naslednji številki Posavskega obzornika, 
5. decembra, pripravljamo 

Vabimo vas k sodelovanju s prispevki in  
oglasnimi sporočili. Več informacij na 

tel.: 07 49 05 780, 040 302 809, 
marketing@posavje.info

SROMLJE – Turistično društvo Sromlje je tudi v letošnjem letu v 
brežiškem oktobru pripravilo organiziran pohod po sromeljski 
pešpoti – Poti vina in sonca. Tudi tokrat se je celodnevnega re-
kreativno-družabnega dogodka udeležilo veliko število pohod-
nikov iz različnih delov naše dežele in tudi iz tujine. Na poti smo 
se srečali tudi z dvema pohodnikoma z Bavarske. Na veselje po-
hodnikov so tudi dobro poskrbeli za okrepčila na številnih po-
stojankah (na fotografiji), kar pa je na Sromljah že tako in tako 
vsakoletna tradicija. Letošnji pohod je zaznamovalo zelo prijazno 
jesensko vreme. Ob koncu je sledilo veselo druženje pri Domu 
krajanov Sromlje in seveda veliko pričakovanje na ponovno sni-
denje s prijaznimi domačini ob letu osorej. 
 Vir: TD Sromlje, foto: D. Lipej 

Uživali v lepotah jeseni

Udeležencem so dobrodošlico 
zaželeli predsednik zadruge 
Jože Božič, predsednik upra-
ve družbe Kostak Miljenko 
Muha, krški župan mag. Mi
ran Stanko in enolog kleti 

Jure Grubar, medtem ko sta 
prijeten spremljajoči glasbe-
ni program izvedla Elizabeta 
in Dragutin Križanić. Ob tem 
sta Božič in Muha izročila do-
nacijo v višini 500 evrov Boja
nu Cizlu, predsedniku krške-
ga društva Sožitje, v katerem že 
dobrega pol stoletja zagotavlja-

Martinova donacija Sožitju
KRŠKO – Kmečka zadruga Krško in družba Kostak sta 8. novembra v vinski kleti zadruge 13. leto zapored 
za predstavnike lokalnega in širšega gospodarstva ter partnerskih ustanov pripravila martinovanje z do
brodelno noto. Letošnje donacije je bilo deležno Društvo Sožitje Krško. 

jo pomoč in vsebine za kvalite-
tno in aktivno življenje oseb z 
motnjami v duševnem razvoju 
pa tudi njihovim svojcem z izo-
braževanji in vključevanji v ak-
tivnosti. Ob navedenem znesku 

je z namenom, da bi zanje čim 
več iztržili in si zagotovili še 
dodatna sredstva za izvajanje 
društvenih programov, Muha v 
imenu družbe Kostak Cizlu iz-
ročil še vratarske rokavice no-
gometnega vratarja Jana Ob
laka, ki so jih sicer licitirali na 
dobrodelnem poslovnem tur-

nirju Nogomet za boljši svet 
na Brdu pri Kranju: »Skupaj z 
ostalimi sodelujočimi gospo-
darstveniki smo s sredstvi po-
magali Pediatrični kliniki UKC 
Ljubljana, danes pa želimo, da 
rekvizit nadaljuje svojo pot v 
Društvu Sožitje in pripomore 
k novi dobrodelni zgodbi,« je 
dejal Muha.

Mlado vino je blagoslovil vi-
demski župnik Mitja Marko
vič, ki je ob tem prebral tudi 
napitnico duhovnika, pesnika, 

ustanovitelja čitalnic, sadjar-
ja in kronista Dragotina Fer-
dinanda Ripšla (1. 11. 1820–8. 
11. 1887), ki je bil zadnja leta 
pred smrtjo župnik na Vidmu 
pri Krškem oz. je umrl pred 
132 leti na 8. november, to je 
prav na dan martinovanja v 
krški kleti. Dogodek je pove-
zovala Mojca Kranjec, za po-
gostitev z jedmi, ki pritičejo 
temu prazniku, pa so poskrbe-
li v Gostišču Kunst iz Leskovca 
pri Krškem.
 Bojana Mavsar  

Z leve: Jože Božič, Bojan Cizel in Miljenko Muha ob primopre-
daji donacije

Zamenjava vodstva KZ Krško
Nekaj dni kasneje, 13. novembra, so člani upravnega in nad-
zornega odbora Kmečke zadruge Krško na seji potrdili spora-
zumno odpoved pogodbe o zaposlitvi dosedanjemu direktorju 
Janezu Živiču. Kot je za naš časopis povedal predsednik za-
druge Jože Božič, je dosedanji direktor (Živič je zadrugo vo-
dil od leta 2004 dalje, op. p.) že več let opozarjal na neurejene 
razmere na vinskem trgu: »Situacija se z leti ni izboljšala, ne-
urejenost trga pa je vplivala na zmožnost pozitivnega poslova-
nja KZ Krško. Janez Živič se je kot direktor sicer uspešno boril 
z vsemi pritiski, po vseh letih vodenja pa sprejel odločitev, da 
ta izziv prepustiti nekomu drugemu.« Kot je še povedal Božič, 
je funkcijo vršilca dolžnosti direktorja zadruge prevzel enolog 
kleti Jure Grubar.  B. M. 

Na izjemno dediščino tra-
pistov, ki so znali gospodari-
ti samooskrbno in trajnostno, 
se je na odprtju prireditve na-
vezala tudi direktorica KD Kr-
ško Darja Planinc: »Marsikaj 
se lahko iz te dediščine nauči-
mo.« Zahvalila se je sodelav-
cem, ki so zasnovali program, 
ponudnikom in ostalim sode-
lujočim na prireditvi ter Ob-
čini Krško za podporo. V ime-
nu slednje je zbrane nagovoril 
podžupan Silvo Krošelj, ki 
je prav tako poudaril pomen 
ohranjanja dediščine trapistov. 
Program je povezovala Klara 
Eva Kukovičič.

Letos je na dnevu čokolade in 
likerjev sodelovalo osem po-
nudnikov: Sladkozvočje I Go-
razd Potočnik, Čokoladnica 
La chocolate, Passero pode-
želska čokoladnica, Hiša trt, 

LJUBLJANA, POSAVJE – Z namenom predstavitve domačih vin je 
v Cankarjevem domu v Ljubljani 14. in 15. novembra potekal 22. 
Slovenski festival vin, na katerem se je predstavilo več kot 150 
slovenskih vinarjev, poleg njih pa tudi vinarji iz Italije, Francije, 
Avstrije, Hrvaške in Makedonije. Sedemčlanska strokovna oce-
njevalna ekipa je že pred festivalom po 100-točkovni metodi oce-
nila skupaj 119 vzorcev belih penečih vin, rose penečih vin ter 
bela in rdeča mirna vina. Tudi letos uspeh posavskih vinarjev ni 
izostal, saj so na festivalu tri vinske hiše osvojile kar štiri najviš-
ja odličja. Penine Istenič iz Stare vasi pri Bizeljskem so dvakrat 
osvojile naslov zmagovalk med peninami, in sicer je prvo mesto 
med belimi penina osvojila njihova Prestige extra but 2013, med 
rose peninami pa Gourmet rose letnik 2015, medtem ko je v kate-
goriji rose penine drugo mesto osvojila penina Joker Zara 2016 iz 
vinske kleti Kozinc iz Dolnjih Impolj pri Studencu. Za zmagoval-
ca med belimi mirnimi vini je bilo razglašeno vino Chardonnay 
2015 pridelovalca Marjana Jeleniča – Vina Jelenič z Zavod nad 
Kostanjevico na Krki. Jeleničevo vino je prejelo tudi najvišjo oce-
no med vsemi vzorci vin na festivalu.
 B. Mavsar

Okus čokolade, likerjev in Afrike
BRESTANICA – Grad Rajhenburg je bil 16. novembra v znamenju že petega Rajhenburškega dne čokolade 
in likerjev, ki so ga v tamkajšnji enoti Kulturnega doma Krško zasnovali na bogati dediščini menihov tra
pistov, med drugim znanih tudi kot izdelovalcev odlične čokolade in likerjev.

vina in čokolade Kunej, Tor-
ras čokolade, Žganje iz Rožc, 
Muzejska trgovina Gradu Raj-
henburg ter Kavarna in slašči-
čarna Grad Rajhenburg. Po-
leg tega je slaščičarski mojster 
Gorazd Potočnik pred obisko-
valci pripravljal à la carte čo-

koladno sladico »Afrika«, ki jo 
je bilo možno kupiti in pojes-
ti, za otroke so pripravili slad-
ko delavnico ter aktivnosti z 
naslovom Čokoladni zakladki 
in Skrivnost izginule čokolade, 
Živa Lopatič iz Zavoda za pra-
vično trgovino 3 MUHE je pre-

davala na temo Zrno kakava in 
čokolada, Irena Fürst iz bre-
staniške enote Muzeja Novejše 
zgodovine Slovenije pa je vo-
dila po razstavi Trapisti v Raj-
henburgu, pri čemer se je po-
svetila tudi povezavi z Afriko, 
saj je rajhenburški samostan 
Marije Rešiteljice v bližini kra-
ja Tibhirine v Alžiriji 23. mar-
ca 1934 ustanovil samostan 
Notre Dame de l'Atlas. Tudi 
kulturni program je bil afriško 
obarvan. Najprej je s tempera-
mentnim bobnarskim nasto-
pom navdušil Issiaka Sanou 
iz Burkine Faso, otroci so so-
delovali v ustvarjalno-plesni 
delavnici Skozi gib in zvok v 
Afriko, ki jo je pripravilo KUD 
Baobab, dan pa se je zaključil 
s pripovedovalsko-glasbeno 
predstavo Afriške zgodbe vo-
kalne zasedbe Sankofa.
 P. P., foto: M. Mirt

Med ponudniki je bila tudi Muzejska trgovina gradu Raj-
henburg.

Vrhunska vina posavskih vinarjev

Med nagrajenimi vinarji so tudi trije posavski (foto: KŠTM 
Sevnica).

Pohodniki so na 15 kilometrov dolgem spoznavanju 
sromeljskih gričev resnično uživali v lepotah jeseni.
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Na prireditvi, ki je potekala 
pod šotorom pred zadružnim 
domom, je predsednica sveta 
KS Bizeljsko Mateja Kmetič 
v svojem nagovoru uvodoma 
omenila, da jim je v zadnjem 

letu uspelo izvesti nekaj manj-
ših investicij, ki so si jih zada-
li, nekaj pa jih je še v izvaja-
nju. Naštela je modernizirane 
cestne odseke, tudi tiste, ka-
terih investitor je bila Obči-
na Brežice, sanacijo plazov, 
obnovo klopi na pokopališču 
itd. »Veliko del je še ostalo, saj 
nismo imeli zagotovljenih fi-
nančnih sredstev,« je prizna-
la. Obljubila je, da bodo v letu 
2020 dokončali še tiste inve-
sticije, ki so jim ostale. Izra-
zila je veselje, da imajo v svo-
jem kraju zdravstveni dom in 
lekarno, pri čemer je bila le-
tos končana energetska sana-
cija Zdravstvene postaje Bi-
zeljsko in na novo opremljena 
zobozdravstvena ordinacija. 
Za naslednja leta je v načrtih 
pločnik v Stari vasi, nadaljeva-
nje obnove Vinarske ceste, as-
faltiranje vseh javnih poti, ki 
vodijo do stanovanjskih hiš, 
sanacija dotrajanih asfaltnih 
poti, pločnik v Zgornji Sušici 
ter od Župjeka do Cvetkovega 
ovinka, kanalizacija v centru 
Bizeljskega itd. Kmetičeva je 
ob tej priložnosti opozorila na 
problematiki, ki sta zelo pere-
či na Bizeljskem. Prva zadeva 
so ekološki otoki, ki so menda 

Praznovala KS z veliko cestami
BIZELJSKO – Na Bizeljskem so dva dni pred godom sv. Martina, ki je tudi praznik krajevne skupnosti, ko se 
na ta dan spominjajo izgona 3011 Bizeljank in Bizeljancev leta 1941, pripravili prireditev ob krajevnem 
prazniku, Martinov sejem ter martinovanje s krstom mošta in izborom 6. vinske kraljice.

najbolj problematični v celi ob-
čini, zato je prosila vse krajane, 
da pravilno odlagajo odpadke 
in tudi v posode, ki so temu na-
menjene. Druga zadeva so za-
raščene ceste oz. vejevje sega 

s privatnih parcel na vozišče. 
Pozvala je, da krajani vejev-
je obsekajo in počistijo, kajti 
v nasprotnem primeru ne bo 
možno odvažanje smeti in iz-
vajanje zimske službe.

Vabilu na prireditev se je od-
zval tudi brežiški župan Ivan 
Molan, ki je izpostavil infra-
strukturo kot eno pomemb-
nejših v KS Bizeljsko, ki ima 
veliko cest in zahteven teren. 
Omenil je še, da bodo v pri-
hodnosti skupaj z Občino Bi-
strica ob Sotli tudi na obmo-
čju Bizeljskega izvajali projekt 
hidravličnih izboljšav vodovo-
dnega sistema. Ob krajevnem 
prazniku je Kmetičeva ob po-
moči tajnice KS Natalije Bar
kovič podelila tri plakete in 
štiri priznanja KS Bizeljsko. 
Letošnji prejemniki plaket so 
Športno društvo Bizeljsko ob 
40-letnici delovanja (plake-
ta je bila podeljena že prej, v 
imenu društva se je zahvalil 
predsednik Matej Šekoranja), 
Prostovoljno gasilsko društvo 
Orešje ob 70-letnici (plaketo 
je prevzel član društva Mar
ko Zagmajster) in Prostovolj-
no gasilsko društvo Stara vas 
ob 100-letnici (plaketo prevzel 

poveljnik društva Matej Rož
man). Priznanja KS so prejeli: 
predsednica Društva kmetic 
Brežice in dolgoletna članica 
aktiva kmečkih žena Bizeljsko 
Zdravka Kampijut, ki že vrsto 
let z družino soustvarja zgod-
bo Turistične kmetije Balon - 
Bela gorca in je ena najzasluž-
nejših za večjo prepoznavnost 
bizeljskega ajdovega kolača, 
Ljudski pevci Bizeljsko (v nji-
hovem imenu vodja Jože Ver
šec), dolgoletna članica Turi-
stičnega društva Bizeljsko in 
še nekaterih drugih društev 
Anica Travnikar, ki je nepo-
grešljiva na vseh petih tradici-
onalnih pohodih po pešpoteh 
v organizaciji TD Bizeljsko, ter 
predsednica KO RK Bizeljsko 
in DU Bizeljsko Mira Rajte
rič (ni bila prisotna). Navzoče 
je nagovoril še predsednik 
KO ZBV NOB Bizeljsko Mar
tin Najger. V kulturnem pro-
gramu so nastopili učenke OŠ 
Bizeljsko, otroški pevski zbor 
bizeljske šole pod vodstvom 
Vilka Ureka, Ljudski pevci Bi-
zeljsko in Ženski pevski zbor 
Mravljice pod taktirko Anite 
Veršec. Povezovalki progra-
ma sta bili Doroteja Lipej in 
Ana Travnikar.

6. vinska kraljica 
Bizeljskega je Karin

V zadružnem domu je v nada-
ljevanju dneva potekal Marti-
nov sejem s predstavitvijo lo-
kalnih ponudnikov, predvsem 
proizvodov turističnih kmetij, 
ki jih na Bizeljskem ni malo. 
Večer pod šotorom pa je bil re-
zerviran za razglasitev nove, že 
šeste vinske kraljice Bizeljske-
ga. Andrejo Mihelin, ki je no-
sila lento 5. vinske kraljice, je 
nasledila Karin Dobravc Škof, 
ki ji je krono nadel podžupan 
občine Brežice Bogdan Pav
lovšnik in ji zaželel uspešno 

delo v korist bizeljskega vi-
nogradništva. Na odru so se 
pridružile še vse dosedanje 
bizeljske kraljice. Program je 
povezovala Doroteja Šeko
ranja, ki je bila prva kraljica. 
Sledila sta še tradicionalni krst 
mošta – krstil ga je domači žu-
pnik Vlado Leskovar – in ve-
liko martinovanje do jutranjih 
ur z ansamblom Nemir.
 Rok Retelj

Krajevni nagrajenci s predsednico sveta in tajnico KS

6. vinska kraljica Bizeljskega 
Karin Dobravc Škof (levo) s 
svojo predhodnico Andrejo 
Mihelin (foto: Lea Babič)

www.avtoline.si

Akcija 2 +2 žetona gratis!
sobota, 23.11.2019 in
nedelja, 24.11.2019!

SAMOPOSTREŽNA
AV TOPR ALNICA
 BREŽICE 3. rojstni dan!

KRŠKO – Otroci iz krškega Brainobrain centra se že več let udele-
žujejo mednarodnih tekmovanj v hitrostnem računanju v Duba-
ju, na njih pa so vedno zelo uspešni. Letos so v Združene arabske 
emirate potovali tretjič, Dinu Mujakiću (3. razred, OŠ Krško) in 
Teji Mežič (4. razred, OŠ Raka) se je letos pridružil še Aleksej 
Kržan (4. razred, OŠ Raka). Pod mentorstvom Alenke Hriber
šek so osvojili dva pokala (najvišja možna priznanja) in eno zla-
to medaljo. Na tekmovanju je sodelovalo več kot 2000 otrok iz 
16 držav, od tega osem tekmovalcev iz Slovenije s tremi Krčani. 
Konkurenca je bila izjemno huda: 7-letni Din je namreč tekmoval 
v isti kategoriji kot npr. 9-letniki. Test je velik izziv za otroke, saj 
imajo na voljo le tri minute, v katerih morajo izračunati čim več 
računov pravilno. Otroci na nižjih stopnjah računajo na abakus, 
otroci na višjih stopnjah (otroci krškega Brainobrain centra) pa 
s pomočjo mentalne aritmetike (abakus si predstavljajo v mis-
lih). Tekmovanje je namenjeno predvsem temu, da otroci sami 
vidijo, kako skozi leto napredujejo. Da vidijo, kako lahko s tru-
dom in osredotočenostjo dosežejo prav vse, kar si zastavijo. Na 
tekmovanje se namreč pripravljajo že več mesecev prej: bolj kot 
trenirajo, boljše rezultate dosežejo. Po vrnitvi v domovino jih je 
na sprejem povabil krški župan mag. Miran Stanko. 
 P. P.

Spet uspešni Brainobrainovci

Brainobrainovci in njihovi starši z županom

GORA – Tretja sobota v mese-
cu požarne varnosti je že tra-
dicionalno namenjena sre-
čanju posavskih in zasavskih 
gasilk. Letos je gostiteljsko 
vlogo prevzelo Prostovoljno 
gasilsko društvo Gora. Po uvo-
dnih pozdravih predsednice 
Komisije za delo s članicami 
pri Gasilski zvezi Krško Moj
ce Kerin, predsednice Gasil-
ske zveze Krško Ane Somrak 

in predsednika PGD Gora ter 
hkrati predsednika sveta KS 
Gora Alojza Kerina je sledil 
strokovni del, ki ga je pripra-
vila Vesna Kozole, predsedni-
ca Komisije za delo s članica-
mi pri Gasilski zvezi Brežice in 
članica Upravnega odbora Ga-
silske zveze Slovenije za regi-
jo Posavje. Zatem je bil orga-
niziran ogled Ajdovske jame v 
Brezovski Gori, ki ga je vodila 

Bernardka Zorko, skrbnica 
Ajdovske jame iz Zavoda Svib-
na. Program se je nadaljeval v 
Vinski kleti Kerin na Straži pri 
Krškem, kjer jih je sprejel gos-
podar kleti in znan posavski 
vinar Lojze Kerin. Druženje so 
gasilke sklenile s kosilom. Sre-
čanja se je udeležilo blizu 60 
gasilk iz šestih gasilskih zvez 
Posavja in Zasavja. 
 D. J.

Srečanje gasilk Posavja in Zasavja



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 24, četrtek, 21. 11. 20198 IZ NAŠIH KRAJEV

w w w . r a d e c e . s i

Začetki gasilstva v Krmelju se-
gajo v leto 1929, ko je bila zara-
di požara v takratni separaciji 
rudnika ustanovljena gasilska 
enota. Člani so bili v glavnem 
delavci rudniške remontne de-
lavnice s slabo gasilsko opremo 
in brez lastnih prostorov. Med 
vojno je bilo delo gasilske eno-
te prekinjeno in v požigu se-
paracije je pogorela tudi vsa 
dokumentacija. Leta 1949 se 
je z obnovo rudnika izobliko-
vala nova gasilska četa in leto 
kasneje je le-ta imela člansko, 
žensko in mladinsko desetino. 
Danes je PGD Krmelj, ki ga vodi 
Edvard Jankovič, poveljuje pa 
mu David Gambeta, pomem-
ben člen GZ Sevnica z lastnimi 
prostori in ustrezno gasilsko 
opremo, ki pa jo je potrebno 
ves čas posodabljati. Ob letoš-
njem visokem jubileju so se v 
PGD Krmelj razveselili novega, 
sodobnega in funkcionalnega 
gasilskega vozila z opremo, ki 
omogoča hitro in učinkovito 
intervencijo v primeru požara, 

Ob jubileju novo gasilsko vozilo
KRMELJ – Prostovoljno gasilsko društvo Krmelj, ki je del Gasilske zveze Sevnica, je 26. oktobra v gostišču 
Prehrana pri Marjani s slavnostno sejo in prevzemom novega vozila GVGP-1 Ford transit 4 x 4 obeležilo 90. 
obletnico delovanja, kar je spoštovanja vredno dolgo obdobje. 

naravne ali prometne nesre-
če tudi na težje dostopnih ob-
močjih. Za nakup vozila je bilo 
potrebno odšteti 75 tisoč evrov 
in zanj so v društvu dalj časa 
varčevali, a pomagali so tudi 
številni donatorji – GZ Sevni-
ca, Občina Sevnica, KS Krmelj, 
podjetja in posamezniki. Klju-
če vozila, ki ga je blagoslovil žu-
pnik Jože Kohek iz Tržišča, je 

prevzel prvi voznik, član PGD 
Krmelj Anže Martinčič. 

Na slavnostni seji, ki je sledi-
la uradnemu prevzemu no-
vega gasilskega vozila, so se 
krmeljski gasilci zahvalili s po-
sebnim spominkom in pisno 
zahvalo donatorjem ter vsem 
gasilskim društvom v sevniški 
občini. Predstavnik Gasilske 

zveze Slovenije Janez Bergant 
je podelil PGD Krmelj viso-
ko gasilsko odlikovanje – pla-
menico I. stopnje GZ Slovenije. 
Predsednik GZ Sevnica Vinko 
Knez je društvu za 90 let de-
lovanja podelil priznanje sev-
niške gasilske zveze ter ob tem 
dejal, da je sevniška gasilska 
zveza zvesta osnovnemu pos-
lanstvu – nuditi pomoč tistim, 
ki jo potrebujejo. Župan Sreč
ko Ocvirk je krmeljskemu ga-
silskemu društvu predal listino 
Občine Sevnica ter se zahvalil 
za njihov trud in požrtvoval-
nost pri reševanju premoženja 
ter življenj ob naravnih in dru-
gih nesrečah.

Slovesen dogodek, ki so se ga 
udeležili tudi vsi praporšča-
ki vseh 15 gasilskih društev v 
sevniški občini, so z nastopom 
popestrili učenci GŠ Sevnica, 
moška vokalna skupina Lira in 
učenke ter učenci OŠ Krmelj. 

 Smilja Radi

Član PGD Krmelj Anže Martinčič je z zagonom preizkusil 
delovanje novega gasilskega vozila.

Na prireditvi prvo soboto v 
novembru, s katero so osmo 
leto zapored obeležili svoj kra-
jevni praznik, povezovali pa 
sta jo Andreja Kobal in Rena
ta Podlesnik Pajk, je predse-
dnica Sveta KS Zabukovje Ana 
Ivanić nagovorila navzoče in 
podelila dve priznanji. Mari
ja Žveglič je prejela priznanje 
za aktivno sodelovanje pri Ak-
tivu kmečkih žena Zabukovje 
ter sooblikovanje prenekate-
rih dogodkov v krajevni skup-
nosti. Jože Baumkirher je 
prejel plaketo za prepoznano 
dolgoletno prizadevno delova-
nje v domači skupnosti, ki jo je 
dva mandata tudi vodil. Zbra-
ne v večnamenskem domu v 
središču vasi Zabukovje, kjer 
je včasih stala šola, je nagovo-
ril tudi sevniški župan Sreč
ko Ocvirk. Le-ta je v svojem 
govoru poudaril, da odgovor-
nost, vztrajnost in dobra mera 
varčnosti omogočajo dosega-

Obnove za ohranitev poseljenosti
ZABUKOVJE, TRNOVEC – 2. novembra je v najvišje ležeči vasi v sevniški občini potekala osrednja slovesnost 
ob prazniku KS Zabukovje s podelitvijo dveh krajevnih priznanj. 10. novembra so v vasi Trnovec, ki je del 
omenjene skupnosti, v okviru praznovanja blagoslovili obnovljen zvonik na cerkvi sv. Jurija.

nje razvojnih ciljev tudi pri 
ohranjanju poseljenosti kra-
jev, ki so bolj oddaljeni od več-
jih centrov. »Asfaltiran cestni 
odsek v nekem kraju ne pome-
ni velike spremembe za obči-
no Sevnica kot celoto, a prina-
ša ključno dodano vrednost 

za tiste posameznike in dru-
žine, ki so zaradi te posodo-
bljene ceste bolje povezani s 
svetom, preprosteje opravlja-
jo svoje dnevne poti in se zato 
redko odločijo, da bi zapusti-
li kraj, v katerem so se usta-
lili,« je župan pojasnil pomen 
urejenosti z dobro cestno in-
frastrukturo, vodooskrbo in 
optičnim omrežjem na pode-
želju. 

Pred osrednjo prireditvijo v 
Zabukovju, kjer so s hudo-
mušnimi skeči pričarali prijet-
no vzdušje članice in člani KD 
Franc Požun Zabukovje pod 
vodstvom Janeza Podlesni
ka, z zvonkimi glasovi pa do-
mača ženska vokalna skupina 
Rosa in duet Morda minuta, 
ki ga sestavljata Ema Štigl in 
Milan Mitrović, je potekalo 
še odprtje na novo urejenega 
odseka lokalne ceste na Mrzli 
Planini, in sicer odseka Reber. 
Krajša otvoritvena slovesnost 
se je odvijala pri domačiji Ka-
jič v vasi Trnovec, v kateri je v 
nedeljo, 10. novembra, potekal 
še blagoslov obnovljenih del 
na cerkvi sv. Jurija. Na cerkvi 
so obnovili zvonik in pri tem 
našli leseno deščico z imenom 
kleparskega mojstra Nikola-
ja Pustineka in njegovega po-
močnika Antona Štriclja. Ime-
novana sta zvonik, ki ga je med 
drugo svetovno vojno poško-
dovalo strmoglavljeno ameri-
ško zavezniško letalo, obnovi-
la še v času vojne. 
 Smilja Radi

Predsednica Sveta KS Zabukovje Ana Ivanić (levo) je podelila 
krajevno priznanje sokrajanki Mariji Žveglič in plaketo 
sokrajanu Jožetu Baumkirherju.

SEVNICA – 9. novembra se je v sevniški kulturni dvorani odvijal 
živahen večer ljudske glasbe in plesa, na katerem se je predsta-
vila sevniška folklorna skupina Spomin z gosti. Gostitelji, FS 
Spomin, ki jo vodi Jasna Pinoza, so v goste povabili še hrvaško 
folklorno skupino KUD Bribir, žensko vokalno skupino Lokvanj iz 
Krmelja, učenke in učence OŠ Sava Kladnika Sevnica, ki so upri-
zorili plesno glasbeno točko Potujemo v Rakitnico, ter najmlajše 
– skupino z imenom Gumbki iz sevniškega vrtca Ciciban. Plesni 
in glasbeni večer, v katerem so nastopajoči obudili tudi marsika-
teri ljudski običaj ali pa znan napev, je privabil v kulturno dvora-
no lepo število obiskovalk in obiskovalcev in nasmehi na njihovih 
obrazih po zaključeni prireditvi so bili zelo zgovorni. »Prijeten 
večer je bil, vsi sedeži so bili polni, kar je bilo lepo videti. Hvala 
organizatorjem in vsem izvajalcem za prisrčno vzdušje,« je de-
jala ena izmed obiskovalk.  S. R., foto: J. Teraž

Večer ljudske glasbe in plesa

Vsi sodelujoči na večeru ljudske glasbe in plesa

Tradicionalni slovenski zajtrk
Osnovna šola Marjana Nemca Radeče je na pobudo Čebelarske zve-
ze Slovenije leta 2006 prvič organizirala medeni zajtrk, ki se je leta 
2011 pod okriljem MKGP razvil v projekt Tradicionalni slovenski zaj-
trk. 15. novembra smo tudi letos obeležili tradicionalni slovenski 
zajtrk, s katerim se spodbuja razmišljanje in delovanje v smeri lokal-
ne samooskrbe, prednosti lokalno pridelane hrane, pomena zajtrka 
v prehranjevalnih navadah in pravilnega ravnanja z odpadki. Župan 
je skupaj z direktorico občinske uprave Marjetko Lipec in strokovno 
sodelavko Melito Simončič obiskal OŠ Radeče, katere učenci so se 
skupaj z otroci iz vrtca Čira Čara s petjem Slakovega Čebelarja prid-
ružili največjemu zboru. Dogodka sta se poleg gostiteljice, ravnate-
ljice Katje Selčan, udeležila tudi predsednik Čebelarskega društva 
Radeče Gregor Bregar s čebelarjem Ludvikom Kosom. Vse so pova-
bili k zdravemu slovenskemu zajtrku iz lokalno pridelane hrane – več 
vrst kruha, domače maslo, mleko, med in jabolka so ponujale skrb-
no pripravljene mize, ki so jih z domiselnimi pogrinjki okrasili učenci. 

Obeležili smo svetovni dan spomina na žrtve 
prometnih nesreč 
Zavod Varna pot je 17. novembra že tradicionalno, tokrat trinaj-
stič zapored, obeležil in organiziral aktivnosti ob svetovnem dnevu 
spomina na žrtve prometnih nesreč. Na ta dan se spomnimo vseh 
umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah skupaj z njihovimi 
najbližjimi. Aktivnostim se vsako leto pridruži tudi Svet za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju s prostovoljci ZŠAM 
Radeče in AMD Radeče. Pri spomeniku na trgu smo na predvečer, 
16. novembra, tudi tokrat ob lepem številu zbranih občanov pris-
luhnili uvodnim besedam predsednika SPV Občine Radeče Franca 
Zorca. Prisotne je pozdravil tudi župan Tomaž Režun in povedal, da 
se ob tej priložnosti spomnimo na žal preminule v prometnih ne-
srečah in da je to dan za opomin k varni vožnji. Uradnim pozdrav-
nim nagovorom je sledilo še polaganje cvetja in prižig sveč za žrtve 
prometnih nesreč. 

Ob dnevu splošnih knjižnic predstavitev 
Posavske potujoče knjižnice
20. novembra knjižnice praznujejo dan splošnih knjižnic, zadnja leta 
pa pod okriljem Združenja splošnih knjižnic to poimenujejo Moja 
knjižnica praznuje – letos s sloganom »Blizu ljudem«. In ravno to bo 
omogočila potujoča knjižnica ali bibliobus. Sredi lanskega leta se je 
Občina Radeče skupaj s Knjižnico Laško – enota Radeče pridružila 
projektu Posavska potujoča knjižnica, v katerega so vključene tudi 
Občine Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki s svojimi knji-
žnicami. Projekt je bil letos uspešen pri pridobitvi sredstev za sofi-
nanciranje nakupa vozila pri Ministrstvu za kulturo, pričakovati pa 
je, da bo Posavska potujoča knjižnica naslednjo jesen zaživela in bi-
bliobus lahko pričakujemo tudi v radeških okoliških krajevnih sku-
pnostih. Pretekli petek je direktor Knjižnice Laško Matej Jazbinšek 
v radeški knjižnici predstavil potujočo knjižnico in poudaril, da se 
knjižničarji nove pridobitve iskreno veselijo in da bo ta storitev po-
memben napredek v razvoju knjižnične dejavnosti ter da bo dober 
zgled sodelovanja v celotni posavski regiji. 

14. novembra smo na pobudo Zveze društev diabetikov Sloveni-
je varno pot proti šoli osvetlili v modri barvi. Ob svetovnem dnevu 
sladkorne bolezni je tema letošnje kampanje: Sladkorna bolezen – 
zaščitite svojo družino. Cilj kampanje je ozaveščanje o simptomih 
in znakih za pojav sladkorne bolezni v družini in spodbujanje druži-
ne pri obvladovanju, skrbi, izobraževanju in preprečevanju bolezni.
Podobno pa bo 21. novembra na pobudo Združenja EuropaColon 
Slovenija, ki združuje bolnike z raki prebavil in njihove svojce, ob 
svetovnem dnevu tega raka z vijoličnimi barvami osvetljena varna 
pot proti šoli. Osvetljevanje osrednjih objektov v mestih je del na-
cionalne kampanje ozaveščanja o raku trebušne slinavke, ki se zač-
ne na ta dan pod geslom Skupaj smo v tem.

Varna pot proti OŠ Radeče obarvana modro
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7. novembra je po ribjih 
jedeh zadišalo v kostanje-
viški osnovni šoli, kjer je 
v okviru projekta Ribe na 
šolskih krožnikih poteka-
la kuharska delavnica za 
osebje šolske kuhinje, 
nato pa še predavanje 
za starše na temo zdrave 
prehrane otrok ter o po-
menu rib pri uravnoteže-
ni prehrani. 

Pod vodstvom kuharske-
ga mojstra Matjaža Po-
zderca so iz gojenega soma pripravili ribje kro-
glice z rižem, pire krompirjem s paradižnikom in 
omako ter grahovo omako s koščki soma in njo-
ki, iz gojene postrvi pa s 'cornflakesi' panirane 
in hrustljavo zapečene zrezke ter lazanjo. »Po-
membno je predvsem, da priprava ribe ni pov-

sem klasična in da riba 
nima preveč izrazitega 
vonja, kar je lahko odbi-
jajoče,« je povedal Poz-
derec. Vodja šolske ku-
hinje Renata Olovec je 
dejala, da bodo jedi, ki 
so se jih naučile pripra-
viti na tokratni delavni-
ci, uvedle tudi v šolsko 
prehrano: »Potrudile se 
bomo, da bomo čim več 
tega, kar danes priprav-
ljamo, dale tudi na šolski 
jedilnik.«

Predavanje za starše je imela prehranska sve-
tovalka Janja Strašek, po predavanju pa so za 
starše pripravili še degustacijo ribjih jedi, ki so 
jih pripravili v okviru delavnice. 

Za več rib na šolskih krožnikih

Naročnik objave: Občina Kršo

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOVO

KS Senovo objavlja javni razpis za podelitev priznanj KS Senovo, 
ki bodo podeljena na osrednji prireditvi v počastitev krajevnega 
praznika v februarju 2020. Kandidate za prejemnike priznanj 
lahko predlagajo krajani, svet krajevne skupnosti, predsednik 
Sveta KS Senovo, podjetja, društva, zavodi, politične stranke 
ter druge organizacije in skupnosti.

Predlog za priznanje krajevne skupnosti mora vsebovati: podatke 
o predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke o 
predlaganem prejemniku priznanja (ime in priimek ter naslov 
stalnega prebivališča), obrazložitev k predlogu ter pisno soglasje 
predlaganega kandidata za priznanje krajevne skupnosti. 

Na osnovi razpisa bo Svet KS Senovo podelil največ: en naziv 
častnega krajana KS Senovo, dve priznanji z velikim znakom 
KS Senovo, tri priznanja z znakom KS Senovo, štiri priznanja KS 
Senovo in jubilejna priznanja.

V postopku za podelitev priznanj bodo upoštevani predlogi, 
prejeti na naslov KS Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo do 
ponedeljka, 13. januarja 2020, do 10.00 ure.

Dodatne informacije: Silvia Ivačič, strokovna sodelavka za KS, 
tel. št. 031-324-480 oz. el. naslov silvia.ivacic@krsko.si. Razpis 
je v celoti objavljen na spletni strani Občine Krško, pod zavihkom 
Krajevna skupnost Senovo.

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

Osebje šolske kuhinje s Pozdercem ob 
pripravljenih jedeh (foto: OŠ Jožeta Gorjupa)

KOSTANJEVICA NA KRKI – Na severni strani kostanjeviškega oto-
ka oz. pri krožišču pred vstopom v mesto že nekaj tednov gradi-
jo postajališče za avtodome. Na dobrih 2.300 m2 bo na voljo 12 
parkirnih mest, osem večjih in štiri manjša, z vso potrebno ko-
munalno infrastrukturo (voda, kanalizacija, elektrika, telekomu-
nikacije), betonskim oskrbovalnim otokom, ekološkim otokom za 
odpadke in hortikulturno ureditvijo z zeleno pregrado proti ob-
voznici. Parkirišče ne bo asfaltirano, ampak bo prekrito s t. i. trav-
natim satjem. Vrednost projekta je 210 tisoč evrov, od tega bodo 
gradbena dela stala 180 tisočakov, pri čemer je kostanjeviška ob-
čina s strani MGRT pridobila 108 tisočakov. Šlo bo za postajališče 
odprtega tipa, torej brez t. i. rampe oz. bo zaprto s stebrički, ki se 
bodo polnili s kovanci, uporabnikom pa bodo zaračunali le pora-
bo elektrike in vode, samega prostora pa ne. Rok za dokončanje 
gradbenih del, ki jih izvaja družba Kostak, je 30. november.  P. P.

Gradijo postajališče za avtodome

Postajališče že dobiva končno podobo.

V imenu strokovne ocenjeval-
ne komisije je najlepše ureje-
ne zasebne vrtove, balkone, 
stanovanjske soseske in dob-
re prakse na območju občine 
predstavila krajinska arhitekt-
ka Petra Ereš Malus z Občine 
Krško. Za ureditve na obmo-
čju mesta Krško in okoliških 
krajev so bili nagrajeni Joži
ca Petrišič, Maja Šušteršič, 
Mirjana Fink, Simona Dular, 
Branka Medvedec, Andreja 
in Igor Petrič ter sestre fran-
čiškank Brezmadežnega spo-
četja z Rese, iz drugih krajev 
pa Ljubica Pavkovič z Jeleni-
ka, Saša De Gleria in Alenka 
Bedrač s Senovega ter Jožica 
Blažič z Mikot. Med gostinski-
mi lokali in turističnimi kme-
tijami je med najlepše urejeni-
mi izpostavila Gostilno Dular 
v Kostanjku, Gostilno Kunst 
iz Leskovca pri Krškem, Gos-
tišče Tri lučke na Sremiču, Re-
stavracijo Polna šefla na Vid-
mu ter turistični kmetiji Glas 
in Radej, obe s Sremiča. Ob 
tem je izpostavila tudi prime-
re lepo urejenih stanovanjskih 
sosesk v mestu Krško (blokov 
na Cesti 4. julija, Gubčevi in 
Bohoričevi ulici) ter prime-
re dobre prakse ozelenitev na 

Nagrade za najlepše ureditve
KRŠKO – Občinska turistična zveza Krško je 14. novembra v sklopu projekta Moja dežela – lepa in gosto
ljubna na hortikulturni prireditvi Prinesi mi rože v krški Dvorani v parku drugič podelila Vardjanova pri
znanja za najlepše hortikulturno zasajene in urejene individualne hiše ter gostinski lokal. 

zasebnih, poslovnih in javnih 
površinah (pri Občini Krško, 
igrišča, TEB, OŠ Podbočje, in-
dividualne ureditve ob regio-
nalni cesti Krško–Brežice skozi 
Dolenjo vas idr.), posebno po-
hvalo pa je Ereševa namenila 
tudi stoletnemu občanu Gvi
du Grabarju z Vidma, ki še 
vedno namenja posebno skrb 
negi balkonskega cvetja. Ob-
činstvu, ki je letos povsem za-
polnilo krško Dvorano v parku, 
sta pripravila krajši predava-
nji tudi krajinska arhitektka iz 
družbe Savaprojekt Damjana 
Pirc in ekološki ombudsman 

Anton Komat. Slednji se je 
navezal na temo Glifosat v ur-
banem okolju, medtem ko je 
Pirčeva predstavila za zasadi-
tev na okrasni vrt priporočljiva 
zdravilna zelišča, grmovnice in 
drevesa (sivka, smilj, rožma-
rin, žajbelj, hermelika, ameri-
ški slamnik, limonski ožepek, 
monarda ali indijska kopri-
va, plahtica, pljučnik, jesenska 
vresa, timijan, materina du-
šica, aronija, šmarna hrušica, 
glog, bezeg, lipa, breza, vrba).

Program je povezovala Ivanka 
Černelič Jurečič, s tematskimi 

pesmimi o rožah je prireditev 
popestrila sopranistka Anja 
Žabkar, Vardjanova prizna-
nja, s katerimi krška turistična 
zveza javno nagrajuje in izka-
zuje priznanje posameznikom 
za njihov vložen trud pri skrbi 
za estetski videz okolja, pa sta 
podelila predsednik OTZ Kr-
ško Anton Petrovič in krški 
župan mag. Miran Stanko. 
Ob tem sta oba izpostavila, da 
je urejeno okolje pomembno 
tako za dvig kakovosti bivanja 
in boljšega počutja kot tudi le-
pše podobe in vtisa tako na 
same stanovalce kot obisko-
valce. Na predlog strokovne 
komisije sta bili med že zgoraj 
navedenimi letos Vardjanove-
ga priznanja za estetsko zu-
nanjo ureditev stanovanjskih 
objektov deležni Saša De Gle-
ria s Senovega in Jožica Blažič 
z Mikot ter med lokali Gostišče 
Kunst iz Leskovca pri Krškem 
za estetsko urejeno teraso lo-
kala, ki jo ureja Tomaž Tomše. 
Po uradnem delu je sledilo še 
druženje obiskovalcev ob ok-
repčilu krške restavracije Pol-
na Šefla in Vinarstva Kerin iz 
Straže pri Krškem.

 Bojana Mavsar  

Anton Petrovič in mag. Miran Stanko z nagrajenci (z leve): 
Gostišče Kunst (zanj Tomaž Tomše), Saša De Gleria in Franc 
Blažič v imenu Jožice Blažič

KOPRIVNICA – V organizaciji 
PGD Veliki Kamen je 9. novem-
bra pri OŠ Koprivnica potekala 
velika gasilsko-reševalna vaja 
»Goreče ljubosumje«. Vaja se 
je začela na predpostavki, da 
je ljubosumen mož v Osnovni 
šoli Koprivnica podtaknil po-
žar, ustrelil učitelja ter ugrabil 
učiteljico, svojo izvenzakonsko 
partnerico, in ji grozil s pišto-
lo. V požaru je zaradi zadušitve 
z dimnimi plini umrla ena ose-

ba, ena učenka pa je bila zaradi 
hudih opeklin s helikopterjem 
prepeljana v Ljubljanski UKC. 
Policisti so v bliskoviti akci-
ji storilca na aktivnem strel-
skem pohodu v odprtem spo-
padu nevtralizirali. V dogodku 
sta bila lažje poškodovana še 
ena odrasla oseba in dva otro-
ka. Na vaji je sodelovalo 41 ga-
silcev iz PGE Krško, PGD Ve-
liki Kamen, PGD Mali Kamen, 
PGD Senovo ter gostujočih 

PGD Brezje iz Maribora in PGD 
Podsreda. Poleg njih so sode-
lovale še tri patrulje policistov 
Policijske postaje Krško in po-
licisti iz Policijske uprave Novo 
mesto, dve enoti Nujne medi-
cinske pomoči Zdravstvenega 
doma Krško z ekipo prvih pos-
redovalcev PGD Veliki Kamen, 
helikopter Slovenske vojske 
in Regijski center za obvešča-
nje Brežice. Vajo si je ogleda-
lo okoli 200 gledalcev in opa-

Velika gasilsko-reševalna vaja

zovalci različnih interventnih 
služb v sistemu zaščite in re-
ševanja, zbrane pa je po njej 
nagovoril župan občine Krško 
mag. Miran Stanko. 

 P. P./vir: PGD Veliki Kamen
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POSAVJE – AJPES je v skladu z metodologijo Ministrstva za go-
spodarski razvoj in tehnologijo oblikoval seznam hitro rastočih 
podjetij na podlagi petletnega opazovanega obdobja med leto-
ma 2014 in 2018. V analizo je vključenih tudi 3.533 posavskih 
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov 
(podjetij), med katerimi je 133 takšnih, ki izpolnjujejo kriterije 

za hitro rastoče podjetje. Na seznamu je 17 podjetij, ki visoko rast 
neprekinjeno ohranjajo najmanj zadnjih pet let. V omenjenem 
obdobju so v Posavju hitro rastoča podjetja predstavljala 3,8 % 
vseh podjetij, podobno kot v preteklem opazovanem obdobju. 
Zaposlovala so 17 % vseh delavcev v Posavju (2.356) in dosegla 
357 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje.
Število hitro rastočih podjetij je največje v občini Krško (49 pod-
jetij oziroma 37 %), sledi ji občina Brežice s 45 oziroma 34 % 
podjetij. Najpomembnejša po številu hitro rastočih podjetij, nji-
hovih čistih prihodkih, neto dodani vrednosti in številu zapo-
slenih je predelovalna dejavnost. V tej dejavnosti je v letu 2018 
delovalo 32 oziroma 24 % hitro rastočih podjetij, ki so ustvarila 
46 % prihodkov in 51 % neto dodane vrednosti.
Gonilna sila rasti in zaposlovanja so majhna in srednja podjetja, 
ki skupaj predstavljajo slabo polovico (42,2 %) vseh hitro rasto-
čih posavskih podjetij. V letu 2018 so ta podjetja zaposlovala kar 
83,4 % vseh delavcev in ustvarila skoraj devet desetin (89,5 %) 
vseh čistih prihodkov od prodaje v hitro rastočih podjetjih.
 P. P./
 vir: AJPES, Izpostava Krško

Sejo UO je do izvolitve nove-
ga predsedstva vodila pred-
stavnica vodilnega partnerja 
LAS Posavje Nataša Šterban 
Bezjak (RRA Posavje), ki je 
po izvedbi volitev besedo 
predala aktualni predsedni-
ci LAS Posavje. Člani UO LAS 
Posavje so namreč zaupanje 
za opravljanje funkcije pred-
sednika/-ce LAS Posavje za 
štiriletno mandatno obdob-
je oziroma do zaključka pro-
gramskega obdobja ponov-
no podelili mag. Janji Jordan 
(Občina Krško), ki LAS Posavje 
zastopa od oktobra 2015. Do-
sedanjo podpredsednico Moj
co Žganec Metelko (Zavod 
Knof so. p.) je nasledila Suza
na Pavlič iz Ribogojstva Pav-

Predsednica ostaja Jordanova, 
nova podpredsednica Pavličeva
KRŠKO – Na sedežu RRA Posavje, vodilnega partnerja LAS Posavje, je 7. novembra potekala ustanovna seja 
upravnega odbora (UO) LAS Posavje. Petnajst predstavnikov, ki so bili v UO izvoljeni na 10. seji skupščine 
LAS Posavje sredi oktobra, se je v novi zasedbi sestalo prvič – predvsem z namenom izvolitve novega pred
sednika in podpredsednika LAS Posavje, ki se jima to jesen izteče štiriletni mandat.

lič, Akval d. o. o., predstavnica 
sektorja akvakulture.

UO se je dotaknil tudi no-
vega programskega obdob-
ja 2021‒2027, predvsem kar 
se tiče napovedi o vključitvi 
Evropskega socialnega sklada 
v program CLLD ter črpanja 
sredstev iz ribiškega sklada. 
Člani UO LAS Posavje so bili 
enotni, da je LAS Posavje zelo 
uspešen pri črpanju evropskih 
sredstev iz vseh treh skladov 
CLLD (Evropskega kmetijska 
sklada za razvoj podeželja, 
Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj ter Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribi-
štvo), še posebej pa iz ribiške-
ga sklada, ki je bil ob začetku 

tega programskega obdobja 
neznanka, a je Posavcem kljub 
temu uspelo najti uspešno for-
mulo za sestavo partnerstev 
in vsebin ribiških projektov. 
Slednji namreč temeljijo na 
pristopu od spodaj navzgor, 
saj vključujejo tako ribogojce 
kot tudi lokalne skupnosti in 
nevladni sektor, ki vsak na svoj 
način pripomorejo k celovito-
sti, učinkovitosti in trajnosti 
projektov in k inovativnemu 
razvoju območja LAS Posavje. 
Kar se tiče ribiškega sklada, so 
uspešnost Posavja prepozna-
li tudi na nacionalnem nivo-
ju in mu v ta namen dodelili 
sredstva za uspešnost v viši-
ni 375.384,82 evra. Neuradni 
napovedi, da naj bi v naslednji 

programski perspektivi obsta-
jal samo en celinski ribiški 
LAS, člani UO in udeleženi ri-
bogojci odločno nasprotuje-
jo, s čimer bodo seznanili tudi 
pristojne organe upravljanja 
in odgovorne za načrtovanje 
izvajanja mehanizma CLLD v 
naslednjem programskem ob-
dobju.  

Regionalna razvojna agenci-
ja Posavje bo naslednje jav-
ne pozive za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strate-
gije lokalnega razvoja na ob-
močju LAS Posavje za črpanje 
sredstev iz evropskih skladov 
objavila v začetku leta 2020. 

 P. P./vir: RRA Posavje

Gonilna sila rasti in zaposlovanja 
so majhna in srednja podjetja

Glavnina obratovanja je bila 
namenjena komercialnemu 
obratovanju, iz tega naslova 
je bilo proizvedenih 17 GWh 
električne energije, medtem 
ko je za potrebe ročne rezer-
ve za povrnitev frekvence ozi-
roma za zagotavljanje terciar-
ne regulacije frekvence, kar je 
sicer osnovna vloga TEB, elek-
trarna proizvedla 983 MWh 
električne energije. Za cenov-
no najbolj konkurenčen agre-
gat se je izkazal uradno maja 
lani predan namenu PB 6, ki 
je z najvišjim izkoristkom tudi 
proizvedel največ električne 
energije. Razloga za povečan 
obseg obratovanja so bile višje 
dnevne cene električne energi-
je na trgu v poletnih mesecih 
ter zaradi remonta izpad proi-
zvodnje NEK v oktobru.

Ker je delovanje elektroener-
getskega sistema (EES) čeda-

Načrt že dosežen, PB 7 v gradnji
BRESTANICA – V Termoelektrarni Brestanica (TEB) so dva meseca pred iztekom leta že dosegli načrtova
ni letni plan proizvodnje v obsegu 25 Gwh. Največ električne energije je proizvedel nov plinski blok (PB) 6, 
slednji pa bo s PB 7, ki je v gradnji, postopoma nadomestil tri plinske bloke iz leta 1974.

lje bolj nepredvidljivo, morajo 
biti obratovalne rezerve v pol-
ni funkciji v vsakem trenut-
ku, zato TEB, pravi direktor 
Tomislav Malgaj, predstavlja 
steber tovrstnih zmogljivo-
sti v EES, kar je mogoče zago-
tavljati z visoko usposoblje-
nim kadrom in seveda polno 
tehnološko zmožnostjo: »Do-

gajanje in razmere na podro-
čju slovenskega EES kažejo na 
upravičenost gradnje plinskih 
agregatov. Zato intenzivno na-
daljujemo z zamenjavo sta-
rih plinskih blokov. Namreč, v 
turbinski stavbi, kjer stoji oz. 
obratuje PB 6, je že v gradnji 
tudi PB 7. Bloka bosta posto-
poma nadomestila tri že 45 let 
obratujoče plinske bloke, s to 
tehnološko nadgradnjo pa bo 
TEB obdržala in utrdila svo-
jo vlogo. To je zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z električ-
no energijo, kar se odraža v 
zagotavljanju sistemskih sto-
ritev, predvsem ročne rezer-

ve za povrnitev frekvence za 
slovenski EES, kakor tudi vse 
pogostejšega komercialnega 
obratovanja.«  

Sicer so v TEB 22. oktobra v 
okviru načrtovanih aktivnosti 
v sklopu remonta v NEK uspeš-
no izvedli testiranje plinskih 
agregatov iz breznapetostne-
ga stanja z otočnim napaja-
njem dela lastne rabe jedrske 
elektrarne. Ob testu zagona sta 
bila aktivirana plinska agrega-
ta PB 6 in PB 2, ki sta že po 14 
minutah od zahteve za zagon 
pričela z oddajanjem potrebne 
električne energije v vzpostav-
ljen energetski otok TEB – 
NEK. Test je bil izveden znotraj 
predvidenega časa od zahteve 
za angažiranje plinskih enot do 
vzpostavitve napetosti v NEK, 
s čimer je, še dodaja direktor 
Malgaj,  TEB ponovno potrdi-
la svojo vlogo pri zagotavlja-
nju jedrske varnosti in doka-
zala, da je sposobna zanesljivo 
in nemoteno zagotavljati NEK 
napajanje nujne lastne rabe v 
primeru izrednih razmer elek-
troenergetskega sistema.
 Bojana Mavsar/
 vir in foto: TEB

Z delovišča gradnje plinskega bloka 7

HANNOVER, POSAVJE – Med 10. in 16. novembrom je v nemškem 
Hannovru pod sloganom Globalno kmetovanje – lokalna odgo-
vornost potekal vodilni svetovni mednarodni kmetijski sejem 
Agritechnica 2019, na katerem je novosti na področju kmetij-
ske mehanizacije predstavilo kar 2750 razstavljavcev iz 51 držav. 
Med skupno 17 slovenskimi proizvajalci sta bili s kmetijsko teh-
niko na sejmu prisotni tudi dve podjetji iz Posavja, in sicer INO 
Brežice iz Krške vasi ter Cerjak d. o. o. iz Leskovca pri Krškem.
 B. M. CANNES, SEVNICA – Sevniško podjetje Lisca je v začetku no-

vembra v sklopu mednarodnega sejemskega dogajanja na sej-
mu Mare di Moda v Cannesu prejelo prestižno nagrado »Creative 
excellence award 2019«. Nagrado vsako leto podeljujejo podjet-
jem oziroma blagovnim znamkam, ki izstopajo z izjemno krea-
tivnostjo, razvojem, inovacijami in kakovostjo. Letos ta prestižna 
nagrada pripada slovenskemu podjetju Lisca ter italijanski bla-
govni znamki MC2 Saint Barth. Podelitve v Cannesu se je udele-
žil tudi del Liscine razvojno-kreatorske ekipe, v imenu vseh pa 
je nagrado prevzela Maja Ratajc, kreativna direktorica v Lisci. 
 P. P.

KRŠKO – Iz NEK so sporočili, da sta družbenika GEN energija in 
Hrvatska elektroprivreda na septembrski skupščini NEK za čla-
na uprave NEK imenovala Sašo Medakovića, magistra znano-
sti s področja jedrske energetike. Petletni mandat je nastopil s 
1. novembrom, dolgoletni član uprave Hrvoje Perharić pa se je 
upokojil.  P. P.

INO in Cerjak na sejmu v Hannovru

Lisci prestižna nagrada

Medaković namesto Perharića
KRŠKO – V Optiki Rimc so 8. novembra za stranke in zainte
resirane občane, ki se soočajo z različnimi težavami vida, v  
Dvorani v parku pripravili brezplačno izobraževalno-sveto
valno predavanje »Vse za dober vid«.

Na predavanju je beseda 
tekla o slabovidnosti pri 
otrocih, naraščajoči krat-
kovidnosti med mladimi in 
novih metodah, ki jih upo-
rabljajo v stroki na tem po-
dročju, o čemer je sprego-
vorila Nevena Sember, dr. 
med., spec. oftalmologije, 
ki tudi opravlja preglede 
v očesni ordinaciji Optike 
Rimc. V nadaljevanju se je 

na svetovno epidemijo kratkovidnosti navezal predavatelj Mat
jaž Mihelčič, PhD, MSc optometrist, Tina Lah Nolimal, MSC op-
tometrist, je spregovorila o kratkoročnih in dolgoročnih vplivih 
modre svetlobe na naše oči, Matic Vogrič, MSc optometrist, pa 
je izpostavil glavne razloge za postopno pešanje vida na blizu 
in v zvezi s tem predstavil nekaj možnih rešitev. Sicer pa je pre-
davatelje zbranim, ki so zapolnili dvorano, predstavil Robert 
Rimc, direktor družinskega podjetja, ki že 47 let domuje v sta-
rem mestnem jedru Krškega in v katerem si prizadevajo, da bi s 
storitvami in ponudbo pomagali ter zadovoljili čim večje število 
občanov in drugih strank ter poslovnih partnerjev. Po predava-
nju je sledil še ogled prenovljene ordinacije za očesne preglede 
ter druženje udeležencev. B. M. 

Vse za dober vid

Nevena Sember med predavanjem 
o slabovidnosti pri otrocih

POSAVJE – V četrtek, 28. novembra, ob 16.30 se bodo že četrto 
leto odprla številna podjetja v Sloveniji in obiskovalcem predsta-
vila zanimive poklice, s čimer želijo učencem, dijakom, študen-
tom in iskalcem zaposlitve pomagati pri izbiri nadaljnjega izo-
braževanja in zaposlitve. V Posavju bodo vrata odprla naslednja 
podjetja: Athos Elektrosistemi in Resistec iz Kostanjevice na Krki, 
Ekten iz Krškega, I.H.S. iz Krškega, Inplet iz Dolnjega Brezovega, 
Metalna Senovo, Orodjarstvo Pečnik iz Velikega Dola pri Kopriv-
nici, Preis Sevnica, Savaprojekt iz Krškega, Siliko iz Radne pri Bo-
štanju, Termoelektrarna Brestanica in Vipap Videm Krško. Pod-
jetja so predstavljena na www.odkrijsvojtalent.si, kjer je možna 
tudi prijava na obisk v posamezno podjetje.  Vir: GZS 

Dan odprtih vrat v podjetjih
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Janja Starc, Območna obrtno-
-podjetniška zbornica Krško: 
Na konferenci smo izposta-
vili  pomen malih in srednjih 
podjetij (MSP), na katere se ne 
sme pozabiti, saj so tudi ta pri-

ložnost za razvoj, ker so fleksi-
bilnejša in se lažje prilagodijo 
razmeram na trgu. Če so zdaj 
majhna, to ne pomeni, da ne 
bodo čez nekaj let postala veli-
ka podjetja. MSP predstavljajo 
veliko večino v številu podjetij, 
prispevajo pa tudi nezanemar-
ljiv delež v prihodkih in dru-
gih ekonomskih kazalnikih. 
Izpostavili smo tudi nekatere 
priložnosti, ki bi lahko pome-
nile potencial za razvoj regije 
– turizem, zlasti poslovni, po-
men obmejnega območja in 
bližine Hrvaške, zlasti Zagreba, 
tretja razvojna os in ostala in-
frastruktura … Sicer ni dobro, 
če gospodarstvo preveč teme-

lji na turizmu, kot npr. na Hrva-
škem, saj je to zelo spremenlji-
vo in labilno področje. Želimo 
si ugodno gospodarsko okolje, 
z manj birokratskimi ovirami, 
prijaznejšimi javnimi razpi-
si, razbremenitvijo gospodar-
stva in dostopom do komunal-
no opremljenih zemljišč. 

Darko Gorišek, GZS Posav-
ska gospodarska zbornica: 
Izpostavil bi pomen dodane 
vrednosti – če smo danes gle-

de tega na slovenskem povpre-
čju, ki znaša približno 45 tisoč 
evrov na zaposlenega, je vpra-
šanje, kje si želimo biti leta 
2027. Cilj gospodarske zbor-
nice je, da bi bila dodana vred-
nost na zaposlenega v Sloveniji 
in s tem tudi v Posavju v pov-
prečju 60 tisoč evrov. To je ve-
lik, a dosegljiv preskok, pri tem 
pa so ključnega pomena uspo-

sobljeni kadri. Žal smo v pri-
mežu demografske slike, ki se 
bo v teh letih težko spremeni-
la, zato so potrebni drugi ukre-
pi. Želimo, da bi se mladi od-
ločali za delo v gospodarstvu, 
kjer imajo zagotovljeno delo 
po končanem šolanju. Kot 
možnost vidimo vajeniški sis-
tem, za katerega bi se mora-
li odločati tudi tisti z boljšimi 
ocenami v osnovni šoli, ki so 
ambiciozni in si želijo pridobi-
vati znanje preko konkretne-
ga dela. Omenili smo tudi in-
ternacionalizacijo, kjer bi radi 
našli pet danes srednje velikih 
podjetij, ki bi do leta 2027 pos-
tala velika podjetja, med mikro 
in malimi podjetji pa 50 podje-
tij, ki bi postala srednje velika 
podjetja, pri tem pa bi jim mo-
rali nuditi vso potrebno pod-
poro. Posavje ima potencial 
predvsem v kovinsko-prede-
lovalni, lesni in papirni indu-
striji.

Vlasta Kuzmički, Občina Sev-
nica: To ni naš prvi razvoj-
ni program, tudi v preteklosti 
smo v javnem sektorju sode-
lovali v njem. Zelo pomembno 
je, da je javni sektor poleg, saj 
s svojimi idejami sodelujemo 
in prispevamo, da bo ta regio-
nalni program takšen, da bomo 
lahko na podlagi tega koristi-

Sektorski pogled na razvojni program
KRŠKO, POSAVJE – Ob robu konference »Razvojni pogled Posavja do leta 2027«, ki je potekala 22. oktobra in o kateri smo že poročali v našem časopisu, smo zbra
li nekaj pogledov in pričakovanj iz gospodarstva, javnega in nevladnega sektorja v zvezi z nastajajočim razvojnim programom regije za obdobje 2020–2027.

Na podlagi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje in Pogodbe št. C2130 – 14P999004, sta Regionalna razvojna agencija 
Posavje in Regionalna razvojna agencija Zasavje 4. 11. 2019 objavili

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV 20 UDELEŽENCEV V INSTRUMENT 
PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA HRT 2020-1

Predmet javnega poziva je vključitev dvajsetih udeležencev, in sicer dve skupini po deset brezposelnih 
oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje HRT«, ki se izvaja v okviru 
Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, 
Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 (v nadaljevanju Program). Program se bo predvidoma 
izvajal za eno skupino 10 udeležencev v Radečah (RRA Posavje) in za drugo skupino 10 udeležencev 
v Trbovljah (RRA Zasavje)

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

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

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

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje ali Regionalni razvojni agenciji Zasavje 
redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v 
višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno 
zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili predvidoma v začetku leta 2020.

Predstavitev javnega poziva bo potekala v sejni sobi občine Radeče v 
torek, 26. 11. 2019, ob 10.00 uri. Rok za oddajo vlog je 6. 12. 2019.

Dodatna vprašanja v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo lahko kandidati posredujejo 
po elektronski pošti na naslov: urska.renko@rra-posavje.si ali 07-488-10-48. Razpisna dokumentacija 
javnega poziva je na razpolago na spletni strani www.rra-posavje.si, na spletni strani www.rra-zasavje.si  
in/ali na sedežu obeh agencij, zainteresirani pa jo bodo lahko prejeli tudi po klasični ali elektronski pošti. 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

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

občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013 – 2020

li ukrepe in prijavljali projek-
te. Dobrodošlo je tudi to, da 
smo se o programu začeli po-
govarjati pravi čas in vsekakor 
je javni program vključen v ta 
proces. Vlogo javnega sektor-
ja vidim predvsem v tretjem, 
četrtem in petem sklopu, torej 
na področju infrastrukture, po-
memben pa je tudi na področju 
turizma. Na prvih predstavi-
tvah je bil sicer velik poudarek 
na t. i. mehkih vsebinah, ven-
dar bodo v naslednjem pro-
gramskem obdobju pomemb-

ni tudi infrastrukturni projekti 
in upam, da bo s strani ministr-
stev prepoznano, da smo regi-
ja, ki še vedno nima urejene vse 
infrastrukture in da potrebuje-
mo tudi to.

Andreja Pavlin, Zavod Dobra 
družba: V nevladnem sektorju 

smo zadovoljni, da smo identi-
ficirani kot enakovreden sek-
tor z ostalima dvema, javnim in 
gospodarskim. V razvojni pro-
gram smo vključeni predvsem 
pri ukrepih socialnega vključe-

vanja in razvoja skupnosti oz. 
tam, kjer smo predlagali, to-
rej pri ukrepih, ki so usmerje-
ni v povečevanje zaposljivosti v 
nevladnem sektorju ter prenos 
javnih storitev iz javnega sek-
torja v nevladne organizaci-
je, zlasti na področju socialnih 
storitev. Pričakujemo, da bomo 
lahko s prijavami projektov so-
delovali pri doseganju ciljev v 
strategiji. To pomeni, da lahko s 
svojo stroko sovplivamo in pri-
spevamo k razvoju skupnos-
ti, tako v profesionalnem kot 
prostovoljskem delu nevlad-
nih organizacij. Po naših infor-
macijah bo naslednja finančna 
perspektiva naravnana tako, 
da bodo nevladne organizaci-
je lahko sodelovale v projek-
tih, predvsem preko vsebin na 
področjih, za katere smo stro-
kovnjaki, npr. sociale, kulture, 
športa ipd. Želimo si, da bi bila 
prepoznana stroka, ki deluje v 
nevladnem sektorju. 
 Peter Pavlovič

Obsežna monografija na 215 
straneh, ki prinaša celovit 
pregled razvoja kreditnega 
in kmetijskega zadružništva 
na Sevniškem od osemdese-
tih let 19. stoletja do danes, je 
novo delo vestnega raziskoval-
ca sevniške preteklosti Oskar
ja Zorana Zeliča, ki je zbranim 
na slovesnosti predstavil vse-
bino monografije skozi bese-
do in tudi z izbranim slikov-
nim gradivom.

Predstavitvi monografije z 
naslovom »Kmečka zadru-
ga Sevnica: razvoj kreditne-
ga in kmetijskega zadružniš-
tva na Sevniškem« so sledili 
pozdravni nagovori in skrbno 
izbrane misli so z obiskovalka-
mi ter obiskovalci delili direk-
tor Kmečke zadruge Sevnica 
Borut Florjančič, predsednik 
upravnega odbora Kmečke 
zadruge Sevnica Uroš Flajs, 
sevniški župan Srečko Oc
virk, predsednik Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije 
Cvetko Zupančič in predse-
dnik Zadružne zveze Sloveni-
je Peter Vrisk. Osrednji govor-
nik je bil državni sekretar na 
Ministrstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano dr. Jože 
Podgoršek, ki je v svojem go-
voru poudaril pomembno vlo-
go kmečkih zadrug in dodal, da 
zadružništvo čakajo še števil-
ni izzivi – tudi v verigi preskr-
be s hrano. 

V zaključnem delu prijetnega 
dogodka je direktor Kmečke 
zadruge Sevnica s sevniškim 

županom podelil zaslužnim 
članicam in članom zahvalne 
listine za prispevek k razvo-
ju zadruge, ki je danes ena iz-
med večjih kmečkih zadrug v 
slovenskem prostoru z večjim 
zadružnim kapitalom, 130 za-
poslenimi, več kot 140 člani za-
druge ter 800 kmeti, s katerimi 
zadruga proizvodno sodeluje. 
Listine so prejeli prvi pred-
sednik uprave in petkratni 
predsednik nadzornega odbo-
ra Jože Kunšek, prvi predse-
dnik nadzornega odbora Silvo 
Volarič, predsednik upravne-
ga odbora v mandatih od leta 
1994 do leta 2002 Alojz Za
lašček, predsednik upravne-
ga odbora z najdaljšim, kar 
šestnajstletnim stažem, Peter 

Camloh, predsednica nadzor-
nega odbora v mandatu od leta 
2014 do leta 2018 Fanika Si
meonov in aktualni predse-
dnik upravnega odbora Uroš 
Flajs, ki je v svojem nagovoru 
zaželel kmetom in vodstvu za-
druge »čim več pravih odloči-
tev«. Moderatorka slovesnosti 
Vanja Žulič pa je v svoj vezni 
tekst vtkala misel, da so ljud-
je na podeželju od nekdaj ver-
jeli vase.

Prireditev so z nastopom obo-
gatili Oktet Jurij Dalmatin ter 
duet, ki sta ga sestavljala pev-
ka Neža Jurečič in kitarist Ta
dej Kraševec. 

 S. Radi, foto: L. Motore

Slovesnosti ob 100-letnici zadružništva na Sevniškem se je 
udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek (tretji z leve).

Ljudje na podeželju 
so od nekdaj verjeli vase
SEVNICA – V Športnem domu Sevnica so 5. novembra slovesno obeležili 100-le
tnico zadružništva na Sevniškem. Ob tem je Kmečka zadruga Sevnica ob pra
znovanju svojih zadružnih korenin omogočila tudi izid monografije, ki odstira 
pomemben del sevniške preteklosti na področju kmetijstva.

www.PosavskiObzornik.si
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S temi besedami se začne pripovedni del filma 
o nastanku in razvoju tovarne VIPAP VIDEM 
KRŠKO. Kratki film, ki smo ga v sodelovanju z 
dijaki in mentorji Šolskega centra Krško-Sevni-
ca posneli za obeležitev 80. obletnice obstoja 
tovarne – včasih še vedno poimenovane »CE-
LULOZA«, čeprav smo celulozo po kemičnem 
postopku prenehali proizvajati že leta 2006 –, 
prikazuje vijugasto pot od prvotne tovarne 
CELULOZA Videm – Krško, družba z o.z. do 
današnje družbe VIPAP VIDEM KRŠKO, pro-
izvodnja papirja in vlaknin d.d. 

V filmu, v katerem je nekaj prizorov igranih 
in služijo kot mehka vez med zgodovinskimi 
dejstvi in sedanjostjo, vidimo, da je bila tovar-
na v vseh teh letih izpostavljena marsikate-
ri težki preizkušnji. A izkazalo se je, da zna-
nje in prizadevnost zaposlenih ter kakovostna 
proizvod nja tvorijo trdno osnovo, na kateri je 
vredno graditi.

Začetki segajo v leto 1939, ko je tovarna z let-
no zmogljivostjo 10.000 ton beljene in ne-
beljene celuloze pričela s poizkusno proizvodnjo. Delo je do-
bilo 180 domačinov, nekaj ključnih strokovnjakov je prišlo od 
drugod. Druga svetovna vojna je razvoj tovarne prekinila, ven-
dar je bil med vojno poškodovani del tovarne kmalu po vojni 
popravljen in 23. marca 1946 so bile slovenskim papirnicam pos-
lane prve količine celuloze. Po vojni so se vlaganja nadaljevala in 
tu velja izpostaviti predvsem zagon prvega papirnega stroja za 
proizvodnjo časopisnega papirja leta 1955 ter postavitev opre-
me za povečanje proizvodnje celuloze in lesovine.

Naslednji mejnik je predstavljalo leto 1971, ko so zaposleni na 
referendumu začrtali bodočo razvojno usmeritev podjetja. Z 
zagonom tretjega papirnega stroja leta 1975 in novega obra-
ta za proizvodnjo magnefitne celuloze leta 1976 se je tovarna 
uvrstila med velike srednjeevropske proizvajalce celuloze in pa-
pirja. Sledilo je obdobje izgradnje kemijsko-mehanskih čistilnih 
naprav, modernizacije papirnega stroja 1, ki je omogočila pre-
hod na proizvodnjo premazanih papirjev, ter različnih tehnolo-
ških izboljšav, ki ga je žal prekinil politični vihar, vojna in stečaj 
podjetja v letu 1993.

Z zagonom tretjega papirnega stroja leta 1975 
in novega obrata za proizvodnjo magnefitne 

celuloze leta 1976 se je tovarna uvrstila med velike 
srednjeevropske proizvajalce celuloze in papirja.

Novejša zgodovina tovarne se je začela leta 1996, ko je po steča-
ju dobila novega lastnika. S postopnim izvajanjem izbrane pro-
jekcije nadaljnjega razvoja, ki je zajela tako posodobitev obstoje-
čih obratov in naprav kot tudi postavitev novih linij in potrebne 
ekološke investicije, smo omogočili širitev palete proizvodov in 
postopen prehod na bolj zahtevne specializirane vrste papir-
jev. Tako poleg časopisnih in grafičnih papirjev proizvajamo tudi 
ovojno-embalažne papirje, ki zaradi dobre reciklabilnosti veli-
ko bolj ustrezajo trajnostnemu vidiku sodobnega gospodarstva 

kot nekateri drugi embalažni materiali. V zadnjih dvajsetih letih 
je bilo v ekološko in tehnološko posodobitev tovarne vloženih 
preko 150 milijonov evrov, zato se danes uspešno spopadamo 
z evropsko in svetovno konkurenco ter kljubujemo vse večjim 
izzivom na trgih.

Tovarna je bila dolgo časa 
motor razvoja tega dela Posavja.

Ob tem ne smemo prezreti dejstva, da je z umestitvijo tovarne 
v to okolje in njenim razvojem rastlo tudi mesto Krško z okoli-
co. Tovarna je bila namreč dolgo časa motor razvoja tega dela 
Posavja. Ob postopnem nastajanju drugih podjetji se je njen 
pomen nekoliko zmanjšal, vendar še vedno ostaja pomemben 
zaposlovalec v regiji, saj skupina VIPAP zaposluje približno 500 
ljudi. In glede na to, da se vedno bolj približujemo večji menjavi 
generacij v podjetju, pospešeno iščemo različne poti, kako mla-
dim in tudi manj mladim na čim bolj privlačen način predstaviti 
možnosti za zaposlitev, karierno rast in izzive na različnih pod-
ročjih poslovanja. Lahko smo ponosni, da smo skupaj z ostali-
mi papirnicami in Združenjem papirne in papirno-predelovalne 
industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije tvorno sodelovali 
pri vzpostavitvi Papirniške šole, ki je organizirana v okviru Inšti-
tuta za celulozo in papir, Ljubljana. V letošnjem letu je Akade-
mijo za papirništvo, kot jo imenujemo, končala že tretja gene-
racija slušateljev in kar tretjina vseh, ki so se izobraževali v teh 
letih, prihaja iz našega podjetja.

Skupino VIPAP z letnimi prihodki približno 100 mio EUR danes 
tvorita še odvisni družbi Levas Krško d.o.o. (invalidsko podjetje 
s 100 zaposlenimi in letnimi prihodki cca. 4 mio EUR) in Vipap 
Vertriebs und Handels GmbH, Avstrija, za konkurenčnejši nastop 
na trgih Madžarske in Avstrije. Smo tudi partnerji v razvojnem 
centru ZEL–EN, kjer razvijamo sodobne tehnološke rešitve za 
večjo energetsko učinkovitost ostankov iz proizvodnje vlaknin 
ter izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih mate-
rialov in bio-osnovanih produktov. Na razvojnih projektih pod-
jetje že dolga leta uspešno in tesno sodeluje tudi z Inštitutom 
za celulozo in papir, ki nudi tako znanje kot opremo za izvedbo 
pilotnih testov in analiz.

Fleksibilnost proizvodnega programa, lokacija podjetja in dob-
re povezave s svetom omogočajo podjetju konkurenčen nastop 
na več kot petdesetih trgih v Evropi, Aziji in Afriki. Zaradi spre-
minjajočih se navad potrošnikov, nezadržnega širjenja interne-
ta in pospešene digitalizacije ter nasploh sodobnega podajanja 
informacij se dnevno soočamo s temeljnim vprašanjem: kako se 
čim hitreje in čim bolj učinkovito odzvati na potrebe vedno bolj 
zahtevnih uporabnikov naših papirjev. To je izziv, ki zahteva ko-
renite spremembe na vseh področjih poslovanja.

Kot klasični proizvajalec časopisnih in grafičnih papirjev, katerih 

poraba žal nezadržno pada, smo pred leti za-
čeli z razvojem ovojno-embalažnih papirjev, 
predvsem na reciklirani bazi, saj tu vidimo naj-
večji potencial in konkurenčno prednost pod-
jetja v smislu maksimalne izrabe integrirane 
proizvodnje papirja in vlaknin. Danes, po pe-
tih letih nastopa na trgu, smo se približali zas-
tavljenim ciljem in približno 40 % produktne-
ga miksa na papirnem stroju 1 že predstavljajo 
papirji za fleksibilno embalažo na reciklirani 
osnovi. V tem segmentu in na področju razvo-
ja bariernih papirjev vidimo priložnost za rast 
in ustvarjanje večje dodane vrednosti tudi v 
prihodnje. Trg oziroma segment omenjenih 
papirjev postaja v zadnjih letih vedno bolj po-
memben, zlasti zaradi spoznanja, da bomo 
morali za ohranitev narave, lahko bi rekli kar 
planeta, čim prej poiskati čim boljše alterna-
tive nekaterim materialom, ki žal ne omo-
gočajo trajnostnega gospodarjenja. Takšna 
usmeritev podjetja je skladna tudi s politiko 
in direktivami Evropske unije o omejevanju 
rabe plastičnih izdelkov.

Podjetje predela približno 200.000 ton starega 
papirja in 60.000 m3 lesa na leto.

Trajnostno krožno gospodarstvo, obnovljivi viri, recikliranje, 
bio-ekonomija – vse to so termini, ki se danes pogosto upora-
bljajo pri določanju usmeritev in razvojnih trendov, ne samo v 
gospodarstvu, temveč tudi v družbeni sferi. Lahko rečemo, da 
naš razvoj sledi omenjenim trendom, saj letno predelamo prib-
ližno 200.000 ton starega papirja in 60.000 m3 lesa. Ostanke 
iz proizvodnje vlaknin, kot so mulji in biomasa, uporabimo kot 
energente za proizvodnjo toplotne in električne energije. Pe-
pele, ki nastanejo pri gorenju, pa imamo certificirane kot grad-
bene materiale.

Kazalci poslovanja v zadnjih dveh letih odražajo bistveno izbolj-
šanje. Lanskoletno rast prihodkov v višini 8 % bomo letos tež-
ko dosegli, vendar bomo kljub negativnim trendom na trgu, ki 
smo jim priča v drugi polovici leta, ohranili 8 % maržo EBITDA. 
Ob izvajanju ukrepov za izboljšanje operativnega poslovanja pa 
se končuje tudi zahtevno štiriletno obdobje finančnega in lastni-
škega prestrukturiranja podjetja. Ustvarjeni so pogoji za novo 
strategijo in vizijo podjetja, ki bo omogočila večjo konkurenč-
nost tudi na trgu specializiranih vrst papirjev, kjer vidimo mož-
nost širitve tržnega deleža tudi v prihodnje.

� Peter�Drakulić,�odnosi z javnostmi

VIPAP VIDEM KRŠKO – 
80 let proizvodnje
»Vse�se�je�pravzaprav�začelo�že�leta�1937,�ko�je�podjetni�industrialec�Franc�Bonač�lokalni�oblasti�razkril�svojo�namero,�da�želi�v�tem�delu�Slovenije�postaviti�to-
varno�celuloze.�Ob�prebiranju�starih�zapisov�hitro�spoznamo,�da�je�bila�industrializacija�takrat�povsem�ruralnega�območja�tema,�ki�je�povzročila�velika�razha-
janja�med�takratnimi�vplivneži.�Napredne�struje�so�v�postavitvi�tovarne�videle�izredne�možnosti�za�razvoj�regije,�konservativne�pa�veliko�nevarnost�'tihega�
pronicanja�komunizma�med�ljudi'.�Lobiranje�je�bilo�intenzivno�tako�na�eni�kot�na�drugi�strani�…�ostalo�je�…�zgodovina.«

V počastitev 80. obletnice obratovanja v Krškem 
smo 2. 10. 2019 v Kulturnem domu Krško gostili naše 
poslovne partnerje ter predstavnike političnega 
in družbenega življenja. Prireditev,� namenjena�
zaposlenim,�pa�bo�29.�11.�2019�ob�18.�uri,�prav�tako�v�
Kulturnem�domu�Krško,�in�sicer�koncert�Pihalnega�
orkestra�Krško�z�dirigentom�Dejanom�Žnideršičem�
in� gostjo� Nino� Berger.� Ostali� zainteresirani� lahko�
po�25.� 11.�2019�na�blagajni�Kulturnega�doma�Krško�
preverijo,�ali�je�na�voljo�še�kaj�brezplačnih�vstopnic.
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Poskusni zagon izžemalnega stroja
Stroj za razrez papirja v format (PRS5)
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V sklopu letošnjega brežiške-
ga oktobra je Občina Brežice 
podjetju Posavc d.o.o. pode-
lila priznanje ob 20. obletnici 
uspešnega poslovanja za po-
memben prispevek na podro-
čju gospodarskega razvoja in 
prepoznavnosti občine Bre-
žice. Ustanovitelj in direktor 
od samega začetka je Ivan 
Vogrinc, po poklicu diplomi-
rani inženir strojništva, ino-
vator, predavatelj, svetova-
lec, ekološki kmetovalec ter 
človek mnogih idej in zamisli, 

med drugim pobudnik in ustanovitelj Društva študentov Bre-
žice, Mladinskega centra Brežice, Avto moto klubov Slove-
nije, Društva za pospeševanja turizma Posavja, aktivni član 
upravnega odbora Gospodarske zbornice varnosti in zdrav-
ja pri delu ter Medobčinskega društva varnostnih inženirjev 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.

ZAČETKI POSLOVANJA

Začetki poslovanja podjetja Posavc d.o.o. segajo v leto 1999, 
ko je pričelo z nudenjem prvih delovnih izkušenj posavskim 
dijakom in študentom praktično po vsej Sloveniji, hkrati pa je 
začelo razvijati izobraževalne programe, ki so bili namenje-
ni razvoju človeških virov – od tečajev tujih jezikov do stro-
kovnih usposabljanj na različnih področjih. S svojo mlado in 
ambiciozno ekipo je podjetje pridobilo vrsto dovoljenj in li-
cenc ter začelo opravljati mnogoštevilne naloge na področju 
varnosti pri delu, varstva pred požarom in varnosti v prome-
tu. Ustanovilo je svojo agencijo za zaposlovanje, izobraže-
valno središče, center za tehnično varnost, prometni center, 
kasneje pa še turistično agencijo VisitPosavje in računovod-
ski servis. Znotraj podjetja deluje tudi podjetniški center, ki 
skrbi za informacijsko podporo predvsem mladim podjetni-
kom pri ustanavljanju podjetij, zagotavljanju potrebnih zače-
tnih storitev in pri uresničevanju njihov poslovnih idej. Svoje 
storitve podjetje Posavc d.o.o. s sedežem v Brežicah izvaja 
praktično po vsej Sloveniji, sodeluje tudi s tujimi poslovnimi 
partnerji, ima pa tudi dve poslovni enoti, in sicer v Krškem in 
Novem mestu. Podjetje je svoj trenutni »dom« na Levstiko-
vi ulici 2 a v Brežicah ustvarilo leta 2003 iz bivših brežiških 
zaporov in ga je zaradi razvijanja novih poslovnih priložnos-
ti in dejavnosti razširilo leta 2008 ter v takšni prepoznavni 
obliki ostaja še danes.

OD AGENCIJE ZA ZAPOSLOVANJE ...

Podjetje Posavc d.o.o. danes zaposluje več kot 110 delavcev 
in deluje v okviru svojih številnih, med seboj prepletenih de-
javnosti. Dejavnosti Agencije za zaposlovanje so usmerje-
ne predvsem k posredovanju del, iskanju kvalitetnih kadrov, 
pravnemu svetovanju, posredovanju delovne sile drugemu 
delodajalcu ter pridobivanju delovnih dovoljenj in dovoljenj 
za prebivanje za tujce. V okviru agencije za zaposlovanje 
deluje tudi e-borza dela in kadrov ter študentski servis. Za 
vas in vaše potrebe skrbi ustrezno usposobljen kader z dol-
goletnimi izkušnjami na področju zaposlovanja, trga dela in 
poznavanja delovnopravne zakonodaje.

Da je znanje naše temeljno bogastvo, se pri podjetju še po-
sebej dobro zavedajo in v ta namen v okviru Izobraževalne-
ga središča gradijo ter utrjujejo sistem osnovnega in stro-
kovnega izobraževanja, ki ga dandanes delavci in seveda 
tudi podjetja nujno potrebujejo za opravljanje določenega 
dela ter za dosego kar najboljših poslovnih rezultatov. Na po-
dročju izobraževanja izpostavljajo predvsem sodobne me-
tode dela in praktično naravnanost, kar predstavlja njiho-
vo bistveno prednost. Izobraževanja in usposabljanja vodijo 
odlični predavatelji, ki imajo bogate izkušnje in znajo teori-
jo povezati s prakso. 

… DO CENTRA ZA TEHNIČNO VARNOST

Izvajanje nalog varnosti pri delu in varstva pred požarom v 
okviru Centra za tehnično varnost je predpogoj za uspešno 
in razvojno naravnano podjetje. S strokovno podporo podje-
tja Posavc d.o.o. si zagotovite varno in zdravo delovno okolje, 
zadovoljne in motivirane delavce ter se izognete nepotrebni 
izgubi časa in stroškom ter morebitni škodi, ki bi nastala ob 
morebitni delovni nezgodi. Za vas pripravijo in izdelajo izja-
ve o varnosti z oceno tveganja ter usposabljajo vaše zaposle-
ne za varno delo, ki je prilagojeno posebnostim konkretnega 
delovnega mesta. Ob tem pa zagotavljajo tudi redne pregle-
de strojev in naprav, preiskave delovnega okolja ter meritve 
električnih instalacij in strelovodnih naprav. Za namene po-
žarne varnosti izvajajo preventivne ukrepe, v sklopu katerih 
izdelujejo požarne rede s prilogami, požarne in evakuacijske 
načrte ter navodila v primeru požarov. V ta namen je seveda 
treba najprej narediti oceno požarne ogroženosti, skrbeti za 
reden servis gasilnih aparatov in hidrantnega omrežja, redno 
pregledovati sisteme aktivne požarne zaščite in skrbeti za re-
dno preverjanje stanja varstva pred požarom v podjetju ter 
zaposlene ustrezno usposobiti s področja varstva pred poža-
rom. Znotraj Centra za tehnično varnost deluje tudi njihov ga-
silski servis, ki skrbi za redne letne preglede gasilnih apara-
tov in hidrantnih omrežij, pri njih pa lahko nabavite tudi nove 
gasilne aparate in praktično vso gasilno opremo.

ŠOLA VOŽNJE POSAVC MED 
NAJUSPEŠNEJŠIMI

V šoli vožnje Posavc s svojimi storitvami prispevajo k večji 
prometni varnosti na cestah, saj kandidate usposabljajo iz-
kušeni in strokovno usposobljeni učitelji vožnje, njihova šola 
pa že nekaj let zapored sodi med najuspešnejše šole v Slo-
veniji. Njihovo delo dviga raven kvalitete usposabljanj za vo-
znike motornih vozil in skrbi za ustreznost konkurenčnost. 
Poleg predavanj iz cestnoprometnih predpisov za vse kate-
gorije in praktičnega usposabljanja za voznike vseh motornih 
vozil, od mopedov do avtobusov, vam nudijo tudi brezplačno 

pripravo na republiške teste in brezplačno elektronsko testi-
ranje ter možnost nakupa literature in priročnikov, razne te-
čaje varne vožnje, med njimi tudi program dodatnega uspo-
sabljanja za voznike začetnike in program usposabljanja za 
izbris kazenskih točk. Pri njih lahko opravite tudi vožnjo s 
spremljevalcem, praktično usposabljanje na vozilih z avtomat-
skim menjalnikom in imate možnost snemanja ur vožnje z vi-
deo napravo. Posebno pozornost namenjajo tudi izobraževa-
nju in usposabljanju starejših, saj v okviru šole vožnje nudijo 

tudi kondicijske vožnje, s katerimi predvsem starejšim nudi-
jo obnavljanje znanja cestnoprometnih predpisov in spretno-
stne vožnje v varnem okolju.

VISITPOSAVJE – PALETA TURISTIČNIH 
POTEPANJ IN DOŽIVETIJ

Kot najnovejšo dejavnost je podjetje Posavc d.o.o. v letu 2015 
na trgu predstavilo dejavnost turistične agencije, ki jo trži 
pod svojo blagovno znamko VisitPosavje. V okviru turistič-
ne agencije ponujajo raznovrstno paleto turističnih potepanj 
in doživetij v lokalnem okolju, pripravijo pa vam tudi indivi-
dualne programe potepanj, ki jih prilagodijo potrebam ter 
povpraševanju posameznih skupin po vsej Sloveniji, Balkanu 
in ostalih evropskih destinacijah, specializirani pa so pose-
bej za zaključene družbe. V okviru turistične agencije svojim 
strankam nudijo tudi avtobusne prevoze z lastnimi avtobusi.

KOTÜJADA IN MIKLAVŽEVANJE

Ker se v podjetju zavedajo, da je Posavje atraktivna in per-
spektivna turistična destinacija, ki skriva veliko neodkritih do-
živetij, ki jih ne znamo in ne zmoremo sistematično ter orga-
nizirano predstaviti popotnikom in obiskovalcem Posavja, so 
se Posavci v sodelovanju z Društvom za pospeševanje turiz-
ma Posavja, katerega vodenje je v letošnjem letu prevzel prav 
direktor podjetja Posavc d.o.o. Ivan Vogrinc, odločili pripravi-
ti veliko etnološko-kulinarično prireditev Kotüjada – prvi fe-
stival Posavskega kotla, ki bo potekala v soboto, 7. 12. 2019, 
med 8.00 in 15.00 na Izobraževalno-vadbenem centru Breži-
ce pri Ekonomski in trgovski šoli v Brežicah, s katero bi radi 
začrtali pot uveljavitvi posavskih kulinaričnih specialitet in jih 
uvrstili na jedilne liste marsikatere posavske gostilne. Imamo 
namreč bogato lastno kulinariko, kar je bilo že predstavljeno 
v knjigi posavske kulinarike »Okusi Posavja«, vendar tega ne 
znamo niti ceniti niti prodati.

V sklopu etnološko-kulinarične prireditve se bodo v kuha-
nju Posavskega kotla pomerile kuharske skupine, zadišalo 
bo po domačem ajdovem in lanenem kruhu, prireditev pa 
bo zaokrožila še Posavska ekološko-kmečka tržnica, kjer se 
bodo predstavili lokalni posavski pridelovalci s svojimi doma-
čimi produkti in izdelki ročnih spretnosti, celoten dogodek pa 
bodo glasbeno obogatile še posavske folklorne skupine in 
etno glasbena skupina Luksus banda!

Podjetje POSAVC d.o.o. nagrajeno 
za 20 let uspešnega dela

Ivan Vogrinc

Šola vožnje Posavc že nekaj let zapored sodi med 
najuspešnejše šole v Sloveniji.

Avtobus s promocijo blagovne znamke VisitPosavje

Ob 20-letnici delovanja podjetje Posavc pripravlja 
prav posebno poslastico za vse Posavce – 
Miklavževanje za male in velike, ki bo 6. 12. 2019 s 
pričetkom ob 17.00 pred poslovno stavbo podjetja 
Posavc d.o.o. v Brežicah, ko bo naše najmlajše najprej 
obiskal Miklavž v spremstvu strašnih »Kapelskih 
Krampusov« ter zanje prinesel darila. Sledilo bo 
prijetno druženje ob kuhanem vinu in čaju, ki bosta 
brezplačno na voljo vsem obiskovalcem prireditve. 
V nepozaben večer nas bodo popeljali živahni 
glasbeniki iz Krškega – D'Palinka band, pozno v 
noč pa nas bo zabavala še Petkova pumpa z DJ 
Boštjanom.
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VAJINA POROKA V BREŽIŠKEM GRADU

Pričnita vajino skupno 
življenjsko pot v gradu 
Brežice, v eni najlepših 

baročnih dvoran v Sloveniji, 
v Viteški dvorani.

www.pmb.si, 
(07) 466 05 17
vodnik@pmb.si

Jesenska druženja s Posavkami 

PRED POROKO NE SMEMO POZABITI!

Poroka je pred vrati, a veliko nevest zaradi obveznosti 
pri pripravi nanjo pozabi na kozmetično nego. Pri tem ni 
pomembna le koža, ki je izpostavljena mrazu, soncu, vetru, 
tudi stresu, pomembno je celo telo, vključno z makeupom. 
Ne nazadnje ni pomembna le nevesta, pač pa tudi  ženin, 
družice in ostali svatje, zato naj za negovan celosten videz 
urnik opravil in priprav na ta pomemben dan v življenju 
vsaj dva meseca prej vključuje tudi termin za obisk 
kozmetičnega salona.  

V ta namen v salonu VITA MARIN skupaj z vami, vašimi 
željami in potrebami skrbno pripravimo individualne 
kozmetične pakete.

NE POZABITE NA:

 < rezervacijo termina
 < nego rok in manikuro nohtov, da bo poročni prstan le 
še »pika na i«,

 < urejene noge s pedikuro za lahkoten poročni ples,
 < nego obraza, v katerega bodo uprte oči ljubljene osebe 
in svatov,

 < nego telesa z masažo za sproščeno držo in počutje,
 < makeup, ki bo diskretno izpostavil vaše poteze tudi na 
poročnih fotografijah …

WWW.VITA-MARIN.COM | 031 811 133

Vabljeni v salon VITA MARIN, ki se bo od 2. 12. 2019 nahajal na 
novi lokaciji, in sicer v pritličju čudovito urejenega ambienta 
Mestne vile v starem mestnem jedru Krškega (CKŽ 4), kjer 
bomo v celoti poskrbeli za vašo nego in razvajanje!
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Gostilna pri Dularju
www.dular.s i  
031  589 816

Čudovit naravni ambient 
z novourejenim poročnim parkom. 

Poročni obred in pogostitev v objemu narave 
ali v notranjih prostorih, sprejmejo 150 gostov.

Poroka s tradicijo in pridihom sodobnosti.

www.zolnir.eu
 07 49 87 133

Sprejemo do 150 oseb.

Ustvarimo popoln svečan dogodek,
saj je tudi za nas vaša poroka

»ena in edina«.

Iz podatkov, ki smo jih prido-
bili na Statističnem uradu RS, 
je razvidno, da se največ Po-
savcev odloči za poroko med 
30. in 34. letom starosti (lani 
67 moških), medtem ko se naj-
več Posavk poroči pet let mlaj-
ših, to je med 25. in 29. letom 
starosti (74 žensk). Torej po-
rok, ko naj bi se za zakonski 
stan odločali še mladi pri ko-
maj dopolnjeni polnoletnosti 
oziroma do 19. leta starosti, 
domala ni več (lani v navede-
nem starostnem razponu le en 
moški in pet žensk), medtem 
ko število sklenjenih zakon-
skih zvez pri 60. letu starosti 
in več dokazuje, da za tovrstno 
odločitev ni nikoli prepozno. 
Ta leta ali še več je namreč v 
minulem letu ob sklenitvi po-
roke doseglo ali preseglo pet 
ženinov in šest nevest. Sicer 
pa je bilo v letu 2018 v obči-
ni Bistrica ob Sotli sklenje-
nih pet zakonskih zvez, v bre-
žiški občini 81, v kostanjeviški 
šest, v krški 86, v radeški 15 in 
v občini Sevnica 65. Sklenjenih 
partnerskih zvez med dvema 
ženskama ali dvema moškima 
doslej na območju Posavja še 
ni bilo.

Med zanimivostmi naj še na-
vedemo, da največ žensk in 
moških najde življenjskega 
sopotnika »doma«, torej na 
območju Posavja, teh porok 
je bilo kar 224; v devetih pri-
merih si je nevesta iz Posav-
ja izbrala ženina iz Jugovzho-
dne regije Slovenije, v šestih iz 
Osrednjeslovenske regije ter v 
štirih iz Savinjske regije, v po 
enem primeru pa so si Posav-

Ko zazvonijo poročni zvonovi ... 
POSAVJE – V letu 2018 je zakonsko zvezo na območju Posavja sklenilo 258 parov, kar je največ v zadnjem 
desetletju, saj se je število porok od leta 2008 dalje gibalo na letnem nivoju v povprečju med 210 in 235 
(najmanj leta 2013 – 191, največ leta 2014 – 253). Pari svojega življenjskega sopotnika oz. sopotnico naj
pogosteje najdejo na območju Posavja.

ke izbrale ženina iz Prekmur-
ja, Gorenjske, Goriške in Obal-
no-kraške regije. Medtem ko 
si nobena Posavka ni izbra-
la bodočega moža iz Podrav-
ja, Koroške, Zasavja in Primor-
sko-notranjske regije, so bili v 
lanskem letu poročeni Posavci 
kot ženini manj »izbirčni«, saj 
si srčnih izbrank in življenj-
skih družic niso izbrali le med 
Prekmurkami in Korošicami, 
drugače pa so prihajale iz vseh 
preostalih regij Slovenije, naj-

več iz Osrednjeslovenske (de-
set) in Jugovzhodne regije (se-
dem) pa tudi iz Savinjske (pet) 
in Gorenjske (štiri) ter po dve 
ali ena nevesta iz ostalih slo-
venskih regij.

Naj si gre za zakonsko zve-
zo, življenjsko skupnost med 
moškim in žensko, ali partner-
sko zvezo istospolnih partner-
jev se pod poroko pojmuje 
svobodna odločitev dveh po-
sameznikov za skupno življe-
nje, ki je sklenjeno in potrje-
no pred matičarjem upravne 
enote (UE), pri sklenitvi za-
konske zveze predstavnikom 
ali zastopnikom države, med-
tem ko cerkvena poroka ni 
pravno veljavna. Poleg obve-
zne prisotnosti matičarja pri 
sklenitvi zakonske zveze se 
večina parov odloči, da bo po-
roka sklenjena ob prisotnosti 
pooblaščenca UE za sklepanje 
zakonskih zvez, ki s svojim na-
govorom obredu civilne poro-
ke doda slovesen pridih, sicer 
pa lahko brez pooblastila na-
čelnika ali načelnice UE po do-
ločilih novega družinskega za-
konika, ki je stopil v veljavo z 
začetkom leta 2018, zakonsko 
zvezo uradno sklenejo tudi žu-
pani na območju svoje občine 
v času trajanja županskega 
mandata. 

Zakonska zvezo mogoče 
skleniti brez poročnih prič 
in na različnih lokacijah

V občini Krško je eden izmed 
dveh pooblaščencev za skle-
panje zakonskih zvez Ivan 
Mirt iz Krškega (poleg njega 
še Aleš Benje), ki ima trenu-
tno najdaljši, že 30-letni staž 
pooblaščenca za sklepanje za-
konskih zvez. Mirt je bil v treh 
desetletjih spremljevalec že 
300 porok. In sleherna od teh 

je bila svečan življenjski dogo-
dek, ne le za mladoporočenca, 
temveč tega vselej znova doži-
vlja tudi sam, saj nobena po-
roka ni identična drugi. Četu-
di ni videti na prvi pogled, je 
od leta 1990 dalje priča večje-
mu številu sprememb na tem 
področju, kot denimo, da lah-
ko po zadnje sprejetem dru-
žinskem zakoniku zakonca 
skleneta zakonsko zvezo brez 
prič, ki sta do uvedenih spre-
memb s svojo prisotnostjo in 

podpisom dokazovala skleni-
tev zakonske zveze. Priče ura-
dno niso več potrebne, saj se 
sklenjena zakonska zveza do-
kazuje z izpiskom iz matične-
ga registra. Ob tem, pravi Mirt, 
lahko zakonca skleneta zakon-
sko zvezo tudi v pisarni mati-
čarja in ne v uradnih ali izven 
uradnih prostorov, s čimer je 
država omogočila krajšo ozi-
roma enostavnejšo pa tudi ce-
novno ugodnejšo pot za skle-
nitev zakonske zveze. Še vedno 
pa se zakonski pari v večini od-
ločajo za poročni obred ob pri-
sotnosti prič, saj sta ti del tra-
dicionalnega obreda pri nas.

Medtem ko so civilne poro-
ke pred desetletji potekale 
v posamezni občini zgolj na 
enem mestu oziroma so ime-
le te v ta namen urejene po-
ročne dvorane, kot je bila de-
nimo lično urejena v pritličju 
občine Krško, ima danes veči-
na UE po Sloveniji več uradnih 
lokacij za sklepanje porok. V 
občini Krško sta uradna pros-
tora za sklepanje zakonskih 
zvez poleg sedeža UE še  Dvo-
rana v parku v Krškem ter Ro-
manska dvorana na gradu Raj-
henburg v Brestanici, v občini 
Kostanjevici na Krki, ki terito-
rialno sodi pod pristojnost UE 
Krško, pa se poročna dvorana 
nahaja v Galeriji Božidar Jakac. 
Izven uradnih prostorov se da-
nes na območju občine Krško 
večje število parov, kakor pravi 
Mirt, odloči za poroko pri Treh 
lučkah na Sremiču, kjer lokaci-
ja nudi lep razgled na v dolini 
ležeče mesto in krškopoljsko 
ravnico vse do Gorjancev, ter 

Ivan Mirt v družbi matičarke UE Krško Suzane Prah med 
izvedbo enega izmed poročnih obredov (foto: B. Colarič)
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Mihaela Močivnik s. p.
Okroglice 33 
Loka pri Zidanem Mostu
T: 03 56 84 123, 
M: 041 849 231 
W: www.mocivnik.si

Za poročno slavje lahko pogostimo do 80 oseb.

Odlikuje nas avtohtona kulinarika 
in čudovit naravni ambient.

Prisrčno vabljeni!

Bukovec d.o.o., Mrtvice 4, Leskovec pri Krškem
PE Sladka zapeljivost, 

Žadovinek 36, Leskovec pri Krškem

Poročne torte, 
drobno sladko in slano pecivo 

iz kakovostnih sestavin, 
brez umetnih dodatkov.

Narejeno z ljubeznijo.

Tel.: 041 908 755

Pri nas se zavedamo, da je vaša poroka edinstven in nepozaben 
trenutek. Fotografiranje porok ni le pritisk na sprožilec, temveč 
je trenutek, ko ujamemo čas. Od male podrobnosti do vsakega 
pogleda, solze in nasmeha. 

ZAKAJ IZBRATI NAS?

Nudimo vam vse naše znanje in seveda upoštevamo tudi vse vaše 
želje, kajti to je dan, ki je zelo poseben in priprave nanj ter ves 
vložen trud se mora ujeti v naš objektiv in vaš večni spomin.

Ne pozabite, da je fotograf tisti, ki je odgovoren za vaše spomine 
in tisti, ki mora znati tudi to narediti. Mora vas znati nasmejati in 
vi ste tisti, ki morate zaupati fotografu. Zato je pomembno, da 
preden se odločite, komu boste zaupali vaš poseben dan, da ga 
tudi spoznate.

040 792 993, 07/ 49 22 110

Gostinstvo Tadej Puntar s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško
restavracija@city-hotel.si

Vedno se potrudimo za dobro 
počutje vseh gostov, še posebej za 

mladoporočenca, da jima ta dan 
ostane v najlepšem spominu.

Postrežba na oglatih ali 
okroglih mizah, bogat 
izbor poročnih menijev  
in še mnogo več. Sprejmemo do 180 gostov.

Naj spomini nikoli ne zbledijo ...
www.fotomolan.si  07 49 69 676

za poroko v notranjem ali zu-
nanjem prostoru Gostilne pri 
Dularju v Kostanjku. Poroke na 
prostem imajo na teh lokacijah 
seveda svoj čar. 

Poroke so lepe povsod

Pri Treh lučkah sicer sklene 
zakonske zveze le malo števi-
lo domačinov, pove naš sogo-
vornik: »Poroke na tej lokaci-
ji so bleščeče v vseh pomenih, 
tudi cenovnem, poleg tega la-
stnik med drugim zagotavlja 
tudi hišno cvetličarko, ki vse-
lej do potankosti poskrbi za 
cvetlične aranžmaje. Pri Du-
larju v Kostanjku zagotavljajo 
poročni prostor tako v notran-
josti kot na negovanem travni-
ku ob gostišču, ki ga krasi v po-
letnem mesecu cvetoč in dišeč 
nasad sivke, po katerem se do 
poročnega baldahina spreho-
dita mladoporočenca. Obe lo-
kaciji na prostem imata sla-
bost, da sta sicer nadkriti, a 
izpostavljeni vremenu v času 

poroke, naj si bo sončni pri-
peki, ko se je denimo vročina 
povzpela čez 30 stopinj Celzi-
ja in je imela nevesta zara-
di podaljšanih trepalnic veli-
ke težave s solzenjem oči, naj 
si bo vetra, ko sva bila z ma-
tičarko primorana predno-
stno loviti poročne kozarce. 
Naj ob tem povem, da UE Kr-
ško zakoncema na vseh loka-
cijah pokloni kozarca za šam-
panjec z napisom Poročena v 
Krškem, s katerima nazdravi-
ta takoj po sklenitvi zakonske 
zveze, pa tudi izvrstno penino 
Emanuela.« 

Sicer so poroke, dodaja,  lepe 
na vseh lokacijah. Prav tako 
da porokam poseben čar v ko-
stume oblečena grajska gos-
poda na gradu Rajhenburg, 
ki tudi zapleše, seveda, v koli-
kor se mladoporočenca odlo-
čita za to spremljajočo plačlji-
vo ponudbo, ali pa v Dvorani v 
parku, po kateri se ženin in ne-
vesta sprehodita v ospredje po 

rdeči preprogi: »Kot pooblaš-
čenec za sklepanje zakonskih 
zvez pri obredu v krški dvora-
ni poleg prebranega nagovo-
ra, kateremu je čutno in slo-
vesno noto, ki pritiče temu 
dogodku, vdahnila hči Alenka 
– navedeni tekst sicer uporab-
ljam na vseh lokacijah –, pri-
čakam mladoporočenca pred 
dvorano. Najprej vanjo usme-
rim svate, ki zatem mladopo-
ročenca pospremijo v ospred-
je stoje in z aplavzom. V vseh 
30 letih namreč ugotavljam, da 
je treba bodoča zakonca pred 
uradnim dejanjem sprostiti s 
krajšim pogovorom, nevsiljivo 
izrečeno duhovitostjo ali šalo, 
četudi na račun vremena, saj 
je večina vznemirjenih, če ne 
že s tremo. Pogosto znajo po-
ročni obred popestriti otroci 
s svojim čebljanjem, kar v bi-
stvu ni moteče, ravno naspro-
tno – sprostijo vzdušje in tiši-
no, v kolikor imata zakonca že 
otroka, pa ju tudi pozovem, v 
kolikor je otrok nemiren, da ga 
med obredom vzameta v naro-
čje.«

Svečana poročna oblačila v 
svetlih tonih 

Ko našega sogovornika 
povprašamo o poročnih obla-
čilih, pove, da so bila ta tako 
nekoč kot danes za to prilož-
nost svečana, četudi je bil že-
nin denimo v lepih kavbojkah 
in suknjiču. Seveda izstopa-
jo predvsem neveste. Te se še 
vedno v velikem številu poro-
čajo v dolgih belih ali v posa-
meznem času trendnih ele-
gantnih oblekah, ki so videti, 

pravi Mirt, naravnost »film-
ske«. Na porokah, predvsem 
na dveh že zgoraj omenjenih 
lokacijah, za katere mladopo-
ročenca ali njuni svojci name-
nijo zajetne vsote, ni domala 
prav nič več prepuščeno na-
ključju, saj so poroke do po-
tankosti načrtovane in stilsko 
prilagojene pa tudi izvedene, 
ko so tudi naprsni šopki sva-
tov identične barve nevesti-
ne obleke. Medtem ko so bile 
svatinje še pred desetletjem na 
porokah oblečene v pretežno 
temne kostime, s katerimi so 
poudarile svečanost dogodka, 
se sedaj odevajo v barvitejše, 
lahkotnejše, elegantno kroje-
ne obleke. Kot pravi Mirt, ome-
njeni lokaciji izstopata tudi po 
spremljajočem programu, saj 
večjemu številu tam poroče-
nih parov pogosto zapojejo na 
slovenski estradni sceni uve-
ljavljene pevke, pevci ali an-
sambli, do potankosti so de-
korirana tudi omizja, obvezni 
spremljevalci porok pa so tudi 
fotografi in snemalci, ki poskr-
bijo za trajen spomin dneva, ki 
ga zakonci ob rojstvu otrok na-
vedejo kot najsrečnejši dan v 
življenju. 

Namesto riža 
cvetni listki ali konfeti

Med številnimi zanimivostmi 
je naš sogovornik med dru-
gim povedal, da se je tudi riž, 
s katerim so nekdaj svatinje 
in svatje obilno zasipali mla-
doporočenca, domala povsem 
umaknil iz uporabe, oz. so ga 
povabljeni na poroko nado-
mestili z metanjem venčnih 
listov cvetja ali barvnih papir-
natih konfetov. Ivan Mirt kot 
pooblaščenec za sklepanje za-
konskih zvez v družbi matičar-
ke v 30 letih še ni imel prime-
ra, da bi ženin ali nevesta tik 
pred zdajci odpovedala ali se 
ne udeležila poročne sveča-
nosti, ki jo, kot nekoč, najbližji 
svojci ob njegovem nagovoru 
ali glasbeni spremljavi pospre-
mijo s solzami radostnicami. 

Udarni termini za sklepanje 
porok ostajajo meseci od po-
mladi do zgodnje jeseni, naj-
bolj pa je s porokami zapolnjen 
maj, ki sicer velja za mesec lju-
bezni. Pred desetletji so si po-
roke sledile v gostejšem časov-
nem terminu, saj so si sledile 
v razmaku 30 minut, nakar so 
časovni rok za izvedbo, saj sam 
obred poteka med 20 in 25 mi-
nut, podaljšali na dodatnih 30 
minut. »In še v eni uri razmi-
ka od ene do druge poroke gre 
včasih precej tesno, še pose-
bej, če se morava z matičarko 
prestaviti denimo iz Kostanj-
ka na brestaniški grad,« pojas-
ni Mirt in nam še zaupa, da je 
imel srečo in privilegij, da so 
mu tudi na pristojnem ura-
du za matične zadeve v Opati-
ji na Hrvaškem izdali dovolje-
nje, da je s tamkaj zaposleno 
matičarko vodil poroko svo-
je hčerke Alenke. Sicer pa so 
Mirtu nadvse pri srcu tudi po-
novitvene svečanosti ob jubi-
lejih sklenitve zakonske zveze 
in doda, da mu je večkrat pos-
talo nadvse toplo pri srcu tudi, 
ko je vodil poročni obred ka-
terega izmed svojih nekdanjih 
učencev ali že njihovih otrok.
 Bojana Mavsar

www.terme-krka.si
predprodaja@terme-krka.si 
07 39 19 750

Živeti zdravo življenje.

PREDPRODAJA 
KOPANJE KJERKOLI IN KADARKOLI

Vstopnice za 
Terme Šmarješke Toplice, 
Terme Dolenjske Toplice 
in Talaso Strunjan.

Predprodaja velja do konca novembra! 
Min. količina nakupa je 20 vstopnic.

Predprodaja vstopnic v Termah Krka

Oglas_Posavski_obzornik_predprodaja_11_2019.indd   1Oglas_Posavski_obzornik_predprodaja_11_2019.indd   1 15. 11. 2019   08:54:2815. 11. 2019   08:54:28

Spoštovani bodiči ženini in neveste. 
Ob rezervaciji poroke za leto 2020, 
vam predporočno fotogra�ranje v 

vrednosti 200 € podarimo!

To se pa že splača ...
če ne drugega, vsaj za nevesto.
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Praznično vzdušje našega gostišča 
je pravo mesto za vajin »da«!

V več kot štiridesetih letih delovanja in organizacij porok 
smo pridobili bogate izkušnje, ki jih bomo z veseljem delili z 
vama. Prisrčno vabljena na ogled vajine poročne destinacije. 
Pripravili vama bomo pokušino jedi iz poročnega menija in 
skupaj z vama dorekli najboljši izbor. Z velikim veseljem vama 
bomo pomagali uresničiti vajine sanje.

~ V VSEH LETNIH ČASIH ~

Poroka na posestvu Dolinšek je lepa v vseh letnih časih: na 
travnatem vrtu pod 50-letno lipo s pravljičnim razgledom ali v 
svečano okrašeni veliki dvorani. V idiličnem okolju se razkošje 
prepleta z domačnostjo.

~ NA VAJIN POROČNI DAN BO VSE ODETO 
V PRAZNIČNA OBLAČILA – SAMO ZA VAJU ~

Ob vajini poroki vama nudimo 
suito za mladoporočenca in še 
tri sobe za svate. Skupaj z vama 
oblikujemo poročni scenarij. 
Zaupajta nam svoje želje.

~ POROČNI OBRED ~

Poročni obred na posestvu 
Dolinšek lahko združita s 
cerkvenim obredom v bližnji 
romarski cerkvi sv. Marije na Topolovcu.

~ POROČNO KOSILO ALI POROČNA VEČERJA ~

Izbor jedi, vin in ostalih pijač izberemo skupaj z vama. Za vaju 
in vajine svate pripravimo celotno kulinarično ponudbo od 
predjedi do poročne torte. V poletnih mesecih lahko jedi s 
poročnega menija postrežemo tudi na terasi, polni cvetlic. V 
hladnejšem delu leta mize praznično pogrnemo v svečano 
okrašeni dvorani.

V manjšem delu restavracije sprejmemo do 45 oseb, v veliki 
dvorani pa do 145 oseb. 

Več informacij:  info@gostisce-dolinsek.com 
 www.gostisce-dolinsek.si 
 07/81-41-595
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www.klet-krsko.si

Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Naj bo vaš poročni dan 
obdan s cvetjem. 

Poročni šopki, cvetlični aranžmaji, 
dekorativna okrastitev 
in bogat darilni program.

Poročni video
fotografiranje porok

Boštjan Colarič s. p., Trg Matije Gubca 3, Krško, 
tel.: 070/388 618, www.fotografika.si
info@fotografika.si

Vse se začne s skupno odloči-
tvijo, da bosta svojo ljubezen 
institucionalizirala oz. se poro-
čila. Kljub navidezno veliki iz-
biri in ponudbi lokacij se včasih 
pojavi težava že na začetku. To 
je pri uskladitvi prostih termi-
nov želene lokacije obreda, pa 
naj bo to cerkev, grad, poročna 
dvorana ali kakšna posebna lo-
kacija, na kateri si želita izre-
či svoj »usodni« da. V Posavju 
imamo kar lepo število čudo-
vitih lokacij, še posebej so pri-
ljubljeni gradovi, ki s svojo mo-
gočnostjo ustvarjajo občutek 
trajnosti in trdnosti, kakršen 
naj bi zakon tudi bil. Ko imata 
izbrano lokacijo in seveda da-
tum poroke, je treba uskladiti 
tudi časovnico med obredi. Če 
se želita poročiti cerkveno in 
civilno, je pomembno določiti, 
kateri obred naj bo prvi, koli-
ko časa naj bo med obredoma, 
predvideti je treba tudi čas gle-
de na oddaljenostjo med loka-
cijama. Seveda se lahko zap-
lete že pri izbiri matičarja in 
duhovnika. Nekateri imate že-
ljo, da vaju poroči točno dolo-
čena oseba, ki vama je blizu, 
denimo matičar ali duhovnik, 
ki ni iz kraja, kjer bo obred. To 
je lahko duhovnik, ki ima po-
membno vlogo iz nevestinega 
otroštva, obred pa je izbran v 
drugem kraju oz. župniji. 

Potem sledi najlepši in zabav-
nejši del – izbira prič, družic 

in seznam gostov, ki bi ju že-
lela imeti ob sebi. Ko imata 
okvirno število gostov, lah-
ko začneta izbirati lokacijo 
poročnega slavja in gostin-
ca. Lahko izbereta gostinca, ki 
vas bo gostil na njegovi loka-
ciji, lahko pa se odločita za t. i. 
catering npr. pod šotorom oz. 
drugi lokaciji. Izbira je pestra, 
vendar je treba rezervirati go-
stinca čimprej, saj so ob viken-
dih njihove kapacitete že več 
mesecev vnaprej v veliki meri 
zasedene. Nekateri nudijo ce-
lovito ponudbo s poročnim 
obredom, zato vaju vabimo, 
da preberete, kaj nudijo posa-
vski gostinci, ki se predstavlja-
jo na naših tematskih straneh.

Organizacija poroke 
je lahko stresna

Organizacijo poroke ved-
no spremlja večji ali manjši 
stres, odvisno od tega, kako 
si vse jemljeta k srcu, začne-
jo se pojavljati dobronamerni 
nasveti ožje in širše družine, 
kako naj bi poroka izgledala, 
želje staršev, ki lahko poroko 
svojega otroka doživljajo kot 
svojo, potem so tu še »izkuše-
ni« prijatelji s 1001 nasvetom. 
Sledijo zmeda in pogajanja. In 
na tem mestu se vama poraja 
vprašanje, zakaj je tako, če pa 
je poroka vajina in ne njihova. 
Zato se morata najprej sama 
odločiti, kakšno poroko si že-

lita, ali naj bo slovesna, kar je 
povezano tudi z višjim 'budge-
tom', elegantna ali s pridihom 
narave, pa še vedno posebna, 
edinstvena. 

Ne pozabite na …

Pri organizaciji poroke je zelo 
pomemben čas priprave. Se-

staviti je treba poročna vabi-
la, na katerih mora biti točno 
določen datum, kraj in čas po-
roke, da si lahko vaši povablje-
ni gostje prilagodijo svoje ob-
veznosti, si rezervirajo ta dan 
samo za vaju. Potem sedežni 
red, da gostje ne bodo zme-
deni, kam se usesti, da se kdo 
ne znajde za mizo ob neznan-

cih. Pred vama je izbiranje po-
ročnih oblek, prstanov in dru-
gega nakita, ki se bo prilegal 
vašemu stilu, glasbenikov ob 
obredu in na svatbi, poročne-
ga šopka in cvetličnih aranž-
majev. Poskrbeti je treba za 
negovan in zdrav celosten vi-
dez. Alexandra Gramc iz sa-
lona Vita Marin poudarja, da 

se v urnik priprav vključi tudi 
termin za obisk kozmetičnega 
salona, pa ne samo za nevesto, 
ampak tudi za ženina in druge 
svate, saj se ob takem dogod-
ku vsi želijo pokazati v najbolj 
sijočem in urejenem videzu. 

Pri poroki je poleg dobre lo-
kacije in hrane pomembno 

Da bo vajina poroka 
res nekaj nepozabnega

Načrtovanje poročnega dne

Ko se odločita za poroko, je pred vama pomemben dogodek – poročni dan, ki vama bo ostal v spominu za 
vedno, zato ga je treba dobro organizirati, da bo vse potekalo, kot si želita. To je dan veselja, slavja, vendar 
mora biti načrtovan že vsaj nekaj mesecev prej, teden pred dogodkom pa določena še posebej natančna ča
sovnica. Najprej je treba datumsko uskladiti dan, lokacijo in čas poročnega obreda, izbrati gostinca, fotogra
fa, obleke, glasbenike in vse ostale, ki bodo poskrbeli, da bo vajin dan točno takšen, kot sta si zamislila.

Poročni paviljon Gostišča Dolinšek
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V poslovnem centru Kovinarska se na 230 m2 razprostira frizersko 
kozmetični salon Atelje »B«. Prijeten ambient nevesti in ženinu 
ponuja umirjene trenutke na pomemben dan. 
Pri nas vam uredimo frizuro, naredimo make-up, nohte, 
podaljšamo ali zgostimo trepalnice ter vam pripravimo kožo za 
nanos make-upa.
Smo ekipa z znanjem in izkušnjami. Vsa leta se namreč 
izobražujemo, tako doma kot tudi v tujini. Drage neveste in 
ženini, priporočam vam, da na najpomembnejši dan ničesar ne 
prepustite naključju. Naj bo to res prekrasen dan in naj bodo 
edine solze, ki tečejo po licu, solze sreče!

NASVET ZA NEVESTO – za vse, ki se poročate v letu 2020, 
naj bo make-up čim bolj naraven, senčila v zlato-rjavi barvi, 
priporočene narejene trepalnice. Ustnice naj bodo v mat nežnih, 
naravnih odtenkih, vaša polt pa sijoča, saj modne zapovedi 
narekujejo več dekolteja. Frizura naj vsekakor poudari vašo 
lepoto. Modne so malo bolj polne frizure in nežno pripete, 
vsekakor pa predlagam posvet s frizerjem. V laseh imate lahko 
želene dodatke, ki naj sovpadajo z vašo obleko. Tudi boemski 
venček iz naravnega cvetja je čudovit. Še pred vašim terminom 
za poročno frizuro pa si lase pristrizite in obarvajte.
NASVET ZA ŽENINA – ne glede na dolžino vaših las boste z 
rahlo valovito pričesko svojemu stilu dodali piko na i.

Želim vam prijetno poročno leto 2020.

� Bojana�Černoga�Udovč

Bojana Černoga Udovč s.p., CKŽ 135, Krško, 
tel.: 041 950 529, www.ateljeb.eu

Poročna organizacija »Ohcet bo«

Poročno agencijo »Ohcet bo« je leta 2013 ustanovila Tjaša Kunst Kališnik. Po bogate 
izkušnje je šla tudi v tujino, kjer je svojo strast do organizacije, estetike in dekoracije 
le še poglobila.

ZAKAJ NAJETI POROČNEGA SVETOVALCA?
Vedno več parov se zaveda, da se za izvedbo sanjske poroke, ki je sestavljena po 
željah para, skriva oseba z več znanja, izkušnjami in sposobnostmi. Tako namesto 
mladoporočencev prevzame komunikacijo od začetkov načrtovanja poroke pa vse do 
poročnega dne svetovalec. 

KAKO POTEKA ORGANIZACIJA ?
Najprej je potrebno par poslušati in upoštevati želje, nato sledijo predlogi in se kreira 
zgodba v željenih smernicah. »Nikoli ne zapeljem poročne zgodbe para na svojo roko, 
o vsem se prej pogovarjam in načrtujem. Tako lahko paru pomagam, da bosta na svoj 
poročni dan res lahko brez skrbi uživala s prijatelji in družino,« pravi Tjaša.

KAJ PONUDITI PARU?
Pari se lahko odločijo za različne pakete. Pomembno je, da svojemu poročnemu 
svetovalcu zaupate. Naloga ženina in neveste je, da sta sproščena in se prepustita zabavi 
in plesu, vse ostalo uredi poročni organizator.

www.ohcetbo.com | Ohcet bo

Catering Kunst pri vas doma, za vse priložnosti, 
z izkušeno ekipo in dovršeno kulinarično ponudbo poskrbi, 

da se boste vi, na vašem dogodku, zabavali brez skrbi.

Najlepša darila 
so doma v Galeriji 

Ambienta v Krškem
ZA LEPŠI DOM, POROKE, PRAZNOVANJA

Nudimo izdelke:

 [ Steklarne Rogaška
 [ Slike Eve Irene Polanec
 [ Izdelki iz keramike in porcelana
 [ Izdelki iz lesa
 [ Poldragi kamni in ročno izdelan nakit
 [ Ponudba izdelkov Šepeta narave
 [ Ročna gravura in popravila steklenih izdelkov 

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 bomo odgovorili 
na tel. številki 041-637-640 ali elektronskem naslovu 
info@galerijaambienta.com.

RESTAVRACIJA AJDA 
PREPLET TRADICIJE IN SODOBNOSTI 
PRAVA IZBIRA ZA POROČNO SLAVJE.

Sprejmemo lahko do 200 gostov.

www.hotel-ajdovec.com/restavracija-ajda/

tudi drobno pecivo, piko na 
i pa predstavlja poročna tor-
ta. Darja Bukovec, lastnica 
in glavna slaščičarka Kavar-
ne in slaščičarne Sladka za-
peljivost, pravi: »Torta mora 
poleg izbranega dizajna vse-
bovati predvsem kakovostne 
sestavine brez umetnih do-
datkov, da daje občutek lah-
kosti.« Ne smemo pozabiti na 
izbrano penino, vino, koktajle, 
sokove, predvsem pa na vodo 
za osvežitev. 

Za trajen spomin je pomem-
ben tudi fotograf, ki celotno 
dogajanje ujame v objektiv ali 
kamero. Gregor Molan, foto-
graf iz Brežic, je imel prigodo, 
da so tik pred poročnim obre-
dom ugotovili, da so doma po-
zabili prstane. Tako da sedaj 
pred vsakim odhodom na lo-
kacijo poročnega obreda malo 
v šali, malo zares vpraša ženi-
na: Imate prstane?

Personalizacija poroke

Poroka je poleg splošnega 
slavja lahko za mladoporočen-
ca nekaj zelo intimnega, oseb-
nega. Nevesta lahko nosi na 
sebi kos nakita, ki ga je na po-
roki nosila njena mama ali ba-
bica, ali pa nekaj zelo intimne-
ga, za kar bosta vedela samo 
vidva in vaju bo navdalo z ob-
čutkom medsebojne pripadno-
sti. Tudi skrbno izbran govor 
je lahko  nepozaben, prav tako 
majhne pozornosti za goste, 
ki jih lahko naredite sami ali 
kupite v vam najljubši trgovi-
ni. Tukaj je idej nešteto. Po-
membno je le, da ne pozabita, 

da je poroka vajin dan, da lah-
ko naredita vse v vajinem stilu. 
Možnosti je veliko, na vaju je, 
da izberete prave. Naj bo vaša 
poroka takšna, da bo vsem os-
tala v lepem spominu.

Poročni trendi

Trendi se nenehno spreminja-
jo, od vaju pa je odvisno, da se 
odločite za tisto, kar vama je 
všeč in tudi osebnostno bli-
zu. »V zadnjih letih je na po-
rokah zelo moderna zelena v 
vseh niansah,« poudari Alen
ka Kerin iz Cvetličarne Kerin, 
zato je pogosta izbira cvetja in 
dekorja v belih, zelenih pa tudi 
modrih barvah. Mnogo parov 
se odloča tudi za poroko v na-
ravi z veliko zelenja, kjer si 
glede dekoracij lahko dajo še 
bolj prosto pot. Pogosto tu 
pridejo prav šotori, ki lahko 
s posebno dekoracijo priča-
rajo čarobnost in mističnost. 
K temu pripomorejo tudi luč-
ke vseh vrst. Pri dekorju pri-
haja v ospredje »manj je več«, 
prav tako pri ličilih in priče-
skah. Bojana Černoga Udovč 
iz frizersko kozmetičnega sa-
lona Atelje »B« izpostavi, da so 
priljubljeni naravni make-upi, 
nežne in sproščene pričeske, 
ki poudarijo vašo mehkobo in 
dajejo vtis gibanja. 

Vedno več parov se odloča za 
t. i. vikend poroke. Kot že samo 
ime pove, se mladoporočenca 
družita s svojimi svati cel vi-
kend. Začne se v petek zvečer 
v ožjem družinskem krogu s 
prijatelji, nadaljuje s sobotnim 
obredom, celodnevnim druže-

njem in večerjo z vsemi pova-
bljenimi, konča pa v nedeljo s 
poznim zajtrkom.

Kdaj je dobro najeti 
organizatorko poroke?

V primeru, da se želita izogniti 
obveznostim načrtovanja po-
ročnega dne, lahko najame-
ta osebo, ki se profesionalno 
ukvarja z načrtovanjem tovr-
stnih dogodkov. V sodelovanju 
z vama bo uredila vse potreb-
no, vama svetovala, se dogo-
vorila in uskladila časovnico 
z vsemi izvajalci, vama pre-
dlagala animatorko za otroke, 
da se bodo lahko starši in ot-
roci povsem sprostili in uživa-
li. Odločitev za poročnega sve-
tovalca se v primeru velikega 
števila gostov izkaže kot zelo 
dobra, saj je pri takih dogod-
kih veliko dejavnikov in situa-
cij, ki jih lahko s svojimi izkuš-
njami predvidi in jih s skrbnim 
načrtovanjem tudi prepreči. 
Tjaša Kunst Kališnik, orga-
nizatorica poroke iz Posavja, 
pravi, da je težko izpeljati po-
roko čisto brez izkušenj, saj je 
v organizacijo vpetih veliko 
ljudi različnih profesij. »Tudi 
časi se spreminjajo, saj je da-
nes vedno manj mam, ki se za 
poročno slavje vrtijo v doma-
či kuhinji ter pripravljajo vse 
potrebno za svate. In prav je 
tako! Ko se poročijo otroci, je 
pomembno, da tudi starši uži-
vajo in se družijo z gosti. Poro-
ka mora biti vesel dogodek, ne 
pa ves živčen in zbegan,« za-
ključi Kunst Kališnikova.

 Katarina Jazbec

0

5

25

75

95

100

Oglas poroka 2019 PO popr

20. november 2019 0:10:00



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 24, četrtek, 21. 11. 201918 IZ NAŠIH OBČIN - KRŠKO

St
ra

n 
pr

ip
ra

vl
ja

 O
bč

in
a 

Kr
šk

o

Žena ima vedno prav je druga knjiga Kamenka Kesarja, 
ki navdušuje s svežim in duhovitim slogom pisanja, kar 
je v slovenski literaturi redkost, še posebej pri moških 
avtorjih. Imam privilegij, da me je avtor postavil v središče 
svojega pisanja, ki je izjemno duhovito, resnično in 
odslikava odnose med moškim in žensko, ki jih poznamo 
vsi. Na svojstven način je Kamenko Kesar opisal najine 
najbolj zanimive in smešne dogodke pred, med in po 
poroki. Seveda so zabavne zgodbe lahko nastale samo 
zato, ker se je avtor, moj mož, v nekem trenutku zavedal, 
da žena vodi igro, krmari odnos in je spisal zgodbo vsakič, 
ko ga je zabolel moški ego. Njegov obrambni mehanizem 
je ta, da bolečino skrije v izjemnem humorju, ki mu, roko 
na srce, res leži, kar se kaže v samem izdelku. Knjiga, ki 
je bila natisnjena v 1.500 izvodih, je že v prvem ponatisu 
in je navdušila bralce in bralke, zato verjamem, da bo 
nasmejala tudi vas in vas utrdila v prepričanju, da ima 
žena vedno prav. Ali morda ne?

zagovorn ik i

b r a n j a

“

Alenka Kesar je voditeljica, 
kolumnistka in tista novinarka, ki 
je 18 let vodila in urednikovala najbolj 
gledano rubriko na televiziji - Vizita v oddaji 24 ur in se vsakič 
poslovila z besedami: »Pazite na svoje zdravje!« Alenka, ki je 
ponosna Krčanka, bralcem ponuja v branje knjigo Žena ima 
vedno prav, ki jo je napisal Kamenko Kesar in je postala knjižna 
uspešnica v samo nekaj tednih.

“

Za
p.

 št
. Vodovod

Št
ev

ilo
 

po
ra

bn
ik

ov

Ra
zk

už
ev

an
je

zd
ra

vs
tv

en
a

oc
en

a

Mikrobiološka preiskava Kemična 
analiza

A B C D ocena vzrok 
NU

1. G. Leskovec – omr. Stranje, javna izlivka na pokopališču 150 DA U 0 0 5 2 U /
2. Jevša – Reštanj – Mali Kamen – Šedem – omr. Šedem 21 230 DA NU 0 20 23 4 U /
3.  Kališovec – Brezje – D.Leskovec – omr. Brezje 19 290 DA U 0 0 0 0 U /
4. Mali Kamen – Reštanj – omr. Mali Kamen 22 175 DA U 0 0 58 39 U /
5. Rožno – Dolnji Leskovec – omr. Dol. Leskovec 23 220 NE U 0 0 0 0 U /
6. Slom – Pihovec – omr. Anže 5 219 NE U 0 0 11 2 U /
7. V. Kamen – omr. Veliki Kamen, bar Kamen 252 DA U 0 0 33 39 U /

Tabela: Pregled rezultatov preiskav pitne vode iz vodovodov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti ali vodovodnih 
odborov v občini Krško – odvzem jeseni 2019

Legenda: A =Escerichia coli – CFU/100ml, B =koliformne baktrije – CFU/100ml, C = Skupno število aerobnih bakterij 220C 72 h v 1ml, 
D = Skupno število aerobnih mezofilnih bakterij 360C 72 h v 1ml, U=ustrezen, NU=neustrezen, omr. = omrežje.

Poročilo o kakovosti pitnih voda iz lokalnih - 
vaških vodovodov (II. polovica leta 2019)
Po pogodbi med Občino Krško in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Oddelkom za okolje in zdravje 
Novo mesto, je Nacionalni laboratorij opravil drugi pregled vodovodov in izvirov na območju občine Krško v letu 2019, 
ki niso v upravljanju družbe Kostak, ampak z njimi upravljajo sami uporabniki. Poročilo je v celoti objavljeno na splet-
nih straneh Občine Krško, priloge s podatki o analizah za posamezen vodovod pa so na razpolago na Oddelku za ureja-
nje prostora in varstvo okolja Občine Krško.

Skupno je bilo pregledanih 7 
vaških vodovodov. Nacional-
ni laboratorij je odvzel 7 vzor-
cev za osnovno mikrobiološko 
in 7 vzorcev za fizikalno-kemič-
no preiskavo. 

Kot je razvidno iz tabele 1, je 
bila voda na vodovodu Jevša 
– Reštanj – Mali Kamen – Še-
dem kontaminirana s koliform-
nimi bakterijami in s tem zdrav-
stveno neustrezna. Na ostalih 
vodovodih je bila v času pregle-
da zdravstveno ustrezna, ven-
dar pa je zanesljivost negotova. 

Kljub temu, da trenutna ocena 
kaže na to, da je bila voda na 
ostalih vodovodih zdravstveno 

ustrezna in da na nekaterih vo-
dovodih analize izpred preteklih 
let kažejo na zdravstveno ustre-
znost vode, Nacionalni labora-
torij za zdravje, okolje in hra-
no opozarja, da kakovost vode 
ni ves čas stabilna in da je tre-
ba za njeno zdravstveno ustre-
znost na vodovodih izvesti še 
dodatne ukrepe. Poudariti je 
namreč treba, da so rezultati 
opravljene preiskave odraz tre-
nutnega stanja, saj je iz primer-
jave analiz, ki so bile opravljene 
v preteklih letih, mogoče ugoto-
viti, da se kakovost vode na teh 
vodovodih in izvirih med letom 
lahko bistveno spreminja. Od-
visna je predvsem od vremen-
skih razmer in letnega časa ob 

odvzemu vzorca. 

Nacionalni laboratorij za zdrav-
je, okolje in hrano predlaga ob-
vezno prekuhavanje vode na 
vseh obravnavanih vodovo-
dih. Prekuhavanje mora traja-
ti, dokler voda ni zdravstveno 
ustrezna. Vodo je treba primer-
no pripraviti in razkužiti. Raz-
iskati je treba vzroke neustre-
znosti, preveriti učinkovitost 
razkuževanja in uvesti pravil-
no razkuževanje na vseh prei-
skanih vodovodih. Ponoviti je 
treba nadzor na vodovodih z 
neustreznimi vzorci. Zaradi var-
nosti mora upravljanje vodovo-
da prevzeti profesionalno uspo-
sobljeno podjetje. 

Vir pitne vode je treba zaščititi s 
predpisanimi varstvenimi  paso-
vi, ki morajo biti skladno s pred-
pisi označeni. 

Vodo je pred uporabo treba 
obvezno prekuhati: dezinfekci-
ja pitne vode s prekuhavanjem 
je varna metoda, tri minute 
vretja pomeni široko varnost. 
Če je voda motna, jo pred pre-
kuhavanjem zbistrimo z useda-
njem in filtriranjem. Preprečiti 
je treba možnost naknadnega 
onesnaženja. Vodo shranimo 
na hladnem, za pitje jo upo-
rabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK NA OŠ JURIJA DALMATINA KR-
ŠKO – Občina Krško se je ob dnevu slovenske hrane pridružila pro-
jektu Tradicionalni slovenski zajtrk. Podžupan občine Krško Vlado 
Grahovac je obiskal OŠ Jurija Dalmatina Krško, kjer so dan posve-
tili zdravi prehrani in gibanju ter delavnicam v okviru Društva za 
boljši svet. Ravnateljica Valentina Gerjevič in podžupan sta uvo-
doma po šolskem radiu spregovorila o pomenu lokalno pridelane 
hrane in zajtrka za zdravje. 

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2020
Občinska uprava Občine Krško ureja bazo zavezancev za plačilo na-
domestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2020, ki se 
odmerja v skladu z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v občini Krško. Podatke o zavezancih in stavbnem zemljiš-
ču pridobiva na podlagi prijave neposrednega uporabnika zemljiš-
ča, od upravnega organa pristojnega za izdajo dovoljenja za posege 
v prostor ter iz uradnih evidenc. Zavezanci so dolžni občinski upra-
vi občine Krško prijaviti nastanek obveznosti plačila nadomestila po 
navedenem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nado-
mestila, in sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma po spre-
membi. Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih 
evidenc. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za plačilo dolžan 
na poziv občinske uprave v roku 15 dni od prejema poziva posre-
dovati verodostojne podatke, ki omogočajo odmero nadomestila. 
Spremembe glede zavezanca za nadomestilo za uporabo stavbne-
ga zemljišča, ki nastanejo med letom, veljajo od 1. januarja nasled-
njega leta, če so na način in v roku, ki ga je določa odlok, priglaše-
ne pri občinski upravi.
Kljub dejstvu, da bazo zavezancev redno ažuriramo na podlagi pre-
jetih vlog in uradnih evidenc, da zmanjšamo število pritožb, še ved-
no obstaja verjetnost napak, ko iz uradne evidence ni razviden zave-
zanec, lastnina ali površina (npr. sprememba najemnikov poslovnih 
prostorov ali stanovanj, sprememba uporabnika stanovanja, poslov-
nega prostora in podobno). Zato zavezance pozivamo, da pri občin-
ski upravi preverijo podatke, predvsem kadar je šlo za spremembe, 
ki lahko vplivajo na izračun NUSZ. 
Dodatne informacije: Oddelek za urejanje prostora in varstvo 
okolja Občine Krško, Petra Povše, tel.: 07 49 81 334, e-naslov: 
petra.povse@krsko.si.

SPOMIN NA ŽRTVE PROMETNIH NESREČ – Svetovnemu dnevu 
spomina na žrtve prometnih nesreč s sloganom Življenje ni rezervni 
del so se 17. novembra pridružili tudi v Krškem. V organizaciji 
Občine Krško ter Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
(SPV) so se na Trgu Matije Gubca ob obeležju, ki ga je brezplačno 
obnovil Marko Kranjc, žrtev prometnih nesreč spomnili s prižigom 
sveč. Župan občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik SPV 
občine Krško Vlado Bezjak sta opozorila na pomen ozaveščanja o 
varnosti v prometu, še posebej najmlajših. Župan se je za prispevek 
zahvalil vsem organizacijam, tako SPV, Policijski postaji Krško kot 
Zvezi šoferjev in avtomehanikov. 

Občina Krško vabi k oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb 
in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju 
SD OPPN) za Poslovno cono Drnovo – vzhod udeležence ureja-
nja prostora (zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in 
drugi udeleženci).
Gradivo »Pobuda z izhodišči za pripravo SD OPPN za Poslovno cono 
Drnovo – vzhod je izdelal Proplan, Ivanka Kraljič, s. p. v novembru 
2019 in je na ogled na spletni strani Občine Krško v rubriki »Obvesti-
la in objave – Novice in objave«. Pisne predloge za oblikovanje izho-
dišč lahko podate do vključno 6. decembra 2019 na naslov: Občina 
Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na e-naslov obcina.krsko@krsko.si, pri 
čemer navedite: Izhodišča za pripravo SD OPPN za Poslovno cono 
Drnovo – vzhod, zadeva št. 3505-19/2019.

Ribiče v okviru projekta Povezani s Savo vabimo na 
brezplačno delavnico 

»Ribolov na sladkih vodah« 
21. in 22. novembra 2019 ob 17. uri 

v sejni sobi A Občine Krško.

Seminar je namenjen vsem, ki še nimajo opravljenega ribiškega 
izpita ali pa so ga opravili pred leti. Seminar se bo tudi štel tudi 
kot obvezni seminar, brez katerega k ribiškemu izpitu ni možno 
pristopiti.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.
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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. 

TRIXI (19380B) 
je živahna mlada muca, stara 
cca. tri mesece, srednje dolge 
dlake, trikolor barve. Želi si od-
govornega človeka, ki ji bo nudil 
skrben in varen dom.

BOBI (19381B) 
je prijazen kuža mešanec,  star 
cca. tri leta, trikolor barve, krat-
ke dlake, srednje rasti. Išče va-
ren dom in odgovorno osebo ali 
družino, ki bo skrbela zanj. 

MAJA (19386B) 
je igriva in nežna mlada muca. 
Prijazna mucka čaka na odgo-
vornega posvojitelja, ki ji bo nu-
dil varen dom. 

Vsi zmagovalci, prejemniki nazi-
va Županovo vino od leta 2013 
do leta 2019, so ob tej prilož-
nosti iz rok župana občine Bre-
žice Ivana Molana prejeli po-
sebne pokale v trajno last. Po 
zaključenem uradnem delu je 
sledilo druženje ob degustaciji 
letošnjih Županovih vin z izme-
njavo mnenj, pridobivanjem no-
vih spoznanj za še boljše prihod-
nje sodelovanje ter s snovanjem 
novih idej za skupno promocijo 
lokalnih vin.

Po besedah kooordinatorja izbo-

Podelitev pokalov Županovo vino in 
predstavitev nove celostne podobe
V grajski kleti gradu Brežice je 13. novembra potekala podelitev pokalov zmagovalcem izbora Županovo vino, ki ga 
Občina Brežice oz. zanjo Zavod za podjetništvo, turizem in mladino, z namenom promocije kakovostnih lokalnih vin, 
izvaja od leta 2013. 

ra Županovo vino Romana Ma-
tjašiča, pomočnika vodje Od-
delka za družbene dejavnosti, 
gospodarstvo, kmetijstvo in ra-
zvoj Občine Brežice, je sicer v 

pravilniku določeno, da zma-
govalci izbora Županovo vino 
za posamezno leto prejmejo 
prehodni pokal, letos pa je bila 
sprejeta odločitev, da zmagoval-

ci poleg prehodnega pokala pre-
jemajo v trajno last za spomin in 
nadaljnjo spodbudo tudi pose-
ben pokal. 

Pri zboru Županovega vina so-
deluje vseh šest vinogradni-
ških društev v občini, in sicer  tri 
društva iz bizeljsko-sremiškega 
vinorodnega okoliša in tri iz do-
lenjskega vinorodnega okoliša. 
Letos se je s spremembo pra-
vilnika že uveljavljenima kate-
gorijama Županovega vina beli 
bizeljčan PTP in cviček PTP pri-
družila nova kategorija izbrano 

županovo vino, s ciljem predsta-
viti in promovirati odličnost sor-
tnih vin v brežiški občini.

Po sedmih letih izvajanja izbora 
Županovo vino je Občina Brežice 
predstavila novo celostno podo-
bo etiket in embalaže, ki jo je iz-
delala oblikovalka Tanja Prevej-
šek. Na embalaži je upodobljeno 
sotočje Krke in Save, ki simboli-
zira sodelovanje in povezovanje 
v občini. Logotip črke B predsta-
vlja B kot Brežice, B je tudi za-
četnica imena rimskega boga 

vina Bakhusa, hkrati pa oblika 
črke B spomina na številko 13, 
saj izbor Županovih vin poteka 
od leta 2013. Grozd s šestimi 
jagodami predstavlja vseh šest 
vinogradniških društev v obči-
ni. Poleg etiket za vina je izde-
lana tudi prestižna embalaža za 
izbrano županovo (sortno) vino 
in kartonasta embalaža za dvoj-
ček vin PTP – beli bizeljčan in cvi-
ček, saj občina promovira lokal-
na vina v obliki protokolarnih 
daril ob primernih priložnostih. 
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Organiziranje službe prvih posredovalcev 
Zdravstveni dom Sevnica, Občina Sevnica in Gasilska zveza Sevnica so pristopili k partnerskem oblikovanju in organi-
ziranju službe prvih posredovalcev. 

V začetku novembra je bila s 
podpisom Dogovora o aktivira-
nju prvih posredovalcev z ob-
močja občine Sevnica z na-
menom reševanja življenj z 
izvajanjem temeljnih postop-
kov oživljenja in uporabo avto-
matskega zunanjega defibrila-
torja (AED) vzpostavljena služba 
prvih posredovalcev. 
Prvi posredovalci so prostovolj-
ci občani, ki imajo opravljeno 
usposabljanje iz temeljnih po-
stopkov oživljanja, ki so ga op-
ravili v Zdravstvenem domu 
Sevnica. Aktivacijo prvega pos-
redovalca preko pozivnika in 
prejetega klica sproži Regijski 
center za obveščanje Brežice. 
Sistem obveščanja, prostore in 
organizacijo dela prvih posredo-
valcev je zagotovila Gasilska zve-
za Sevnica.

Temeljna naloga prvega pos-
redovalca je, da se pozivu na 

pomoč odzove v najkrajšem 
možnem času, prispe na kraj 
dogodka in nudi pomoč skla-
dno s svojim znanjem in navodi-
li zdravnika vse do prihoda služ-
be nujne medicinske pomoči. Pri 
tem tudi ves čas preko telefon-
ske zveze sodeluje z zdravnikom 
nujne medicinske pomoči.

Podpisniki dogovora, župan 
Srečko Ocvirk, direktorica Zdra-
vstvenega doma Sevnica Vla-
dimira Tomšič in poveljnik Ga-
silske zveze Sevnica Gašper 
Janežič so predstavili svoje po-
glede na projekt in naloge orga-
nizacije prvih posredovalcev. Vsi 
trije so izpostavili pomen hitrega 
odziva v primeru nesreče ali dru-

gega nenadnega dogodka. 

Sistemska ureditev mreže prvih 
posredovalcev na državni ravni 
še ni urejena. Kljub temu so se 
številne slovenske občine odlo-
čile za vzpostavitev službe prvih 
posredovalcev. Njihova po-
membna vloga je prepoznana 
predvsem na območjih terensko 
razgibanih občin, kjer je dostop 
oziroma odziv ekip nujne me-
dinske pomoči zaradi oddaljeno-
sti lahko tudi daljši od 15 minut. 
Prvi posredovalec lahko tako v 
primeru nesreče v svojem kra-
ju hitro priskoči na pomoč sok-
rajanom in tako omili posledice 
nesreče ali drugega nenadnega 
dogodka do prihoda nujne me-
dicinske pomoči. 

V zimskem času bodo objavljeni 
pozivi za izobraževanje in vključi-
tev občanov v mrežo prvih pos-
redovalcev. 

Reševanje poškodovanega sodelavca Komunale Sevnica, ki se je 
polil z neznano nevarno tekočino ter gašenje požara odpadkov, 
natančneje plastične embalaže, sta bila preizkusa letošnje občin-
ske gasilske vaje, ki je potekala pri Zbirnem centru za odpadke na 
Savski cesti v Sevnici.

Vaje, ki je potekala v or-
ganizaciji Občine Sevni-
ca in Gasilske zveze Sev-
nica, se je udeležilo 115 
gasilcev iz 11 prostovolj-
nih gasilskih društev, re-
ševalci nujne medicinske 
pomoči Zdravstvene-
ga doma Sevnica in po-
licisti Policijske postaje 
Sevnica.
Vsakoletna izvedba gasilske občinske vaje pomembno pripomore k 
utrjevanju znanja in usklajenega delovanja tako gasilcev kot reševal-
cev nujne medinske pomoči in policistov. Je tudi dobra priložnost za 
preverbo ustrezne postavitve hidrantov, ustrezno umeščene inter-
vencijske poti in drugih pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na od-
zivni čas in potek takšnih dogodkov v primeru, da bi se zares zgodili.

Podpisniki dogovora o prvih posredovalcih

Občina Sevnica med TOP 100 trajnostnimi 
destinacijami sveta
Občina Sevnica se je uvrstila na seznam 100 trajnostnih destinacij sveta (2019 Sustainable Destinations Top 100). Pri-
znanje podeljuje komisija, ki jo sestavljajo predstavniki enajstih mednarodnih organizacij, ki delujejo na področju ra-
zvoja trajnostnega turizma. 

Pridobitev mednarodnega turi-
stičnega znaka je dodatna po-
trditev, da je vizija destinacije 
Sevnica, opredeljena v Strate-
giji razvoja turizma, oblikovana 
ustrezno: destinacija Sevnica bo 
postala zelena butična destina-
cija za obiskovalca, ki išče razno-
lika in aktivna doživetja, mir in 
osebne koristi. 

Trajnostni, sonaravni turizem 
občutno manj obremenjuje 
okolje in nima negativnega vpli-
va na tiste, ki v lokalnem okolju 
živijo, delajo in skrbijo za njego-
vo lepo podobo. Prepoznavanju 
vloženega truda in prizadevanja 
pri urejanju domačega okolja 
in gostoljubnosti je namenjena 
tudi podelitev priznanj Moja de-
žela – lepa in gostoljubna. Dol-
goletni projekt Turistične zve-
ze Slovenije, v okviru katerega 
vsako leto poteka podelitev pri-
znanj na državni, regijski in ob-
činski ravni, je namenjen prav 
promociji urejenega in gosto-

Sevniški župan in direktorica zavoda KŠTM s plaketo

Tradicionalno srečanje z gospodarstveniki
V sklopu dogodkov ob občinskem prazniku je pred osrednjo slove-
snostjo v hotelu Ajdovec potekalo tradicionalno srečanje gospo-
darstvenic in gospodarstvenikov iz sevniške občine. 

Zbrane je uvodoma pozdravil župan Srečko Ocvirk. Nadalje sta zbra-
ne nagovorila tudi letošnja gosta srečanja, izvršni direktor Gospo-
darske zbornice Slovenije in državni svetnik, izvoljen v Državni svet 
kot predstavnik delodajalcev, Mitja Gorenšček in predsednik Obr-
tno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh. Gosta sta sprego-
vorila o aktualnih temah v gospodarstvu in podjetništvu ter ključ-
nih izzivih prihodnosti.  
Razvoj gospodarstva, poleg urejenega okolja in ustreznega delova-
nja javnih služb, pomembno prispeva k splošni družbeni blaginji. 
Gospodarstvo v lokalnem okolju ustvarja delovna mesta, zato je so-
delovanje javne skupnosti in gospodarstvenikov ključno za razvoj lo-
kalnega okolja. Srečanja gospodarstvenikov so tako dobra priložnost 
za izmenjavo mnenj in izkušenj ter dobra priložnost za povezova-
nje, tako med gospodarstveniki samimi, kot med gospodarstveni-
ki in lokalno skupnostjo. 

Osrednja gosta na srečanju gospodarstvenikov

Občinska gasilska vaja pri 
Zbirnem centru za odpadke

Pri občinski gasilski vaji je sodelovalo 
115 gasilcev

Zaščitna obleka gasilca varuje pred škodljivimi in strupenimi snovmi.

ljubnega domačega okolja, ki je 
temelj za uspešen razvoj turiz-
ma v posamezni lokalni skup-
nosti.  

Podelitev priznanj na državni 
ravni je potekala v sklopu Dne-
vov slovenskega turizma v Lju-
bljani, Turistična zveza občine 
Sevnica pa je v torek na sevni-
škem gradu podelila posebna 
občinska in regijska priznanja.

Zbrane je pozdravil sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk, ki je v svo-
jem nagovoru pohvalil trud Tu-
ristične zveze občine Sevnica in 
izpostavil, da k razvoju turizma 
v lokalnem okolju poleg turistič-

nih pripomorejo tudi vinogra-
dniška društva, aktivi kmečkih 
žena ter vsi drugi posamezniki 
in skupine, ki prispevajo k pope-
stritvi dogajanj v sevniški občini. 
Občinska komisija je posebno 
občinsko priznanje namenila 
Milošu Majcnu s Kmetije Maj-
cen za urejenost, gostoljubnost 
in splošen doprinos k turizmu 
ter Branku Knezu za dolgoletno 
aktivno sodelovanje pri dogaja-
nju na Logu in skrbi za lokalno 
okolje. Regijska komisija je pri-
znanja podelila posavskim kra-
jem v več kategorijah. V katego-
riji srednje mesto je prvo mesto 
zasedlo Krško, v kategoriji manj-
še mesto je prvo mesto zased-
la Sevnica, v kategoriji turistič-
ni kraj pa Kostanjevica na Krki. 

Zveza kulturnih društev Sevnica vsako leto podeljuje priznanja 
in Prešernove plakete Zveze kulturnih društev Sevnica za dolgo-
letno uspešno in odgovorno delo ter posebne uspehe in dosež-
ke na področju različnih oblik ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Ljubiteljska kulturna društva, skupine, krajevne skupnosti, javni 
zavodi in posamezniki lahko na podlagi Pravilnika o podeljevanju 
Prešernovih priznanj in plaket Zveze kulturnih društev Sevnica 
in razpisa, objavljenega na spletni strani www.obcina-sevnica.
si, podajo predloge za podelitev Prešernovih priznanj in plaket 
ZKD Sevnica, in sicer do 8. januarja 2020 na naslov: Zveza kul-
turnih društev Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica.

Prešernova priznanja in plakete bo Zveza kulturnih društev Sev-
nica podelila na osrednji proslavi ob kulturnem prazniku v sev-
niški občini, ki bo 7. februarja 2020 ob 18. uri v Kulturni dvo-
rani Sevnica.

Zbiranje predlogov za prejemnike Prešernovih 
priznanj in plaket ZKD Sevnica za leto 2019

Prejemniki regijskih in občinskih priznanj Moja dežela, lepa in 
gostoljubna
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Vse se je začelo pred štirimi desetletji – najprej se je porodila izjemna 
ideja, da se odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvo-
ju organizira druženje in delo. Pod strokovnim vodstvom in v okviru 
Centra za socialno delo so zaživele delavnice pod posebnimi pogoji, 
kot samostojen zavod pa VDC deluje od začetka tega tisočletja. »Od 
časov, ko so se ljudje ozirali za nami in smo se le tu in tam pojavljali 
v družbi, smo prišli do tega, da nas ljudje sprejemajo kot vsakdanji 
del družbenega okolja. Od skromnih začetkov z manj kot desetimi 
uporabniki je naš VDC zrastel na 105 uporabnikov, prav tako raste 
tudi interes za institucionalno varstvo. Od dveh uporabnikov v sredini 
prejšnjega desetletja je danes v Bivalni enoti 20 uporabnikov storitve 
institucionalnega varstva,« pojasni Andrej Romih, direktor VDC Krško 
– Leskovec.

Vse od začetka je sedež Varstveno delovnega centra na Ulici Staneta 
Žagarja 4 v Leskovcu pri Krškem. Trenutno je zaposlenih 41 javnih 
uslužbencev, od tega so štirje zaposleni v zdravstveni negi, osem v 
institucionalnem varstvu in dva v okviru javnih del.

VDC Krško – Leskovec je javni socialnovarstveni zavod, ki izvaja 
storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, 
institucionalnega varstva in zdravstvene nege.

VDC Krško – Leskovec ima štiri enote: Enota Leskovec, Enota Bre-
žice in Enota Sevnica, v katerih izvajamo storitve vodenja, varstva 
in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ter Bivalna enota, kjer izva-
jamo zdravstveno nego in 16-urno institucionalno varstvo, med vi-
kendi in prazniki pa 24-urno varstvo. 

KAJ DELAMO V VDC?

Poleg vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji izvajamo 
tudi:
• ostale dejavnosti: nadstandardne (letovanje na morju), prosto-

časne (gospodinjska, računalniška, likovna, plesno-glasbena delav-
nica, bralna značka, folklorna skupina) in športne dejavnosti (sode-
lovanje na MATP, Specialni olimpijadi Slovenije) in projektno delo, 
kamor so se uporabniki vključevali prostovoljno;

• sodelujemo z okoljem – z vrtci, šolami, knjižnicami, DSO, CSD, raz-
ličnimi društvi v posavskih občinah;

• trenutno sodelujemo v treh projektih, ki so financirani s strani EU 
–  »Most«, »PEGAS« in »Center aktivnosti invalidnih oseb«.

KOMU JE NAMENJENO?

Osebam z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, starejšim od 18 
let, ki imajo odločbo o invalidnosti po Zakonu o socialnem vključe-
vanju invalidov (ZSVI).

KDO IN KAKO SE NAM LAHKO PRIDRUŽI?

Vključijo se lahko osebe, ki imajo priznan status in odločbo »komisije 
za usmerjanje oseb s posebnimi potrebami«. Vključitev je prostovolj-
na. Izpolni se prošnja za vključitev ali premestitev v storitev vodenje in 
varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ali prošnja za sprejem ali 
premestitev v institucionalno varstvo.

KRONOLOGIJA

Takratne Delavnice pod posebnimi pogoji so prvič odprle svoja vra-
ta 3. decembra 1979 v Leskovcu pri Krškem in 17. decembra 1979 v 
Sevnici. V tem prvem mesecu se je v Leskovcu vključilo 11 uporabni-
kov. Vsak začetek je težak, sama dejavnost še ni bila v zadostni meri 
definirana, tako da so bili zaposleni bolj ali manj prepuščeni lastni 
iznajdljivosti.

Število uporabnikov se je povečevalo iz leta v leto, prostorski pogoji 
so bili vse slabši. Leta 1996 se je pričela dolgo pričakovana adaptaci-
ja prostorov in februarja leta 1997 smo se preselil v prijetne prostore, 
dobili primerne pogoje za delo in nadaljnji razvoj dejavnosti. Takrat 
smo se že imenovali Varstveno delovni center Krško – Leskovec in smo 
delovali  kot enota Centra za socialno delo Krško. Vključenih je bilo že 
26 uporabnikov in lahko smo pričeli sprejemati tudi odrasle osebe s 
težjo motnjo v duševnem razvoju. 

Sledili smo tudi potrebam odraslih oseb z motnjami v razvoju in njiho-
vim družinam po odprtju prve stanovanje skupine, ki bi zagotavljala 
celodnevno institucionalno oskrbo v Posavju. Prostore smo uredili s 
sredstvi donatorjev v drugi stavbi stare OŠ in leta 1997 sprejeli prvega 
uporabnika. Dejavnost smo pričeli izvajati kot projekt »Pomoč ose-
bam in družinam s posebnimi potrebami v občini Krško«. Občina je 
projekt podprla tudi finančno, nekaj sredstev smo pridobili tudi na 
razpisih pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

V okviru stroke so tekla že tudi načrtovanja za postavitev mreže 
Varstveno delovnih centrov v Sloveniji, s katero bi storitev približali 
uporabniku in z oblikovanjem javnih zavodov omogočili še hitrejši 
razvoj dejavnosti. 

• 1. januarja 2000 je zaživel Javni zavod Varstveno delovni center Kr-
ško – Leskovec. Bili smo med prvimi štirimi v Sloveniji, ki smo bili iz 
enote oblikovani v samostojni javni zavod. Dobili smo nalogo, da v 
Posavju zagotovimo enakomeren razvoj dejavnosti. 

• 7. marca 2000 smo priključili našemu zavodu Enoto VDC Sevnica, ki 
je delovala pod okriljem INDE d.d. Sevnica.

• 9. maja 2001 so se uporabniki iz Enote Sevnica preselili v nove, pri-
mernejše prostore.

• Hkrati so potekale tudi priprave za odprtje Enote Brežice.
• V juniju 2002 smo pričeli z izvajanjem dejavnosti v Brežicah in vklju-

čili prvih devet uporabnikov.
• V letu 2000 smo redno dejavnost preoblikovali v enoto Stanovanjska 

skupina, v kateri izvajamo celodnevno institucionalno oskrbo in v ka-
tero je bilo takrat vključenih osem uporabnikov iz Posavja, občasno 
pa so se v okviru projekta vključili še trije uporabniki.  

Že od vsega začetka se je kazala potreba po aktivnem preživljanju 
prostega časa. Začetna druženja ob plesu, petju in športnih igrah 
so preraščala v redne, organizirane in načrtovane aktivnosti v obliki 
delavnic, ki so uresničevale različne interese naših uporabnikov. Vse 
pogosteje so se v prostočasne aktivnosti vključevali zunanji sodelavci, 
strokovnjaki na plesnem, glasbenem, literarnem, športnem področju 
ter na področju socialnih veščin in spretnosti komuniciranja. Vsakolet-
na letovanja, izleti, pikniki, praznovanja rojstnih dni, sodelovanja na 
različnih prireditvah v okviru občin in krajevnih skupnosti so postali 
del našega rednega programa.

NAŠI NAČRTI ZA PRIHAJAJOČE LETO

V letu 2020 načrtujemo odprtje nove bivalne enote v Brežicah ter se-
litev v primernejše prostore v enoti Sevnica. Poleg boljših pogojev za 
uporabnike jim želimo ponuditi še boljše programe in storitve, da bo 
njihovo bivanje pri nas prijetno, raznoliko, prijazno, delovno in tudi 
zabavno.

40 let Varstveno delovnega 
centra Krško – Leskovec
Varstveno delovni center (VDC) Krško – Leskovec je socialnovarstveni zavod za osebe z motnjo v duševnem in telesnem 
razvoju, ki že 40 let s svojimi storitvami zagotavlja integracijo teh oseb v lokalno okolje.

Vtisi prvega uporabnika
»Bilo je mrzlo decembrsko jutro, 3. decembra 1979, ko sem 
vstopil v delavnico. Pripeljala sta me mama in oče. Delavnica 
je bila lepo razsvetljena, bil sem prvi, za mano so prišli še os-
tali uporabniki. Sprejeli so nas strokovna delavka in zaposleni. 
Na mizi je čakalo delo, sestavljali smo križne vloge za TES. Bili 
smo bolj tiho, nismo se še poznali med seboj in nismo vedeli, kaj 
nas čaka. Ti občutki so se iz dneva v dan spreminjali, delavnico 
smo kmalu vzeli za svojo. Še bolj smo se zbližali na igrišču in 
ob poslušanju glasbe. Že v decembru smo kupili plošče naših 
najljubših ansamblov.« Tako je svoje vtise ob vstopu v delavnico 
pred 40 leti strnil uporabnik Sandi.

Sedež zavoda in zaposleni

Jesenski izlet uporabnikov v Ljubljano
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KRŠKO – Učenci Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja se z 
mentorji že deset let udeležujejo mednarodne jadralne re
gate flote miru in tolerance. V jubilejnem letu so fotografske 
utrinke z jadranj učencev in njihovih mentorjev 7. novem
bra prikazali skozi razstavo v avli krškega hrama kulture.

Že desetletje trajajoč projekt, ki se mu na šoli pridružujejo v so-
delovanju z Zavodom RS za šolstvo, je poimenovan Mirno morje. 
Gre za največji mirovno-jadranski projekt, namenjen otrokom in 
mladostnikom iz socialno ogroženih okolij, otroških in mladin-
skih domov ter ustanov za otroke z motnjami v telesnem in du-
ševnem razvoju. Kot je povedala Meta Habinc, ena izmed treh 
koordinatork projekta vsakoletne flote miru, ki se zvrsti v me-
secu septembru, ta poteka že od leta 1994, ko je bil projekt usta-
novljen z namenom, da bi skozi jadranje povezali otroke z voj-
nih območij balkanskih držav, na krški šoli pa so se projektu na 
pobudo Ide Slapšak, matere enega izmed tedaj šolajočih se ot-
rok, pridružili leta 2009. Regata je z leti prerasla v pravcato flo-
to, saj se je zadnjih deset let udeležuje že 900 otrok in mlado-
stnikov različnih narodnosti, ki bivajo na več kot 110 jadrnicah. 
Letošnjo krško ekipo, ki se je udeležila enotedenskega jadranja, 
so ob mentoricah sestavljali po dve učenki in učenca šole ter dva 
uporabnika Varstveno delovnega centra Leskovec – Krško. Ha-
binčeva je ob predstavitvi projekta še izpostavila, da plovba po 
morju in življenje na jadrnici zahtevata od posadke sodelova-
nje, medsebojno skrb in spoštovanje, pridobivanje novih veščin, 
hkrati pa gre v primerjavi z vsakdanjikom na kopnem za drugač-
no preživljanje prostega časa, v katerem se mladi učijo različnih 
fizičnih in socialnih veščin, obvladovanja strahu, predvsem pa je 
dragocen čas, ki ga na jadrnicah preživijo tudi z otroki iz drugih 
držav in stkejo nova znanstva. 
Otvoritve razstave so se z družinami udeležili tako sedanji kot 
nekdanji učenci, udeleženci jadranja, pa tudi skiperji jadrnic, s 
katerimi plujejo že desetletje, zato je bilo snidenje z njimi nadvse 
prisrčno. Učenci šole so otvoritev razstave pospremili z glasbe-
nim programom, nekaj mladih jadralcev pa je ob tej priložnosti 
zbranim strnilo tudi svoja doživetja na plovbah. O pomenu pro-
jekta, ki skozi terapevtski program pri udeležencih krepi samo-
podobo in pozitiven odnos do življenja, sta poleg koordinatoric 
Mete, Ide in Danice spregovorila tudi ravnateljica šole dr. Bar
bara Smolej Fritz in ustanovitelj oziroma pionir projekta v Slo-
veniji Mirko Wudler iz Zavoda Mirno morje, kateremu je pripa-
dala tudi čast, da je zarezal v jubilejno torto.
 Bojana Mavsar

Krčani že desetletje na floti miru

Krški jadralci s skiperji in mentoricami ob odprtju razstave

KRŠKO – Na Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja so 15. novem-
bra v sklopu tradicionalnega slovenskega zajtrka od družbe Kos-
tak in Zavoda KNOF prevzeli donacijo v znesku 838 evrov, koli-
kor sta zavod in družba zbrala v projektu Odgovorna svečka. Kot 
je ob predaji donacije povedala Samantha Zobec iz Kostaka, so 
pred mesecem novembrom pozvali občane, da namesto plastičnih 
sveč obeležijo spomin na grobovih svojcev z leseno ali t. i. odgo-
vorno svečko ter pri tem prispevajo prostovoljna sredstva za pro-
grame na navedeni šoli, saj želijo, je k temu dodal Kristijan Pino
sa, mentor trajnostnega razvoja pri KNOF-u, zmanjšati negativni 
vpliv plastičnih sveč in njihovega odlaganja, hkrati pa osveščati 
prebivalstvo, predvsem mlade, o pomenu ekologije. Sredstva iz 
naslova odgovorne svečke bodo namenili za dober namen, je po-
udarila ravnateljica šole dr. Barbara Smolej Fritz, saj jih bodo 
dodali k že zbranim sredstvom za nakup folklornih noš za šolsko 
folklorno skupino. B. M.

»Odgovorna svečka« za folkloro

Barbara Smolej Fritz, Samantha Zobec in Kristijan Pinosa ob 
predaji donacije



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 24, četrtek, 21. 11. 201922 ŠPORTNO POSAVJE

BUŠEČA VAS – Društvo upokojencev Brežice je v počastitev 
praznika občine Brežice 14. oktobra na novem kegljišču v 
Bušeči vasi organiziralo turnir v kegljanju s kroglo na vrvici 
(rusko kegljanje). Kegljanja se je udeležilo šest moških in tri 
ženske ekipe iz Posavja. Zbrane sta nagovorila podpredsednica 
DU Brežice Milka Cizelj in predstavnik tekmovanja iz Bušeče 
vasi. Po pričakovanju sta v ženski in moški konkurenci 
zmagali ekipi DU Brežice, drugo mesto so pri moških osvojili 
člani DU Dobova – Kapele in tretje domačini iz Bušeče vasi, 
pri ženskah pa sta bili drugi in tretji obe ekipi Bušeče vasi. Po 
dveh krogih kegljanja je sledila podelitev pokalov in priznanj 
najboljšim. Organizatorji upajo, da bo turnir v Bušeči vasi 
postal tradicionalen. M. Barbič 

KRANJ, KRŠKO – 17. novembra je v Kranju potekalo državno 
prvenstvo za paraplavalce, starejše od 19 let, in veterane, ki so 
tekmovali integrirano, v 50-metrskem bazenu. Kar trije člani 
Športnega društva Plavalček so postali dvakratni državni 
prvaki: Maj Režman na 50 m in 100 m prsno v kategoriji SB14, 
Rok Slapšak na 50 m delfin in 50 m prsno v kategoriji C21 ter 
Ivan Lesnika na 50 m in 100 m prsno v kategoriji SB8, Andrej 
Bibič pa se je boril po svojih najboljših močeh na 50 m in 100 
m prsno v kategoriji SB14. Vir: ŠD Plavalček

BREŽICE – Badmintonski klub Brežice v sodelovanju z Badmin-
tonsko zvezo Slovenije in Občino Brežice ter nekaterimi spon-
zorji od danes do nedelje v brežiški večnamenski športni dvorani 
drugo leto zapored organizira turnir Victor Slovenia Future Seri-
es 2019, na katerem bo nastopilo približno 200 igralcev badmin-
tona. Potem ko je lani v Brežicah potekal prvi tak turnir z ude-
ležbo 150 igralcev iz 30 držav, so letos organizatorji – tudi zaradi 
dobre organizacije – prejeli kar blizu 300 prijav iz 42 držav, a jih 
bo zaradi omejenih časovnih kapacitet nastopilo sto manj. Da-
nes, prvi dan tekmovanja, so na sporedu kvalifikacije, jutri prvo 
in drugo kolo, v soboto četrtfinalni in polfinalni dvoboji, v nede-
ljo pa sledi še pet finalnih tekem v kategorijah moški posamezno, 
ženske posamezno ter moške, ženske in mešane dvojice. Na tur-
nirju bodo nastopili vsi najboljši slovenski badmintonisti. Prvi 
nosilec pri moških je najboljši slovenski igralec ta hip Miha Iva
nič (148. mesto na svetovni lestvici), drugi nosilec je lanskoletni 
zmagovalec Luka Milić iz Srbije. Pri ženskah lanskoletne zmago-
valke iz Španije ne bo, tako da bo prva nosilka igralka iz Francije 
Yaelle Hoyaux, od Slovenk je deseta nosilka Lia Šalehar, takoj 
za njo Petra Polanc, nastopila pa bo tudi lanska finalistka Kaja 
Stanković. Ena od evropskih velesil v badmintonu je zagotovo 
Danska, ki bo v Brežicah nastopila s številno zasedbo.  R. R.

V Brežicah bodo frčale perjanice

BREŽICE – Za športnimi strelci je v tekmovanju za Pokal Slo
venije že drugi turnir, posavski moštvi iz Brežic in Sevnice pa 
v disciplini zračna pištola nastopata zelo uspešno. 

V 1.A državni članski ligi Sevničani samo za eno točko zaosta-
jajo za vodilnim moštvom iz Rečice pri Laškem, Brežičani pa na 
6. mestu tudi ne zaostajajo veliko. Prvi nastopajo v postavi Blaž 
Kunšek, Klemen Juvan in mladinec Aleš Mitja Janc, Brežiča-
ni pa v standardni postavi Matej Krajnčič, David Rožman in 
Anže Gmajnič. Jugovzhodna regija ima v tej sezoni prvič v zgo-
dovini v 1.A državni ligi kar tri predstavnike. Poleg obeh posa-
vskih moštev se je na najvišjo raven letos prebila še ekipa Gor-
jancev iz Novega mesta.
V ligah mladih so imeli Brežičani tokrat zaradi poškodb in bolez-
ni velike težave pri sestavi ekip, a so tudi s pomočjo »rezervistov« 
obakrat stopili na stopničke. Na najvišjo je pri kadetinjah drugič 
v tej sezoni, skupno pa že šestič zapored, stopila Sara Ščuri, nje-
na klubska kolegica Nasiha Žilić pa je bila tretja. V ekipi je po-
leg njiju nastopil še David Bratanič. V mladinski konkurenci so 
bili Sevničani (Aleš Mitja Janc, Liam Kovačič, Miha Janc) drugi, 
Brežičani (Pia Srpčič, Urška Gmajnič, Žan Kos) pa tretji. Pia in 
Aleš Mitja sta med posamezniki osvojila 3. mesto. Po dveh tur-
nirjih lig mladih so med mladinci Sevničani na drugem, Brežiča-
ni pa na tretjem mestu. Posamično je A. M. Janc četrti in Kovačič 
peti, Srpčičeva in Gmajničeva pa tretja oz. četrta. Med kadeti je 
brežiška ekipa druga, posamično vodi Ščurijeva, Žiličeva je tre-
tja, Zorkova pa šesta.  E. S./P. P.

Posavski strelci v vseh 
kategorijah pri vrhu

Levo sevniška in desno brežiška mladinska ekipa na zmago-
valnem odru

MRTVICE – Zaključila se je druga sezona posavske nogometne 
lige na travi (Posavje travnata liga), v kateri je tekmovalo sedem 
ekip (ŠD Mrtvice kot nosilec lige, ŠD Nova vas, Beni Team – ŠD 
Sobenja vas, ŠD Oblak, ŠD Boršt, Artiče Mana Relive in ŠD Oreho-
vec), torej ekipe iz občin Krško, Brežice in Kostanjevica na Krki. 
Odigranih je bilo 42 tekem in na koncu pestre sezone si je na 
zadnji tekmi pokal za najboljšo ekipo priigrala ekipa Beni Team 
– ŠD Sobenja vas, ki je v napeti končnici na igrišču Mrtvice pre-
magala lanskoletnega zmagovalca lige ŠD Nova vas z rezultatom 
2:1. Najboljši strelec sezone je s 17 goli postal Matevž Sodič (ŠD 
Nova vas), pokal za najboljšega asistenta lige je dobil Janez Pavel 
Vrčko (ŠD Mrtvice), najboljši golman pa je postal Marko Tom
še (Beni Team – ŠD Sobenja vas). Koordinatorji lige Jernej Milar 
(vodja lige), Tadej Masić (tehnična podpora) in Domen Krko
vič (vodja disciplinske komisije) tudi drugo leto lige ocenjujejo 
kot zelo uspešno. Vse sodelujoče so pohvalili tudi za »fair play«, 
saj niso zabeležili večjih kršitev športnih načel. Razmišljajo pa že 
o sezoni 2020, za katero se morajo zainteresirane ekipe prijavi-
ti do vključno 23. 2. 2020, število ekipa pa je omejeno na osem.
 Vir: ŠD Mrtvice

Zaključena druga sezona PTL

Zmagovalna ekipa Beni Team – ŠD Sobenja vas

ABU DHABI, GLOBOKO – V času od 16. do 24. novembra v Abu 
Dhabiju (Združeni arabski emirati) poteka svetovno prvenstvo 
v ju-jitsu, na katerem so nastopili tudi štirje člani DBV Katana iz 
Globokega. Najprej sta na blazine stopila Tadej Zobarič in Anej 
Rožman, ki sta tekmovala v kategoriji kadetov duo moški pari. 
Fanta sta pokazala dobre borbe, vendar jima je zmanjkalo ne-
kaj športne sreče in sta osvojila končno 7. mesto. Nato sta na-
stopili še Jedert Jevševar in Maruša Rus v kategoriji mladink 
duo ženski pari. V zelo močni konkurenci sta najprej premagali 
nasprotnici iz Nemčije, nato aktualni svetovni prvakinji iz Belgi-
je, na poti do finala pa še nizozemski par. V finalu sta ju pričaka-
li nasprotnici s Tajske, ki sta jim morali globoški dekleti po zelo 
napeti borbi priznati premoč. Z osvojenim drugim mestom sta 
tako lanskemu naslovu evropskih prvakinj dodali še naslov sve-
tovnih podprvakinj. Na tekmovanju ju je spremljal trener Jure 
Žabjek. V ponedeljek, 25. novembra, bodo Kataninim tekmoval-
cem pripravili sprejem v športni dvorani OŠ Globoko.
  Vir: DBV Katana

Jedert in Maruša do naslova
svetovnih podprvakinj

Jedert in Maruša (levo) na drugi stopnički zmagovalnega odra

Trenuten pogled na lestvico 
2. slovenske nogometne lige 
kaže, da NK Krško in NK Bre-
žice Terme Čatež loči 18 točk 
oz. sedem mest. Nogometaši 
Krškega se namreč nahajajo 
na 6. mestu, v zadnjem krogu 

so na tekmi proti ravenskemu 
Fužinarju, ki so jo na domačem 
stadionu odigrali minuli torek, 
zaradi razmočenega igrišča tri 
dni kasneje od predvidenega, 
klonili z 0:1 in tako izgubili ne-
posreden dvoboj za 5. mesto. 
Odkar so dosegli zmago v Bre-
žicah, so trikrat zmagali, dvak-
rat igrali neodločeno in štiri-
krat izgubili. Lahko bi rekli, da 
igrajo bolj po sistemu toplo-

Pred zaključkom jesenskega dela
KRŠKO, BREŽICE – Danes minevata točno dva meseca od posavskega nogometnega derbija, ki je prinesel 
gostujočo zmago Krškega proti Brežicam. Od takrat sta oba posavska drugoligaša odigrala še precej tekem, 
več zmag so dosegli Krčani, Brežičani pa si tudi počasi, a vztrajno nabirajo še kako pomembne točke v boju 
za obstanek.

-hladno. Po 18 odigranih tek-
mah imajo tako na svojem »ra-
čunu« devet zmag, tri remije in 
šest porazov, če prenesemo v 
točke, to pomeni 30 točk, z gol 
razliko 34:21. Trenutno zaos-
tajajo recimo deset točk za vo-

dilnim Koprom. Igralci Brežic 
so na drugi strani po derbiju 
s Krškim enkrat zmagali, pet-
krat remizirali in trikrat iz-
gubili. Na 13. mestu imajo 12 
točk (razmerje zmag, remijev 
in porazov je 2-6-9, gol razli-
ka: 9:25), predvsem bode v oči 
samo devet doseženih golov na 
17 tekmah, s čimer so najmanj 
učinkovita ekipa med vsemi 16 
drugoligaši. So pa Brežičani na 

zadnjih šestih tekmah nepo-
raženi (ena zmaga, pet neod-
ločenih, na zadnjih štirih tek-
mah so vsakič iztržili točko, in 
to tudi proti ekipam, ki zase-
dajo vrh lestvice, kar daje upa-
nje na še boljše predstave). 
Kot kaže, bo boj za obstanek 
še zelo vroč, saj zadnjeuvršče-
ni Dravograd za njimi zaostaja 
samo tri točke. Varovance tre-
nerja Simona Sešlarja (nek-
danji slovenski reprezentant 
je med sezono na brežiški klo-
pi zamenjal Vitomirja Butor
ca, kar se je očitno izkazalo za 
smelo potezo) prihajajoči vi-
kend, ko bo odigran še zadnji 

krog v jesenskem delu prven-
stva, čaka domača tekma rav-
no proti Dravograjčanom, te-
den kasneje sledi še zaostala 
tekma prav tako doma proti 
Roltek Dobu. Krški nogome-
taši se bodo pomerili v gosteh 
proti klubu Jadran Dekani, nji-
hov trener Iztok Kapušin bo 
lahko računal tudi na trenutno 
najboljšega strelca 2. SNL Lo
vra Čirjaka, ki je zaenkrat za-
bil 14 golov. Preostalih 11 kro-
gov bodo odigrali spomladi, še 
en posavski derbi, tokrat v Kr-
škem, bo na sporedu v začetku 
aprila 2020. 
 R. Retelj

Brežičani so pretekli vikend odigrali 1:1 v Beltincih (foto: FB 
NK Brežice 1919).
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Omenjeni natečaj je 12. leto za-
pored organizirala posavska 
podružnica Slovenskega pro-
testantskega društva Primož 
Trubar v soorganizaciji Posa-
vskega muzeja Brežice, Val-
vasorjeve knjižnice Krško in 
Osnovne šole Jurija Dalmati-
na Krško. Tokratni gostiteljici 
sta bili OŠ Krmelj ter Knjižnica 
Sevnica, kjer se je 12. novem-
bra odvijala zaključna slove-
snost s podelitvijo t. i. Dalma-
tinovih značk (oblikovane kot 
zapestnice s faksimilom pod-
pisa Jurija Dalmatina), pri-
znanj in knjižnim darilom Za-
voda Neviodunum iz Krškega. 
O prispelih likovnih delih je 
spregovorila predsednica po-
savske podružnice Slovenske-
ga protestantskega društva 
Primož Trubar in direktori-
ca Posavskega muzeja Breži-
ce Alenka Černelič Krošelj, 
o literarnih delih pa direkto-
rica sevniške knjižnice Anita 
Šiško. Priznanja in nagrade so 
podeljevali direktorica Valva-
sorjeve knjižnice Krško Urška 
Lobnikar Paunović in biblio-
tekarka Polona Brenčič, rav-
nateljica krške osnovne šole 
Valentina Gerjevič, članica 
posavske podružnice Sloven-
skega protestantskega društva 
Sonja Levičar, ravnateljica OŠ 
Krmelj Gusta Mirt in predse-

BRESTANICA – V dvorani Osnovne šole Adama Bohoriča Bre
stanica so 8. novembra pripravili prireditev »Stoji učilna zi
dana« ob izidu brošure o zgodovini svoje šole.

Slavnostni večer se je pričel s pozdravom povezovalke večera 
Sare Železnik, nato je sledil pester program, pri katerem so so-
delovali tudi učenci 6. razreda osnovne šole pod vodstvom Mile
ne Žičkar Petan. Uvodna plesna točka v tradicionalnih oblačilih 
je zbrane popeljala v čas Adama Bohoriča, nato so sledili prizo-
ri iz vsakdanjega življenja v tedanjem Rajhenburgu, v eni izmed 
točk je bil upodobljen tudi Adam Bohorič, ki je zbranim govoril 
o pomenu pisane besede. Sledile so pevske točke šolskega zbo-
ra pod taktirko učiteljice glasbe Anotnije Germ. Med drugim so 
zapeli tudi znamenito pesem Stoji učilna zidana. 
Povezovalka večera Sara Železnik je med posameznimi točkami 
orisala vsebino brošure z naslovom »Šola v Rajhenburgu – Bre-
stanici«; zbranim je predstavila zgodovino šole, njene lokacije v 
preteklosti ter ravnatelje, ki so zaznamovali delovanje in razvoj 
šole. Ob koncu večera je sklepne misli in zahvale ob izidu brošure 
z občinstvom delila še predsednica KD Svoboda Brestanica Mar
gareta Marjetič. Dejala je, da so v brošuri zbrani »pomembni 
podatki o razvoju šole« in dodala, da je pričujoča brošura nasta-
la z namenom, da se »dogodki razvrstijo in se jih iztrga pozabi«. 
Glede na dejstvo, da bomo prihodnje leto obeležili 500. obletnico 
rojstva Adama Bohoriča, je Marjetičeva zaključila večer z mislijo 
Alberta Einsteina: »Vse čudovite stvari, ki se jih naučimo v šolah, 
so delo mnogih generacij.« Obiskovalci prireditve so lahko vze-
li izvod brošure, ki je na njih čakala v preddverju, kot je poveda-
la Marjetičeva, pa bodo vsak po en izvod brošure prejeli tudi vsi 
šolarji Osnovne šole Adama Bohoriča.  A. K.

SEVNICA – Do 3. decembra so v Knjižnici Sevnica na ogled likovna in literarna dela učenk ter učencev posa
vskih osnovnih in srednje šole, ki so ustvarjali na temo protestantizma v okviru likovno-literarnega nate
čaja »Na obisku pri Juriju Dalmatinu«.

dnik Slovenskega protestant-
skega društva Primož Trubar 
Matjaž Gruden.

Na likovnem natečaju »Na obi-
sku pri Juriju Dalmatinu« je so-
delovalo 12 posavskih osnov-
nih šol z 69 likovnimi deli, ki 
jih je pod vodstvom 21 men-
toric ustvarjalo 77 učenk in 
učencev. Strokovna komisija 
je nato izbrala 17 likovnih del, 
za katere so učenke in učen-
ci prejeli priznanja in nagra-
de. Na literarnem natečaju je 
sodelovalo šest osnovnih šol 
ter ena srednja s 24 literarni-
mi deli in med njimi je komi-

sija desetim podelila posebno 
priznanje.

Pomen reformatorjev za 
obstoj slovenskega jezika

Vodja oddelka za družbene 
dejavnosti na Občini Sevnica 
Mojca Sešlar je bila v svojem 
nagovoru  kritična do odnosa, 
ki ga gojimo do slovenskega 
jezika, saj vanj prodira vedno 
več tujih, predvsem angleških 
besed, na nekaterih fakultetah 
ni več slovenskih knjig, ampak 
je na voljo samo tuja literatura 
in ko potujemo v tuje države, 
se prilagodimo tujejezičnemu 

okolju in prilagodimo se tudi, 
ko pridejo k nam gostje – tujci. 
»Premalo smo ponosni na naš 
jezik!« je poudarila. Podob-
no kritičen je bil tudi predse-
dnik Slovenskega protestant-
skega društva Matjaž Gruden: 
»Brez reformatorjev, uporni-
kov vseh vrst in manjšinsko 
drugače mislečih Slovenci svo-
je države in uradno priznane-
ga jezika verjetno sploh ne bi 
imeli, ponižno bi se klanjali in 
služili vsakokratnemu gospo-
darju ter se brez lastne države 
bolj ali manj neuspešno bori-
li za svojo suverenost ter med-
narodno priznanje.« Zbrane je 
nagovorila tudi ravnateljica OŠ 
Krmelj Gusta Mirt, ki je pouda-
rila, da na šoli s kakovostnim 
izobraževanjem in spoštljivimi 
medsebojnimi odnosi skrbijo 
za vsestranski razvoj vsakega 
posameznika.

V spremljevalnem kulturnem 
programu so se predstavili 
učenke in učenci GŠ Sevnica 
ter OŠ Krmelj, zbrane pa sta v 
preteklost popeljala Aljaž Arh, 
ki je upodobil Jurija Dalmati-
na, in Filip Černelč kot Adam 
Bohorič. Program je povezova-
la Ines Colner, učiteljica raz-
rednega pouka na OŠ Krmelj. 

 Smilja Radi

Nagrajenci literarnega in likovnega natečaja »Na obisku pri 
Juriju Dalmatinu« na stopnišču sevniške knjižnice, ki je bila 
tokrat skoraj premajhna za številne obiskovalce.

Stoji učilna zidana v Brestanici

V eni izmed točk je nastopil tudi lik Adama Bohoriča.

TURNIR V NAMIZNEM TENISU

Vabljeni na namiznoteniški turnir. Najboljše čakajo 
tudi nagrade. Prijave na: matic.plankar@mc-krsko.si 
Prijavnine ni!

MC Krško, sobota, 23. 11., od 16.00 dalje.

IZMENJEVALNICA

Dogodek bo potekal po principu »prinesi - odnesi«. 
Prinesi svoje obleke, igrače, dodatke, ki jih ne 
potrebuješ več, in si izberi nov kos.  
Info: barbara.masnik@mc-krsko.si 

MC Krško, ponedeljek, 25. 11., od 15.00 do 18.00.

POVEZOVALNA KOMUNIKACIJA: Ustvarjanje 
skrbnih, spoštljivih in opolnomočenih odnosov 

Predavanje iz cikla Pot do sreče obstaja bosta izvedla: 
Dmitriy Kopina in Jaka Kovač. 
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD Krško.

Kulturni dom Krško, ponedeljek, 25. 11., ob 18.00.

MC DIRENDAJ: IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV

Na brezplačni otroški ustvarjalni delavnici bomo 
izdelovali adventne venčke.
Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si 

MC Krško, sobota, 30. 11., od 10.00 do 12.00.

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

ODPIRALNI ČAS
INFO TOČKE MC KRŠKO
PON – PET: od 14.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

ODPIRALNi ČAS:
BARA MC KRŠKO
PON – ČET : od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

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

Spet obiskali Jurija Dalmatina
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BREŽICE – V galeriji Posavskega muzeja Brežice je 6. novem
bra potekalo odprtje slikarske razstave z naslovom Neven
ka in sošolci, na kateri poleg Nevenke Nestić Rušković raz
stavljajo še Milan Marin, Drago Leskovar, Stanislav Makuc 
in Irena Čmer.

Vsi našteti so se ob Nevenki Nestić Rušković odločili za vpis na 
Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Lju-
bljani, ko je bil precejšen del njihovega ustvarjalnega življenja na 
različnih področjih že za njimi, v rani mladosti pa jim študij na 
akademiji iz različnih razlogov ni bil omogočen. Svoje sanje so na 
akademiji s pridnostjo ustvarili, verjeli v svoje danosti, talente in 
dokazali, da nikoli ni prepozno poseči po več v življenju in do-
seči svoje cilje. Kot je povedala Nestić Ruškovićeva, so si bili kot 
sošolci v pomoč in v oporo: »Vsa ta leta študija v Ljubljani smo 
skupaj ustvarjali in se družili. Dve leti po končanem šolanju na 
akademiji se danes spet družimo, tokrat tudi z vami in vam na 
naši skupni razstavi predstavljamo svoja dela. Hvala Posavske-
mu muzeju Brežice in direktorici Alenki Černelič Krošelj, da so 
nam našo predstavitev omogočili.« Razstavo  je predstavila in jo 
odprla omenjena direktorica muzeja. Povedala je, da so pet raz-
ličnih slikarskih pogledov na svet ter raznolikih pristopov razde-
lili v tri galerijske prostore, vsak je dobil svoj del, v tretjem pro-
storu pa so vseh pet še soočili.
V likovne doživljaje petih umetnikov sta številne ljubitelje 
umetnosti pospremili Nevenkina vnukinja Rea Doria Bergant 
(mlada klarinetistka, ki se kali v Glasbeni šoli Brežice, mentor 
prof. Igor Požar) ob klavirski spremljavi prof. Pierine Cavalli
ere Mršić. Razstava – odprtja se je v imenu občine udeležila po-
džupanja Mila Levec – bo odprta do slovenskega kulturnega pra-
znika 2020. N. J. S., foto: Oliver Rušković

Razstavljajo Nevenka in sošolci

Černelič Krošljeva in vseh pet razstavljavcev

Kot je ob otvoritvi razstave 
Damjan Žibert povedal v po-
govoru z bibliotekarko krške 
knjižnice Polono Brenčič, si 
je kot samouk pridobival fo-
tografsko teoretično znanje in 
se seznanjal z novostmi foto-
grafske opreme na tržišču in 
po svetu s prebiranjem razpo-
ložljive literature in strokov-
nih revij v krški knjižnici, kot 
mentor pa mu je dal dragoce-
ne napotke tudi sosed Dari
je Petković, sicer eden najvi-
dnejših hrvaških fotografov. V 
medijskem prostoru se je uve-
ljavil predvsem na področju 
športne in dokumentarne fo-
tografije. Po dveh letih dela za 
časopisno hišo Delo se je leta 
2007 zaposlil na največji slo-
venski komercialni televiziji. 
Leta 2013 mu je mednarodna 
strokovna žirija podelila zma-
govalno nagrado Festivala do-
kumentarne fotografije Slove-
nia Press Photo za najboljšo 

Damjan Žibert »Osebno«
KRŠKO – Pod naslovom »Osebno« je med 7. in 26. novembrom v krški Dvorani v parku na ogled razstava fo
tografij krškega rojaka Damjana Žiberta. Med slovensko fotografsko elito se mu je uspelo prebiti kot samo
uku. Najprej je delal kot fotograf pri časopisu Delo, od leta 2007 pa je zaposlen na 24ur.com

športno reportažo. Vsako fo-
tografijo si želi ustvariti kar 
se da popolno, četudi mu med 
opravljanjem vsakodnevnega 
dela primanjkuje razpoložlji-
vega časa, saj je vezan na fo-
tografsko beleženje dogodkov 
in čim hitrejšo oddajo gradiva: 
»V bistvu je pri tem nekoliko 
bolj od kvalitete ali kakšnega 

bolj umetniško dojemljivega 
vtisa pomemben čas, da pri-
neseš v 'hišo' kot prvi (med 
medijskimi hišami, op. p.) po-
snetek. To pa pomeni, da če si 
hiter, fotografiji ne moreš dati 
tistega potrebnega 'žmohta'. 
Za dobro fotografijo si moraš 
namreč vzeti čas, razmišljati o 
njej, predvideti dogajanje, biti 
na prizorišču že pred tem, si 
izbrati položaj slikanja ipd.,« 
je med drugim povedal. Več 
let je po belih strminah sprem-
ljal našo najboljšo alpsko smu-
čarko Tino Maze, je fotograf-

ski spremljevalec športnih 
uspehov skakalca Petra Prev
ca in drugih, z objektivom je 
pospremil največje športne 
zgodbe in uspehe nogometa-
šev, košarkarjev, odbojkarjev 
idr., seveda pa beleži tudi do-
gajanje na političnem parketu 
in drugih področjih.

Gre za drugo Žibertovo sa-
mostojno fotografsko razsta-
vo, prvič je fotografije pod 
naslovom »Moj adrenalin« leta 
2016 razstavil v Kulturnem 
domu Krško v sklopu priredi-
tve Športnik leta 2015, tokra-
tno razstavo, ki so jo pripravi-
li na JSKD Krško, pa je naslovil 
»Osebno«. Ne glede na to, da 
si je s partnerko Majo Sodja 
ustvaril družino v Ljubljani, 
»bo Krško ostalo vedno moje 
mesto«, je povedal ob zaključ-
ku pogovora z Brenčičevo. O 
Žibertu je zbranim spregovo-
rila tudi vodja krške izpostave 
JSKD Tinka Vukič, pogovor Ži-
berta in Brenčičeve pa je po-
pestril izvrsten saksofonist Si
mon Širec iz Novega mesta.

 Bojana Mavsar

Damjan Žibert med Polono Brenčič in Tinko Vukič
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25. november, 18.00
Odprtje samostojne kiparske razstave Mojce 
Barbič: Imaginarnost v času in prostoru

28. november, 18.00
Predavanje dr. Aleksandre Berberih Slana 
(Skupnost muzejev Slovenije) in Alenke 
Černelič Krošelj
Muzeji kot kulturna središča – prihodnost 
tradicije: v Posavju, v Sloveniji in na svetu

30. november, 17.00
2. koncert Za Saškin nasmeh

3. december: TA VESELI DAN KULTURE
Prost vstop v muzej (8.00–18.00)
10.00: Javno vodstvo po razstavi Nevenka in 
sošolci
17.00: Javno vodstvo po večzvrstni razstavi 
Š�rje elemen�: 3 – Zemlja
18.00: Koncert Okteta saksofonov 
Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani: 
The Golden Hour 

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

Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki

Medgeneracijska ustvarjalnica:          
Na krilih grafike 
Lamutov likovni salon, 
sobota, 23. november 2019, ob 10. uri 

Pogovor z Mišem Vidmarjem, 
sinom umetnika Nandeta Vidmarja 
sobota, 23. november 2019, ob 11. uri

AKTUALNE RAZSTAVE

Neven Bilić: Ad infinitum
nekdanja samostanska cerkev, 
do 15. decembra 2019

Matjaž Geder: Na krilih
Lamutov likovni salon, 
do 15. decembra 2019

Nande Vidmar: Retrospektiva
novi prostori, do 15. marca 2020

Vljudno vabljeni!

TEDEN SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC
• od 18. do 23. novembra v vseh enotah knjižnice

Slovenske splošne knjižnice v mesecu novembru praznu-
jemo, zato smo v vseh enotah pripravili pester program 
dogodkov in razstav. Seznam vseh dogodkov bo objavljen 
na naši spletni strani in na facebooku. V tem tednu vam 
v vseh enotah knjižnice omogočamo brezplačen vpis.

ŽABEC POZIMI – lutkovna predstava

• torek, 26. november, ob 17.00 –  
Mladinski oddelek v Krškem

• četrtek, 28. november, ob 17.00 –  
Knjižnica Senovo

V predstavi Lutkovnega gledališča Fru-fru bomo spoz-
nali žabca, ki res ni maral zime, a so mu njegovi prija-
telji pokazali, kako lep letni čas je to. Zgodbica je tako 
enostavna, da je primerna tudi za najmlajše gledalčke.

SPOMINSKI VEČER OB  DESETI OBLETNICI 
OTVORITVE ZBIRKE »SPEEDWAY V 

SLOVENIJI« 
• četrtek, 28. november, ob 18. uri –  

Osrednja knjižnica v Krškem  

Ob deseti obletnici otvoritve posebne zbirke »Speed-
way v Sloveniji« pripravljamo pogovor z 18-kratnim dr-
žavnim prvakom in članom elitne deseterice najbolj-
ših voznikov speedwaya na svetu Matejem Žagarjem. 
Z njim se bo pogovarjala bibliotekarka Polona Brenčič. 
Ob tej priložnosti bo na ogled fotografska razstava Jo-
žeta Lesjaka o Žagarjevi športni poti.

SREČEVANJA S KNJIGAMI – bralno srečanje

• ob sredah, ob 10. uri - Knjižnica Krško

Vabimo vas, da se nam pridružite na srečanju s knjiga-
mi, ki ga vodi profesorica slovenščine Marija Lelić. Sre-
čanja bodo  potekala tedensko v dnevni sobi knjižnice.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V NOVEMBRU
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Četrtek, 21. 11.

• od 9.00 do 11.00 v Valvasorje-
vi knjižnici Krško: računalniške 
delavnice za starejše

• od 9.00 dalje v večnamenski 
športni dvorani Brežice: turnir v 
badmintonu Victor Slovenia Fu-
ture Series (vsak dan do 24. 11.)

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: prireditev ob 40. oblet-
nici VDC Krško – Leskovec

• ob 17.00 v dvorani MC Brežice: 
otroška predstava »Muca Maca 
in maček Muri«

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

• od 17.00 do 18.00 na LU Krško: 
uvodno srečanje študijskega 
krožka »Naučimo se slovensko«

• ob 18.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: predavanje Borisa Haj-
dinjaka »Ignac Marija I. Attems: 
predniki, življenje in potomci«

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zorko 
v Knjižnici Brežice: delavnica iz-
delave adventnih venčkov

• ob 18.00 v večnamenski dvora-
ni v Velikem Podlogu: strokovno 
predavanje Nine Vene, dr. med., 
specialistke int. medicine »Koro-
narna bolezen in psiha« 

• ob 19.00 na gradu Sevnica: od-
prtje razstave »XIX. mednarod-
ni sevniški likovni shod Grad 
2019«

• ob 19.00 v kulturni dvorani 
Doma XIV. divizije Senovo: Kul-
turni mozaik 2019

Petek, 22. 11.

• ob 9.00 v Sušilnici KD Bistri-
ca ob Sotli: Knjižničarstvo med 
Šmarjem pri Jelšah in Bistrico 
ob Sotli skozi čas

• ob 16.00 v MT Senovo: kuhar-
ska delavnica

• ob 17.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: delavnica 
ustvarjalnega pisanja

• ob 17.00 v telovadnici OŠ Glo-
boko: 29. glasbeni festival OŠ 
Globoko

• ob 18.00 v MT Veliki Kamen: ig-
ralne urice

• ob 18.00 v Sušilnici KD Bistri-

kam v posavju
stava fotografij Bojana Dremlja

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: Širom – koncert iz cikla 
ARSonica 2019

Nedelja, 24. 11.

• ob 13.00 pri gasilskem domu 
na Telčah: začetek pohoda po 
Telških stezicah

• ob 15.00 v telovadnici OŠ Bi-
zeljsko: 21. dobrodelni koncert 
Župnijske Karitas Bizeljsko

• ob 15.30 v Slovensko-bavarski 
hiši v Podsredi: okrogla miza 
»Med kulturno dediščino in va-
rovano naravo«

• ob 16.00 v večnamenskem 
domu v Pišecah: prireditev »110 
let kulture v Pišecah«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: letni koncert Big banda 
Krško

• ob 18.00 v dvorani gasilskega 
doma Cerklje ob Krki: 4. dobro-
delni koncert Župnijske Karitas 
Cerklje ob Krki »Iskrica upanja«

Ponedeljek, 25. 11.

• od 9.00 do 12.00 v prostorih 
Društva upokojencev Sevnica: 
dan odprtih vrat

• od 15.00 do 18.00 v MC Krš-
ko: izmenjevalnica oblek, igrač 
in ostalega

• od 16.00 do 17.00 na LU Kr-
ško: 30-urni program UTŽO 
»Umetnostna zgodovina: Pos-
timpresionizem in secesija«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: predavanje »Povezoval-
na komunikacija: Ustvarjanje 
skrbnih, spoštljivih in opolno-
močenih odnosov«

• ob 18.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: od-
prtje samostojne kiparske raz-
stave Mojce Barbič »Imaginar-
nost v času in prostoru«

Torek, 26. 11.

• ob 17.00 v mladinskem oddel-
ku Valvasorjeve knjižnice Krš-
ko: lutkovna predstava »Žabec 
pozimi«

• ob 17.00 v Dvorani Alberta Fe-
licijana na gradu Sevnica: pred-
stavitev dokumentarnega filma 
Štefana Celca »Za Prekmurje 
gre!« in knjige avtorja dr. Uro-
ša Lipuščka »Prekmurje v vrtin-
cu pariške mirovne konference 
1919« z gosti: dr. Urošem Li-
puščkom, Milanom Kučanom in 
Ferijem Lainščkom

• ob 18.00 v cerkvi Povišanja sve-
tega Križa v Boštanju: koncert 
Luke Debevca Mayerja

• ob 19.00 v Dvorani v parku Krš-
ko: zakon večer z Mileno Miklav-
čič »Za manj glavobolov v odno-
sih!«

Sreda, 27. 11.

• od 8.00 do 14.00 v enoti VDC 
Sevnica: dnevi odprtih vrat, ob 
11.00: Zapojmo in zaigrajmo 
skupaj (tudi 28. in 29. 11.)

• ob 10.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: Srečevanja s knjigami – 
bralno srečanje 

• ob 17.00 v Mestni hiši Breži-
ce: predavanje Zvoneta Černe-
liča »Biodinamična kmetija kot 
celota«

Četrtek, 28. 11.

• od 9.00 do 11.00 v Valvasorje-
vi knjižnici Krško: računalniške 
delavnice za starejše

• ob 17.00 v knjižnici Senovo: lut-
kovna predstava »Žabec pozimi«

• ob 17.00 v sejni sobi MC Breži-
ce: predavanje Sanele Banović, 
dr. med., »Objem je darilo, objem 
je zdravilo«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižnici 
Krško: Spominski večer ob  de-
seti obletnici otvoritve zbirke 
»Speedway v Sloveniji« – pogo-
vor z 18-kratnim državnim pr-
vakom Matejem Žagarjem ter 
fotografska razstava Jožeta Les-
jaka o Žagarjevi športni poti

• ob 18.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: predavanje dr. Ale-
ksandre Berberih Slana in Alen-
ke Černelič Krošelj »Muzeji kot 
kulturna središča – prihodnost 
tradicije: v Posavju, v Sloveniji 
in na svetu«

• ob 18.00 v avli Kulturnega 
doma Krško: odprtje skupinske 
slikarske razstave »Sreča«

• ob 18.00 v Knjižnici Brežice: za-
ključek projekta Posavci beremo 
skupaj – Izar Lunaček

• ob 19.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: odprtje skupinske fotograf-
ske razstave »Bili smo tam«

Petek, 29. 11.

• ob 17.00 v Mestnem muzeju 
Krško: dopolnitev stalne raz-
stave Prvi krški borci – Franc 
Preskar

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: gledališka predstava 
»Izpoved mazohista«

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
jam session vol. 34

Sobota, 30. 11.

• od 8.00 do 12.00 na Tržnici Vi-
dem: Miklavžev sejem

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

• od 10.00 do 12.00 v MC Krš-
ko: MC direndaj – izdelava ad-
ventnih venčkov

• ob 17.00 v Zatonu v Krškem: 
prižig prazničnih lučk – otroš-
ka predstava »Lučka v temni 
deželi«, nastop Vokalne skupi-
ne Gloss in skupine Rock Defect

• ob 17.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: koncert »Za Saškin na-
smeh«

• ob 19.00 v Prosvetnem domu 
Artiče: letni koncert Folklorne 
skupine KUD Oton Župančič Ar-
tiče v sodelovanju z MePZ Viva 
Brežice »Za v okvir«

• ob 20.00 v dvorani MC Brežice: 
stand up komedija Tina Vodo-
pivca »Peti element«

Nedelja, 1. 12.

• ob 15.00 v Domu kulture Breži-
ce: 27. dobrodelni koncert Kari-
tas Brežice »Klic dobrote«

Ponedeljek, 2. 12.

• ob 17.00 pred Vrtcem Mavrica 
Brežice: pohod z lučkami in pri-
žig lučk na grajskem dvorišču

Torek, 3. 12.

• od 8.00 do 18.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: Ta veseli dan 
kulture – prost vstop v muzej; 
ob 10.00: javno vodstvo po raz-
stavi »Nevenka in sošolci« z Ne-
venko Rušković in Alenko Čer-
nelič Krošelj; ob 17.00: javno 
vodstvo po večzvrstni razstavi 
»Štirje elementi: 3 – Zemlja« s 
soavtorji razstave; ob 18.00 v 
Viteški dvorani: koncert okteta 
saksofonov, dela Ansambla sa-
ksofonov Akademije za glasbo 
v Ljubljani

ca ob Sotli: Po poti sv. Jakoba z 
Vesno Božiček

• ob 18.30 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: predavanje mag. Adri-
jana Černelča »Biotska pestrost 
travniških sadovnjakov«

• ob 19.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: kon-
cert Tjaše Kastelic in Jerzyja 
Chwastyka

• ob 19.00 v Galeriji Hostla Gab-
ronka v Bistrici ob Sotli: literar-
ni večer z Luno J. Šribar

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: komedija »Smešno za 
crknit«

Sobota, 23. 11.

• ob 7.00 z avtobusne postaje 
Sevnica: sobotni planinski izlet 
v neznano

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

• ob 9.00 na Jablancah: pohod po 
poti štirih slapov

• ob 10.00 v Lamutovem likov-
nem salonu Kostanjevica na 
Krki: medgeneracijska ustvar-
jalnica »Na krilih grafike«

• ob 10.00 v Glasbeni šoli Krš-
ko: delavnica »Zborovske vokal-
ne tehnike« z Mihaelo Komočar 
Gorše

• ob 11.00 v novih prostorih Ga-
lerije Božidar Jakac Kostanje-
vica na Krki: pogovor z Mišem 
Vidmarjem, sinom umetnika 
Nandeta Vidmarja

• ob 16.00 v MC Krško: DIY Music 
– izdelaj svoj ksilofon

• ob 16.00 v MC Krško: turnir v 
namiznem tenisu

• ob 17.30 v Dvorani Alberta Fe-
licijana na gradu Sevnica: TEDx 
Sevnica

• ob 18.00 v gasilskem domu Ka-
pele: kulturna prireditev ob 5. 
obletnici delovanja Sekcije za 
ohranitev dediščine KD Kape-
le »Tak ti je tu blu – Naših prvih 
5 let«

• ob 19.00 v Domu kulture Rade-
če: gledališka predstava »Maček 
v žaklju«

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Loka pri Zidanem Mostu: kon-
cert Big banda Zagorje in raz-

Polna, kakopak. O luni v življenju nisem nikoli kaj dosti raz-
mišljala niti razpredala niti se kako poglobljeno pogovarjala. 
Sem jo pa pogledovala na nebu, ko je rasla, bolj iz romantičnih 
nagnjenj. Pogovor o luni je med prijateljicami stekel, ko se je 
zgodilo kaj neprijetnega. Takrat so dejale, saj ni čudno, ko pa 
je polna luna. Takrat so bile tudi začudene, da je ta moja od-
maknjenost od lune za mojo naravo zelo nenavadna. Pa še res 
je čudno. Saj me je kot otroka luna »nosila« po hiši, kjer smo 
stanovali, očka pa je bil ob luninem času vedno na preži. Kaj 
se mi je od takrat do danes zgodilo, da sem jo nekako zabrisa-
la iz pomnjenja, ne vem. 

Do letošnje polne, ki je bila tik ob martinovanju. Ko je bilo 11. 
11. ob 11. uri nekje veliko slavje in se je mošt v množici v polno 
spreminjal v vino. Ljudstvo si je ustoličilo kar dve Martinovi ne-
delji za brbončice, željne finih okusov in za okušanje mladega 
vina. Toliko, kolikor spremljam »od oka« to področje, imamo 
izvrstne strokovnjake, pridelovalce žlahtne kapljice, znane in 
priznane po svetu. Do sem vse lepo in prav, če si toliko preveč 
našega ljudstva ne bi toliko prevečkrat ustvarilo Martinovih 
nedelj oziroma martinovanj kjer koli in kadar koli in za kar ne-
kaj. Da so okrogli kot polna luna, eni dobrovoljni in drugi za-
drezljivi in moreči. Pitje alkohola je za pametne, tako pamet-
ne, da ne ogrožajo družin in vsega ostalega živega okoli sebe.

Letošnja polna, tik ob martinovanju, pa me je popolnoma trez-
no, brez ene same kapljice rujnega, popolnoma sesula, sesula 
svet okoli mene. Če ne bi uspela ohraniti tisti siromašni kanček 
razuma, bi bilo lahko marsikaj. Iz mojega živčevja bi moji ume-
tniki lahko spletli okoli našega nam dragega mesta zelo zani-
mivo rahlo svetlečo verižico. Sedaj tudi dobro razumem vpra-
šanje »Čuj, ali te trka luna?«, ko se je kdaj komu kje »utrgalo«.

Pa sem se malo posvetila tej sijajni krogli. Na dan polne lune 
se je dobro izogibati stresu, hitenju, negativnim čustvom, ker 
je vse še bolj potencirano, ker je to čas intenzivnih energij, ki 
prihajajo na zemljo in jih lahko občuti vsakdo izmed nas. Ob 
tem času smo bolj občutljivi. Sonce in luna si stojita nasproti 
in drug drugemu kažeta pravi obraz, zato močno čustvujemo 
in hitro reagiramo na vsak izziv iz okolja. Energije in učinke 
polne lune občutimo približno pet dni – dva dni pred in dva 
dni po njej. V tem času vlada silna napetost, pogoste so hude 
nesreče, ljudje so razdražljivi in žal je to tudi obdobje, ko lah-
ko pričakujemo več nasilja, umorov. Saj, saj, koledar nam lah-
ko posluži za preverjanje, kdaj bodo ob mesecih lunina valova-
nja. Za lastno pripravljenost, ko bo kdo želel sesti na naš živec.

Imam gorak občutek, da si je kaotični svet prilastil negativne 
vplive polne lune – tudi tedaj, ko na nebu ne kaže svoje polnos-
ti. Ampak ko spet bo (12. decembra), v mislih zdravilno energi-
jo polne lune pošljimo v svet, naj pomaga vsem, ki jo potrebu-
jejo, naj pomaga, da se grozote v svetu prenehajo.

Luna.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

S i l v o  M a v s a r 

in druge
zgodbe

postelja 
iz knjig

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

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

www.silvomavsar.si

Širom
koncert iz cikla 
ARSonica 2019
sobota, 23. 11.,

ob 20. uri

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

 lepo darilo
in predlog za vaše zimsko branje …
po ugodni ceni na Miklavževem sejmu
na krški tržnici, v soboto, 30. novembra
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Vanji Marcen, Golo Brdo 142, 
1215 Medvode. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo
to ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. PETAN & MARJAN PETAN - En cent
 2. (1.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
 3. (2.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 4. (6.) Ans. UROK - Kar je dobru nej slabu
 5. (7.) Ans. PETRA FINKA - Prepozno je za vrtnice rdeče
 6. (3.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Želim si
 7.  (10.) Ans. ROKA KASTELCA - Lepa si Slovenija
 8. (9.) Ans. HRAM - Kako se zgodi
 9. (8.) Ans. LUN'CA - Ona zna
 10. (-.) Ans. MODRIJANI - Ti me tako lepo

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Jarica - Hvala ti

Kupon št. 494
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, 23. 11. 2019, ob 20. uri

Fantovska zasedba s posavskim pridihom si želi na 
Emo 2020, nova polka Posavskih veseljakov, na har
moniko so zazvenele himne. Tokrat preberite:

RTV Slovenija bo izbor za slovenskega predstavnika na 
Eurosongu, EMA 2020, izvedla februarja. Tokratna novost 
bo, da se bosta izbranim izvajalcem pridružila dva, ki bos-
ta izbrana preko spletnega izbora EMA FREŠ, ki na spletni 
strani MMC RTV Slovenija poteka od 4. novembra. Ravno 

na slednjem se predstavlja fantovska zasedba Soulution 
(na fotografiji), ki sicer deluje od novembra 2018, a je šele 
pred kratkim izdala prvo avtorsko pesem in videospot z 
naslovom Naj ne čakam te. Sestavljajo jo štirje vokalisti, 
ki se jih boste povečini spomnili z glasbenih šovov: naš 
posavski rojak Matevž Derenda, Arni L. Cindrič, Luka 
Cvetičanin in Patrik Mrak. Prepoznavni so predvsem po 
svojih akustičnih priredbah ameriških in britanskih glas-
benikov, slišite pa jih lahko peti od pop do country glasbe. 
Fantje so sicer v prvem krogu izgubili proti zasedbi You
nite, ki jo predstavljata dva mlada, ambiciozna glasbeni-
ka Iza Leskovšek in Jakob Zlatinšek, a imajo še eno pri-
ložnost. Preverite in glasujte!

Ansambel Posavski veseljaki ponosno predstavlja dru-
go avtorsko skladbo, polko s pomenljivim naslovom Pijte 
modro (frankinjo), za katero je nastal tudi nov videospot. 
»Ob naključnem srečanju z vinarjem Lojzetom Kerinom 
( V i n a r s t v o 
Kerin) se je čis-
to nepričako-
vano porodila 
ideja o predsta-
vitvi modre 
frankinje in sa-
mega vinoro-
dnega okoliša 
Posavje tudi v glasbeni obliki. Tako je nastala skladba, za 
katero je besedilo prispeval Matej Kocjančič, melodijo pa 
Marjan Turk. Pesem predstavlja, kako modra frankinja že 
stoletja združuje celotno regijo Posavje, hkrati pa govo-
ri tudi, da je treba piti modro in z mero,« so nam zaupali. 
Videospot je bil ustvarjen v vinorodnem okolišu Posavje, 
glavna vloga v zgodbi pa je bila dodeljena štirim prijate-
ljem, muzikantom iz različnih posavskih ansamblov. Posa-
vski veseljaki so: Jernej Cvek, Anja Borovinšek (na foto-
grafiji), Dejan Novak in Boštjan Podgoršek.

V Sevnici je v letošnjem letu v okviru projekta Podarimo 
knjige gostovala tudi avstrijska veleposlanica iz Slovenije 
mag. Sigrid Berka. No, na tej prireditvi je sodeloval tudi 
harmonikar Jakob Štigl (foto: Polona Avanzo). Kot nam je 
bilo zaupano, se je nad njegovim muziciranjem zelo nav-

dušila, saj tudi sama igra harmoniko, zato je v jesenskem 
času sledilo povabilo avstrijske veleposlanice za sodelova-
nje pri programu ob državnem prazniku Republike Avstri-
je. In tako so konec oktobra v ljubljanskem Austria Trend 
Hotelu v uvodnem protokolarnem delu  prvič na harmoni-
ko zazvenele avstrijska, slovenska in evropska himna. Pri-
redbe zanj je napisal Jakobov mentor Žan Bregar. Da so 
bili povabljeni visoki gostje navdušeni nad odlično izved-
bo, najbrž ni treba posebej poudarjati!

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. nagrada:  bon v vrednosti 30 €
2. nagrada:  bon v vrednosti 20 € 
3. nagrada:  bon v vrednosti 10 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 28. novembra, 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:

BIO PRODAJALNA NORMA KRŠKO 
AFIRMAT D.O.O, CKŽ 141 (QLANDIA), KRŠKO

Geslo 21/2019 številke:

PRIJETNO – DOMAČE – TOPLO
PEČARSTVO MEGAMIK

Nagrade, ki jih podarja Megamik, prejmejo:

1. nagrada:  reklamni dežnik; Angelca Kozole, Krško
2. nagrada:  reklamna polo majica; 
  Olga Medved, Mokronog
3. nagrada:  kocke za prižiganje ognja; 
  Marjana Germovšek, Pišece

www.norma.si Nahajamo se v Qlandii v Krškem.

Vprašajte nas za nasvet :)
Okrepite si imunski sistem.

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Mateja Povhe, Sremič – 
deklico,

• Darja Ulamec, Bodrež – 
deklico,

• Nina Leskovar Ferme, 
Senovo – deklico,

• Lidija Mlinarič Novak, 
Račica – deklico,

• Natalija Gorišek, Črešnjice 
pri Cerkljah – deklico,

• Tadeja Molan Žinko, 
Artiče – deklico,

• Simona Kos, Mali Vrh – 
deklico,

• Kaja Rožman, Mrzlava vas 
– deklico,

• Mojca Turk, Ponikve pri 
Studencu – dečka,

• Natalija Krošelj, Spodnji 
Stari Grad – deklico,

• Monika Pirnar, Oštrc – 
dečka,

• Manca Pirc Vargec, 
Brežice – dečka,

• Gentjana Krasniqi, 
Osredek pri Trški gori – 
dečka,

• Tina Kodrič, Gorenje 
Skopice – deklico,

rojstva

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

moja poroka

Jure Urek iz Kapel in Tanja Žibert iz Boštanja, 18. april 
2019, grad Sevnica (foto: Gregor Sečen, Studio Ventura)

poroke

• Benjamin Bukovinski in 
Teja Pejanović, oba iz Sel 
pri Dobovi.

ČESTITAMO!

• Slavka Zupančič, 
Mihalovec – dečka,

• Damjana Špan, Drožanje 
– dečka,

• Jana Vengust, Mali 
Lipoglav – deklico,

• Andrea Zalezina, Sevnica 
– dečka,

• Besarta Ramadani, 
Sevnica – deklico,

• Petra Vovčko, Arto – 
deklico, 

• Tatjana Cerovšek 
Travnikar, Planina pri Raki 
– deklico,

• Safeta Ćatić, Trška Gora – 
dečka,

• Katarina Kopar, Senovo – 
dečka,

• Dragana Majkić, Inđija 
(Srbija) – dečka,

• Sanja Božič, Nemška Gora 
– deklico,

• Nuška Perec, Žejno – 
dečka.

posavje telovadi za zdravje

Jutranjo vadbo začnejo 
s pesmijo

BOŠTANJ – Skupina, ki jo ses-
tavljajo tako predstavniki než-
nejšega kot močnejšega spola, 
prične jutranjo vadbo po sis-
temu 1000 gibov s pesmijo, ki 
se razlega na prostem pri TVD 
Partizanu Boštanj in polepša 
dan tako vadečim kot tistim, 
ki telovadijo doma. »Naša jut-
ra so nekaj posebnega in vad-
be se med tednom redno ude-
ležuje okoli 20 vadečih, čeprav 
je vseh na seznamu 40, kar je 
za majhen kraj, kot je Boštanj, 
lepa številka. V glavnem smo 
vsi domačini, dva vadeča sta z 
Orehovega in dva iz Sevnice,« 
pove vaditeljica Nika Udovč. 
Prva vadba se je odvijala 24. 
aprila letos na pobudo Mici Je
ler, ki vodi skupino v Sevnici, 

in že prvič se je zbralo 12 vade-
čih. »V primeru slabega, dežev-
nega vremena lahko vadimo 
pod bližnjim nadstreškom, a 
če bi prišlo do zares hude in 
mrzle zime, se lahko preseli-
mo v notranje prostore našega 
doma, vendar je smisel vadbe, 
da poteka na prostem,« nada-
ljuje in doda, da se lahko kdor-
koli in kadarkoli pridruži va-
dečim – prostora je dovolj. »V 
poletnem času, ko je čas poči-
tnic in dopustov, so z nami va-
dili tudi šolarji in redno zapos-
leni, včasih pa tudi kdo izmed 
tistih, ki je prišel samo na kra-
tek obisk k sorodnikom,« še 
pojasni Udovčeva.

»V bližini našega vadbene-
ga prostora stojijo stanovanj-
ske hiše in nekateri delajo vaje 
kar doma, saj nas vidijo in sli-

šijo skozi okno,« sogovorni-
co dopolni Tonika Černič, ki 
je tudi opravila izobraževanje 
za vodenje skupine po siste-
mu 1000 gibov. »To je dobro 
za zdravje, za vitalnost telesa 
in uma,« pove Jani Zagrajšek, 
ki se je skupini pridružil že ta-
koj na začetku skupaj z ženo 
Darinko. Le-ta pove, da zač-
nejo jutranjo vadbo s pesmijo 
in da zapojejo tudi tistemu, ki 
ima na dan vadbe rojstni dan. 
»Boštanj je znan po kar nekaj 
dobrih pevskih skupinah in ne-
kaj pevcev redno vadi z nami 
in tako je tudi pesem del na-
ših juter,« še povesta zakonca 
z nasmehom na obrazu, Tonika 
pa prišepne, da je tretji vaditelj 
v skupini, ki ima deset moških, 
Jani. Najstarejša članica je Her
mina Androjna, ki šteje 83 po-
mladi.  S. Radi

BREŽICE – Še ena generacija maturantov Gimnazije Brežice 
iz leta 1969 se je pred kratkim zbrala in obujala spomine 
na gimnazijske dni, tokrat dijaki nekdanjega 4. a. Od 20 
maturantov se je srečanja udeležilo 14 sošolcev, šest se jih 
je opravičilo. Povabili smo tudi profesorje, od katerih je 
naš dogodek s svojo prisotnostjo obogatil le naš profesor 
matematike gospod Franc Savnik. Pred gimnazijo nas je 
prijazno sprejel sedanji ravnatelj Uroš Škof in nam pokazal 
prostore, učilnice, kjer smo vpijali znanje pred 50 leti. Mnogo 
lepih spominov smo obudili na tiste čase, nato pa nadaljevali 
druženje na Turistični kmetiji Vimpolšek.  Antonija Zaniuk

RAVNI – Ivanka Janc z Ravni je praznovala visok jubilej – 90. roj-
stni dan. Nikoli ni bila v službi, vseskozi je skrbela za gospodinj-
stvo in družino, delala doma na kmetiji ter priskočila na pomoč 
vsem bližnjim sosedom in znancem. Kljub visoki starosti je še 
vedno gibčna in vedrega nasmeha. Vedno rada prisluhne zvoku 
glasbe in pri tem zapoje, ob priložnosti pa tudi zapleše. Veliko ji 
pomeni obisk nedeljske svete maše. Ponosna je na svojih osem 
vnukov in 15 pravnukov. O njih rada pripoveduje in se veseli nji-
hovih obiskov. Ob njenem jubileju sta jo poleg domačih obiska-
la predstavnika krajevne skupnosti Veliki Trn Ana Srpčič in An
ton Janc. Vsi skupaj so ji zaželeli še veliko zdravih in srečnih dni.
 Vir: KS Veliki Trn

90 let Ivanke Janc

Slavljenka z domačimi in predstavnikoma KS

ZALOKE – Jože Tomažin se je 
rodil 1. novembra 1929 v vasi 
Zaloke pri Raki na srednje veli-
ki kmetiji. Leta 1941 je bila cela 
družina izseljena v Nemčijo. 
Po vrnitvi v domovino je v so-

sednji vasi Straža spoznal svo-
jo sopotnico Nežko. V doma-
či hiši v Zalokah sta si uredila 
dom, pridno kmetovala ter skr-
bela za sina Martina in hčerko 
Jožico. Ves čas sta velikoduš-
no pomagala sorodnikom, so-
sedom in prijateljem. Pred ne-
kaj leti mu je umrla žena. Od 
takrat živi sam. V bližini živi 
sin z družino in vnuki, ki mu 
radi priskočijo na pomoč. Jože 
ima še vedno pridne roke in ve-
likodušno srce, rad  je v druž-
bi in veselo zapoje. Ob jubile-
ju so ga obiskali predstavniki 
lokalne skupnosti: krajevne 
skupnosti, društva izgnancev 
in društva upokojencev. Zaže-
leli so mu veliko zdravja, dob-
rega počutja in vsega lepega. 
Ob zvokih harmonike so vsi s 
slavljencem zapeli. F. M. 

90 let Jožeta 
Tomažina 

90-letni Jože Tomažin

GMAJNA PRI RAKI – V krogu svoje družine in ostalih povabljen-
cev je 13. oktobra v restavraciji Silvester praznovala svoj 95. roj-
stni dan Tinca Duh z Gmajne pri Raki. Na svet je privekala 10. 10. 
1924 v številni kmečki družini na Površju. Življenjsko pot je na-
daljevala na Gmajni, kjer živi še danes. Vse življenje ji je bila prva 
skrb za družino in trdo delo na kmetiji. Še danes je čila in zdra-
va ter sama poskrbi za vsa dela v hiši in na vrtu. Ob njenem vi-
sokem jubileju so slavljenki čestitali predstavniki krajevne skup-
nosti, društva izgnancev, Rdečega križa in društva upokojencev 
ter ji zaželeli veliko zdravja in zadovoljstva.  F. M.

95-letnica Tinca Duh

Slavljenka z obiskovalkami

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

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

ZAHVALA

iz Zgornje Pohance 49.
FRANCA KROŠLJA

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a nate večno

spomin bo ostal.

V ponedeljek, 4. novembra, smo se na 
sromeljskem pokopališču poslovili od našega 

brata, strica, botra, prijatelja in dobrega soseda

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje in 
sočustvovali z nami. Posebna hvala praporščakom ZBV NOB Brežice 
in DU Brežice ter govorniku tovarišu Stanetu Preskarju za spoštljiv 
in lep opis njegove življenjske poti. Hvala gospodu župniku Romanu 
za lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar in izvajalcu Tišine 
gospodu Staniču ter Domu upokojencev Brežice za dolgoletno skrb. 
Zahvala vsem, ki ste prispevali razna peciva in ostalo pogostitev. 
Hvala tudi vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali in ste nam 
kakor koli pomagali ter ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

9. 1. 1923–2. 11. 2019
HANI SEČEN

Hvala ti, ker si bila naša mama, babica, prababica, tašča in teta.

Vsi tvoji

ZAHVALA

iz Cerine 7
STANISLAVA POTOKARJA

Pogrešamo tvoj pogled in tvoj dotik,
tvoje veliko srce in tvoje tople besede,

tvoj smeh in tvoje solze ...
Pogrešamo te neizmerno.

Ob boleči izgubi našega dragega
sina, brata, strica, nečaka, bratranca, svaka, 

dobrega soseda in prijatelja

izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, bivšim sodelavcem Motela Petrol Čatež in sodelavcem 
Zidarstva Mihe Tomšeta za izrečeno sožalje, sočutne objeme in topel 
stisk rok, podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč ter svete maše.
Posebno zahvalo namenjamo vsem, ki ste mu v času njegove bolezni 
stali ob strani in ga obiskovali. Velika hvala PGD Cerina, PGD Sobenja 
vas in AMZS Brežice, Ribiški družini Brežice in skupini pikada Mali 
Dunaj, ki ste ga pospremili z vso častjo na njegovi zadnji poti. Hvala 
tudi praporščakoma in nosilcu zastave.
Srčna hvala govornikoma g. Marku Tomšetu in g. Janku Slopšku za 
tople ganljive besede slovesa ob njegovem grobu, pevcem s Čateža 
za lepo odpete žalostinke, g. Arhu za zaigrano Tišino. Hvala pogrebni 
službi Žičkar in gospodu župniku s Čateža za lepo opravljen obred.
Lepa hvala Mariji in Tatjani za pomoč v vežici ter neizmerna hvala 
družini Račič za vso pomoč.
Hvaležni smo tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali in ste se 
našemu dragemu Stanetu poklonili ter ga pospremili na njegovi 
prerani poti.

Spominjali se te bomo kot plemenite, dobre, skromne osebe,
z velikim srcem. Upamo, da se v večnosti zopet snidemo

in objamemo.

Z bolečino in žalostjo v srcu žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

iz Sel pri Dobovi 80
EDVARDA DIMCA

Mar prav zares odšel je tja v neznano?
Kako je mogel, ko smo mi še tu?
Nositi moramo vsak svojo rano
molče, da mu ne zmotimo miru.

(S. Makarovič)

Ob boleči izgubi našega dragega sina, moža, očeta, dedka, brata, zeta, 
tasta, strica, botra, nečaka, svaka in bratranca

se najtopleje zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, svete maše 
in denarno pomoč ter da ste v teh težkih trenutkih bili z nami in 
nam kakor koli pomagali. Posebna hvala družinam Šavrič, Kovačič 
in Poček za vsestransko pomoč. Zahvaljujemo se tudi pogrebni 
službi Žičkar za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke 
in izvajalcu Tišine. Prav tako se zahvaljujemo gospodu Mateju za 
opravljen cerkveni obred in za lepe besede ob slovesu. Najlepša hvala 
patronažni sestri Božici za skrb in pomoč v času njegove bolezni, 
prav tako pa tudi vsem, ki ste ga obiskovali. Hvala kolektivu Osnovne 
šole Brežice, Zdravstvenemu centru Aristotel, kolektivu Komisije za 
preprečevanje korupcije, pripadnikom Slovenske vojske iz Cerkelj ob 
Krki, sošolcem, vaščanom in bivšim sodelavcem Cestnega podjetja 
Novo mesto za vse spodbudne besede tolažbe. Hvala gostilni Krulc 
za gostinske storitve. 
Še enkrat hvala vsem in vsakomur, ki vas nismo imenovali, pa ste nam 
kakor koli pomagali in nas tolažili v teh neizmerno težkih trenutkih.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

MARIJA
REBERŠAK

V 103. letu starosti nas je zapustila
draga mama

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja, podarjene sveče, denarno pomoč in darovane svete 
maše. Iskrena hvala tudi CSD Krško, patronažni službi, KS Brestanica, 
župniku Jožetu Špesu, župniku Gregorju za lepo opravljen obred, 
pevcem in pogrebni službi Kostak Krško.
Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Armeškega.

SPOMIN

JANEZU RUPARJU

V spomin

Vsi njegovi

Pet let je minilo,
ti mirno spiš,

a v naših srcih še živiš.

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob in mu prižigate svečke.

iz Krškega.

SPOMIN

MIRANA PLEVELA

Vsi njegovi

Tam, kjer si ti, ni sonca, ne luči. 
Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi.  

Nihče ne ve, kako boli, 
ko se zavemo, da te več ni.

Zahvaljujemo se vsem, ki postojite ob njegovem preranem grobu, 
mu prižigate sveče in se ga spominjate. Iskrena hvala vsem, 

še posebej njegovim sodelavcem.

15. novembra je minilo 10 let, 
odkar smo se poslovili od našega dragega

IN MEMORIAM

V nedeljo, 27. oktobra, se je krajanom in gasilcem iz Cerkelj 
ob Krki skoraj ustavil čas, ko se je razširila vest, da nas je 
zapustil Dušan Erhovnic – Dule. V PGD Cerklje ob Krki je 
vstopil leta 2000. V času obnove gasilskega doma je opravil 
veliko prostovoljnega dela. Napredoval je do čina gasilec druge 
stopnje ter za svoje delo prejel priznanje Gasilske zveze Slovenije 
III. stopnje. Pokojni Dušan je bil velik zagovornik vrednot 
Narodnoosvobodilnega boja (NOB) slovenskega naroda. Zanj 
je bil partizanski boj 1941–1945 častna vrednota, za katero bi 
dal vse. Vrsto let je bil član borčevske organizacije, od leta 2008 
pa tudi predsednik krajevne organizacije Združenja borcev za 
vrednote NOB Cerklje ob Krki. Vestno je skrbel za pomnike na 
območju svoje KO, poskrbel za vsakoletno komemoracijo ob 
dnevu spomina na mrtve ter si zelo prizadeval za urejenost 
okolice pomnikov NOB v Cerkljah in drugje. Zelo dejaven je bil 
pri organizaciji vsakoletne proslave pred vhodom v vojašnico. 
Ko je pred leti zelo upadlo članstvo v krajevni organizaciji 
Krška vas, je pomagal tudi tam. Njegov čut za ljudi, predvsem 
pa ogromna volja in prizadevnost sta ga uvrščali med najbolj 
cenjene predsednike KO v brežiškem ZBV NOB kot tudi v drugih 
društvih in organizacijah. V Turističnem društvu Cerklje ob 
Krki je bil predsednik več kot 15 let, prizadeval si je in uspel 
s ponovno oživitvijo kopališča na reki Krki. Veliko ur svojega 
prostega časa je preživel ob Krki ter urejal kopališče, kosil travo, 
pripravljal prostor za piknike in ostala srečanja. Skrbel je za 
urejanje vasi in urejenost avtobusne postaje, izobešal zastave 
po Cerkljah. 15 let je bil tudi aktivni član Športnega društva 
Sušica, organiziral je vsakoletni pohod na teku po vinski cesti. 
Po vrnitvi v Cerklje se je vključil v delovanje KS, od leta 2002 
do 2014 je bil član sveta KS. Vedno ko si potreboval pomoč, je 
bil Dule pripravljen pomagati, naj bo to pri organizaciji raznih 
prireditev v kraju ali ob migrantski krizi leta 2015. Za svoje 
delo v KS in društvih je leta 2016 prejel plaketo KS. Da je bil 
Dule predvsem človek, nedvomno pove podatek, da je več kot 
110-krat daroval kri. Bil je človek z veliko začetnico, poštenjak, 
humanitarec, prijatelj in tovariš. 
 R. R., povzeto po pogrebnem nagovoru

DUŠAN ERHOVNIC
(1949–2019) 

KRŠKO – Društvo likovnikov Krško OKO je 17. oktobra v Dvorani 
v parku postavilo na ogled kiparsko razstavo »Forma 19«. Šest 
likovnic je ustvarjalo pod mentorstvom akademske kiparke Dra
gice Čadež Lapajne. Svoja dela so postavile na ogled Jožica Pe
trišič, Mihaela Prevejšek, Metka Šunta, Darja Veljković, Mi
lena Volk in Branka Benje. Slednja je kot predsednica društva v 
nagovoru dejala, da so po napotkih mentorice v beli glini ustvar-
jale malo realistično plastiko, malo abstraktno plastiko, nizki re-
lief z vlivanjem mavca v kalup, ki so ga naredile iz gline, seznanile 
pa so se tudi z oblikovanjem male plastike s kaširanjem. »Večino 
izdelkov smo nato patinirale. Za kovinski izgled smo izbrale zla-
to in srebrno pasto. Bile smo zelo vztrajne pri ustvarjanju, želj-
ne novih znanj in izkušenj,« je še dodala Benjeva.
Razstavo je odprla vodja JSKD OI Krško Tinka Vukič, ki je ob tem 
nanizala nekaj spodbudnih besed in izrazila zadovoljstvo ob so-
delovanju z društvom. Za glasbene užitke je s harfo pod mentor-
stvom Veronike Tadina poskrbela učenka Glasbene šole Krško 
Neli Milek.  M. Hrvatin

Forma 19 s krškimi kiparkami

Krške kiparke ob otvoritvi razstave

www.PosavskiObzornik.si
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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, vošči-
la ter druge naročene objave ali si ogledate in naro-
čite knjige založbe Neviodunum. 

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

ZAHVALA

iz Sevnice
JOŽETA LIPOVŠKA

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.

Ob nenadni izgubi dragega moža in očeta, 
brata, svaka, strica, soseda in prijatelja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
nekdanjim sodelavcem in znancem za izrečene besede sožalja, 
darovanja sveč, svete maše, cvetje ter denarno pomoč. Hvala 
gospodu župniku za lepo opravljen obred, javnemu podjetju 
Komunala Sevnica, pevcem in trobentaču za lepo zaigrane melodije 
slovesa. Iskreno pa se zahvaljujemo sestri Vlasti in njeni družini za 
neizmerno pomoč v najtežjih trenutkih.
Hvala vsem, ki ste bili z nami ob njegovem zadnjem slovesu in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Zlata, sin Robert in vsi njegovi

ZAHVALA

JOŽETA TOMCA

19. oktobra smo se poslovili od dragega moža, 
očeta in tasta ter ljubljenega dedija

Z nami ste bili številni sorodniki, tovariši, prijatelji, bivši sodelavci, 
sosedje s CPB in znanci, ki ste nam izrekali sožalje in mu zadnji 
pozdrav namenili v poslovilni vežici brežiškega pokopališča. Hvala 
vam. Hvala tudi vsem, ki ste nam izrekli pisno sožalje. Posebno 
zahvalo namenjamo dr. Mojci Savnik Iskra in poklicu predanemu 
osebju negovalnega oddelka brežiške bolnišnice, dragima Majdi in 
Ramajani ter še posebej sosedama Zvonki in Bernardi za vsestransko 
pomoč. Zahvala velja osebju Cvetličarne Tina in gospodu Lešu za 
pogrebne storitve ter dostojanstveno opravljen poslovilni obred v 
ožjem družinskem krogu.

Žalujoči: žena Jana, sin Blaž z Nino ter Ido in Arnejem, 
hčerka Tina s Sašem ter Tio in Tajem, 

hčerka Petra z Andrejem ter Tajem in Jakobom

ZAHVALA

iz Stare vasi
VIKTORIJE BALON

Vsi bomo enkrat zaspali, 
v miru počivali vsi, 

delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.

Takrat, zvonovi, zvonite …
(A. M. Slomšek)

Ob izgubi naše drage mame, babice, prababice, sestre

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, svete maše in denarno 
pomoč. Zahvala dr. Radetu Iljažu za skrb ob zdravljenju, kirurškemu 
oddelku bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin, gospodu Žičkarju za 
organizacijo pogreba, g. župniku za opravljen pogreb in govor ob 
odprtem grobu, gospe Erni Krošelj za pomoč v vežici, gostilni Kocjan 
za gostinske storitve in vsem ostalim, ki vas nismo imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

iz Rakovca 49

AVGUSTA 
ŠETINCA

Ob boleči izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje, denarno 
pomoč, hvala sodelavcem SZVIT Dobova in TPV Brežice, govorniku 
Ivanu Ureku za lepe besede slovesa, g. župniku Vladu Leskovarju za 
cerkveni obred, pevcem za lepo zapete pesmi, trobentaču za zaigrano 
Tišino, pogrebni službi Žičkar, gasilcem za spremstvo na zadnji poti, 
DU Dobova–Kapele in gostilni Erban za gostinske storitve. Najlepša 
hvala Mili, Štefici, Ireni in Mateji za pomoč v vežici, praporščakom in 
vsem ostalim, ki vas nismo imenovali, pa ste nam pomagali in stali 
ob strani ter ga pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

iz Slovenske vasi 45
BRANKA NOVOSELA

Ne jokajte ob mojem grobu, 
le tiho k njemu pristopite, 
pomislite, kako trpel sem, 

in večni mir mi zaželite.

Ob boleči izgubi našega dragega sina, 
nečaka, bratranca, botra, soseda in sodelavca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje 
in denarno pomoč, govornikoma gospodu Toniju Berstovšku iz 
Elektra Celje d.d. nadzorništvo Brežice in gospodu Stanetu Preskarju, 
predsedniku ZBV NOB Brežice, praporščakom, gospodu župniku 
Janezu Zdešarju za opravljen cerkveni obred, pogrebni službi Žičkar 
in pevcem za lepo zapete pesmi. Hvala dr. Radetu Iljažu za skrb ob 
zdravljenju, kirurškemu in negovalnemu oddelku bolnišnice Brežice 
za lajšanje bolečin ter osebju Doma upokojencev Brežice za nego in 
pomoč pri oskrbi. Najlepša hvala gospe Ireni Mohorčič in gospodu 
Pepetu Volku za vso nesebično pomoč ter vsem ostalim, ki ste mu 
stali ob strani v zadnjih mesecih in dneh njegovega življenja.
Hvala tudi vsem, ki vas v zahvali nismo posebej imenovali, pa ste nam 
pomagali, nam stali ob strani in ga v tolikšnem številu pospremili na 
njegovi prezgodnji zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

upokojeni trgovski poslovodja iz Kostanjevice na Krki.

STANKO JORDAN

Ljubil si nas
in mi smo te ljubili.

Ostal boš z nami,
nikoli te ne bomo pozabili.

Nepričakovano nas je zapustil

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se od njega spoštljivo poslovili, 
in za vse, kar ste mu darovali. Hvala za neštete stiske rok in objeme 
sočustvovanja.
Hvaležni smo sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem, 
krajanom ter vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih pomagali in nam 
stali ob strani. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala velja g. župniku Jožetu Miklavčiču in g. dekanu 
Antonu Trpinu, g. Miru Drobniču in ge. Meliti Skušek za izbrane besede 
poslovilnega nagovora, pevcem in glasbenikom za ubrano spremljavo 
žalne slovesnosti, članom gasilskega društva, planinskega društva, 
društva vinogradnikov, sodelavcem, učencem in staršem 3. a razreda 
OŠ Kostanjevica, cvetličarni Colarič ter Gostilni Žolnir.

Vsi njegovi

ZAHVALA

iz Brežic
ROBERTA OGOREVCA

Srce tvoje več ne bije, 
bolečin več ne trpiš, 

nam pa žalost srce trga, 
solza lije iz oči. 

Dom je prazen in otožen, 
ker te več med nami ni.

Ob nenadni izgubi našega dragega sina, 
brata, nečaka in bratranca

izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sodelavcem, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in darovane svete 
maše. Iskreno se zahvaljujemo bolnišnici Celje, sodelavcem KLEMM 
(varovanje), sodelavcem Term Čatež, govorniku g. Martinu Dušiču 
za tople besede slovesa, pogrebni službi Žičkar, Komunali Brežice, 
g. župniku Milanu Kšeli za lepo opravljen obred, g. Arhu, g. Ureku, g. 
Kovačiču in g. Uršiču za odigrane žalostinke, Boži in Hani za pomoč 
v vežici in vsem, ki ste našega dragega Robija pospremili k večnemu 
počitku. Hvaležni smo tudi vsem, ki jih nismo posebej imenovali in 
ste našega dragega sina, brata, nečaka, bratranca spoštovali, ga imeli 
radi, ga bodrili in obiskovali. Spominjali se ga bomo kot plemenito 
in dobro osebo.

Žalujoči: ati Lojze, sestra Maja, stric Miran z družino, 
Darinka z družino in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

z Mrtvic 41
FRIDA – FRIDIJA VIDMARJA

Kako boli, ko oko se zasolzi,
a tebe, naš najdražji, ni.

V naših srcih še živiš.

Ob boleči in prehitri izgubi našega
nadvse ljubečega moža, atija, dedija,

tasta, brata, strica, botra, bratranca, svaka
in dobrega soseda

se iskreno zahvajujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za sočutne stiske rok, izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete 
maše in denarno pomoč.
Hvala vsem Robijevim sodelavcem v AFP Dobova in Dušanovim 
sodelavcem v podjetju Radanovič Brežice. Zahvaljujemo se Jožetu 
Zoriču za izrečene besede slovesa. Hvala gospodu župniku Ludviku 
Žagarju za lepo opravljen cerkveni obred, pogrebni službi Žičkar 
za organizacijo pogreba, g. Simonu Petančiču in g. Franciju Arhu za 
zaigrano žalostinko. Zahvala sosedom in vsem, ki ste nam ob tako 
težkih trenutkih stali ob strani, nam kakor koli pomagali ter se od 
našega ljubečega očeta poslovili v tako velikem številu.

Počivaj v miru, mi smo s teboj!

Žalujoči: žena Marija, sin Robi z družino
in sin Dušan z družino

ZAHVALA

FRANČIŠKE
PLETERSKI

Ob izgubi drage mame, stare mame,
sestre, svakinje in tete

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem, ki ste se poklonili njenemu spominu in jo pospremili 
na zadnji poti k večnemu počitku. Zahvaljujemo se kolektivoma 
Zavarovalnice Triglav OE Krško in Term Čatež za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje in sveče. Prav tako se zahvaljujemo upravi Doma 
starejših občanov Krško in celotnemu strežnemu osebju, ki so ji lepšali 
njen vsakdan ter za vso nego in skrb.
Iskrena hvala zdravstvenemu osebju Splošne bolnišnice Brežice za 
lajšanje bolečin in vso oskrbo v zadnjih dneh njenega življenja.
Hvala gospodu župniku Ludviku Žagarju za opravljeno mašo in obred, 
pogrebni službi Žičkar za opravljene storitve, pevcem za zapete pesmi 
in izvajalcu Tišine.

Žalujoči: hčerki Tanja in Melita z družinama

rojene Babič, Pavlinova 14, iz Krškega

ZAHVALA

CIRILA KRANJČIČA
Ob izgubi

se zahvaljujemo kirurškemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice za 
lajšanje bolečin, Domu upokojencev Krško, župniku Vladu za sočutne 
besede ob odprtem grobu, kolektivu gostilne Žolnir ter sosedom iz 
Župelevca in Kostanjevice na Krki.

Hvala pogrebni službi Žičkar, Francu Arhu za zaigrano Tišino, sosedi 
Zlati, gostilni Erban za pogostitev in vsem, ki ste se v tako velikem 
številu zbrali na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi žalujoči

iz Župelevca

Ko sonce življenja zaide,
se prižgejo zvezde spominov. 

In ti so večni.
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Prodam zelo ohranjen traktor 
Zetor 52-11, letnik 1988 (kabi-
na, registriran), kotel za žgan-
jekuho (80 l) in ružilec koru-
ze na kardan. Tel.: 031 893 850

Prodam traktor Ursus C360, 
letnik 1989, odojke in slamo 
v okroglih balah (ječmenova). 
Okolica Dobove. 
Tel.: 040 628 535

Prodam traktor Univerzal 45, 
zadnji pogon, seno in otavo v 
kockah ter čelno vpetje za man-
jši traktor. Tel.: 040 775 985

Prodam seno v okroglih ba-
lah (20 kom), oves (600 kg), 
puhalnik Tajfun in inox cister-
ne za vino (50 l, 170 l, 300 l, 
600 l). Tel.: 041 208 006

Prodam okrogle bale sena (20 
kom), okolica Krškega. 
Tel.: 041 596 113 

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

Nudimo posek in spravi-
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Toni 
Lipar s.p., Stara vas 17e, 
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

Prodam nasekana mešana 
drva. Tel.: 031 304 436

Prodam suha metrska bukova 
drva. Tel.: 031 335 585

Prodam suha kostanjeva drva, 
kratko žagana, razkalana, že-
lezno prikolico in železen voz 
(16 col) s platonom. Tel.: 051 
477 243

Bukova drva, nakalana in suha, 
shranjena pod streho, pro
dam. Lokacija Podbočje. 
Tel.: 041 758 492

Prodam telička, 2 bikca LIM/
SIM, eko reje, pašna, težka po 
300 kg. Možnost tudi naročila 
mesa. Tel.: 041 773 508

Prodam bikca simental-
ca (210 kg), prašiče (30-100 
kg), prašiča (180 kg) in svin-
je (250-280 kg). Možen zakol. 
Tel.: 051 872 179

Prodam telico simentalko, 
brejo 8 mesecev, kravo simen-
talko s teličko ali brez ter bik-
ca, ČB, starega 5 mesecev. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 284 604

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 5 tednov, ali menjam za 
teličko, in telico, staro 11 me-
secev. Tel.: 031 557 084

Prodam prašiča, težkega  
200-220 kg, hranjen z doma-
čo kuhano hrano, možen zakol. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 51 382

Prodajamo prašiče od 50 kg 
naprej, hranjene z domačo 
hrano, za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.:07 49 56 735 ali 031 
401 973

Prodam prašiča, težkega okoli 
160 kg, hranjen z domačo hra-
no, in sladko seno v kockah. 
Tel.: 07 49 51 092

Prodam prašiča, težkega 130 
kg. Tel.: 040 389 015 

Prodam prašiča, težkega 120 
kg, hranjenega s kuhano do-
mačo hrano, cena 2,50 €/kg. 
Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 238 951 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 
Pooblaščeni zastopnik:

Rob d.o.o.
Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

Tel. 07/620 97 47
Mob.: 040/596 583

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

Planinska c. 5, 8290 Sevnicad.o.o.

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

051 246 915, Mateja Škorc
www.nnrn.si

HIŠA KRŠKO
Cena: 175.000 €, 

Leto izgradnje: 2018, 
Velikost: 168 m²

Parcela: 668 m², EI po projektu

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!

Prodam odojke, težke 40 kg, 
in prašiča, težkega 160 kg. Mo-
žen zakol. Tel.: 031 492 837

Prodamo dve izločeni pitani 
svinji in eno mlado (140 kg) 
za zakol. Tel.: 07 49 68 348, po 
17. uri 

Prodam odojke in svinje za za-
kol. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 306 325

Prodam prašiča, težkega cca. 
180-200 kg, možna samo po-
lovica, ter belo in rdeče vino. 
Tel.: 031 304 172 

Prodam prašiče, težke 230 kg 
in več, ter črni oves. 
Tel.: 031 304 168

Prodam odojke, od 25 kg do 
40 kg, linija 12, za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 07 47 78 042

Prodam prašiče krškopoljce 
(160-200 kg) in linija 12 (110-
140 kg), možen zakol, ter bu-
kova in akacijeva drva. Okoli-
ca Krškega. Tel.: 031 209 951

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam nov oljni radiator za 
polovično ceno, 20 €. 
Tel.: 040 796 143

Prodam masivna lesena ga-
ražna vrata. Tel.: 051 306 325

Po ugodni ceni prodam zelo 
dobro ohranjeno sedežno gar-
nituro. Cena 90 €. 
Tel.: 040 832 474

RAZNO 
Prodam ali menjam sedlo (16 
col), zelo malo rabljeno. 
Tel.: 031 701 748

Prodam mizo za namizni te-
nis, nerabljena, kot nova, cena 
120 €. Tel.: 031 208 696

Prodam starinsko prešo in 4 
kunčje samice, kupim pa aka-
cijeve deske. Tel.: 031 501 801

STIKI
53-letni urejen, preskrbljen, 
želi spoznati resno življenj-
sko sopotnico ali resno prija-
teljico. Tel.: 030 447 518
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Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava. 
Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO 
IN SADJARSTVO

Prodamo vino: rumeni muš-
kat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Poleg tega lahko kupite mlado 
vino 2019. Tel.: 031 306 559, 
po 17. uri

Prodam cisterni (2 x 400 l). 
Cena po dogovoru. Tel.: 051 
306 325

Prodam sadike debelega ore-
ha (25 kom) in goji jagod (20 
kom). Tel.: 041 961 293

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 dopitan-
je. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Kupim bikca in teličke, mesni 
tip, za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 051 852 186

Prodam telico simentalko, 
brejo 8 mesecev, pašno, mir-
no. Ugodno. Tel.: 040 848 839

Prodam bikca, starega 11 me-
secev (mešanec sivec - limu-
zin), cena po dogovoru (okoli-
ca Sevnice). Tel.: 041 950 776

Prodam prašiča, težkega okoli 
300 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 57 291 

obzornikova oglasna mreža

ANATURA
CKŽ 15, 8270 Krško

anaturadrustvo@gmail.com

VEDEŽEVANJE in SVETOVANJE
s pomočjo TAROT kart in KAVE

Naročila: 

070/67-55-13 (prostovoljni prispevki)
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AVTOMOBILIZEM

Prodam OA Alfa Romeo 147, 
diesel, 1.9 JTD, Distinctive, let-
nik 2003 s tempomatom, re-
gistriran do 3/2020, prevo-
ženo 242.000 km in OA Opel 
Meriva, diesel, 1.7 DTI, regis-
trirana do 10/2020, prevože-
no 241.941 km. Tel.: 040 832 
474 ali 040 941 951

KMETIJSTVO

Prodam živinsko prikolico 
(veliko, z dvema vitloma, moč-
no), trosilec umetnega gnoja in 
ličkalnik koruze. 
Tel.: 051 884 658

Prodam mešalec za meso, tro-
silec umetnega gnoja, odseso-
valno napravo na dve vreči, 
žganje in suha drva. 
Tel.: 031 324 180

Prodam sadilec krompirja, 
pajek SIP in luščilec koruze. 
Tel.: 030 694 956

Prodam enobrazdni obračalni 
plug WORB. Tel.: 041 589 757 

NEPREMIČNINE

Prodam hišo z gospodarskim 
poslopjem in gradbeno parce-
lo (96 arov) v Dobovi. EI zago-
tovljena. Tel.: 040 571 409

Na Bizeljskem na lepi legi (Vi-
dova pot 52) prodamo stano-
vanjsko hišo, takoj vseljivo, z 
vinogradom (600 trt). EI za-
gotovljena. Tel.: 031 304 297

Oddam garažo v centru Radeč. 
Tel.: 051 314 412
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• na dopisništvu v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, 
za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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 (25/2019) bo izšla v 
četrtek, 5. decembra 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 28. november 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.

 

 

 

 
 

Vljudno vabljeni!

Ob 10. obletnici posebne zbirke 
Speedway v Sloveniji vas 

v četrtek, 28. novembra, ob 18. uri 
vabimo v 

Valvasorjevo knjižnico Krško 
na pogovor z 

Matejem Žagarjem, 
18-kratnim državnim prvakom in članom 
elitne deseterice najboljših voznikov speed-
waya na svetu. Pogovor z njim bo vodila bi-
bliotekarka in zgodovinarka Polona Bren-
čič. Ob tej priložnosti bo na ogled razstava 
o športni poti Mateja Žagarja skozi fotograf-
ski objektiv Jožeta Lesjaka.

Naročnik: Zavod Neviodunum, neodplačna objava

 

KNJIGE SO ŽE VEDNO NAJLEPŠE DARILO

Komplet 
treh knjig

6€

Pri naši založbi najdete lepe knjige
posavskih avtorjev, po res ugodnih cenah!

Obiščite nas na Miklavževem sejmu,
 v soboto, 30. decembra, na tržnici Videm.

10€

15€

17,50€

10€

Knjige lahko kupite na sedežu založbe oz. uredništva Posavskega obzornika, Trg Ma�je Gubca 3, 
v Krškem ali jih naročite na tel. 07 49 05 780 ali preko e-pošte zalozba@posavje.info. 

Stroški poštnine niso všte� v ceno!

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – V tukajšnjem kulturnem domu 
so odprli prvo samostojno likovno razstavo Gordane Dobri
ha, članice Art Lipa KUD Budna vas.

»Slikarska dela Gordane Dobri
ha so podobna glasbi barv. Bar-
ve iz narave se stekajo v dušo 
in iz nje na slikarsko podlago. 
Morda ravno iz teh občutkov 
izvira poimenovanje razstave 
– Igra barv. Slikarko navdihuje 
svet narave, napolnjen z barva-
mi, svetlobo in odsevi. Celotna 
paleta različnih barv se podre-
ja natančnim zakonom, ki se jih 
umetnik mora  naučiti in jim sle-

diti. Tako lahko s pomočjo pravil na platnu ustvari igro barv, ulovi 
vzdušje narave in se nasladi s simfonijo tisočerih odtenkov. Vča-
sih se je najbolj  prijetno osvoboditi vsega in preprosto opazova-
ti barve, s katerimi je obarvan svet,« je slikarska dela predstavi-
la mentorica in profesorica likovne pedagogike Elena Sigmund.

Kulturni program, v katerem so sodelovale najmlajše članice 
KUD Budna vas, Sara in Sanja Zupan in Emilija Sigmund, ter 
Ljudske pevke Solzice s prepevanjem, Marija Bajt s prebiranjem 
lastne poezije ter mladi fantje iz Šentjanža, ki so se poimenova-
li Šentjanci, je povezovala Tadeja Dobriha. Gordana in predse-
dnica društva Magda Sigmund sta se vsem, ki so kakor koli po-
magali pri ustvarjanju del in pripravi razstave, iskreno zahvalili 
ter vse prisotne povabili k ogledu razstave, druženju in klepetu 
z umetnico.  Vir: KUD Budna vas, foto: T. Košar 

KRMELJ – V prostorih Kulturnega doma Krmelj so razstavlje
na slikarska in fotografska dela, ki so nastala na letošnji eno
dnevni junijski XV. likovni koloniji Krmelj 2019.

Svoja dela razstavljajo: 
Stanka Bantan in Bran
ka Vizler iz Hrastnika, Ju
dita Rajnar iz Šentvida pri 
Stični, Sonja Grešak iz Le-
skovca pri Krškem, Mari
ja Oven iz Radeč, Barbara 
Pergovnik iz Velenja, An
tonija Petrič iz Ljubljane,  
Mojca Musar iz Šentjanža, 
Pavla Černigoj, Tanja Ko
šar in Uli Rupret iz Sevni-
ce, Nevenka Flajs in Irena 
Zgonc iz Brezja pri Krmelju, Matjaž Marinček iz Gabrovke, Nina 
Gole iz Križišča pri Krmelju ter Klementina Žvar, Gusta Mirt, 
Ana Hočevar iz Krmelja. 
Na odprtju razstave so v kulturnem programu, ki ga je povezo-
vala Ines Colner, nastopili učenke in učenci OŠ Krmelj ter Ani
ka Medved na klavirju. Zbrane so nagovorili mentor likovne ko-
lonije Tone Zgonec in mentorica foto skupine Nevenka Flajs 
ter vodja likovne sekcije Društva Svoboda Krmelj Ana Hočevar. 
Društvo je pripravilo tudi projekcijo nastajanja razstavljenih del. 
 S. R., foto: T. Košar

Igra barv Gordane Dobriha

Slikarka Gordana Dobriha

Slikarska in fotografska razstava

Zadnjih nekaj let likovno kolonijo 
v Krmelju vodi likovni pedagog 
Tone Zgonec.

ZDOLE – Turistično hortikul-
turno društvo Zdole je na goz-
dni jasi ob nekdanjem perišču 
pripravilo tradicionalne goz-
darske igre. Tokrat je bilo doga-
janje na perišču še posebej za-
nimivo, saj so na potoku prale 
perice (na fotografiji), ob tem 
pa glasno povzemale dogod-
ke na vasi, pa tudi deklice so 
preizkusile spretnost pri pra-
nju perila. Zbrani so se pome-
rili tudi v različnih spretnos-
tih, kot so žaganje hloda, vleka 
vrvi, hoje na hoduljah, metanju 
podkve ipd. Igre so bile pred-

vsem zanimive mlajšim kraja-
nom, ki so jim starejši z vese-
ljem priskočili na pomoč in jim 
predali znanje in izkušnje. Pra-

vo doživetje za vse generacije 
je bila tudi peka klobasic na od-
prtem ognju. 
 Vir: THD Zdole 

Gozdarske igre in pranje perila
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Prodajna razstava unikatnih adventnih venčkov.

Znanilci luci
SREDA, 27. NOVEMBER, IN ČETRTEK 28. NOVEMBER 2019, NA TREH LUČKAH MED 12. IN 22. URO.

031 386 428, omerzelirena@gmail.com, D-FLOR d.o.o., Cesta prvih borcev 47, 8280 Brestanica

cvetličarna
IRENA.

Cvetličarna Irena v sodelovanju z restavracijo Tri Lučke.
V

* Kmečka in rokodelska tržnica *

* Ustvarjalna delavnica priprave adventnega 

venčka *

* Čebelarski mozaik *

* Delavnica za otroke - oblikovanje iz voska *

* Živa glasba in medene dobrote *

* Otvoritev prvega medomata *

ČEBELARSKA 
ZVEZA KRŠKO

Zelo talentirana Maja Pinte
rič zase pravi, da je predvsem 
kulturni človek. Že kot otrok je 
igrala klavir, pela v zboru, vo-
dila vse prireditve v šoli in do-
mačem kraju – nekatere vodi 
še danes –, pleše v artiški folk-
lori, ob koncu tretjega letnika 
brežiške gimnazije se je pre-
izkusila tudi v gledaliških vo-
dah pri režiserju Roku Sandi 
in kot del društva Mali petelin 
nastopila v predstavah Gastar-
beiter, Ikarus, Feniks in Skiner. 
Njen vrhunec je bila nagrada 
za žensko vlogo v predstavi 
Feniks, ki jo je prejela na Lin-
hartovem srečanju leta 2017. 
Letos poleti je posnela še eno 
serijo z naslovom Zato, ker lah-
ko in bi znala imeti precejšen 
odmev. Po odhodu na študij 
komunikologije v Ljubljani je 
čez nekaj časa začela snema-
ti videe za Youtube kanal. »Gre 
za idejo Telekoma Slovenije, ki 
je želel ustvariti kanal za mla-
de. Poimenovan je NekiNeki, 
soustvarjava ga skupaj z Lov
rom Prešičkom, ki prihaja iz 
Radeč. V Ljubljani živi v sosed-
njem bloku, zato se poznava že 
od prej. Bila sva povabljena na 
avdicijo in so naju izbrali, pre-
pričala sva predvsem z naji-
no pozitivno energijo,« opiše, 
kako je nastal t. i. vlog (skovan-
ka iz besed video in blog) Ne-

Biti spletni vplivnež je že kar služba
SROMLJE – Vedno nasmejana in zgovorna. Predvsem s tema dvema lastnostma lahko opišemo Majo Pinterič s Sromelj, ki ste jo zagotovo že kdaj ujeli na televizij
skih zaslonih, predvsem med oglasnimi bloki, ko se je pojavila v oglasu ene od slovenskih trgovskih verig. Svoj talent za nastopanje pred kamero s pridom izko
rišča, saj je postala t. i. spletna vplivnica, kar je v teh časih še posebej popularno med mladimi.

kiNeki, ki ima že 25 tisoč na-
ročnikov, seveda gre v največji 
meri za mlade med 18. in 25. 
letom starosti.  Maja, ki je pred 
dnevi dopolnila 23 let, pravi, da 
je v vseh videih veliko kreativ-
nosti, z Lovrom sama prideta 
na ideje, spišeta scenarije in s 
pomočjo snemalne ekipe tudi 
posnameta. »Vsebine so različ-
ne: lahko se greva določene iz-
zive (npr. skok s padalom, smu-
čanje v kopalkah, poletni izzivi 
na morju), sama sem se odpra-
vila v ZDA in naredila tipičen 
vlog, na pesem letošnjih evro-
vizijskih predstavnikov Zale in 
Gašperja sva posnela prired-
bo z naslovom Segedin, veliko 
imava tudi t. i. kavč videov, ne 
nazadnje pa tudi obiskujeva in 

spoznavava kra-
je oz. regije po 
Sloveniji na malo 
drugačen način,« 
pojasni in doda, 
da so ju predv-
sem po zaslu-
gi kanala Neki-
Neki odkrili tudi 
na nacionalni te-
leviziji, gostova-
la sta v nedeljski 
oddaji Vikend 
paket, kjer so ju 
predstavili v sk-
lopu prispevka o 
spletnih vplivne-

žih (ang. influencerji). Maja je 
šla še korak dlje, saj je trenutno 
ena od petih komentatorjev, ki 
prek spletne oddaje Ema FREŠ 
predstavljajo 18 mladih, ne-
uveljavljenih slovenskih glas-
benikov, ki si lahko pribori-
jo dve mesti za nastop na Emi 
2020. 

Pomembno je, da nisi zlagan

Glede na to da še nima tolikš-
nega dosega, bi jo lahko po-
imenovali bolj 'mikro vplivni-
ca'. »Sama se sicer nimam za 
influencerko, ker nerada spre-
jemam promocije in podobne 
zadeve. Če mi je res všeč, bom 
to z veseljem vsem povedala 
zastonj. Res ne želim prodaja-
ti vsake kreme, ampak veliko 
raje sama ustvarjam,« prizna-
va in dodaja, da je v Sloveni-
ji pojav influencerjev prišel 
relativno pozno, a je v zadn-
jem letu zaznati velik 'bum' 
na tem področju. »Pomem-
bno je predvsem, da si pristen 
kot oseba in ne zlagan pred 
kamero, ker se tudi sama tru-
dim biti taka. To bo zagoto-
vo zelo pozitivno vplivalo na 
ljudi in te bodo tudi sprejeli.« 
Pristavi, da ima večina napač-
ne predstave o vplivnežih, saj 

so ti največkrat označeni kot 
tisti, ki nekaj prodajajo in se 
neprestano fotografirajo. »Če 
si vplivnež, ki se tudi pri nas 
uveljavlja kot neka služba, ti 
v resnici ni enostavno, saj ti 
npr. montiranje videov vza-
me veliko časa, poleg tega si 
izpostavljen določenim pri-
tiskom s strani naročnika,« 
pojasni Maja, ki je na svojem 
Instagram računu v letu in pol 
z 200 prišla že na več kot 15 ti-
soč sledilcev. Kakšno pa je nje-
no mnenje o današnjih mladih 
in otrocih, ki odraščajo v sve-
tu tehnologije ter so vsako-
dnevno izpostavljeni toliko 
informacijam in skušnjavam? 
»Škoda se mi zdi, da toliko 
časa preživijo na vseh teh na-
pravah. V mojem otroštvu in 
najstniških letih smo se veli-
ko več časa igrali zunaj, stran 
od te tehnologije. Ko grem 
po ulici in srečam otroka, ki 

je moja ciljna skupina in me 
zagotovo pozna, bi me lah-
ko v tistem trenutku videl, a 
gleda v telefon in tako zamu-
di priložnost. Mislim, da se 
to danes vse prevečkrat zgo-
di, tudi nam, malo starejšim.« 
Opaža tudi, da mlajše gene-
racije ogromno komentirajo 
spletne vsebine in dobesedno 
tekmujejo, kdo bo prvi napi-
sal komentar. V tem prime-
ru so njihove besede večkrat 
nepremišljene, postali so tudi 
zelo kritični, saj je veliko eno-
stavneje napisati kot povedati. 
Majo, ki si je že od nekdaj žele-
la postati igralka, veseli pa jo 
tudi voditeljstvo, pisanje sce-
narijev in še kaj, skozi življe-
nje vodi moto 'ne stagniraj', 
zato je vseskozi aktivna, tudi 
v prostem času, ki ga preživlja 
s prijatelji, se ukvarja s špor-
tom, rada kuha in še marsikaj.
 Rok Retelj

Maja Pinterič (foto: osebni arhiv)


