
 

 

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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NAJ BODO PRAZNIKI PRAVLJIČNI – Preden nas je v teh dneh zajela nenavadna otoplitev, je narava 
konec prejšnjega tedna s sneženjem, ki se je vsaj malo dotaknilo tudi nižin, poskrbela za nekaj žal 
kratkotrajne zimske idile. Vsaj nekaj ur smo tako lahko uživali v s snežno belino polepšanih prizorih, 
ki so zaradi tega kar naenkrat prišli bolj do izraza. Med njimi je tudi dežela pravljičnih likov na jasi 
pod gozdom ob gasilskem domu v starem mestnem jedru Krškega, ki so jo že pred leti postavili krški 
gasilci in pritegne marsikateri, zlasti otroški pogled, pa tudi odrasli si v prazničnem decembrskem času 
upravičeno privoščimo kakšen skok v pravljičnost. Naj jih bo čim več!  Foto: Peter Pavlovič

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

www.medle.eu

Za vas ustvarjamo nov prostor pod soncem.

Obiski ministrov
so se kar vrstili

V predprazničnih dneh so si vladni ministri kar po-
dajali kljuko v naši regiji, saj so nas v razmiku de-
setih dni obiskali kar trije. Najprej se je minister za 
okolje in prostor Simon Zajc mudil na obisku v jav-
nem podjetju Infra, nato se je notranji minister Bo-
štjan Poklukar sestal s člani Sveta regije Posavje in 
posavskimi poslanci, pred dnevi pa je ministrica za 
infrastrukturo mag. Alenka Bratušek dokončno od-
prla krško obvoznico. 
 Strani 2 in 3

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 9. januarja.

Praznične zgodbe

Vse najlepše vam voščijo:
AC DC * AGM Pungerčar * ARAO * Aristotel * Avto 
Krka * Avtodvigala Kerin * Avtoline * Brin * CPT 
Krško * Cvetličarna Kerin * Darsad * Dentalni 
center Tatalović * DeSUS * Dom starejših občanov 
Krško * Društvo invalidov Krško * DS Smith * Efekt * 
Ekten * Elmont * Evroelektron * Evrosad * GEN * 
GKI * Glasbena šola Brežice * Glasbena šola Laško - 
Radeče * Gostilna Pečnik * Gostilna Žolnir * Handte-
ost * HESS * Hotel City * I.H.S. * Infra * Ino Brežice * 
Inštalacije Tršinar * Intermarket City center Brežice * 
JSKD Krško * Kamnoseštvo Jakša * Karodi * Kavarna 
in slaščičarna Grad Rajhenburg in Sladka zapeljivost * 
Kim * Knjižnica Sevnica * Komunala Brežice * 
Komunala Sevnica * Kostak * Kovis * Krovstvo 
Abram * KS Boštanj * KS Brestanica * KS Cerklje 
ob Krki * KS Dolenja vas * KS Gora * KS Kapele * 
KS Koprivnica * KS Krško polje * KS Leskovec pri 
Krškem * KS mesta Krško * KS Podbočje * KS Raka * 
KS Rožno – Presladol * KS Senovo * KS Senuše * KS 
Sevnica * KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna * KS 
Velika Dolina * KS Veliki Podlog * KS Veliki Trn * KS 
Zdole * KT Tršinar * Labus * Lastinski Pak * Lekarna 
Brežice * Lekarna Krško * Lekarna na Vidmu * Lekarna 
Sevnica * Ljudska univerza Krško * MC Krško * Mesni 
butik Mlakar * Metalna Senovo * MKT Radej * Mlin 
Katić * NEK * Numip * Pacek čistilnica * Parketarstvo 
Pirc * Perutnina Rostohar * Perutninarstvo Ciglar * 
Perutninarstvo Metelko * PGE Krško * Plastoform * 
Počitniška skupnost Krško * Posavski muzej Brežice * 
Poslanec v DZ Dušan Šiško * Poslanec v DZ Matjaž 
Han * Požun * Primo telefonija * Radanovič Brežice * 
Rudar Senovo * Saramati * SD * SDS * Segrad * Siliko * 
Sipro * Sistemi IN ES * SKLAD NEK * SL-inženiring * 
SLS * SMC * Stadler * Stranka ROK * Strojne inštalacije 
Lokar * ŠC Krško - Sevnica * Tanin * TEB * Trgovina 
in servis Petretič * Turistično hortikulturno društvo 
Zdole * Valvasorjeva knjižnica Krško * Vipap * 
Vrtnarstvo Nečemer * Zavarovalnica Triglav * Zavod 
za šport Brežice * ZD Krško * Žarn Krško * Živex

Praznično 
Posavje

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRILOGA, 19. 12. 2019

Naj bo prihajajoče leto 
leto pogumnih načrtov, gotovih 

korakov in modrih odločitev. 

Hvala za zaupanje v 
preteklem letu.

Uresničujte ideje ceneje z nami 
tudi v letu 2020!

Mirne praznike in 
vse dobro v letu 2020!

TOKRAT KAR NA 48 STRANEH!

Božično-novoletna priloga Praznično Posavje znova prinaša 
veliko zanimivega branja. Letos predstavljamo Folklorno 
društvo Brusači Radeče, goslárja Roberta Vrtačiča z Drnovega, 
astrologinjo Tino Sernel iz Lokev, mojstrico floristike dr. 
Sabino Šegula, zbiratelja Rada Kajtno iz Brežic, dolgoletna 
cerkvena organista Ignaca Slakonjo s Čateža ob Savi in Franca 
Černeliča iz Podbočja, prostovoljke Zavoda Sopotniki Romano 
Meznarič z Rake, Aleksandro Blazinšek iz Globokega in Janjo 
Mlakar iz Sevnice, čebelarja Miho Planinca z Libne, sestre 
usmiljenke iz Cerkelj ob Krki, filmskega animatorja Leona 
Vidmarja, živalski park Na jasi v Selah pri Dobovi, predico 
Lojzko Virant iz Polja pri Tržišču, praznično razmišljanje pa je 
prispeval še dr. Božidar Veljković. Vabljeni k branju!  Strani 
13–39
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Ob tem je mag. Alenka Bra-
tušek izrazila zadovoljstvo, 
da je lahko naredila »piko na 
i« projektu, v času katerega je, 
kakor je dejala, v več kot de-
setletnem obdobju od načr-
tovanja do zaključka preteklo 
že veliko savske vode. Hkra-
ti je investicija tudi dokaz, da 
se na ministrstvu zavedajo, 
da Slovenija ni zgolj Ljublja-
na in da je bilo v njenem eno-
letnem mandatu urejenih 260 
km, najmanj v tej dolžini pa 
naj bi jih bilo po državi zgra-
jenih ali deležnih obnovitve-
nih del tudi v letu 2020. Sku-

Obvoznica po 12 letih gradnje 
povezala jug in sever Krškega
ŽADOVINEK – Krški župan mag. Miran Stanko je 16. decembra v družbi ministrice za infrastrukturo in 
podpredsednice Vlade RS mag. Alenke Bratušek ter vršilke dolžnosti direktorice Direkcije za infrastruktu-
ro Monike Pintar Mesarič prerezal otvoritveni trak južnega kraka krške obvoznice.

pna investicijska vrednost 
celotne krške obvoznice v dol-
žini petih kilometrov (od mo-
stu pri HE Krško do krožišča 
pri nakupovalnem centru Kr-
ško nad Žadovinkom) je znaša-
la 18 milijonov evrov, od tega 
14 milijonov evrov za uredi-
tev južnega kraka obvoznice, 
ki je vključeval rekonstrukci-
jo občinske ceste pod tovarno 
Vipap Videm, izgradnjo tretje-
ga krškega mostu in v nadalje-
vanju novozgrajeno cestno po-
vezavo do naselja Žadovinek in 
navezovalni krak na regional-
no cesto Drnovo–Krško. 

Investicijski vložek obči-
ne Krško je znašal 3,5 milijo-
na evrov, pri čemer je občina 
tudi omogočila, je povedal žu-
pan mag. Miran Stanko, da je 
bila celotna načrtovana trasa 
tudi zgrajena: »Občina je sode-
lovala pri odkupu zemljišč za 
južni krak kakor tudi pri finan-
ciranju samega projekta, kar 
je bilo sicer kasneje z Direk-
cijo za infrastrukturo poraču-
nano, vendar pa brez našega 
vložka in angažiranja niti ne bi 
mogli kandidirati za evropska 
sredstva in tega projekta ver-
jetno tudi ne bi bilo.« 

Poudaril je še, da se z zaključ-
kom izgradnje celotne tra-
se obvoznice za Krško obrača 
nov list v zgodovini prome-
ta, saj se s tem odpirajo nove 
možnosti razvoja samega 
mesta, ulic in najdaljše uli-
ce skozi mesto Ceste krških 
žrtev, ki bo na podlagi dokon-
čane obvoznice predvidoma v 
prihodnjem letu prekategori-
zirana v občinsko, razen do-
stave pa promet tovornih vo-
zil na njej prepovedan.

 Bojana Mavsar

Mag. Miran Stanko, mag. Alenka Bratušek in Monika Pintar 
Mesarič pri rezanju traku

Gradnja obvoznice je potekala 12 let
Gradnja krške obvoznice je fazno potekala od leta 2007 dalje, 
ko sta bila najprej zgrajena krožišče na desnem bregu Save in 
most pri HE Krško v letu 2008. V letih 2012 in 2013 je bil zgra-
jen 2,5 km dolg odsek od mosta pri HE Krško do križišča pod 
osrednjim krškim mostom pri Vipap Vidmu in zgrajeno krož-
išče na obvoznici Videm–NEK z odcepom za tretji krški most. 
Gradnja slednjega je stekla v letu 2017, z novourejenim kro-
žiščem na desnem bregu Save in navezovalno cesto do Mega-
doma pa je bil namenu predan februarja letos. Temu je sledila 
desetmesečna izgradnja južnega kraka obvoznice od krožišča 
na desnem bregu tretjega mostu pod industrijske cono Žado-
vinek do naselja Žadovinek in v nadaljevanju priključka na re-
gionalno cesto Drnovo–Krško. 

SEVNICA – V včerajšnjem popoldnevu se je na 12. redni seji ses-
tal sevniški občinski svet ter med 20 točkami dnevnega reda v 
uvodnem delu prisluhnil novemu predlogu odloka o ustanovitvi 
Posavskega muzeja Brežice. Direktorica Knjižnice Sevnica Anita 
Šiško je predstavila predlog strateškega načrta za obdobje 2020–
2024, direktor sevniškega Plinovoda Anton Krajnc pa poslovni 
in finančni načrt podjetja za drugo polovico leta 2019, ki izkazuje 
pozitivno poslovanje. Vodja Sektorja za investicije v ceste Direk-
cije RS za infrastrukturo Tomaž Willenpart je predstavil načr-
te za gradnjo mostu čez Savo na Log, potekala je prva obravnava 
odloka o 18-milijonskem proračunu občine za leto 2020, potrdi-
li so sklep o začasnem financiranju občine v prvih treh mesecih 
prihodnjega leta ter se seznanili o aktivnostih pri projektu Sta-
dion Sevnica.  S. R.

Tudi o novem mostu na Log

RADEČE – V današnjem popoldnevu se bo na 8. redni seji sestal 
radeški občinski svet, ki ima na dnevnem redu 21 točk. Med pr-
vimi točkami bo potekala obravnava cen programov v radeškem 
vrtcu, ki bodo stopile v veljavo, če bodo potrjene, 1. februarja 
2020. V nadaljevanju se bodo prisotni seznanili s poročilom o 
delu Nadzornega odbora občine Radeče za drugo polovico iz-
tekajočega se leta ter z izvrševanjem proračuna od januarja do 
novembra, obravnavali bodo tudi predlog dobrih pet milijonov 
evrov visokega proračuna za prihajajoče leto ter o soglasju k za-
dolževanju za JP Komunala Radeče (zaradi izgradnje kanaliza-
cijskega sistema ter priključitve na čistilno napravo) in JZ KTRC 
Radeče. V zaključnem delu bodo svetnice in svetniki med drugim 
prisluhnili načrtom obnove cestnega odseka lokalne ceste Gab-
rce–Radeče na Močilnem ter obnovi odseka vodovodnega siste-
ma v naselju Stari Dvor.  S. R.          

Vrtci, proračun in zadolževanje

KRŠKO –  Krški svetniki so 
12. decembra na deseti re-
dni seji potrdili proraču-
na občine 2020 in 2021, 
kar pomeni, da lahko obči-
na štarta v novo leto s polni-
mi pljuči in investicijami, saj 
bi v nasprot nem primeru do 
sprejema odloka proraču-
na za prihodnje leto morala 
poslovati po finančno omeje-
nem začasnem financiranju.

Na prihodkovni strani je v letu 
2020 planiranih 39,1 milijona 
evrov in v letu 2021 40,2 mili-
jona evrov, medtem ko so oce-
njeni odhodki v obeh letih viš-
ji od prihodkov, in sicer bodo 
v prihodnjem letu znašali 41,7 
milijona evrov, v letu 2021 pa 
40,7 milijona evrov. Sveženj 
investicij bo v letu 2020 znašal 
17 milijonov evrov, leto kasne-
je pa za pol milijona manj. Med 
večjimi projekti bosta nasled-
nji dve leti zaznamovali pred-
vsem obnova in gradnja prizid-
ka gasilskega doma PGE Krško 
in PGD Videm ob Savi v Kr-
škem, gradnja prizidka Valva-
sorjeve knjižnice Krško, grad-
nja novega vrtca na Senovem 
in nove podružnične osnovne 
šole in vrtca v Velikem Podlo-
gu, zaključek izgradnje priz-
idka in obnove kuhinje na OŠ 
Koprivnica, obnova in moder-
nizacija občinskih cest, ko-
lesarska povezava Krško–
Kostanjevica na Krki, 2. faza 
rekonstrukcije Ulice Anke Sal-

mič v Leskovcu pri Krškem, iz-
delava projektne dokumentaci-
je za peš most čez Savo z Vidma 
do starega mestnega jedra, iz-
gradnja mrliške vežice na Stra-
njah, komasacija in agromelio-
racija Veliki Podlog, namakanje 
kmetijskih zemljišč iz Save ter 
program namakanja Kalce– 
Naklo, komunalna infrastruk-
tura Veliki Podlog, aktivnosti 
za gradnjo novega objekta OŠ 
dr. Mihajlo Rostoharja Krško v 
starem mestnem jedru, rekon-
strukcija objekta Trg 9 v Bre-
stanici (kulturni dom), nadalje-
vanje obnove ulic na Vidmu in 
mestu Krško, ureditev trga na 
Raki, aktivnosti za gradnjo os-
krbovanih stanovanj in drugi. 

Pred sprejemom proračunov 
so svetniki prejeli v sprejem 
tudi tri amandmaje, in sicer so 
zavrnili vloženi amandma Da-
mjane Pirc, ki je zaradi pro-
storske stiske predlagala nad-
zidavo raške osnovne šole, 
potrdili pa amandma Jožeta 
Slivška in Dušana Šiška, ki sta 
predlagala, da se iz postavke za 
delovanje Športne zveze Krško 
odvzame 20.000 evrov in se jih 
prerazporedi na postavko za 
mlajše kategorije, saj bodo v 
tem primeru sredstev deležni 
vsi športni klubi v občini. V na-
daljevanju seje so svetniki po-
trdili tudi letni program špor-
ta za leto 2020, v katerem je 
za izvajanje različnih športnih 
programov, financiranje tre-

nerskega kadra, uporabo špor-
tnih objektov idr. namenjenih 
nekaj manj kot milijon evrov 
sredstev. 

Tudi na tokratni seji svetniki 
niso dočakali predstavitve po-
ročila o opravljenem nadzo-
ru na občini Krško ter družbi 
Kostak nad izvajanjem gospo-
darske javne službe ravnanja z 
odpadki s strani predstavnika 
revizijske družbe KPMG iz Lju-
bljane, ki je opravljala nadzor. 
Z novembrske seje je bila kljub 
prisotnim predstavnikom revi-
zijske hiše točka umaknjena z 
dnevnega reda z obrazložitvi-
jo, da so imeli svetniki premalo 
časa, da bi se lahko natančne-
je poglobili v obsežno gradivo, 
medtem ko se tokratne seje 
nista udeležila ne predstavnik 
KPMG ne nadzornega odbora 
občine, v katerem so sicer na 
podlagi ugotovitev zunanjega 
izvajalca pripravili priporoči-
la za bolj pregledno delovanje 
javnih gospodarskih služb. 

Med drugim so svetniki po-
trdili tudi načrta obnove in 
vzdrževanja občinskih cest za 
obdobji 2020–2023 in 2021–
2024, načrt varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami 
za prihodnje dveletno obdobje 
ter na sejo naknadno uvrščen 
predlog o manjši notranji igral-
ni površini v vrtcih na območju 
občine Krško.
 Bojana Mavsar

V novo leto s potrjeno blagajno
BREŽICE – Predloga odlokov 
o proračunu Občine Brežice 
za leti 2020 in 2021 so brež-
iški občinski svetniki na po-
nedeljkovi 10. seji soglasno 
potrdili in ju poslali v jav-
no obravnavo, ki traja do 8. 
januarja. Nekateri svetniki 
so kljub temu poudarili ne-
kaj potrebnih dopolnitev in 
sprememb.

Po besedah prvega finančni-
ka občine mag. Aleksandra 
Denžiča je v predlogu prora-
čuna za leto 2020 upošteva-
na dohodnina kot največji vir 
financiranja proračunskih po-
treb (povprečnina) v višini 
589,11 evra na prebivalca in 
deležev sredstev občine za so-
financiranje investicij za leto 
2020. Kot je navedel, so pri-
hodki za 2020 predvideni v 
višini 27,8 milijona evrov, od-
hodki pa 31,2 milijona evrov. 
Za 2021 so prihodki ocenjeni 
na skoraj 33 milijonov, odhodki 
pa skoraj 34 milijonov evrov. V 
obeh proračunih je vključenih 
tudi sto tisoč evrov za izbrane 
projekte participativnega pro-
računa. Občina se namerava 
v 2020 zadolžiti za skoraj tri 
milijone evrov. Svoj vidik pro-
računa je predstavil tudi žu-
pan Ivan Molan, rekoč, da so 
skupni odhodki za obe prora-
čunski leti predvideni za okoli 
67 milijonov evrov, kar po nje-
govem pomeni »bolj ambicio-
zno naravnana proračuna kot 

prejšnja leta«. Dejal je, da ve-
čina sredstev za društva in or-
ganizacije ostaja na enaki rav-
ni, z dodatnimi sredstvi želijo 
pospešiti programe brezplač-
nih prevozov za starejše – na-
črtujejo nabavo še enega vozila, 
nadalje želijo brežiški mestni 
avtobus zamenjati z novim, ki 
bo primeren tudi za invalide, 
uvesti e-oskrbo za starejše in 
potujočo knjižnico. Na podro-
čju gospodarstva načrtujejo ši-
ritev obrtne cone v Dobovi, saj 
je občina vsa svoja zemljišča 
prodala. V naslednjem prora-
čunu so na voljo tudi sredstva 
za ureditev vodovodnega stol-
pa v mestno razgledno točko. 
Župan je kot novost omenil 
vzpostavitev sistema merjenja 
kakovosti zraka v občini, pred-
videna je dozidava zdravstve-
nega doma v Brežicah ter v so-
delovanju z DRSI prenova ceste 
od mejnega prehoda v Sloven-
ski vasi vse do odcepa za av-
tocesto. Omenil je še nekatere 
druge projekte, kot so vodovo-
di, zamenjava azbestnih cevi, 
star železni most v Brežicah, 
bivši DU Brežice, nakup ga-
silskih vozil itd. Proračuna je 
ocenil za optimalna v danem 
trenutku in pričakuje, da bos-
ta dokončno sprejeta februar-
ja 2020. 

Svetniška razprava, v kateri 
je sodelovala več kot polovica 
svetnikov, je postregla z neka-
terimi pripombami, češ da bi 

se lahko pri določenih postav-
kah namenilo več sredstev, ne-
katerih projektov pa sploh ni v 
proračunu. Aleksander Gaj-
ski (SDS) je dejal, da z naje-
mom kredita pomeni, da bo ob-
čina po novem zadolžena 410 
evrov/občana, kar je še vedno 
sprejemljivo. Peter Dirnbek 
(Levica) je odprl pereče vpra-
šanje romske problematike, saj 
v proračunu pogreša postavke, 
kjer bi se več pozornosti pola-
galo na reševanje te problema-
tike. »S samo 8300 evri na leto 
ne moremo storiti ničesar,« je 
pripomnil in od občine in župa-
na zahteval pojasnila, kakšna je 
pravzaprav njihova vizija gle-
de reševanja romske proble-
matike. Stane Tomše (SMC) 
je ponovil že večkrat omenjen 
predlog o popisu nepotrebne-
ga občinskega premoženja, s 
čimer bi po njegovem tudi na ta 
način lahko pridobili dodatna 
sredstva. Kar nekaj pozornos-
ti je požel predlog Jureta Pez-
dirca (Lista Sonce), ki je pred-
lagal postavitev fontane penin 
in vin v Brežicah, kar bi za mes-
to in občino pomenilo novo tu-
ristično priložnost. Igor Zorčič 
(SMC) je menil, da proračun za-
gotavlja sredstva za razvoj ob-
čine in je eden bogatejših v 
zadnjih letih, a daleč od tega, 
da bi bil popoln. Nekateri sve-
tniki so predlagali še povišanje 
postavk predvsem v zvezi s KS, 
od koder prihajajo. 
 Rok Retelj

Pri proračunih povsem soglasni

BISTRICA OB SOTLI, KOSTANJEVICA NA KRKI – V teh dneh ima-
ta zadnji letošnji seji tudi občinska sveta bistriške in kostanje-
viške občine. Bistriški svetniki so v torek opravili prvo obravna-
vo občinskega proračuna za leto 2020, v katerem je predvidenih 
2,2 milijona prihodkov in slabih 2,8 milijona evrov odhodkov. 
Kostanjeviški svetniki bodo danes, 19. decembra, predvidoma 
dokončno potrdili štirimilijonski proračun za naslednje leto, ki 
so ga prvič obravnavali konec novembra.  P. P.

Obravnavajo proračune za 2020
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Kot sta v izjavi za medije ob vi-
sokovodnem razbremenilniku 
v Vrbini povedala minister Si-
mon Zajc in direktor Infre 
mag. Vojko Sotošek, bo sana-
cija odlagališča Rakovnik, kjer 
je odlagala odpadke Industri-
ja usnja Vrhnika (IUV), pote-

kala skozi več let, dejanska sa-
nacija pa je predvidena za leto 
2021. Infra je sicer prevzela 
upravljanje omenjenega odla-
gališča za 20 let. 

Glede še neizvedenih ureditev 
iz DPN za HE Brežice, vključ-
no z nadomestnima habitato-
ma (NH1 in NH2) v Vrbini, kjer 
je težava to, da ima na obmo-
čju predvidene ureditve habi-
tatov družba Kostak koncesijo 
oz. rudarsko pravico za črpa-
nje gramoza do leta 2023, je 

bil minister precej splošen: 
»Vse postopke, ki jih je tre-
ba še izpeljati, se bo izpeljalo, 
ovire, ki vmes nastanejo, pa se 
tudi sproti rešuje.« Sotošek je 
kot razlog, da habitati niso do-
končani, navedel dejstvo, da so 
tam, kjer je zemljišče v državni 

lasti, uredili možnost pretoka 
vode na koto stoletnih voda, s 
čimer so zaščiteni Spodnji Sta-
ri Grad, Kostakove deponije in 
jedrske elektrarne. »Kar zade-
va ostali del, kjer je podeljena 
koncesija za črpanje gramoza, 
pa javno podjetje Infra v tem 
trenutku ne more izvajati niče-
sar in to tudi ni obveza Infre, 
da zgradi NH1 in NH2,« je do-
dal. Ko bo gramoz izčrpan, bo 
ta prostor po Sotoškovih bese-
dah predstavljal že zgrajen ha-
bitat. Predsednik uprave Kos-

taka Miljenko Muha je sicer 
nedavno ob seji krškega ob-
činskega sveta, kjer so obrav-
navali to zadevo, dejal, da so 
bili pripravljeni odstopiti oz. 
vrniti koncesijo, vendar pod-
pisa pogodbe, ki je vključevala 
tudi odškodnino oz. odkupno 
ceno za območje, predvide-
no za habitate, ni odobril nad-
zorni svet Infre. Sotošek sicer 
ni želel uperiti prsta v Kostak, 
ugotovil je le, da v tem trenut-
ku habitatov ni možno vzpo-
staviti. 

Brez Mokric 
ne bo popolne varnosti

Kar se tiče nadaljevanja iz-
gradnje protipoplavne zaščite 
za vasi v spodnjem toku reke 
Save, je Zajc zagotovil, da po-
stopki sicer tečejo, a okolje-
varstvenega soglasja za grad-
njo HE Mokrice, ki je bilo na 
podlagi tožbe Društva za preu-
čevanje rib Slovenije zoper Mi-
nistrstvo za okolje in prostor 
spomladi leto odpravljeno, še 
ni. »Ne bi si pa zdaj upal napo-
vedati časovnice glede okolje-
varstvenega soglasja, bomo vi-
deli tekom prihodnjega leta.« 
Glede možnosti, ki jih ima dr-
žava v primerih, ko društvo ali 
civilna iniciativa ustavi pro-
jekt državnega pomena, je de-
jal, da ni predvidenih nobenih 
posebnih ukrepov in da ne raz-

mišljajo o spremembi zakono-
daje na tem področju. Možen 
scenarij je sicer tudi postopek 
prevlade javnega interesa, a je 
minister dejal, da bo v nasled-
njih mesecih jasno, katero pot 
bodo ubrali.

Sotošek je ponovil, da je pro-
tipoplavna ureditev na Velikih 
Malencah in Krški vasi urejena 
v skladu s projektno dokumen-
tacijo in potrebnimi soglasji, a 
ob tem jasno opozoril: »Višine 
nasipov in zidov so zgrajene 
na koto, ki jo predvideva izgra-
dnja HE Mokrice, sicer bi mo-
rale biti vse te ureditve prib-
ližno 1,4 metra višje. Lahko 
rečem, da je poplavna ogrože-
nost teh dveh krajev bistveno 
nižja, kot je bila prej, ne mo-
rem pa reči, da so ti kraji va-
rovani 100-odstotno. Ko bodo 
zgrajene Mokrice, bomo lah-
ko to zatrdili. Če Mokric niko-
li ne bo, je treba poplavno var-
nost vseeno zagotoviti, pa ne 
le Velikih Malenc in Krške vasi, 
ampak tudi Mihalovca, Loč in 
drugih krajev nižje ob toku 
reke Save.« Sotošek sicer ver-
jame, da Mokrice bodo zgraje-
ne in zatrjuje, da si vsi akter-
ji v tem projektu prizadevajo, 
da se bo to zgodilo, seveda pa 
je težko napovedati, kaj se bo 
še zgodilo v preveč dolgotraj-
nih postopkih.
 Peter Pavlovič

Medli odgovori ministra Zajca
LESKOVEC PRI KRŠKEM, POSAVJE – Minister za okolje in prostor Simon Zajc je 6. decembra v spremstvu 
poslanca v Državnem zboru Igorja Zorčiča obiskal javno podjetje Infra d. o. o. Predstavili so mu projek-
te podjetja, vključno z novim projektom sanacije odlagališča Rakovnik v Šmartnem pri Litiji, nato pa si je v 
Vrbini ogledal visokovodni razbremenilnik, prehod za vodne organizme pri HE Brežice ter protipoplavne 
in druge ureditve v Velikih Malencah in Krški vasi.

Vlada znižala odškodnino
Vlada je sklenila, da se javnemu podjetju Infra zniža odško-
dnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč za 
vrednost investicije v ureditve, namenjene odvzemu vode za 
namakanje kmetijskih zemljišč na območju akumulacijskega 
bazena HE Brežice. Tako se delno zniža drugi del odškodnine 
v višini 2.824.578,93 evra, odmerjene z odločbo Ministrstva 
za okolje in prostor z dne 17. 3. 2016, zaradi spremembe na-
membnosti kmetijskega zemljišča z boniteto, večjo od 50, in 
sicer za vrednost investicije v ureditve, ki so namenjene od-
vzemu vode za namakanje kmetijskih zemljišč na območju 
akumulacijskega bazena HE Brežice, to je izgradnjo treh čr-
pališč za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč, v investicij-
ski vrednosti 1.808.581,12 evra. Vir: MOP

Sotošek, Zajc in Zorčič ob visokovodnem razbremenilniku v 
Vrbini

Na Ministrstvu za notranje za-
deve ocenjujejo, kot je po za 
javnost zaprtem srečanju v 
povezavi z ilegalnimi migra-
cijskimi tokovi dejal minister 
Boštjan Poklukar, da trenu-
tno obseg migracij v primerja-
vi z belokranjskimi občinami 
na območju Posavja ni kriti-
čen: »Vemo pa, da tudi tukaj 
potekajo ilegalni koridorji za 
tihotapljenje ljudi, pri čemer 
je policija uspešna, saj ji je us-
pelo razbiti kar nekaj tihota-
pskih združb«. V zvezi z rom-
sko problematiko je dejal, da 
je ta na našem območju stal-
nica, pri čemer »policija s svo-
jim preventivnim delovanjem 
in programi preprečuje dolo-
čena kazniva dejanja in obvla-
duje deviantne pojave«. Kot je 
k temu dodal krški župan mag. 
Miran Stanko, bi se morala k 
razreševanju navedene proble-
matike aktivneje vključiti tudi 
ostala resorna ministrstva. 
Po neuradnih podatkih naj bi 

Za ministra bi bila vrnitev 
PU v Krško nesmiselna!
KRŠKO – 9. decembra je na Občini Krško potekalo delovno srečanje članov Sveta regije Posavje in poslan-
cev iz Posavja v Državnem zboru z ministrom za notranje zadeve Boštjanom Poklukarjem. Beseda je tekla 
o romski in migrantski problematiki ter cestnih povezavah proti Celju in Hrastniku.

bil večji poudarek na sestan-
ku dan tudi ekonomskim mi-
gracijam, predvsem albanskih 
priseljencev. 

Sicer pa je minister Poklukar, 
ki so ga ob tej priložnosti opo-
zorili tudi na nezadržno propa-
danja objekta nekdanje policij-
ske uprave v Krškem, menil, da 
bi bila vrnitev leta 2012 ukinje-
ne in pod pristojnost novome-

ške uprave umeščene upra-
ve nesmiselna, saj naj bi se s 
tem povečal le policijski me-
nedžment, medtem ko števi-
lo policijskih postaj ostaja vsa 
leta nespremenjeno, trenutno 
pa je v teku popolnitev policij-
skih vrst: »V vseh teh letih je 
prišlo do tega, da se je zmanj-
šalo število policistov po ce-
lotni Sloveniji. Vemo, da je šlo 
v času finančne krize za upoko-

jevanje policistov, sedaj pa kre-
pimo aktivno politiko zaposlo-
vanja in če bo vse prav, bomo 
konec leta že v pozitivnih šte-
vilkah, kar pomeni, da bo pri-
liv večji od odliva zaposlenih v 
policiji.« Pri tem je še dejal, da 
si želi, da bi lokalne skupnosti 
na svojih prireditvah omogoči-
le predstavitev poklica policist, 
saj si želijo v svoje vrste priteg-
niti predvsem mlade ljudi, ki bi 
se po šolanju na policijski aka-
demiji vrnili v okolja, iz kate-
rih prihajajo. 

Sestanka z ministrom in njego-
vimi ožjimi sodelavci so se ude-
ležili vsi župani šestih posa-
vskih občin, nekaj direktorjev 
občinskih uprav, poslanci Igor 
Zorčič, Tomaž Lisec in Dušan 
Šiško ter mag. Nataša Šerbec 
kot predstavnica Regionalne 
razvojne agencije Posavje, pod 
okriljem katere kot organ delu-
je Svet regije Posavje. 
 Bojana Mavsar

BREŽICE – Ker je bilo na seji občinskega sveta že večkrat iz-
postavljeno vprašanje varnosti prehoda za pešce pri Lidlu v Bre-
žicah, se je Občina Brežice odločila, da poskrbi za več dodatnih 
ukrepov za povečanje zaznavnosti prehoda za pešce pri trgovi-
ni Lidl v Brežicah in posledično povečanje varnosti predvsem za 
pešce, so nam sporočili z občinskega oddelka za infrastrukturo in 
GJS. Ker je cesta državna, je bilo treba najprej pridobiti soglasje s 
strani DRSI. Občina je na območju prehoda za pešce predvidela 
skrajšanje zavijalnega pasu za smer Bizeljsko, pri čemer se prične 
pas za desne zavijalce takoj za prehodom za pešce. Ob tem se raz-
širi pločnik za pešce in bo služil kot čakalna površina. Ukrep zoži-
tve vozišča ima dva namena: zmanjšanje hitrosti vozil in skrajša-
nje prehoda za pešce. Predvidena je še obojestranska postavitev 
biča oz. svetlobnega znaka za označitev prehoda za pešce ter na 
vozišču pred prehodom za pešce z obeh strani vgradnja talnih 
lučk za dodatno označitev prehoda. Dela, ki naj bi se predvido-
ma zaključila v teh dneh, izvaja podjetje KOP Brežice d.d. Omeni-
mo še, da na nekaj deset metrov naprej na brežiški obvoznici, pri 
avtobusni postaji, zasebni vlagatelj, podjetje Eurospin, trenutno 
ureja križišče za svoj trgovsko-poslovni objekt, kjer je načrtova-
no še eno semaforizirano križišče. R. R.

Vozišče zoženo, pločnik širši

Za zožitev vozišča pri Lidlu so že poskrbeli.

Minister Poklukar se je sestanka udeležil z ožjimi sodelavci, na 
sliki z generalno direktorico policije mag. Tatjano Bobnar (le-
vo) in vodjo kabineta ministrstva Natašo Hvala Ivančič.

BROD – 12. decembra, dan preden so minili štirje meseci od za-
prtja mostu čez Krko na Brodu pri Podbočju, se je končno priče-
la sanacija vozne površine in varnostne ograje na mostu. Potem 

ko se je strokovni odbor KS Podbočje s predstavniki Direkcije za 
infrastrukturo (DRSI) in Inšpektorata za infrastrukturo uskladil 
glede potrebne sanacije, ki bo zadostila pogojem za odprtje mostu 
z vsaj omejeno nosilnostjo, je bilo na podlagi zbiranja ponudb kot 
najugodnejši izvajalec del izbrano podjetje CGP, ki je nato podpi-
salo pogodbo z DRSI, za podizvajalca obnove pa izbralo podjetje 
Tršinar iz Kostanjevice na Krki. V prvih treh dneh so sanirali oz. 
zamenjali vozno površino, zdaj pa nadaljujejo z urejanjem loče-
ne vozne površine in hodnika za pešce, sanirali oz. ojačali bodo 
tudi varnostno ograjo mostu. Ker bo na vozni površini približno 
90 cm od ograje proti notranjosti mostu nameščen lesen tram, ki 
bo ločeval vozišče od hodnika za pešce, bo to predstavljalo resno 
nevarnost zlasti za kolesarje in motoriste, zato mora DRSI izdela-
ti elaborat precej kompleksne prometne signalizacije in jo seveda 
tudi urediti. Poleg tega so včeraj, 18. decembra, opravili strokovni 
pregled mostu s spodnje strani, na podlagi tega bodo po potrebi 
izvedli še najnujnejše ojačitve, od ugotovitev in dodatnih del pa 
je v veliki meri odvisno, kdaj bo most, potem ko ga bo seveda še 
enkrat pregledal inšpektor, odprt.  P. P.

Most so končno začeli obnavljati

Sanacijo mostu izvaja podjetje KT Tršinar.
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OBRAČUN V ROMSKEM »O. K. CORRALU« – Na Miklavževo 
jutro so si v naselju blizu Krškega skočile v lase štiri družine, 
zaradi česar je bilo v naselje napotenih več policijskih patrulj. 
Na kraju obračuna so policisti pridržali 21-letnega nasilneža, 
ki je najprej s sekiro razbil vhodna vrata hiše, zatem pa med 
kričanjem in pretepanjem, pri čemer je uporabil tudi plinski 
solzivec, premikastil pet oseb, od tega je bila ena prepeljana v 
bolnišnico. Nasilni mladenič, ki je bil v zadnjih letih kar 75-krat 
ovaden zaradi različnih kaznivih dejanj, več kot 15-krat obrav-
navan zaradi raznih kršitev javnega reda in miru ter več kot 20-
krat zaradi različnih prometnih prekrškov, si je ponovno pri-
služil dolgi spisek kaznivih dejanj in prekrškov, med drugim 
pa so policisti zasegli tudi več borilnih pripomočkov in orožja.

DIRKA »MODREGA DIRKAČA« – Miklavžev pozni večer si 
bo 31-letni voznik Škode superb zapomnil po zajetnem pla-
čilnem nalogu v višini 2.230 evrov, ki si ga je privozil v okolici 
Brežic in po samem mestu z nevarno vožnjo, s katero je ogro-
žal sebe in druge udeležence v prometu. Drzni voznik je zape-
ljal pred službeno vozilo policije, ignoriral znake, s katerimi so 
ga ustavljali, z neprilagojeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo, vi-
jugal po vozišču, večkrat upočasnil in pospešil hitrost vožnje, 
zapeljal v križišče, kjer je odvzel prednost drugemu vozniku, 
v križišču Cankarjeve ulice in Orehove aleje pa zapeljal s ces-
te ter trčil v drevo in klop. Po trčenju je pobegnil, kasneje pok-
lical policiste, da mu je bilo ukradeno vozilo, zatem pa priz-
nal, da je bil sam v vlogi »modrega dirkača«. Kljub temu da je 
od njegove hitrostne dirke minilo nekaj časa, je še vedno imel 
v litru izdihanega zraka 0,51 mg alkohola, odredili pa so mu 
tudi strokovni pregled.

»NAŽGANA« Z VSO HITROSTJO V DREVO – 16. 12. popol-
dan je močno opit 25-letni voznik, v litru izdihanega zraka je 
imel namreč 1,46 mg ali več kot 3 promile alkohola, pri Pav-
lovi vasi zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil 
v drevo. Tako njemu kot 23-letnemu prav tako vinjenemu so-
potniku se je uspelo nepoškodovanima še pravočasno izvleči 
iz vozila, saj se je slednje vžgalo. Voznika so ovadili, vozniške-
ga dovoljenja pa mu niso mogli vzeti, saj mu je bilo očitno že 
odvzeto, ker je vozil brez veljavnega dovoljenja. Ogenj, ki so 
ga ukrotili pišeški in globoški gasilci, je vozilo povsem uničil.
  Zbrala: B. M. 

Ludvik Kos, Radeče: Včasih so rekli, da je pres-
topno leto slabo leto, a vsako leto je treba spre-
jeti takšno, kot je – z dobrimi in manj dobrimi 
stvarmi. Stari ljudje so vedno govorili, da sledi 
obdobju sedmih debelih krav sedem let suhih 
krav. To pomeni, da je treba v času obilja poskr-
beti tudi za čase, ko tega ne bo. Od novega leta 

ne pričakujem ničesar posebnega, le zdravja si želim.

Aljaž Zorko, Brežice: Morda bo naslednje leto 
prelomno zaradi tega, ker je spet prestopno 
leto, kdo ve. Res pa je, da se z astrologijo pre-
več ne ubadam, tako da mislim, da bo leto kot 
leto, samo številka bo druga. Od leta 2020 niče-
sar posebnega ne pričakujem, začel ga bom pov-
sem spontano, kajti če preveč načrtuješ, se rado 

zgodi, da se ti načrti porušijo in si potem slabe volje.

Bojan Lekše, Krško: Takšnim črnogledim na-
povedim ne verjamem in v letu 2020 ne priča-
kujem nič usodnega in prelomnega. Na vsako 
leto gledam posebej in mislim, da naslednje ne 
bo nič drugačno od ostalih. Tudi na osebnem 
področju nimam posebnih želja, rad bi le, da bi 
naredili čim več napredka pri gradnji družinske 

hiše, s katero začenjamo.

Ines Ivanšek, Krško: Pomembni so cilji in vi-
zije, saj svojo prihodnost kuje vsak sam. Seve-
da so razni odzivi na »zvezde«, zlasti ob vstopu 
v novo leto. Določeni namigi prihajajo iz veso-
lja, so v usodi, v Božjih rokah, a črne prihodnosti 
ne pričakujem. Zase imam nekaj kariernih načr-
tov, izredno sem hvaležna za zdravje, glede od-

nosov pa se je treba izpopolnjevati in jih graditi.

Leto 2020, ki bo poleg tega, da ga zaznamujeta ničli in 
dvojki, tudi prestopno, naj bi bilo po napovedih astrologov 
in vedeževalcev v marsičem prelomno, celo zgodovinsko. 
Kaj naši tokratni sogovorniki menijo o teh napovedih in 
ali pričakujejo, da bo v čemer koli posebno tudi zanje?

anketa

Bo leto 2020 res prelomno?

Navzoče so nagovorili rektor 
UM prof. dr. Zdravko Kačič, 
dekan Fakultete za turizem 
izr. prof. dr. Boštjan Bru-
men in brežiški župan Ivan 
Molan. Kačič je omenil, da je 
brežiška fakulteta najmlajša 
in glede na število študentov 
tudi najmanjša članica UM, »a 
pomembna je kvaliteta in ne 
kvantiteta«. Dodal je, da je tre-
ba spodbuditi mlade, da bodo 
z veseljem sledili viziji fakulte-
te – postati ena izmed najbolj-
ših visokošolskih izobraževal-
nih in raziskovalnih institucij 
s področja turizma v tem delu 
Evrope. Brumen je hvaležen 
vsem, ki so jim omogočili, da 
na fakulteti »bivajo, živijo in 
delajo«, pri čemer je dejal, da 
so doslej in bodo tudi v pri-
hodnje delali dobro. »Na zelo 
veliko stvari smo lahko ponos-
ni. Tako smo v prejšnjem štu-
dijskem letu postali najboljša 
fakulteta glede na ocene štu-
dentov naših pedagoških de-
lavcev,« je dodal. Poudaril je, 
da so študenti njihova prva 
prioriteta, »vendar študenti 
ne obstajajo, kot tudi mi ne, 
brez raziskovalnega in projek-
tnega dela. Tudi tukaj se lahko 
pohvalimo z zelo velikim šte-
vilom projektov in delo v pre-
teklosti kot tudi sodelovanje z 

Kot je uvodoma omenil pred-
sednik PVD Sever Posavje Ro-
man Kržan, so se pred 30 leti 
posavski in drugi policisti, tak-
rat še miličniki, ter ostali de-
lavci takratnih organov za 
notranje zadeve izkazali kot 
odločni varuhi slovenske su-
verenosti. »Ponosni smo, da 
smo prvo nalogo za pridobitev 
osnovnih elementov državnos-
ti, tj. uveljavitev suverene ob-
lasti in efektivne avtoritete na 
svojem ozemlju, opravili z odli-
ko,« je poudaril. Slavnostni go-
vornik na proslavi, namestnik 
generalne direktorice sloven-
ske Policije Jože Senica, je 
opisal dogajanje v letu 1989, 
ko naj bi se 1. 12. v Ljubljani v 
organizaciji Odbora združenja 
za vrnitev Srbov in Črnogorcev 
na Kosovo – Božur odvil 'mi-
ting resnice', ki naj bi spodne-
sel slovensko vodstvo. A prav 
organi za notranje zadeve in 
uniformirana slovenska mili-
ca so s strokovnim, zakonitim, 
legitimnim delovanjem ter od-
lično organizirano in vodeno 
akcijo Sever operativno pre-
prečili izvedbo mitinga. Senica 
je izpostavil, da je zaradi spre-
jete politične odločitve, da se 
miting prepove in prepreči, ve-
liko breme padlo prav na ta-
kratno Upravo za notranje za-
deve Krško. »Na tem območju 

Vizija je postati najboljši
BREŽICE – Decembra 2009 je bila kot najmlajša članica matične Univerze v Mariboru (UM) ustanovljena 
Fakulteta za turizem s sedežem v Brežicah. Ob njenem desetletnem jubileju je 6. decembra v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Brežice potekala svečana prireditev.

lokalnim okoljem, ki je – to si 
upam trditi – odlično, že kaže 
prve sadove.« V prihodnosti 
so po njegovih besedah zave-
zani k uresničitvi svoje strate-
gije in vizije – postati najbolj-
ši. Župan Molan je povedal, da 
je bila pot do ustanovitve fa-
kultete kar dolga, a z vztraj-
nostjo jim je uspelo in Brežice 
so postale univerzitetno mes-
to. Želja občine je bila tudi, da 
se fakulteta čim bolj vključi 
v razvoj turizma v četrti naj-
bolj turistični občini v Slove-
niji, vsaj kar se tiče nočitev. 
Omenil je še pripravo strate-
gije razvoja turizma v občini, 
pod katero se je podpisala fa-

kulteta »in ki ji tudi že sledi-
mo, in verjamem, da bo pri-
nesla še večji razvoj turizma 
v občini«. Ob tej priložnosti je 
dekanu podelil plaketo Občine 
Brežice, prav tako se je s pode-
ljeno plaketo fakulteta zahva-
lila tudi občini za vso podporo.

Fakulteta za turizem je v štu-
dijskem letu 2012/13 vpisala 
prve študente visokošolske-
ga strokovnega in univerzite-
tnega programa, čez dve leti 
se jim je pridružila še prva ge-
neracija študentov magistrske-
ga programa turizem. Do danes 
je na brežiški fakulteti diplomi-
ralo 112 študentov, nanjo pa je 

trenutno vpisanih 254 študen-
tov, ki sestavljajo pisano mno-
žico različnih narodnosti, saj 
prihajajo ne samo iz Slovenije, 
ampak tudi iz Hrvaške, BiH, Sr-
bije, Rusije, Indije itd. Posebno 
priznanje za pomemben pri-
spevek pri prvih korakih, rasti 
in razvoju fakultete je dekan fa-
kultete izročil doc. dr. Marjetki 
Rangus, priznanje za dolgole-
tno uspešno delo v strokovnih 
službah fakultete je prejela Jo-
žica Cirnski Zofič, priznanje 
za najboljšega pedagoga v štu-
dijskem letu 2018/19 po iz-
boru študentov je dobil asist. 
Tomi Špindler. Podelili so tudi 
priznanja za najboljše študente 
po letnikih in programih v pre-
teklem letu. To so postali Timo 
Roškar, Patricija Kelhar, Nika 
Kramžar, Anđela Babić, Ma-
tevž Drenovec, Katja Kokot, 
posebno nagrado, zeleni kom-
pas, za najboljšega diploman-
ta pa je prejela Vita Petek. Sve-
čano slovesnost so kulturno 
obogatili mešani pevski zbor 
učencev od 1. do 3. razreda OŠ 
Brežice, učenec Glasbene šole 
Brežice Žan Krošelj na ksilofo-
nu, plesalka Plesnega kluba Lu-
kec Žana Colarič in študentka 
3. letnika fakultete Ina Olup.

 Rok Retelj

Vsi prejemniki priznanj z rektorjem in dekanom

Miličnikom so ploskali ob cesti
BREŽICE – Policijsko veteransko društvo (PVD) Sever Posavje je 6. decembra v dvorani MC Brežice v sode-
lovanju z Občino Brežice organiziralo regijsko proslavo ob obeležitvi 30. obletnice akcije Sever oz. prepre-
čitve t. i. mitinga resnice v Ljubljani.

sta bili namreč dve pomemb-
ni prometnici, ki vodita iz bal-
kanskih držav na zahod. Tako 
bi morala takratna krška upra-
va blokirati cesto bratstva in 
enotnosti v Krakovskem goz-
du in železniško postajo v Do-
bovi. Uprava pa je imela takrat 
skupaj z vsemi tremi postaja-
mi milice le 129 zaposlenih, 
kar je bilo za tako obsežno na-
logo bistveno premalo. Zato ji 
je bila dodeljena pomoč poseb-
nih enot milice iz drugih slo-
venskih krajev. V dneh pred 1. 
decembrom je bilo na obmo-
čju Posavja več kot 600 delav-
cev organov za notranje zade-
ve, ki bi udeležencem mitinga 
preprečili potovanje v Ljublja-

no in jih vrnili na Hrvaško,« 
je podrobno opisal takratno 
dogajanje in še omenil, da so 
prebivalci Posavja v tistih no-
vembrskih dneh stali ob strani 
miličnikom, ob prevozu kolone 
posebne enote milice skozi Kr-
ško pa so ljudje stali ob cesti 
in ploskali. Organizatorji so za-
radi odločnosti slovenskih ob-
lasti in vseh takratnih organov, 
še posebej milice, od mitinga 
odstopili. »Akcija Sever je pos-
tala simbol zmage,« je dejal. 

Po nagovoru brežiškega župa-
na Ivana Molana, ki se je vsem 
vpletenim zahvalil za vse, kar 
so takrat storili, je sledila po-
delitev zlatih, srebrnih in bro-

nastih znakov Sever ter plaket 
osamosvojitve kot zahvalo za 
pomoč pri izvajanju nalog za 
preprečitev mitinga. Poleg Se-
nice in Kržana jih je podeljeval 
tudi generalni sekretar Zveze 
policijskih veteranskih dru-
štev Sever Anton Pozvek. Pre-
jemniki zlatega znaka Sever so 
Občina Brežice, Janez Umek 
in Andrej Zbašnik, srebrne-
ga znaka Sever Silvester Jer-
šič, Milan Sušin in OŠ Jožeta 
Gorjupa Kostanjevica na Krki, 
bronastega znaka Sever pa Mi-
lan Luzar, Beno Dergan, An-
ton Kovač, Darko Gerjevič in 
Stanislav Zupančič. Plaketo 
osamosvojitve so prejeli OŠ dr. 
Jožeta Toporišiča Dobova, OŠ 
Leskovec pri Krškem in Ivan 
Mirt. Kulturni program so iz-
vedli kvartet saksofonov Orke-
stra slovenske Policije, učenci 
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobo-
va, Nina Berger ob spremlja-
vi Dejana Jerončiča in Irena 
Hribar ob spremljavi Rober-
ta Petana. Povezovalki Boja-
ni Zevnik se je vmes na odru 
pridružil tudi Mitja Baškovič. 
Že pred proslavo je bila tudi 
okrogla miza, na kateri so ne-
posredni udeleženci akcije Se-
ver predstavili svoje videnje 
dejanj v novembru 1989.

 Rok Retelj

Prejemnika zlatega znaka Sever s predstavniki Severja in 
policije
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Začenja se nov dan … Vstanem, se uredim v kopalnici, oble-
čem, si pripravim zajtrk, odidem po svojih vsakodnevnih oprav-
kih, šola, služba, domača opravila. Popoldne se posvečam sebi, 
svoji družini, opravljam aktivnosti, povezane z domom, hobiji, 
druženji, gospodinjskimi in hišnimi opravili, z delom na vrtu …

Vse teče kot po maslu, kajne?

Si lahko zamislimo tudi nekoliko drugačen scenarij? Če se v naše 
življenje prikrade bolezen, poškodba, ki pusti posledice in nas 
oropa samostojnega funkcioniranja in lahko v trenutku posta-
nemo delno ali v celoti odvisni od drugih? 

Za kratek ali daljši čas. Kaj šele, ko govorimo o dolgotrajnih 
boleznih, poškodbah večjega obsega, starostnih spremembah, 
ki prinašajo spremembe na fizičnem nivoju, kot so okorelost, 
zmanjšan obseg gibljivosti v sklepih, bolečine, inkontinenca, 
težave z vidom in sluhom, čustvenem, kamor spadajo pomanj-
kanje motivacije, nerazpoloženost, pojav določenih čustev – 
občutek nemoči, jeza, na mentalnem težave s spominom, kon-
centracijo in pozornostjo, orientacijo v času in prostoru … in 
socialnem nivoju: zmanjšano ali ničelno vključevanje v socialno 
skupino, osamljenost, izogibanje družbenim stikom. 

Mnogi posamezniki so po odpustu iz bolnišnice prepuščeni do-
mači oskrbi. Začnejo se porajati vprašanja. Kdo mi bo lahko po-
magal, če živim sam? Kaj, če so vsi moji svojci čez dan odsotni 
zaradi svojih obveznosti? Kaj, če mi ne znajo pomagati? Bom 
moral zato v dom za starostnike, zavod ali katero drugo institu-
cijo? Pa tako rad bi ostal doma, dokler bo le možno.

Obstaja kakšna druga rešitev?

Seveda.

V zadnjem času je vse več poudarka na tem, da se nudi pomoč lju-
dem v njihovem domačem okolju in se poskuša odložiti odhod v 
institucijo na čim kasnejši čas. Pa ne, da bi bilo v instituciji karko-
li narobe. Prav nasprotno. Tam je za ljudi izjemno lepo poskrblje-
no. Vendar vemo, da si vsi želimo ostati doma čim dlje, ker je to 
prostor, na katerega smo navajeni, dom, ki smo ga s svojimi roka-
mi ustvarili. Tam smo lahko res to, kar smo. To je kraj, ki nam omo-
goča intimo in občutek varnosti.

Zato vse več služb in organizacij stremi k pomoči ljudem v njiho-
vem domačem okolju. Med njimi tudi delovna terapija.

Delovna terapija

Je zdravstvena stroka, ki je še kako dobrodošla v domačem okolju 
posameznika. Njen namen je pomagati posamezniku, ki se je zna-
šel v življenjski situaciji, ko zaradi okvare, bolezni, starosti ali dru-
gih vzrokov ne more samostojno opravljati zanj pomembnih vsako-
dnevnih aktivnosti. Delovni terapevti pri tem uporabljamo različne 
pristope, terapevtske metode, namensko izbrane aktivnosti, pri-
pomočke in prilagoditve. Delovno terapevtska obravnava je indi-
vidualno prilagojena potrebam in sposobnostim posameznika ter 
mu omogoča, da se čim bolj osamosvoji in težavam navkljub zaživi 
polno in kvalitetno življenje. Posameznika želimo usposobiti za čim 
bolj samostojno življenje na področjih, ki so njemu pomembna:

• DNEVNE AKTIVNOSTI (hranjenje, oblačenje, obuvanje, 
umivanje, uporaba stranišča, gibanje v prostoru z oporo ali 
brez nje, uporaba invalidskega vozička),

• DELO OZ. PRODUKTIVNE AKTIVNOSTI (poklic, šola, 
gospodinjstvo),

• PROSTOČASOVNE AKTIVNOSTI (hobiji, rekreacija).

Funkcionalna terapija

Uporabljamo tudi principe funkcionalne terapije, ki zajema:
• vaje/aktivnosti za večanje mišične moči in obsega gibljivosti v 

zgornjih in spodnjih okončinah,
• vaje/aktivnosti za izboljšanje grobih prijemov rok,

• vaje/aktivnosti za vzpostavljanje fine motorike rok (drobni 
prijemi).

Kognitivni trening

Pri težavah s spominom, koncentracijo, priklicu besed in ostalih te-
žavah na področju kognitivnih sposobnosti izvajamo tudi kognitiv-
ni trening. Namenjen je izboljšanju oziroma ohranjanju omenjenih 
sposobnosti. S tem vplivamo tudi na ohranjanje samostojnosti po-
sameznika pri izvajanju želenih aktivnostih.  Kognitivni trening te-
melji na predpostavki, da so možgani »plastični«, ne glede na sta-
rostno obdobje posameznika. 

V domačem okolju lahko poteka kognitivni trening v obliki pogo-
vora o pomembnih mejnikih življenja posameznika, s čimer krepi-
mo spomin in logično zaporedje dogodkov (s pomočjo albumov s 
slikami). Kognitivni trening vključujemo tako rekoč v vsako aktiv-
nost (oblikovanje nakupovalnega seznama, dnevnega plana, zapo-
redje korakov pri oblačenju, umivanju, kuhanju …).

Vključujemo vse sedanje in pretekle interese posameznika (raz-
lični hobiji – igranje kart, šah, inštrument, športne dejavnosti, ku-
hanje, vrtnarjenje …).

Pripomočki za večjo samostojnost 
in svetovanje pri prilagoditvi domačega okolja

Kot delovni terapevti na domu svetujemo pri odstranjevanju ovir 
v domačem okolju (pragovi, preproge) ter pri izbiri ustreznih orto-
pedskih in ortotskih pripomočkov (namestitev držal, povišica za WC, 
prilagojen jedilni pribor), svetujemo in poučujemo o pravilnih na-
činih izvajanja aktivnosti (ustrezni položaji sedenja v vozičku, pos-
telji, na stolu, posedanja, premeščanja, vožnje z vozičkom …), sve-
tujemo svojcem, iščemo rešitve glede vključevanja v ožje in širše 
okolje (izvedba aktivnosti nakupovanja, vključevanja v društva …).

S svojim delom si prizadevamo, da bi dosegli čim bolj primerno 
kvaliteto življenja posameznika z neko boleznijo ali poškodbo, mu 
pomagali, da se najbolje prilagodi na nove razmere za življenje v 
ožjem in širšem socialnem okolju ter da je čim manj odvisen od 
pomoči drugih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija z Evropskega socialnega sklada.
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Urška Derganc, dipl. del. ter. in 
Barbara Župevc, dipl. del. ter.

Integrirana oskrba v občini Krško, 
Projekt Most

Delovna terapija na domu

Projektu Gradovi Posavja 
nagrada Jakob 2020
POSAVJE – Nagrada Jakob 2020 in naziv ambasador inova-
tivnosti v turizmu za področje inovativne turistične vsebine 
ter programi v gradovih in dvorcih 2020, ki jo podeljuje Go-
spodarsko razstavišče za inovativnost, kakovost in odličnost 
v turizmu, je letos pripadla projektu Gradovi Posavja. Medna-
rodna komisija je svojo odločitev utemeljila takole: »S svoji-
mi različnimi vsebinami so povezani v skupen projekt. Prav 
ta povezanost je izjemna in inovativna za siceršnje slovenske 
razmere, kjer se pogosto zapiramo za grajske zidove. Grado-
vi Posavja tako iščejo svoje nove identitete in razvijajo stik z 
lokalnim in regionalnim kulturnim okoljem.« Naziv in nag-
rado, ki jo Gospodarsko razstavišče podeljuje že deseto leto, 
bodo prejeli 29. januarja na slovesnem odprtju 31. sejma Al-
pe-Adria v Ljubljani.

V projektu Gradovi Posavja sodelujejo Kulturni dom Krško z 
gradom Rajhenburg v Brestanici, Posavski muzej Brežice z gra-
dom Brežice, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki z nek-
danjim kostanjeviškim samostanom, Terme Čatež z gradom 
Mokrice, Kozjanski park z gradom Podsreda in Javni zavod za 
kulturo, šport, turizem in mladino Sevnica z gradom Sevnica. 

Predstavniki sodelujočih so ob novici o nagradi sporočili, da 
jo sprejemajo »z veliko mero optimizma in energije«, ob tem 
pa obljubljajo, da bodo tudi naprej »odlično sodelovali, prese-
nečali in združevali dobre zgodbe«.

 P. P./vir: Gradovi Posavja

Direktorica krške knjižnice 
Urška Lobnikar Paunović 
je številnim zbranim na pri-
reditvi, med njimi predstav-
nikom Občin Krško, Brežice, 
Sevnica, Radeče in Kostanje-
vica na Krki, nekaterih krajev-
nih skupnosti ter podjetja A1, 
dejala, da bo Posavska potujo-
ča knjižnica pričela delovati je-
seni 2020. Ta zgodba je nekaj 
posebnega, je poudarila, ker so 
se v njej prvič v Sloveniji pove-
zale štiri knjižnice, vse so do-
bile podporo v matičnih obči-
nah ter bile uspešne na razpisu 
Ministrstva za kulturo. Slednje 
je podprlo njihovo povezova-
nje kot vzorčni primer v Slove-
niji ter sofinanciralo velik del 
nakupa vozila, t. i. bibliobu-
sa, manjkajoči znesek pa bodo 
prispevale sodelujoče občine.

Projekt Posavska potujo-
ča knjižnica je podrobneje 

predstavila direktorica Knji-
žnice Sevnica Anita Šiško. 
Kot je dejala, je Posavje geo-
grafsko zelo razgibano, veli-
ko je majhnih vasi, ki so precej 
oddaljene od mestnih središč, 
in težje mobilnih prebivalcev. 
»Zato je prav, da tudi po naših 
cestah zapelje potujoča knji-
žnica ter da z njo v knjižnicah 
poskrbimo tudi za te prebival-
ce, naše občane, da jim pripe-
ljemo gradivo čim bližje in na 
ta način izenačimo možnos-
ti do enakopravnega dostopa 
do knjižničnega gradiva vsem 
prebivalcem.« Potujoča knji-
žnica nudi enako kvalitetne 
knjižnične storitve kot stacio-
narna knjižnica, mobilnost pa 
ji omogoča, da v enem dnevu 
doseže širši krog uporabni-
kov. Ustavljala se bo v števil-
nih naseljih na več kot 60 po-
stajališčih: pri osnovnih šolah, 
vrtcih, domovih za starejše ob-

čane, varstveno-delovnih cen-
trih, podjetjih …

V imenu posavskih občin je 
zbrane nagovoril krški podžu-
pan Silvo Krošelj, nekaj izku-
šenj s potujočimi knjižnicami 
– v Sloveniji jih deluje že 13 
na 12 bibliobusih – pa je deli-
la predsednica Sekcije za potu-
joče knjižnice pri Zvezi biblio-
tekarskih društev Slovenije 
Tjaša Mrgole Jukić. Kot je po-
udarila, je bilo Posavje na tem 
področju doslej 'siva lisa', po-
tujoče knjižnice pa poleg knjig 
in ostalega gradiva »gradijo 
tudi odnose med ljudmi«.

Donacijo, 10 tisoč evrov ter sli-
kanici Modri zajček in Tri ča-
rovnije iz zbirke slovenskih 
otroških pravljic Lahkonočni-
ce, je direktoricam in direk-
torju Valvasorjeve knjižnice 
Krško, Knjižnice Brežice, Knji-

žnice Sevnica in Knjižnice La-
ško Urški Lobnikar Paunović, 
mag. Tei Bemkoč, Aniti Šiško 
in Mateju Jazbinšku predal 
direktor prodaje in naročni-
škega sektorja v podjetju A1 
Lovro Peterlin. Kot je dejal, so 
v projektu prepoznali »izred-
no strast« in njegovo »pove-
zovalno naravo«, ki je redka v 
Sloveniji, podprli pa so ga tudi 
zato, ker verjamejo, da branje 
pomembno vpliva na razvoj 
družbe, skrbi za stalen napre-
dek vsakega posameznika in 
spodbuja poslovno okolje.  

V programu prireditve, ki jo 
je povezovala Polona Bren-
čič, goste pa je sprejemal Fi-
lip Černelč v vlogi Jurija Dal-
matina, so sodelovali učenci 
vseh posavskih glasbenih šol 
in učenci Osnovne šole Lesko-
vec pri Krškem.
 Peter Pavlovič

Posavski bibliobus jeseni 2020
KRŠKO – Kot smo že poročali, je 3. decembra v Dvorani v parku v Krškem podjetje A1 štirim knjižnicam, ki 
delujejo na območju Posavja, predalo donacijo v višini 10 tisoč evrov za nakup strokovnega in leposlovne-
ga knjižnega gradiva za otroke in mladino za Posavsko potujočo knjižnico.
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*Za nove naročnike Osnovnega paketa, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 ali 12 mesecev v obdobju od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020, velja akcijska ponudba 3,00 EUR 
popusta za 6 mesecev (vezava 24 mesecev) oziroma 3 mesece (vezava 12 mesecev). Za nove naročnike velja ob sklenitvi naročniškega razmerja z vezavo za 12 mesecev ali 
24 mesecev v obdobju od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020 akcijska ponudba brezplačne namestitve opreme in vzpostavitve priključka. Redna cena namestitve opreme in vzpostavitve 
priključka je 61,00 EUR. Za nove naročnike, ki ob sklenitvi naročniškega razmerja predložijo odločbo občine ali drugega ustreznega organa za subvencijo socialnovarstvene storitve 
socialnega servisa – celodnevna povezava prek osebnega telefonskega alarma – velja, da se subvencionirani del naročnine obračuna neposredno izdajatelju odločbe. Cene so 
v EUR z DDV in zaokrožene na dve decimalki. Za več informacij o ponudbi obiščite www.telekom.si, Telekomov center ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana
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Na sprejem so bili tudi letos 
povabljeni članice in člani ob-
činskega sveta, predsedniki 
svetov KS, člani nadzornega 
odbora občine, častni občani 
in oktobrski nagrajenci, pred-
stavniki gospodarstva, javnih 
zavodov, institucij in nevlad-
nih organizacij, duhovniki, ki 
delujejo v občini Brežice, pred-
stavniki medijev in ostali go-
stje. »Namen sprejema je, da 
se predstavniki različnih pod-
ročij delovanja, ki vsak po svo-
jih močeh prispevajo h kva-
litetnemu življenju v občini, 
srečamo, ponosno sprehodi-
mo po črkah prebranih pogla-
vij in stkemo zametke prihaja-
jočih zgodb,« je dejala Vesna 
Kržan, ki je še enkrat več na 
sprejemu poskrbela za vezne 
besede in obenem tudi omeni-
la, da je leto 2019 občini Breži-
ce prineslo naziv Planetu Zem-
lja prijazna občina, pridobitev 
srebrnega znaka Slovenia Gre-
en in uvrstitev med top 100 ze-
lenih destinacij na svetu. Bese-

Plaketa za ohranjanje slovenstva
BREŽICE – Brežiški župan Ivan Molan je 12. decembra priredil tradicionalni prednovoletni sprejem v re-
stavraciji hotela Terme v Termah Čatež, na katerem je, kot je že v navadi, podelil občinsko plaketo. Letošnji 
prejemnik le-te je Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom iz Zagreba.

do je predala gostitelju večera, 
županu Ivanu Molanu, ki je 
med drugim izpostavil, da so v 
iztekajočem se letu dokončno 
izoblikovali ekipo, ki bo v tem 
mandatu vodila občino, spre-
membe so se zgodile na mes-
tih podžupanov, direktorice 
občinske uprave in nekaterih 
vodij občinskih oddelkov. »Ver-
jamem, da bomo z njihovo po-
močjo še bistveno bolj dosto-
pni in prilagodljivi ter bomo 

delali še boljše kot do zdaj,« 
je ob tem povedal. Dodal je, da 
bodo v prihodnjem letu nada-
ljevali z investicijskimi projek-
ti, ki so se že začeli, veseli ga, 
da javni zavodi in nevladne or-
ganizacije vse bolje delujejo. 
Omenil je še, da v občini veli-
ko delajo na področju dostop-
nosti za starejše (uvedba So-
potnikov, mestnega avtobusa) 
in trajne mobilnosti ter da so 
v tem letu pridobili kar nekaj 

gradbene dokumentacije, npr. 
za vrtec v Artičah in Dobovi, 
izrazil pa je tudi veselje, da se 
bodo v prihodnosti dalje gradi-
li kolesarske steze in vodovo-
di. Ne nazadnje pa je zelo ve-
sel, da je podjetje TPV za svojo 
strateško pomembno investi-
cijo izbralo ravno IPC Brezina.

Župan Molan je plaketo Obči-
ne Brežice podelil predsedniku 
Kulturno prosvetnega društva 
Slovenski dom Darku Šoncu, 
in sicer v zahvalo in prizna-
nje ob 90. obletnici delovanja, 
za izjemen prispevek pri ohra-
njanju slovenstva ter za uspeš-
no sodelovanje z javnimi zavo-
di in društvi v občini Brežice. 
Slovenski dom je tudi najsta-
rejše društvo Slovencev v Evro-
pi. Zaključek uradnega dela je 
zaznamovala županova zdra-
vica z željami po nadaljnjem 
dobrem sodelovanju. Sprejem 
so pevsko obogatile pevke Vo-
kalne skupine Aria.
 R. Retelj

Župan Ivan Molan in predsednik KPD Slovenski dom Darko 
Šonc

KRŠKO – Gasilska regija Posavje in Gasilska zveza Krško sta 
23. novembra organizirali kviz, na katerem so sodelovale 
najboljše ekipe iz gasilskih zvez Brežice, Krško in Sevnica. 

V Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem se je zbralo 63 tek-
movalcev ter 18 članov organizacijskega in podpornega osebja 
iz vrst prostovoljnih gasilcev. Pionirske lovorike so bile krško 
obarvane, saj so med najmlajšimi slavili člani PGD Rožno, dru-
go mesto so zasedli gasilci iz PGD Leskovec pri Krškem in tre-
te mesto gasilci iz PGD Brege. V mladinski kategoriji se je le-
tos najbolje izkazal sevniški podmladek, prvo mesto so namreč 
osvojili mladi iz PGD Blanca in tretje mesto iz PGD Zabukovje, 
med njimi pa je dobro pripravljenost znova pokazalo PGD Ro-
žno. Tudi na regijskem nivoju je bil zaznan primanjkljaj v vrstah 
gasilskih pripravnikov, saj so od teoretično največ devetih so-
delujočih ekip nastopile le tri: prvo mesto so zasedli člani PGD 
Blanca (GZ Sevnica), drugo mesto je pripadlo PGD Brestanica 
in tretje PGD Smednik (obe GZ Krško). 
Sicer so na regijskem gasilskem kvizu nastopili gasilci 21 ekip iz 
15 prostovoljnih društev, ki pripadajo gasilskim zvezam Brežice 
(Bukošek, Pišece, Sromlje, Veliki Obrež), Krško (Brege, Brestani-
ca, Leskovec, Rožno, Smednik, Veliki Podlog) in Sevnica (Blanca, 
Šentjanž, Tržišče, Veliki Cirnik, Zabukovje). Vse sodelujoče eki-
pe so prejele pisna priznanja, prvi trije iz vsake kategorije pa še 
pokale in medalje. Z odlično uvrstitvijo na prvo in drugo mesto 
so si tako vstopnico za nastop na državnem kvizu aprila v Treb-
njem zagotovili mladi iz vrst PGD Rožno z dve ekipama, Lesko-
vec, Blanca z dvema ekipama in Brestanica. Glede na pretekla 
leta svojo dobro podkovanost v znanju s področij, ki jih zahte-
va gasilski kviz, ohranjajo tekmovalci z Blance in Rožnega, pri-
padnikih obeh društev so namreč že lani nastopili na državnem 
tekmovanju.
 D. Jazbec, foto: arhiv GZ Krško

Najboljši PGD Rožno in Blanca

Obe ekipi PGD Rožno

SEVNICA – V torek zvečer je v sevniški kulturni dvorani pote-
kal prednovoletni sprejem župana Srečka Ocvirka. Z nasto-
pom ga je popestril Andrej Šifrer, ki je v 40 letih svoje glas-
bene kariere nanizal mnogo glasbenih uspešnic in delček 
jih je ponovno oživel na prijetnem dogodku.

»Leto, ki se izteka, nas povezuje s sodelovanjem na številnih pod-
ročjih. Danes ste z nami predstavniki gospodarstva, političnega, 
družbenega, kulturnega, športnega življenja. Še bi lahko našte-
vali, kajti aktivnosti, ki se odvijajo vsakodnevno v občini, je veli-
ko. Delo in sodelovanje nas krepi in skupaj ustvarjamo uspehe, 
a vzeti si moramo čas tudi zase, za prijatelje, za sproščena dru-
ženja, za izmenjavo mnenj, izkušenj, znanj. Nocojšnji večer je na-
menjen prijetnemu druženju, kajti božično-novoletni čas je čas, 
ko si moramo v dolgih zimskih večerih nakloniti delček skupnih 
trenutkov za doživljanje radostnih občutkov,« je zbrane na spre-
jemu pred koncertnim delom nagovoril župan Srečko Ocvirk ter 
zaželel vsem blagoslovljen, vesel in miren božič, ponosen dan sa-
mostojnosti in enotnosti ter zdravo, uspešno, srečno in uspehov 
polno prihajajoče novo leto.
Nagovor župana je nato s koncertnim delom dopolnil slovenski 
pevec, kantavtor in skladatelj zabavne glasbe Andrej Šifrer, s 
katerim je prepevalo tudi občinstvo, saj so mnoga njegova bese-
dila postala zimzelena.  S. Radi

Delo in sodelovanje nas krepi

Glasba je povezala občinstvo v pojočo in zadovoljno skupnost. 
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KRŠKO – Aktivistke Krajevne organizacije Rdečega križa Krško – 
desni breg so v dvorani PGD Krško za krajane z desnega prede-
la mesta Krško in pripadajočih naselij, ki so dopolnili 75 in več 
let starosti, 29. novembra 14. leto zapored pripravile družabno 
letno srečanje. Zbranim, teh se je od skupno 210 vabljenih od-
zvalo nekaj manj kot 60, je v uvodu zaželela čim boljše počutje 
predsednica krajevne organizacije Danica Lončar, z dobrimi že-
ljami udeležencem pa sta se ji pridružila tudi predsednica sve-
ta KS mesta Krško mag. Nataša Šerbec in podžupan občine Sil-
vo Krošelj. S plesnimi, pevskimi in instrumentalnimi nastopi je 
srečanje popestrilo deset učenk in učencev OŠ Jurija Dalmati-
na Krško pod mentorstvom Monike Habinc Rostohar ter trio 
Občutek s harmonikarjem Galom Kovačičem. Kot je povedala 
Lončarjeva za naš časopis, so konec meseca novembra aktivistke 
krajevne organizacije opravile tudi obisk pri najstarejšima kra-
janoma desnega predela mesta, in sicer so 27. novembra obiska-
le Milko Zagorc v Domu starejših občanov Krško, ki je dan pred 
tem dopolnila častitljivih 98 let, 25. novembra pa je Lončarjeva 
obiskala na Trški Gori stanujočega Jožeta Pavkoviča, ki je leto 
manj od Zagorčeve dopolnil spomladi letos. B. Mavsar

Iz majhne priložnostne prire-
ditve, ki so jo sprva pripravlja-
li v jedilnici šole, je ta prerasla 
v najpomembnejši šolski do-
godek v posameznem šolskem 
letu. Ker so ga skozi leta nad-
grajevali s tematskimi vsebi-
nami in spremljajočim pro-
gramom, je Likof ob udeležbi 
staršev in drugih obiskovalcev 
prerasel tudi šolsko telovad-
nico, zato so ga letos umesti-
li v veliko dvorano Kulturnega 
doma Krško. In tudi ta je poka-
la po šivih, saj so jo, vključno z 
dodatnimi sedeži, obiskovalci 
vseh generacij povsem zapol-
nili. Zaradi tega je ravnateljica 
šole dr. Barbara Smolej Fritz 
dejala, »da je tudi to nek sim-
bolni odraz odnosa družbe do 
različnosti, kajti svet ni črno-
-bel, temveč še kako pisan in 
raznolik«. Na navedeno se je 
navezal tudi podžupan občine 
Silvo Krošelj, rekoč, da šola s 
prireditvijo na prijeten način 
opozori nase in svoje nepre-
cenljivo delo: »Vedno smo pre-
senečeni, kaj ste skozi šolsko 
leto ustvarili, kaj vse znate in 
kaj vse se lahko in se moramo 
mi naučiti od vas. Predvsem 
tega, da moramo biti hvaležni 
za vse tisto, kar imamo, še po-
sebej, da vsak dan gojimo kul-
turo medsebojnega spoštova-
nja, da naša dejanja temeljijo 

RAKA – 29. novembra so na Raki v sodelovanju KS Raka, Društva 
upokojencev Raka, OŠ Raka in KO Rdečega križa Raka tudi letos 
pripravili srečanje starejših krajanov. Po pozdravnem govoru 
predsednika sveta Krajevne skupnosti Raka Primoža Šribar-
ja, ki se je v govoru dotaknil tudi organizacije bodočih srečanj, 
je prisotne nagovorila predsednica Društva upokojencev Raka 
Fanika Metelko, pozdravila pa jih je še predstavnica KO Rdeče-
ga križa Raka Marija Vrhovšek. Srečanje je bilo glasbeno obar-
vano z raškimi pevci, glasbeno skupino Č'bularji Društva upo-
kojencev Raka ter učenci OŠ Raka. Po kosilu in ob prijetni glasbi 
so podelili še simbolična darila oz. šopke najstarejšemu zakon-
skemu paru (Tončka in Zvone Potecin), najstarejši udeleženki 
(Alojzija Banič) in najstarejšemu udeležencu srečanja (Drago 
Tomažin).  A. H.

Likof v znamenju poklicev
KRŠKO – Tradicionalno prireditev Likof so na Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja zasnovali pred pol tre-
tjim desetletjem kot obliko zaključka ob jesenskem spravilu pridelkov in sadežev, ki jih učenci v sodelova-
nju z učitelji pridelajo in vzgojijo v šolskem sadovnjaku in vrtu.

na upoštevanju razlik, da do-
puščamo vsem in vsakomur, 
da se izrazi. Da spodbujamo, 
si pomagamo, podpiramo in 
si zaupamo.« Ob tem je pove-
dal, da si občina prizadeva za 
delo z učenci zagotoviti kar se 
da optimalne pogoje, saj s tem 
namenom že potekajo aktivno-
sti za umeščanje novogradnje v 
mestno jedro Krškega: »Idejna 
zasnova je narejena, priprav-
ljamo projektno dokumentaci-
jo, hkrati pa poteka tudi spre-
memba prostorskih aktov za 
potrebe umeščanja. Prizadeva-
mo si, da bi nam pri projektu fi-
nančno pomagala tudi država.«

Vsako leto se učenci skozi Likof 
navežejo na posamezno tema-
tiko, rdeča nit letošnje priredi-
tve je bila predstavitev različ-
nih poklicev. Ravnateljica šole 
je za Posavski obzornik pove-
dala, da je šola pod okriljem 
Zavoda RS za šolstvo vključe-
na v trenutno največji poteka-
joči razvojni projekt, poime-
novan Pogum, ki temelji na 
razvoju kompetenc podjetno-
sti učencev. Zato so se odločili, 
da bodo te spodbujali in razvi-
jali pri učencih na področju po-
klicne orientacije oz. poklicev, 
da bodo učenci znali oblikova-
ti ideje, prepoznati priložnosti 

v okolju in jih skušali tudi rea-
lizirati. Sicer učenci, ki na šoli 
obiskujejo prilagojen program 
z nižjim izobrazbenim stan-
dardom, praviloma nadalju-
jejo šolanje v skrajšanih sre-
dnješolskih programih, večina 
teh se odloči za šolanje na sre-
dnjih poklicnih šolah v Krškem 
ali Novem mestu, medtem ko 
učenci posebnega programa 
nadaljujejo svoje življenje v 
okviru dela v Varstveno delov-
nem centru Krško – Leskovec 
in v Centru Sonček.

 Bojana MavsarV enem izmed izvedenih nastopov so mladi astronavti šole 
z raketo Mihajlo 33 poleteli na luno in vanjo zapičili šolsko 
zastavo. Nastop so okrepili z napisom: »Če zgrešiš, lahko še 
vedno pristaneš med zvezdami.«

Srečanje krajanov z desnega brega

Utrinek z letošnjega srečanja starejših krajanov

Srečanje starejših Račanov

Najstarejši udeleženci srečanja z Metelkovo in Šribarjem

PODBOČJE – Podboška krajevna organizacija Rdečega križa in 
osnovna šola sta 30. novembra organizirali tradicionalno, 20. po 
vrsti, srečanje krajanov KS Podbočje, starejših od 75 let. Udele-
žilo se ga je 70 krajanov. Prisotne sta pozdravili predstavnica OŠ 
Podbočje Anuša Ajster in predsednica KO RK Podbočje Antoni-
ja Černelič. Učenci OŠ Podbočje in skupina Korzingerji so pripra-
vili kulturni program, na koncu so nazdravili novemu letu, sledi-
lo je kosilo in druženje. To je priložnost za pogovor in petje, zato 
se ga krajani radi udeležujejo.  Vir: KO RK Podbočje

20. srečanje starejših Podbočjanov

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
Praznični utrip v najmlaj-
ši posavski občini bo pope-
strila nova prireditev, ki jo 
jutri, 20. december, ob 17. 
uri pod kostanji na 'Tama-
lem plac' prireja tamkajšnje 
turistično društvo – praznič-
no dobrodelno druženje. Na 
božičnem sejmu bodo zbi-
rali sredstva za tiste, ki jih 
potrebujejo, za najmlajše 
pa pripravljajo plesno dru-
ženje.  P. P.

Praznično in 
dobrodelno
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KRMELJ – V Krmelju je začela v okviru Društva Svoboda 
Krmelj delovati sekcija ročnih del z imenom Sončnica in v 
novembru se je predstavila na svoji prvi samostojni razsta-
vi v domačem kulturnem domu.

Članice sekcije, ki jo 
vodi Metoda Bec ob 
pomoči Irene Hribar, 
pridobivajo znanje na 
ustvarjalnih delavni-
cah, navdih za izdela-
vo različnih unikatnih 
del pa najdejo tako na 
razstavah kot v revi-
jah ali na svetovnem 
spletu. »Na delavni-
cah se družimo in uči-
mo izdelovati voščil-
nice, škatlice iz papirja, šopke iz različnih materialov, kvačkanja 
ter izdelovanja nakita iz različnih materialov in tako dalje.V vsak 
končni izdelek je vloženega ogromno časa, dobre volje in ljubez-
ni, zato je prav, da tradicijo in svoje znanje prenašamo iz roda v 
rod ter ga tako ohranjamo,« je tekla predstavitev skupine za roč-
na dela in v zaključnem delu je sledilo še povabilo k ogledu raz-
stave, na kateri so se s svojimi prekrasnimi ročnimi deli predsta-
vili Timotej Jereb, Metoda Bec, Irena Hribar, Meta Kralj, Majda 
Mirt, Andrej Božič, Martina Hrovat, Lara Bec, Danica Jam-
šek, Jožica Knez, Petra Oreškovič, Kristina Jereb, Brina Lin-
dič in Anja Jereb.
Spremljevalni kulturni program so oblikovali nastopajoči – vo-
kalna skupina Lokvanj, z recitacijo dveh pesmi Kristina Jereb, s 
kitarskim nastopom Jaša Medved ter s prikazom predenja na 
kolovratu Lojzka Virant. Zbranim na prireditvi, ki jo je povezo-
vala Petra Oreškovič, je namenila nekaj prijaznih besed predse-
dnica Društva Svoboda Krmelj Nevenka Flajs, ki je po ogledu 
razstave povabila še na druženje in pogostitev v prostor Koloni-
je ob kulturnem domu.  S. Radi, foto: N. Gole

»Od danes naprej bomo v tem 
pogledu lažje zadihali in na-
črtovali nove aktivnosti, tudi 
kakšne bolj drzne,« se na-
smehne predsednik Društva 
za razvoj podeželja in turiz-
ma (DRPT) Rovišče Franci 
Žibert, ki je vodil uradno od-
prtje večnamenskega doma v 
bližini cerkve sv. Urha v vasi 
Rovišče. »Seveda imamo nove 
želje in ena izmed njih je ure-
ditev otroškega igrišča z igra-
li na prostem ob domu, ogra-
ja že stoji. Razmišljamo še o 
ureditvi mini knjižnice,« sogo-
vornik razkrije še nekaj doda-
tnih načrtov in nadaljuje, da je 
bil dom zgrajen pred desetle-
tjem na pobudo omenjenega 
društva, ki mu je temelje pos-
tavila skupina Mladi Roviščani, 
zato je njihovemu predstavni-
ku predal posebno zahvalno li-
stino. Le-to je prejela tudi prva 
predsednica DRPT Rovišče 

Iz mežnarije v večnamenski dom 
ROVIŠČE PRI STUDENCU – 17. novembra so v tej sevniški vasi s slovesnim prerezom traku uradno preda-
li namenu večnamenski dom, ki je bil zgrajen na mestu nekdanje propadajoče mežnarije ob vaški cerkvi in 
je kar nekaj let deloval brez uporabnega dovoljenja.

Jelka Pleško Gorenc, ki si je 
prav tako močno prizadevala 
za gradnjo doma. Ustna zahva-
la je bila izrečena vsem krajan-
kam, krajanom, prijateljem in 
ostalim, ki so na kakršen koli 

način prispevali k uresničitvi 
želje po urejenem skupnem 
prostoru za druženja ter za or-
ganizacijo prireditev.  

Vztrajnost, odločnost, trud in 

voljo krajank ter krajanov so v 
svojem govoru pohvalili Jože 
Ratajc kot predstavnik kra-
ja in vodja gradbenega odbo-
ra, predsednik KS Studenec 
Janoš Janc in sevniški župan 
Srečko Ocvirk. Vsi trije ome-
njeni so prav tako prejeli za-
hvalne listine in v odsotnos-
ti župnika Antona Bobiča še 
župnik Marko Burger z Veli-
kega Trna, ki je opravil še bla-
goslov objekta. 

V spremljevalnem kulturnem 
programu so sodelovali Ko-
ledniki iz Rovišč, na harmoni-
ko je zaigral Franci Mlakar, 
članice gledališke skupine s 
Studenca so se predstavile s 
kratkim humorističnim ske-
čem. Po slovesnem prerezu 
traku je sledilo druženje v not-
ranjih prostorih doma. 

 Smilja Radi

Pri prerezu traku so sodelovali sevniški župan Srečko 
Ocvirk, vodja gradbenega odbora Jože Ratajc, Tine Gorenc 
kot predstavnik starejših vaščanov in Neja kot predstavnica 
mlajše generacije.

Na ogled ročna dela Sončnice

Razstavljena ročna dela so bila vredna 
občudovanja.

SEVNICA – 12. novembra je v Albert Felicijanovi dvorani na 
sevniškem gradu potekala svečana seja občinske organi-
zacije Združenja borcev za vrednote NOB s podelitvijo pri-
znanj. 

Priznanja za prispevek k razvoju Občinskega odbora Združenja 
borcev za vrednote NOB Sevnica sta predsednica Občinskega od-
bora Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica Vladka Blas in 
članica Zlata Krnc podelili Milanu Baši, Rafaelu Blažiču, Aktivu 
kmečkih žena Tržišče, Ceciliji Kunšek, Janezu Močanu, Maksu 
Senici, Anici Perme, Ljudmili Szöks in Robkovi četi.
Zbrane na slovesni prireditvi so nagovorili Blasova, župan Sreč-
ko Ocvirk in predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije Marijan Križman, ki je v svojem govoru poudaril po-
men ohranjanja vrednot NOB, kajti »ko nehaš govoriti o vojni, 
se zgodi, da pride do nove«. V imenu vseh posavskih borčevskih 
združenj je navzoče pozdravil predsednik ZBV NOB Brežice Sta-
ne Preskar. Član predsedstva Zveze združenj borcev za vredno-
te NOB Slovenije Milan Gorjanc je osvetlil spomin na delovanje 
Draga Flisa Strele – zadnjega nosilca reda narodnega heroja dru-
ge svetovne vojne, ki je umrl v letošnjem letu v 98. letu starosti 
(rojen je bil 14. avgusta 1921 na Blanci). 
Z glasbenim delom je slavnostno sejo popestril kvartet flavt 
učenk GŠ Sevnica in mlada harominikarica, z recitalom skrbno 
izbranih pesmi učenke OŠ Sava Kadnika Sevnica ter z recitaci-
jo pesmi Črni možje partizanskega pesnika Vladimirja Pavšiča – 
Mateja Bora Jelka Robar.  S. Radi

O vojni je treba govoriti

Prejemniki priznanj z županom, podeljevalkama priznanj, 
predsednikom ZZB za vrednote NOB Slovenije Marijanom 
Križmanom in moderatorko prireditve Bredo Drenek Sotošek

BRUNK – 7. decembra, na dan sv. Ambroža, zavetnika čebelarjev, 
so se na Brunku že trinajstič srečali čebelarji čebelarskih dru-
štev iz Sevnice, Radeč in Šentjanža. Za slovesnost so letos poskr-
beli čebelarji iz Sevnice, ki vsako tretje leto skupaj s Planinskim 
društvom Lisca organiziramo tudi 11 km dolg triurni čebelarski 
pohod iz Boštanja na Brunk, ki se ga je letos udeležilo 12 poho-
dnikov. Slovesnost je pričel mladi harmonikar s pesmijo Čebe-
lar. Sledili so pozdravni nagovori predstavnikov vseh treh čebe-
larskih društev, nato pa sv. maša, ki jo je daroval radeški župnik 
Miro Bergelj. Sodelovale so ljudske pevke iz Budne vasi, nav-
zoče je pozdravil tudi predstavnik občine Radeče Miran Prna-
ver. Po maši pa je sledilo družabno srečanje v prostorih turistič-
ne kmetije Skoporc-Zavrl.  J. L.

13. srečanje čebelarjev na Brunku

Del srečanja je potekal v cerkvi sv. Treh kraljev.

Župan občine Radeče To-
maž Režun je v sredo, 11. 
decembra, na občini spre-
jel obetavnega mlade-
ga kolesarja Grego Pod-
lesnika, njegove starše in 
trenerja. Grega je Rade-
čan, ki sicer tekmuje za 
Kolesarsko društvo Sev-
nica – Tanin Sevnica, kjer 
že več let trenira in letos 
tekmuje pri mlajših mla-
dincih. Njegov trener Bo-
rut Pirš je povedal, da je 
zelo ponosen na njegovo 
prizadevno in resno delo 
ter da se v njem skriva iz-
jemno talentiran, a hkra-
ti priden kolesar, pri kate-
rem tudi rezultati testiranj kažejo velik potencial. 
Še v lanski sezoni 2018, ko je Grega Podlesnik tekmoval še v katego-
riji dečki A, je na koncu sezone z mnogimi osvojenimi stopničkami v 
Pokalu Slovenije v cestnem kolesarstvu osvojil skupno 2. mesto. Os-
vojil je še več lepih uvrstitev na cestnih kolesarskih dirkah po Slove-
niji, Avstriji, Italiji in na Hrvaškem, med drugim 2. mesto v vožnji na 
točke in 3. mesto v vožnji na čas na 2.000 m na DP na velodromu; 
skupno 3. mesto po treh etapah VN Idrije 2018, 4. mesto na DP za 
deklice in dečke in tudi v tujini več uvrstitev v prvi deseterici. Le-
tošnjo sezono tekmuje pri mlajših mladincih in že spomladi je zma-
gal na tekmi »Velika nagrada 1. maja«, ki se je odvijala v okolici Za-
dra na Hrvaškem. Uspešno tekmovanje se je, kot je povedal Grega, 
v juliju za krajši čas ustavilo zaradi padca, ki je poleg udarca in ne-
kaj hujših prask terjal tudi zlom okvirja kolesa. A hujših poškodb k 
sreči ni bilo. Kljub temu, da tekem v tem času ni, s trenerjem in ko-
legi pridno trenirajo tudi v zimskih mesecih.  
Gregi Podlesniku je župan Tomaž Režun ob tej priložnosti poda-
ril Monografijo Občine Radeče z željo, da kamor koli ga bodo vodi-
le poti v življenju in kakor koli se bo odvila njegova športna karie-
ra, naj nikdar ne pozabi na svoje Radeče. Celotni ekipi pa je zaželel 
tudi vse dobro in uspešno tudi v novi sezoni.

Župan sprejel kolesarja Grego Podlesnika

Društvo prijateljev mladine Radeče vsako leto organizira prireditev 
Prihod dedka Mraza, ki jo spremlja tudi otroška gledališka predstava. 
Društvu so za organizacijo obdaritve zagotovljena sredstva v prora-
čunu Občine Radeče. Letošnje leto bo obdarjenih okrog 160 najmlaj-

ših občank in občanov v starosti od dveh do petih let. Na prireditvi 
v Radečah v ponedeljek, 16. decembra, so si lahko otroci ogleda-
li gledališko predstavo 7 kur in lisica v izvedbi Gledališkega društva 
Radeče. Po predstavi pa so sledili najpomembnejši trenutki – otro-
ci so priklicali dedka Mraza in se z njim rokovali, fotografirali, mu 
zaupali kakšne že-
lje in seveda prejeli 
darilo. V soboto bo 
dedek Mraz obiskal 
še otroke v Vrho-
vem, kjer program 
pripravi Prosvetno 
društvo Vrhovo, in 
v ponedeljek še na 
Svibnem, kjer v so-
delovanju z doma-
čini sprejem pripra-
vi KS Svibno. 

Dedek Mraz v Radečah in okolici
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KRŠKO – Direktorica krške območne enote Zavarovalnice 
Triglav Polonca Seničar je 4. decembra z ožjimi sodelavci 
obiskala Poklicno gasilsko enoto Krško. In kot se za prvi 
obisk spodobi, ni prišla praznih rok, temveč z donacijo v vi-
šini 4.000 evrov iz naslova akcije Za boljši jutri.

Seveda so se poklicni gasilci obiska nadvse razveselili, saj so vsa-
ka nenačrtovana sredstva, ki jih prejmejo in vložijo v opremo, v 
tem primeru v nakup interventnih kombinezonov, še kako do-
brodošla, je povedal direktor PGE Krško Aleš Stopar: »Pri opra-
vljanju svojega dela smo nenehno izpostavljeni ognju, dimu in 
drugim nevarnih snovem in ker je velik del naše zaščitne opre-
me že dotrajan, bomo z donacijo kupili tehnične kombinezone 
za eno izmeno, to je 13 gasilcev, za potrebe gašenja gozdnih po-
žarov in za tehnične intervencije v prometu oz. za reševanje z 
višin ali globin.« 
PGE Krško sicer šteje skupno 60 zaposlenih, od tega večino pred-
stavljajo operativni gasilci, ki zagotavljajo 24-urne intervenci-
je na področju zaščite in reševanja. »Zato smo se letos odločili, 
da sredstva namenimo za zaščitne obleke poklicnih gasilcev, ki 
skrbijo za varnost in premoženje Posavcev. Gre za edino poklic-
no gasilsko enoto pri nas, zato je ta namen še toliko bolj pomem-
ben,« je dejala ob predaji donacije direktorica krške območne 
enote zavarovalnice Polonca Seničar. Ob tem je še izpostavi-
la, da akcija Zavarovalnice Triglav Za boljši jutri odraža družbe-
no odgovornost, skozi katero so v zadnjih petih letih na sloven-
skem nivoju podprli okoli 130 preventivnih projektov, letos nekaj 
deset, krška območna enota zavarovalnice pa je tako kot letos 
krški poklicni enoti v okviru akcije Za boljši jutri v preteklih le-
tih donacije med drugim namenila tudi brežiški bolnišnici za na-
kup CT aparature, podprla izvajanje preventivnih zdravstvenih 
pregledov v Zdravstvenem domu Sevnica in prispevala donacijo 
Zdravstvenemu domu Krško za nakup sodobnega EKG aparata. 
 B. Mavsar

Za boljši jutri opremljeni gasilci

Aleš Stopar in Polonca Seničar ob primopredaji donacije

Na otvoritev so Zevnikovi po-
vabili tako predstavnike sode-
lujočih v projektu kot tudi nji-
hove podpornike, prijatelje in 
znance. Projekt Pegas pote-
ka v partnerstvu z Društvom 
Sonček Posavje, OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja Krško, VDC Krško – 
Leskovec in vrtca pri OŠ Globo-
ko. Po besedah Vida Zevnika, 
ki skupaj z ženo Jano vodi ko-
njeniško dejavnost na kmetiji, 
želijo v svoje delovanje vklju-
čiti vse otroke s posebnimi 
potrebami. »Našim otrokom, 
ki nas obiskujejo na rednih ja-
halnih urah, bi radi pokazali, 
da je vse mogoče in lahko tudi 
tisti, ki se v vsakodnevnem živ-
ljenju srečujejo z določenimi 
ovirami, ravno tako zmorejo 
kot tisti, ki so zdravi. Slednjim 
želimo pokazati, naj cenijo živ-
ljenje in vse, kar jim je dano, 
ter naj bodo prijatelji tudi s tis-
timi, ki so mogoče drugačni,« 
je poudaril in navedel, da gre 
v primeru pokrite jahalnice za 
precej veliko naložbo, vredno 
150 tisoč evrov. Zgrajena je po 

Hipoterapije zdaj skozi vse leto
ČATEŽ OB SAVI – Na turistični kmetiji Zevnik na Čatežu ob Savi so 22. novembra uradno predali v uporabo 
novozgrajeno pokrito jahalnico. Gre za glavno investicijo v sklopu projekta Pegas – inkluzija otrok in odra-
slih, v okviru katerega v svoje dejavnosti na kmetiji vključujejo tudi tiste z različnimi motnjami v razvoju.

standardih, ki zadostujejo po-
trebam za normalno izvajanje 
njihovih dejavnosti, velika je 
20 x 40 metrov. V njej so sicer 
že začeli z aktivnostmi, kmalu 
bodo začeli tudi z izvajanjem 
hipoterapij (terapij s konji), in 
kar je pri tem razveseljivo, je 
to, da jih bodo odslej lahko iz-
vajali v vseh vremenskih po-
gojih in skozi vse leto, do zdaj 
so bili namreč primorani v pri-
meru slabega vremena večkrat 
svoje dejavnosti odpovedati, 

je pojasnil. V sklopu projekta 
Pegas, ki je v 80 % sofinanci-
ran iz Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja, 
so pridobili tudi dve novi de-
lovni mesti. 

Skozi celo leto na hipoterapi-
jo na kmetijo Zevnik hodi ok-
rog 35 članov Društva Sonček 
Posavje, nam je povedala pred-
sednica društva Nataša Solo-
mun in dodala, da s kmeti-
jo Zevnik sodelujejo že tretje 

leto, saj dvakrat tedensko izva-
jajo hipoterapije, poleg tega pa 
enkrat letno tudi sedemdnev-
ne zdravstveno-terapevtske 
kolonije za otroke in odrasle, 
ki jih privajajo na osamosva-
janje, skrb zase, orientacijo, 
stik z živalmi itd. »Hipotera-
pija je ena najboljših terapij za 
naše otroke s cerebralno pa-
ralizo in ostalimi motnjami v 
razvoju. Konj ima tridimenzi-
onalno hojo in je eno stopinjo 
toplejši kot človek, kar ima bla-
godejen vpliv,« je izpostavila. 
Ob uradni predaji v uporabo 
je trak skupaj še z nekaterimi 
člani družine Zevnik prerezal 
dolgoletni odvetnik mag. Emil 
Zakonjšek, sicer tudi dolgole-
tni družinski prijatelj Zevniko-
vih. Pokrito jahalnico je pred 
tem blagoslovil čateški župnik 
Jože Pacek. Nekaj besed sta 
spregovorili še Carmen Ra-
jer iz Centra za socialno delo 
Posavje in že prej omenjena 
Solomunova.

 R. Retelj

Razširjena družina Zevnik

DUNAJ – Na petek, 13. decembra, sta predsednik sveta Krajev-
ne skupnosti Gora Alojz Kerin st. in krški župan mag. Miran 
Stanko predala namenu 170 metrov dolg prenovljen cestni od-
sek skozi del naselja Dunaj, katerega ime izhaja iz nekdanje praz-
godovinske trdnjave na gori Sv. Lovrenca Dunum. V naselju Du-
naj, ki je razdeljeno na dva naselbinska kraka, živi sicer skupno 
le 29 prebivalcev, ob navedenem prenovljenem cestnem odse-
ku, ki se do zadnje hiše razteza v skupni dolžini 350 m, pa živijo 
štiri družine. Ker je bila cesta, ki vodi do njihovih domov, zgraje-
na pred 28 leti, jo je že dodobra načel zob časa, vremenske ujme 
in na nadmorski višini dobrih 390 m dlje časa obstojne snežne 
odeje pa so tudi spodkopavale brežino ceste. Zato so se v KS od-
ločili za prenovo cestišča, v ta namen pa so, kot je dejal Kerin, za 
36.000 evrov vredno investicijo, ki bo sicer zaradi sanacije pla-
zovitega terena nekoliko višja, varčevali kar dve leti. Ob prepla-
stitvi vozišča in utrditvi plazovitega roba cestišča s skalami in 
škarpo so v podjetju Žaren, v katerem so bili izvajalci del, raz-
širili tudi nekoliko višje ležeče dostopno križišče, ki v eni smeri 
vodi proti drugemu predelu naselja Dunaj in v drugi smeri pro-
ti naselju Gora. V imenu tamkajšnjih stanovalcev se je za prido-
bitev, ki bo omogočala varnejši dostop do njihovih domov, zah-
valil Ivan Mavsar. B. M. 

Dunajčani s prenovljeno cesto

Alojz Kerin st. in mag. Miran Stanko ob rezanju traku

»40 let, če pogledamo v luči 
zgodovine, ni veliko, a vendar-
le dovolj, da sta se v vrtcu iz-
menjali že vsaj dve generaci-
ji otrok in staršev. Če bi želeli 
našteti in opisati vse, kar se je 
v tem času v vrtcu dogajalo, 
bi trajalo kar precej dolgo, saj 
se je zvrstilo veliko dogodkov. 
Najpomembnejši so zapisani v 
kroniki, ovekovečeni na foto-
grafijah, a prepričana sem, da 
so najlepši spomini ohranjeni 
v naših srcih, kjer bodo osta-
li za vedno,« je na slovesnosti 
dejala pomočnica ravnatelja za 
enoto vrtec Sonja Zobec, ki je 
ob tem izpostavila nekaj naj-
večjih mejnikov v zgodovini 
bistriškega vrtca. 

Njegovi začetki segajo v leto 
1978, ko je v prostorih sta-
re šole potekala priprava ot-
rok  na vstop v šolo. Leto kas-
neje so v novi šoli uredili nove 
vrtčevske prostore in igralni-
ci. Kar 17 let je delo uspešno 
in kvalitetno potekalo v okviru 
vzgojno-varstvene organiza-
cije, kasneje vzgojno-varstve-
nega zavoda Rogaška Slatina. 
Vrtec kot pridruženo enoto 
osnovni šoli so dobili leta 1995 
z ustanovitvijo občine. V tem 
času je zanimanje za vpis ot-
rok naraščalo, tako so tri leta 
kasneje že izvedli adaptacijo 
obstoječih prostorov, s katero 
so pridobili prostor za odde-
lek prvega starostnega obdob-
ja, mala šola pa se je preselila 
v prostore osnovne šole. Leta 
2002 so ob povečanem vpisu 
odprli oddelek pri zdravstveni 

Ob jubileju so si zaželeli nov vrtec
BISTRICA OB SOTLI – Potem ko je spomladi četrti okrogli jubilej praznovala Osnovna šola Bistrica ob Sotli, 
je jeseni 40 let delovanja praznoval še Vrtec Pikapolonica Bistrica ob Sotli. Jubilej so proslavili s kulturnim 
programom, ob tem pa so si zaželeli, da bi naslednji jubilej praznovali že v novem vrtcu. 

postaji. Pred štirimi leti je šte-
vilo otrok zopet preseglo ka-
pacitete, kar so rešili tako, da 
so dodatni oddelek uredili na 
podstrešju stare šole. 

Kljub večletnim prizadevanjem 
za izgradnjo novega vrtca ta s 
štirimi skupinami še vedno de-
luje na treh lokacijah, a kot je 
izpostavila Zobčeva, želja in 
upanje, da bodo lahko zaživeli 
kot ena velika družina na skup-
ni lokaciji, ostajata. Ob tem je 
izpostavila tudi vlogo vrtca, 
ki ostaja prijazen drugi dom, 
ki otrokom nudi sprejetost, 
varnost, zaupanje in bogato 
spoznavno okolje za vsestran-
ski razvoj. Pri svojem delu so se 
ves čas povezovali s straši, šolo 
in lokalno skupnostjo, društvi 
in posamezniki v kraju. Da so 
v 40 letih ustvarili tako bogat 
mozaik, je zahvalo namenila bi-
všim in sedanjim strokovnim 
sodelavkam ter Zdenki Va-
lenčak, dolgoletni vodji vrtca. 
Tudi ravnatelj Bogomir Mar-

činkovič je zaželel, da bi nas-
lednji jubilej proslavili že v 
novih prostorih, župan Fra-
njo Debelak pa je ob voščilu 
povedal, da je izgradnja nove-
ga vrtca večletni postopek, ki 
ga bodo reševali sočasno s po-
večanjem telovadnice in ure-
ditvijo šolske kuhinje. Omenil 
je tudi, da so načrti za vrtec že 
narejeni, izgradnjo naj bi ures-

ničili v naslednjem petletnem 
obdobju.

Niti slavnostne prireditve sta 
po uvodnih nagovorih prevze-
li osnovnošolki Liza Rainer in 
Petra Žuraj, ki sta povedali, da 
so se otroci pri pripravi pro-
grama sprehodili skozi pre-
teklost vrtca vse do današnjih 
dni. Pregledali so fotografije, o 
dogajanju v vrtcu nekoč so jim 
pripovedovale strokovne so-
delavke in gostje. Tako so prvi 
del programa namenili prepe-
vanju in plesu na ljudske pe-
smi, v drugem delu smo skozi 
ples, petje in recitacije spozna-
li še sodobni čas. Vrtcu so sku-
paj s starši in gosti prireditve, 
med katerimi so bile tudi bi-
vše strokovne sodelavke vrtca 
in ravnatelji sosednjih šol, zak-
licali »Vse najboljše!« ob veli-
ki torti.

 Emilija Šterlek

Vse najboljše za 40 let, so zapeli ob torti. 

BREŽICE – Kot že več let zapored je tudi letos Ustanova za pomoč 
ogroženim Državljani sveta s sedežem v Brežicah zbirala praznič-
na darila za socialno ogrožene starostnike v občini Brežice. Od-
zvalo se je veliko število posameznikov in skupin tako iz lokalne-
ga kot širšega slovenskega okolja. Iz leta v leto se zbere več daril, 
ki razveselijo starostnike že ob misli, da se je nekdo spomnil na-
nje. Posebej želijo izpostaviti Osnovno šolo Brežice, kjer so učen-
ci v ta namen pripravili darilne škatle, narejene iz recikliranih 
in naravnih materialov, ter Gimnazijo Brežice, kjer se vsako leto 
odzovejo na dobrodelne akcije. Državljani sveta opozarjajo, da je 
revščina med starejšimi hud problem – s tem pa ne opozarjajo le 
na finančno, ampak tudi socialno revščino. Ustanova je tudi letos 
predala zbrana darila Centru za socialno delo Brežice, ki jih bo 
pravično razdelil med starejše občane.  Vir: CSD Brežice

Državljani sveta za starostnike
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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. 

GEORGI (19398Š) in CUPI 
(19397Š) 
sta mačja bratca, stara cca. 6 
mesecev. Sta prijazna, na za-
četku malo zadržana. Iščeta pri-
jazno in potrpežljivo družino. 
Rada bi bila posvojena skupaj, 
ni pa pogoj.

MATKO (19326B) 
je izredno prijazen in nežen 
muc, ki se rad crklja. Star je cca. 
5 mesecev. Zaradi stare poškod-
be bo ostal brez prednje tačke, 
potrebuje ljubeče in odgovorne 
lastnike, ki mu bodo nudili va-
ren dom. 

Kuža BOBI (19381B) 
je prijazen mešanec, star cca. 3 
leta, trikolor barve, kratke dlake, 
srednje rasti. Išče odgovorne la-
stnike in topel dom.

Občinska volilna komisija Občine Brežice obvešča, da bodo v nede-
ljo, 9. februarja 2020, potekale nadomestne volitve treh (3) članov 
sveta Krajevne skupnosti Krška vas.

Rok za oddajo kandidatur je četrtek, 9. januar 2020.

Podatki (rokovnik volilnih opravil, obrazci ipd.) o nadomestnih voli-
tvah so objavljeni na spletni strani Občine Brežice https://www.bre-
zice.si/sl/lokalne-volitve/, zavihek Lokalne volitve 2019.

Občina Brežice je v letu 2019 poleg nadaljevanja večjih investicij ure-
jala tudi številne lokalne ceste in javne poti po krajevnih skupnostih. 
V KS Bizeljsko so krajani in lovci pripravili manjšo slovesnost, name-
njeno uradni predaji v namen moderniziranega odseka javne poti 
do lovske družine Bizeljsko. Občina Brežice je zagotovila sredstva v 
višini dobrih 33.000 evrov za novo asfaltiranje 450 metrov dolge-
ga odseka do lovskega doma, ki je zaradi razgleda priljubljena toč-
ka številnih pohodnikov in turistov. Dogodka se je udeležil tudi žu-
pan občine Brežice Ivan Molan, ki je zbranim zaželel varno uporabo 
moderniziranega odseka.
V letu 2019 je Občina Brežice v KS Bizeljsko uredila še odsek jav-
ne poti JP 527781 Beliš–Martini (Bošt) v dolžini 115 m in odsek JP 
527911 Trje–Janeževa gorca v dolžini 120 metrov, obnovljen pa je 
bil tudi odsek javne poti JP 527391 Dramlja (Sodič) v dolžini ene-
ga kilometra.

NA DVORCAH UREDILI ODVODNJAVANJE

V KS Čatež ob Savi se je v 
letu 2019 obnovila javna 
pot JP 524661 Dvorce–vas 
z urejanjem odvodnjava-
nja v naselju Dvorce v dol-
žini 150 metrov, za izvede-
na dela je Občina Brežice 
namenila 40.900 evrov. 

Društvo Sožitje Brežice vsako leto organizira predbožično srečanje 
za članice in člane društva ter njihove družine. Srečanje je prilož-
nost za veselo in sproščeno druženje. Srečanja se je v imenu župa-
na občine Brežice Ivana Molana udeležila podžupanja Mila Levec. 
Podžupanja je navzočim ob pozdravnem nagovoru zaželela blagos-
lovljene božične praznike in vse dobro v novem letu, za predano 
delo se je zahvalila vsem prostovoljkam in prostovoljcem, še pose-
bej dolgoletni predsednici društva Anici Ajlec. 

Tradicionalnega predprazničnega dogodka se je udeležilo več kot 50 
članov in članic. Zbrane je v uvodu nagovorila predsednica Društva 
Sožitje Brežice Anica Ajlec, njenim dobrim željam se je pridružila tudi 
predstavnica Zveze društev Sožitje dr. Katja Vadnal, ki je predstavi-
la tudi aktivnosti zveze. Srečanja brežiškega društva sta se udeleži-
la predsednik Društva Sožitje Krško Bojan Cizel in direktor Varstve-
no delovnega centra Krško – Leskovec Andrej Romih. 
Za glasbenozabavni program je poskrbel glasbeni pedagog Vilko 
Urek, ki z glasbo vselej obogati tradicionalna srečanja društva. V 
glasbenem programu se je predstavila odlična mlada pevka Ana 
Travnikar, devetošolka iz OŠ Bizeljsko. Program so z besedo in re-
citacijami povezovali Jani Ajlec, Tadeja Preskar in Mitja Pangerčič. 
Tako s petjem kot s plesom so udeleženci pričarali praznično vzduš-
je ter odlično razpoloženi pričakali prihod Božička, ki je vsakogar ob-
daril z darilom in prijaznim voščilom.

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

 ¾ nakup ali obnova opreme (npr. inštrumenti, notna 
stojala …);

 ¾ stroški prostora za vadbo; 
 ¾ uniforme;
 ¾ priprava in izdaja strokovne literature, zgoščenk in vizualnih 

projektov;
 ¾ raziskovalna dela na področju kulture.

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

2. ŠPORT (programi športa)
Kontaktna oseba: Damjan Žerjav, 
tel. 07 620 5534, damjan.zerjav@brezice.si

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

4. ZDRAVSTVO IN SOCIALA (programi na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva)
Kontaktna oseba: Mojca Banič, 
tel. 07 620 5531, mojca.banic@brezice.si

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

Razpisi bodo objavljeni na spletni strani Občine Brežice www.bre-
zice.si v rubriki »OBJAVE – RAZPISI« z dnem 20. december 2019.

Rok za oddajo prijav na vse zgoraj naštete javne razpise je petek, 
31. januar 2020.

Odpiranje prispelih prijav, ugotavljanje pravilnosti in popolnosti pri-
jav ter oblikovanje predlogov za izbor programov bodo za posame-
zna področja opravile komisije, ki jih imenuje župan občine Brežice.
Javni razpisi za ostala področja bodo objavljeni predvidoma v začet-
ku prihodnjega leta po sprejemu proračuna Občine Brežice za 2020.

KAKO ODDATI PRIPOMBE ALI 
PREDLOG ZA PRORAČUNA V 
ČASU JAVNE RAZPRAVE?
Pripombe na predlog proraču-
nov Občine Brežice za leto 2020 
in za leto 2021 se oddajo v pi-
sni obliki, in sicer se lahko poš-
ljejo po elektronski pošti na na-
slov obcina.brezice@brezice.si,  
po navadni pošti na naslov Ob-
čina Brežice, Cesta prvih borcev 
18, 8250 Brežice ali se oddajo 
osebno (pisno) v sprejemni pi-
sarni občine (pritličje, Cesta 
prvih borcev 18, 8250 Brežice). 

O PREDLOGIH PRORAČUNOV 
2020 IN 2021 
Proračun je temeljni dokument 

Predloga proračuna za leti 2020 in 2021 
bosta v javni razpravi do 8. januarja 2020
Občinski svet Občine Brežice je na 10. redni seji odločil, da sta predloga odlokov o proračunu Občine Brežice za leto 
2020 in za leto 2021 primerna za nadaljnjo obravnavo, zato sta bila dana v javno razpravo do vključno 8. januarja 
2020. V času javne razprave lahko vsi zainteresirani (krajevne skupnosti, društva, posamezniki ipd.) podajo svoje pre-
dloge in pripombe na predloga proračuna za leto 2020 in leto 2021.

občine, s katerim so predvide-
ni prihodki in drugi prejemki 
ter odhodki in drugi izdatki ob-
čine za obdobje enega leta oz. 
dveh let – za izvajanje nalog ob-
čine in za investicije. Cilj je pre-
dlagati takšen proračun, ki bo v 
okviru danih možnosti finančno 
vzdržen ter bo zagotavljal izvaja-
nje rednih zakonskih nalog in te-
koče delo občine.

V predlogu proračuna Občine 
Brežice za leto 2020 so predvi-
deni PRIHODKI OBČINE v višini 
27,8 milijona evrov in ODHOD-
KI OBČINE v višini 31,3 milijona 
evrov. Načrtovana sredstva za 
investicije znašajo 12,8 milijona 

evrov ali dobrih 40 % celotnega 
proračuna.

V predlogu proračuna Občine 
Brežice za leto 2021 so predvi-
deni PRIHODKI OBČINE v višini 
32,9 milijona evrov in ODHODKI 
OBČINE v višini skoraj 34 milijo-
nov evrov. Načrtovana sredstva 
za investicije znašajo 14 milijo-
nov evrov ali dobrih 40,1 % ce-
lotnega proračuna.

Proračuna ohranjata sredstva 
za različne pomoči občanom, za 
delovanje javnih zavodov, dru-
štev ter ostalih nevladnih orga-
nizacij, kljub temu da se višajo 
določeni stroški občine. 

VEČJE INVESTICIJE V LETIH 
2020 IN 2021 – V DVEH LETIH 
ZA 26,8 MILIJONA INVESTICIJ
V naslednjih letih načrtuje ob-
čina sredstva za izvedbo nas-
lednjih večjih investicij – za ob-
novo železnega mosta čez reko 
Krko, obnovo lesenega mo-
sta v Cerkljah ob Krki, gradnjo 
vrtca pri OŠ dr. Jožeta Topori-
šiča Dobova, dograditev vrtca 
in OŠ Artiče, za energetske sa-
nacije večjih javnih stavb v las-
ti občine, za gradnjo kolesarskih 
stez Brežice–Krška vas in Breži-
ce– Trnje–Dobova, za gradnjo in 
obnovo vodovodov ter številne 
manjše investicije po vseh krajih 
brežiške občine. 

Občina Brežice objavlja javne razpise za 
sofinanciranje programov in projektov v letu 
2020 za naslednja področja:

Nadomestne volitve članov sveta Krajevne 
skupnosti Krška vas

Decembrsko praznovanje Društva Sožitje Brežice Urejanje infrastrukture po krajevnih skupnostih
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Ob obletnici enotne odločitve slovenskega naroda za 
samostojno državo Vas vljudno vabimo na

posavsko proslavo ob
dnevu samostojnosti in enotnosti

v četrtek, 26. decembra 2019, ob 17. uri
v veliko dvorano Kulturnega doma Krško.

Slavnostni govornik bo
Srečko Ocvirk, svetnik Državnega sveta RS.

Kulturni program bodo oblikovali Simfonični orkester 
Glasbene šole Krško s solistoma Maticem 

in Tonijem Sotoškom.
Vezna beseda: Klara Kukovičič in Aleš Tuhtar.

Vljudno vabljeni.

Mag. Miran Stanko, župan

Vstopnico je potrebno rezervirati na blagajni Kulturnega 
doma Krško na tel. št. 07 488 01 94.

Letošnji dogodek ima dobrodelno noto, zato boste za 
vstopnico odšteli 1 evro. Izkupiček bomo namenili Kriznemu 

centru za otroke in mladostnike Krško pri CSD Posavje.

Za več rib na posavskih šolskih krožnikih
V Posavju so letos poleti začeli s skupnim projektom Ribe na šolskih krožnikih, za katerega so pridobili 185.600 evrov 
iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Osnovni cilj projekta, ki so ga 5. decembra predstavili na novinarski 
konferenci, je povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani ter povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki ter s tem 
izboljšati zdravo prehrani pri učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih Posavja. Hkrati vzpodbuja in krepi lokal-
no samooskrbo s kakovostno, zdravo in varno hrano.

Kot je uvodoma pojasnil župan 
občine Krško mag. Miran Stanko, 
Občina Krško izvaja številne pro-
jekte, financirane iz evropskih 
sredstev, tako s področja turiz-
ma, izobraževanja, malega go-
spodarstva in drugih, med kate-
rimi so tudi projekti, financirani 
iz Evropskega sklada za pomor-
stvo in ribištvo.  

V projekt Ribe na šolskih kro-
žnikih je vključenih sedem par-
tnerjev, poleg Občine Krško kot 
vodilnega partnerja še Občina 
Sevnica, OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanje-
vica na Krki, OŠ Brežice, Vrtec Kr-
ško in Ribogojstvo Goričar. Kot je 
pojasnila vodja projekta in vodja 
oddelka za javna naročila in črpa-
nje evropskih sredstev na Občini 
Krško Simona Lubšina, so osnov-
ni cilji projekta razviti nove ribje 
produkte, povečati lokalno os-
krbo s svežimi ribami, povečati 
uporabo svežih posavskih rib v 
javnih ustanovah (kot so osnov-
ne šole in vrtci), povečati pre-
poznavnost posavskih ponu-
dnikov rib in prostoživečih rib v 
naravnem okolju vodotokov ter 
izboljšati ozaveščenost o pome-
nu rib v zdravi prehrani. Skupna 
vrednost izvedbe projekta zna-
ša 239.727,35 evra, od tega je 
delež sofinanciranja Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo 
185.618,00 evra. 

Prehranski strokovnjaki so eno-
tnega mnenja, da bi morala biti 
riba na jedilniku dva do trikrat 

na teden, kar bi zagotovilo urav-
noteženo zdravo prehrano z do-
volj omega tri kislin, beljakovin 
in ostalih pomembnih snovi,  ki 
jih telo potrebuje za ohranja-
nje zdravja, vitalnosti in krepitev 
imunskega sistema. Poudarjajo, 
da je pomembna raznolika hra-
na z veliko sezonske, sveže zele-
njave.  

Občina Krško zagotavlja vode-
nje projekta in pomoč partner-
jem pri projektu, izvaja koordi-
nacijo ter promocijo projektnih 
aktivnosti z obveščanjem javno-
sti. Ribogojstvo Goričar kot slad-
kovodni proizvajalec predstavlja 
ključnega partnerja v projektu, 
saj šole in vrtec oskrbuje s sve-
žimi ribami ter razvija nove ribje 
produkte, hkrati pa bo v okviru 
projekta pri tem partnerju od-
prto novo delovno mesto. Obči-
na Sevnica bo uredila učilnico na 
Ribogojnici Laze, kjer bodo lah-

ko učenci v ribogojnici opazovali 
matično jato avtohtone potočne 
postrvi, ki živi v zunanjem baze-
nu, mladice različnih kategorij v 
zunanjih bazenih ter proces va-
ljenja iker, izleganja zaroda in ra-
zne faze v razvoju zaroda.

V partnerskih osnovnih šolah 
in vrtcu so, kot je pojasnila rav-
nateljica OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško Valentina Gerjevič, v pro-
jekt vključeni vodje prehrane in 
kuharji preko praktičnih izobra-
ževalnih delavnic, ki jih je izva-
jal kuharski mojster Matjaž Poz-
derec. 

Za starše so pripravili predavanja 
prehranske strokovnjakinje Janje 
Strašek o pomembnosti zdrave 
in uravnotežene prehrane za ra-
zvoj in zdravje otrok. Učenci pa 
so bili v projekt vključeni preko 
naravoslovnega dneva na ribo-
gojnici ter preko interesne de-
javnosti v sklopu gospodinjske-
ga pouka. Ob zaključku projekta 
bodo izdali knjižico ribjih recep-
tov za uporabo v šolskih kuhinjah 
ter delovni zvezek za interesno 
dejavnost učencev.

Potem ko je Občina Krško v preteklih letih s kolesarsko potjo pove-
zala Krško in Brestanico ter Senovo, v novembru nadaljujejo z grad-
njo preostalega dela kolesarske poti na Senovem.  Naložba v viši-
ni 265.000 evrov, ki obsega izgradnjo 745 metrov kolesarske poti, 
ureditev prometne signalizacije, postavitev urbane opreme za ko-
lesarje ter ureditev križišča – prečkanja javne poti in izgradnjo brvi 
čez Senovski potok, je sofinancirana iz Evropskega kohezijskega skla-
da v višini 102.000 evrov, in sicer 85 % s strani EU in 15 % s sloven-
sko udeležbo. Sicer pa je v načrtu v prihodnje gradnja kolesarskih 
medmestnih povezav Krško – Kostanjevica na Krki in Krško – Kozje, 
ki bodo prav tako sofinancirane iz evropskih skladov, pa tudi kole-
sarska pot med Vidmom in Brestanico skozi Sotelsko.

Potem ko je bilo 25. novembra izdano gradbeno dovoljenje, so se 
na Vidmu v decembru na območju nekdanjega doma za starejše v 
Krškem začela dela izgradnje kolesarskega poligona. Steza na skup-
ni površini 720 m2, primerna za vse vrste koles, rolke, rolerje in ski-
roje, bo manjšega obsega s približno 320 m2 asfaltne vozne površi-
ne, zatravljenimi brežinami in notranjimi deli, dostopnimi potkami … 
Do konca tega tedna bodo po načrtih, v kolikor bodo to dopušča-
le vremenske razmere, zaključena vsa dela. Za projekt je občina iz 
proračuna namenila nekaj več kot 45.000 evrov.

Občina Krško vabi k oblikovanju izhodišč za pripravo 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 

(v nadaljevanju OPPN) za stanovanjske površine v južnem 
delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032) udeležence urejanja 
prostora (zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in 

drugi udeleženci).

Gradivo »Pobuda z izhodišči za pripravo OPPN za stanovanjske 
površine v južnem delu naselja Drnovo (del EUP DRN 032) je iz-
delal Proplan, Ivanka Kraljič, s.p.  v sodelovanju z Občino Krško, 
v decembru 2019 in je na ogled na spletni strani Občine Krško 
v rubriki »Obvestila in objave – Novice in objave«. Pisne pre-
dloge za oblikovanje izhodišč lahko podate do vključno 6. janu-
arja 2020 na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na 
elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri čemer navedite: 
Izhodišča za pripravo OPPN za stanovanjske površine v južnem 
delu naselja Drnovo, zadeva št. 3505-18/2018.

Nadaljevanje izgradnje kolesarske steze 
na Senovem

Gradnja kolesarskega poligona na Vidmu

Jože Olovec (SDS) je vprašal, kaj v tovarni Vipap kurijo, koliko je 
posameznih vrst odpadkov in kakšni so morebitni negativni vpli-
vi. Zanimalo ga je, kakšni ukrepi so bili izvedeni glede odlaganja 
blata iz čistilnih naprav, ki ni primerno za termično obdelavo, ter 
vprašal o delovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

Luka Gramc (ROK) je predlagal, da občina pripravi terminski plan 
priprave novega prostorskega akta za Podbočje. Podal je še pobu-
do, da občina na DRSI pošlje zahtevo za izvedbo dvignjenega pre-
hoda za pešce pri OŠ Podbočje, hkrati pa predlagal, da se predvi-
dijo ukrepi za umiritev prometa tudi na drugi strani šole, na cesti 
Žabjek – Podbočje. Vprašal je, katere posege je potrebno izvesti 
ter kakšna je ocena investicije za ureditev relativne vlage v pro-
storih OŠ Podbočje. Predlagal je še, da se za Veliko Mraševo in 
okolico zagotovi dodatno manjše prevozno sredstvo, ki bo sme-
lo prečkati most na Brodu po obnovi, ter da se občina v sodelo-
vanju s SPV opredeli glede šolskih poti na odsekih Šutna–Podbo-
čje, Dobrava– Podbočje in Žabjek–Podbočje.

Aleš Zajc (SMC) je vprašal, ali drži podatek, da bo peš most v Kr-
škem sofinanciran iz sredstev NEK, koliko je teh sredstev in preko 
katerega instrumenta. Zanimalo ga je, koliko prebivalcev v 1500 
m pasu dobi individualno nadomestilo in kolikšen je skupni zne-
sek teh nadomestil. Podal je pobudo, da se v občini ustanovi Za-
vod za šport, kot občinski javni športni zavod, ki bi kakovostno in 
strokovno upravljal z občinsko športno infrastrukturo, ustvarjal ši-
roko paleto športnih programov, razvijal športne programe zdra-
vega življenjskega sloga in otrok s posebnimi potrebami, povezal 
športne dejavnosti z ostalimi dejavnostmi v občini …

Pobude, predlogi in vprašanja članic in članov 
Občinskega sveta Občine Krško z 10. redne 
seje 12. decembra 2019

www.krsko.s i
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Upravna enota Sevnica je v sodelovanju z Občino Sevnica tudi v le-
tošnjem letu pripravila strokovno ekskurzijo za študente ljubljanske 
Fakultete za upravo. Namen ekskurzije je študentom predstaviti in-
formacijske sisteme in elektronske baze podatkov, ki jih pri svojem 
delu uporabljajo zaposleni v javni upravi. 

Študente sta v Albert Felicijanovi dvorani pozdravila načelnica 
upravne enote Mojca Dolar in predstavnik Fakultete za upravo, 
prodekan za študijske zadeve, dr. Mitja Dečman. Občino Sevni-
ca, njene demografske in gospodarske značilnosti ter naravne da-
nosti, pa je študentom predstavil direktor občinske uprave Zvone 
Košmerl. Sledile so predstavitve različnih informacijskih sistemov, 
ki jih uporabljajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Ministrstvo za notranje zadeve, Geodetska uprava Republike 
Slovenije in Policija. 

Prestižna nagrada turistični zgodbi 
Projekt Gradovi Posavja, ki so ga skupaj zasnovale turistične organizacije, ki delujejo na območju posavskih gradov Breži-
ce, Mokrice, Podsreda, Rajhenburg, Sevnica in samostana Kostanjevica na Krki, je prejel nagrado Jakob 2020 in naziv am-
basador inovativnosti v turizmu za področje inovativne turistične vsebine in programi v gradovih in dvorcih 2020.

Strokovna komisija, ki jo sestav-
ljajo predsednik komisije prof. 
dr. Janez Bogataj (Slovenija), 
Lojze Wieser (Avstrija) in Jož-
ko Sirk (Italija), je projekt Gra-
dovi Posavja izpostavila kot naj-
bolj inovativen v prvi vrsti zaradi 
uspešnega povezovanja različnih 
vsebin, ki jih ponuja posamezna 
destinacija, v skupen projekt. 
To uspešno povezovanje je tudi 
potrditev, da se s sodelovanjem 
lahko oblikujejo turistične zgod-
be, ki so prepoznane kot uspeš-
ne tako v Sloveniji kot tudi širše. 

Premišljeno pripravljene zgod-
be in ustrezna spremljeval-
na butična turistična ponudba 
sta tista dva elementa, ki us-
pešno pritegneta obiskovalce v 
kraj. Razvoj turizma ponuja tudi 
nove poslovne priložnosti, zato 
je Občina Sevnica v sodelovanju 
z Matejo Jurečič iz SPOT Sveto-
vanje Posavje zbrala nekaj po-
membnih informacij za tiste, 
ki razmišljajo o oddaji stanova-
nja ali druge nepremičnine tu-
ristom: 

SOBODAJALSTVO – oblike registracije, dovoljenja in pogoji za opravljanje dejavnosti
Oddajanje sobe, stanovanja, 
zidanice ali druge nepremični-
ne v kratkotrajni najem turis-
tom je dejavnost, za katero je 
potrebno pridobiti dovoljenja 
in soglasja, sobodajalci se mo-
rajo pred pričetkom dejavnosti 
ustrezno registrirati, imajo pa 
tudi davčne in druge obvezno-
sti do države.

Če bo oddaja nepremičnine 
potekala daljše časovno ob-
dobje (daljše od pet mese-
cev v koledarskem letu), je 
potrebno opravljanje stori-
tve ustrezno registrirati, torej 
ustanoviti podjetje (s.p., po-
poldanski s.p., d.o.o.) in pri 
registraciji opredeliti dejav-
nost sobodajalstvo, ki je po 
Zakonu o gostinstvu oprede-
ljena kot gostinska dejavnost, 
ki nudi gostom nastanitev z 
zajtrkom ali brez, v lastnem ali 
v najetem stanovanju oziro-
ma stanovanjskem objektu ali 
počitniški hiši. V primeru ob-
časnega sobodajalstva, skup-
no ne več kot pet mesecev v 
koledarskem letu, se soboda-
jalec lahko registrira za opra-
vljanje dejavnosti tudi kot fizič-

na oseba - sobodajalec. Vpisati 
se mora v Poslovni register Slo-
venije, gostom pa lahko nudi 
največ 15 ležišč. 

Pred pričetkom opravljanja de-
javnosti pa je v vsakem prime-
ru potrebno pridobiti doku-
mentacijo, vezano na objekt, in 
izpolnjevati določene pogoje.

Za objekt, ki se bo oddajal, je 
potrebno imeti urejeno nasle-
dnjo dokumentacijo: gradbe-
no dovoljenje oziroma Potrdi-
lo o uporabnem dovoljenju, če 
je bil objekt grajen pred letom 
1967; dokazilo o lastništvu ali 
najemno pogodbo z lastnikom 
objekta; uporabno dovoljenje 
za objekt ali za tisti del objek-
ta, v katerem se bo opravljala 
dejavnost; v primeru večsta-
novanjske hiše je potrebno 
pridobiti soglasja etažnih la-
stnikov in obvestiti upravnika, 
da se stanovanje oddaja v turi-
stične namene. 

Sobodajalec mora upoštevati 
tudi splošne pogoje, med dru-
gim požarni red in varnost ele-
ktričnih ter drugih inštalacij in 

posebne pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki so predpisani s 
Pravilnikom o minimalnih teh-
ničnih pogojih in o obsegu sto-
ritev za opravljanje gostinske 
dejavnosti. Omenjeni pogoji se 
nanašajo na ureditev poslov-
nih oziroma stanovanjskih pro-
storov (ustrezna opremljenost 
sob in skupnih prostorov), zu-
nanje površine objekta in za-
gotavljanje minimalnega obse-
ga storitev.

Na vidnem mestu objekta ali 
v prostoru za sprejemanje go-
stov je potrebno izpostaviti 
kategorizacijo in označitev na-
stanitvenega objekta. Nastani-
tveno kapaciteto je potrebno 
tudi poimenovati (apartma, zi-
danica, počitniška hiša) in ka-
tegorizirati s številom zvezdic 
v skladu s kriteriji Pravilnika 
o kategorizaciji nastanitvenih 
obratov. Preko spletnega por-
tala (elektronska kategoriza-
cija nastanitvenih obratov) je 
možno izvesti samoocenitev 
do treh zvezdic, nastanitvene 
objekte višjih kategorij pa mo-
rajo oceniti za to usposobljeni 
ocenjevalci. 

Pred pričetkom dejavnosti 
mora nosilec opraviti še vpis 
objekta v register nastanit-
venih obratov.  Vpis se lahko 
opravi preko spletne aplikaci-
je na portalu AJPES ali osebno 
na katerikoli izpostavi AJPES. 
V primeru, da bo sobodaja-
lec gostom ponujal tudi hra-
no, se mora obvezno vpisati 
v register živilskih obratov na 
območni izpostavi Urada za 
varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin.

Ponudniki nastanitvenih ka-
pacitet tudi ne smejo pozabiti 
tudi na prijavo gostov. Podat-
ke o gostih in prenočitvah se 
sporoča preko aplikacije eTuri-
zem, kamor se mora ponudnik 
predhodno registrirati. Gosta 
je potrebno prijaviti ne glede 
na trajanje nastanitve, in sicer 
najpozneje v 12 urah po njego-
vem prihodu.

Vsem zainteresiranim za od-
dajanje nepremičnin v najem 
turistom SPOT Svetovanje 
Posavje nudi dodatne infor-
macije in podporo.

Grad Sevnica je del uspešne zgodbe Gradovi Posavja.

Na Ta veseli dan kulture, 3. decembra, sta Zveza kulturnih društev 
Sevnica in Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava 
Sevnica s podporo Občine Sevnica v počastitev neformalnega pra-
znika kulture priredila koncert sevniških pevcev.

Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik Zveze kulturnih društev 
Sevnica Jože Novak, ki je opisal ozadje tradicije 3. decembra, ki je 
od leta 2000, ob dvestoletnici rojstva Franceta Prešerna, na pobu-
do Ministrstva za kulturo, dan brezplačnih obiskov kulturnih usta-
nov po celotni državi.
V Kulturni dvorani Sevnica so se poslušalcem prve predstavile čla-
nice Septeta Fortuna, ki so najprej zapele Pozdravno pesem. Ob 
spremljavi kitarista Vida Žgajnarja so zapele še pesmi Julija, Pesem 
in Mlade oči, ob spremljavi Ansambla Šentjanci pa so zaključile s pe-
smijo Večer na Robleku. Septet Fortuna v letošnjem letu praznuje 
deseto obletnico delovanja, od vsega začetka pa jih uspešno vodi 
Margareta Megi Vidmar. Naslednji so zapeli člani Mešanega pev-
skega zbora Lisca Sevnica, ki so pod vodstvom Petre Stopar zape-
li pesmi Rož, Podjuna, Zila, Ko so fantje proti vas šli, Eno samo tiho 
rožo, Tam v dolu in Moja mati čuha kafe. Kot zadnji so nastopili čla-
ni Mešanega pevskega zbora Zvon in pod vodstvom Tineta Beca za-
peli pesmi Pevec, Je lepa Gorica, Čej so tiste stezice, Nmau čriez ji-
zaro in Zvečer se ga napije.
Tanja Urek, ki je dogodek moderirala, se je z recitacijo Prešernovih 
sonetov tudi sama poklonila temu največjemu slovenskemu pe-
sniku.

Ta veseli dan kulture

Študentje Fakultete za upravo obiskali Sevnico

 Študenti Fakultete za upravo so spoznavali različne informacijske 
sisteme javne uprave.

Margareta Megi Vidmar, Petra Stopar in Tine Bec

www.kstm.si
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V Tržišču so se 12. decembra srečali prostovoljci iz sevniških društev 
upokojencev, ki so vključeni v program Starejši za starejše.

Program medsebojne pomoči starejših za višjo kakovost življenja 
doma in večjo vključenost v družbo omogoča bolj neodvisno življe-
nje starejših in dostojno preživljanje starosti. V občini Sevnica so v 
program vključena vsa društva upokojencev, ki v sodelovanju z raz-
ličnimi strokovnimi službami v lokalnem okolju pomagajo vsem sta-
rejšim od 69 let, ki potrebujejo pomoč, pogovor in tople besede. 
Prostovoljcem sta se za opravljanje odgovornega, pomembnega in 
srčnega dela zahvalila podžupan Janez Kukec in vodja oddelka za 
družbene dejavnosti Mojca Sešlar, koordinator dogodka in pred-
sednik Društva upokojencev Razbor Ludvik Cesar pa se je v imenu 
vseh prostovoljcev zahvalil Občini Sevnica za dobro sodelovanje. Le-
tošnje srečanje prostovoljcev je bilo osmo zapored, program Sta-
rejši za starejše pa v občini Sevnica prostovoljci izvajajo že 12. leto.

Srečanje prostovoljcev Starejši za starejše

Srečanje prostovoljcev programa Starejši za starejše
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Cenjene občanke, spoštovani 
občani, bralke in bralci 
Posavskega obzornika,

predpraznični ter praznični 
dnevi so namenjeni 
pregledu opravljenega dela 
in pogledu v prihodnost. 
Naj prinese leto, ki je pred 
nami, mnogo poguma, da 
nadaljujemo s potjo, ki smo 
jo začrtali v dobro vseh 
občank in občanov, Posavk 
in Posavcev. V povezovanju, 
sodelovanju, spoštovanju, 
slogi in razumevanju je 
mogoče doseči uresničitev 
marsikaterega načrta. 
Naj bodo praznični dnevi 
polni topline, iskrenosti, 
dobrih želja, smelih idej ter 
optimizma.

Vesel božič in srečno novo 
leto.

Ladko Petretič, župan 
občine Kostanjevica na 

Krki, s sodelavci 

Drage občanke, spoštovani 
občani občine Krško, 
Posavke in Posavci,

v minulem letu in desetletju 
smo skupaj uresničili 
številne načrte, izpeljali 
različne naložbe in dokazali, 
da s sodelovanjem lahko 
dosežemo marsikaj.

Pred nami je nov začetek, 
novo desetletje in nove 
priložnosti, da skupaj 
začrtamo prihodnost. 

Naj vas praznični čas obdari 
s srečo, zdravjem, veseljem, 
toplino in izpolnjenimi 
željami. 

Srečno, Krško. 
Srečno, Posavje.

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško,

s sodelavci

Spoštovane bralke in bralci 
Posavskega obzornika!

Praznični december je 
čas veselja in upanja. Je 
priložnost, da se zazremo 
v prihodnost in se 
spominjamo vsega lepega 
na prehojeni poti. Verjamem, 
da smo se uspešno soočili 
z izzivi iztekajočega se leta, 
v novem letu pa naj nas 
spremljajo pogum, upanje  
in sreča. Želim vam vesele 
in blagoslovljene božične 
praznike in čestitam ob 
dnevu samostojnosti in 
enotnosti!

Naj vam novo leto prinese 
veliko medsebojnega 
razumevanja, uspehov in 
zadovoljstva. Srečno!

Ivan Molan, 
župan občine Brežice, 

s sodelavci

Cenjene občanke, 
spoštovani občani!

So poti in križišča, na katerih 
je potebno izbrati pravo 
pot. Na prostranem morju 
jo mornarjem kaže posebna 
naprava, da ti potem lovijo 
veter v svoja razpeta jadra 
ter zaplujejo v pravo smer. 
Naj  bo v prihajajočem 
novem letu čim več poti, 
ki bodo vodile k napredku, 
razumevanju, spoštovanju, 
dobrim odnosom in 
poštenemu delu ter prav 
takšnemu plačilu. 

Vesel in miren božič, srečno 
in zdravo novo leto!

Franjo Debelak, župan 
občine Bistrica ob Sotli, 

s sodelavci

Spoštovane Posavke, 
spoštovani Posavci. 

Čez leto nas združujejo 
skupni izzivi, ki jih povezani 
uspešno premagujemo. 
Naj nas v času čarobnega 
decembra povezujeta 
upanje in solidarnost. Naj 
vam čarobnost praznovanja 
prinese lepe trenutke in v 
toplino ovije vaša srca. Naj 
bodo dnevi prihajajočega 
leta polni veselja, zdravja in 
prijetnih trenutkov z vašimi 
najbližjimi. Prijetne božično-
novoletne praznike, iskrene 
čestitke pa tudi ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica,

s sodelavci

 

Praznično 
Posavje

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRILOGA, 19. 12. 2019

Spoštovane, spoštovani,

leto 2020 se nam nezadržno 
bliža in zopet se bomo srečali 
z novimi preizkušnjami ter si 
utirali skupno pot k lepšemu 
ter srečnejšemu bivanju v 
naših krajih. Osredotočimo 
se na dobre stvari, na 
prijazne ljudi ter na prave ter 
iskrene trenutke in dogodke, 
ki nam bogatijo življenje. 
Vsak izmed nas je namreč 
zadolžen za lastno dobrobit, 
naša skupna naloga pa je, da 
si pomagamo med seboj v 
želji po prijaznem domačem 
okolju, v katerem se bomo 
počutili kar najbolje. Srečno 
v 2020!
 

Tomaž Režun,
župan občine Radeče,

s sodelavci

Spoštovane občanke in občani,

tudi ob tej priložnosti se vam zahvaljujem 
za zaupanje, ki ste mi ga v letu 2018 izkazali 
z izvolitvijo za poslanca v Državni zbor 
Republike Slovenije. 

V prazničnih dneh vam želim 
veliko lepih trenutkov v družinskem krogu, 
leto 2020 pa naj prinese vse, kar je staro leto 
zamudilo, predvsem ljubezni, dobrote, sreče.

SREČNO 2020!

Dušan Šiško, poslanec v Državnem zboru 

Prihaja novo leto in z njim nove želje, preizkušnje in izzivi. Naj bo korak na vseh 
poteh odločen ter pogumen; odnosi prijazni, odkriti in razumevajoči; življenje 
ustvarjalno, iskrivo in duhovito. Naj bodo prijatelji pravi, takšni, ki vam bodo 
v oporo, ko jo boste potrebovali. Naj bo leto 2020 podobno torti, v kateri 
bodo najboljše sestavine, ki se imenujejo sreča, veselje, ljubezen, dobrota, 
hvaležnost ... Za lepe trenutke s pozitivnimi zgodbami se bomo trudili tudi s 
časopisnimi ter spletnimi stranmi Posavskega obzornika, ki spremlja aktualna 
dogajanja na področju politike, gospodarstva, kulture, izobraževanja, športa 
in drugih dejavnosti v šestih posavskih občinah.  Uredništvo  Foto: P. P.
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Sreča najlepše žari,
ko se s prijatelji deli!

Poiščimo jo v drobnih
vsakdanjih stvareh.

Svet KS Leskovec pri Krškem
in predsednik Jože Olovec

»Ljubiteljsko folklorno ustvar-
janje in poustvarjanje je da-
nost in čast,« pove pobudnica 
ustanovitve radeškega folklor-
nega društva ter njegova pred-
sednica Cvetka Hudoklin, ki 
je s tem izpolnila svojo željo še 

iz srednješolskih časov. »Ples 
imam zelo rada in ko sem v 
Ljubljani obiskovala srednjo 
vzgojiteljsko šolo, sem imela 
priložnost, da bi se priključi-
la folklorni skupini Tineta Ro-
žanca, a sem bila preveč bo-
ječa. Prišla sem s podeželja v 
mesto in ni bilo tako enostav-
no, kot se to zdi danes,« se 
spominja. Čez mnogo let, ko 
se je zaposlila v vrtcu v Sev-
nici, nato v Laškem in kasne-
je v Radečah, se je leta 2007 
kot pomočnica ravnateljice 
radeškega vrtca udeležila se-
minarja ’Kulturna dediščina v 
kurikulu vrtca’ v Piranu, kjer 
so se predstavile tudi otroške 
folklorne skupine in v njej je 
dozorela ideja, da bodo imeli 
tudi v kraju ob izlivu Sopote v 
Savo svojo folklorno skupino. 
Leto kasneje, v mesecu maju 
2008, je potekal ustanov-
ni zbor društva, na katerem 
so izbrali tudi ime – Folklor-
no društvo Brusači Radeče, 
in sicer po zapisu slovenske-
ga polihistorja Janeza Vajkar-
da Valvasorja, ki v svoji knji-
gi Slava vojvodine Kranjske 
omenja, da je v Radečah (blizu 
trga nad Savo in visoko na hri-
bu) kamnita skala, ki ji pravi-
jo brus, ker je podobna kamnu 
za brušenje (zaradi te skale so 
Radečane včasih v šali imeno-
vali Brusači). 

»Začetki so bili skromni, zače-
li smo praktično iz nič. Erika 
Krašek, takrat vodja Folklor-
ne skupine Lipa Rečica iz 
Laškega, nas je učila prvih 
plesnih korakov ter ’poštima-
la’ glasove pri pevkah in pev-
cih. Leto dni kasneje smo na 
dobrodelni prireditvi ’Košni-
kova gostilna pod rožnato pla-
nino’ v domači športni dvora-
ni zbrali sredstva za nakup 
kostumov za plesno in pevsko 
skupino ter jih še nekaj raz-
delili med tri otroške folklor-
ne skupine, ki so nastale prav 
tako pred desetletjem na po-

Folklorno društvo Brusači Radeče

Njihov navdih je bogastvo ljudskega izročila
RADEČE – Veselje do plesa, petja, igranja na glasbila ter ohranjanje slovenskega ljudskega izročila povezuje članice in člane Folklornega društva Brusači Radeče, 
ki je v lanskem evropskem letu kulturne dediščine obeležilo deset let delovanja. V letošnjem letu so izdali knjigo o življenju, delu, navadah, običajih in šegah, zna-
čilnih za radeško območje. Prijetna dopolnitev knjižnemu delu je še zgoščenka s 14 ljudskimi pesmimi in dvema vižama. 

budo našega društva in še 
danes delujejo – ena v vrtcu, 
ena v nižjih razredih radeške 
osnovne šole, ena na podru-
žnični šoli v Svibnem,« opiše 
začetke delovanja Hudoklino-
va, ki ji je žal, da ne delujeta 
še mladinska folklorna in pev-
ska skupina. »Le redki so, ki so 
pripravljeni sprejeti tovrsten 
izziv v višjih razredih osnovne 
in kasnejše srednje šole in fa-
kultete, toda mi smo ponosni 
na vsakega posebej, ki vztraja 
in se želi naučiti česa, kar so 
počeli naši predniki,« zaklju-
či svoje misli sogovornica ter 
v nadaljevanju predstavi vse 
skupine.

Plesalci, pevci in godci FD 
Brusači Radeče

»Na našem območju nimamo 
lastne, prepoznavne plesne 
dediščine in prav tako ne ob-
lačilne, zato folklorna skupi-
na našega društva poustvarja 
predvsem plesno izročilo dru-
gih pokrajin. Trenutno znamo 
zaplesati 17 slovenskih ljud-

skih plesov in sedem spletov, 
ki v prijetno plesno zgodbo 
povezujejo ples s prikazom 
ljudskega običaja, šege ali na-
vade ob zapeti pesmi,« pripo-
veduje predsednica društva in 
doda, da so obleke za ples, ki 
sta jih sešili spretni šivilji Jo-
žica Grašič in Fanika Bačič, 
izbrali s pomočjo starih foto-
grafij iz časov med leti 1900 in 
1920. Ženske plešejo v vsak-
danjih delovnih oblekah s 
predpasniki in pisanimi ruta-
mi, zavezanimi na zatilju, ali 
v prazničnih oblekah, t. i. ko-
čemajkah; moški nosijo belo 
srajco in temne hlače, telov-
nik in črn klobuk. V folklor-
ni skupini, ki jo vodi mento-
rica Dalija Zupanc, pleše 11 
parov oz. 23 plesalk in plesal-
cev. Pevska skupina Folklor-
nega društva Brusači Radeče, 
ki skrbi za obujanje in ohra-
njanje skoraj pozabljenih slo-
venskih ljudskih pesmi, ima 
11 glasov. Pojejo triglasno – z 
glasovi, ki jim po domače pra-
vijo »naprej, čez in bas«. Orga-
nizacijski vodja skupine, čigar 
ljudske pesmi je mogoče sliša-
ti tudi na dveh njihovih zgoš-
čenkah, je Vida Adamič (do 
leta 2017 je skupino vodila 

Jožica Žibert). Plesa in petja 
seveda ni brez živahnih god-
cev – njihov zvesti spremlje-
valec na harmoniki je že osem 
let Branko Abram, leto manj 
Zvone Hudoklin na kontraba-
su in zadnje leto Drago Brilej 
na lončenem basu. 

»Plesalci in pevci veliko nasto-
pamo ter sodelujemo z društvi 

in folklornimi skupinami po 
celotni Sloveniji, posebno po-
zornost pa namenjamo tudi 
scenografiji naših priredi-
tev, saj je ta namenjena obli-
kovanju celotne zgodbe, ki jo 
želimo prikazati na odru,« se 
sogovornica dotakne še ene-
ga področja, ki je za uspešen 
nastop prav tako pomemben. 
»Z oblačili, plesom, petjem in 
predmeti, ki jih postavimo na 
oder, želimo oživeti nek pre-
tekli čas, zato pogosto pogle-
damo na podstrešje in v klet, 
kjer hranimo marsikater zani-
miv, a morda že pozabljen kos 
pohištva, posode, orodja, sli-
ke itd. Vsi ti že zaprašeni pred-
meti dajejo našim prireditvam 
poseben čar in obudijo spomi-
ne,« pripoveduje Hudoklino-
va in v njenem glasu je mogo-
če začutiti kanček nostalgije, 
ki jo preženeva s predstavitvi-
jo otroških folklornih skupin. 
Le-te delujejo kot interesna 
dejavnost v sklopu programa 
vrtca in osnovne šole.      

Otroške folklorne skupine

V Otroški folklorni skupini 
(OFS) »Ringa Raja« plešejo 
in pojejo najmlajši, vse od na-

stanka v letu 2008 pa jo vodi 
diplomirana vzgojiteljica Jer-
neja Novak. »Menim, da je 
sodelovanje v folklorni skupi-
ni za otroke obogatitvena de-
javnost. Z njo osvajajo odrsko 
igro, pridobivajo čutne zazna-
ve za ritem, spoznavajo esteti-
ko plesa, naučijo se prisluhni-
ti sebi in drugim, nuditi oporo 
sovrstniku ter biti partner v 
plesu,« pojasni mentorica, ki 
se s ponosom ozira v pretek-
lo desetletje. Vsa leta jih spre-
mljata Brusača Brane Motoh 
na orglicah in Drago Brilej z 
lončenim basom. Zadovoljna 
z OFS »Marjanca« je bila tudi 
Brigita Čamernik, ki je sku-
pino razredne stopnje na OŠ 
Marjana Nemca Radeče vodi-
la od leta 2008 do 2016, eno 
leto jo je nato vodila Novako-
va, danes pa jo vodi Anja Smo-
le. Učenke in učenci, ki obi-
skujejo podružnično šolo na 
Svibnem, so vsi člani OFS »Svi-
bančki«, ki jo vseh deset let oz. 
letošnje enajsto leto vodi Ka-
tarina Kmetič. Vsako leto se 
naučijo nov splet, ki povezu-
je petje, ples in igro. »Tako kot 
so včasih naši dedki in babi-
ce čutili pripadnost zemlji in 
svoji domovini, tudi mi, mla-
di Svibančki, radi in ponosno 
ter pogumno zapojemo in za-
plešemo. Oblečeni smo v svo-
ja folklorna oblačila, ki so po-
dobna tistim, ki so jih včasih 
nosili otroci v teh krajih. Po-
vezujemo se s skupino Ljud-
ski pevci Svibnega in na pri-
reditvah pogosto nastopamo 
skupaj,« predstavi skupinico 
Kmetičeva. 

Knjiga, zgoščenka in načrti
 
Folklorno društvo Brusači Ra-
deče se je pred petimi leti od-
ločilo še za posebno knjižno 
izdajo z zapisom življenjskih 
zgodb posameznic in posa-
meznikov z območja radeške 
občine. 13 osebnim zgodbam 
starejših krajank in krajanov 
so dodani še trije pripovedni 
sklopi, ki odkrivajo nekdanje 
ljudske šege, navade, običaje, 
pregovore, zdravilna zelišča 
itd. Sklopi so poimenovani Od 
zibelka do groba (rojstvo, krst, 
obhajilo in birma …), Praznič-

no leto (miklavževanje, božič, 
jurjevanje …), Od košnje do 
ličkanja (košnja, oranje, žetev, 
mlačev …) po nasvetu etnolo-
ginje dr. Marije Makarovič. 
V pripovedih je mogoče najti 
tudi ljudske vraže in zagovore, 
v katere so ljudje v preteklosti 
verjeli. Ena izmed starih vraž 
je: »Če je šel moški na semenj 
po kupčijah in je zjutraj srečal 
staro žensko, je bilo bolje, da 
se je vrnil domov.« Zanimiv je 
tudi opis obiska pri vedeževal-
ki, ki je živela v vasi Širje nad 
Zidanim Mostom: »Zapomnila 
sem si, da je šlogarica rekla, da 
’kar obrne, pride en medved’ 
in potem sem res dobila Med-
veda za moža.« Takšnih in po-
dobnih zanimivosti je v knjigi 
s preprostim naslovom ’Pove-
dal so’, vzetim iz vsakdanjega 
govora prebivalcev radeške 
občine, še veliko. V omenje-
nem knjižnem delu, ki je izšlo 
v novembru letošnjega leta in 
obsega 251 strani, je tudi 340 

skrbno izbranih fotografij, s 
katerimi so pripovedovalke in 
pripovedovalci prav tako iztr-
gali pozabi marsikateri zani-
miv dogodek.

Spremljevalka knjige je še 
zgoščenka z naslovom ’Sem 
vprašal mamico’ s 14 ljudski-
mi pesmimi, ki jih pojejo pevci 
ljudskih pesmi radeških Bru-
sačev, in dve ljudski viži, ki 
jih je zaigral harmonikar Bra-
ne Abram. »Včasih se je ljud-
ska pesem zaslišala spontano, 
največkrat pri katerem izmed 
kmečkih opravil, a tudi, ko so 
se fantje zvečer zbirali na vasi, 
prepevali sebi v veselje, pred-
vsem pa upali, da jih bodo sli-
šala dekleta. Tako je nasta-
lo veliko ljubezenskih pesmi 
in naša pevska skupina ima 
v svojem repertoarju največ 
ljubezenskih pesmi,« teče be-
seda še o najnovejši zgoščen-
ki (prvo so izdali leta 2013 z 
naslovom Pod lipico zeleno).

In kakšni so njihovi načrti? V 
društvu pravijo, da so vstopi-
li v drugo desetletje delova-
nja s poskočnimi in zvonkimi 
glasovi, z voljo ter željo po na-
daljnjem odkrivanju, ohranja-
nju in poustvarjanju ljudske-
ga izročila. »Veliko bogastva se 
skriva v naši domači kulturni 
dediščini in potrebno bo iz-
luščiti zrna ter jih ponovno 
posejati, a potrebno je iti med 
ljudi, ki nam bodo dali zrnje, in 
s sabo vzeti ljudi, ki bodo se-
jali,« pove v prispodobi pred-
sednica radeškega folklornega 
društva Cvetka Hudoklin. 

 Smilja Radi

Plesna skupina v vsakdanjih oblačilih z začetka 20. stoletja na železnem mostu, spomeniku 
tehnične dediščine (foto: Titina Podlesnik)

Javne nastope pogosto popestrijo tudi otroške folklorne 
skupine.

Cvetka Hudoklin ob knjigi, ki 
ohranja skozi pripovedi 15 
domačink in domačinov iz 
Vrhovega, Svibnega in Radeč 
tudi del šeg ter navad na 
radeškem območju.
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Spoštovane občanke in občani!

Naj bo leto 2020 srečno, zdravo,  
navdihujoče in izpolnjujoče. 
Izkoristite ga za lepa doživetja.
Vesele praznike in vse dobro!
Predsednica Karolina Cizerle 
in Svet KS Veliki Podlog

Spoštovane krajanke in krajani!

Ob prihajajočih praznikih 
Vam želimo srečen in miren božič, v novem letu 2020

pa obilo zdravja, sreče ter osebnega zadovoljstva.

Predsednica Ana Srpčič in Svet KS Veliki Trn

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

Vesele božične praznike in srečno novo leto!

Predsednik Janez Barbič in Svet KS Podbočje

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

novo leto pa prinese veliko dobrega
na vseh področjih.

Vesel božič in srečno novo leto!

Predsednica Stanka Žičkar
in Svet Krajevne skupnosti Sevnica

Naj vam praznični dnevi prinesejo veliko lepih trenutkov
in prijetnega počutja, v letu 2020 pa vam želimo zdravja, 

sreče in dobre medsebojne odnose.

Predsednik Damjan Bogovič

Naj vas v letu 2020
povezujejo lepe misli in dejanja,

da skupaj oboga�mo življenjski vsakdan.

Predsednik Anton Bohorč
in Svet KS Rožno – Presladol

Titova 106, 8281 Senovo

KS SENOVO

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

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

Predsednica Vlasta Moškon
in Svet Krajevne skupnosti Senovo

KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE
Zdole 29c, 8272 Zdole

Želimo vam lepe praznične dni,
v letu 2020 pa naj vas spremljajo
sreča, zdravje in zadovoljstvo.

Predsednik Marjan Zorko in Svet KS Zdole

Spoštovane krajanke in krajani KS Raka!

Za božič vam želimo mir, veselje in dobroto,
v novem letu, polnem zdravja in sreče, pa naj vas

spremljajo pogum, optimizem in vztrajnost.
S povezovanjem ter uspešnim sodelovanjem

naj postanejo vse poti prave in vsi cilji dosegljivi!

Iskreno vam čestitamo tudi ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti.

Svet KS Raka in predsednik sveta KS Primož Šribar

Želimo vam mirne in prijetne praznike
v krogu vaših najbližjih.
Leto 2020 pa naj vam vsak dan
nakloni obilo sreče,
zadovoljstva in uspehov.

KS Gora

Naj vam leto 2020 prinese zdravje, 
nove izzive, obilo uspehov 
in preudarnih odločitev,

božično-novoletni prazniki pa naj bodo 
polni miru in družinskega veselja.

Predsednik Jože Udovč in Svet KS Boštanj

Drnovo 29 a,  8273 Leskovec pri Krškem

Vstopamo v novo leto, začenjamo nov koledar,
pred nami so novi izzivi in naloge ...

Vsem krajanom in občanom želimo
lepe božične praznike in srečno 2020!

Predsednik Peter Račič in Svet KS Krško polje

Krajevna skupnost SENUŠE
Senuše 51, 8273 Leskovec pri Krškem

Naj v letu 2020 sreča vas objame,
toplina naj vaše srce zavzame.

Vesel božič in srečno novo leto!

Predsednik Jože Tomažin in Svet KS Senuše

KRAJEVNA 
SKUPNOST
BRESTANICA

Če je sreča nasmeh, ki ga ujamete na ulici,
prijatelj, ki vam vedno stoji ob strani,
objem, ki pomiri dušo, poljub, ki ogreje srce,
potem naj vam novo leto podari obilico te sreče.

Svet krajevne skupnosti in društva Brestanice

Krajevna skupnost
Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna
Drage krajanke in krajani, občanke in občani, 
v novem letu vam želimo obilo zdravja, sreče, 
osebnega zadovoljstva ter veliko priložnosti 

za prijetna medsebojna druženja.
Svet KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna

in predsednik Andreas Repše

Spoštovane občanke, občani in poslovni partnerji!
Dragocenosti življenja so trenutki,
ki dajejo pečat preteklosti in smisel prihodnosti.
Naj vam novo leto mine
v zavetju znanja, priložnosti in osebne sreče.

Krajevna skupnost
mesta Krško

KRAJEVNA
SKUPNOST

DOLENJA VAS

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

Naj se Vam izpolnijo
vsa pričakovanja,
z mnogo osebnega
zadovoljstva.

Svet KS Dolenja vas

KRAJEVNA SKUPNOST
VELIKA DOLINA

Najlepše v življenju je pričakovanje,
ki nam pokaže pot v prihodnost.
Naj bo leto 2020 pot do zdravja,

sreče in uspeha na vseh področjih.

Predsednik Marijan Žibert
in Svet KS Velika Dolina

Naj bo leto 2020
leto pozitivne energije
za izpolnjevanje vaših

najbolj srčnih želja.

Predsednik Ivan Urek
in Svet KS Kapele
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Roberto Vrtačič se je začel 
z lesom oz. z modelarstvom 
ukvarjati že zelo zgodaj, pri 
treh letih, ko mu je oče kupil 
lok in žagico, s katero je izde-
loval preproste čolničke. S tem 
je nadaljeval v šoli pri tehnič-
nem pouku, pa tudi v prostem 
času je rad izdeloval modele 
ladij in jadralna letala. Tako je 
bilo kar logično, da je šel v sre-
dnjo mizarsko šolo, po nekaj 
letih obrtništva pa ga je leta 
1988 po spletu okoliščin vzel 
v uk znani slovenski goslár 
prof. Vilim Demšar iz Ljublja-
ne, ki ga je naučil umetnosti 
izdelovanja glasbil. Po nekaj 
letih učenja je tudi sam zbral 
pogum in  začel izdelovati uni-
katna glasbila tako za profesi-
onalne glasbenike kot za po-
znavalce in ljubitelje, ki znajo 
ceniti kakovost in vrednost 
unikatnih glasbil. Že od leta 
2000 ima status umetnika – 
unikatnega izdelovalca glas-
bil. Z Demšarjem je sicer sode-
loval vse do mojstrove smrti v 
letu 2017. 

Delavnica v 200 let stari hiši

Potem ko se je pred šestimi 
leti iz Ljubljane preselil na Dr-
novo na domačijo, ki jo je po-
dedovala njegova žena, si je v 

stari hiši, menda najstarejši na 
Drnovem, zgrajeni leta 1818 iz 
rimskega kamna, uredil lično 
delavnico, v kateri ob prijet-
ni toploti iz majhnega kamina 
v kotu diši po lesu, predvsem 
pa po še dokaj sveže polakira-
ni violi, obešeni na kavelj pod 
stropom. Znanje, ki se ga je na-
učil pri mojstru Demšarju, po-
skuša razvijati še naprej: »Pri 
violinah in violah je tako, da se 
dá še vedno kaj dodelati, zvok 
je odvisen od vrste in debeli-
ne lesa, izbočenosti ipd. Vse to 
poskušam delati na svoj na-
čin,« pravi in ponazori razliko 
v zvoku s trkanjem na iz različ-
nih debelin lesa izdelana glas-
bila. Uporablja pet in več let 
star, naravno sušen les. Za vio-
line predvsem slovenski smre-
kov in javorjev les, za kitare pa 
bolj eksotične vrste lesa, kot so 

indijski palisander, ebenovina, 
mahagonij, cedra in cipresa. 
Zelo pomembna je tudi kvalite-
tna površinska obdelava glas-
bil, pri čemer še vedno prevla-
duje t. i. francoska politura, ki 
pa jo nadomešča tudi z drugi-
mi, denimo italijanskimi laki. V 

več kot 30-letni goslárski kari-
eri je izdelal že okoli 500 glas-
bil. »Jaz se ne promoviram, 
najboljša reklama je 'ustno iz-
ročilo', naročil pa imam za svo-
je preživetje dovolj. Delam pa 
tudi violine 'za penzijo', čez 20 
let jih bom lahko še vedno pro-
dal,« pove. Ko je glasbilo nare-
jeno, ga dá preizkusiti katere-
mu od profesorjev s krške ali 
brežiške glasbene šole, zlas-
ti Luki Dukariću, ki mu tudi 
svetuje, kaj naj še popravi gle-
de zvoka. 

Prvo violino, ki jo je izdelal na 
Drnovem, hkrati najbrž prvo, 
ki je bila izdelana v Posavju, 
je poimenoval Neviodunum, 
kupila pa jo je Glasbena 
šola Krško, s katero sodelu-
je tudi tako, da v svoji delav-
nici sprejme njene učence in 

jim predstavi tako postopek 
izdelave glasbil kot njihovo 
vzdrževanje. Lahko se pohvali, 
da so na njegova glasbila med 
drugim igrali številni znani 
glasbeniki, kot sta denimo Jan 
Plestenjak in Vlado Kreslin, 
kitarski mojster Tomaž Raj-
terič, pa skupina Terrafolk in 
posavski rockerji Shyam, ce-
nijo jih tudi številni glasbeni-
ki svetovnega formata. 

S slovitimi mojstri izdelave 
violin, kakršen je bil npr. Stra-
divari, se ne želi oz. ne more 
primerjati. »Njegove violine 
so tako cenjene že zato, ker 
so toliko stare. To je tako kot 
pri sliki van Gogha – on je sko-
raj umrl od lakote, danes pa je 
vredna 100 milijonov.« Slovi-
te 'stradivarke' po njegovih 
besedah odlikuje predvsem 
prodornost zvoka, ki lahko 
'prodre skozi orkester'. Kot na 
marsikaterem drugem podro-
čju pa se žal tudi pri glasbilih 
dogaja vdor cenenih izdelkov 
s Kitajske in drugih azijskih 
držav, kjer jih na CNC stružni-
cah dobesedno 'štancajo' iz 
vezanih plošč. Takšna violina 
lahko stane le 25 evrov, a se-
veda ni primerljiva z njegovo 
ročno izdelano, v katero je vlo-
ženih od 150 do 180 ur dela.

Tukaj ima svoj mir – 
in živalski vrt

Pravi, da se je v življenje na 
Drnovem dobro vklopil, nav-
sezadnje tudi Ljubljana, kjer 
živita njegova žena in obe 
hčerki, ni daleč, pa tudi Za-
greb je blizu. »Tukaj sem se 
ustalil, imam svoj mir, pa še 
blizu imam do službe, le čez 
dvorišče stopim.« Poleg glas-

bil izdeluje še marsikaj druge-
ga – sam je izdelal pohištvo, s 
katerim je opremil hišo, v ka-
tero je preuredil nekdanje go-
spodarsko poslopje, obnovil 
je tudi star kmečki kozolec, ki 
zaenkrat služi tudi kot garaža. 
»To domačijo počasi urejam v 
starinskem stilu,« pravi Vrta-
čič, tudi zbiratelj starin, sola-
tarsko cizo iz njegove zbirke 
smo pred časom že predstavili 
v rubriki Po sledeh naše dediš-
čine. Je tudi velik ljubitelj živa-
li in tako mu na Drnovem dela 
družbo pravi pravcati živalski 
vrt: trije poniji, ameriška mini 
svinja Megi, francoski buldog 
Paris, mačka in nekaj turških 
petelinčkov.

Ker je njegovo delo poveza-
no z glasbo, nas seveda zani-
ma, kakšen je njegov glasbeni 
okus. »Rad imam predvsem 
country glasbo, zlasti njego-
vo podzvrst bluegrass, kjer 
so poleg tudi violina, kitara 
in mandolina, pa tudi count-
ry-rock ali kakšen dober blu-
es. Poslušam tudi klasiko, če 
ne drugega, novoletni koncert 
1. januarja,« se nasmeji. Nje-
govo ljubezen do ameriškega 
countryja odseva tudi v 'kav-
bojskem' slogu okrašen moto-
cikel, parkiran pod kozolcem, 
s katerim se rad popelje v le-
pih dneh. Seveda se veseli tudi 
božično-novoletnih praznikov, 
ki jih bo preživel v krogu dru-
žine oz. z ženo in hčerkama, 
ki bodo takrat prišle k njemu 
na Drnovo. »Prazniki kot pra-
zniki, le jemo takrat ponavadi 
malce preveč,« šaljivo zaklju-
či najino druženje v delavni-
ci, v kateri preživi večino svo-
jih dni.
 Peter Pavlovič

Goslár Roberto Vrtačič

Violine in kitare iz 200 let 
stare hiše v Neviodunumu
DRNOVO – Na Drnovem, le lučaj daleč od ostalin rimskega Neviodunuma, zadnja leta živi in dela goslár (iz-
delovalec violin, viol, kitar ipd.) Roberto Vrtačič, kot pravi, edini tovrstni mojster v tem delu Slovenije oz. 
na območju med mejo s Hrvaško in Ljubljano. V svoji že več kot 30-letni karieri je izdelal že okoli 500 glas-
bil, med njimi tudi prvo violino, izdelano v Posavju.

Goslárski mojster Roberto Vrtačič s svojo violino v rokah, ob njem pa je še nedokončana viola

V izdelavo ene violine vloži od 150 do 180 ur dela.

Vsem naročnikom
naših storitev se zahvaljujemo

za izkazano zaupanje
in vam želimo srečno, zdravo

in uspešno leto 2020.

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

Želimo vam srečno 
in uspešno 2020!

www.mlinarstvo.com

Prazniki imajo poseben čar, ko se ozremo nazaj na svoje dosežke 
in z upanjem gledamo naprej.

Naj bo leto, ki prihaja, dobro ter polno osebnih in poslovnih uspehov.

SREČNO!

Tršinar Jernej s. p.
Telčice 7, 8275 Škocjan
07/30 77 690, 031 275 260 (Jernej), 
041 779 408 (Martin)
martintrsinar@siol.net

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

Vesele praznike 
in srečno 

2020!
10 let garancije na izvedbo

BREZPLAČNO: svetovanje in predračun
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PERUTNINARSTVO
CIGLAR s Senovega

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

Popotovanje v leto 2020 naj bo polno poslovne in osebne
sreče, zdravja, uspehov in osebnega zadovoljstva.

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

ivan_ciglar@t-2.net

Naj čas v letu 2020
 nikoli ne mine tako hitro,
 da ne bi vsaj za trenutek 

pomislili na znance, 
prijatelje, dobre ljudi

 in občutili lepoto tega, 
da imamo drug drugega.

Želi
svojim članom

krajanom in
poslovnim partnerjem

SREČNO V LETU 2020

Sreča je
v majhnih stvareh,

v toplih ljudeh,
v stisnjenih dlaneh.

(neznan avtor)

Naj vas mir božičnih
in novoletnih praznikov

spremlja vse leto.

Prisrčna hvala za vašo naklonjenost in predanost 
našemu delu v letošnjem letu z željo, da tako 

nadaljujemo tudi v letu 2020.

Društvo invalidov Krško

V teh prazničnih dneh 
upočasnite svoj korak
in uživajte v preprostih stvareh. 
Zahvaljujemo se vam
za sodelovanje in zaupanje.

Želimo vam vesele praznike 
in uspešno novo leto.

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

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

Kolektiv Cvetličarne Kerin Krško

Z vami že 55 let

www.cvetlicarna-kerin.si
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Z možem Jankom Cerjakom 
živita na prelepem ranču, 
obkrožena z živalmi. Družbo 
jima delajo trije arabski konji, 
tri švicarske ovce ter dva psa, 
ameriška akita in čivava. »Živali 

so mi zelo ljube. So izredno 
tenkočutne. Od njih se lahko 
veliko naučiš o telesni govorici. 
Po poklicu sem astrologinja. 
Verjamete v astrologijo?« se na 
kratko predstavi in nadaljuje: 
»Nič hudega, skepticizem je 
pozitiven in zaželen, če ni 
namenjen posmehovanju, 
temveč raziskovanju.« Našteje 
Newtona, Keplerja, C. G. Junga 
kot nekatera velika imena 
med zagovorniki astrologije. 
Tudi Sveti trije kralji oz. Trije 
modri z Vzhoda so bili izvrst-
ni astrologi, ki so sledili betle-
hemski zvezdi do kraja Jezu-
sovega rojstva. »Betlehemska 
zvezda je bila najbrž nenavad-
na konjunkcija Urana, Saturna 
in Jupitra,« še razloži dogajan-
je pred skoraj 2020 leti. 

Astrologija obstaja v vseh ci-
vilizacijah že 4000 let. »Če ne 
bi bila delujoča in uporabna, 
verjemite, da se ne bi obdrža-
la toliko časa,« poudari Serne-
lova, ki se s to vedo ukvarja že 
zelo dolgo. »Kako se je zače-
lo, pravzaprav niti ne vem. Že 
od otroštva so me zanimala 
ozadja stvari in dejanj, različ-
ne kulture, religije in filozofije. 
Ogromno sem brala in mislim, 
da sem ena redkih, ki jo je knji-

Srečno 2020!

Delovni čas: TOR – NED od 10. do 20. ure, PON: zaprto

Bukovec d.o.o., Mrtvice 4, Leskovec

Srečno in uspešno v letu 2020 vam želi

Spoštovanim strankam želimo mirne
božične praznike, leto 2020

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

 
Naša domačija 

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

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

Astrologinja Tina Sernel

Astrologija ni šarlatanstvo,
ampak uporabna veda
LOKVE – Predstavljamo vam Tino Sernel, ki se je pred sedmimi leti zaradi ljubezni preselila v Posavje. Živ-
ljenjska pot jo je iz mestnega utripa ponesla v osrčje narave, kjer z možem uživata na prenovljenem ranču 
v okolici Brestanice. »Zdaj sem že naturalizirana Posavka. Sicer pa je bila moja babica z Bučke med vojno 
izgnana v Nemčijo in se nikoli ni vrnila v te kraje. Z menoj je torej krog sklenjen,« pravi simpatična Ljub-
ljančanka, po poklicu astrologinja. 

ž ničarka v Pionirski knjižnici 
v Ljub ljani v tretjem razredu 
osnovne šole napotila na od-
delek za odrasle, saj sem na 
otroško-mladinskem oddelku 
prebrala dobesedno vse.«

Astrologijo je študirala na Za-
vodu IPAL pri Matjažu Regov-
cu in kasneje na Keplerjevem 
inštitutu s sedežem v Beo-
gradu pri Aleksandru Imši-
ragiću, ki je trenutno pred-
sednik združenja svetovnih 
astrologov Isar, katerega čla-
nica je tudi sama. Na medna-
rodnih astroloških konferen-
cah in seminarjih se je učila 
od najboljših. Vrsto let je vo-
dila komercialne telefonske 
linije za vedeževanje in astro-
logijo, ženitno posredovalnico 
ter privatno prakso. To delo je 
ni povsem zadovoljilo. Po nje-
nem mnenju sta telo in psiha 
povezana, kar priznavajo tudi 
zdravniki, ko nas svarijo pred 
stresom. Vsaka travma, ki jo 
doživiš, se odraža na določe-
nem organu v telesu. S svoji-
mi strankami se je namreč po-
govarjala o njihovih travmah 
in boleznih, ki so jih skupaj 
ozavestili, ne pa tudi ozdravi-
li. Zato je želela združiti astro-
logijo kot orodje za prepozna-
vanje telesnega neravnovesja 
s konkretnim zdravljenjem te-
lesa. Vpisala se je na tečaj bio-
energije pri g. Domančiču, ga 
z odliko končala in hkrati obis-
kovala še predavanja iz manu-
alne terapije. 

V tujini doživlja astrologija pra-
vi razcvet, še posebej v genera-
ciji milenijcev. Velika podjetja 
iz Silicijeve doline zaposlujejo 
astrologe pri kadrovanju svo-
jih zaposlenih, pred kratkim 
so vložili nekaj milijonov do-
larjev v zagon novega astro-
loškega portala podjetja J. P. 
Morgan. »Eden najbogatejših 
Američanov se je pred skle-
panjem velikih poslov vedno 
posvetoval z astrologom. Znan 
je po izjavi, da milijonarji ne 
potrebujejo astrologa, milijar-
derji pa,« poda kot dokaz zani-
miv primer, kako nekateri ce-
nijo to vedo. 

»Astrološke napovedi, ki 
jih prebiramo po časopisih, 
bazirane na sončnih zna-
menjih, niso nič vredne. To je 
zabava za množice, ki pa ima 
s pravo astrologijo kaj malo 
skupnega. Le-ta je vedno 
osebna, temelji na osebnem 
zemljevidu z datumom in 
uro ter krajem rojstva ali 
dogodka. To imenujemo 
astro karta. Vsaka se razlikuje 
in simbole drugače izraža,« 
jasno poudari Sernelova.

Astrologijo lahko opišemo kot 
jezik, ki govori v simbolih. Da 

bi ga tekoče govorili, potrebu-
jemo veliko šolanja in praktič-
nega dela, pa še 'tisto nekaj', to 
pa je talent. »Saj veste, veliko 
ljudi govori osnove nekega je-
zika, simultanih prevajalcev pa 
ni prav veliko. Sama sem zelo 
nejevoljna zaradi samookli-
canih astrologov, ki po dveh 
prebranih knjigah o astrologi-
ji že sprejemajo stranke in še 
huje, poučujejo druge. S tem 
povzročajo veliko škodo, saj 
imajo premalo znanja, vpraš-
ljiv etični in strokovni kodeks, 
pa še nas, ostale astrologe, de-
gradirajo v šarlatane,« je ostra 
do nekaterih posameznikov in 

njihovega odnosa do te vede. 
Spominja se svoje stranke, ki je 
obiskala takega 'astrologa'. Na-
povedal ji je, da bo utonila za-
radi Neptuna v osmi hiši. Gos-
pa se je zaradi te neutemeljene 
napovedi bala iti v vodo. Banal-
no in nepotrebno, saj astrolo-
gija ni fatalistična. Je veda in to 
zelo uporabna, ki človeku samo 
pomaga pri pomembnih odlo-
čitvah. Za zaklju ček pa moja 
nadvse zanimiva sogovorni-
ca še citira Angelo Vode: »Ka-
rakter je usoda.« Stavek pove 
vse, kajne?
 Katarina Jazbec

Astrološka napoved za Posavje 2020
Čaka nas burno leto z velikimi globalnimi spremembami, ki se 
bodo odražale tudi v našem mikro okolju. Smo na robu dogodkov, 
ki lahko pripeljejo do večjih vojnih spopadov. Naslednje leto lah-
ko prinese začetek nove svetovne finančne krize z velikimi padci 
delnic na borzah. Če ste vlagatelj, predlagam investicije v delni-
ce jeklarske industrije in proizvodnje aluminija.

Velika prerivanja bodo v Rusiji, Mehiki, Balkanu … Radikalno des-
ne stranke so počasi že začele prevzemati oblast in ta trend se bo 
še nadaljeval. Vprašljiv bo obstoj NATA in Evropske unije, priča-
kovati je zaostrovanje na mejah. 

Da pa ne bo vse tako črno: mlajše generacije bodo postale glasnej-
še in zahtevale spremembe. Krepila se bo zavest o pomembnosti 
povezovanja različnosti in sprejemanja drugačnih kultur.

V našem koščku sveta pa napovedujem:
• konkretnejša dogovarjanja o postavitvi drugega bloka NEK
• neznana bolezen ali škodljivci bodo napadli trto
• azijski turisti bodo odkrili Posavje
• povečano število migrantov in pereče nezadovoljstvo 

obmejnih prebivalcev
• prodaja vina bo še padala
• možni pogovori za postavitev nove tovarne tujega lastnika v 

Posavju 
• bodoča miss Slovenije iz Posavja     

Ne izgubimo upanja v pozitiven razplet in imejmo se radi. Večkrat 
povabimo prijatelje na pijačo in jih poslušajmo. Ljudje so čedalje 
bolj osamljeni in se ne upajo nikomur potožiti. Zaupajte bližnjim 
okrog sebe, mogoče imajo oni podobne težave. Če nimate prija-
teljev, izstopite in bodite vi prijatelj.

Srečno v novo leto!

Tina Sernel, astrologinja

Astrološka karta, ki je za vsakega posameznika unikatna

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO
Kovinarska 13, 8270 KRŠKO

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

Vsem stanovalcem, njihovim sorodnikom,
poslovnim partnerjem, občankam ter občanom
želimo vesel božič in srečno novo leto.

NOVO LETO JE PRILOŽNOST ZA 
VELIKE ODLOČITVE, SVEŽE IDEJE 

IN NOVE DOSEŽKE.
NAJ BO LETO 2020 INOVATIVNO 

IN USPEŠNO.
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Gržeča vas 14,  t: 041 606 818, 031 769 498,
8273 Leskovec pri Krškem e: avtodvigala.kerin@gmail.com

Srečno

2020!
Ob božiču – prazniku veselja, miru, upanja in ljubezni 
vam in Vašim bližnjim želimo vse najlepše in najboljše! 
V upanju na prihodnje leto pa si podarimo največ: 
prijaznost in medsebojno spoštovanje ter se skupaj 
veselimo uresničenih pričakovanj in drobnih presenečenj!

Naj Vam bo v letu 2020 naklonjeno veliko osebne sreče, 
trdno zdravje in mnogo lepih trenutkov.

Nudimo storitve:
• storitev z avtodvigali zmogljivosti od 35 do 120 ton

• prevozov in raztovarjanj ter montaže s hiabom
• selitev mašin s transportnimi vozički • prevozov do dolžine 21 m • prestavitev kozolcev ...

V letu 2020 Vam voščimo  
dober veter navdiha  
in pogumnega duha,  
ki naj preženeta temne oblake  
in prikličeta  
modrost, svetlobo, veselje in srečo! 

Z lepimi željami,
sodelavke in sodelavci  
Posavskega muzeja Brežice
 
Ob razstavah Štirje elementi:  
1 – VODA, 2 – OGENJ, 3 – ZEMLJA in 4 – ZRAK.
 

  
POSAVSKIMUZEJBREŽICE

Vljudno vabljeni,  
nič siljeni,  
že 70 let

040 450 550

SREČNO!

Danes priznana mojstrica flori-
stike dr. Sabina Šegula je zako-
rakala na to področje pred 26 
leti. V svoji aktivni življenjski 
vlogi je opravljala delo kot pro-
fesorica, je avtorica več učbeni-
kov in knjig ter urednica revije 
Akademija cvetja. Pred dvema 
letoma je ustanovila svojo flo-
ristično šolo z enakim nazivom, 
kot se imenuje revija. Sodeluje 
pri raznih projektih, slovenski 
javnosti je najbolj poznano nje-
no okraševanje bazilike sv. Pe-
tra v Vatikanu, kjer se ji pridru-
ži še sodelavec Peter. 

Naravni materiali in 
minimalistične dekoracije

Kakor je povedala, se dekora-
cijo vedno prilagodi prosto-
ru. »Glede na prostor in barvo 
v njem se izberejo primerne 
barve. Dekoracija pride do iz-
raza le, če je izbrana in nareje-
na za določen ambient in je kot 
takšna potem vanj postavlje-
na,« je pojasnila in dodala, da je 
letošnji modni barvni hit bar-
va starega zlata. Sama je za pri-
kaz izdelave namiznega aran-
žmaja izbrala nevtralne barve 
in naravne materiale, ki jih na-
bere v naravi, ko jo pot zane-
se na potovanje ali počitnice. 

Dr. Sabina Šegula v Valvasorjevi knjižnici

Trendi letošnjih prazničnih okrasitev
KRŠKO – Dr. Sabina Šegula se je v Krškem mudila 11. decembra, kjer smo jo ujeli na delavnici v Valvasorjevi knjižnici. Na njej je podajala svoje znanje udeležen-
kam, ki so pod njenim mentorstvom ustvarjale praznično-darilne dekoracije. V nadaljevanju večera je predstavila nekaj letošnjih usmeritev, kako lahko okrasi-
mo svoje prostore, na kaj naj bomo posebej pozorni ter kakšne modne smernice prevladujejo. 

»Iz takšnih barvnih sestavin je 
aranžma primeren za marsika-
teri prostor, ki ga dopolni in ne 
izstopa,« je rekla med izdelo-
vanjem podstavka za svečko v 
pajkovi tehniki. Za unikatno za-
vijanje steklenic, ki jih podar-

jamo, lahko vzamemo trodel-
ne barvne odtenke s pridihom 
božičnih barv, vsekakor pa ob 
tem uporabimo volno iz narav-
nega materiala, ki je ognjevar-
na. »Če se odločimo, da bi po-
darili bombonjero, jo zavijemo 
na gladko,« je ponazorila s pri-
kazom, glede izbora papirja pa 
dejala, da se rožnati odtenek 
kot 'vintage' varianta podar-
ja zasanjanim dušam. »Kadar 
pa izberemo v modri ali lede-
ni barvi, se doda pridih sveži-

ne, kakor bi v prostor prišlo ne-
kaj mraza.« 

Po besedah Šegule imajo bar-
ve na ljudi močan vpliv, zato 
lahko s pravim izborom priča-
ramo pravo praznično vzduš-
je – npr. rumeno barvo ljudje 
opazimo najprej. »Veliko pri-
pomore k počutju tudi uči-
nek s svetlimi lučkami, ki so 
del okrasitve in poživijo pros-
tor. Okrasitev prostora lahko 
pripravimo tudi z lončnicami 
ali rezanim cvetjem, ki naj bo 
postavljeno v stekleno vazo, ki 
jo lažje očistimo,« je povedala 
Šegula in v medklicu opozori-
la, naj hijacint, španskega bez-

ga ali šmarnic ne postavljamo 
v prostore, predvsem pa ne v 
majhne prostore, ker te moč-
no dišeče rože povzročajo gla-
vobole. »Praznično mizo lahko 
okrasimo minimalistično, le z 
vrtnico ali z nekoliko zahtev-
nejšim prtom. Pri tem pazimo 
na očesni stik, da ga dekoraci-
ja ne zakrije. Vpliv na to, kako 
bomo okrasili, ima tudi oblika 
mize,« je še dejala, dodala pa 
tudi, da z dekoracijami ni treba 
pretiravati, na mizo lahko pos-
tavimo le svečnik ali svečo v 
steklenem lončku, ki ga z zuna-
nje strani ovijemo s peki papir-
jem. »Sveča ali dve naj stojita le 
na barvno usklajenem krožni-

ku,« je svetovala. Po njenih be-
sedah je za okrasitev primerna 
božična zvezda, ki jo obložimo 
z borovcem, tiso, pušpanom, 
saj se te rastline le sušijo, listi 
in vejice pa jim ne odpadajo. 
Zelo primerno je sestaviti tudi 
več božičnih zvezd skupaj, na 
lične palice pa natakniti okra-
sne bunkice. 

Trenutna moda, ki naj bi poži-
vila prostor, so tako postavlje-
ne sobne rastline, da spominja-
jo na džunglo. Dodala je nekaj 
utrinkov z letošnjega obiska 
sejma na Nizozemskem. »Pri 
njih prakticirajo rože v hiši. 
Pravijo, da se z njimi ustvari 
boljše ozračje, ker vplivajo na 
ugodno počutje,« je povedala 
in dopolnila, da za dekoracijo 
ne potrebujemo dragih mate-
rialov, lončke lahko enostav-
no oblečemo le v blago npr. v 
džins. Trend, ki že osvaja svet 
in se že pojavlja pri nas, je na-
meščena luč v stekleni posodi 
z rožami brez substrata. 

V Vatikanu okraševanje 
v božičnih barvah

Sogovornica bo od 19. decem-
bra v vatikanski baziliki ponov-
no krasila oltar, kar s sodelav-

cem počneta že od leta 1993, 
ko sta prvič pokukala, kako 
tam poteka božična okrasitev, 
in spletla take vezi, da jima ta 
čast pripada še danes. »Za ok-
raševanje ne dobiva plačila, to 
delava brezplačno, je častno 
opravilo, kakor je čast Vatikanu 
podariti cvetje. Vse rože za kra-
sitev so podarjene,« je izposta-
vila zanimivost in dodala, da se 
tam vse odvija počasi, kakor da 
se je ustavil čas. Osnovna ok-
rasitev, ki je v ospredju, je zim-
zeleno zelenje, nordijska jelka, 
vatikanski storži, božična zvez-
da in prevladujoča zlata barva. 
»Božič je zlato-rdeče-zelen,« 
je povedala in nanizala, da je 
za takšno okrasitev, ki ostane 
le tri dni, potem pa jo podre-
jo, potrebnih precej uskladitev. 
»Vedno je v ozadju simbolika, 
kar pomeni zelenje in božič-
ne barve. Želijo, da se sveti, 
da je polno bleščic. Sicer smo 
jih že precej opustili, če lahko 
vplivam, bleščice preprečim,« 
se je ob koncu še bolj prisrčno 
nasmejala polno zasedena so-
govornica, ki zase pravi, da ne 
dela zaradi denarja, ampak s 
srcem, materialne dobrine po 
njenih besedah nekako pride-
jo zraven. 
 Marija Hrvatin 

Udeleženke krške kreativne delavnice s Šegulo (desno)

Dr. Sabina Šegula

www.zarnkrsko.si

Naj bo, kot mora biti,
vek  za vekom se vrsti
in prekriva kakor sneg,
ki v drobnih kosmih
si sledi in beli tla.
(J. Menart)
 
Vse dobro v 2020!
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Vsem našim strankam in poslovnim partnerjem
se zahvaljujemo za zaupanje, v novem letu 

pa želimo zdravja, sreče in uspehov
na poslovnem in osebnem področju.

www.zidarstvo-fasaderstvo.com

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

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

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

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

Zbiramo naročila za tatarski biftek!

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

Sreča je sopotnica pogumnih,
zanesljivost spremljevalka odgovornih.

V okolju varnosti cvetijo priložnosti,
v družbi ustvarjalnosti se rojeva 

zadovoljstvo.

Vsem našim dijakom, občanom, 
podpornikom in poslovnim partnerjem

želimo zadovoljno leto 2020, 
prežeto z uspehi, osebnim zadovoljstvom, 

srečo in zdravjem.

Kolektiv Šolskega centra Krško - Sevnica

ŠOLSKI CENTER Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško; www.sc-krsko.si

Informacije: tel.: 07/49 73 160, fax: 07/49 73 162, GSM: 041 611 740

Vesele praznike 
in srečno novo leto!

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

SREČNO!
Ulica 11. novembra 49, 8273 Leskovec pri Krškem
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Želimo vam mirne praznične dni, 
blagoslovljen božič 

in sreče polno leto 2020!

Kolektiv Elmont d.o.o. Krško

6
DCT

DENTALNI CENTER TATALOVIĆNASMEJANO 2O2O !

Za vaš nasmeh,                              že več kot 25 let!

IMPLANTOLOGIJA • ORTODONTIJA • KIRURGIJA • 
ESTETSKO ZOBOZDRAVSTVO • PROTETIKA • 

PARODONTOLOGIJA • 3D SLIKANJE

Pokličite nas na 07/4922-012 ali nam pišite na info@tatalovic.si in si 
rezervirajte termin za brezplačen prvi pregled.

www.tatalovic.si

OBILO ENERGIJE 
IN SVETLIH TRENUTKOV 
VSAK DAN LETA 2020.

Sodelavci Nuklearne elektrarne Krško

OGLAS NEK 2020.indd   1 4. 12. 19   22.37
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Ignac Slakonja, rojen v nem-
škem taborišču Wohlau, je po 
vrnitvi iz izgnanstva odra-
ščal v Sobenji vasi, po končani 
osnovni šoli pa se je izučil za 
električarja. Veselja do glasbe 
se je 'nalezel' v domači druži-
ni, saj je bila njegova mati dob-
ra pevka, oče pa je igral na 
gosli. S svojim lepim glasom 
je prebudil zanimanje doma-
čega župnika Ladislava Toma-
zina in pevskega zbora. S pr-
vimi začetki igranja na orgle 
se je seznanil pri frančiškan-
ih kot dijak v Mariboru, pozne-
je pa je mentorstvo nad njim 
prevzel cerkljanski organist 
Alojz Jaklič. V čateški župnij-
ski cerkvi takrat sploh še ni 
bilo orgel (postavili so jih šele 
leta 1991), pač pa le harmonij, 
na katerem je mladi Slakonja 
pogosto vadil. Samostojno je 
prvič igral pri prvem obhaji-
lu leta 1959, ko je pel otroški 
zborček, po vrnitvi s šolanja v 
Mariboru je prevzel vodstvo 
moškega zbora, po vrnitvi z 
vojaščine pa je leta 1964 že 
vodil mešani zbor. Svoje pev-
sko in glasbeno znanje je do-
polnjeval na glasbenih semi-
narjih, kot glasbeni pedagog 
slovi po umirjenosti, potr-
pežljivosti in dobrosrčnosti, v 
60-letnem delovanju pa je Žu-
pniji Čatež ob Savi seveda vtis-
nil neizbrisen pečat pevske 
kulture. Brez njega bi si težko 
predstavljali redne nedeljske 
maše, verske svečanosti, raz-
lične proslave itd. v čateški žu-
pniji. Pri koliko mašah je igral, 
ne šteje. »Saj se lahko izraču-
na: 60 let po dve maši vsako 
nedeljo, pa še kakšen praznik 
vmes, gotovo je številka višja 
kot 6000,« oceni na hitro. Nje-
govo delovanje sicer ni ome-
jeno le na župnijo in cerkve-
ni zbor, saj je kot zborovodja 
vodil tudi zbor upokojencev v 
Brežicah in Ljudske pevke Žej-
no, že vrsto let vodi zbor Slav-
ček na Veliki Dolini, bil je med 
ustanovitelji KUD Anton Kreč 
Čatež ob Savi, ki nosi ime po 
nekdanjemu čateškemu žu-
pniku, velikemu ljubitelju 
zborovskega petja. Leta 2001 
je prejel tudi Oktobrsko nag-
rado Občine Brežice. 

Franc Černelič, rojen leto 
kasneje v takratnem Sv. Križu, 
današnjem Podbočju, se je po 
osnovni šoli pri svojem očetu 
izučil za ključavničarja. Kasne-
je je nadaljeval še srednjo šolo 
in dokončal študij organizacije 
dela. Že kot mlad fant se je za-
čel ukvarjati z glasbo. Po ma-
terini smrti, ki ga je zelo pri-
zadela, se je začel igranja na 
orgle učiti pri sestri Krišpini 
Neži Šribar, profesorici glas-
be in takratni organistki. Ker 
se je sestra selila na Rako, se 
je moral na hitro naučiti in 3. 
decembra 1959 je že prvič sa-
mostojno igral pri maši. Sestra 
je nekaj časa še hodila orglat 
za velike cerkvene praznike, 

Cerkvena organista Ignac Slakonja in Franc Černelič

Že šest desetletij sta zvesta orglam in petju
ČATEŽ OB SAVI, PODBOČJE – Ignac Slakonja s Čateža ob Savi in Franc Černelič iz Podbočja imata kar nekaj skupnih točk: oba sta včeraj, 18. decembra, praznovala 
rojstni dan (Slakonja je dopolnil 76, Černelič pa 75 let), oba sta že 60 let organista v domačih župnijah, oba veljata za zgledna kristjana in oba sta marca letos pre-
jela Odličje sv. Jožefa, ki ga podeljuje Škofija Novo mesto. Seveda sta velika poznavalca cerkvene glasbe in petja, pa tudi življenjskih izkušenj jima ne manjka.

leta 1963 pa je mladi Černelič 
v celoti prevzel vodstvo zbora 
in igranje pri mašah. V teh le-
tih se je nabralo več kot 7000 
maš, pri katerih je orglal in vo-
dil zbor, čeprav je imel zaradi 

tega tudi nemalo težav v po-
klicni karieri. Službo organis-
ta in pevovodje v svetokriški 
župniji je opravljal tudi kot 
poslanec v Državnem zbo-
ru, kamor je bil izvoljen leta 
1992, še bolj zavzeto pa se ji 
je posvetil po upokojitvi. De-
javen pa ni le v domačem kra-
ju oz. župniji, pač pa je svoje 
izkušnje in znanje pripravljen 
deliti tudi na dekanijski ravni, 
kjer je pripravil že več deka-
nijskih revij pevskih zborov. 
Poleg tega se udejstvuje tudi 
karitativnem področju, saj je 
bil več let tajnik in gonilna 
sila župnijske Karitas Sv. Križ 
– Podbočje, aktiven je bil tudi 
v Škofijski Karitas. 

Tudi po 60 letih še trema

Seveda ju vprašam, kaj je tako 
posebnega na orglah, da sta 
jim tako dolgo zvesta in nav-
dušena zanje. »Ko si enkrat 
'cepljen' s tem, ne moreš ne-
hati. Velikokrat grem zvečer, 
ko imam mir, na kor in igram. 
V tem je en poseben čar. Ko 
sem bil otrok, smo šli na ro-
manje na Svete gore in smo 
čez noč ostali v cerkvi. Obču-
doval sem organista in si mis-
lil, kako srečen človek mora 
biti, da izvablja glasbo iz tako 
velikega glasbila. No, pa sem 
tudi jaz prišel do tega,« pojas-
ni Slakonja. »Orgle so inštru-
ment s piščalmi in imajo zato 
svojstven zvok, glede na regi-
stre imaš na njih možnost ne-
verjetno veliko kombinacij. 
Treba pa je vedeti, da orgle 
in cerkev skupaj tvorijo glas-
bilo, torej si kot glasbenik de-
jansko znotraj glasbila. Nekaj-
krat na leto se zgodi, da pride 
do nepojmljivo posebnega, 
fantastičnega sozvočja. Seve-
da na to vpliva marsikaj: pev-
ci, polnost cerkve, tempera-
tura … Takrat je res čarobno, 
ne morem reči drugače. Lah-
ko pa pride tudi do obdobja, 
ko tega ne začutiš,« pripove-
duje Černelič in dodaja še, da 
pri cerkveni glasbi ne moreš 
'goljufati', saj glasba v trenut-

ku nastane in odmre ter je ne-
ponovljiva. 

In koliko skladb znata zaigra-
ti? »Organist mora znati prima 
vista (na prvi pogled, op. a.) za-

igrati skoraj karkoli. Organist 
namreč tudi glede na cerkveno 
leto nima veliko časa za pripra-
ve in vaje, vsako nedeljo je tre-
ba igrati, kar je za tisti čas pri-
merno,« odgovori Černelič. 
Nekateri vrhunski glasbeniki 
sicer menijo, da cerkvena or-
gelska glasba ni dovolj kvalite-
tna, saj je malce 'lažja' in pri-
lagojena širšemu občinstvu. 
»Nedeljsko mašo lahko odi-
gram 'z levo roko', a ko pozvoni 
na začetku, me še vedno stre-
se. Ko odigram prvi akord, ni 
več težav. Če ti ni vseeno, kako 
boš odigral, moraš imeti malo 
treme,« pa pravi Slakonja. 

Maša ni koncert v 
Cankarjevem domu

Černelič poudarja, da je tre-
ba cerkvenim pevcem neneh-
no dopovedovati, kako po-
membne so moralne norme: 
»Da ni uspeh v tem, kar pre-
vladuje danes v družbi – kako 
koga ogoljufaš, prevaraš, nadi-
graš in blatiš, ampak je uspeh v 
tem, da se trudiš, da upoštevaš 
krščanske vrednote in da dru-
gega ne podcenjuješ, ne glede 
na to, kako dober je. Tudi pri 
pevcih se namreč včasih doga-
ja, da želijo izločiti nekoga, ki je 
malo slabši. Maša pač ni kon-
cert v Cankarjevem domu in 
tudi tisti, ki je malo slabši pe-
vec, poje Bogu v čast.« Slako-
nja ob tem doda: »Velikokrat 
sem rekel pevcem: zbor je kot 
'žlahta', saj se srečujemo naj-
manj dvakrat tedensko, na va-
jah in pri maši, zato med sabo 
ne moremo biti v sporu. Od-
nosi med nami morajo biti kot 
družinski.«

Seveda se je v 60 letih obema 
nabralo veliko lepih spominov 
in anekdot. Slakonja se spomi-
nja prve birme, pri kateri igral, 
birmal pa je takratni ljubljan-
ski nadškof Jožef Pogačnik. 
»Že precej pred mašo sem bil 
na koru in vse pripravil, potem 
pa sem gledal, kako so v cer-
kev prihajali ljudje. Mislil sem 
si: oni uživajo, poslušali bodo, 

kaj bo škof pridigal, kako bodo 
peli pevci, jaz se pa sekiram, da 
mi je kar slabo. Ko pa je bilo 
maše konec, sem šel s kora z 
občutkom, da sem v vse to, kar 
se je dogajalo, dal nekaj sebe, 
oni pa tega občutka niso mog-
li imeti. Čisto drugače je, ko si 
del dogajanja kot pa če si zgolj 
opazovalec,« živo opiše takrat-
na občutja. Seveda se spomni 
tudi, kako ga je kdaj polomil, 
ker ga je zmotil kdo od pevcev, 
potem pa melodija in petje ne 
gresta skupaj. Černelič dodaja, 
da se moraš kot organist zave-
dati, da nisi sam oz. da si odvi-
sen od pevcev, da je zato treba 
dostikrat spremeniti reperto-
ar glede na pevsko zasedbo. 
Sicer pa opiše dogodek v času 
župnikovanja Janka Kocjanči-
ča, ki je po maši začel kritizi-
rati pevce, ki so se pač trudili 

po svojih močeh. »Ne vem, kaj 
ga je pičilo, jaz sem se pa raz-
jezil in sem ga prekinil z orgla-
njem ter tako končal mašo. Za 
malo se mi je zdelo, da nas je 
ob našem trudu začel kriti-
zirati. Morda bi bilo treba to 
večkrat narediti … Nekaj spo-
štovanja do tistega, ki se trudi 
pri čemer koli, pa je treba ime-
ti,« zaključi to anekdoto.   

V šestih desetletjih se je spre-
menil tudi repertoar cerkvenih 
skladb in pesmi. Oba sta začela 
že v obdobju, ko se je maševalo 
in tudi pelo še v latinščini, torej 
je bila velika sprememba že po 
drugem vatikanskem koncilu v 
60. letih, ko so latinščino zame-
njali z domačim jezikom. Poleg 
tega se je včasih ločevalo tudi 
med skladatelji mariborske oz. 
lavantinske in ljubljanske ško-
fije, zdaj tega ni več, prihaja-
jo tudi novi, mlajši skladatelji, 
recimo Aleš Makovac. »Mlajši 
skladatelji zopet skladajo v la-
tinščini, predvsem zato, da so 
skladbe bolj mednarodne,« po-
jasnjuje Černelič. Nekaj časa se 
je izrazito forsiralo ljudske pe-
smi, ki se sicer prav tako lah-
ko pojejo štiriglasno, kar ni bilo 
najbolj prijazno do cerkvenega 
zborovstva. V naše kraje se je 
začela prinašati tudi ameriška, 
zlasti črnska duhovna glasba, 
ki je ušesu sicer prijetna, a ima 
liturgično večinoma neprimer-
na besedila, priljubljena pa je 
predvsem med mladimi. 

Zaradi orglanja tudi slabe 
izkušnje

Oba sta začela z orglanjem in 
zborovodstvom še v časih, ko 
vse, kar je dišalo po veri in 
cerkvi, ni bilo najbolj družbe-
no zaželeno oz. 'na liniji'. Sla-
konja pravi, da zaradi tega ni-
koli ni imel posebnih težav oz. 
se spominja, da se je v času 
njegovega službovanja na DES 
(nekdanji Elektro) le enkrat 
zgodilo, da je moral delati na 
božični dan, saj so ravno tis-
tega dne določili visokona-
petostni izklop, da so mora-
li čistiti trafo postaje. »Sicer 
pa so vedno rekli: Nace, ti si 
pa na božič prost, da boš lah-
ko orglal,« pravi in tudi kas-
neje, ko je delal v termah, mu 
glede tega niso delali težav oz. 
so mu omogočili, da si je delo 

prilagodil glede na obveznosti 
v cerkvi. »Imel sem srečo, da 
sem delal v takšnih kolektivih, 
kjer so to razumeli,« poudari, 
kljub temu pa so mu ob kan-
didaturi za vodjo kegljišča dali 
vedeti, da je za to 'moralno-po-
litično oporečen'. Černelič, ki 
je delal na malo 'višjih' delov-
nih mestih, je imel nedelje si-
cer večinoma proste, a je na po-
klicni poti zaradi 'cerkvenosti' 
naletel na kar precej ovir. Kot 
je zapisal tudi v brošuri, ki jo 
je izdal ob svojem orglarskem 
jubileju in ob 160-letnici doku-
mentiranega cerkvenega petja 
v podboški župniji, je bil kot 
16-letnik izvoljen za predse-
dnika podboške mladinske or-
ganizacije, ker pa ob nedeljah 
dopoldne ni želel organizirati 
športnih tekmovanj ipd., so ga 
enostavno nehali vabiti na ses-
tanke in pustili, da je mladin-
ska organizacija razpadla, nato 
pa ustanovili novo, 'pravover-
no'. Kasneje so mu pri kandida-
turi za direktorja podjetja SOP 
povedali, da bo dobil soglasje, 
če se odpove orglanju v cerkvi, 
ker se ni uklonil, so mu grozili 
z onemogočanjem delovne ka-
riere. »Če si normalno delal, ni 
bilo težav, so bile pa vedno te-
žave pri napredovanju. Lahko 
si zlezel do neke stopnje, višje 
pa ne,« pove.

Kot je bilo omenjeno uvodoma, 
sta s strani novomeške škofije 
oba letos prejela Odličje sv. Jo-

žefa, ki jima veliko pomeni. »Če 
ne bi imel verskega prepriča-
nja, ne bi bil organist. Zato sem 
prvenstveno hvaležen svojim 
staršem, da so me vzgojili v 
verskem duhu, saj je to osnova. 
Le če si veren, lahko cerkveno 
skladbo tudi pravilno predsta-
viš pevcem,« je prepričan Sla-
konja, strinja pa se tudi Černe-
lič: »Nekdo, ki ni veren, lahko 
sicer perfektno izvede neko 
skladbo, vendar do nje nima 
odnosa. Sicer pa je bilo veliko 
vrhunskih skladateljev in glas-
benikov vernih oz. so vsaj ver-
jeli v presežnost.«

Obema je v zadovoljstvo, da 
sta poskrbela vsak za svojega 
naslednika. Slakonja je orgla-
nja naučil Jureta Juratovca. 
»Doslej je on pomagal meni, 
zdaj pa že jaz pomagam nje-
mu, saj je že v veliki meri prev-
zel tako orglanje kot vodenje 
zbora,« pove z zadovoljstvom. 
Kot doda, ima tudi glasbeno 
zelo nadarjenega vnuka, ki 
zna igrati več glasbil, a pravi, 
da organist pa ne bi bil. Černe-
lič je veselje do petja prenesel 
na obe hčerki in tudi nekateri 
med vnuki gredo po teh stopi-
njah. Učil je sicer kar pet orga-
nistov, a vsi žal niso vztrajali, 
ima pa dobro naslednico v zna-
ni harmonikarki Katarini Šte-
fanič Rožanec. 

Cerkveni organist ima v pred-
božičnem oz. adventnem času 
že tako malo več dela, Slako-
nja pa se v tem času z meša-
nim pevskim zborom v okvi-
ru KD Anton Kreč, v katerem 
poje tudi večina cerkvenih 
pevcev, pripravlja še na božič-
ni koncert. »Božič je praznik, 
ki veliko pomeni tudi cerkve-
nim pevcem,« meni čateški or-
ganist, čeprav je osnova vere 
zanj velika noč. Organist in 
zborovodja mora biti vedno 
dva meseca pred obdobjem 
v cerkvenem letu, pa dodaja 
Černelič, saj se mora na pred-
božični čas pripraviti že mno-
go prej. »Skladbe v adventnem 
času morajo biti zapete z upa-
njem, pričakovanjem, božič 
mora biti otroško vesel in lju-
bek, medtem ko je postni čas 
umirjen in žalosten, velika noč 
slovesna itd. Te značilnosti je 
treba imeti v glavi in doseči pri 
zboru, da jih zna v vsakem ob-
dobju predstaviti.« Kot zboro-
vodja se potrudi, da je praznič-
ni repertoar vsako leto malce 
drugačen. Za konec pa še nju-
ni praznični voščili. »Vsem, 
ki praznujejo božič kot ver-
ski praznik, želim, naj bo res 
blagoslovljen, vsem ostalim, 
ki ga ne praznujejo na ta na-
čin, pa želim, naj bo to miren 
in lep praznik,« pravi Černe-
lič. »Bralcem želim veliko ra-
zumevanja, tako v  družini kot 
medsosedskih odnosih, pred-
vsem pa mir,« zaključi Slako-
nja.
 Peter Pavlovič 

Slakonja ob orglah v domači cerkvi sv. Jurija

Černelič na organistovem stolu v cerkvi sv. Križa
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Poslovnim partnerjem, zaposlenim 
in ostalim sodelavcem želimo, 
da vas v letu 2020 spremljajo 
iskreni nasmehi, topli stiski rok 
in pogum, ter da se izpolnijo 
tiste najbolj skrite želje.

PODRUŽNICA KRŠKO
Handte-Ost Zaščita okolja d.o.o., CKŽ 137, Krško

Strankam in poslovnim partnerjem 
želimo vesele praznike in srečno novo leto 

2020!

Titova cesta 75
SI-8281 Senovo
e-mail: joze.pozun@kabelnet.net

Tel.: 07 48 81 960
Fax: 07 48 81 967

GMS: 041 739 485

NAJ BO LETO 2020 
SREČNO, ZDRAVO 
IN USTVARJALNO!
Zahvaljujemo se vam 

za zaupanje
in želimo obilo uspehov 

na osebni in poslovni 
poti ter mirne in 

doživete praznične dni!

www.nc-intermarket.si

Življenje je lahko lepo zaradi majhnih stvari:
nasmeha, dotika, lepe besede, prijaznosti,
truda, dobrodelnosti, dobre knjige …
Želimo vam, da bi v letu 2020 z majhnimi stvarmi
in dobro voljo drug drugemu delali življenje lepše.

Knjižničarke Knjižnice Sevnica

Vesele praznike in

SREČNO 2020!

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

SREČNO  2020!

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

Na pragu novega leta 
naj vam čas nakloni spoznati prave ljudi,
storiti prave reči, ubrati prave poti, 
v sebi in drugih pa najti le dobre stvari! 
Kolektiv Lekarne Sevnica

Vstopite veselo v praznične dni, v prihajajočem letu 
pa vam želimo veliko uresničenih načrtov, prijetnih 

druženj s knjigami in lepih trenutkov v knjižnici.

Kolektiv Valvasorjeve knjižnice Krško

Sreča ni kraj, kamor smo 
namenjeni, ampak pot, po 

kateri potujemo.
/T. Tasso/

Sr(e)čno potovanje v 2020! 

Ker rad vozim
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Želimo vam
lepe praznike, 
miren božič 
in srečno novo leto!

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

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

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

Tel.: 041 716 154

Svojim strankam in poslovnim partnerjem 
se zahvaljujemo za zaupanje

ter vam želimo vesele praznike in srečno novo leto.

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

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

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

predvsem pa varno novo leto 2020.
Namesto nakupa voščilnic smo začeli s prodajo gasilskih 

koledarjev za leto 2020, kjer bodo vsa pridobljena sredstva 
v celoti namenjena društvu Sožitje Krško.

www.pge-krsko.si

Prazniki prinašajo poseben čar.
Preživite jih kar se da lepo.

Želimo vam srečno in 
uspešno novo leto. 

www.ekten.si

Gradbeništvo, komunala, inženiring, d.o.o., Grič 9, 8311 Kostanjevica na Krki

Želimo vam prijetne in vesele praznike
ter srečno novo leto 2020!

Kolektiv podjetja GKI d.o.o.

Po preselitvi v Brkine je Mar-
ko Zevnik, ki se je dnevno vo-
zil v službo v Ljubljano, uslišal 
prošnje več sokrajanov, da jih 
popelje s seboj ali mimogrede 
ustavi, saj morajo po opravkih, 
a so brez prevoza. Odprtega 
duha in s čutom do sočloveka 
je Marko hitro prišel do spoz-
nanja, da so starostniki potis-
njeni v težak, če ne že domala 
brezizhoden položaj, še sploh, 
če živijo sami in brez lastnega 
prevoza. 

Tako je peščica mladih zanese-
njakov začela v praksi udeja-
njati medgeneracijsko solidar-
nost in ustanovila neprofitni 
zavod, zasnovan na prosto-
voljstvu, ki so ga poimenova-
li Sopotniki. Za potrebe pre-
vozov je Marko z lastnim 
denarjem kupil rabljeno vozi-
lo in natisnil letake z obvesti-
lom, da prostovoljci nudijo 
brezplačne prevoze starejšim 
osebam »od vrat do vrat«, ki 
so jih raznosili po tamkajšnjih 
javnih in zdravstvenih usta-
novah. Z dobrim namenom 
ustanovljen Zavod Sopotniki 
je zaživel, na podlagi zvezka, 
v katerega so prostovoljci vo-
zniki beležili časovne potrebe 
po prevozih, pa je Marko kot 
spletni razvijalec ustvaril ra-
čunalniško aplikacijo. 

Sopotniki v Posavju

Sopotnike so v spoznanju, da 
ti predstavljajo dobro zasno-
vano rešitev prevoza iz odroč-
nejših krajev in da je nakup vo-
zila za potrebe prevoza oseb, 
ki so dopolnile 65 in več let 
starosti, ekonomsko učinkovi-
tejša naložba od zagotavljanja 
in financiranja javnega pre-
voza, najprej podprle občine 
z notranjsko-kraškega obmo-
čja (Divača, Sežana in Hrpelje–
Kozina). Od tu se je  dober glas 
preko devetih vasi, Slovenske 
filantropije kot krovne prosto-
voljske organizacije, ki je pre-
poznala Sopotnike kot primer 
dobre prakse, razlegel tudi 
preko regijskih meja vse do 
Posavja. Najprej v občino Sev-
nica, v kateri so začeli prosto-
voljci Sopotnika kot uradno v 
svoji drugi ustanovljeni eno-
ti v slovenskem merilu, v so-
delovanju z Občino Sevnica in 
Družinskim inštitutom Zaupa-
nje in zatem z zavodom KŠTM, 
voziti starejše občane iz razpr-
šenih predelov občine in tudi 
samega mesta Sevnica v apri-
lu 2017. Dobremu zgledu so 
kmalu sledili tudi v občinah 
Krško in Brežice, kjer je ste-
kel organiziran prevoz (v Kr-
škem v sodelovanju z občino 
in CSD Krško ter v Brežicah v 
sodelovanju z občino in zavo-
dom ZPTM Brežice) sredi ja-
nuarja 2018.  

Kot je povedal neprofesional-
ni direktor Zavoda Sopotni-
ki Marko Zevnik za Posavski 
obzornik, so s kakovostjo iz-

Posavje malo drugače: Človek človeku Sopotnik …
vajanja storitve brezplačnih 
prevozov na območju posa-
vskih občin zelo zadovoljni, 
kar potrjujejo tudi odzivi sta-
rejših občanov – uporabni-
kov, ki storitev uporabljajo že 
redno: »Ne le dodelan model 
delovanja, skrbno koordini-
rano izvajanje storitve ter re-
dno izvajanje usposabljanj in 
izobraževanj vsega vključene-
ga kadra, za uspešno izvajanje 
storitve je bistvena srčnost na-
ših voznikov – prostovoljcev, 
saj ravno prostovoljci na te-
renu vsak dan dokazujejo, da 
smo Sopotniki več kot prevoz 
– srce naše storitve. Ko se v so-
delovanju poveže vse to in sto-
ritev podprejo še občine, par-
tnerske organizacije in lokalna 
podjetja, se uresniči naše pos-
lanstvo, da smo 'človek člove-
ku Sopotnik'.«

Da gre za odgovor na dejanske 
potrebe starejšega prebival-
stva potrjuje tudi uradna sta-
tistika, ki smo jo pridobili za 
obdobje od 1. 1. do 28. 11. le-
tos: 14 prostovoljcev v sev-
niški enoti je v navedenem ob-
dobju opravilo 818 prevozov v 
skupni dolžini 21.839 km, pro-
stovoljci vozniki pa so skupaj v 
ta namen vložili 1.331 prosto-
voljskih ur; v občini Brežice je 
15 voznikov izvedlo 830 pre-
vozov v skupni dolžini 33.682 
km, svojim sopotnikom pa so 
na ta način podarili 1.501 pro-
stovoljnih ur, medtem ko je na 
območju občine Krško 15 pro-
stovoljcev voznikov opravilo 
602 prevoza, prevozilo skup-
no 27.962 km in vložilo 1.499 
prostovoljnih ur.

Starejši občani morajo koordi-
natorki na območju svoje ob-
čine (Brežice – Breda Špaca-
pan, Krško – Vida Andrejaš, 
Sevnica – Vesna Šinkovec) 
želeni termin vožnje sporoči-
ti vsaj teden dni prej, da lahko 
ta njihov prevoz uskladi, orga-
nizira in pripravi potne naloge 
voznikom prostovoljcem s po-
tekom načrtovane poti in pot-
rebnim časom. Koordinatori-
ca tudi uskladi razpoložljivost 
prostovoljcev, tako da vsak 
dan v tednu vozi drug prosto-
voljec (naročniki namreč ni-
majo možnosti izbire posame-
znega voznika, saj ti opravljajo 
vožnje glede na razpoložljiv 
dan v tednu). Vse tri posavske 
občine so zavodu za potrebe 
prevoza svojih starejših obča-
nov zagotovile po eno vozilo, 
vendar se v vseh občinah že 
izkazuje zelo veliko potreb po 
dodatnem vozilu. Vsi prevozi 
so za starejše osebe brezplač-
ni, vozniki za svoje prostovolj-
no angažiranje ne prejemajo 
plačila, imajo pa v dnevih, ko 
izvajajo prevoz, zagotovljeno 
plačilo toplega obroka. 

S sopotnicami po krški …

Sopotniki so postali že velika 
družina, saj je v zavodu in v 

sklopu njega danes že 12 de-
lujočih enotah po Sloveniji an-
gažiranih dobrih 200 prosto-
voljk in prostovoljcev. Mnogi 
izmed njih se na območju po-
samezne enote poznajo že 
iz vsakodnevnega življenja, 
stkejo se tudi nova znanstva, 
predvsem pa vzpostavijo to-
pel odnos z uporabniki, so mi 
zaupale tri izmed več kot 40 
voznikov prostovoljcev v Po-
savju: Romana Meznarič z 
Rake, Aleksandra Blazinšek 
iz Globokega in Janja Mlakar 
iz Sevnice.

Romana Meznarič se je po 
prestani bolezni in predčas-
ni upokojitvi pred tremi leti s 
hčerko preselila iz Ljubljane 
na Rako, kjer je po očetu nas-
ledila bivalni vikend. Pred le-
tom dni se je odzvala na poziv 
Sopotnikov po dodatnih voz-
nikih na območju krške obči-
ne, saj je s tem želela narediti 
nekaj dobrega zase in obenem 
spoznati kraje in ljudi, kamor 
se je doselila: »Stik s starej-
šimi mi ni bil tuj, saj sem vse 
do njune smrti skrbela za oba 
starša. Ko sem začela vozi-
ti, me je presenetilo spozna-
nje, koliko starejših ljudi živi 
samih v odročnih krajih, ko-
liko je osamljenih, bolnih, na 
robu preživetja. Med skupno 
vožnjo stečejo prijetni pogo-
vori. Ženske najpogosteje po-
tarnajo o boleznih, moški ima-
jo druge zgodbe. Če so teme 
občutljive, zanje boleče, si jih 
prizadevam razvedriti, pošali-
ti, mnogi mi, ko izvedo, da po 
rodu nisem iz tukajšnjih kra-
jev, pripovedujejo posebnosti, 
predstavijo zgodovino svojega 
kraja. Najpogosteje odpeljem 
uporabnike do zdravnika v Kr-
ško ali na preglede v brežiško 
ali novomeško bolnišnico, pa 
tudi v trgovine in po uradnih 
opravkih. Pri tem jih pravilo-
ma tudi spremljamo, da jim 
čas v čakalnicah hitreje mine 
in se njihova negotovost pred 
pregledom nekoliko omili. 

Opažam tudi, da se pogosto ne 
znajdejo sami, namreč hodni-
ki po bolnišnicah so preplete-
ni, sesti pa je treba točno pred 
določena vrata, med uporab-
niki je tudi kakšen naglušen, 
ki poziva, da je na vrsti, med 
ostalim hrupom niti ne bi sli-
šal. Napočijo tudi dnevi, ko 
uporabnike pobiram, puš-
čam, pobiram, puščam, vozim 
po tri ljudi na tri različna cilj-

na mesta in se zatem ponovno 
vračam na začetek, da jih po-
biram in odpeljem domov. Več 
mi jih je povedalo, da so na ra-
čun tega, ker so bili brez pre-
voza, izpustili naročene termi-
ne pregledov, zatem pa so bili 
primorani ponovno mesece 
čakati na nov termin. Nekateri 
nimajo možnosti prevoza, ker 
so brez svojcev, veliko je pri-
merov, ko se otroci odselijo in 
ustvarijo družine v oddaljenih 
krajih, ali pa starejši preprosto 
ne želijo dodatno obremenje-
vati svojcev oz. so celo v stra-
hu, da bodo ti, ker si bodo mo-
rali na ta račun vzeti dopust, 
največ pregledov je namreč v 
dopoldanskih urah, v nemi-
losti pri delodajalcih. Med po-
tjo izvem tudi žalostne zgod-
be, ki se dogajajo za zidovi 
posavskih domov, a med naj-
hujšimi bremeni posamezni-
kov je osamljenost …« Da bi v 
prednovoletnem času dodat-
no poklonili del sebe in svo-
jega poslanstva, so krški So-
potniki in Sopotnice svoj čas 
družno namenili tudi ročne-
mu izdelovanju voščilnic, ki jih 
bodo na svoje domove prejeli 
vsi dosedanji uporabniki. Na-
jin pogovor Romana zaključi 
z besedami: »Tisti dan, ko vo-
zim, vložim sebe. In najlepše 
je, ko čutim osebno zadošče-
nje, da sem lahko pomagala, 
iz srca naredila nekaj dobre-
ga. In tega miru v duši se ne 
dá plačati ...« 

…  brežiški …

Globočanka Aleksandra Bla-
zinšek se je brežiškim Sopot-
nikom pridružila takoj, ko so 
ti pričeli z vožnjami. Tedaj je 
delala prek javnih del, danes 
pa je brez zaposlitve, zato ji 
čas omogoča, da se enkrat te-
densko angažira kot voznica, 

ob tem pa dan v tednu name-
ni tudi za prostovoljno delo 
v zavetišču za male živali, po 
potrebi tudi kot članica Civil-
ne zaščite. V zadnjem obdob-
ju posamezne termine vožnje 
prepusti tudi novo priključe-
nim prostovoljcem, da bi se 
ti kar se da hitreje seznanili s 
potrebami uporabnikov in te-
renskimi vožnjami. Do sedaj 
ji je uspelo prepeljati še vse 
stranke v predvidenem času 
na cilj, četudi včasih pride do 
nepredvidenega zastoja, deni-
mo spuščenih zapornic na že-
lezniškem prehodu ali pa se 

Romana Meznarič

Aleksandra Blazinšek

POSAVJE – V prazničnih dneh pred vami razgrinjamo zgodbo, kako je postal človek človeku Sopotnik. Sega 
dobrih pet let nazaj, ko se je Marko Zevnik, mlad računalničar z Gorenjske, preselil na nam relativno odda-
ljeni Kras. Od tu dalje potrpežljivo naprej, saj vas bomo z Markom in Sopotniki pripeljali tudi v Posavje …
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Novo leto je neznanec,
prav lepo ga bo spoznati,
pa ne preveč pričakovati.

Staro leto je minilo,
ne oziraj se nazaj,

novega pa ne priganjaj,
presenetiti se daj.

(S. Makarovič)
Vesel božič in srečno novo leto 2020

vam želi Rudar Senovo

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

Naj glasba ostaja
vaša prijazna in prijetna sopotnica!

Želimo vam lepe praznike
in melodično leto 2020.

Kolektiv Glasbene šole Brežice

Prihaja najlepši čas v letu,
namenjen družini,

prijateljstvu in vsem,
ki so nam blizu.

Preživite ga kar se da lepo.

Srečno
LADKO PETRETIČ s. p., Krška cesta 10, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

Posavje malo drugače: Človek človeku Sopotnik …
pot, kot pravi, preprosto kon-
ča. Tako se ji je kot začetnici 
pripetilo, da cesta, ki je vodila 
do uporabnika, še ni bila vne-
sena v navigacijo, a je bila tudi 
tej nepričakovani zagati kos. 
In danes, kakor pravi, bi se ji le 
težko pripetilo, da bi ne glede 
na številne poti in stezice, tudi 
gozdne, ki vodijo do uporabni-
kov, in s katerimi je preprede-
no gričevje okoli Brežic, zašla. 

Osnovna podlaga za vožnjo 
so jim s strani koordinator-
ke podrobno pripravljeni  po-
tni nalogi voženj, ki jih je treba 
večkrat prebrati. Tako je deni-
mo na nalogu za prevoz upo-
rabnice, ki jo je pred tem že 
večkrat peljala na terapije v 
Brežice, za spremembo pisalo 
Krško, a je Aleksandra podza-
vestno zapeljala v smeri Bre-
žic. To je na srečo uporabnica 
hitro opazila in jo dobrohotno 
opozorila, tako da se je tudi to 
pot vse dobro končalo. A to ji je 
bilo opozorilo, dodaja, da ni nič 
samoumevno, zato čas, ko čaka 
na stranko, večkrat nameni za 
prebiranje nalogov pa tudi, da 
globoko zadiha: »A ne za to, da 
bi bili moji sopotniki kakor koli 
naporni, temveč da imaš malo 
časa zase, se zbereš za vožnjo, 
saj je na nas vsa odgovornost, 
da zagotovimo uporabnikom 
varno in brezskrbno, zanje kar 
se da prijetno vožnjo.« 

Četudi je naša sogovornica pri 
uporabnikih ob uvedbi te novi-
tete na območju občine zaznala 
kanček nezaupanja, predvsem 
je ljudem težko doumljivo, da 
jim za pot ni treba prav ničesar 
plačati, jih je večina postopke 
navezovanja kontakta s koor-
dinatorko in vožnje že osvojila. 
Pri novih uporabnikih je tudi 
bolj izrazita skrb, da ne bi za-
mudili naročene ure pregleda v 

zdravstveni ustanovi, še sploh 
v primeru vožnje več uporab-
nikov hkrati, medtem ko so bolj 
sproščeni in brezbrižni, ko se 
odpravijo po nakupih ali manj 
obvezujočih opravkih, a pravi-
loma je vselej tako, dodaja, da 
se njenim sopotnikom mudi le 
v eno smer, v drugo pa več ne 
oz. jim pot ob klepetu kar pre-
hitro mine. 

… in sevniški občini ….

Janja Mlakar iz Sevnice vozi 
svoje soobčanke in soobčane 
že dve leti. Življenje ji je vse 
prej kot prizanašalo, zato jo 
je utrdilo spoznanje, kako po-
membno je, da imaš v trenut-
kih, ko potrebuješ pomoč, ob 
sebi človeka, ki ti je priprav-
ljen pomagati. Selitev s pode-
želja v mesto ji je v nekaterih 
pogledih resda olajšala živ-
ljenje, po drugi strani pa ji je 
med bivanjem v bloku ostajal 

čas, ki si ga je želela zapolniti. 
Zaradi zdravstvenih težav ne 
more več opravljati svojega 
dela, četudi ji po drugi strani 
ravno bolezen narekuje, da je 
gibalno aktivna. Starejše ose-
be so njej spremljevalec že od 
mladih let in več osebam tako 
v preteklosti kot sedaj samo-
iniciativno nudi prostovoljno 
pomoč, le da ji je delo v okvi-

Janja Mlakar

ru Sopotnikov lažje, saj se tu, 
pravi, naučiš reči tudi tisti 
zdravi »ne«. Občasno prihaja 
namreč tudi do tega, da upo-
rabniki želijo razpoložljiv pre-
voz mimogrede izkoristiti tudi 
za opravke, ki jih niso navedli 
koordinatorki ob naročilu pre-
voza: »V kolikor nam čas omo-
goča, jim seveda ugodimo, si-
cer pa zavrnemo, saj bi utegnil 
nenačrtovan postanek z enim 
uporabnikom časovno ogro-
ziti vse ostale načrtovane pre-
voze.«

Kot pove, ji je vsak dogodek, 
ki ga preživi s sopotniki, po-
seben, vsakič steče drugačen 
pogovor, četudi vozi istega 
človeka. A med vsemi dvelet-
nimi vožnjami ji je ostal glo-
boko v spominu dan, ko sta se 
druga za drugo zvrstili na vo-
žnjah uporabnici, ki sta v njej 
povzročili, kakor pravi, čustve-
ni bombi in jo pretresli od nog 
do glave: »Najprej sem peljala 
starejšo gospo na pokopališče. 
Teden pred tem ji je umrl sin 
in skrušeno, zvita v dve gubi, 
je neutolažljivo ihtela nad nje-
govim grobom. Vsak njen tre-
petajoč vzdih je v meni pove-
čeval občutek nemoči, saj sem 
se zavedala, da nobena beseda 
tolažbe ne more omiliti njene 
bolečine in nadomestiti izgu-
be. Tej je sledila vožnja upo-
rabnice, ki je že več let vide-
la le sence, po zanjo posebna 
narejena očala v Krško. Ko si 
jih je nadela, je vzhičeno gle-
dala okoli sebe. In zajokala. Jo-
kali sva obe, le z razliko, da so 
to pot tekle solze radosti. Dok-
ler nisem prišla k Sopotnikom, 
se nisem niti dobro zavedala, 
v kako čudoviti občini živim. 
Kako so kraji, narava lepa in 
da ljudje živijo tudi na takšnih 
mestih, da se do njih reševalno 
vozilo ne more prebiti.« 

Tudi v Sevnici izstopajo pot-
rebe po prevozih zaradi obi-
ska osebnega zdravnika ali 
bolnic, pri čemer sevniški vo-
zniki pogosto vozijo uporab-
nike na preglede tako v brež-
iško in novomeško kot celjsko 
bolnišnico: »Prizadevamo si 
čim več narediti v enem dne-
vu, a dodaten avto bi bil še 
kako dobrodošel, saj ko odpe-
ljemo osebo v Celje, to pome-
ni, da lahko opravimo le ene-
ga ali dva prevoza. Na ta način 
bi bilo lahko eno vozilo v upo-
rabi za daljše razdalje, med-
tem pa bi lahko drugo vozilo v 
tistem dnevu zagotovilo pre-
voze iz ostalih predelov obči-
ne.« Več voženj opravijo tudi 
do sevniške Ozare: »Sicer so 
ljudje skromni, za kaj več niti 
ne upajo reči, zaradi česar si 
vsakomur prizadevam razlo-
žiti, da lahko pokliče za pre-
voz tudi za obisk k sestri, ki je 
ni videl že deset let,  za prijet-
nejše dogodke, denimo obisk 
knjižnice, srečanje upokojen-
cev, nakup v vrtnariji ipd. Žele-
la bi si iz hiš 'izbezati' več sta-
rejših ljudi, opažam namreč, 
da samota in socialna stika pri 
pretežnem delu ljudi povzro-
či, da se povsem zaprejo vase.«
 
Zato, naši starejši občani, se-
danji in bodoči uporabniki, le 
pogum! S tem zapisom smo 
vam predstavili zgolj delček 
doživetij in vtisov prostovolj-
cev in delovanje Zavoda So-
potniki, v katerem pričakuje-
jo vaš klic. Da vam po svojih 
močeh olajšajo in skrajšajo 
poti po vsakodnevnih ali ob-
časnih opravkih, pa tudi prib-
ližajo samo življenje.

Naj vam bo v letu, ki prihaja, 
zdravje naklonjeno!

 Bojana Mavsar

Spoštovane Posavke, spoštovani Posavci.

Naj bo leto, ki prihaja, polno novih idej, prijaznih odnosov, medsebojnega 
spoštovanja in sodelovanja. Vsa vaša dejanja in nove priložnosti pa naj bodo 

prepletena z obilico optimizma in dobre volje.

Želimo vam blagoslovljen in miren božič, iskrene čestitke ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti ter zdravo in srečno novo leto 2020.

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

Vse kar upate, naj se izpolni,
kar iščete, naj se odkrije,

kar si želite, naj se uresniči. ��������������������������
����������������
�
	�

����������������������������������������������
����������������������	

V  letu 2020 želimo vsem prijetne glasbene 
trenutke in vas vabimo, da skupaj obeležimo 

obletnico delovanja šole. Srečno!
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Miha Planinc je parcelo na 
Libni dobil leta 1975, z ženo 
Marjano sta začela graditi 
dom, v katerega sta se prese-
lila leta 1979. Leto poprej mu 
je stric s Sremiča podaril 18 
panjev, v dveh je bilo življenje. 
Vključil se je v čebelarsko dru-
štvo in začel pridobivati znanje 
o čebelah. Prvotni čebelnjak je 
nekajkrat selil, leta 2007 pa 
ga je postavil na sedanje mes-
to. »Tukaj bo tudi ostal,« pove 
sogovornik in doda, da ga se-
daj razveseljuje 34 polnih pa-
njev, vsak prosti trenutek uživa 
ob svojih čebelicah. »Čebelar-
stvo je način življenja, pride ti 
v kri, s čebelami živiš. Čebelari-
ti je nekaj izredno lepega. Opa-
zovati jih, kako začnejo spo-
mladi izletavati iz panjev, to je 
neprecenljiv pogled. Ne morem 
si zamisliti življenja brez čebel. 
Potegnilo me je v to kolesje, ve-
selim se svojih uspehov. Vesel 
sem, ko jih gledam, kako živi-
jo. Spomladi se z njimi začne 
neko novo in drugačno življe-
nje, vsega me prevzame. Čebe-
le so moja duša in srce,« niza 
svoje misli sogovornik. 
»Čebel nisem nikamor vozil na 
pašo, od tu odletavajo na razna 
območja v bližini in se vračajo 

Čebelar Miha Planinc

Čebelarstvo je način življenja, pride ti v kri 
LIBNA – Miha Planinc z Libne se bliža sedmim desetletjem svojega življenja. Do upokojitve je bil obrtnik, sicer pa je član Lovske družine Videm ob Savi in gos-
podar Lovskega doma na Libni, član krškega Območnega združenja slovenskih častnikov in podpredsednik Kulturnega društva Žarek Dolenja vas, aktivno se 
udejstvuje v sekcijah Ljudski pevci Ajda in Veseli oder. Seveda je tudi član Čebelarskega društva Krško. V pogovoru sva se dotaknila njegove ljubezni do čebel, ki 
jo goji že več kot 40 let.

v svoje panje,« nadaljuje svojo 
pripoved in doda, da med raz-
ličnimi vrstami medu ni razli-
ke glede pridelave. Največ je 
akacijevega medu, toči se tudi 
kostanjev, gozdni in cvetlič-
ni: »Vsako leto pa se pojavi še 
kakšen drug, odvisno od cve-
tenja in paše, na katero čebe-
le odletijo.« Vesel je tudi, ka-
dar ga obiščejo dolenjevaški 
vrtičkarji in si skupaj pogleda-
jo tako čebelnjak kot preletava-
nje čebel okoli panjev. Pri njih 
so že nekajkrat v okviru t. i. od-
prtih vrat slovenskih čebelnja-
kov gostili druge čebelarje, na 

dogodkih pa so sodelovali tudi 
mladi čebelarji iz OŠ Jurija Dal-
matina Krško.

Od letošnje jeseni imajo nje-
govi panji nameščene panjske 
končnice. Že nekaj let je gojil 
željo, da bi jih na tak način ok-
rasil, kar so vedeli tudi doma-
či in ga presenetili s 40 ročno 
barvanimi panjskimi končnica-
mi, ki se jih je izredno razvese-
lil. »Vsako končnico sem s po-
sebnim užitkom pričvrstil, še 
vedno se jih ne morem nagle-
dati,« zadovoljno pove Planinc 
in doda, da so bili slikarski 

umetniki njegovi vnuki in vnu-
kinje, največ motivov pa je na-
risala snahina mama Slovenka 
Bošnjak iz Loč pri Poljčanah. 
Motivika na panjskih končni-
cah je domišljijsko pestra in 
vsestranska, od otroških li-
kovnih navdihov do posvet-
nih ter nabožnih prikazov. »Na 
panjski končnici je narisan tudi 
moj portret,« še ponosno pove, 
prepričan, da bodo pisanih slik, 
ki so kot žive, spomladi vesele 
tudi njegove čebelice. Letošnja 
jesen za čebele ni bila ugodna, 
ker je bila pretopla, kar je sla-
ba popotnica za njihovo pre-
živetje. »Dolgo so izletavale iz 
panjev, kar pa za uspešno pre-
zimovanje ni dobro. Čebele bi 
morale jeseni že počivati. A 
upam, da bo narava že poskr-
bela, da bo vse tako, kot mora 
biti, in se bodo spomladi zbudi-
le ter se bo začel spet nov rod 
in novo veselje, ko jih bom opa-
zoval. Narava ima vedno prav, 
sprejeti in doumeti je treba nje-
ne zakonitosti,« je modro zak-
ljučil. 

Tudi pozimi se v čebelnjaku 
najde delo. Mnogo opravil na-
redi v času mirovanja čebel. 
Vsekakor pa mu obudi spomin 

na čebele med, pa tudi ženi-
ni medenjaki. »To so posebne 
sladkarije, praznične in dru-
gačne od vseh ostalih. Lahko 
se jih peče sicer vse leto, a v 
decembru pridejo še posebej 
do izraza, saj imajo v mesecu, 
ko domujejo dobri možje, prav 

poseben čar. Lahko jih prinese 
Miklavž ali jih pod jelko polo-
ži Božiček ali jih k darilu doda 
tudi dedek Mraz,« zaključi-
va pomenek. Žena Marjana ob 
tem prikima ter pripiše recept 
za praznične medenjake. 
 Marija Hrvatin

Marjanini praznični medenjaki

Testo: 600 g gladke moke, po 200 g sladkorja in medu, 150 g 
masla (stopimo in ohladimo), 3 jajca, 2 žlički sode bikarbone, 
žlica začimb za medenjake
Priprava: Med raztopimo na mlačnem ognju, iz sestavin 
zamesimo gladko testo, ki ga damo za eno uro v hladilnik. 
Nato ga razvaljamo in poljubno oblikujemo. Lahko jih po želji 
še dekoriramo. 
Pečemo: Na 180 stopinjah se v ogreti pečici peče cca. 7 minut. 
Medenjaki morajo biti še vedno mehki. 

Ob sladkanju veliko slastnih užitkov!

Miha Planinc ob svojem čebelnjaku 

Od leta 2009 imata Cerklje za 
svoj drugi dom 85-letna s. Ju-
dita (pravo ime Frančiška) Če-
bular, ki prihaja iz Šentvida 
pri Stični, in 71-letna s. Ema 
Podgrajšek, po rodu s Plani-
ne na Pohorju. Tri leta kasneje 
se jima je po smrti s. Amande 
Potočnik pridružila še s. Ma-
rinka Prosen, ki je stara 65 
let in prihaja iz kraja Lučine. 
Slednja je 24. sestra usmiljen-
ka v Cerkljah po vrsti, vse od 
prvih dveh sester Jamnik iz Le-
skovca pri Krškem, ki sta priš-
li v ta kraj leta 1949. Od žup-
nije sta odkupili parcelo, na 
kateri je najprej stala manjša 
hiša za bivanje sester, od leta 
2002 pa slednje prebivajo v 
veliko večji in udobnejši stav-
bi. Kar nekaj let je v Cerkljah 
bivala tudi pokojna s. Hermina 
Pacek, po rodu iz Malega Mra-
ševega. Najstarejša od treh se-
ster, ki danes živijo v tem kra-
ju, s. Judita svoj sestrski poklic 
opravlja že 65 let. Kot nam je 
povedala, je želela najprej iti h 
karmeličankam, a se je po žup-
nikovem nasvetu raje odločila 
za odhod v Beograd, kjer je bil 
takrat glavni sedež tega reda. 
Tam se je izšolala za medicin-
sko sestro in med drugim de-

lala na otroškem oddelku že-
lezniške bolnišnice. Leta 1991 
se je upokojila in se vrnila v 
domovino, kjer je pred pri-
hodom v Cerklje delovala na 
Raki, Mirnu, Bohinjski Bistrici 
in Logatcu. Njena glavna nalo-
ga je bila, da je stregla bolnim 
sestram, obiskovala je tudi 
bolnike in pomagala v kuhinji. 
S. Ema, ki bo drugo leto obe-
ležila okroglih 50 let od vsto-
pa v ta red, se je kot najmlaj-
ša v družini na koncu odločila 
podobno kot že prej njene tri 
sestre in dva brata – opravlja-
ti redovniški poklic. Tudi ona 
je v Beogradu končala šolo ter 
kot medicinska sestra dela-
la po bolnišnicah in pomagala 
bolnikom. Med letoma 1985 in 
2009 je bila v Celju, nato pa ob 
upokojitvi prišla v Cerklje. S. 
Marinka, ki je sestra usmiljen-
ka 41 let, je bila najprej kraj-
ši čas v Mengšu, nato pa odšla 
v Beograd v semenišče. Njeno 
prvo delovno mesto kot medi-
cinska sestra je bilo v bolnišni-
ci v Skopju na onkologiji, med 
osamosvojitveno vojno je bila 
med begunci in invalidi na Hr-
vaškem v kraju Oborovo, nato 
pa odšla v Celje (oddelek za 
gastroenterologijo) in Črni Po-

tok (dom Tisje), ob upokojitvi 
pa je tudi ona prišla v Cerklje. 
Njena prva dolžnost je skrb za 
bolne in osamljene. 

Čas za molitev, 
delo in spanje

Red hčera krščanske ljubezni 
– usmiljenk, za katere je zna-
čilna modra oprava, je nastal 
leta 1633 v Parizu po zaslu-
gi sv. Vincencija Pavelskega, ki 
je ta red ustanovil skupaj s sv. 
Ludoviko Marillac. »Hčere kr-
ščanske ljubezni ali usmiljen-
ke se darujemo Bogu za službo 

ubogim. Kristusova ljubezen 
nas priganja, da hitimo, v duhu 
ponižnosti, preprostosti in lju-
bezni, na pomoč vsaki revšči-
ni,« v en glas pravijo vse tri 
sestre. Vedno se najdejo pomo-
či potrebni, še posebej ob dej-
stvu, da se prebivalstvo vedno 
bolj stara, dodajo. »Sestre us-
miljenke nimamo večne zaob-
ljube, saj naš red ni tako zaprt 
kot nekateri ostali, namesto 
tega vsako leto 25. marca za-
obljube obnovimo,« je pojasni-
la s. Ema, ki je tudi predstojni-
ca cerkljanskih sester. »Imamo 
tak dnevni red, da je čas za mo-

litev, delo in spanje. Zjutraj in 
zvečer skupaj molimo hvalnice 
in večernice, vsak dan imamo 
eno uro premišljevanja, gremo 
k maši, približno 15 minut si 
vzamemo tudi za duhovno bra-
nje, največkrat Sveto pismo, ki 
skrbi za duhovno rast,« je raz-
ložila s. Ema. Letno imajo tudi 
obvezne osemdnevne duhov-
ne vaje, jo je dopolnila s. Judita. 

Vse tri so vesele, ker živijo 
med dobrimi ljudmi, čutijo, 
da so sprejete, to opazijo že, 
ko jih nekaj dni ni na spregled 
in se domačini začnejo spraše-
vati, kje so. Večkrat bolnim in 
osamljenim v župniji zadostu-
je tudi že samo krajši klepet s 
katero od sester. »Kot sestre 
smo srečne v župniji in ce-
lotni skupnosti, tudi zato, ker 
nas ljudje zelo spoštujejo, ne 
nazadnje imamo sestre usmi-
ljenke že kar dolgo zgodovi-
no v Cerkljah,« poudarjajo ob 
tem. V njihovi hiši se pogos-
to kaj dogaja, naj bodo to ve-
rouk, svetopisemske urice za 
predšolske otroke, delavnice, 
srečanja za žene itd. Sestre so-
delujejo tudi v župnijski skup-
nosti (župnijski pastoralni 
svet, cerkveni zbor, Karitas). 

Vesele so dobrega sodelovanja 
z domačim župnikom mag. Ja-
nezom Žakljem, ki vsak dan 
prihaja k njim na kosilo, sku-
paj z njim pa tudi hodijo mo-
lit, ko je v župniji kak pokojnik. 
Njihove molitve so name-
njene »vsem tistim, ki so bli-
zu in daleč, posebej pa župni-
ji in vsem župljanom«, molijo 
tudi za nove duhovne poklice, 
ki jih zelo primanjkuje (mini-
lo je že 11 let, odkar je bila na-
zadnje posvečena redovnica iz 
njihovega reda). »Ljudje iščejo 
in potrebujejo nekaj, da se lah-
ko poglobijo vase, a je današnji 
svet preveč prežet z materia-
lizmom in bogastvom, ki ljudi 
preveč prevzameta. To se kaže 
tudi v veliko prezgodnji okra-
sitvi in osvetlitvi po mestih, 
zunanjost je prevelika in pre-
vladuje nad notranjostjo oz. 
tem, kaj bi moral človek ime-
ti v sebi,« pravi s. Ema. In še 
sporočilo vseh treh sester us-
miljenk za naše bralce: »Pra-
zniki so priložnost, da se vsi 
nekoliko zaustavimo, jih po-
skušamo doživeto praznovati 
ter spoznati pomen Jezusove-
ga rojstva, ki je odrešenik sve-
ta.«
 Rok Retelj

Hčere krščanske ljubezni – sestre usmiljenke

Vesele, ker živijo med dobrimi ljudmi
CERKLJE OB KRKI – Letos mineva natančno sto let, odkar je prvič v Slovenijo prišel red hčera krščanske ljubezni – usmiljenk, ki je pustil globok pečat tudi v Po-
savju, predvsem v Cerkljah ob Krki, kjer že nekaj let prebivajo tri sestre usmiljenke, s katerimi smo posebej za to priložnost malce poklepetali ter izvedeli veliko 
zanimivega o njih in njihovem redu.

Sestre usmiljenke v Cerkljah ob Krki; stojita s. Ema in s. Judita, 
sedi s. Marinka
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www.sl-inzeniring.si | t.: 07 490 22 60 | info@sl-inzeniring.si
SL-inženiring Boršt d.o.o.

Velikost stanovanj 
od 71 do 112 m2. 
Cene stanovanj 

s podzemnimi garažami 
od 95.146,17 € 

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

Nova stanovanja na Vidmu
v centru Krškega

SL-inženiring

Vsem bralcem želimo
v letu 2020 obilo zdravja,

sreče in uspehov.

Z novim letom 
v nov, topel dom!

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

Naj se uresničijo sanje, udejanjijo želje

SREČNO 2020!
kolektiv Radanovič Brežice

in izpolnijo pričakovanja!
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Naj bo leto 2020 očarljivo
ter vam prinese veliko veselja in sreče
v vaše osebno in poslovno življenje.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje 
in želimo vse lepo v 2020!

Tanin Sevnica d.d.

ZNANJE

ODLOČNOST

SODELOVANJE

S K U P I N A

Naj bo 2020  

zanesljivo svetlo  
in učinkovito!  
Vam želi

Vam želi 
DS Smith Slovenija

SRECNO
2020

ˆ KRŠKO - Spodnja Pohanca 4 
Artiče, tel: 07 492-66-05  gsm: 041 393 443

NOVO MESTO - Ljubljanska 31 
tel: 07 332-42-01  gsm: 051 624 805

w w w. z i v e x . s i
ŽIVKOV
KUPON

(popust se obračuna pri blagajni, ne velja za 
artikle iz ponudbe "Živkova ograjena cena", 

popusti se ne šeštevajo, 
kupon velja za enkarten nakup). 

Veljavnost kupona od 12. do 28. decembra 2019

25 % POPUST NA 
EN PIROTEHNICNI 

IZDELEK

ˆ
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Večer pred pogovorom je imel 
Leon v Krškem 20. obletnico 
srednje šole. Sošolci so ga se-
veda spraševali, kaj dela. In jih 
je spomnil na »Živ žav«, animi-
rane like iz risank otroštva in 

skušal poenostavljeno pove-
dati, kako animirani film nas-
tane. Sličico za sličico. Če gre 
za animiranje risb, jih imenu-
jemo risanka. Pri »stop anima-
ciji« pa se milimeter za mili-
metrom neka podoba, kolaž, 
lutka, plastelin premika in niz 
teh premikov, sličic, se poveže 
v film. Posname se na kamero 
oz. fotoaparat. V celem dnevu 
dela posnamejo okoli pet se-
kund animacije. Gre za različ-
ne sestave ustvarjalnih ekip, 
odvisno od vrste projekta, vse 
od možnosti skoraj »solira-
nja« pa do velikih mednaro-
dnih zasedb. Meni je dan kas-
neje ponovil isto. Neverjetno 
skromno govori o svojih mno-
gih talentih, a s sijočim pogle-
dom. Leon je srečen, ko lahko 
dela to, kar ga izjemno veseli: 
ustvarja animirane filme. 

Začetki, ki so Leona Vidmar-
ja pripeljali tudi do medijsko 
odmevnega avtorskega filma 
Slovo, ki je bil nagrajen celo 
z Vesno za najboljšo animaci-
jo, sežejo v najmlajša brežiška 
leta. Leon je veliko risal, a še 
rajši od tega je oblikoval, reci-
mo figurice iz plastelina. Pre-
učeval je materiale, jih gnetel, 
posvečal pozornost podrob-
nostim in proporcem. Rad je 
gledal na primer Medvedka 
Uhca (Miś Uszatek), pri čemer 
se mu še sanjati ni moglo, da 
bo kdaj v legendarnem polj-
skem studiu Se-ma-for celo 
sodeloval pri novih nadaljeva-
njih teh lutkovnih mojstrovin. 
V srednji šoli se je poigraval že 
s prvimi poskusi animiranega 
filma s »plastelinčki« - takrat 
sta s prijateljem zajemala ani-
macijo še na VHS kamero. Ko 
je imel računalnik, je poskušal 
tudi z risanimi in 3D animaci-
jami. Na Akademiji za likov-
no umetnost in oblikovanje je 
sprva pilil ostale veščine, vrni-
tev k animaciji pa mu je omo-

gočil profesor Papić kot izbiro 
pri predmetu ilustracije: »Za 
fakultetni izdelek smo imeli 
sprva dva dni časa. Takoj smo 
narisali zgodboris, potem pa 
cel dan in eno celo noč v kosu 
na faksu delali, oblikovali, pre-
mikali plastelinčke, snemali. 
Spomnim se, da sem se takrat 
res zabaval, čeprav je bilo zah-
tevno. In sem znova pomislil: 
'Ja, to je to, to bi pa res rad po-
čel, če bi bilo mogoče.'« Nje-
govo splošno znanje anima-
cije je bilo plod še delavnice 
Animateke, knjig in predvsem 
samostojnega preučevanja 
animacije na spletu: »Te DIY 
(do-it-yourself), torej, ko mo-
raš do nekih rešitev priti sam, 
so lahko zelo pozitivne izku-
šnje. Pač mi pravijo, da sem sa-

mouk, a to je bilo odlično izho-
dišče. Vseeno pa se čisto zares 
začneš učiti šele na terenu, na 
snemanju. Takrat odpreš oči in 
razumeš.« Ob pogledu na niz 
njegovih del lahko vidimo, da 
so ga že zgodaj v svojo ekipo 
povabili najboljši animator-
ji v Sloveniji. Izredno veliko 
se je naučil pod okriljem Ko-
lje Sakside (gotovo se spom-
nite serije Koyaa) ali pa na pri-
mer v ekipi Špele Čadež, ki ga 
je povabila že k snemanju svo-
jega mednarodno nagrajene-
ga filma Boles. Akademija le-
pih umetnosti na Poljskem, 
Šola uličnega gledališča v Lju-
bljani, Performers House na 
Danskem – vse je dodalo svo-
je mesto v izgrajevanje njego-
vega načina animacije. 

To, da so njegov perfekcio-

nizem, žilico za oblikovanje 
in izjemen čut za opazovanje 
zaznali tudi kritiki, pa se mor-
da še ne bi zgodilo v taki meri, 
pravi, če ga ne bi podpirali pri-
jatelji, pa mami, oče, sestra in 
drugi domači. In seveda par-
tnerka, dramaturginja in sce-
naristka Jerneja Kaja Balog, 
ki je marsičemu, kot pravi, do-
dala piko na i: »Pokazal sem ji 
zgodboris za Slovo, ona pa je 
napisala odličen scenarij. Tudi 
danes sva, službeno in zaseb-
no, dobra ekipa. Kaja je res na-
darjena, ona preprosto pričara 
zgodbo povsod.«

Medtem je v Leonovi in Kaji-
ni zgodbi, ki izžareva iskreno 
naklonjenost do umetnosti, na 
prizorišče pred približno tre-
mi leti stopila še hčerka Ronja: 
»Ob njej sem začel seveda na 

vse, a tudi na animacije, gle-
dati z novim nivojem razume-
vanja. Današnji otroci namreč 
že od rojstva razumejo anima-
cijo, zato bodo opazili še naj-
manjši kiks. Vedeli bodo, da 
nekaj ni, kot bi moralo biti. 
Zato je delati animirane filme 
danes, glede na publiko, mor-
da res še zahtevneje.« 

Oživljanje lutk, risb, plasteli-
nov je postopno postalo se-
stavni del Leonovega življe-
nja: »Ko spoznate zahtevno 
tehniko, podrobnosti, počas-
nost postopka, se marsikomu 
to zdi utrudljiva rutina. Pri 
meni je drugače, jaz v anima-
cijah vedno najdem kak nov iz-
ziv. Novi izzivi pa vsak dan na-
redijo poseben.« 

 Maruša Mavsar

POSAVJE, LJUBLJANA -  Če za začetek pomislite na risanke, se boste gotovo strinjali z mano, da je jezik ani-
miranega filma izredno živ mednarodni in celo medkulturni jezik. Animacije, ki so plod neverjetno na-
tančnega in zahtevnega dela, vsakodnevno spretno nagovarjajo in v čustvovanju povezujejo ljudi prav vseh 
kontinentov. Tudi zato je povsem običajno, da sva zaključke pogovora z Brežičanom Leonom lahko sklenila 
na daljavo - te dni se namreč mudi v Jordaniji, kjer pomaga soustvariti nov animirani film.

Leon Vidmar, filmski animator

Veličastnost obujanja 
v milimetrih in sekundah

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

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

obilo sreče, 
radosti 

in poslovnih uspehov!

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

www.krovstvo-trsinar.si

V novem letu vam želimo visoke cilje,
zanimive izkušnje in izjemne dosežke.

Srečno 2020!

CTO d.o.o., MDB 16, Leskovec pri Krškem

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

Kolektiv Primo telefonije s poslovalnicama 
v Krškem in Sevnici

Vsem našim strankam in poslovnim partnerjem
želimo vesele praznične dni ter 

srečno in uspešno novo leto.

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

tel.: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456 Leon je figurice, ki nastopajo v filmu Slovo, in sceno tudi sam zasnoval in oblikoval. Na 
posebnem skeletu je nanešen še t. i. dragon skin silikon, nato je vsak delček ročno pobarvan.

Leon Vidmar
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KNJIGE SO ŽE VEDNO NAJLEPŠE DARILO

Komplet 
treh knjig

6€

Pri naši založbi najdete 
lepe knjige posavskih avtorjev 

po res ugodnih cenah!

10€

15€

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!

Vsem svojim članom, podpornikom 
in ostalim prebivalcem Posavja

želimo mirno in zadovoljno leto, 
bogato z zdravjem, 

srečo in optimizmom.

desus.si

Občinske organizacije DeSUS 
Krško, Brežice in Sevnica

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

POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO d.o.o.
Cesta krških žrtev 65, 8270 KRŠKO

e-pošta: info@psk.si

Telefom: 07 490 54 50
Telefax: 07 490 54 51

Želimo vam prijetne praznične dni 
ter veliko doseženih osebnih in poslovnih uspehov letu 2020.

Kolek�v Infre

Elektroinstalacije
Elektrifikacija prireditvenih prostorov

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

Orehovec 37b, 8311 Kostanjevica na Krki

Vesel božič in srečno novo leto!

V prazničnih dneh vam 
želimo veliko prijetnih trenutkov, 
v novem letu pa naj bodo dnevi 
srečni in zdravi, poti uspešne 
in nasmehi zadovoljni.

SREČNO!SREČNO!
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Kot pravi Uroš Kebe, so ime-
li že od nekdaj doma živali, 
saj se je z njimi ukvarjal nje-
gov oče Janez Kebe, najprej 
v Brežicah pri svojih starših, 
nato pa sta z ženo pred skoraj 
30 leti kupila propadajoče po-
sestvo v Selah pri Dobovi, kjer 
so imeli najprej konje, z leti pa 
je prihajalo vedno več živali, 
veliko med njimi je bilo kup-
ljenih v tujini, nekaj tudi po-

darjenih ali rešenih pred po-
ginom. Uroš je že od majhnega 
pomagal očetu in to delo narav-
nost vzljubil. Potem ko je zara-
di službe v Ljubljani nekaj časa 
veliko potoval, se je pred štiri-
mi leti preselil na posestvo v 
Sela, ga nekoliko preuredil in 
tako se je zgodba živalskega 
parka Na jasi lahko začela. Po 
njegovih besedah je to ime do-
bilo zaradi dejstva, da se naha-
ja na jasi, lokalno poimenovani 
Pistače in obkroženi z gozdom 
z vseh smeri. Med bolj eksotič-
nimi živalmi na posestvu so no-
sati medvedki oz. koati, krona-
sti žerjav, jastrebove pegatke, 
več vrst papig, vodna perutni-
na (npr. avstralski črni labodi), 
grbasto govedo oz. zebu, šet-
landski poniji, ovce različnih 
pasem, pritlikave afriške koze, 
ameriški pritlikavi pujski, man-
galice (kodrave svinje iz Ma-

Živalski park Na jasi

Kjer so številne živali našle svoj dom
SELA PRI DOBOVI – Živalski vrt na vasi? Da, prav ste slišali. V Selah pri Dobovi se namreč na približno treh hektarjih površine nahaja živalski park Na jasi, katere-
ga zgodbo piše 39-letni Uroš Kebe, ki vestno skrbi za približno 250 živali, od tistih najbolj domačih do bolj eksotičnih. Zadnjih nekaj let so živali na voljo za ogled 
tudi obiskovalcem, razumljivo pa je, da najbolj pritegnejo predvsem družine z otroki.

džarske), nanduji, grške žel-
ve, med bolj udomačenimi pa 
so kunci, kokoši (tudi redkejše 
pasme), dva osla, veliko vrst 
rac, golobi itd. Največ je ptic, 
pri čemer prosto letajo naoko-
li. Vsako leto se živalski park še 
za kakšno žival poveča. Otroke 
najbolj fascinirajo nosati med-
vedki pa tudi grške želve, ome-
ni Uroš, absolvent zootehnike. 
»Zanimivo je, da je veliko obi-
skovalcev celo bolj navdušenih 
nad golobi kot nad papigami, 
radi si ogledujejo tudi piščanč-
ke, račke, pujske ...« dodaja. Ži-
vali so navajene živeti skupaj, 
smešni so prizori, ko npr. koze 
spijo in skačejo po kravah. 

Živali na ogled od spomladi 
do jeseni

Sogovornik, ki za vzdrževanje 
celotnega posestva in hranje-
nje živali skrbi večinoma kar 
sam, je za obiskovalce naredil 
koridorje, da si lahko živali laž-
je ogledujejo in so jim bolj do-
stopne. Živalski park Na jasi je 
za obiskovalce odprt od spo-
mladi do jeseni, vse dni v ted-
nu, razen ponedeljkov. Največ 
obiska je, razumljivo, čez vi-
kende. Za skupine so na voljo 
vodeni ogledi. »Čez leto pri-
de na ogled živali tudi 2000 in 
več obiskovalcev, največ dru-
žin z majhnimi otroki. Med 
njimi je delež domačih in tu-
jih nekje podoben, predvsem 
poleti v času turistične sezo-
ne prihajajo Nizozemci, Belgij-
ci, Italijani, Nemci, Hrvati itd., 
ki dopustujejo v bližnjih ter-
mah. Kar nekaj je tudi družin 
iz posavske regije, veliko se jih 
vrača in naslednjič s seboj pri-
peljejo še prijatelje in znance,« 
pojasni in doda, da imajo otro-
ci na voljo tudi igrala. »Otro-
kom je najbolj všeč, da lahko 

hodijo med živalmi ter nekate-
re tudi božajo in hranijo. Živa-
li so se tega že navadile in se 
najmlajšim brez strahu pribli-
žajo. Marsikateri otrok še ni vi-
del v živo kokoši ali drugih do-
mačih živali, saj jih njihovi stari 
starši nimajo več doma kot vča-
sih, tako da je to za najmlajše še 
bolj posebno doživetje,« razla-
ga. Obiskovalce pritegnejo tudi 

številne rastlinske vrste, ki jih 
je v teh letih posadil na pose-
stvu, tako raste več vrst bam-
busa, različna zelišča in za-
čimbnice, murve, drevesa iz 
celega sveta, kar seveda pole-
ti daje tudi senco živalim. »Bolj 
je okolje naravno, bolj se živa-
li razmnožujejo, zato imam na-
vado, da rastline posadim tudi 
v kletkah.«

Uroš se ukvarja tudi s perma-
kulturo, pri čemer ima na po-
sestvu dvignjene grede in v 
njih sadovnjak. Namerava do-
dati še poti, klopce in tudi ne-
kaj živali, da se bodo obisko-
valci lahko sprehajali tudi v 
tem delu. Uredil je že več rib-
nikov za vodno perutnino. V 
načrtih ima tudi še ureditev 
terase z ognjiščem, ki bi bila 

primerna za družinske pikni-
ke, ter ponudbo s pijačo. »Zelo 
rad delam v naravi, že od nek-
daj me je veselilo delo z žival-
mi, zato pri tem zelo uživam. 
Če daš živalim tisto, kar si za-
služijo, in primerno skrbiš za-
nje, potem si to tudi zapomnijo 
in so zelo rade v tvoji bližini,« 
še pove za konec.
 Rok Retelj

Uroš Kebe

Živali v parku Na jasi obiskovalce pričakujejo spet spomladi.

Skrbnik parka je med prostori, namenjenimi živalim, posadil 
tudi številne rastline, ki prav tako pritegnejo obiskovalce 
(foto: arhiv ŽP Na jasi)
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V letu 2020 vam želimo veliko 
medsebojnega spoštovanja, 
topline in obilo ZDRAVJA.

  »ZDRAVJE JE NAŠA NAJVEČJA VREDNOTA«

»Prihodnost je odvisna od 
naših dejanj v sedanjosti.«

Božični čas – čas miru, razmišljanja, čas, ko si zbistrimo misli in 
zberemo moči za naslednje leto. V tem duhu vam želimo miren božič, 

lep začetek novega leta in se vam zahvaljujemo za zaupanje.

Mahatma Ghandi
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»Veste, včasih se je v zimskem 
času veliko predlo in v naši 
vasi so živele tri predice, ki 
so znanje prenašala na mlaj-
še. Iz napredene ovčje volne 
smo kmečke žene nato pletle 
tople volnene nogavice, roka-
vice, šale, kape, puloverje in 
jopice. Ni bilo vsega ne pretek, 
kot je to danes,« pove 86-le-
tna Lojzka Virant, ki jo je te 
rokodelske obrti naučila mo-
ževa mati. »Moja mama je pri-
nesla kolovrat k hiši kot doto 
in bila je zelo dobra predi-
ca, moja Lojzka pa zelo dobra 
učenka, hitro se je naučila su-
kati kolovrat,« obudi spomin 
še Jože Virant in doda, da nje-
gova žena tudi pleše tako dob-
ro kot suka kolovrat. »Še ved-
no se rada zavrtiva po plesišču, 
čeprav sva oba letnik 1933,« z 
nasmehom potrdi sivolasa go-
spodinja s posebnim, rahlo na-

Lojzka Virant, predica

Predenje na kolovrat je le še del ljudskega izročila
POLJE PRI TRŽIŠČU – V vasici v sevniški občini, ki ima malo hiš, a veliko križišč, živi predica Lojzka Virant z možem Jožetom. Na moževo domačijo v vasi Polje se je 
preselila pred sedmimi desetletji z vinorodnega Malkovca. Predenja na kolovrat jo je v dolgih zimskih večerih naučila moževa mati.

gajivim žarom v očeh in nato 
steče pogovor o dolgih zim-
skih dnevih ter večerih, ko je 
bilo zunaj veliko snega in zelo 
hladno. Takrat so predice se-
dle za kolovrat ter predle, naj-
večkrat so uporabile ovčjo dla-
ko, a tudi lan z domačega polja. 

Preja iz ovčje dlake in lanu 

»Na kmetiji smo vedno imeli 
domače živali in imeli smo tudi 
eno do dve ovci. Strigli smo jih 
jeseni in dlako, ki je bila v ’po-
cih’, sem najprej oprala, potem 
sem jo z ’rahlo’, to je posebna 
krtača, pokrtačila in zrahljala v 
nekakšen puh, nato sem začela 
s predenjem na kolovrat,« teče 
beseda z opisom postopka na-
stajanja volnene niti. Medtem 
prijazna gostiteljica v desni 
roki drži zvitek volnenega pre-
diva, iz katerega s prsti leve 

roke začne z oblikovanjem niti, 
z nogo pa poganja nožni pedal, 
ki vrti pogonsko kolo na kolo-
vratu v smeri urinega kazalca. 
Spredena nit se med vrtenjem 
pogonskega kolesa navija na 
cevko vretena. »Za predenje 

je najprimernejša in najkvali-
tetnejša volna dolžine dveh do 
treh centimetrov, ker nitka po-
tem lepše teče,« pojasni predi-
ca, ki to staro rokodelsko obrt 
z veseljem pokaže na kateri iz-
med prireditev v domači kra-
jevni skupnosti Tržišče ali v 
sosednji krmeljski. »Kolovrat 
je star skoraj toliko, kot sem 
sama, a še vedno odlično de-
luje in ljudje me z zanimanjem 
opazujejo pri delu ter kdaj tudi 
kaj vprašajo,« še pove in doda, 
da je včasih predla tudi lan, o 
katerem s posebnim zanosom 
pripoveduje njen mož. 

»Včasih smo imeli veliko nji-

vo, posejano z lanom. Zrasel je 
približno do 40 centimetrov 
in ko je cvetel, je imel prekra-
sne modre cvetove. Zelo lepo 
je bilo videti. Njiva je bila kot 
modro morje, a samo v dopol-
danskem času, popoldne so se 
cvetovi zaprli. Ko je lan zorel, je 
na vrhu stebla naredil majhne 
bunkice in v njih je bilo seme. 
Takrat je prišel čas puljenja 
stebel s koreninami vred. Lan 

smo nato zbrali v majhne sno-
pe ter ga vdeli v kozolec, kjer 
se je nekaj časa sušil. Osušen 
lan smo potem otepli, nato 

pa stebla v majhnih snopih 
razgrnili po travi, da se je mla-
dil. Po približno treh tednih je 
bil lan ’umlajen’ in smo ga pob-
rali ter trli. S trenjem se je iz 
lanenih stebel naredilo laneno 
predivo, ki smo ga nato z raz-
česavanjem pripravili za pre-
denje na kolovratu,« pripove-
duje gospodar, gospodinja pa 
doda, da je tkalec iz Šentruper-
ta iz lanenih niti stkal zelo tr-
pežno blago. Le-tega so največ-
krat uporabili za lanene rjuhe, 
laneno seme je bilo najpogo-
steje uporabljeno kot zdravi-
lo za živali.

Lanenih polj danes skoraj ni 
več mogoče videti in tudi pre-
denje na kolovrat postaja del 
preteklosti, ker, kot pravi Loj-
zka Virant, mladi nimajo časa. 
»Se zanimajo, sprašujejo, če 
lahko pridejo, da bi jim po-
kazala, kako se prede na ko-
lovrat, ampak doslej še nihče 
ni prišel,« pove odkritosrčno 
in brez  razočaranja v glasu, 
kajti življenje jo je preizkušalo 
na mnogo načinov, a vedno je 
vse sprejela z veliko dobrohot-
nosti in razumevanja. Vesela je, 
da ji je doslej zdravje »služilo«, 
kajti to je tisto, kar je v življe-
nju resnično pomembno. 
 Smilja Radi

Predica z možem pri 
kolovratu, ki ga je kupil 
gospodarjev oče leta 1942 v 
Škocjanu in še vedno odlično 
deluje.

Lojzka Virant za predenje uporablja ovčjo dlako – včasih je 
uporabljala tudi lan, ki so ga sejali na domači njivi.
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ZDOLE – Na Zdolah, ker 
imajo »Miklavžev urad« 
že skoraj četrt stoletja 
v organizaciji THD Zdo-
le, so tudi letos poskrbeli, 
da je sv. Miklavž s svojim 
spremstvom (na fotogra-
fiji) obiskal 63 otrok, sta-
rih od enega do šest let, 
s prebivališčem v tam-
kajšnji krajevni skupnos-
ti. »Miklavž prihaja! Če ne 
boš pridna, ti ne bo prine-
sel drugega kot šibo! Ali pa 
te bodo kar parklji odnes-
li!« Izkazalo se je, da so bili 
otroci pridni in ni nikogar odnesel parkelj, je pa z dolgim rde-
čim jezikom, ki mu je molel iz ust, in verigami prestrašil marsi-
katerega krajana. Še dobro, da ga je Miklavž spodil in da sta z an-
gelčkom lahko obdarila otroke ... In povedal nam je, da drugo leto 
zopet pride …  M. G.

Zdolske otroke obiskal Miklavž

VIHRE – Sv. Miklavž je tradicionalno razveselil otroke v KS Kr-
ško polje. Otroci v starosti do 6 let iz vasi Drnovo, Brege, Mrtvice 
in Vihre ga pričakajo v gasilskem domu na Vihrah. Letos je bilo 
obdarovanih 87 otrok. Otroci iz vasi Vihre so pred prihodom sv. 
Miklavža uprizorili krajšo igro z naslovom Rokavička, ki govori 
o tem, kako so živali sredi hude zime naselile rokavičko, ki jo je 
izgubil dedek. Kljub temu da je bilo v rokavički pretesno, je bilo 
dovolj prostora za številne gozdne živali. Zgodba tako pove, da 
moramo včasih stopiti iz ugodja in pomagati tistim, ki to pomoč 
potrebujejo, čeprav bi bilo najlažje situacijo le opazovati. V teh 
prazničnih dneh je še kako pomembno, da smo solidarni in za-
čutimo stisko drugih. Otroci bodo igro Rokavička 27. decembra 
uprizorili še v Domu starejših občanov Krško.  K. O. R.

Sv. Miklavž tudi na Krškem polju

Krškopoljski Miklavž s spremstvom

PODBOČJE – Na predavečer godu sv. Miklavža v številnih krajih 
organizirajo t. i. miklavževanja. V Podbočju ga je tamkajšnje KD 
Stane Kerin pripravilo že 22. leto zapored. Kot ponavadi se je za-
čelo s krajšo igrano predstavo, letos z naslovom Dobrinček, v ka-
teri je nastopilo kar 29 mladih igralcev, članov skupine Igralski 
mulci, pod režisersko taktirko Ivanke Černelič Jurečič. Predsta-
va govori o tem, kako se angel Dobrinček odpravi na Zemljo, da 
bi ljudi odvrnil od medsebojnih prepirov in slabih dejanj in to 
mu celo uspe. Poleg številnih angelčkov je v predstavi sodelova-
lo tudi nekaj majhnih, a navihanih parkeljčkov, zaključila pa se 
je seveda s prihodom svetega Miklavža, ki je razdelil darila kar 
68 otrokom. Predstavo so naslednje jutro ponovili še za učence 
in učenke podboške šole.  P. P.

22. podboško miklavževanje 

Sv. Miklavž je imel številno spremstvo angelčkov in parkeljč-
kov.

RADEČE – V radeški cerkvi so mladi veroučenci pod mentor-
stvom katehistinje Ane Novak kot uvod v prihod Miklavža prip-
ravili zanimiv program. Miklavža so spremljali tako angeli kot 
parklji, ki so vsake toliko z verigami in kriki malce prestraši-
li otroke. Miklavž je nekaterim otrokom tudi prišepnil, kaj so v 
zadnjem času počeli narobe in jih opomnil, da dobrim decem-
brskim možem nič ne uide, zato naj le pazijo na svoje vedenje, 

prav tako pa je natanko vedel, 
kateremu dečku reči, naj – ko 
bo zapadel sneg – njegov oče, ki 
dela v radeškem komunalnem 

podjetju, ne pozabi priti splu-
žiti ceste, ki vodi do Miklavža, 
in kateri deklici reči, naj njen 
oče le še naprej pridno zdravi 
živali. Mnogi so se fotografira-
li z dobrim možem in nato ve-
selo pobrskali po vsebini da-
rilne vrečke ter se razveselili 
sladkarij, sadja, knjižice in še 
česa.  D. J.

SEVNICA – 6. decembra je Ob-
močna obrtno-podjetniška 
zbornica Sevnica v sevniški 
kulturni dvorani organizira-
la ogled gledališke predstave 
Snežkina skrita želja za otroke 
svojih članic in članov. »Prire-
ditev, ki jo pripravljamo že ne-
kaj let, je namenjena najmlaj-
šim in tudi njihovim staršem. Z 
njo želimo prispevati drobec k 
prazničnemu decembrskemu 
ter družinskemu utripu, kajti 
pomemben del naše družbe so 
otroci in tudi njim je potrebno 
nameniti del naše pozornosti 
ter časa,« je povedala sekre-
tarka sevniške območne obrtno-podjetniške zbornice Anita Peč-
nik, medtem ko je predsednik zbornice Alojz Tuhtar sprejemal 
obiskovalke in obiskovalce pri vhodu v dvorano. Ogledu gledali-
ške predstave z naslovom Snežkina skrita želja, v kateri je nasto-
pila nasmejana in igriva snežna deklica, ki so jo na robu vasi pos-
tavili otroci in jo poimenovali Snežka, je sledila še obdaritev otrok. 
73 jih je s svojim prihodom razveselil Božiček, ki je bil tudi Snež-
kina skrita želja in tako je dobri mož s svojim prihodom razvese-
lil še njo (na fotografiji).  S. R., foto: A. P.

Miklavževali tudi v Radečah

Tia in Stella Mihevc v naročju 
Miklavža

Snežkina skrita želja

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

Tel.: 07 814 11 47
Mtel.: 031 642 999

www.karodi.si
info@karodi.si

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

45 let tradicije
CERKLJE OB KRKI – V tukajšnji župnijski cerkvi sv. Marka so na 
predvečer goda sv. Nikolaja oz. Miklavža pripravili miklavževa-
nje z obdaritvijo otrok. Še pred prihodom prvega od treh de-
cembrskih dobrih mož so starejši otroci odigrali tudi igrico z 
naslovom Pismo Miklavžu, katere glavno sporočilo je, da ima ta 
mož mnogo pomočnikov na Zemlji, ki hodijo okoli odprtih oči 
za pomoč soljudem. Kot je povedal župnik mag. Janez Žakelj – 
miklavževanje je potekalo pod organizacijo cerkljanske župnije, 
župnik je omenjeno igrico skupaj z otroki tudi pripravil –, je po 
igrici 71 otrok, ki je bilo obdarovanih, s svojimi starši priklica-
lo Miklavža in njegovo spremstvo, angelčke in parklje. Na podo-
ben način, z igrico, je Miklavž naslednji dan obiskal otroke tudi 
v Krški vasi in jih razveselil 21.  R. R.

Pismo Miklavžu in obdarovanje

Nekateri otroci so se na koncu še fotografirali z Miklavžem in 
njegovim spremstvom.

Srečno!

KRŠKO – V tem tednu predšolske otroke po občini Krško obisku-
je in obdaruje dedek Mraz, za kar že vrsto let poskrbijo v Zvezi 
prijateljev mladine Krško. Turnejo po občini je dedek Mraz začel 
v ponedeljek, ko je (v dveh delih) v Kulturnem domu Krško ob-
daril otroke iz KS mesta Krško, Dolenja vas pri Krškem, Spodnji 
Stari Grad – Spodnja Libna, Zdole in Gora, v OŠ Brestanica pa ot-
roke iz KS Brestanica in Rožno – Presladol. V torek se je mudil v 
OŠ Leskovec pri Krškem, kjer je (v dveh delih) obdaril otroke iz 
KS Leskovec, Veliki Trn, Senuše, Veliki Podlog in Krško polje, v 
Domu XIV. divizije Senovo in v Kulturnem domu Podbočje, kjer 
je obdaril tamkajšnje predšolske otroke. Nocoj bo obiskal še OŠ 
Koprivnica in OŠ Raka ter razveselil tamkajšnje malčke. Skupaj 
bo letos obdaril 1471 otrok oz. vse predšolske otroke iz občine 
Krško, darila (letošnjega sestavljajo knjiga Zajčkov bralni kro-
žek, namizna igra na temo iz knjige, beležka Berem z Zajčkom, 
vse skupaj v platnenem bralnem nahrbtniku, ki ga lahko otro-
ci sami pobarvajo) in predstave z obdaritvami sofinancira Ob-
čina Krško, v programu prireditev in obdaritev pa sodelujejo še 
društva prijateljev mladine ter osnovne šole in vrtci.  P. P.

Dedek Mraz na turneji

Po predstavah in obdaritvah se mnogi otroci fotografirajo z 
dedkom Mrazom.
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V zdravstvenem centru 
Aristotel smo se odločili, 

da nekatere naše storitve 
še posebej približamo 

zainteresiranim zato smo 
vam v ta  namen pripravili 

dan odprtih vrat.

dr.med.,spec. plastične, rekonstr. in
 estet .kirurgije.

Lahko se testirate, ali ste intolerantni na hrano 
s posvetom nutricionista. Imunski sistem na 
določena živila reagira s prekomerno tvorbo 
protiteles igG. V krvi izmerjena količina pro-
titeles nam pove, katera živila najverjetneje 
povzročajo neprijetne simptome. Z umikom 
teh živil iz prehrane se stanje lahko izboljša že 
po nekaj dnevih. 
S posvetom nutricista se lahko testirajo tudi: 
vitamin D3 (25-OH), B12, E, B6, A in folna ki-
slina. Prav tako pa lahko opravite testiranje za: 

Predstavila vam bo načine laserskega po-
mlajevanja, injekcijske posege, s pomočjo 
katerih bo vaša koža napeta in gladka na 
področju prej obstoječih gub. Izvedele 
boste vse o botoksu, dermalnih hialuron-
skih polnilih, mezoterapiji.

TEA JEDLOVČNIK

MOJCA SIMONČIČ GODNIČ
dr. med., spec.dermatovenerologije

VABIMO VAS, DA SI 
REZERVIRATE 

TERMIN ZA 
DAN ODPRTIH 

VRAT NA:

(07) 49 03 000  
info@ aristotel.si

Zima je pravi čas za intimnejše, laserske 
posege, medicinsko hujšanje,  pripravo na 
poletje. Želene spremembe se ne zgodijo 
čez noč, zanje si je potrebno vzeti čas in jih 
doseči s pomočjo strokovnjakov. V ta namen 
bodo na DNEVU ODPRTIH VRAT z vami  
dermatologinja, kirurginja in nutricionistka. 
Na voljo vam bodo za vsa vaša vprašanja in v 
pomoč pri doseganju želenih ciljev.

V medicinskem centru Aristotel bomo ob 
dnevu odprtih vrat opravljali preglede 
pigmentnih znamenj in drugih kožnih 
izrastkov z dermoskopom. Izvajalibomo 
tudi preglede in svetovanje glede zdravljenja 
različnih kožnih bolezni kot npr. luskavice, 
dermatitisov, kožnih alergij, srbečice, suhe 
kože. Za brezkrbno poletje je z zdravljenjem 
dermatoloških bolezni priporočljivo pričeti 
že pozimi, saj lahko traja tudi več mesecev, 
preden dosežemo izboljšanje izgleda kože.

JELENA GLOGOVAC
nutricionistka

proteine, encime, hematološke preiskave, 
hormone, alergeni, test hemostaz, kronič-
nega alkoholizma, urinske preiskave, funk-
cionalne teste, metabolite in substrate, 
elektrolite, lipide, tumorske označevalce, 
hitre teste, preiskave blata, mikrobiološke 
preiskave, mikrobiološke virološke preiska-
ve, imunohematološke preiskave. Vse  faze 
oblikovanja jedilnika in spoznavanja živil pa 
potekajo skupaj z nutricionistom, ki vam bo 
v veliko pomoč pri vaših spremembah. 

VSI
POSVETI 

BREZPLAČNI!
(na dnevu odpr t ih vrat)

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 405 561

 STROKOVNA IZVEDBA MANSARD 
V NIZKOENERGIJSKEM STANDARDU

SREČNO!

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

Zahvaljujemo se vam za obisk in zaupanje 
ter želimo vse dobro v letu 2020. 

Kolektiv Hotela City 

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

 

UUstvarite, kar ste snovali. 
DDosegajte za kar ste se trudili. 

NNajdite, kar ste pogrešali. 
IIn živite, kot ste želeli. 
ZZ zaletom v novo leto! 

MMiirrnnee  bboožžiiččnnee  pprraazznniikkee  iinn  ssrreeččnnoo  nnoovvoo  lleettoo! 

Anton Simonišek s.p.
Gunte 8, Krško

Kontakt: 07 49 71 562

Želimo vam srečno, 
zdravo in uspešno novo leto!
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Četrtek, 19. 12.

• ob 10.00 v novih prostorih 
Centra za krepitev zdravja 
Brežice (1. nadstropje stav-
be na nogometnem stadio-
nu): predavanje »Kognitivni 
upad v starosti: pristopi za 
njegovo upočasnitev«

• ob 16.00 v MT Senovo: 
ustvarjalna delavnica

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljična urica pri 
Medvedku Sladkosnedu

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: predstava »Me-
deni čudež«

• ob 17.00 na Radeški tržni-
ci: druženje; ob 19.00: raz-
stava jaslic

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje novoletne 
razstave Društva likovnikov 
Krško OKO

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: slavnostna prireditev 
»10 let krških mažoretk«

• ob 18.30 v grajski kleti Po-
savskega muzeja Brežice: 
otvoritev novoletne razstave 
Društva likovnikov Brežice

• ob 18.00 v dvorani Glas-
bene šole Brežice: božično-
-novoletni koncert učencev 
Glasbene šole Brežice  

Petek, 20. 12.

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: odprtje razstave »Jan 
Palach 69«

• ob 17.00 v NC Intermarket 
Brežice: novoletni vrtiljak s 
prihodom Božička

• ob 17.00 na Tamalem plac 
v Kostanjevici na Krki: 
praznično dobrodelno dru-
ženje

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: božične risanke

• ob 17.00 pri župnijski 
cerkvi v Boštanju: prižig no-
voletnih lučk

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
koncert Katje Glas z gosti

• ob 18.00 v Trubarjevem 
hramu Loka pri Zidanem 
Mostu: enološko-družabni 
večer z Jankom Kobalom

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: klavirski koncert 
»Tatjani«, koncert učencev 
GŠ Laško – Radeče v sodelo-
vanju z godalnim orkestrom 
Strunikat

• ob 18.00 v MC Sevnica: 
podjetniški večer »Magic 
planner« s Katarino Račič

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

• ob 18.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kostanje-
vici na Krki: Bojan Kovačič 
in grafična šola v Narodni 
galeriji

kam v posavju
še Dobra energija v Rade-
čah: praznični nastop otrok 
iz Vrtca Radeče

• ob 16.00 v večnamenski 
dvorani Podružnične šole 
Svibno: obisk dedka Mraza

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: koncert nekda-
njih učencev Glasbene šole 
Sevnica

• ob 18.30 v dvorani Glas-
bene šole Brežice: koncert 
nekdanjih učencev Glasbe-
ne šole Brežice

Torek, 24. 12.

• ob 11.00 pri TRC Savus v 
Radečah: potop penine v 
Savo

• ob 23.00 na prostoru pod 
župnijsko cerkvijo sv. Mar-
ka v Cerkljah ob Krki: žive 
jaslice

Sreda, 25. 12.

• ob 18.00 v športni dvorani 
Radeče: tradicionalni božič-
no-novoletni koncert Pihal-
nega orkestra radeških pa-
pirničarjev

• ob 18.00 na prostoru pod 
župnijsko cerkvijo sv. Mar-
ka v Cerkljah ob Krki: žive 
jaslice

• ob 18.00 v farni cerkvi sv. 
Petra v Bistrici ob Sotli: bo-
žični koncert Mešanega pev-
skega zbora Bistrica ob Sotli 
pod vodstvom  Špele Draš-
ler in otroškega cerkvene-
ga pevskega zbora pod vod-
stvom Milene Kunej 

• ob 18.00 v župnijski cerkvi 
na Veliki Dolini: tradicional-
ni božični koncert Moškega 
pevskega zbora Slavček Ve-
lika Dolina z gosti

• ob 18.00 v cerkvi Povišanja 
sv. križa Boštanj: 30. jubilej-
ni božični koncert MePZ Žu-
pnije Boštanj

Četrtek, 26. 12.

• ob 7.30 pri baru Trubarjev 
hram v Loki: decembrski po-
hod na Veliko Kozje

• ob 10.00 pri spomeniku za 
samostojno Slovenijo v Ra-
dečah: proslava ob dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Krško: regijska proslava ob 
dnevu samostojnosti in eno-
tnosti

• ob 17.00 v dvorani KS Kr-
ška vas: 12. božično-novo-
letni koncert KD Ivan Kobal 
Krška vas

• ob 18.00 v župnijski cerkvi 
sv. Marije Vnebovzete v Kop-
rivnici: koncert MePZ Vinea 
Kozje »Božična skrivnost«

• ob 18.00 v telovadnici OŠ 
Blanca: božično-novoletni 
koncert KD Godba Blanški 
vinogradniki

• ob 19.00 na prostoru pod 
župnijsko cerkvijo sv. Mar-
ka v Cerkljah ob Krki: žive 
jaslice

Petek, 27. 12.

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: komično-romantični 
muzikal »Ljubezenske pre-
vare«

• ob 19.30 v telovadnici OŠ 
Milana Majcna Šentjanž: 
božično-novoletni kon-
cert Godbe SŽ s počastit-
vijo 20-letnice delovanja 
Društva rejcev in ljubiteljev 
konj Šentjanž

Sobota, 28. 12.

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

• ob 11.00 v NC Intermar-
ket Brežice: robovlaki z obi-
skom dedka Mraza

• ob 18.00 v dvorani MC Bre-
žice: božično-novoletni kon-
cert otroškega pevskega 
zbora Lučke iz Kapel

• ob 18.00 na prostoru pod 
župnijsko cerkvijo sv. Mar-
ka v Cerkljah ob Krki: žive 
jaslice

• ob 18.45 v cerkvi sv. Niko-
laja v Sevnici: koncert bo-
žičnih pesmi pevske skupi-
ne Encijan

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
freestyle comedy Aloha – Ta-
dej Toš

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: akustični koncert 
Siddharte »Nomadi«

• ob 20.00 v Klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: jam 'sešn'

Nedelja, 29. 12.

• ob 17.00 v cerkvi sv. Pe-
tra v Radečah: božični kon-
cert vokalno-instrumental-
ne skupine Sv. Peter Radeče

• ob 17.00 v vaški cerkvi na 
Logu pri Sevnici: božično-
-novoletni koncert vokalne 
skupine Amabile z  gosti Ko-
ledniki z Rake

Ponedeljek, 30. 12.

• od 16.00 dalje na Trgu Ma-
tije Gubca v Krškem: Sil-
vestrski dnevi v Krškem 
– otroški program ter kon-
certa zasedb D'Palinka in 
Pop Design

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
6. gala novoletni koncert – 
Slovenski oktet

• ob 21.30 v mestnem je-
dru Brežic: Brežice, moje 
praznično mesto – koncert 
ansambla Modrijani

Torek, 31. 12.

• ob 17.00 v centru Sevnice: 
silvestrovanje za najmlajše; 
ob 22.00: silvestrovanje na 
prostem z Ansamblom Roka 
Žlindre

• od 22.00 dalje na Trgu Ma-
tije Gubca v Krškem: Sil-
vestrski dnevi v Krškem 
– silvestrovanje s skupino 
Džuboks

• od 22.00 dalje v mestnem 
jedru Brežic: Brežice, moje 
praznično mesto – silvestro-
vanje z ansamblom Modrija-
ni
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        Vabi na 
večer slovenskih ljudskih pesmi in zgodb

DO KONCA SVOJIH DNI
   s pripovedovalsko-glasbeno zasedbo
Rebeka Bogataj (vokal, perkusije), Urša Mihevc (vokal, perkusije), 
Danijel Bogataj (vokal, violina, kitara, mandolina), Blaž Podobnik 
(vokal, harmonika, kitara), Maša Budič (pripoved, flavta) in  
Nina Milavec (pripoved).

     Nedelja, 22. 12. 2019, 17:00,
             
               Vstop prost.

• ob 21.00 v MC Krško: Kifl 
fešta Posavje, nastopajo: 
An'ene, Lumberjack in Joc-
ker out

Sobota, 21. 12.

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

• ob 10.00 v MC Sevnica: 
sprehod med policami in 
peka vafljev

• ob 17.00 v Prosvetnem 
domu Vrhovo: obisk dedka 
Mraza

• ob 17.00 pri nekdanjem Me-
tallesu v Radečah: pohod z 
baklami na Svinjski rt

• ob 18.00 v Športnem domu 
Sevnica: tradicionalni božič-
no-novoletni koncert Godbe 
Sevnica z gostom Urošem 
Peričem

• ob 18.00 v Domu krajanov 
Čatež ob Savi: božični kon-
cert KUD Anton Kreč Čatež 
ob Savi

• ob 18.00 pri cerkvi sv. Tro-
jice v Kapelah: Advent v Ka-
pelah – otroške žive jaslice

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: koncert in praznovanje 
30-letnice poučevanja in 
47-letnice opernega in kon-
certnega dela Cynthie Han-
sell-Bakić

• ob 20.00 v Domu PORP v 
Radečah: Jamajška noč – 
Trije levi

• ob 21.00 v Klubu Metulj 
v Bistrici ob Sotli: koncert 
skupine Dežurni krivci in 
Andreja Boštjančiča – Rude

Nedelja, 22. 12.

• ob 10.00 (do 16.00) v par-
ku Trubarjevega doma upo-
kojencev Loka: božično no-
voletna tržnica

• ob 16.00 v športni dvora-
ni Radeče: občinski karate 
turnir

• ob 17.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: večer 
slovenskih ljudskih pesmi in 
zgodb »Do konca svojih dni« 
s pripovedovalsko-glasbeno 
zasedbo Bajaté

• ob 17.00 v župnijski cerkvi 
sv. Marka v Cerkljah ob Krki: 
predbožični koncert MePZ 
Cerklje ob Krki z gosti

• ob 17.00 na trgu v Loki pri 
Zidanem Mostu: prižig lučk 
z MePZ Zvon in prihodom 
dobrega moža

• ob 18.00 v večnamenski 
dvorani hotela Toplice v 
Termah Čatež: božični kon-
cert Pihalnega orkestra Ka-
pele, gostji: Tereza Kesovija 
in Nuša Derenda

Ponedeljek, 23. 12.

• ob 9.00 v Centru za starej-

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 

KRŠKO – V teh dneh so kar tri skupine krških skavtov po 
podjetjih in ustanovah nosile luč miru iz Betlehema, ena med 
njimi pa je kot vsako leto obiskala tudi uredništvo Posavskega 
obzornika. Ob tem so prebrali letošnjo poslanico luči miru, 
katere naslov je Ne boj se goreti!, v njej pa med drugim piše: 
»Nikoli ne moreš ugajati vsem, a zame boš vselej dovolj 
dober, ker te imam rad. Ko to sprejmeš in v svetlobi plamena 
pogledaš sočloveka, vidiš, da je tvoj brat in ne nasprotnik, 
tvoja sestra in ne sovražnica.« Ob koncu obiska so skavti še 
zapeli in nam voščili vse dobro v novem letu. P. P.
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BREŽICE – Na šesti praznični rokodelski tržnici, ki se je deset 
dni pred božičem odvijala na brežiškem grajskem dvorišču, so 
obiskovalci na praznično okrašenih stojnicah, ki so še posebej 
prišle do izraza ob mraku, zagotovo našli prava darila za obda-
rovanje svojih najdražjih. Potekale so tudi še nekatere druge de-
javnosti v grajskih prostorih. Izbira na kar 26 stojnicah je bila pe-
stra: od vezenin, izdelkov iz blaga, torbic, igrač, voščilnic, nakita, 
kvačkanih izdelkov, pletenin, toplih oblačil, vzglavnikov, lesenih 
glavnikov do ročno izdelanega, unikatnega nakita, čajev, mazil, 
medenjakov, lectovih izdelkov in drugih sladkih dobrot. Stojni-
ci je imela tudi OŠ Brežice, na eni od njih je prispevke nameni-
la projektu Mirno morje 2020. Poleg tega so zaposleni v muzeju 
pripravili tudi animacijsko delavnico poznavanja dediščine kr-
škopoljskega prašiča, ki je potekala v okviru projekta »Črno-be-
lo bogastvo s Krškega polja – samooskrbna, podjetniška in turi-
stična priložnost«. Najmlajši so se lahko skupaj z Dobrim možem 
posladkali s slastnimi prašički – srečenosci, ki so jih ustvarjali 
na sladki ustvarjalnici. Vmes je potekalo tudi javno vodstvo po 
razstavi Nevenka in sošolci z Nevenko Rušković in direktorico 
muzeja Alenko Černelič Krošelj. Za praznično glasbeno vzduš-
je je skrbel lajnar Vlado Nunčič.  R. R.

V muzeju že praznično vzdušje

Praznično okrašene stojnice so prišle še posebej do izraza, 
ko je padel mrak.

Vesel božič in 
srečno novo 
leto!

SPOŠTOVANE OBČANKE IN OBČANI 
OBČIN KRŠKO, BREŽICE 

TER VSEH OSTALIH POSAVSKIH OBČIN.

Ob prihajajočih božičnih praznikih Vam kot vsako leto tudi letos 
želimo obilo miru in družinske sreče v želji, da sporočilo božiča ostane 
v naših srcih sleherni dan v prihajajočem letu. Naj bo leto, ki prihaja, 

srečno, polno, pogumno in strpno, z obilo priložnostmi za vse, 
ki z optimizmom zremo v novo leto 2020. 

Srečno!
V imenu vodstva stranke ROK: predsednik stranke in občinskega odbora Brežice 

ter občinski svetnik Marijan Žibert, predsednik občinskega odbora Krško 
in podpredsednik stranke ROK David Imperl, podpredsednica stranke ROK Mateja Zupan 

ter svetnik občinskega sveta Krško Luka Gramc.

Stranka ROK kot odprta, široka, neideološka stranka vabi vse podobno misleče, da se nam pridružite in skupaj z nami sooblikujete 
program za kvaliteto življenja v naših občinah. Vse vaše misli, ideje in pripombe nam lahko posredujete tudi po elektronski pošti na 

info@stranka-rok.si.

Prvi del dogodka je bil namen-
jen otrokom. Tako se je sko-
zi staro Krško sprehodila po-
vorka z dedkom Mrazom in 
Ledeno kraljico. Dedka Mraza, 
ki se je peljal na konjski vpre-

gi Konjeniškega kluba Krško in 
v spremstvu Bohorske konje-
nice, so kot snežinke spremlja-
le plesalke oddelka za sodob-

SEVNICA – 4. decembra zvečer so se najmlajši udeleženci poho-
da »Z lučkami na grad« podali v spremstvu staršev, dedkov in ba-
bic v soju bakel in ročno izdelanih lučk v steklenih posodicah na 

kratek pohod iz starega mestnega jedra na sevniški grad. V lepo 
okrašenem in osvetljenem grajskem parku je obiskovalke in obi-
skovalce sprejel grof Moscon (Sinjo Jezernik) s soprogo, ki sta 
nato goste popeljala v atrij gradu, kjer se je odvil kratek kulturni 
program OŠ Boštanj. Vse lepo v prihajajočih prazničnih dneh sta 
nato kot dobra gostitelja voščila direktorica KŠTM Mojca Per-
novšek in župan Srečko Ocvirk, ki je nato tudi prižgal praznič-
ne luči v mestu.  S. R., foto: J. Hvala

V soju bakel in posebnih svetil 

Pohod z Glavnega trga na grad Sevnica postaja tradicionalna 
prireditev v prazničnem decembru.

Praznični večer v starem Krškem
KRŠKO – Staro mestno jedro Krškega je minulo soboto ponovno oživelo v znamenju Prazničnega viken-
da, osrednje decembrske prireditve v mestu v organizaciji Centra za podjetništvo in turizem Krško, Občine 
Krško in KS mesta Krško.

ni ples Glasbene šole Krško, ki 
so nato na osrednjem prizoriš-
ču pri občini tudi zaplesale, Le-
dena kraljica in njeni ledeni ar-
tisti pa so odigrali predstavo za 
otroke.

Medtem so ponudniki, od ku-
linaričnih do raznih rokodel-
skih, na ulici od občine proti 
Hočevarjevemu trgu pripra-

vili praznično obarvane stoj-
nice, med katerimi so se lahko 
sprehodili številni obiskovalci 
zdaj že tradicionalnega decem-
brskega dogodka v Krškem. V 
večernem delu dogodka se je 
množica zgrnila pod oder, na 
katerem so za zabavo poskr-
beli znani slovenski glasbeni-
ki Isaac Palma, Manca Špik 

ter Dejan Vunjak in Brendije-
ve barabe.

Prazničnemu dogajanju so se 
pridružili tudi v Mestnem mu-
zeju Krško z Muzejsko praz-
nično ustvarjalnico ter JSKD 
in KUD Liber z delavnico izde-
lave lectovega srca v Mencin-
gerjevi hiši. P. Pavlovič

Skozi staro Krško se je na konjski vpregi popeljal dedek Mraz 
s spremstvom (foto: P. P.).

Množico je prvi zabaval Isaac Palma (foto: Maja Peranović).

CERKLJE OB KRKI – OŠ Cerklje 
ob Krki je 5. decembra pred ga-
silskim domom v Cerkljah or-
ganizirala dobrodelni dogodek 
Čarobni december, na kate-
rem so zbirali sredstva za šol-
ski sklad. Na praznično okra-
šenih stojnicah so bili na voljo 
kolo sreče, pri katerem so na 
pomoč kot sponzorji in dona-
torji priskočili številni samos-
tojni podjetniki ter podjetja iz 
lokalne skupnosti in širše, ter 
izdelki učencev, učiteljev, vzgo-
jiteljic, prostovoljcev in članov 
šolskega sklada, stojnico s to-
plimi napitki je imelo tudi DPM 
Cerklje ob Krki. Kot nam je raz-
ložila predsednica šolskega 
sklada Andreja Ninković, so 

Čaroben decembrski dan

se v tem šolskem letu odloči-
li, da v okviru šolskega sklada 

organizirajo več manjših do-
brodelnih dogodkov. Sredstva 

za šolski sklad niso namenjena 
samo za nadstandardne dejav-
nosti, kot so izleti, ampak tudi 
za didaktični material in druge 
pripomočke, ki jih šola in vrtec 
nujno potrebujeta. »Sredstva 
pridobivamo na različne na-
čine – s pomočjo sponzorjev, 
donatorjev, prispevkov star-
šev, akcij zbiranja papirja, ak-
cije prispevkov učencev 'Šolski 
sklad ni zaman' in dobrodelnih 
dogodkov. Člani šolskega skla-
da v sestavi staršev in učiteljev 
se zavzemamo za načrtovanje 
prilivov, pridobivanje sredstev 
in informiranje vseh staršev. Že 
vrsto let v okviru interesne de-
javnosti 'Prostovoljci' izdeluje-
mo različne izdelke za dobro-
delne dogodke. S svojim delom 
kažemo in učimo otroke vred-
note dela – prostovoljnosti in 
dobrih del,« nam je povedala. 
Na dogodku Čarobni december 
so skupaj z donacijami na kon-
cu zbrali 2450 evrov.
  R. R.

Stojnica s kolesom sreče
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Človek svoj svet (so)ustvarja z drugimi ljudmi

Piše: Dr. Božidar Veljković

Lepo je ceniti sebe, verjeti 
vase, še lepše je biti sposoben 
skrbeti zase. Dobro je biti sebi 
prva skrb, toda mera tega in-
dividualizma mora biti do-
ločena s potrebami sočlove-
ka, če mislimo ostati še naprej 
družbena bitja. Od Platona 
naprej velja, da ima človek dve 
možnosti: ali je družbeno bitje 
ali žival – glede na to, da Bog 
ne more biti. Vendar vse, kar 
posameznik je, je to samo zato, 
ker je družbeno bitje. Ideolo-
gija individualizma in sodoben 
pobeg v zasebnost kot edino 
in varno zatočišče svobode je 
proces odpovedovanja člove-
ka samemu sebi in zanikanje 
svojega bistva. Gre za odtu-
jevanje, ki se kaže v pomanj-
kanju socialne ljubezni do so-

ljudi in tudi nerazumevanju 
pomena socialnega okolja, 
kateremu se moramo zahva-
liti oziroma ga lahko krivimo 
za vse to, kar smo. Treba se je 
torej sprijazniti z dejstvom, 
da svoje sreče ali nesreče ne 
ustvarjamo sami, ampak ju 
(so)ustvarjamo z drugimi. Če 
ne bi bilo tako, lepote ali bo-
lečine medčloveških odnosov, 
ki se imenujeta socialna ljube-
zen oziroma sovraštvo, nikoli 
ne bi spoznali. 

Človek nikoli ni bil toliko 
odvisen od drugih ljudi

Skoraj neverjetno je, da mate-
rializirani dosežki znanosti, ki 
naj bi razširjali meje človekove 
individualne svobode, v bistvu 
dosegajo nasprotne učinke. 
Danes smo povsod nadzoro-
vani, spremljani in nikjer ni 
kotička, kamor bi se dejansko 
skrili v toliko želeno zaseb-
nost. Človek nikoli ni bil toli-
ko odvisen od drugih ljudi in 
hkrati nikoli ni bil toliko ne-
močen oziroma funkcional-
no nesposoben kot danes. Ne-
koč je bil sposoben, da si sam 
z razumnim sodelovanjem z 
naravo zagotovi vse potrebno 
za življenje. Danes mu mleko 
dajejo marketi in ne več kra-
ve ali ovce. Bioloških kokošjih 
jajc ne nesejo več kokoši, am-

pak neka teta Anka!? Posame-
znik je bil obenem vremenar, 
zdravnik, veterinar, bioteh-
nik, gradbenik in varnostnik, 
torej sposoben, da obvladuje 
pogoje svojega lastnega življe-
nja. Zmotno smo prepričani, 
da danes vemo veliko več, kot 
so vedeli v preteklosti. In rav-
no ta »nesposobnost« posa-
meznika, da obvladuje pogo-
je svojega življenja, napotuje 
na povezanost ljudi, ki zago-
tavlja človeka dostojno eksis-
tenco vsakemu posamezniku. 

Danes so najbolj obiskani te-
čaji in delavnice, ki poveliču-
jejo pomen ega in individual-
nost ter pod pretvezo učenja 
o tržni konkurenčnosti pro-
movirajo premagovanje, moč 
in oblast enega posameznika 
nad drugimi. Takšna slika o 
nas ni stanje, ampak diagno-
za. Mistična misel o posame-
zniku kot samostojnem, in 
vsemogočem bitju v silicijevi 
dobi ne drži.   
 
Človek je ljubeče bitje in ima 
potrebo, da z različnimi obre-
di praznovanja oziroma vzvi-
šenega odnosa do določenih 
stvari, dejstev in pojavov iz-
kazuje svoj čustveni odnos 
do le-teh. Ljubezen, o kateri 
govorimo, ni nič drugega kot 
priznavanje lastne »nesposob-

nosti« in iskanje potrebe po 
sočloveku, s katerim postaja-
mo svobodni in sposobni vpli-
vati na lastno usodo. Gre torej 
za energijo, ki povezuje z nevi-
dno močjo in ustvarja svobod-
no okolje sožitja, kjer ljudje 
lahko dihajo, živijo in obsta-
jajo. Ljudje smo fizična oziro-
ma biološka ter tudi umna, du-
hovna in predvsem čustvena 
bitja. Smo pač bitja, ki so na-
potena na stalno medsebojno 
komunikacijo, sicer se izobči-
mo iz graditve sveta, kakršne-
ga si želimo. Najpogostejša 
vrsta socialne ljubezni, ki po-
vezuje ljudi in jim prinaša za-
dovoljstvo, je prijateljstvo. Pri-
jateljstvo je aktivna in močna 
čustvena vez med osebama, 
ki sta si podobni po stališčih, 
potrebah in po čustvenem od-
zivanju na dogodke v okolju 
ter vrednotenju življenja. 

Najbolj učinkovita 
je energija ljubezni

Najpomembnejši gradnik člo-
veku prijaznih odnosov in 
ugodnega okolja je zagotovo 
empatični odnos, ki ne pome-
ni zgolj zaznavanje čustev dru-
ge osebe, temveč tudi označu-
je emocionalno vključenost, 
povezovanje in razumevanje 
drugačnosti. Pa smo spet tam. 
Vse povedano zaobjema in 

vključuje pojem socialne lju-
bezni. Gre za to, da komunici-
ranje med ljudmi ni zgolj »fi-
zikalni« pretok ter izmenjava 
informacij in izkušenj, tem-
več je to tudi energijski pro-
ces. Gre torej za srečanje ener-
gij dveh bitij, ki pa vsaka po 
svoje vplivata na oblikovanje 
počutja onega drugega. Dru-
gače povedano, stvarnost, ki jo 
živimo, ni samo naša, ampak 
je rezultat odnosov, ki jih ima-
mo z drugimi. Najbolj učin-
kovita energija v procesu 
osrečevanja ljudi je zagoto-
vo energija ljubezni. Seveda, 
mislimo ljubezen kot univer-
zalni kozmični princip ustvar-
janja in trajanja življenja. Zato 
je to najlepše čustvo ženske-
ga spola. 

Kakor koli jo razumemo, je 
ljubezen izhodišče lepega, 
je upanje, zaupanje, občutek 
pripadanja, vera in radost ter 
dejavnik sreče ljudi. Je v vsem 
okrog nas in vse je v ljubez-
ni, sicer sveta ne bi bilo in vse 
bi bilo nič. Danes pa obstaja 
predvsem JAZ in MOJE, lju-
bezen pa se odziva na MI in 
NAŠE. 

Sleherno obdobje v zgodovini 
človeštva je ustvarilo svoj je-
zik ljubezni. Večina naših da-
našnjih problemov je nastala 

zaradi tega, ker nismo ustva-
rili svojega načina govorje-
nja v jeziku ljubezni (spošto-
vanje, empatija, solidarnost). 
Ljudem je veliko lažje ljubi-
ti človeštvo kot prvega sose-
da. Posameznik ima fikcijo, da 
živi sam, a je njegovo doživlja-
nje stvarnosti vedno slika od-
nosa z drugimi. Kako malo je 
treba, da je človek srečen in 
ravno to malo vedno zmanj-
ka, samo zato, ker spregleda-
mo sočloveka. 

»Svetinje«, v katere smo za-
zrti danes – zmaga, uspeh, 
»ugled«, denar in moč, nam 
meglijo pogled. Pogosto na-
robe mislimo, da so vse naj-
večje vrednosti in dobrine 
tega sveta vedno nekje da-
leč stran od nas. Običajno se 
nam dozdeva, da vse dobro in 
človeškim čutilom ugodno ne 
stanuje v naši bližini. Zvezde 
menda nikoli ne bi bile tako 
čudežno lepe, če ne bi bile 
tako daleč. Po tem miselnem 
vzorcu se začenjajo vse bajke, 
toda to življenje je naše in v 
njem velja sobivati in človeku 
biti človek. Nalijmo si kozarec 
dobrega vina in nazdravimo 
sočloveku, s katerim vstopa-
mo v novo leto oz. začenjamo 
nov krog okoli sonca. Srečno! 

Pregovor, da je »človek kovač svoje sreče«, smo najbrž mnogokrat slišali in se z njegovim sporočilom tudi strinjali. Veliko je še drugih podobnih pregovorov z ena-
kim sporočilom: razen nase ne računaj na nikogar drugega. Pa je res tako? 
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Festival piva Poletni spin malin

Družinski piknik v parku

Festival Okusi Posavja

Dogodki na tržnici Videm

Praznični vikend v mestnem jedru

Poslovni dogodki

Kolektiv Centra za podjetništvo 
in turizem Krško
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Geslo 24/2019 številke:

ŽIVIM ZDRAVO – KUPUJEM BIO

Nagrade, ki jih podarja Bioprodajalna Norma, prejmejo:

1. nagrada:  bon v vrednosti 30 €; 
 Mojca Kožar, Hotemež
2. nagrada:  bon v vrednosti 20 €; 
 Renata Jordan, Sajevce
3. nagrada:  bon v vrednosti 10 €; 
 Renata Vene, Krško

Gesla velike nagradne praznične križanke pošljite do petka, 3. januarja, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križanka“. Med reševalci s pravilnimi 

rešitvami bomo izžrebali dobitnike naslednjih lepih nagrad:

1. in 2. nagrada:  degustacijski meni za dve osebi v Gostilni Repovž v Šentjanžu
3. in 4. nagrada:  degustacijski meni za dve osebi v Gostilni Kunst v Krškem
5. in 6. nagrada:  degustacijski meni za dve osebi v Gastro pubu Splavar v Brežicah
7. in 8. nagrada:  nedeljsko kosilo za dve osebi v Gostišču Jež na Jagnjenici
9., 10. in 11. nagrada:  knjiga Postelja iz knjig (Založba Neviodunum)
12. in 13. nagrada: knjiga Potepanja po gorah (Založba Neviodunum)
14. in 15. nagrada:  knjiga Dober dan, resničnost! (Založba Neviodunum)
16. in 17. nagrada:  Almanah občine Krško 2019 (Založba Neviodunum)
18., 19. in 20. nagrada:  komplet otroških slikanic Brinove zgodbe (Založba Neviodunum)

www.PosavskiObzornik.si
Naj bo praznični čas spodbuda za ustvarjalno, 
uspešno, zdravo, iskrenih in srečnih trenutkov 

polno novo leto 2020.

www.PosavskiObzornik.si
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Aljoša Molan iz Krškega in 
Uroš Dragar iz Radeč, poslov
na partnerja in dolgoletna pri
jatelja, sta se več let poigravala 
z idejo, kako prispevati k oživitvi 
starega mestnega jedra. Lotila 
sta se že mnogo skupnih pro
jektov, poslovnih in družabnih, 
ideja za kavarno pa je zaživela 
pred leti, ko so se začele tudi s 

strani Občine Krško odvijati dejavnosti za oživitev mestnega 
jedra. Tako se Molan na tem mestu zahvaljuje pristojnim na 
Občini za posluh za drugačnost in pojasnjuje: »Vsekakor si 
Krško zasluži obuditev starih meščanskih navad, razvad in 
ritualov, kot je na primer posedeti ob skodelici dobrega čaja 
ali kave, se posladkati s slaščicami iz naravnih sestavin in 
dnevno svežimi sendviči, v miru prebrati lokalni časopis Po
savski obzornik in si v hitrem tempu življenja vzeti čas zase.« 
Kavarna je tankočutno opremljena s pohištvom in stensko 
dekoracijo, pritajena svetloba ob večerih pa še poudari nje
no toplino in prijetnost. 

V veselem decembru je odprta vse dni v tednu, od ponedelj

ka do četrtka od 7.00 do 22.00, ob petkih in sobotah od 7.00 
do 1.00, ob nedeljah pa vas pričakujejo med 7.00 in 17.00. 

Z novim letom v Zvezdi pripravljajo tematske večere s kul
turnim in družabnim programom, saj želijo ravno z organiza
cijo različnih dogodkov obuditi občutek meščanskosti, kot 
so ga imeli Krčani v časih pred več desetletji, ko so si ljudje 
še vzeli čas, se ustavili in pokramljali z mimoidočimi in ob 

naključnih srečanjih s prijatelji posedeli v kavarni. Ta obču
tek danes ljudje vse bolj pogrešajo in iščejo, saj je srečevanje 
s prijatelji v prijetni kavarni nekaj, česar si vsakdo želi in ne 
nazadnje tudi potrebuje.

 Poiščite nas na          in

Prava meščanska kavarna v Krškem 

Kavarna Zvezda – pridih drugačnosti
V starem mestnem jedru Krškega je konec novembra po osmih letih zopet odprla vrata Kavarna Zvezda. Verjetno se je mnogi še spominjate, saj je bila več 
kot deset let stičišče mladine in mladih po srcu. Že takrat je bila malce drugačna in tudi sedaj nas ni pustila ravnodušnih, pravzaprav lahko že z vstopom v 
kavarno začutimo poseben občutek starega mestnega utripa.

Kavarna Zvezda v starem Krškem Višnjeva zvezda
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Vesel božič in srečno novo leto 2020 
vam želimo 

poslanec Igor Zorčič,  
svetniška skupina SMC in  

Lokalni odbor SMC Brežice. 

                             
                            V ponedeljek, 23.12.2019, od 10.00 do 12.00 ure 

                             vabljeni na kavo ali čaj 
                            k poslancu v poslansko pisarno v avli UE Brežice.   
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Skupni projekt posavskih knji-
žnic vsako leto poteka med 21. 
marcem, svetovnim dnevom 
poezije, in 20. novembrom, 
dnevom slovenskih splošnih 
knjižnic. Tudi letos so knjižni-
čarji bralcem v branje priporo-
čili 40 knjig, od tega 30 lepo-
slovnih del, pet pesniških zbirk 
in pet esejističnih del. »V nabor 
priporočilnega branja se ved-
no trudimo zajeti novejšo knji-
žno produkcijo in čim večje 
število slovenskih založb. Po-
udarek je seveda na pretežno 
novih avtorjih, ki jih še nismo 
brali, ter ob tem na čim širšem 
prikazu književnosti različ-
nih narodov. Prav tako po-
sebno pozornost namenjamo 
slovenskim pisateljem, v leto-
šnjem izboru smo jih tako bra-
li 16, poleg njih pa še 24 tujih 
avtorjev 16 različnih narodno-
sti, zastopanih je bilo 22 raz-
ličnih slovenskih založb,« je o 
projektu povedala krška knji-
žničarka Renata Vidic. 

Še vedno beležijo dobre od-
zive bralcev. Skupno števi-
lo izposoj predlaganih knjig v 
vseh treh knjižnicah je bilo le-
tos okoli 2500, bralo je več kot 
150 Posavcev, knjižno nagra-
do, ki si jo z branjem prislužijo 
tisti, ki oddajo pet izpolnjenih 
knjižnih kazalk o prebranem, 
pa je prejelo 86 bralcev (52 v 
Krškem, 12 v Brežicah in 22 
v Sevnici). »V knjižnicah z ve-
seljem opažamo, da naši člani 
vse več izbirajo in berejo slo-
venske avtorje, tudi zato so 
bile med najbolj izposojanimi 
knjigami prav takšne, na pri-
mer roman Resnica ima tvoje 
oči avtorja Sama Ruglja, Po-
godba Mojce Širok, Košček 
čokolade v pasji dlaki Moni-
ke Žagar, Prva dama Stanke 
Hrastelj, Postelja iz knjig Sil-
va Mavsarja, Trinajsti mesec 
Nataše Rogelj ter Druga pre-
teklost Vinka Möderndorfer-
ja. Med tujimi avtorji, zajetimi 
v izbor, pa so bili največkrat 
izposojani Zahar Prilepin z 
romanom Samostan, Velibor 
Čolić z zbirko kratkih zgodb 
Sarajevski omnibus in Jaume 

Najraje berejo slovenske avtorje
POSAVJE – V Valvasorjevi knjižnici Krško, Knjižnici Sevnica in Knjižnici Brežice so v drugi polovici novem-
bra zaključili deveto sezono skupnega bralnega projekta Posavci beremo skupaj. Knjižne nagrade za vsaj 
pet prebranih knjig s priporočenega seznama 40 knjižnih del si je prislužilo 86 bralcev.

Cabré z romanom Sodnik. Če 
opazujemo po številu izposoj, 
je bila marsikatera knjiga mor-
da še vedno spregledana in si 
želimo, da se branje izpostav-
ljenih knjig z novembrskim da-
tumom vendarle ne bo zaklju-
čilo in bodo knjige med bralci 
krožile še naprej,« še pove Vi-
diceva.

Literarno-kitarski večer 
v krški knjižnici

V Valvasorjevi knjižnici Kr-
ško je 19. novembra napo-
vedani gost zaključnega li-
terarnega večera, literarni 
komparativist, pesnik, esejist 
in prevajalec Uroš Zupan, v 

zadnjem trenutku zaradi bo-
lezni sicer odpovedal prihod 
v Krško, zato so v knjižni-
ci pripravili malce drugačno 
prireditev. Odlomke iz Zupa-
novih del sta brala knjižničar-
ja Vilko Planinc in Renata Vi-
dic, s kitarskimi skladbami pa 
je vzdušje popestril Miha Ko-
retič. Vidiceva je nato pode-
lila knjižne nagrade bralcem, 
ki so sodelovali v letošnjem 
projektu Posavci beremo sku-
paj. Uvodoma sta obiskovalce 
prireditve nagovorili direkto-
rica knjižnice Urška Lobni-
kar Paunović in podžupanja 
Ana Somrak, ki je poudarila, 
da je Občina Krško branju pri-
jazna občina, kar potrjuje tudi 

leta 2017 podeljen istoimen-
ski naziv.

V Sevnici Samo Rugelj …

Gost zaključnega večera 20. no-
vembra v Knjižnici Sevnica je 
bil dr. Samo Rugelj, publicist, 
založnik, urednik revije Bukla, 
ljubiteljski tekač in hribolazec, 
avtor monografij o knjižnem 
založništvu ter izpovednih 
knjig na temo teka in planin-
stva. Njegov leposlovni prve-
nec, Resnica ima tvoje oči, je 
bil uvrščen na letošnji seznam 
in je bil poleg romana Pogod-
ba Mojce Širok med največ-
krat izposojenimi v Knjižnici 
Sevnica v času trajanja bral-
nega projekta.  Z romanom je 
prvič prestopil meje resnične-
ga in govori o bivanju posame-
znika v današnjem času, kako 
preživeti čas upokojitve, kako 
preživeti čas do konca življe-
nja. V sproščenem pogovoru 
z urednikom romana Orlan-
dom Uršičem so obiskovalci 
izvedeli, da se je Rugelj kljub 
uspešnemu delu v farmacevt-
ski industriji odločil za dokto-
rat iz založniških ved in tudi 
za življenje, posvečeno filmu 
in knjigi, tako poklicno kot lju-
biteljsko. 

… v Brežicah Izar Lunaček

V brežiški knjižnici so zaključ-
no prireditev projekta 28. no-
vembra organizirali v zna-
menju pisane besede, ki se 
prepleta s filozofsko mislijo, 
ter gostili dr. Izarja Lunačka. 
Pri njem beseda ni le pisana, 
temveč upodobljena tudi z ri-
sano podobo. Ta prepletenost 
ga spremlja že celo življenje, 
saj se je že z izbiro študija od-
ločil za slikarstvo ter dvopred-
metni študij filozofije in pri-
merjalne književnosti. V svoji 
doktorski disertaciji se je osre-
dotočil na povezavo humorja 
in religije, danes pa nadaljuje 
svoje stripovsko ustvarjanje v 
smeri humorja. Predstavljena 
knjiga Müsli in rüsbe je nasta-
la kot zbirka prispevkov bloga, 
ki ga je pisal za spletno obliko 
časnika Delo. V njej se dotak-
ne veliko raznolikih tematik, 
tako družbenih in političnih 
kot tudi povsem živ ljenjskih in 
vsakdanjih. 
 Peter Pavlovič

Zaključni večer v krški knjižnici so oblikovali kitarist Miha 
Koretič ter knjižničarja Vilko Planinc in Renata Vidic.

Orlando Uršič in Samo Rugelj v sevniški knjižnici (foto: 
Knjižnica Sevnica)

Izar Lunaček v pogovoru z Elo Gaborovič (foto: Knjižnica 
Brežice)

Posavci beremo 
skupaj 2019
• 40 knjižnih naslovov, 

2500 izposoj
• več kot 150 bralcev, 86 

nagrajencev
 medijski sponzor

SENOVO – V Domu XIV. divizije na Senovem je 21. novem-
bra potekala prireditev, imenovana Kulturni mozaik 2019, 
v sklopu katere se je zvrstilo sedem nastopajočih društev, 
mozaik programa pa je v preddverju avle dopolnila razsta-
va o nastanku senovskega doma ter stojnice treh društev.

Najprej je vse zbrane nagovoril avtor razstave Anton Petrovič, ki 
je zgoščeno orisal temeljne ideje za gradnjo Doma XIV. divizije, na 
koncu pa dejal, da »Senovo živi s kulturo, kar dokazuje tudi kul-
turno društvo«. Poleg obširne razstave o 40-letnici izgradnje se-
novskega doma so si lahko obiskovalci v preddverju ogledali tudi 
tri stojnice, na katerih so se s svojimi izdelki predstavljali Dru-

štvo likovnikov Krško 
OKO, Kulturno društvo 
Libna ter Kulturno dru-
štvo Anton Aškerc Kop-
rivnica – sekcija Vezilje. 
V uvodnem delu priredi-
tve v organizaciji Zveze 
kulturnih društev Krško 
ter ob podpori JSKD OI 
Krško in Krajevne skup-
nosti Senovo so prisotne 

nagovorili predsednik zveze Uroš Brezovšek, predsednica sve-
ta KS Senovo Vlasta Moškon in podžupan občine Krško Vlado 
Grahovac. Po pozdravnih nagovorih je sledil pester program. 
Najprej so na odru nastopili otroci iz Vrtca Senovo pod men-
torstvom Barbare Repovž, sledila je uprizoritev kratke satire 
o hudi ženi v izvedbi KD Anton Aškerc Koprivnica, nato so se s 
prešerno izvedbo treh pesmi ob spremljavi violine in harmoni-
ke predstavile pevke ljudskih pesmi Lastovke iz KD Leskovec pri 
Krškem. S srednjeveško plesno skupino so se predstavili člani KD 
Svoboda Brestanica, sledila je lutkovna skupina DKD Svoboda Se-
novo z odlomkom iz pravljice Krojaček Hlaček, kot predzadnji se 
je predstavil mešani pevski zbor Društva upokojencev Senovo s 
tremi pesmimi. Večer je sklenila Andreja Jankovič Deržič, ki je 
zbranim predstavila delovanje raziskovalne skupine o Avgustu 
Fabjančiču. Predstavila je nekaj vidnejših srečanj in simpozijev 
ter povedala, da imajo v letu 2020 v načrtu ekskurzijo po poteh 
Avgusta Fabjančiča. Po koncu uradnega dela je sledila še pogo-
stitev v preddverju, ki jo je za obiskovalce pripravil Aktiv pode-
želskih žena Sv. Anton iz Gorenjega Leskovca.  A. Kališnik

Kulturni mozaik krških društev

Nastopili so tudi člani KD Anton Aškerc Koprivnica.

Anton Petrovič in Uroš Brezovšek

KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško je 2. decembra potekal 
literarno-glasbeni večer »Ni kulture brez literature«, s 
katerim je Območna izpostava JSKD Krško počastila Ta veseli 
dan kulture. Vodja OI Tinka Vukič je dejala, da je zadovoljna, 
ker so po nekaj letih premora ponovno oživili literarni svet 
krških ustvarjalcev. Že pred tem so pripravili območno 
srečanje z literarno delavnico Vrtim(o) se v krogu besed, ki jo 
je vodila mag. Ana Porenta. Literarni večer so s prebiranjem 
svojih pesmi oblikovali Darja Dobršek, Vida Dvoršek, Marija 
Hrvatin, Doroteja Jazbec, Petra Kampl Petrin, Klara Eva 
Kukovičič, Nika Ogorevc, Branka Pirc, Zala Teodorovič in 
Miroslav Tičar, zaradi bolezni je bila odsotna Sara Vizler. 
Dogodek je obogatil kantavtor iz Brežic Robi Petan. M. H.

Bajaté
večer slovenskih 

ljudskih pesmi in zgodb
Grad Rajhenburg

nedelja, 22. 12., ob 17. uri

Siddharta: Nomadi
akustični koncert

sobota, 28. 12., ob 20. uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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BREŽICE – Članice keramično-kiparske sekcije, ki deluje pri Dru-
štvu likovnikov Brežice (DLB), so 19. novembra v grajski kleti 
Posavskega muzeja Brežice odprle razstavo unikatne kerami-
ke »Bila je glina«. Kot je dejala predsednica DLB Kristina Bevc, 
je razstava pravzaprav bera letošnjih izdelkov ustvarjenih pod 
mentorstvom akademske slikarke Nevenke Rušković, nekate-
ri izdelki pa so nastali tudi v domačih delavnicah. Prevladujejo 
dela v raku tehniki, nekaj pa jih je v baker-mat tehniki. Razstav-
ljajo Mija Baškovč, Branka Benje, Kristina Bevc, Branka Ereš, 
Vesna Flis, Helena Frešer, Sonja Kostanjšek, Tatjana Potokar, 
Mihaela Prevejšek, Alenka Venišnik in Zlatko Vučinić. Pro-
gram je povezovala Alenka Venišnik, ki je povedala, da naj bi iz 
gline oziroma ilovice po večini legend o stvarjenju sveta in živ-
ljenja Bog naredil tudi podobo živega bitja in mu nato vdihnil še 
dušo. Odprtje je popestril mladi harmonikar Lovro Zagmajster. 
 N. J. S.

SEVNICA – 6. decembra je v Knjižnici Sevnica potekalo odprtje 
fotografske razstave z naslovom »Zasvojenost = odvisnost?« do-
mačinke Neže Tretnjak, študentke prvega letnika Akademije 
za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani (smer 
montaža). Na odprtju razstave se je mlada sevniška fotografinja 
zahvalila svojemu izjemnemu mentorju, staremu očetu Jožetu 
Teražu (na fotografiji), ki jo je že kot osnovnošolko navdušil za 
delo s fotoaparatom. Le-ta je postal njen stalni spremljevalec na 
njenih poteh, na katerih je nastalo mnogo zanimivih fotografij. 
Preizkusila se je v portretni fotografiji, ulični, arhitekturni, mo-
dni, krajinski, športni … Trenutno svoje najljubše fotografske zvr-
sti fotografinja Neža Tretnjak, ki jo veseli tudi montaža, še nima, 
a izkušnje pridno nabira. Na omenjeni razstavi fotografij, ki bo 
na ogled do 4. januarja, se gledalec sooča z mnogimi različnimi 
vrstami odvisnosti (alkohol, droga, internet, igre na srečo, ciga-
rete, hrana …).  S. R.

RADEČE – 28. novembra je v Caffe galeriji potekalo odprtje razsta-
ve fotografij članic in članov fotosekcije, ki deluje v okviru Društva 
Trg Sevnica od leta 2007, vse od nastanka pa jo vodi Ljubo Mo-
tore. Razstavljene fotografije so nastale v naši prekrasni deželi, 
ki nudi fotografu nešteto dobrih in zanimivih motivov. S svojimi 
izbranimi fotografskimi motivi se predstavljajo Vinko Šeško, Bo-
jan Dremelj, Marta Brežan, Bogdan Brilej, Zmago Grabrijan, 
Judith Zgonec, Ljubo Motore, Sonja Kostevc, Tanja Košar, Jože 
Sečen in Nevenka Vahtar, ki je dogodek tudi povezovala. Glas-
beni del otvoritve so oblikovali učenci in učenka GŠ Laško – Ra-
deče: Klara Zemljak na citrah, Blaž Herman na harmoniki ter 
Anže Brečko in France Ocvirk v kitarskem duetu.  S. R.

SEVNICA – 6. decembra je v kavarni 
Špica v starem sevniškem mestnem 
jedru potekalo odprtje samostojne 
razstave slikarke Milene Rošto-
har iz Kladja nad Blanco, ki je vse 
bolj prepoznavna po lastnem likov-
nem izrazu. »Z razstavo slik, ki sem 
jim izbrala skupen naslov Življenje 
je igra, sem želela povedati, da smo 
na naši življenski poti vsi igralci, 
ki igramo v različnih vlogah. Te so 
lahko obarvane z veseljem, žalostjo, 
srečo, ljubeznijo, razočaranjem in 
tako dalje, a vsak izmed nas se tru-
di odigrati svojo vlogo v danem ob-
dobju najbolje, tako kot zmore,« je 
povedala avtorica, ki se tudi tokrat predstavlja v svojem značil-
nem slikarskem slogu, v katerem vsaka slika predstavlja svojo 
zgodbo. »Milena Roštohar slik že dolgo ne gradi več naključno. 
Zelo natančno razišče temo in nato v sliko vključi elemente zgod-
be, ki jih s premišljenim naslovom tudi poimenuje,« je predsta-
vila poseben in vse bolj prepoznaven likovni izrazni slog raz-
stavljavke predsednica Društva likovnikov Krško OKO Branka 
Benje ter dodala, da to, kar znajo povedati pesniki z besedami, 
pove Milena s slikami.  S. R.

KRŠKO – Društvo likovnikov Krško – OKO je 28. novembra v avli 
Kulturnega doma Krško pripravilo odprtje skupinske razstave, 
ki so jo poimenovali »Sreča«. Svoja dela so na ogled postavili Da-
rinka Asić, Branka Benje, Nada Bizjak, Slobodanka Čekrlić, 
Iva Gošek, Mitja Grum, Branka Ereš, Milena Mraović, Miha-
ela Prevejšek, Lidija Strle, Jože Šterk, Stane Udvanc, Darja 
Veljković, Jelka Zidarič, Suzana Zupančič in Antonija Žener. 
Člani in članice so ustvarjali pod mentorstvom akademskega sli-
karja Rajka Čubra v tehniki akril na platno. Zupančičeva, ki je vo-
dila prireditev, je povedala nekaj misli o Čubru, med glasbenimi 
vložki pa je dodala še sklop na tematiko o sreči. Glasbeni vložki 
so bili v domeni Glasbene šole Krško. Pod mentorstvom Andre-
je Pšeničnik jih je izvajala flavtistka Tina Bogovič, na klavirju 
jo je spremljala Estera Cetin.  M. H. 

Bila je glina

Razstavljavke v grajski kleti

Fotografske zgodbe Neže Tretnjak

Krški likovniki in Sreča

Krški likovniki ob otvoritvi skupinske razstave

Pestrost fotografskih motivov

Sevniški fotografi se predstavljajo na razstavi s skrbno 
izbranimi motivi iz domačega okolja.

Življenje je igra

Milena Roštohar se pred-
stavlja na svoji 12. sa-
mostojni slikarski raz-
stavi.

KRŠKO – Kot smo že poročali, je ob nedavni 10. obletnici spo-
minske zbirke Speedway v Sloveniji  v Valvasorjevi knjižnici go-
stoval 18-kratni državni prvak v speedwayu Matej Žagar. Ta se 
je po zanimivem pogovoru s Polono Brenčič zahvalil fotograf-
skemu veteranu Jožetu Lesjaku iz Krškega (na desni) za števil-
ne fotografije iz svoje kariere, ki mu jih je v minulih letih poda-
ril, skupaj z direktorico Urško Lobnikar Paunović (na levi) pa 
sta obiskovalce povabila na ogled razstave, ki bo v avli knjižnice 
na ogled še do konca januarja.  S. M., foto: arhiv VK

Povabilo na foto razstavo 
Jožeta Lesjaka

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 150
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

Vabimo vas na otvoritev gostujoče razstave 

Kostanjevica na Krki

V novem letu vam želimo obilo ustvarjalnosti 
in prijetnih trenutkov v družbi svojih najbližjih.  

Bojan Kovačič 
in grafična
šola v Narodni 
galeriji, 

ki bo v petek, 
20. decembra, 
ob 18. uri 
v Lamutovem 
likovnem salonu.  

KRŠKO – Na Ta veseli dan kulture so v Mestnem muzeju Kr-
ško – Mencingerjevi hiši odprli novo dopolnitev razstave 80. 
so bila leta … v Krškem, tokrat poimenovano Siva kučma, 
bela brada, topel kožuh, zvrhan koš …, ki nas v duhu celot-
ne razstave popelje v prazničen decembrski čas, v 80. leta 
prejšnjega stoletja. 

Dopolnitev razstave je nastala v sodelovanju s prebivalci obči-
ne Krško, ki so se odzvali na povabilo in v muzej prinesli pred-
mete ter delili spomine na najbolj veseli del leta. Predstavila jo 
je etnologinja in avtorica Anita Radkovič. 
V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Krško je pomemben 
del dopolnitve tudi potujoča razstava Siva kučma, bela brada, ki 
sta jo na pobudo Zveze prijateljev mladine  Slovenije ob 70-le-
tnici praznovanja dedka Mraza pripravili Majda Struc (Društvo 
prijateljev mladine Maribor) in Iris Furlan (Zveza prijateljev 
mladine  Slovenije). Prvič je bila v Muzeju narodne osvoboditve 
Maribor predstavljena decembra lani.

Ob odprtju sta o dediščini dedka Mraza v Sloveniji in v Krškem 
spregovorila predsednica ZPMS Darja Groznik in predsednik 
ZPM Krško Vinko Hostar, razstavo pa je odprla podžupanja ob-
čine Krško Ana Somrak. Zelo dobro obiskan dogodek je oboga-
til tudi dedek Mraz izpod Bohorja, ki je s seboj pripeljal prve sne-
žinke. Razstava, ki bo na ogled do 2. februarja 2020,  je nastala 
v sodelovanju  Kulturnega doma Krško, enote Mestni muzej Kr-
ško, Zveze prijateljev mladine Krško, Društva prijateljev mladi-
ne Senovo in Kulturno umetniškega društva Liber.
 Vir: MMK

V praznični čas 80. let

Avtorica razstave Anita Radkovič in podžupanja Ana Somrak 
z dedkom Mrazom izpod Bohorja

V okviru Prazničnega vikenda v starem mestnem jedru so v 
Mestnem muzeju Krško na Muzejski praznični ustvarjalnici 
odstirali spomine na praznični decembrski čas v osemdesetih 
letih. Ob razstavah Siva kučma, bela brada, topel kožuh, zvrhan 
koš ... in 80. so bila leta ... v Krškem ... so s pomočjo predlog iz 
otroških revij in šolskih učbenikov iz osemdesetih let ustvar-
jali okraske in voščilnice ter se igrali s kockami. Številni obi-
skovalci so si tudi ogledali omenjeni razstavi. V Mencingerjevi 
hiši pa sta Območna izpostava JSKD Krško in KUD Liber prip-
ravila delavnico z Majdo Arh Sevšek Izdelaj si lectovo srce.
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BREŽICE – V organizaciji KS Brežice, Društva za oživitev mes-
ta Brežice in Posavskega muzeja Brežice je 9. decembra pote-
kalo slovesno odkritje reliefnega pomnika, posvečenega Ivi in 
Franju Stiplovšek, ki sta zaznamovala življenje mesta po dru-
gi svetovni vojni. Franjo (1898–1963) in Iva Stiplovšek (1904–
2001) sta bila častilca vsega lepega in utemeljitelja muzealstva 
v Posavju, njuni podobi pa sta postali del gradu Brežice, ki sta 
ga preoblikovala v muzej za Posavje. S tem sta soomogočila ob-
stanek in razvoj gradu Brežice ter Posavskega muzeja Brežice 
kot enega izmed simbolov Brežic in Posavja. O njunem življenju 
in pomenu je spregovorila dr. Ivanka Počkar, in sicer v imenu 
Društva za oživitev mesta Brežice, ki je bilo eden prvih pobu-
dnikov za postavitev pomnikov pomembnim meščanom, obča-
nom ali pa nosilcem dejavnosti, ki so pustili močne sledi. V na-
govoru je posebej poudarila njuno predano delo, rekoč, da »sta 
bila naša vzornika in učitelja, kako spoštovati in ljubiti našo de-
diščino, kako dediščino posredovati in razdajati znanje o njej«. 
Projekt izdelave obeh podob, ki ga je omogočila KS Brežice in 
je v celoti znašal približno 6500 evrov, je delo akademskega ki-
parja Boštjana Drinovca, v bronu pa ju je izdelalo podjetje Li-
vartis. Drinovčevi reliefni upodobitvi na vhodu v brežiški grad 
se v Posavju pridružujeta doprsnemu portretu Josipine Hoče-
var v Krškem in akademika dr. Jožeta Toporišiča v Dobovi. Pro-
gram je povezovala Vesna Smrekar, članica KD Drugi oder, po-
mnik pa sta skupaj odkrili Božena Vanič Encinas, nečakinja Ive 
in Franja Stiplovška, ter direktorica Posavskega muzeja Alenka 
Černelič Krošelj.  R. Retelj

Reliefni pomnik Stiplovškoma

Vanič Encinasova, Drinovec in Černelič Krošljeva pred 
reliefnim pomnikom

Dogodek je imel več razsežno-
sti; predstaviti promocijski film 
o aktivnostih VGC-ja in se zah-
valiti prostovoljcem, ki poma-
gajo soustvarjati program ter iz-
vesti okroglo mizo z naslovom 
»Pametne vasi za jutri«. 

Istoimenski projekt, ki je še 
kako pomemben za priho-
dnost, izvajajo LAS Posavje, RRA 
Posavje ter Občine Krško, Sev-
nica in Brežice. Projekt je sofi-
nanciran s sredstvi Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja in je usmerjen v ohra-
njanje vitalnega podeželja in 
povezovanje podeželja z urba-
nimi središči. Ena izmed ključ-
nih  aktivnosti je bila analiza 
demografskih projekcij stara-
nja slovenskega podeželja, ki jo 
je izdelal Zavod INRISK. Ključne 
ugotovitve analize so:

1. naraščajoče staranje Ugoto-
vitev: Delež ljudi, starejših od 
80 let, se bo v naslednjih 50 le-
tih potrojil. Pojasnilo: Demo-
grafski trendi spreminjajo sta-
rostno strukturo prebivalstva 
na podeželskih območjih hit-

reje kot v velikih mestih. V pri-
hodnjih letih bo vse več pov-
praševanja po specializiranih 
storitvah in stanovanjskih re-
šitvah za starejše. 

2. mladi zapuščajo podeželje 
Ugotovitev: Temeljni demo-
grafski problem Posavja je pa-
danje vrednosti razmerja med 
številom aktivnih prebivalcev in 
najstarejše kohorte, to je 80+. V 
letu 2019 pade na vsakega zelo 
starega prebivalca skoraj dva-
najst prebivalcev iz delovno 
aktivne skupine. V letu 2070 
bo delež padel na 2,7. Pojasni-
lo: Potrebne so prilagoditve na 
področju urejanja sistemov so-
cialne zaščite, življenjskega in 
delovnega okolja, civilne in po-
litične udeležbe. Med najpo-
membnejše ukrepe sodijo tisti, 
ki bodo pritegnili mlajše, da os-
tanejo v svojih občinah in s sta-
rejšimi gradijo boljši jutri za vse. 
Eden od ukrepov je tudi vpelja-
va bonusov za pomoč mlajših 
in še zmožnih za sodelovanje v 
oskrbi starejših, v kolikor bi kot 
prostovoljec pridobil pravico do 
znižanja stroškov oskrbe, ko jo 

bodo potrebovali. 

3. pomanjkanje ustrezne ne-
govalne oskrbe Ugotovitev: 
Povpraševanje po medicinskih 
sestrah, negovalnem, patronaž-
nem in zdravniškem osebju se 
povečuje, preobremenjene ka-
pacitete v domovih. Pojasnilo: 
Ključnega pomena bo, da se za-
gotovi obstoj Splošne bolnišni-
ce Brežice ter se nadaljuje iz-
vajanje oskrbe starostnikov po 
principu MOST. Pereč problem 
je tudi zagotavljanje zdravstve-
ne nege pacientom po 30 dneh, 
saj zavarovalnica podaljšanja 
zdravstvene nege v bolnišnici 
ne krije oziroma je ta strošek 

samoplačniški. Žal marsikateri 
starostnik nima ustreznih pro-
storskih, kadrovskih in finanč-
nih rešitev za okrevanje. 

4. upad kakovosti življenja sta-
rostnikov Ugotovitev: Kar 60 % 
anketiranih se zaveda, da ne 
bodo mogli dočakati konca v 
svojem domu zaradi neustrez-
nih bivalnih razmer. Pojasnilo: 
Za osebe, ki nimajo ustreznega 
bivališča, že danes primanjku-
je 700 bivalnih enot. Anketira-
ni starostniki so zaključili, da bi 
lahko ostali doma in ne bi pot-
rebovali oskrbe v domovih sta-
rejših občanov, če bi prilago-
dili svoj dom tako, da bi imeli 

dvigalo (stopnice predstavlja-
jo problem kar polovici vpraša-
nih), toplotno izolacijo bivališ-
ča in zaščito proti vlagi. Starejši 
pozitivno ocenjujejo oskrbo na 
domu, brezplačne prevoze, ak-
tivnosti večgeneracijskih cen-
trov in želijo v domačem okolju 
ostati čim dlje samostojni. 

Izziv, ki čaka Posavje v priho-
dnosti, je decentralizacija oskr-
be in vzdrževanje pogojev, da 
starejši čim dlje časa ostanejo 
doma v svojem bivalnem oko-
lju, kar omogoča koncept Pa-
metnih srebrnih vasi. Zasno-
va vasi je naravnana k skrbi za 
starostnike, ki vključuje posege 
v prostor in digitalno podpo-
ro pri reševanju izzivov sobiva-
nja, medgeneracijsko druženje, 
uporabo lokalnih produktov in 
trajnostno upravljanje z oko-
ljem, oskrbo na domu, vključ-
no s prostovoljci, društvi upo-
kojencev in Zavodom Sopotniki, 
oskrbo v gospodinjskih skupno-
stih in drugih oblikah trajne ali 
začasne oskrbe v dnevnih ali 
nočnih centrih, celodnevne ali 
delne oskrbe, v varovanih oziro-

ma oskrbovanih stanovanjih, 
intenzivno oskrbo v domovih 
starejših občanov, patronažne 
in druge zdravstvene storitve 
(zdravstveni domovi, fiziotera-
pija, zdravilišča in bolnišnica).

Okrogla miza, v kateri so sode-
lovali predstavniki občin, zdra-
vstvenih institucij, CSD-jev, 
ZZZS, ZRSZ in Zavod Sopotni-
ki, je izpostavila, da je povezo-
vanje vseh prej omenjenih de-
ležnikov nujno in da starostniki 
niso seznanjen z že uveljavlje-
nimi sistemskimi možnostmi za 
kvalitetnejše bivanje: 
1. brezplačni prevozi za ose-

be stare 65+, ki jih organizi-
ra Zavod Sopotniki; 

2. aktivnosti VGC Posavje; 
3. pomoč na domu (CSD, dru-

žinski pomočnik, Starejši za 
starejše); 

4. pravica do dodatka za po-
moč in postrežbo (zahtevo 
vložite sami ali vaš osebni 
zdravnik na ZPIZ); 

5. vodena vadba (Šola zdravja, 
VGC, Društvo upokojencev); 

6. Varni & povezani (varstvo 
na daljavo). 

Za boljši jutri … Pametna srebrna vas.
V četrtek, 12. 12. 2019, je v prostorih Mladinskega centra Brežice potekal dogodek »Druženje povezuje« v organizaciji Večgeneracijskega centra Posavje – enota Brežice in 
Občine Brežice. 

RADEČE – Gledališko društvo Radeče je 3. decembra v do-
mačem kulturnem hramu pripravilo dan odprtih vrat ter 
povabilo v goste Gledališče slepih in slabovidnih ’Nasmeh’ 
z Gorenjske. Gledališki predstavi Zmenki je sledila še pode-
litev gledališke nagrade – posebne skulpture, ki so jo poi-
menovali Radeg.

Gledališko predstavo Zmenki, ki jo je po literarni predlogi Ale-
ša Bergerja režirala Mojca Lavrič, bi lahko imenovali tudi Ko-
medija zmešnjav. Za na videz povsem vsakdanjimi zgodbami o 
lastnikih psov, ki vodijo svoje štirinožne prijatelje na sprehod 
v mestni park, so se skrivale življenjske krize, preizkušnje, lju-
bezenske romance ... V vlogah osrednjih likov so se predstavili 
Luka Pavlin, Irena Temlin, Miha Jakopin in Simona Jakopin, 
ki so svoje vloge odlično odigrali ter pokazali, da lahko s pomoč-
jo ustrezne odrske postavitve nastopajo v gledaliških predstavah 
tudi slepi in slabovidni. V pomoč in oporo nastopajočim je bila 
Dada Strle, ki je bila šepetalka in asistentka režije, vživela pa se 
je tudi v vlogo brezdomca.
V zaključnem delu prireditve, ki jo je povezoval Klemen Nikolič 
s svojima hčerama, so podelili še priznanje za delo v gledališču. 
Skulpturo Radeg in karikaturo domačega umetnika Bojana Su-
mraka je prejela otroška gledališka skupina Sokoli, ki je v juniju 
na srečanju otroških gledaliških skupin Slovenije v Novem mes-
tu prejela tudi srebrno priznanje JSKD RS za avtorsko predstavo 
Mozaik. Skupina, ki jo vodi Tomaž Lavrinec, je bila ustanovlje-
na v sezoni 2017/2018 in trenutno šteje 15 otrok, starih od 10 
do 13 let. Nagrado sta podelila predsednica Gledališkega društva 
Radeče Saša Plevel in župan Tomaž Režun v prisotnosti osta-
lih skupin, ki delujejo v radeškem gledališču.  S. Radi

Radega prejela skupina Sokoli

Letošnje radeške gledališke nagrade se je razveselila otroška 
gledališka skupina Sokoli.

APNENIK PRI BOŠTANJU – V obnovljeni kapeli sv. Nikolaja, ki 
jo je pred leti pred dokončnim propadom rešil lastnik Vin-
ko Golčar, je do 7. januarja na ogled zanimiva razstava ikon 
Mihajla Jozafata Hardija.  

Kapela sv. Nikolaja se nahaja tik ob cesti Sevnica–Radeče, je ok-
togonalne oblike in popolnoma obnovljena. »Notranjost kapele 
je naravnost primerna za umetniške dejavnosti, kot so razstave, 
koncerti manjših zasedb in tako dalje. Članice in člani Turistične-
ga društva Boštanj smo skupaj z lastnikom gospodom Vinkom 
Golčarjem poskrbeli za potrebno galerijsko infrastrukturo, na-
mestili smo galerijske šine in obešala za umetniška dela. V gale-
riji je to že druga razstava v adventnem času,« je povedal pred-
sednik TD Boštanj ob Savi Aleš Germovšek. 
O razstavljenih ikonah in zanimivem gostu je spregovoril aka-
demski kipar in restavrator ter magister umetnosti Ljubomir 
Zidar iz Ivančne Gorice, ki je med drugim povedal, da se je Mi-
hajlo Jozafat Hardi rodil leta 1948 na območju Vojvodine v Sr-
biji. V grškokatoliškega duhovnika je bil posvečen leta 1974, od 
leta 1992 pa deluje v grškokatoliški cerkvi v Metliki. Večino svo-
jega prostega časa namenja izdelavi ikon – posebnim prenosnim 
tabelnim slikam z mnogimi simbolnimi pomeni, ki se ne rišejo, 
pač pa se pišejo in so zapis določenega dogodka, a največkrat 
pripovedujejo zgodbo iz Svetega pisma. »Ikona je več kot umet-
nost, je človekovo notranje duhovno bogastvo, je učlovečena bož-
ja beseda v podobi, je okno v nebesa. Ikonopisci se, preden se lo-
timo dela, nanj pripravimo: molimo, meditiramo, razmišljamo, 
se postimo. Vsekakor gre za  obsežno duhovno pripravo, da nas-
tane nekaj lepega,« je pojasnil pomen ikon in ikonopisja Hardi. 
Razstavo si je mogoče brezplačno ogledati do 7. januarja 2020 
ob prehodni najavi na tel. št. 031 655 936.  S. Radi

Ikone v kapeli sv. Nikolaja

Članice in člani TD Boštanj ob Savi z Mihajlom Hardijem
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Maja Hudorovič, Kerinov 

Grm – dečka,
• Martina Sinkovič, 

Stolovnik – deklico,
• Barbara Špiler, Župeča vas 

– dečka,
• Franja Povše, Dolenji 

Boštanj – deklico,
• Irena Selak, Planina pri 

Raki – deklico,
• Judita Hvala, Dobrava ob 

Krki – deklico,
• Irena Žarn, Brezovska 

Gora – deklico,
• Vanesa Krkovič, Mrtvice – 

deklici (dvojčici),
• Melita Meglič, Podvrh – 

dečka,
• Maja Fabijančič, Stolovnik 

– deklico,
• Jasna Slivšek, Gorenja vas 

pri Leskovcu – deklico,
• Tjaša Mlakar, Zaloke – 

deklico,
• Doroteja Jurkovič, Drnovo 

– dečka,
• Tatjana Jordan Grilc, 

Dobrova – deklico,
• Jerneja Ambrožič, Župeča 

vas – dečka,
• Petra Kozole, Pleterje – 

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

Jakob Meserko in Maja Marija Kerin, oba s Črešnjic pri 
Cerkljah ob Krki, 25. maj 2019, park v Brežicah (foto: 
Luka Rudman)

poroke

• Aida Muratović, Sevnica – 
dečka, 

• Tea Kos, Raka – dečka,
• Barbara Martini, Kržišče 

– dečka,
• Urška Žibret, Sevnica – 

deklico,
• Viorica Nour, Brežice – 

deklico,
• Katja Šekoranja, 

Dekmanca – dečka,
• Katarina Žnidarič, Pišece 

– dečka,
• Marija Balon, Bizeljsko – 

deklico,
• Belkisa Kadić, Gračanica 

(BiH) – deklico.

ČESTITAMO!
SENOVO – V prostorih KO Rdečega križa na Senovem so se zbra-
li številni gosti, da bi segli v roko Slavici Ševerkar, ji čestitali ob 
visoki obletnici ter ji zaželeli vse dobro še vnaprej. Slavica se je 
rodila 29. 11. 1929 na Senovem v kmečki družini. To je bil čas 
gospodarske krize, nato druge svetovne vojne, ki je s svojo su-
rovostjo zasekal v ljudi. Njena družina je imela v tem kaosu le 
to srečo, da niso bili na seznamu, ki je ljudi vozil v izgnanstvo. 
Tudi čas po vojni je bil tak, kot je bil. Skromnost, pomanjkanje 
pa tudi optimizem med ljudmi, ko so si obnavljali svoje domove. 
Zanjo lahko rečemo, da ni živela zase. Živela je za druge. Najprej 
za tiste v osnovni družini, kasneje za svojo družino. Bila je ena 
plača, štirje otroci, ni ji bilo lahko. Kljub vsemu je našla čas, da 
je svojo dobro voljo in delo pustila v raznih društvih. Več kot 40 
let aktivno sodeluje v KO RK Senovo. Vrsto let je bila tudi pred-
sednica KO. Še dandanes je aktivna in ob uradnih urah pomaga 
po svojih sposobnostih.
Ob visokem jubileju so  ji čestitali podžupan občine Krško Vla-
do Grahovac, predsednik ZPM Krško Vinko Hostar, predsedni-
ca sveta KS Senovo Vlasta Moškon, predsednik DU Senovo Lud-
vik Grilc, predstavnica OO RK Krško Mojca Vizler, poverjenice 
KO RK Brestanica, kolegice z jutranje telovadbe 1000 gibov ter 
mnogi drugi. Lepim željam se pridružujemo tudi vsi s KO RK in 
vam kličemo še na mnoga leta. 
 Mojca Četrtič, KO RK Senovo

STOLOVNIK – V mesecu avgu-
stu je naša krajanka Urška Slu-
ga iz Stolovnika praznovala 90. 
rojstni dan. Ljubezen jo je pri-
peljala v Brestanico, kjer sta si z 
možem zgradila dom v Stolovni-
ku. Kljub skromnosti in mnogo-
terim težavam, ki so spremljale 
družino, je gospa dočakala viso-
ko starost. Njeno življenje je bilo 
težko, skromno, skrbela je za 
dom. Zdaj živi s sinom Petrom, 
ki kljub njenim zdravstvenim 
težavam poskrbi, da ji je v da-
nih razmerah prijetno. Večkrat 
ju obišče soseda Nevenka, ki ju s svojo pozornostjo razveseli.
Ob njenem prazniku smo jo obiskali podžupanja Ana Somrak, 
predstavnica KS Brestanica Vesna Butkovič, predstavnici DU 
Brestanica Vida Mešiček in Jelka Zidarič ter predstavnici KO 
RK Brestanica Irma Žarn in Dragica Kolan. Druženje s slavljen-
ko ob tako visokem jubileju smo obogatili z obujanjem spomi-
nov, ki bi jih lahko odpirali še in še. Ob odhodu smo ji vsi zažele-
li veliko lepih želja in da ji služi zdravje. 
 Vir: KO RK Brestanica

90-letnica Slavice Ševerkar

Slavljenka med številnimi obiskovalci

90 let Urške Sluga

Urška Sluga

KRŠKO – 21. novembra se je v Ošta-
riji Margareta zbral upravni odbor 
Društva izgnancev Krško, da bi po-
častil okrogle jubileje svojih članov. 
Teh je bilo letos enajst, na srečanje 
pa jih je prišlo pet, med njimi tudi 
90-letna Ljudmila Jalovec s Kre-
mena pri Krškem. Za dobro razpo-
loženje so uvodoma dekleta iz glas-
bene šole na citrah zaigrala nekaj 
prijetno zvenečih skladb. Predse-
dnik društva Alojz Jelovšek je na-
menil nekaj besed jubilantom in os-
talim prisotnim. Spomnil je na čase, 
ki so izgnance povezali v enotnem 
spominu na kruta medvojna leta in na nič manj boleča takoj po 
prihodu na opustošene domove. Čas je le počasi zacelil globoko v 
zavest vrezane rane. Sedaj so na vrsti dnevi, ko moramo vsi pol-
no užiti vse, kar nam je še omogočeno. Po lepem voščilu je vsak 
jubilant dobil nagelj. Sledilo je kosilo, ki se je med živahnimi po-
govori in ob dobri kapljici zavleklo v pozno popoldne.
 Angelca Druškovič

Izgnanci počastili svoje jubilante

Najstarejša jubilantka 
Ljudmila Jalovec

posavje telovadi za zdravje

Nasmejane in razgibane 
Zdolanke

ZDOLE – Ena od številnih loka-
cij v krški občini, kjer se vsa-
ko jutro zbira skupina v oranž-
ne majice ali jopice oblečenih 
telovadk (in telovadca), je tudi 
igrišče na Zdolah. Tamkajšnja 
skupina Šole zdravja, v okvi-
ru katere telovadijo po meto-
di 1000 gibov, je nastala v le-
tošnjem marcu.

Zdolska skupina šteje 18 čla-
nov, med njimi je namreč tudi 
en moški, gre pa za eno naj-
mlajših skupin po starostni 
strukturi, poudari vodja krških 
in kostanjeviških skupin Šole 
zdravja Helena Španovič. Naj-
mlajša članica skupine Magda 
Pleterski šteje 52, najstarejša 
Tatjana Untermoser pa 71 

let. Slednja sicer živi v Avstri-
ji in je na Zdolah le čez poletje. 
Pet članic skupine se je med-
tem usposobilo tudi za vadite-
ljice, tako da se lahko menjajo 
pri vodenju vadbe.

Kot pravi članica skupine Da-
nica Žnideršič, z velikim ve-
seljem prihajajo na jutranjo 
telovadbo. Po nekaj mesecih 
že čutijo njene pozitivne učin-
ke, zlasti boljšo razgibanost in 
manj težav s sklepi, kar jim ko-
risti tudi pri vsakdanjih opra-
vilih, saj imajo vse doma vrto-
ve, manjše kmetije in podobno. 
»Srečne smo, da lahko telova-
dimo in bomo s tem nadalje-
vale, dokler bomo lahko,« pra-
vi nasmejana Žnideršičeva v 
mrzlem decembrskem jutru, 
ko se je kljub temu na zdol-
skem igrišču zbrala desete-

rica telovadk. Kadar je vre-
me res neprimerno za vadbo 
na prostem, se zatečejo v te-
lovadnico v prostorih krajev-
nega urada, kjer se jih nekaj 
trikrat tedensko dobiva še na 
večerni telovadbi, kar priča o 
tem, kako aktivne so. Med sabo 
se dobro razumejo in kadar ka-
tera praznuje rojstni dan, gre-
do po telovadbi skupaj na ka-
vico, sicer pa odhitijo domov 
k vsakodnevnim obveznostim, 
ki jim gredo po 1000 jutranjih 
gibih seveda bolje od rok.

Preden se razidejo, tudi na 
Zdolah vsako jutro zapojejo 
himno, ki pa so si jo malo pri-
lagodile, tako da na koncu na-
mesto »… razgiban sem Krčan« 
zapojejo »… razgiban sem Zdo-
lan«.
 P. Pavlovič

DEČNO SELO – Vedra in na-
smejana Marija Omerzu je 
praznovala svoj 100. rojstni 
dan. Obkrožena s svojimi na-
jožjimi sorodniki in prijatel-
jicami, s katerimi se za godo-
ve družijo že več desetletij, je 
upihnila svečke na torti in tako 
pričela svoje novo stoletje. 
Iskreno se opravičujemo, ker 
smo v prejšnji številki 100-let-
nico pripisali napačni osebi.
 N. J. S.

100 let Marije 
Omerzu

• Andrej Golob in Tina 
Strnišnik, oba iz Vranja,

• Gregor Veršec in Albana 
Bajraktari, oba iz Nove 
vasi ob Sotli,

• Roman Markovič iz 
Podkraja in Ana Camloh iz 
Gabrja,

• Miro Radić iz Račice in 
Andrejka Geršak z Malega 
Vrha.

ČESTITAMO!

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

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

 

Naročila oglasov: 
marketing@posavje.info

07 49 05 780

Naročila malih oglasov: 
mali.oglasi@posavje.info

07 49 05 780
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), od ponede-
ljka do petka med 8. in 15. uro
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a (poleg Mestne 
hiše), 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 obja-
vo v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. Več 
informacij: 07 49 05 780, 040 302 809. Soglašam, da se moji oseb-
ni podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika.

zahvale, spominprejeli smo
SPOROČILO BRALCEM

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

SPOMIN

ALOJZ PLANKAR
Pogrešamo te tvoji dragi,

ki smo bili s teboj v veselju in trpljenju.

Zastal je tvoj korak,
utihnil je tvoj glas.
Ostala je praznina,

v naših srcih bolečina.

iz Veniš

Eno leto je odšlo, odkar te med nami več ni bilo.
Nikoli več ne bo, kot je s teboj bilo.

ALOJZ BOŽIČ MAJDA BOŽIČ

SPOMIN

in 5 let, odkar nas je zapustila 
naša draga mama

s Straže pri Raki.

Vsi njuni

Letos mineva 15 let, odkar 
nas je zapustil naš dragi oče 

SPOMIN

MIHAEL GRUBER
Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob in prižigate sveče.

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

tvoj nasmeh in tvoje solze ...
Pogrešamo te neizmerno!

iz Pišec.

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

Žena Adriana in hčerka Vanesa

Razveselilo nas je vabilo na »Likof«, ki ga vsako leto organizira-
jo na Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja, še bolj pa dejstvo, da bo 
prireditev v veliki dvorani Kulturnega doma Krško. V sredo, 27. 11. 
2019, se je dvorana napolnila do zadnjega kotička. Rdeča nit pri-
reditve je bila predstavitev poklicev tako v preteklosti kot v dana-
šnjem času. Od točke do točke smo bili vse bolj navdušeni.
Bilo je vrhunsko, presegli so vsa pričakovanja. Težko je z beseda-
mi opisati občutja, ki so nas ob tem preplavljala. Rečemo lahko 
samo VELIČASTNO. Poklon vsem mentorjem-učiteljem in učencem.
Spomin se mi je vrnil 25 let nazaj, ko je naš fant prvič prestopil 
prag te šole. Prvi, negotovi koraki, novo okolje. Kmalu smo ugoto-
vili, da so skrbi odveč, saj se je ob tako dobrih in čutečih učiteljih 
počutil zelo dobro. Prvi »Likofi« so bili takrat v šolski jedilnici. Ta 
mali prostor je zadoščal za program, obiskovalce in pogostitev. Z 
leti so prihajali novi, mladi učitelji, polni novih idej. Verjeli so, da 
ti otroci veliko zmorejo, če jim le daš možnost in podporo. Priredi-
tev se je prestavila v šolsko telovadnico. Zanimanje je bilo vse več-
je in tako je postala telovadnica premajhna.
Napolniti dvorano s 600 sedeži ni lahko, še zahtevnejše je tako pri-
reditev brezhibno speljati. Naštudirati besedila, plesati, peti, izde-
lati vse rekvizite. Da ne govorim o pogostitvi ob koncu prireditve. 
Vedno znova dokazujete, da nas različnost bogati. Ves vložen trud 
je poplačan s ponosom in samozavestjo nastopajočih, ki sporo-
čajo: »Glejte, tu smo, vredni smo in sprejmite nas točno take, kot 
smo.« Ljubezen dela čudeže. Naj zaključim s pesmijo Ferija Lain-
ščka: V mlinu je mlinar, ki zgodbo pozna,/ To noč naj požene vse 
mline sveta./ Sovraštvo naj zmelje in tihi prezir./ Ljubezen naj tro-
si in sladki nemir. 
Prisrčna hvala celotnemu kolektivu šole z željo, da boste tako na-
daljevali in nas razveseljevali!
 Ida Slapšak, Krško

Likof je bil veličasten!

Z izborom želijo v 
Komunali Brežice 
spodbujati ločeno 
zbiranje odpad-
kov in čim manj 
odlaganja na de-
ponije, kar lahko 
dosežejo samo s 
pomočjo uporab-
nikov. Za trud in 
ločevanje odpad-
kov čestitajo vsem 
krajanom. Naj bo 
ta naziv spodbuda 
za aktivno ločeva-
nje odpadkov tudi 
v bodoče.

O BREZJU PRI VELIKI DOLINI

»Vaščani Brezja prejmejo priznanje tudi za naj-
bolj urejen otok za odlaganje ločenih odpad-
kov.  Z otokom nam vsem sporočajo, da ne gre 
le za odpadke, temveč za naravo, tj. za odnos 
in skrb do nje. Otok je čedno urejen tudi s cvet-
ličnimi posodami izvirnih oblik, v katerih ved-

no cvetijo negova-
ne cvetlice. Okoli 
kontejnerjev nikoli 
ne boste videli raz-
sutih smeti. Tam se 
sosedje velikokrat 
srečajo, pokram-
ljajo in občuduje-
jo naravo. Ponos-
ni smo na vaščane 
in krajane, ki imajo 
tako skrben odnos 
do čistoče, snage in 
narave. Njihov od-
nos do okolja je po-
seben, saj jim loče-
vanje odpadkov ne 

predstavlja le obveznosti, ampak pomembno 
dejanje tako za njihovo ožjo in širšo skupnost 
kot za planet. Naj bodo zgled marsikomu in naj 
zbudijo tudi tiste, ki še niso uspeli spregledati 
pomembnosti in vpliva malih ter lokalnih dejanj 
na globalno dogajanje. Zahvaljujemo se vašča-
nom Brezja!« je še dodal Marijan Žibert, pred-
sednik Krajevne skupnosti Velika Dolina.

Okolju najbolj prijazno naselje 
v letu 2019 je Brezje pri Veliki Dolini

V Komunali Brežice so že peto leto zapored pripravili izbor za naslov »Okolju najbolj 
prijazno naselje«. Sodelavci z enote odpadki so med letom spremljali vsebino prev-
zetih odpadkov po posameznih naseljih v občini Brežice in opazovali, katero naselje 
ločeno zbere največ odpadkov. V začetku novembra so izglasovali, da je v letu 2019 
okolju najbolj prijazno naselje Brezje pri Veliki Dolini.

Priznanje je iz rok direktorice Komunale Brežice mag. 
Jadranke Novoselc prevzel predsednik KS Velika 
Dolina Marijan Žibert (foto: Komunala Brežice).
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Konec avgusta je med obiskom krške jedrske elektrarne premier 
Marjan Šarec razburkal posavsko in slovensko javnost z idejo, da 
Slovenija nujno potrebuje NEK 2, če želi biti razvojno uspešna dr-
žava. Trditev je ponovil tudi na vrhu EU v Bruslju 11. decembra, 
z dodatkom, da bo treba čim prej zapreti TEŠ 6. Po vseh letih ugi-
banj, kaj in kako z NEK 2,  so to prvi in direktni politični signali, 
kam bi lahko Slovenija šla v smeri nizkoogljične družbe. Takšne iz-
jave premierja pa ne izhajajo zgolj iz trenutnega navdiha, ampak 
temeljijo na že nekaj vloženih milijonih GEN za raziskave, deba-
tah v strokovnih krogih, pisanju energetskega koncepta Slovenije 
in tudi pritiskih energetskega lobija. 
Če se vse to dela v Ljubljani in zaprtih krogih, pa do sedaj še 
nihče ni prišel v Posavje in odprto vprašal lokalno skupnost 
– prebivalcev o njihovem mnenju. To, kar počnejo v razvitih demo-
kratičnih evropskih državah z jedrskimi opcijami in je standard, v 
Sloveniji enostavno ne  deluje ali noče delovati. Praksa v tujini je, 
da se takšne debate odpirajo in potekajo v lokalnih partnerstvih. 
Lokalna partnerstva so eden od mehkejših mehanizmov vključe-
vanja zainteresirane javnosti pri oblikovanju politik in sprejema-
nju pomembnih odločitev za življenje lokalne skupnosti. Visok nivo 
razvitosti imajo predvsem države z jedrskimi objekti, med katere 
spada tudi Slovenija. V času iskanja lokacije in umeščanja odlaga-
lišča NSRAO sta Občina Krško in ARAO podpisala pogodbo o izva-
janju lokalnega partnerstva, v kateri je bilo v 9. poglavju zapisa-
no, da lokalno partnerstvo traja v času umeščanja, obratovanja, 
neobratovanja in razgradnje vseh  jedrskih objektov v občini Kr-
ško. To partnerstvo pa je s potrditvijo lokacije odlagališča NSRAO 
na lokaciji Vrbina enostavno ugasnilo. 
In kakšno je trenutno stanje z jedrskimi objekti v Krškem? Pri iz-
gradnji odlagališča NSRAO nastajajo velike nepojasnjene zamu-
de, težavam s hrvaškim delom odpadkov ni videti konca, lahko 
se zgodi, da bomo polovico slovenskih odpadkov hranili v odla-
gališču, polovica hrvaških pa bo ostala v NEK. Kje se potem kon-
ča tista zgodba iz leta 2009 o nujnosti odlagališča, odpadki bodo 
varno shranjeni, povečala se bo jedrska varnost … V NEK bodo v 
naslednjih letih začeli visoko radioaktivne palice – izrabljeno jedr-
sko gorivo shranjevati v suhem skladišču v stavbi na svojem dvo-
rišču (kar je po dosedanjih izkušnjah v tujini sicer varno, je pa to 
po slovenski zakonodaji prav tako jedrski objekt). V naslednjih le-
tih bomo tako imeli v Krškem kar tri jedrske objekte. 
Za NEK 2 je šlo že več kot 10 mio evrov za študije in raziskave, 
na spletni strani GEN si je že možno ogledati video, kje bi stala in 

O NEK 2 vsi, samo Posavci ne – 
oživitev lokalnega partnerstva

kako bi izgledala. Če že država 
na nacionalnem nivoju ne na-
merava vprašati prebivalcev o 
soglasju za NEK 2, pa ima vsaj 
v Posavju dolžnost, mi pa pra-
vico, da se o tem pogovarjamo 
in na koncu koncev tudi odlo-
čamo. Prav temu je namenjeno 
lokalno partnerstvo, ki že ima 
odličen program iz leta 2006 in 
izkušnje z odlagališčem NSRAO. 
Z udeleženci s pristojnih mini-
strstev, GEN, NEK, ARAO, lokal-
nih skupnosti in prebivalcev 
(kot je praksa zunaj) bi tako za-
gotovili demokratičen in odkrit 
potek vseh aktivnosti, ki pote-
kajo v Posavju v povezavi z de-
lovanjem obstoječih jedrskih 
objektov in morebitnim ume-
ščanjem novih. Nosilec priza-
devanj za vzpostavitev delova-
nja pa bi vsekakor morala biti 
Občina Krško. Ko želimo svojo 
pokrajino, nas država ne sli-
ši. Jo bomo slišali mi, ko bodo 
hoteli NEK 2?

Aleš Zajc, Spodnji Stari Grad

VELIKA DOLINA, BREŽICE – 
Na OŠ Velika Dolina smo se 
odločili, da bomo tudi letos v 
mesecu decembru s kvačkani-
mi, pletenimi in ostalimi roč-
nimi izdelki sejali dobro voljo 
med ljudmi. Prvo leto smo k 
akciji pristopili sami, lani smo 
medse povabili še starše, sta-
re starše in krajane, letos pa 
smo k dobrodelnosti spodbu-
dili še okoliške šole. Z materi-
alom so nam pomagale OŠ Bi-
zeljsko, OŠ Brežice, OŠ Cerklje 

ob Krki, OŠ Globoko 
in nekaj posamezni-
kov. Kar smo s skup-
nimi močmi ustvarili, 
smo v prvih dneh de-
cembra razstavljali v 
avli Mestne hiše Bre-
žice. 6. decembra smo vse iz-
delke predali Splošni bolni-
šnici Brežice (na fotografiji). 
Izdelki so unikatni in narejeni 
z ljubeznijo. Delali smo z mis-
lijo, da bomo nekomu narisali 
nasmeh na obraz, ga spravili v 

dobro voljo in mu pričarali po-
seben dan. In če bo naš namen 
dosežen, bomo tudi mi srečnej-
ši in bolj zadovoljni zakorakali 
novemu letu naproti. Vsem pa 
v novem letu želimo predvsem 
veliko zdravja.  A. Zevnik

Dobrodelnost osrečuje
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Bralce in naročnike objav obveščamo, da bo informacijska 
točka v Brežicah zaradi praznikov in kasnejšega izida 
naslednje številke zaprta do konca leta. Male oglase, 
zahvale, voščila ter druge objave boste lahko zopet naročili 
v ponedeljek, 6. januarja, in torek, 7. januarja 2020. Prva 
številka v novem letu bo namreč izšla v četrtek, 9. januarja 
2020. Hvala za razumevanje. 
 Uredništvo 

ZAHVALA

FRANCA JERELETA
Ob boleči izgubi  

Žalujoči: vsi njegovi

Srce je omagalo,
dih je zastal, 
a nate večno

spomin bo ostal.

se zahvaljujemo vsem, ki ste z našim očetom delili svoje življenjske 
poti in doživetja. Hvala vsem, ki ste ob času slovesa z nami delili svoj 
čas, besede, objeme in darove.

Posebna zahvala gospodu Žičkarju za organizacijo pogreba, hvala 
gospodu župniku Jožetu Miklavčiču za lepo opravljen pogreb, vsem 
društvom, praporščakom, pevcem in gospe Vlasti Curhalek za 
ganljive besede slovesa.

iz Globočic 7

ZAHVALA

BORISA GERŠAKA

Ob boleči in prerani izgubi dragega moža, 
očeta, brata, strica in botra

Žalujoči: žena Slavica ter sinova Aleš in Damjan

Tvoj obraz nikoli ne bo zbledel, 
v naših srcih vedno boš živel.

se iskreno zahvaljujemo sodelavcem ABC-servisa, Vulkanizerstvu 
Furlan, TPV Brežice in Prevoza Brežice, g. župniku Vladu Leskovarju 
za lepo opravljen obred, pevcem z Bizeljskega, g. Ervinu Kovačiču 
za poslovilne besede, pogrebni službi Komunala Brežice ter g. 
Žičkarju za sočutno opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo se 
vsem sorodnikom, znancem, prijateljem in sosedom za izrečeno 
sožalje, darovane sveče, cvetje, svete maše in denarno pomoč. Hvala 
tudi vsem, ki jih nismo posebej imenovali, a so našega pokojnega 
pospremili k zadnjemu počitku.

z Mencingerjeve, Brežice,

SPOMIN

FRANC VOLČANJK 
Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu 
in z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu. 

Vsi smo na zemlji v gosteh,
živeti je le navada, ne nova.

(Anna Ahmatova) 

iz Podvinj. 

22. decembra mineva 10 let,
odkar nas je zapustil 

Vsi njegovi

SPOMIN

MIHAEL VRSTOVŠEK
Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu
in z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu.

Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini,

bo vsak naš korak spremljal v tišini.

z Blatnega.

Letos minevajo 4 leta,
odkar nas je za vedno zapustil 

Žena Mira, sin Branko in hči Stanka z družinama 

SPOMIN

ANA MILER
Vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja ljubezen 

ostajata vedno z nami.

Je čas, ki daje, in je čas, ki vzame. 
Pravijo: je čas, ki celi rane, 

je tudi čas, ki nikdar ne mine, 
ko zasanjaš se v spomine.

z Mrtvic.

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

prababica in sestra

Vsi njeni

ZAHVALA

ROZIKE VUČAJNK
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Hvala 
gospodu župniku iz Dobove, pogrebni službi Žičkar, gospe Biserki 
Čančer za ganljiv govor, pevcem iz Kapel, izvajalcu Tišine in vsem 
tistim, ki jih nismo posebej imenovali. Ohranili jo bomo v lepem 
spominu.

z Velikega Obreža

Ob izgubi naše drage

Žalujoči: vsi njeni

SPOMIN

IVANA PAVLEKA – 
IVEKA (PAJOTA)

21. decembra sta minili dve leti, odkar našega Iveka ni,
vendar spomin nanj med nami živi.

Če se od spominov da živet',
bomo mi še dolgo na svet'.

iz Brežic

V spomin na

MAJDE KRAGELJ

SPOMIN

naše drage mame z Rozmanove 18 v Krškem.

Žalujoči otroci

20. decembra bodo minila štiri leta,
odkar se je »po nepotrebnem in prehitro«

končala življenjska pot
spoštovane, cenjene

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

MARJAN ŠETINC – LAKIČ

SPOMIN

Žena Milka, hči Monika z Alanom in vsi njegovi

Žalost in sivina prevzeli sta tvoj dom,
naša srca so se zlomila, ko si odšel,

ostala je le tišina in v srcu ostra bolečina.
Ni res, da si nas zapustil – za vedno boš tu!

Si nežna solza, ki spolzi po licih,
si topel vetrič, ki poboža našo dušo,

si ljubezen v naših srcih,
si metulj, ki pod soncem leti, 

in si angel, ki nad nami spokojno bdi.

14. decembra je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustil naš 
dragi mož, ati, brat, stric, bratranec, sosed in dober prijatelj

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,
obiskujete njegov grob in mu prižigate svečke.

Marjan, zelo te pogrešamo!

iz Mihalovca 22.

ZAHVALA

z Delavske ulice 7 na Senovem

MATEJA GERŠAKA

Ob boleči in prerani izgubi našega ljubega 
sina in brata

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, sveče in denarno pomoč. Posebej se zahvaljujemo 
podjetju Efekt Krško, d.o.o. za denarno pomoč in kolektivu podjetja 
za sveče. Hvala gospodu župniku Ludviku Žagarju za opravljeno 
pogrebno slovesnost in sv. mašo, Cvetličarni Kerin za ureditev cvetja 
v vežici, Darji in ostalim za pomoč v vežici, ge. Marjetič za prebran 
poslovilni govor, pogrebni službi Kostak ter pevcem za zapete 
cerkvene pesmi in žalostinke.

Še posebej hvala nekdanjemu sošolcu Tadeju Žarnu za njegove obiske 
in spodbudne besede upanja na ozdravitev ter sosedom z Delavske 
ulice, ki ste si vzeli čas zanj in prisluhnili njegovim besedam.

Še enkrat hvala vsem, ki vas morda nismo posebej omenili, pa ste ga 
bodrili in spremljali v času njegove bolezni ter se mu poklonili in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Ohranite ga v lepem spominu.

Mami Marjana, ati Roman in brat Gregor

PEPIJA IN ŠTEFKE DULAR

SPOMIN

iz Stolovnika (Dorc).

Čas beži, spomini ostanejo, a vedno boli.

22. decembra bo minilo
17 žalostnih let, odkar smo

za vedno izgubili ljubega
očeta in starega očeta 

23. decembra bo minilo 
žalostno leto izgube naše
ljube mame, stare mame

in prababice

Hvala vsem, ki se ju spominjate in postojite ob njunem grobu.
Njuni najdražji

ZAHVALA

2. novembra smo se na brežiškem 
pokopališču poslovili od dragega sina, moža, 

očeta, tasta, dedija, strica in prijatelja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za tolažilne besede, obiske v času njegove bolezni, pomoč, 
denarne prispevke in sveče. Hvala g. Štefanu Stipiču za trud pri 
organizaciji pogreba, g. Stanetu Zlobku za lep poslovilni govor, g. 
Marku Plazarju, pripadniku SV za organizacijo pogreba, Slovenski 
vojski za pogrebno slovesnost in cvetni aranžma, hvala tudi ZVVS. 
Posebej hvala ge. Miri, Dragici, Ireni, Mercedes, Marici, Ivanki in Anici 
za pecivo in pomoč v mrliški vežici ter sosedom za cvetni aranžma. 
Hvala dr. Nadi Cesarec in dr. Božici Grbavac Lušanin, sestri Nataši, 
patronažni službi in osebju bolnišnice Brežice – intenzivni oddelek, 
reševalni službi ZD Brežice, URI Soča, dr. Klemnu Grabljevcu, dr. Blažu 
Koritniku in ekipi z Inštituta za klinično nevrofiziologijo. Hvala tudi 
vsem, ki vas nismo omenili, pa ste nam kakor koli pomagali.

Vsi njegovi

iz Brežic.
NAĆA TRAJKOVSKEGA
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NEPREMIČNINE

Projektiranje, legalizacija sta-
novanjskih hiš, zidanic, hle-
vov … zgrajenih pred letom 
1998, na območju celotnega 
Posavja. PIS biro Damjan Ži-
bert s.p., Glavni trg 25, Sevni-
ca, Tel.: 031 431 315

Prodam vikend na lepi sonč-
ni legi blizu Vinske kleti Krš-
ko. Kličite samo resni. 
Tel.: 031 452 450

Oddam v najem hišo za daljši 
čas, delno opremljeno, cena po 
dogovoru, EI v izdelavi. Gaber-
je pri Dobovi 44. 
Tel.: 070 486 526

Oddam enosobno opremljeno 
stanovanje v Brežicah za daljši 
čas. Tel.: 031 542 511

Morje, stanovanje, Vodice 
– Srima (opremljeno), pri-
tličje 37,75 m2 + balkon + 
terasa 15 m2, prodam. Tel.: 
041 351450, Jaka

Od 1. 1. 2020 v Novi vasi pri 
Mokricah oddam ali prodam 
poslovni prostor (34 m2). 
Prostor je urejen za pisarniš-

Prodam kiper prikolico Teh-
nostroj, 3 t, zračne zavore, 
ovojna kolesa, poviški, in kotel 
za žganjekuho (80 l, kot nov). 
Tel.: 031 893 850

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja Tajfun, kocke sena in 
otave ter čelno vpetje za mali 
traktor. Tel.: 040 775 985

Prodam naravno ajdo, suše-
no in očiščeno, koruzo v zrnju 
ali strokih, ječmen in pšenico. 
Tel.: 07 49 63 058

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

Prodam kostanjev les na pan-
ju, primeren za kolje ali stebre. 
Tel.: 070 687 360

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 drva, mešana. Možna 
dostava, do 15 km brezplačno 
(okolica Sevnice). Cena po do-
govoru. Tel.: 041 648 482

Prodam suha bukova razcepl-
jena in razžagana drva, dolžine 
25, 33 ali 40 cm. Okolica Do-
lenjske (Trebnje), možna do-
stava. Cena 65 €/m3. 
Tel.: 051 429 147 

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava. 
Tel.: 031 594 663

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

w
w

w
.s

te
kl

ar
st

vo
-le

ks
e.

si

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.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!

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
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 kvalitetno vino cvi-
ček, frankinjo in rizling ter 
žganje lozovačo po zelo ugod-
ni ceni. Tel.: 031 879 072

Prodam vino l. 2018, svinjsko 
mast in ocvirke. 
Tel.: 051 380 079

Prodam mlado vino modra 
frankinja (Arnovo selo). 
Tel.: 040 796 835 

Prodam cviček (0,80 €/l), do-
lenjsko belo (0,90 €/l) in 6 
okroglih bal slame. 
Tel.: 040 870 514

Prodamo vino: mešano, rdeče 
in belo, frankinjo ter zweigeld. 
Možna dostava. 
Tel.: 031 657 195

Prodam inox cisterno za vino 
(170 l) ali menjam za manjšo 
(do 100 l). Tel.: 041 389 410

Prodam črpalko za vino, cis-
terno (730 l in 300 l). 
Tel.: 051 815 470

Prodam večjo količino doma-
čega kivija in kratko žagane 
suhe trte. Tel.: 031 396 150

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

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece, težko oko-
li 160 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 916 652 

ko ali drugo dejavnost. Pod do-
ločenim pogojem pa podarim 
tudi aktivno podjetje. Resni in-
teresenti pokličite: 
++386 031 304 268

Oddam vpeljan in opremljen 
frizerski salon (Sevnica). 
Tel.: 031 645 469

AVTOMOBILIZEM

Kupim Volkswagen 'hrošč', v 
kakršnemkoli stanju, ter re-
zervne dele za omenjen avto. 
Tel.: 040 900 008

Prodam osebni avto Peugeot 
308, bencinski motor 1.6, ima 
vlečno kljuko in dodatno opre-
mo, registriran do aprila 2020, 
lepo ohranjen, metalik temno 
sive barve, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 409 806 

KMETIJSTVO

Prodam traktor Ursus C- 360,  
letnik 1989 (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Prodam silažne bale in struž-
nico za les (draksler). 
Tel.: 041 560 136

Prodam žago Husqvarno 359, 
škropilnico Stihl SG, Kärcher 
(nov), kompresor (50 l, malo 
rabljen), plastične sode (120 l, 
enkrat rabljene), nerjaveče cis-
terne (80 l, 50 l, 30 l), električ-
ne škarje za rezanje pločevine 
(do 2 mm), 2 plinski jeklenki 
in komplet set za trdo lotanje. 
Tel.: 031 284 165

Prodam koruzo v zrnju, suho. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 81 89 265 

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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NA VSE OKVIRJE
-25 %
07 499 22 33

VESELI DECEMBER!

031 304 239, Silvo Lah
www.nnrn.si

HIŠA ARDRO PRI RAKI
Cena: 88.000 €, leto izgradnje: 1958,
leto obnove: 2009, velikost: 138 m²,

parcela: 1.910 m², EI: F

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Zdravku Verčku, Stražišče 62, 
2391 Prevalje. 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. POSAVSKI VESELJAKI - Pijte modro 
   (frankinjo)
 2. (1.) Ans. PETAN & MARJAN PETAN - En cent
 3. (2.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 4. (5.) Ans. MODRIJANI - Ti me tako lepo
 5. (3.) Ans. UROK - Kar je dobru nej slabu
 6. (7.) Ans. KRIMSKI LISJAKI - Hišica iz lesa
 7. (8.) Ans. PETRA FINKA - Prepozno je za vrtnice rdeče
 8. (6.) Ans. ROKA KASTELCA - Lepa si Slovenija
 9. (10.) Ans. VALOVI - Ljubica
 10. (-.) Skupina DŽUBOKS - Zadnja želja

Predlog tega tedna za glasovanje:
 Poskočni muzikanti & Nuša Derenda - Beli oblaki, bele ...

Kupon št. 498
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, 21. 12. 2019, ob 20. uri
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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: 27.500 izvodov

 

Naslednja številka (1/2020) bo izšla v 
četrtek, 9. januarja 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 3. januar 2020.

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.

Prodam kravo simentalko, 
staro 5 let, težko 700 kg, bre-
jo 4 mesece (še doji), in tračno 
žago za kosti (trofazno, z listi). 
Tel.: 041 708 523

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 2 meseca. 
Tel.: 031 304 193

Ugodno prodam bikca simen-
talca LS, starega 2,5 meseca. 
Tel.: 040 378 228

Prodam prašiče, težke od 40 
do 200 kg, mesnati tip, doma-
ča hrana, možen zakol. Kupec 
dobi darilo. Tel.: 031 664 286

Prodam 2 prašiča, težka cca. 
200 kg, hranjena z domačo 
hrano, okolica Dobove. 
Tel.: 031 897 928

Prodam prašiče pitance, težke 
cca. 160 kg. Okolica Podbočja. 
Tel.: 041 555 199, Jože 

Krškopoljca 30 kg – 80 kg, pro-
dam. Tel.: 051 634 338

Prodam prašiče, težke okrog 
140 kg, in molzni stroj Virovi-
tica v odličnem stanju.
Tel.: 051 483 103

Prodam odojke, težke od 20 
do 25 kg. Tel.: 030 642 265

Prodam dva prašiča, težka 
200 kg in 100 kg. 
Tel.: 031 698 469

Prodamo prašiče, težke od 
60 kg naprej, in dva prašiča 
do 250 kg, hranjene z doma-
čo hrano, za zakol ali nadaljn-
jo rejo. Tel.: 07 49 56 375 ali 
031 401 973

Prodam navadne jelene, zelo 
dobre kvalitete, za rejo ali meso, 
in 10 bal kvalitetnega sena. 
Podsreda. Tel.: 041 613 954 

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam vgradni pomivalni 
stroj Gorenje, malo rabljen, 
cena po dogovoru 
Tel.: 07 49 61 211 

RAZNO 
Iščem pošteno žensko za 
manj šo pomoč v gospodinj-
stvu. V zameno nudim bivanje 
v hiši. Tel.: 070 283 271

Iščem izkušeno varuško od 
sredine marca 2020 za var-
stvo 11-mesečnega fantka. 
Senovo ali Krško. Tel.: 041 
995 295

STIKI
50-letnik išče partnerico za k 
sebi domov. Samo resne. 
Tel.: 031 568 974

40-letni iz okolice Krškega, 
urejen, zaposlen, išče žensko 
za resno zvezo. 
Tel.: 030 731 170

Živim v hiši, na deželi, sama in 
si zelo želim spoznati prijaz-
no pošteno žensko, staro od 60 
do 75 let, za družbo in pomoč. 
Tel.: 07 49 59 528

53-letni urejen, preskrbljen, 
želi spoznati resno žensko za 
prijateljevanje ali resno vezo. 
Tel.: 030 447 518

GLOBOKO – V prvem de-
cembrskem sobotnem ve-
čeru so članice Vokalne sku-
pine Barbara iz Globokega z 
letnim koncertom v domači 
dvorani Prosvetnega doma 
obeležile prvih deset let de-
lovanja. 

Leta 2009 se je v kraju izo-
blikoval ženski pevski zbor, 
katerega vodenje je prevzel 
Franc Kene, po dveh letih je 
zbor prevzela Anita Veršec, 
od lanskega septembra pa ga 
vodi Tjaša Zidanič. Po za-
četnem poimenovanju se je 
ženski pevski zbor preimeno-
val v Vokalno skupino Barbara, 
ki je ena od štirih pevskih sek-
cij KD Globoko. Pevke sodelu-
jejo z različnimi društvi in in-
stitucijami ter se udeležujejo 
dobrodelnih prireditev, pev-
skih revij in gostovanj v Slo-
veniji ter tujini. VS Barbara je 
25. maja letos na reviji Pesem 
Posavja osvojila prehodni po-
kal za najzanimivejšo glasbe-
no zasedbo, na kar so pevke še 
posebej ponosne. Vodja JSKD 
OI Brežice Simona Rožman 
Strnad je nekaterim člani-
cam podelila Gallusove značke 
za deset oz. pet let aktivnega 
udejstvovanja na področju lju-
biteljske glasbene dejavnosti. 

KRMELJ – 16. novembra je bil krmeljski kulturni dom prizo-
rišče prijetnega glasbenega večera, ki so ga ob 15. obletnici 
delovanja pripravile članice ženske pevske zasedbe Lokvanj, 
ki deluje pod okriljem Društva Svoboda Krmelj. 

V skupini Lokvanj, ki zadnji dve leti deluje pod vodstvom Marice 
Knez, trenutno poje sedem žena – Ivanka Berk, Danica Kolenc, 
Marjana Hočevar, Majda Borštnar, Hermina Tratar, Julija 
Žitnik in Marica Knez. S svojim ubranim petjem večkrat pope-
strijo prireditve v bližnji in daljni okolici. Na jubilejnem koncer-
tu so občinstvu predstavile izsek iz svojega opusa ljudskih pesmi, 
mednje pa vpletle zabavni plesni točki folklorne skupine Spo-
min Društva upokojencev Sevnica, nastop Ljudskih pevk s Telč 
in Nejo Knez Kodrič, ki se je predstavila na klavirju. S posebno 
pesmijo so se ’Lokvanjke’ poklonile tudi spominu pred dvema 
letoma preminule prve vodje skupine Ane Kos.
Čestitke ob jubileju sta skupini Lokvanj izrekla ter podelila pla-
kete vodja JSKD OI Sevnica Katja Pibernik in predsednik ZKD 
Sevnica Jože Novak, predsednica KS Krmelj Klementina Žvar, 
predsednica Društva Svoboda Krmelj Nevenka Flajs in sevniški 
župan Srečko Ocvirk pa so izrekli iskreno voščilo. Prijeten ve-
čer je povezovala Bojana Knez. 
 S. R., foto: N. Flajs

15 let vokalne skupine Lokvanj

Ženska vokalna skupina Lokvanj na jubilejnem koncertu

www.PosavskiObzornik.si

Barbare so se oddolžile domačim

Srebrne so prejele Marinka 
Harapin, Simonca Pintarič, 
Milena Račič, Vita Sotlar, Li-
dija Štarkl, Sabina Zidanič in 
Vesna Živič, bronaste pa Janja 
Geršak, Tatjana Geršak, Bar-
bara Kmetič, Bernarda Kme-
tič, Sandra Kmetič ter Zofija 
Urek. Brežiški podžupan Bog-
dan Palovšnik je predsedni-
ci VS Barbara Lidiji Štarkl 
podelil tudi plaketo Občine 
Brežice za deset let predano-
sti glasbi in ljudskemu izroči-
lu ter za ohranjanje tradicije 
ljubiteljske glasbene kulture v 
kraju in občini. V prvem sklo-
pu odpetih pesmi so se Barba-
re predstavile s slovenskimi 
ljudskimi, v drugem pa so za-

pele še pesmi, ki so jih na va-
jah naštudirale v zadnjih treh 
mesecih in se z njimi »posku-
šale svojim domačim oddol-
žiti za petkove večerne izos-
tanke od doma«. Na koncertu 
so jim družbo delali še Kvar-
tet Plus, Mešani pevski zbor 
Globoko pod taktirko Mileve 
Kralj Buzeti (pred petimi leti 
so se v MePZ povezali ženski 
in moški glasovi domačega 
ženskega pevskega zbora in 
lovskega pevskega zbora) ter 
Moški pevski zbor Globoko, 
ki ga vodi Mihaela Komočar 
Gorše. Koncert so povezovale 
Zdenka Bregar Umek, Jelena 
Đekić in Melita Ogorevc. 
 R. Retelj

VS Barbara z zborovodkinjo Tjašo Zidanič

DOBOVA – 7. decembra je v 
dobovski dvorani Gasilski pi-
halni orkester Loče pripravil 
tradicionalni Miklavžev kon-
cert. Gasilski pihalni orke-
ster Loče bo v letu 2020 obe-
ležil 100-letnico delovanja. Že 
vrsto let med drugimi glas-
benimi aktivnostmi v doma-
či Dobovi pripravijo tudi t. i. 
Miklavžev koncert. Letos so 
ga poimenovali Wind, brass 
and rock'n'roll. Program so 
oblikovali z desetimi točkami, 
med njimi iz časov Beatlov, 
Deep Purplov, Rolling Stone-
sov, Bon Jovija, Mercuryja in 
slovenskega zvena Ker te lju-
bim. Nekaj glasbenih točk je s 
svojim nastopom obogatila ka-
detska skupina Mažoretk Do-
bova. Prireditev je povezova-

la Vesna Kržan, ki je na oder 
s pomočjo prisotnih priklica-
la tudi Miklavža. Ta je prišel v 
spremstvu strašnih Kapelskih 
krampusov, ki jih je predstavil 
predsednik dobovskega Faš-
jenka Ivan Kovačič. Srhljive 
podobe je uspel miriti dobri 
mož. Ta je v svojem nagovoru 

podelil nekaj prijetnih misli 
o dobroti in pridnosti. Vzgoj-
no palico je simbolno poda-
ril energični mladi dirigentki 
Aniti Kiralj, ki je tudi v na-
daljevanju večera do zaključ-
ka koncerta svojo dirigentsko 
vlogo odlično opravila. 
 M. Hrvatin

Ločki godbeniki postali rockerji

Gasilski pihalni orkester Loče v rock izvedbi (foto: L. Rudman)
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Dogodek, ki se je odvil na izo-
braževalno-vadbenem centru 
pri ETrŠ Brežice, je organizira-
lo Društvo za pospeševanje tu-
rizma Posavja, pod generalnim 
pokroviteljstvom podjetja Po-

savc d.o.o., ki je prejšnji večer 
pripravilo tudi miklavževanje 
in koncert ob 20-letnici podje-
tja. »V društvu, ki smo ga po-
novno oživeli, smo si zamislili 
prireditev, s katero bi posku-
šali dvigniti posavsko kulinari-
ko. Že pred časom smo precej 
sodelovali pri nastajanju knji-
ge Okusi Posavja, v kateri so 
zbrani recepti pravih, karak-
terističnih posavskih jedi, pri 
čemer ni nihče te zgodbe na-
daljeval v smislu, da bi te jedi 
začel bolj promovirati oz. uve-
ljavljati, izjema je bizeljski aj-
dov kolač, ki ima že približno 
20-letno tradicijo. Zato smo se 

Po Brežicah dišalo po posavskem kotlu
BREŽICE – 7. decembra so na svoj račun prišli ljubitelji kulinarike, še posebej posavske, saj so lahko okušali mesne enolončnice, ki so nastale izpod vrtečih se ku-
halnic desetih ekip na sploh prvi izvedbi etnološko-kulinarične prireditve Kotüjada oz. 1. festivalu posavskega kotla.

odločili za neke vrste paradno 
jed – posavski kotü, ki bi se lah-
ko ’prijela’ in začela uveljavljati 
v tem prostoru,« je pojasnil di-
rektor Posavca in tudi predse-
dnik omenjenega društva Ivan 
Vogrinc in dodal, da so h ku-
hanju posavskega kotla pova-
bili tudi vse posavske župane 
in poslance, a se ni, razen bre-
žiškega župana, ki je udeležbo 
svoje ekipe tik pred zdajci od-
povedal, od ostalih nihče prija-
vil. Zato si Vogrinc v prihodno-
sti želi večjo aktivnost javno 
izpostavljenih ljudi na tovr-
stnih prireditvah.

V kuhanju posavskega kotla 
se je pomerilo deset ekip, med 
katerimi je bila po mnenju 
ocenjevalne komisije v sestavi 
Slavka Preskar, Milena Vra-
netič (poskrbela tudi za vso 
tehnično podporo), Vita Pe-
tek, Srečko Kunst in Roman 
Baškovč najbolj izvirna eki-
pa VTKD Cerklje ob Krki, dru-
go mesto je osvojila ekipa Ka-
pelske šef'lce TD Kapele, tretje 
pa ekipa Kr’tako z Zdol. Tekmo-
vale so še ekipe: Posavc, Selski 
dedje, Stojanski gadje, Društvo 
ljubiteljev suhomesnatih dob-
rot Leskovec pri Krškem, ekipa 
iz Pecirka (Veliki Obrež), Fan-
tje z vseh vetrov in Pixie 650 
iz Novega mesta. Člani komisi-
je so imeli ta dan veliko dela, 

saj so morali oceniti tudi še 55 
razstavljenih lanenih in ajdo-
vih kruhov, ki jih je speklo 32 

gospodinj iz brežiške občine. 
Najboljši laneni kruh je spekla 
Anica Črnelič, ajdov pa Jožica 

Slovenc. Kot nam je poveda-
la Vranetičeva, se je zbralo še 
več kruhov, kot se jih po nava-
di zbere na Dnevu kruha, vina 
in salam v poletnem času, po 
njenih besedah pa se doslej v 
gospodinjstvih iz brežiške ob-
čine verjetno še nikoli v zgodo-
vini ni speklo toliko lanenih in 
ajdovih kruhov kot tokrat. Do-
gajanje so popestrili še nas-
topi treh folklornih skupin – 
FS KD Franc Bogovič Dobova, 
FS DU Brežice in FS Spomin 
DU Sevnica, Luksus banda in 
Dubravski vejevniki. Poteka-
la je tudi posavska ekološko-
-kmečka tržnica s približno 
20 ponudniki domačih pridel-
kov in ročnih izdelkov. Prire-
ditev je vodila Alja Kovačič. 

Kot je za naš časopis še pove-
dal direktor Posavca, je pred 
tremi meseci minilo 20 let od 
ustanovitve podjetja, zato so 
se odločili, da bodo v praznič-
nem decembru pripravili pri-
reditev in koncert ob jubileju. 
Večer pred posavsko kotüjado 
je pred poslovno stavbo pod-
jetja Posavc potekalo miklavž-
evanje s prihodom Miklavža, ki 
je obdaril približno 120 otrok, 
v spremstvu Kapelskih kram-
pusov ter druženjem ob ku-
hanem vinu in čaju. Sledil je 
še koncert posavske zasedbe 
D’Palinka band, prireditev pa 
je zaokrožila Petkova pumpa z 
DJ Boštjanom.

 R. Retelj

Zmagovalna ekipa VTKD Cerklje ob Krki

V ekipi iz Pecirka z Velikega Obreža je kuhal tudi najmlajši 
udeleženec tekmovanja.

Živahno dogajanje na stojnicah

Ivan Vogrinc

Jovsi, ki so zavarovani kot spo-
menik narave in območje Na-
ture 2000 ter jih odlikuje ve-
lika pestrost rastlinskih in 
živalskih vrst – tu gnezdi oko-
li 60 ptičjih vrst, med katerimi 
je najznamenitejši kosec, naj-
demo pa tudi več kot 130 ra-
stlinskih vrst, tudi zelo redke 
–, so znani po urejeni Košče-
vi poti, s katero upravlja ka-
pelsko turistično društvo, ki 

se je v zadnjem letu pomla-
dilo in mu po novem predse-
duje Robert Lubšina. Slednji 
pravi, da so si novi člani TD za 
cilj postavili tudi, da bi Kape-
le postale še bolj prepoznavne 
po Jovsih. »Premalo ljudi v tej 
okolici vidi, da bi se dalo z Jovsi 
narediti eno res zelo dobro tu-
ristično zgodbo,« meni in do-

daja, da so s prizadevnimi člani 
društva spomladi letos Košče-
vo pot očistili in markira-
li s simbolom kosca, katerega 
kljun kaže pot do opazovalne-
ga stolpa, ki sta ga lani obnovi-
li Občina Brežice in KS Kape-
le, ter učne mlake sredi Jovsov. 
Med potjo so postavljene tudi 
table z informacijami o pticah 
in rastlinah, ki jih najdemo 
tam. Društvo je junija letos or-
ganiziralo prireditev Kapelski 
pozdrav poletju ravno z name-
nom, da bi se še bolj poudari-

lo pomen Jovsov. Potekali so 
predstavitev njihovih poseb-
nosti, pohod ter nočno opazo-
vanje in štetje ogroženih ptic, 
še posebej kosca – štetje je si-
cer na sporedu vsako leto. Od-
vil se je tudi dan odprtih vrat 
informacijske sobe o Jovsih, ki 
se nahaja v kapelski stari šoli 
in je prava multimedijska učil-
nica, v kateri lahko značilnos-
ti Jovsov doživimo s pomočjo 
filma, fotografij in maket ter se 
počutimo, kot da smo sredi te 
naravne znamenitosti. »Zgod-

ba Jovsov je bila zapeljana v 
pravo smer, a je potem obsta-
la,« meni Lubšina in še pouda-
ri, da bi bilo treba veliko več 
narediti na področju promoci-
je Jovsov in vodenja obiskoval-
cev po njih. V društvu so zato 
pripravljeni imeti svoje vodi-
če, tudi v dopoldanskem času, 
nekajkrat so to že prakticirali. 
Razmišljali so že tudi, da bi se 
v zgodbo o Jovsih vključilo do-
mače konjerejce, ki bi prevaža-
li turiste, njihova tiha želja je 
ureditev trim steze skozi Jovse.

Z info sobo v Kapelah upravlja 
domača KS, ki jo vodi Ivan 
Urek. Kot nam je povedal, je 
bila soba urejena s pomočjo 
evropskih sredstev v sklopu 
projekta Natura 2000. »Sku-
paj z občino skušamo stav-
bo kapelske stare šole ohrani-
ti, tudi zato smo v njej uredili 
info sobo, da bi ta stavba bolj 
zaživela. V lanskem letu smo s 
pomočjo občine obnovili tudi 
opazovalni stolp sredi Jov-
sov, ki je bil že v slabem sta-
nju in s katerega se da zdaj z 
daljnogledi ter teleskopi opa-
zovati živali in okolico,« je po-
jasnil. Po njegovem ogledov 
Jovsov, vsaj organiziranih in v 
skupinah, ni veliko, nekaj na-
jav čez leto vseeno je. »Vsako 
drugo leto se v Kapelah v nekaj 
dneh ustavi šest avtobusov gi-
mnazijcev iz Kranja, ki jim za-
gotovimo ogled filma in same 
info sobe, občasno pride tudi 
kak tuji turist in mu predva-
jamo film, ki je narejen v treh 
jezikih. Za šolarje so bili izde-
lani tudi učni listi o Jovsih,« je 
povedal in dodal, da turisti ne 
prihajajo verjetno tudi zara-
di tega, ker so table ob Košče-
vi poti samo v slovenščini. 
Spomni se primera čeških tu-
ristov, ki so se ustavili na ka-
pelskem 'placu', se preobuli v 

pohodne čevlje, prišli do prve 
table, ki vodi v Jovse, malo pos-
tali, se obrnili spet proti avto-
mobilu in odpeljali. »Če bi bil 
zapis vsaj še v angleščini, bi za-
gotovo nadaljevali po Koščevi 
poti,« dodaja. Sicer pa je po 
njegovem pohvalno, da je po-
mlajeno članstvo turističnega 
društva tako zagnano, in verja-
me, da bodo v prihodnje dob-
ro sodelovali ter uspeli zgod-
bo o Jovsih s skupnimi močmi 
še bolj spromovirati in na ta 
način poskrbeti, da se bodo 
v Kapelah nekega dne lahko 
pohvalili z uspešno turistično 
zgodbo in bodo znani daleč na-
okoli ravno zaradi Jovsov.
 Rok Retelj

V Jovsih veliko ptic, kaj pa turistov?
KAPELE – Ena glavnih znamenitosti tega kraja so zagotovo Jovsi, 460 hektarjev veliko območje zamočvirjenih travnikov vzdolž reke Sotle med kapelskimi gorica-
mi. Ker smo želeli izvedeti, kakšna je turistična zgodba Jovsov, smo se obrnili na predsednika pomlajenega Turističnega društva Kapele Roberta Lubšino kot tudi 
na predsednika sveta KS Kapele Ivana Ureka, ki ugotavljata, da bi se dalo na tem področju še veliko narediti.

Robert Lubšina (foto: R. R.)

Opazovalni stolp sredi Jovsov je prenovljen ponovno zaživel v tem letu (foto: M. Mirt).

Prizadevni mladi člani TD Ka-
pele so v tem letu na Koščevi 
poti poskrbeli tudi za zanimi-
ve markacije (foto: M. Mirt).


