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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 6. februarja.

ZIMSKE RADOSTI NA LEDU – Kljub temu da letošnja zima s snegom ni radodarna, se da zimske radosti 
doživljati tudi drugače. Dobrodošla popestritev dogajanja in možnosti za rekreacijo v zimskem času so 
vse bolj priljubljena drsališča. Ta zaživijo predvsem ob koncih tedna, ko si drsalke nadene tudi do 150 
drsalcev dnevno, med katerimi seveda prevladujejo najmlajši. V Posavju so na razpolago tri drsališča iz 
naravnega ledu, in sicer v Krškem, Brežicah in Termah Čatež. Ob ugodnih vremenskih razmerah bodo 
drsališča na voljo tudi še v februarju, tako da bo možnosti za to, da se odpravite na eno od bližnjih 
drsališč, še kar nekaj. Na fotografiji smo ujeli nedeljski utrip brežiškega drsališča.  Foto:  Rok Retelj

Igor Zorčič, 
poslanec v Državnem zboru:
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Brežiški šoli končno 
odobrili nova programa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 
prejšnji teden po 14 letih prizadevanj in več zavr-
nitvah Ekonomski in trgovski šoli Brežice vendarle 
odobrilo nova šolska programa zdravstvena nega 
in bolničar – negovalec. V Posavju se namreč kaže-
jo čedalje večje potrebe po tovrstnem kadru.

 Stran 5

Gradi se dokaj malo
Podatki Geodetske uprave RS kažejo, da je bilo v 
zadnjih sedmih letih v Posavju zgrajenih relativno 
malo novih stanovanj oz. jih je bilo manj zgrajenih 
le v Zasavju in na Koroškem. Kljub temu je po oce-
nah posavskih občin stanovanjska problematika 
zadovoljivo rešena.

Stran 2

Dopoldne županska novinarska,
popoldne seja v Krškem
BISTRICA OB SOTLI, KRŠKO – Župani posavskih občin bodo 
danes na tradicionalni skupni novinarski konferenci ob začet-
ku leta predstavili nove naloge, cilje in načrte v letu 2020. Go-
stiteljica letošnjega srečanja županov z novinarji, uredniki in 
drugimi predstavniki medijskih hiš je občina Bistrica ob So-
tli. Za popoldne pa je sklicana 11. redna seja Občinskega sveta 
občine Krško. Na njej naj bi med drugim končno obravnavali 
informacijo o predlogu nove pokrajinske delitve Slovenije, ki 
med desetimi pokrajinami predvideva ustanovitev Zasavsko-
-posavske pokrajine, ki bi obsegala občine Bistrica ob Sotli, 
Brežice, Hrastnik, Kostanjevica na Krki, Krško, Litija, Radeče, 
Sevnica, Trbovlje in Zagorje ob Savi ter 134 tisoč prebivalcev. 
Na dnevnem redu je tudi predlog sklepa o pripravi participa-
tivnega proračuna za leto 2021 – Moj projekt.  P. P.
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BREŽICE – Decembrska seja brežiških svetnikov je postreg-
la tudi s potrditvijo sploh prvega letnega programa športa 
v občini Brežice za leto 2020 in skupno drugega lokalnega 
programa kulture v občini za obdobje 2020–2024, saj se je 
prvi iztekel. 

Občinski svet se je sploh prvič soočil s sprejemanjem letnega pro-
grama športa (LPŠ), ki ga je pripravil strokovni svet za šport. Ta 
je pridobil pozitivno mnenje področne športne zveze, tj. Športne 
zveze Brežice, ki pa je občinske službe zadolžila za pripravo ob-
sežnejše strategije na področju športa. LPŠ 2020 so prvič prip-
ravili na podlagi novega odloka, skladnega z Zakonom o športu. 
Ta v 16. členu podrobneje opredeljuje merila, ki so podlaga pri 
izbiri programov oz. področij letnega programa športa. Velik del 
teh predstavlja, glede na izveden javni razpis preteklih let, nova 
merila za izbor izvajalcev LPŠ. Predlog LPŠ 2020 je zastavljen 
tako, da z novimi merili ohranjajo enak položaj vseh športov v 
občini Brežice, je pojasnila uvodničarka Patricia Čular in meri-
la tudi naštela: cena športnega programa, kompetentnost stro-
kovnega kadra, število vadečih, konkurenčnost športne pano-
ge, nacionalni oz. lokalni pomen športne panoge. Čularjeva je še 
omenila, da v novem proračunskem letu predvidevajo povečanje 
sredstev za sofinanciranje projektov in programov na področju 
športa, predvsem zaradi projekta Stavi na zdravje, ki ga je obči-
na uspešno prijavila za sofinanciranje pri Evropski komisiji, ki 
bo projekt sofinancirala v višini pol milijona evrov, sama izved-
ba projekta, pretežno v tem letu, pa bo znašala 625 tisoč evrov. 
Po sprejemu proračuna za leto 2020 bo strokovni svet za šport 
predlagal uskladitev LPŠ 2020. V razpravi je Miran Omerzel 
(SLS) opozoril na nesorazmerno razporejena sredstva za zimsko 
drsališče v Brežicah (15 tisoč) na eni strani ter obnovo športnih 
igrišč in vzdrževanje športnih objektov (9000 evrov) na drugi, 
pri čemer je poudaril, da je črpanje sredstev za vzdrževanje teh 
igrišč in objektov, ki so tudi na podeželju, zelo zahtevno. Pred-
lagal je povišanje sredstev na 15 tisoč evrov in omilitev kriteri-
jev. Matija Kolarič (SD) je izpostavil slabo stanje atletskega sta-
diona v Brežicah, po njegovem je to »trenutno najslabši športni 
objekt v občini, tartan na stezi je praktično neuporaben, na ne-
katerih mestih se pojavljajo luknje, kar je nevarno za tek«. Žu-
pan Ivan Molan je na to odvrnil, da je po 20 letih stadion res že 
v slabem stanju, gre pa pri tem za veliko investicijo, tako da naj 
bi prišla na vrsto leta 2021, saj so letos zajetna sredstva name-
nili ureditvi nogometnega stadiona.

15 od 26 svetnikov, ki so bili prisotni pri glasovanju, je glasova-
lo za sprejetje lokalnega programa kulture občine Brežice do 
leta 2024, ki je nastal v sodelovanju z vsemi akterji na podro-
čju kulture v občini. Program kulture obsega prednostna kul-
turna področja, to so knjižnična dejavnost, varovanje premične 
in nepremične kulturne dediščine, ljubiteljska kultura, kulturno 
umetnostna vzgoja za otroke, mladino in odrasle, kulturni turi-
zem ter javna infrastruktura na področju kulture. Na seji odbo-
ra za družbene dejavnosti je šest od sedmih članic izglasovalo 
sklep o dopolnitvah programa kulture, saj se niso strinjale z de-
lom dokumenta, ki govori o prihodnosti kulture, druga pripom-
ba pa se je nanašala na nezadostno časovno in finančno oprede-
litev dokumenta. Določeni svetniki ravno zaradi tega dodatnega 
sklepa programa kulture niso podprli – Aljoša Rovan (Levica) 
je celo izjavil, da bi ravnali nedemokratično, če ne bi upošteva-
li sklepa odbora –, a je župan vztrajal, da spremenjenega doku-
menta o kulturi ne bo predlagal, ker da bi s tem povzročil raz-
dor med kulturniki. Župan je na seji še sporočil, da bodo v Krški 
vasi 9. februarja nadomestne volitve v svet KS, ker so trije sve-
tniki podali odstopne izjave.
 Rok Retelj

Šport in kultura potrjena

Po podatkih Statističnega 
urada RS je konec leta 2018 
Posavje štelo 29.980 gospo-
dinjstev (za 2019 še ni zbir-
nega podatka, op. p.). Od sku-
pnega števila prebivalstva 
– 74.927 – jih je 63.901 prebi-
valo v lastniških stanovanjih, v 
najemniških pa 3.935. Novo-
zgrajenih stanovanj je bilo v 
zadnjem sedemletnem obdob-
ju relativno malo, saj je bilo teh 
po podatkih Geodetske uprave 
RS na 1000 prebivalcev zgraje-
nih: v Bistrica ob Sotli 29,72, v 
Brežicah 17,94, v Kostanjevici 
na Krki 14,36, v Krškem 14,17, 
v Radečah 12,35 in v Sevni-
ci 15,42 stanovanj (med re-
gijami za Posavjem po novo-
gradnjah znatno zaostajajo le 
še v Zasavski in Koroški regi-
ji). Kljub temu občine ocenju-
jejo, da je na njihovih območjih 
stanovanjska problematika za-
dovoljivo rešena, kar si priza-
devajo reševati tudi z dodelje-
vanjem neprofitnih stanovanj 
v najem preko javnih razpisov. 
Do teh so upravičeni prosilci, 
katerih dohodki gospodinjstva 
v koledarskem letu pred raz-
pisom ne presegajo zakonsko 
določenega odstotka od pov-
prečne neto plače v Republiki 
Sloveniji, pri čemer posavske 
občine kot najemodajalci sle-
dijo cilju, da kot prednostni ka-
tegoriji dodeljujejo stanovanja 
mladim oziroma mladim dru-
žinam, ki si prvič rešujejo sta-
novanjsko problematiko. Z nji-
hove strani pa se utegne spričo 
zaostrenih pogojev pri krediti-
ranju prebivalstva s strani Ban-
ke Slovenije povpraševanje po 
stanovanjih v prihodnje še po-
večati, zato smo v nadaljevanju 
članka strnili (ne)razpoložljivi 
fond stanovanj po posavskih 
občinah.

Rudar je 
pomemben investitor

Občina Krško ima trenutno v 
lasti 57 neprofitnih stanovanj, 
družba Rudar Senovo 545 sta-
novanj, pri čemer je občina 
ključni poslovni partner Ru-
darja, saj je ta upravnik sku-
pnih delov in naprav ter tudi 
posameznih delov stavb, tako 
stanovanj kot tudi poslovnih 
prostorov v lasti občine, že od 
leta 2004. Trenutno ima obči-
na prostih pet občinskih sta-
novanj, družba Rudar pa dve. 
Kot so navedli na občini, de-
janske potrebe po stanovanjih 
ugotavljajo na podlagi izvede-
nih javnih razpisov za dode-
litev stanovanj. Na zadnjega, 
izvedenega v oktobru lani, je 
prispelo 52 vlog. Pri dodelitvi 
neprofitnih stanovanj so mla-
di in mlade družine obravna-
vani kot prednostni kategoriji, 
kar pomeni, da so upravičeni 
do dodatnih točk. Po zadnjem 
izvedenem razpisu je oba na-

vedena kriterija izpolnjevalo 6 
od 52 prosilcev. Sicer pa je ob-
čina v letu 2016, s ciljem ugo-
toviti odnos občanov do sta-
novanjske problematike na 
nivoju občine, izvedla raziska-
vo na področju stanovanjske 
problematike. Izidi raziskave 
(n=300) kažejo, da je bilo 12 % 
anketirancev lastnikov stano-
vanj, 4,3 % pa najemnikov. Kar 
96 % anketirancev je menilo, 
da so njihove stanovanjske raz-
mere primerne. Trenutno so na 

občini v postopku pridobitve 
uporabnega dovoljenja za šti-
ri nova stanovanja. Družba Ru-
dar Senovo trenutno gradi 15 
stanovanj na Vidmu, ki bodo 
namenjena za oddajo v najem 
kot neprofitna, dodatne stano-
vanjske enote pa občini glede 
na razpoložljivost zagotavlja 
Stanovanjski sklad RS.

Pomoč s subvencioniranjem 
tržnih najemnin

Občina Brežice ima v lasti 149 
stanovanj, od tega jih 30 oddaja 
kot tržna najemniška stanova-
nja in 115 stanovanj kot nepro-
fitna stanovanja, v lasti pa ima 
tudi štiri kadrovska oz. služ-
bena stanovanja. Pomanjka-
nje razpoložljivih neprofitnih 
stanovanj občina rešuje na na-
čin, da socialno ogroženim na-
jemnikom, ki so kandidirali na 
razpisu za neprofitna stanova-
nja, a tega niso pridobili, so si 
pa sami poiskali na trgu sta-
novanje s tržno najemnino, da 
jim pomaga s subvencionira-
njem najemnine. Tovrstnih na-
jemnikov je bilo v januarju le-
tos 47. Domala vsa neprofitna 
stanovanja v občini so zasede-
na, saj so trenutno prosta le tri 
neprofitna stanovanja, ki so v 
celoti obnovljena, a jih bodo že 
kmalu zapolnili stanovalci, ki 
bodo uspešni na zadnjem jav-
nem razpisu. Na navedeni raz-
pis, objavljen v oktobru lani, se 
je prijavilo 76 prosilcev, kate-
rih vloge so trenutno še v po-
stopku pregledovanja in pre-
učevanja razpisne občinske 
komisije, pri čemer bodo imele 
prednost pri dodeljevanju sta-
novanj mlade družine in mladi, 
saj tudi Občina Brežice predno-
stno sledi dodeljevanju stano-

vanj družinam, ki si prvič re-
šujejo stanovanjski problem. 
Sicer ima občina ob že treh 
trenutno prostostih stanova-
njih prosta še štiri stanovanja, 
vendar pa bodo šla slednja v 
oddajo šele po njihovi preno-
vi. Občina bo v okviru prora-
čunskih zmožnosti poskušala 
v letih 2020–2021 nezasedena 
stanovanja temeljito prenoviti, 
za kar bo treba pridobiti ustre-
zno projektno dokumentacijo, 
takoj po končani obnovi pa jih 

bodo ponudili v najem upravi-
čencem s prednostne liste. Ob 
navedenih stanovanjskih kapa-
citetah ima občina v lasti tudi 
štiri bivalne enote (tripostelj-
no za ženske, triposteljno za 
moške in dve družinski bivalni 
enoti na Prešernovi 11b v Bre-
žicah), ki pa so namenjene za-
časnemu reševanju stanovanj-
skih potreb socialno ogroženih 
oseb. Trenutno imajo zasede-
ni obe družinski enoti, v ženski 
bivalni enoti pa je trenutno 
nastanjena ena oseba. 

Dobrodošel bi bil 
zasebni investitor

Občina Sevnica ima v lasti oko-
li 140 stanovanjskih enot na 
območju Sevnice, Krmelja, ne-
kaj tudi v Tržišču in na Blanci. 
Gre za neprofitna stanovanja, 
dve stanovanji pa sta službe-
ni. Stanovanja so po večini za-
sedena, glede na povpraševa-
nje pa na občini ocenjujejo, da 
bi za zadostitev potrebam pri 
reševanju stanovanjskega pro-
blema potrebovali okoli 25 do-
datnih neprofitnih stanovanj. 
Občina Sevnica ima sicer v las-
ti površine, ki bi bile primerne 
za izgradnjo večstanovanjskih 
objektov, vendar pa gradnje iz 
občinske proračuna ali investi-
cij v nakupe dodatnih stano-
vanj ne predvidevajo, pač pa 
lahko h gradnji na območju ob-
čine pristopijo zasebni investi-
torji. Namreč, kot pojasnjujejo 
na občini, ta prvenstveno na-
menja sredstva za vzdrževanje 
obstoječega fonda neprofitnih 
stanovanj. Občina objavi razpis 
za dodelitev neprofitnih sta-
novanj okvirno na dve leti. Za 
mlade in mlade družine poskr-
bijo na način, da lahko ti gle-

de na starost staršev in dolži-
no bivanja na območju občine 
na podlagi točkovnika pridobi-
jo dodatne točke, s katerimi se 
uvrstijo na višja mesta pred-
nostnega seznama prosilcev 
za neprofitna stanovanja. 

Do več stanovanj 
s postopno obnovo 

Občina Radeče ima v lasti 51 
neprofitnih stanovanj, med-
tem ko z evidenco nepro-
fitnih stanovanj drugih lastni-
kov (Stanovanjski sklad ipd.) 
ne razpolagajo. Trenutno ima-
jo zasedenih 48 neprofitnih 
stanovanj, preostala tri pa so 
predvidena za oddajo po raz-
pisu po njihovi prenovi. Sicer 
zaznavajo potrebo po doda-
tnih neprofitnih stanovanjih, 
na razpise se običajno prijavi 
med pet in deset prosilcev, ven-
dar pa bi gradnja predstavljala 
v tem obdobju prevelik finanč-
ni zalogaj, zato bodo v kratko-
ročnem obdobju sledili politiki 
postopnega urejanja in obnav-
ljanja že obstoječih stanovanj-
skih enot. Mlade družine so 
prednostne kategorije pri jav-
nih razpisih za oddajo nepro-
fitnih stanovanj v najem, prav 
tako občina mladim družinam 
nudi druge oblike pomoči, kot 
npr. izplačilo denarne pomoči 
ob rojstvu otroka, družinam s 
štirimi ali več otroki pa enkrat 
letno izplačilo denarne pomo-
či za velike družine.

V Kostanjevici brez investicij, 
v Bistrici ureditev treh enot 

Občina Kostanjevica na Krki 
ima v lasti osem neprofitnih 
stanovanj. Trenutno jih je šest 
zasedenih, za dve stanovanji pa 
bo, predvidoma v prihodnjem 
mesecu, kakor pojasnjujejo na 
občini, izšel javni razpis. Tudi 
v kostanjeviški občini glede na 
povpraševanje po prostih mes-
tih ugotavljajo, da so potrebe 
večje od razpoložljive ponud-
be, po stanovanjih pa je večje 
povpraševanje s strani social-
no ogroženih oseb kot pa mla-
dih. V naslednjih letih gradnje 
stanovanj ne predvidevajo. Ob-
čina Bistrica ob Sotli ima v lasti 
devet neprofitnih stanovanj. V 
preteklih letih so z razpoložlji-
vimi kapacitetami sicer sledili 
povpraševanju, fond razpolo-
žljivih stanovanj pa so v celo-
ti oddali v minulem letu, tako 
da trenutno s prostim stanova-
njem ne razpolagajo, pričaku-
jejo pa, da se bo eno sprostilo 
v kratkem. V prihodnjih letih 
načrtujejo ureditev treh doda-
tnih stanovanj, mladim druži-
nam pa si prizadevajo poma-
gati na način, da jim priskočijo 
na pomoč pri iskanju primerne 
namestitve.

 Bojana Mavsar

Posavje je na slovenskem repu 
po stanovanjskih novogradnjah
POSAVJE – Stanovanje kot materialna dobrina zagotavlja osnovne materialne pogoje in razmere za pokri-
vanje temeljnih potreb za življenje. Po lastniških stanovanjih, ki jih je v Posavju največ, saj jih je bilo konec 
leta 2018 20.273, velik delež pri reševanju stanovanjskega problema predstavljajo najemniška stanovanja, 
teh je bilo 1.636.

Gradnja novih stanovanj na Vidmu (foto: P. P.)

Na Finsko po dobre prakse
BREŽICE, ROVANIEMI – Občina Brežice je proti koncu leta 
2019 v sklopu programa Erasmus+ začela z izvajanjem pro-
jekta Stavi na zdravje (angl. Bet on Health). Gre za motivacij-
ski model BoH za vključitev v šport, ki temelji na ozaveščanju 
zlasti mladih (15 do 29 let) in ostale zainteresirane javnosti 
o pomenu vloge športa pri spodbujanju telesne dejavnosti, ki 
posledično krepi naše zdravje, izboljša psihološko stanje člo-
veka ter ne nazadnje vpliva tudi na uspešnost v šoli ali na de-
lovnem mestu. Občina Brežice je vodilni partner projekta, v ka-
terem sodeluje 12 držav, med njimi tudi Finska, ki je znana kot 
zelo športna država ter kjer so učinke športne vadbe in zdra-
vega življenjskega sloga na široko raziskali. Ravno s tem na-
menom – ogledom finskega primera dobre prakse – se je med 
12. in 17. januarjem brežiška projektna ekipa, ki jo sestavljajo 
predstavniki zdravstvenih, izobraževalnih in športnih ustanov 
iz brežiške občine, udeležila študijskega izleta v občini Rovani-
emi na severu Finske. Več o odzivih in ugotovitvah udeležen-
cev v eni od naslednjih številk časopisa.  R. R.

www.PosavskiObzornik.si
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V dilemo, ali jih zaradi spoštovanja dediščine in krajinskih po-
sebnosti ohraniti ali jih zaradi zahtev sodobnega prometa po-
rušiti in zgraditi sodobnejše, nas je v primeru lesenih mostov 
na Krki (pa tudi v kakšnem drugem primeru) potisnila večde-
setletna ignoranca (ne)odgovornih upravljavcev in vzdrževal-
cev objekta. Ti namreč niso ne zaznali, da določeni objekti niso 
več kos nalogi, ki ji morajo služiti, ne pravočasno ukrepali, ko 
so jim pod težo vsakodnevnega bremena začela klecati kolena. 
Tako smo, kot se je slikovito izrazil dr. Smrekar, predolgo okle-
vali, preden smo poklicali urgenco, saj je pacient (most) v tem 
času že skoraj umrl (se podrl). Zdravniki (upravljavci in vzdrže-
valci državne cestne infrastrukture) so ga s številnimi preve-
zami in opornicami za silo pokrpali, a je revež zdaj iznakažen 
kot kakšna ostarela estradna zvezda po ne najbolj posrečeni 
lepotni operaciji. Tudi varuhi dediščine več kot očitno niso naj-
bolje opravili svojega dela oz. so preveč pogledali skozi prste.

Uvodoma omenjena dilema seveda ljudi deli v dve skupini. Tis-
ti, ki v lesenih mostovih vidijo simbol (idealizirane) preteklosti, 
ko je človek znal živeti v sožitju z naravo in se ji prilagoditi tudi 
v izbiri materialov in načinu gradnje prometnih objektov, bi jih 
seveda radi ohranili. Drugi, zlasti domačini, pa ne nujno brez 
posluha za dediščino prednikov, ki vsakodnevno čutijo posledi-
ce omejitev prometa preko tovrstnih mostov (kmetu ne omogo-
čajo, da na drugi breg reke s traktorjem odpelje trosilec gnoja 
ali prikolico drv, obrtniku ne, da si s tovornjakom dostavi ma-
terial ali odpelje končne izdelke, otrokom pa ne prevoza s šol-
skim avtobusom), bi jih nadomestili z mostovi iz sodobnejših, 
trdnejših materialov. Obe stališči sta legitimni in upravičljivi. 
Vendar: ohranjanje dediščine ne sme in ne more biti izgovor, 
da se ne bi vsem državljanom, tudi tistim, ki so se pač znašli na 
neugodnejši strani reke, zagotovili enaki življenjski pogoji (v 
tem primeru sodobnim prevoznim sredstvom prilagojeni mo-
stovi) kot vsem drugim. Prav bi bilo, da najdemo rešitev, ki bo 
zadovoljila tako domačine kot varuhe dediščine.

Dilema, 
ki je ne bi smelo biti

komentar

Piše: Peter Pavlovič

BROD – 9. januarja je bil po uspešno opravljenem pregledu obno-
vitvenih del po slabih petih mesecih oz. 149 dneh zapore končno 
le odprt lesen most čez reko Krko na Brodu pri Podbočju. »Danes 
je bil izveden komisijski pregled ter kontrolni inšpekcijski pre-
gled mostu, na podlagi katerega je bilo s strani Inšpektorata RS 
za infrastrukturo podano soglasje za odprtje in prevoznost mo-
stu v skladu s postavljeno prometno signalizacijo,« so sporočili 
z Direkcije RS za infrastrukturo, ki je upravljavec mostu. Kot smo 
že poročali, je podjetje KT Tršinar po decembrski sanaciji voz-
ne površine in varnostne ograje ter ureditvi ločenega hodnika 
za pešce v prvem januarskem tednu opravilo še zamenjavo oz. 
ojačitve horizontalnih povezav na konstrukciji mostu, podjetje 
CGP pa je postavilo ustrezno prometno signalizacijo, ki ureja re-
žim vožnje. Nosilnost mostu je omejena na 3,5 tone, na mostu je 
treba upoštevati varnostno razdaljo v dolžini 20 metrov, promet 
poteka izmenično enosmerno, pri tem pa imajo prednost vozila 
iz smeri Broda oz. Križaja. Za vozila, težja od 3,5 ton, vključno s 
šolskim avtobusom, še vedno velja obvoz preko Kostanjevice na 
Krki oz. tamkajšnjega betonskega mostu.  
Kot je znano, je bil most na podlagi inšpektorjeve odločbe zaradi 
dotrajanosti, ki je po njegovem mnenju predstavljala nevarnost 
za uporabnike, zaprt od 13. avgusta lani in je precej otežil živ-
ljenje na obeh bregovih Krke. Lokalna skupnost, zlasti krajevna 
skupnost Podbočje, ki je v ta namen ustanovila poseben strokov-
ni odbor, si je ves čas prizadevala, da se most čim hitreje obno-
vi, da bo zadovoljil kriterije za ponovno odprtje, po nekaj mese-
cih 'mrtvega teka' pa so postopki in dela na terenu pred koncem 
lanskega leta vendarle stekli. Dolgoročno rešitev v lokalni skup-
nosti vidijo v izgradnji novega, železobetonskega mostu z neo-
mejeno nosilnostjo. P. P.

Most na Brodu končno spet odprt

Promet preko mostu zdaj poteka izmenično enosmerno.

Kar številne udeležence do-
godka je uvodoma pozdravil 
predsednik domačega turistič-
nega društva Matjaž Jurečič, 
nato pa je vezno besedo prev-
zela direktorica Posavskega 
muzeja Brežice, sicer po rodu 
domačinka iz Podbočja, Alen-
ka Černelič Krošelj. Kot je po-
vedala, so okroglo mizo zasno-
vali že novembra lani, ko še 
niso vedeli, kako in kdaj se bo 
razpletla zgodba okoli zapo-
re lesenega mostu čez Krko 
na bližnjem Brodu. Organiza-
torji so kot izhodišče okrogle 

mize zastavili ugotovitev, da se 
mora naša dediščina velikok-
rat umakniti novostim. »Pa je 
to vedno tudi nujno? Ob števil-
nih vprašanjih, ki se pojavljajo 
pri prenovah lesenih mostov, 
kjer se sprašujemo 'rušiti ali 
obnoviti', je pomembno, da se 
vključujejo različni pogledi. Ob 
branju in poslušanju različnih 
mnenj smo tudi strokovnjaki 
s področja dediščine zasnova-
li projekt, s katerim želimo v 
krajih, ki jih sooblikujejo mo-
stovi, predstaviti tudi naš pog-
led,« so zapisali v vabilu.

Leseni mostovi 
kot specifika okolja …

Kot osrednji govorci na do-
godku so nastopili dr. Ivanka 
Počkar, muzejska svetnica iz 
Brežic, dr. Andrej Smrekar, 
muzejski svetnik, po rodu iz 
Kostanjevice na Krki, in dr. 
Robert Peskar, v. d. general-
nega konservatorja Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine 
RS. Pričakovano so se vsi tri-
je zavzeli za ohranitev lesenih 
mostov na Krki, ki jih je samo 
še osem, od tega pet v njenem 
spodnjem toku v Posavju (dva 
v Kostanjevici na Krki, po eden 
pa na Brodu, Cerkljah ob Krki 
in Borštu). 

Počkarjeva je poudarila, da 
so leseni mostovi pomemb-
na kulturna dediščina, a jih je 
(na žalost) čedalje manj, saj se 
morajo umikati sodobnejšim 
objektom. Po njenem mnenju 
bi morali biti vsi posegi v pros-
tor zasnovani spoštljivo, kar so 
naši predniki znali dobro nare-
diti. Ohranitev lesenih mostov 
se ji zdi pomembna, ker so gra-
jeni iz naravnih materialov (v 
našem okolju zlasti iz hrasto-

vega lesa), zaradi česar se naj-
bolje združijo z okoljem. »Oh-
ranimo, utrdimo in obnovimo 
lesene mostove na Krki,« je za-
ključila. 

Smrekar je predstavil širši 
zgodovinski kontekst mosto-
gradnje, od rimskih časov da-
lje. Izpostavil je pomen stra-
teške lokacije brojanskega 
mostu pod vzpetino Stari grad. 
Po njegovem prepričanju so 
leseni mostovi danes ponov-
no aktualni, saj predstavljajo 
okolju najprijaznejše gradnje. 

Kot je dejal, nam lahko pred-
stavljajo vrednoto, lahko pa 
tudi ne, odvisno od tega, česa si 
v okolju (bolj) želimo. Opozo-
ril je še, da bodo tudi betonske 
konstrukcije po nekaj desetle-
tjih zrele za prenovo in bomo 
pred istim problemom kot pri 
lesenih mostovih. 

Peskar je povedal, da je v Slo-
veniji kar 141 mostov vpisanih 
v register kulturne dediščine. 
Lahko so markanten pouda-
rek pokrajine in krajev ter jih 
zaznamujejo. Med mostovi iz 
različnih materialov so najbolj 
ogroženi ravno leseni mostovi, 
predvsem zaradi stebrov, ki so 
v stiku z vodo in materialom, ki 
priplava po njej. Njihovo redno 
vzdrževanje je dražje, celovita 
prenova pa praviloma cenejša. 
Ker so leseni mostovi (podob-
no kot denimo kozolci) odraz 
specifik krajev in njihovih ge-
ografskih, družbenih in gospo-
darskih razmer, bi bila izguba 
še kakšnega izmed njih po nje-
govem mnenju velika škoda.

… a tudi praktične 
vsakodnevne težave

Razprava se je, prav tako pri-
čakovano, bolj kot na sploš-
no o lesenih mostovih vrtela 
okoli mostu na Brodu, ki so ga 
ravno nekaj dni prej po skoraj 
petih mesecih inšpekcijske za-
pore spet odprli za promet. Pri 
tem je prišlo precej do izraza 
nestrinjanje med zagovorniki 
lesenih mostov kot dediščine 
in tistimi, ki menijo, da tovr-
stni mostovi niso več primer-
ni za današnji čas, saj zaradi 
omejene nosilnosti, ki je po-
gosto tudi posledica neredne-
ga vzdrževanja, predstavlja-
jo oviro v prometu in razvoju 

krajev. Predsednik strokov-
nega odbora KS Podbočje, za-
dolženega za problematiko 
mostu, dr. Martin Kodrič, je 
poudaril, da kulturni dedišči-
ni sicer ne oporeka, a potre-
be kraja narekujejo most z de-
setkrat višjo nosilnostjo, kot je 
trenutna (3,5 ton). »Most ra-
bimo zaradi gospodarstva in 
kmetijstva, ne zaradi kultur-
ne dediščine,« je dejal. V štu-
diji petih različnih variant re-
šitve problema se je kot edina 
sprejemljiva varianta za stro-
kovni odbor izkazala gradnja 
novega mostu z jekleno ali ar-
mirano-betonsko konstrukci-
jo ter neomejeno nosilnostjo, 
hodnikom za pešce in kole-
sarsko stezo. Obstoječi lesen 
most (ali vsaj njegov del) bi po 
njegovem mnenju lahko pos-
tavili nekje na suhem, skupaj 

z drugimi značilnostmi tega 
območja, v turistične namene. 
Zavzel se je tudi za izgradnjo 
dodatnega mostu dolvodno, v 
bližini Velikega Mraševega.

»Urgenco smo poklicali, ko je 
bil pacient že mrtev, v tem je 
problem,« se je odzval Smre-
kar in zavrnil očitek, da most 
predstavlja oviro v razvoju 
kraja. Predsednik domače KS 
Podbočje Jani Barbič je odvr-
nil, da je ovira že to, da mora 
šolski avtobus voziti po obvo-
zni cesti čez Kostanjevico na 
Krki, zaprt pa je tudi za potre-
be gospodarstva in kmetijstva, 
ki ob tem trpi škodo. Predse-
dnik sosednje KS Cerklje ob 
Krki Damjan Kodrič je spom-
nil, da imajo tudi oni podobne 
težave z omejeno nosilnostjo 
tamkajšnjega mostu, a ga bodo 
še letos celovito obnovili. Kot 
gasilec je opozoril še na to, da 
imajo gasilci do krajev na des-
nem bregu Krke zaradi obvoza 
podaljšan intervencijski čas za 

10 do 15 minut, kar je lahko že 
usodno, zato je nujno poveča-
ti nosilnost lesenih mostov. Pe-
skar je menil, da bi se to dalo 
urediti in da kulturna dediš-
čina pri tem ne sme biti izgo-
vor, sicer pa bi morali vpraša-
nje uporabnosti rešiti bodisi 
z vzporednim mostom bodisi 
kako drugače, bo pa rešitev za-
gotovo zahtevna.

Franc Černelič se je čudil »ne-
izmerni potrpežljivosti mladih 
krajanov« v času zapore mo-
stu, ki je po njegovem mnenju 
iznakažen že z jeklenimi tra-
verzami, še bolj pa s tokratno 
interventno obnovo. Most je 
bil zaprt kljub obupnemu sta-
nju obvozne ceste. Opozoril je 
še, da željo po novem mostu 
narekujejo tudi apetiti neka-
terih podjetij po izkoriščanju 

kamnoloma v Gorjancih, kar 
bi lahko pripeljalo do poveča-
nega tovornega prometa sko-
zi kraj, s čimer pa prebivalci 
najbrž spet ne bodo zadovolj-
ni. V tem primeru bi bilo nuj-
no urediti še obvoznico mimo 
Podbočja. Franc Glinšek pa je 
dejal, da je sicer za ohranitev 
lesenega mostu, če bi bil redno 
vzdrževan, a so po njem vča-
sih vozili s konji in voli, danes 
pa s težkimi traktorji in tovor-
njaki. Uvodničarje je izzval z 
vprašanjem: »Kaj je tukaj kul-
turna dediščina, 200 kubikov 
gnilega lesa?« Smrekar je zno-
va poudaril, da kulturna dediš-
čina ni ovira razvoju, pač pa jo 
po njegovem mnenju predsta-
vlja »pamet, ki ni pripravljena 
o stvareh razmisliti v širšem 
kontekstu«, lokalna skupnost 
pa si mora odgovoriti na vpra-
šanje, ali je v njenem interesu, 
da ohrani most s kulturno vre-
dnostjo. 

 Peter Pavlovič

Med dediščino in željo po razvoju
Leseni mostovi na reki Krki

PODBOČJE – Turistično društvo Podbočje, Posavski muzej Brežice in Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Republike Slovenije so 13. januarja v Kulturnem domu Podbočje soorganizirali okroglo mizo z naslovom 
»Leseni mostovi – naša dediščina«. Do izraza so prišla nasprotujoča si stališča, na eni strani za ohranitev 
mostov kot dragocene dediščine in na drugi strani njihove zamenjave s sodobnejšimi objekti.

Osrednji govorci in povezovalka okrogle mize

Predstavniki krajevnih skupnosti Podbočje in Cerklje ob Krki

Pred informativnimi dnevi 
v naslednjem časopisu, 

6.  februarja, pripravljamo 
tematske strani "Znanje".

Vabljeni k sodelovanju in branju!
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POK, KI SE JE SLIŠAL DALEČ NAOKOLI, POVZROČIL EK-
SPLOZIV V VINOGRADU – Potem ko so 4. 1. zvečer policisti 
prejeli več klicev občanov, da so slišali močno detonacijo, ki je 
stresala okna v naselju Vrh pri Boštanju in so jo slišali tudi v 
deset kilometrov oddaljenih krajih, so možje v modrem nekaj 
dni kasneje izven naselja Vrh pri Boštanju med vinogradi našli 
mesto, kjer je prišlo do detonacije neznane eksplozivne napra-
ve oz. eksploziva. Na površini okoli pet kvadratnih metrov in v 
okolici so bili vidni znaki delovanja eksplozije (ožgana zemlja 
in trava, poškodbe stebrov vinograda, poškodbe vrat in razbi-
to steklo okna na bližnjem vikendu). 7. 1. so kriminalisti, po-
licisti, vodnik službenega psa s psom za odkrivanje eksplozi-
vov in specialisti bombni tehniki opravili hišne preiskave pri 
35-letnem osumljencu, ki so ga prijeli dan prej in ga pridrža-
li. Na njegovem domu so zasegli električne vodnike in trans-
formator. Po prvih ugotovitvah kaže, da je 35-letnik tako moč-
no detonacijo povzročil z večjo količino kalcijevega karbida. 
Zanj bodo napisali kazensko ovadbo zaradi povzročitve splo-
šne nevarnosti, za kar je predvidena kazen zapora do pet let.

VLOMILCE MIKATA PREDVSEM DENAR IN NAKIT – V zad-
njem obdobju se je na območju Posavja spet povečalo število 
vlomov. Ti so se v zadnjih dveh tednih zgodili v Brežicah, Krški 
vasi, Dolenji vasi pri Raki, na parkirišču pri pokopališču v Ra-
dečah, Dolenjih Raduljah, Malem Cirniku pri Šentjanžu, Dol-
nji Prekopi in Goleku. Neznanci po navadi izkoristijo odsotnost 
stanovalcev ter skozi balkonska vrata ali teraso vlomijo v hišo. 
Zamikata jih predvsem denar in nakit. Na Dolnji Prekopi in Go-
leku lastniki ocenjujejo, da so oškodovani kar za okoli 10.000 
evrov, v Brežicah za 6000 evrov, v Krški vasi za 3000 evrov, v 
Dolenjih Raduljah za 2000 evrov, v Dolenji vasi pri Raki pa za 
900 evrov. Policisti občanom svetujejo, naj doma ne hranijo 
večje količine denarja in vrednejšega nakita, PIN kode plačil-
nih in bančnih kratic naj hranijo ločeno in jih ne označujejo, 
priporočljiva je namestitev alarmnih sistemov in kakovostnih 
ključavnic, ne sme se puščati ključev vhodnih vrat pod pred-
pražnikom ali jih »skriti« pod bližnji cvetlični lonček. Ob naši 
odsotnosti poprosimo sosede, da so pozorni na sumljive oko-
liščine in o tem obvestijo policiste. Če gremo v večernih urah 
za krajši čas od doma, pa poskrbimo, da so v hiši prižgane luči, 
televizijski ali radijski sprejemnik. 
 Zbral: R. R. 

Lucijan Levak, Brezina: Z alternativno medici-
no sem se že srečal, jo poznam in moram reči, da 
je to nekaj koristnega za ljudi, ker vpliva tudi na 
naše duševno zdravje. Zaenkrat je za večino lju-
di ta vrsta zdravljenja še vedno potrata denarja, 
zato se raje odločajo za klasično medicino. V pri-
hodnosti si predstavljam, da bo razmerje med 

uradno in alternativno medicino nekje 50:50.

Polda Weiss, Loka pri Zidanem Mostu: Me-
nim, da je treba biti pri uporabi alternativnih 
oblik zdravljenja predviden, ker, kot pravi pre-
govor, ni vse zlato, kar se sveti. Sama še nisem 
nikoli obiskala zdravilca in mislim, da ga tudi 
nikoli ne bi. Enkrat sem šla na bioresonanco in 
učinek na moje telo je bil dober, eno leto sem se 

zelo dobro počutila, ker sem se držala navodil glede prehrane.  

Rado Ribič, Radeče: Mislim, da področje kom-
plementarnega zdravljenja vse bolj uspešno  
dopolnjuje uradno medicino in to so koraki, ki 
služijo v dobro človeku. Kljub svojim letom mi 
zaenkrat še ni bilo treba iskati pomoči alterna-
tivne medicine in tudi uradne skoraj ne, saj se 
trudim za zdrav življenjski slog. Za zdravje se je 

vredno potruditi vsak dan, če ne gre drugače, pa s hojo.  

Urban Učanjšek, Krško: Klasična medicina naj 
ima prednost, čeprav se ljudje zatekajo v alter-
nativo, npr. pri raku, ko iščejo različne možnosti. 
Ne gre kar tako posegati po njej in iti k raznim 
t. i. zdravilcem. Na zdravje zelo vpliva človeko-
vo počutje, bolezen se lahko pojavi ob stresu. 
Če nismo miselno in fizično vitalni, se telo ne 

more upreti bolezni.  

Ali ste se razen k 'uradni' medicini že kdaj zatekli h kateri 
od oblik alternativnega ali komplementarnega zdravlje-
nja? Verjamete v učinkovitost teh metod, menite, da so pri 
nas dovolj priznane in kako jih vidite v odnosu do konven-
cionalne medicine?

anketa

Uradno ali drugačno zdravljenje?

Katere so vaše glavne nalo-
ge, ki ste si jih zadali v dru-
gem poslanskem mandatu, 
tudi morda v povezavi s Po-
savjem in občino Brežice?
Naloge, ki jih opravljam kot 
poslanec, kot vodja poslanske 
skupine SMC, so tesno poveza-
ne s predvolilnimi in koalicij-
skimi zavezami moje stranke 
in ostalih strank koalicije ter 
so kot skupne zapisane v ko-
alicijskem sporazumu. 

Kot Brežičan in Posavec sem si 
tudi v tem mandatu zadal kar 
nekaj ciljev in nalog z name-
nom pospešiti razvoj v doma-
či občini in Posavju, da bi ven-
darle izkoristili svoj potencial 
in postali za mlade bolj per-
spektivno okolje. V prejšnjem 
mandatu sem pripomogel k iz-
peljavi kar nekaj državnih pro-
jektov v Posavju, obnovi cest, 
pridobitvi sredstev za razne 
projekte, programov na sre-
dnjih šolah, uspešno sem tudi 
kljuboval zmanjšanju sredstev 
iz naslova t. i. jedrske rente. Če 
sem se v prejšnjem manda-
tu veliko ukvarjal s HE Breži-
ce, ki je bila kljub dvomom ne-
katerih uspešno realizirana, si 
v tem mandatu prizadevam za 
začetek gradnje HE Mokrice, 
kjer je situacija nekoliko dru-
gačna zaradi tega, ker grad-
nji nasprotuje neko društvo, 
ki vlaga pritožbe zoper izdajo 
okoljevarstvenega soglasja. Še 
naprej si prizadevam za ohra-
nitev in razvoj Splošne bolni-
šnice Brežice. Potem ko se je 
na začetku prejšnjega manda-
ta zaključila investicija v Ur-
gentni center, so bile na eni iz-
med sej prejšnje vlade v načrt 
razvojnih programov uvrščene 
še nove investicije, ki so blizu 
realizacije. Govorim o obnovi 
lekarne, gradnji oddelka cen-
tralne intenzivne terapije, do-
govorjena pa je tudi investici-
ja v še en rentgenski aparat. 
Danes bolnišnica Brežice ni 
več institucija, ki ji grozi, da jo 
bodo jutri zaprli, s čimer se je 
dostikrat grozilo, ampak insti-
tucija, ki si z uspešno direkto-
rico, dobrimi zdravniki in osta-
li osebjem tlakuje pot v svetlo 
prihodnost. Vseskozi si pri-
zadevam tudi za gospodarski 
razvoj Brežic. Na tem podro-
čju aktivno sodelujem z mini-
strom za gospodarstvo Zdrav-
kom Počivalškom. Vesel sem, 
da je ministrstvo, ki ga vodi, 
med drugim tudi z denarno 
spodbudo bistveno pripomo-
glo k pričetku izgradnje nove 
tovarne družbe TPV v Breži-
cah.  

Posvečam se tudi nadaljeva-
nju ali začetku investicij v in-
frastrukturo v državni lasti, 
predvsem v državne ceste. V 
prejšnjem mandatu so se ob-
navljali številni odseki držav-
nih cest po občini Brežice in 
tudi drugih posavskih obči-

nah, začel se je tudi projekt 
krške obvoznice z izgradnjo 
novega mosta čez Savo, ki je 
bil nedavno odprt, takratnega 
ministra dr. Petra Gašperšiča 
pa mi je uspelo prepričati tudi, 
da je z Občino Brežice podpi-
sal sporazum o izgradnji nove-
ga mosta čez Savo na Čatežu 
ob Savi. Od ministrice Alenke 
Bratušek, ki zdaj pokriva ta 
resor, pričakujem, da ga bo do 

konca tega mandata tudi rea-
lizirala oz. vsaj omogočila za-
četek njegove izgradnje. Veli-
ko aktivnosti posvečam tudi 
vprašanjem, ki zadevajo leta-
lišče Cerklje ob Krki. Pričaku-
jem, da se bo Ministrstvo za 
obrambo (MORS) usedlo za 
mizo tudi z lokalnimi društvi 
glede uporabe nekaterih ze-
mljišč, ki so v lasti MORS. Ve-
lja omeniti tudi to, da budno 
spremljam energetsko poli-
tiko na Ministrstvu za infra-
strukturo, saj pričakujem, da 
se bomo še v tem mandatu 
dotaknili vprašanja, ali bomo 
zgradili drugi blok jedrske 
elektrarne. Glede na dejstvo, 
da nekatere okoljevarstvene 
organizacije nasprotujejo pri-
dobivanju električne energi-
je iz hidroelektrarn in vetrnic, 
je več kot očitno, da se bomo 
morali v prihodnje osredoto-
čiti tudi na jedrsko energijo.

Kako ocenjujete sodelovanje 
med posavskimi poslanci, ki 
ste različnih političnih barv?
V tokratnem sklicu iz Posavja 
prihajamo štirje poslanci, dva 
sva v koaliciji, dva sta v opo-
ziciji. Že v prejšnjem manda-
tu smo sodelovali dobro in 
smo bili, kar se tiče lokalnih 
tem, zelo poenoteni, tudi zdaj, 
ko smo dodatno ustanovili še 
klub posavskih poslancev, so-
delujemo dobro in zaenkrat še 
ni prišlo do lokalne teme, kjer 
bi stali na različnih bregovih. 

Vaši stranki javnomnenj-
ske raziskave že nekaj časa 
kažejo nizko podporo vo-
livcev, krepko pod volilnim 
pragom. Kakšne so vaše na-
povedi o njeni prihodnosti 
in ali bo po vašem mnenju 
doživela tudi tretji mandat 
v DZ?
Moram povedati, da ne dam 
veliko na te ankete. V stranki 
raziskave jemljemo resno do 

te mere, da skušamo izboljšati 
svoje delovanje in prepoznav-
nost politik, ki jih zagovarja-
mo v parlamentu. Dejstvo je, 
da smo prva od vseh na novo 
ustanovljenih strank, ki je na-
redila dve tranziciji, se pravi, 
da je bila še enkrat izvoljena 
v parlament in je izvolila tudi 
novega predsednika. Malo 
strank je takšnih, ki so bile po-
novno izvoljene v parlament 
in so uspele zamenjati svojega 
predsednika. Naša ambicija je, 
da se skozi te tranzicije obdr-
žimo kot dolgoročni igralec v 
slovenski politiki. Edina prava 
anketa so volitve. 

Kaj to pomeni tudi za vašo 
politično kariero?
Moja politična kariera bo, vsaj 
na državni ravni, v veliki meri 
povezana s strankarskim do-
gajanjem, torej tudi z uspehom 
stranke na naslednjih volitvah. 
Kot politik si razširiš določe-
na obzorja in tudi s pretekli-
mi delovnimi izkušnjami, tis-
timi pred vstopom v politiko, 
bom že našel takšno pot, ki bo 
skladna z mojimi pričakovanji, 
pa naj bo to politična ali nepo-
litična.

V najinem zadnjem pogovo-
ru marca 2018 ste omenili, 
da gradnja verige HE na spo-
dnji Savi zamuja sedem let, 
kot kaže, pa se bo ta zamuda 
še povečala, še posebej zato, 
ker se je projekt HE Mokrice 

ustavil. Kaj menite o tem in 
kdaj bi se po vaših napove-
dih lahko zaključila gradnja 
še zadnje v verigi spodnjesa-
vskih HE?
Pri HE Mokrice so se zadeve za-
radi pritožb nekega društva, ki 
naj bi se ukvarjalo z zaščito rib, 
zapletle. Tako naša kot evrop-
ska zakonodaja sta naravnani 
tako, da imajo tisti, ki zagovar-
jajo okoljevarstvene cilje, re-
lativno veliko moč in jih je, če 
ne gre drugače, možno zaobi-
ti šele po posebnem postopku 
prevlade javnega interesa. Bo-
jim se, da bo na koncu tako tudi 
s projektom HE Mokrice, kar 
pa pomeni podaljšanje začetka 
gradnje HE še za nekaj let. Dok-
ler bom v politiki, bom naredil 
vse, kar je v moji moči, da pri-
de do realizacije tega projekta. 
Bizarno bi bilo, da se projekt, ki 
odgovarja na izzive podnebnih 
sprememb, zaustavi zaradi ne-
kih namišljenih okoljevarstve-
nih problemov.

Pred slabima dvema letoma 
ste glede možnosti o usta-
novitvi pokrajin tudi deja-
li, da ste pristaš 12 pokrajin 
po vzoru sedanjih statistič-
nih regij, pri čemer si želite, 
da Posavje ne bi bilo vključe-
no v nobeno drugo regijo. Še 
vedno stojite za tem oz. ali se 
strinjate s trenutnim predlo-
gom, ki predvideva deset po-
krajin, ena od teh pa bi bila 
skupna Zasavja in Posavja?
Državni zbor in poslanci nismo 
bili pri pripravi zakona o pok-
rajinah nikoli udeleženi, saj je 
vse prevzel Državni svet. V jav-
nosti se je v zvezi s tem začelo 
razpravljati predvsem o števi-
lu pokrajin in kje naj bodo nji-
hove meje. Ko nas je poklical na 
posvet predsednik republike 
Borut Pahor, sem mu povedal, 
da je za SMC ključno vprašanje, 
kakšna bo vsebina pokrajin ter 
njihove naloge in pristojnosti, 
skratka, kaj bo na pokrajine 
preneseno z občin in kaj z drža-
ve oz. ministrstev. Dokler tega 
ne vemo, sem pristaš ideje o 12 
pokrajinah, to pa zato, ker smo 
se naše regije Posavje že nava-
dili in ne nazadnje občine, ki so 
v tej regiji, po moji oceni dobro 
sodelujejo. Težko rečem, ali bi 
bila povezava z Zasavjem dob-
ra rešitev, predvsem pa je pre-
nagljeno, ker ne verjamem, da 
bo ta zakon sploh sprejet, saj je 
bil napačno zastavljen.

Sodelovali ste na nedavni no-
vinarski konferenci na ETrŠ 
Brežice, ki je bila sklicana za-
radi sprva vnovične zavrnit-
ve šolskih programov zdra-
vstvena nega in bolničar. 
Očitno je tudi to botrovalo 
kasnejši odločitvi ministr-
stva, da šoli po 14 letih ne-
prestanih prošenj le odobri 
oba programa. Zagotovo ste 
zadovoljni s končnim razple-
tom in dejstvom, da bo v Po-

Igor Zorčič, poslanec v Državnem zboru:

Edina prava anketa so volitve
BREŽICE – Za poslanca Stranke modernega centra (SMC) 42-letnega Igorja Zorčiča lahko rečemo, da si je 
po šestih letih delovanja v parlamentu nabral že kar nekaj politične kilometrine. Potem ko je že krepko 
zakorakal proti polovici svojega drugega mandata v Državnem zboru, smo ga povabili k pogovoru ter se z 
njim dotaknili različnih tem na državnem in lokalnem nivoju.

Igor Zorčič
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savju in Brežicah izbira za 
bodoče dijake še nekoliko 
večja, kajne?
Seveda, bil sem zelo vesel in-
formacije, da so bila dolgole-
tna prizadevanja ETrŠ Brežice 
uspešna, trud vseh, ki smo si za 
to prizadevali, pa s tem popla-
čan. V zadnjih štirih letih so se 
Brežice s takšnim trudom ok-
repile že za štiri nove srednje-
šolske programe, za katere si 
želim, da bodo tudi vsi zapol-
njeni z dijaki. Želim si, da bi se 
Posavje in Brežice v prihodnje 
okrepila še z drugimi programi 
in bi že danes prepoznali pot-
rebe naše regije v prihodnje 
ter se začnemo potegovati za 
programe, ki bodo našim mla-
dim pomagali do zaposlitve.

Na zadnjih lokalnih volitvah 
vam ni uspelo postati župan, 
čeprav ste bili dokaj blizu, 
saj ste proti aktualnemu žu-
panu izgubili šele v drugem 
krogu. Ste bili razočarani za-
radi tega in ali imate tudi v 
prihodnosti podobne ambi-
cije?
Nad rezultatom nisem bil raz-
očaran, ravno nasprotno, bil 
sem pozitivno presenečen. Za 
vse občine v Sloveniji velja, da 
je aktualne župane po nava-
di težko premagati, ker ima-
jo bistveno več dostopa do in-
formacij lokalnega značaja, 
lokalnih društev in drugih ob-
činskih dogodkov, kjer si dela-
jo volilno kampanjo, ter je vsak 
kandidat, ki je hkrati župan, 
zaradi tega v veliki prednos-
ti. Če me sprašujete, ali bom 
še kdaj kandidiral za župana, 

o tem še nisem razmišljal. Kot 
Brežičan sem zainteresiran za 
dogajanje v lastnem okolju in 
si želim, da bi se ta občina hit-
reje in bolje razvijala, saj ima 
za to velik potencial. Prav zato 
se bom po svojih močeh na lo-
kalni ravni trudil, da ta poten-
cial tudi izkoristimo.

Kot občinski svetnik tako re-
koč na vsaki seji opozarjate 
na določene nepravilnosti v 
delovanju župana in občin-
ske uprave, že večkrat smo 
vas slišali, da oblasti očitate 
politikantstvo in celo nepo-
tizem. Kaj vas najbolj moti?
Eno leto sedanjega mandata je 
mimo, a se v občini, razen dvi-
ga stroškov na položnicah, ni 
zgodilo nič. Občinski svet se 
je na kar nekaj sejah ukvar-
jal s kadrovskimi zadevami, in 
to na način, da se je pri kadro-
vanju zgodilo to, česar v dru-
gih občinah, tudi posavskih, ne 
poznajo, in sicer da si je nekaj 
strank, na čelu s SDS, razde-
lilo vsa mesta v svetih javnih 
zavodov, nadzornem svetu jav-
nega podjetja Komunala Breži-
ce in da sta bili SMC – kot dru-
ga največja svetniška skupina 
– in Levica pri tem izključe-
ni. Tu ne gre za kakšna dobro 
plačana mesta, temveč za čis-
to navadno politično higieno, 
kjer vsem svetniškim skupi-
nam omogočiš, da preko čla-
nov v svetih nadzorujejo, kako 
ti javni zavodi poslujejo. SDS 
pa je z nekaterimi svetniškimi  
skupinami zavzela stališče, da 
SMC in Levica ne smeta imeti 
svojih članov v javnih zavodih 

in javnem podjetju, ker da gre 
po njihovi oceni za opozicijski 
svetniški skupini. Za tako ne-
smiselnimi argumenti seveda 
ni drugega kot to, da se po več 
kot 15 letih občinske vladavi-
ne SDS obnaša, kot da je obči-
na njena last, žalostno pa je, da 
ji pri tem za lasten kratkoročni 
interes pomagajo tudi preos-
tale svetniške skupine, razen 
omenjeni SMC in Levica. Pri 
takšni, sporni kadrovski poli-
tiki pa ne gre samo za stran-
karske izkaznice, ampak tudi 
za številne sorodstvene pove-
zave, zato očitek o nepotizmu.

V brežiški občini je kar ne-
kaj področij, ki bi jih bilo 
treba izboljšati, pravite tako 
vi kot ostali svetniški kole-
gi. Kaj najbolj pogrešate oz. 
s čim se ne strinjate? Imate 
tudi konkretne rešitve? 
Svetniki SMC aktivno sodelu-
jemo na občinskem svetu, do 
dela župana in občinske upra-
ve smo, kadar ocenjujemo, da 
nekaj ni v korist občanov, ne-
posredni in kritični, dobre pre-
dloge pa znamo tudi iskreno 
pohvaliti in jih podpreti. Na-
sploh v brežiški občini glede 
na ves potencial še vedno pre-
malo razvijamo turizem, saj 
se preveč naslanjamo na stati-
stiko obiska dveh glavnih ter-
malnih ponudnikov, čeprav bi 
lahko od turistov, ki obiščejo 
ta dva centra, občina imela bi-
stveno več. V zvezi z razvojem 
turizma tudi ni prave vizije za 
oživitev starega mestnega je-
dra in nobenih aktivnosti za 
revitalizacijo nekaterih objek-

tov, kot je Blagovnica ali Tovar-
na pohištva, premalo je tudi 
investicij v infrastrukturo, kot 
so kolesarske steze. Občina se 
bo morala bolje pripraviti na 
morebitne večje investitorje, z 
novimi komunalno opremlje-
nimi zemljišči in spodbudami, 
za kar zdaj ni dobro pripravlje-
na. Konkretne rešitve za nave-
dene težave je naša svetniška 
skupina predlagala na sejah 
občinskega sveta in tudi pri 
tokratnem sprejemanju pro-
računa, in če bodo vsaj delo-
ma upoštevane, bomo prora-
čun podprli. In ne nazadnje, 
povečati bo treba tudi tran-
sparentnost delovanja obči-
ne, občinskih javnih podjetij 
in zavodov, saj zgodbe v me-
dijih in razni inšpekcijski nad-
zori v preteklosti kažejo pot-
rebo po tem.

Kakšna je po vaše priho-
dnost občine v naslednjih 
petih, desetih letih?
Naša občina ima bogato zgo-
dovino, velik potencial in 
prepričan sem, da tudi uspeš-
no prihodnost. Zavedati se 
moramo, da nič ne bo prišlo 
samo po sebi in bomo mora-
li v razvoj vložiti skupaj veliko 
napora, pa vendar, če sem bolj 
konkreten, vidim prihodnost 
v investicijah v nova delovna 
mesta, kjer bomo lahko zapo-
slovali domače ljudi, naj bo to 
proizvodnja, turizem ali druga 
dejavnost. Potem ko je v prete-
klosti v Brežicah propadlo ve-
liko tovarn, je čas, da pridemo 
na zeleno vejo.
 Rok Retelj

IZDELAVA IN MONTAŽA

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

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

Pestra izbira medu lokalne 
pridelave domačih čebelarjev.

Nadzorovana kvaliteta.

MEDOMAT na Tržnici 
Videm v Krškem 

(pri dvigalu)

Na voljo 24 ur na dan!

Na ETrŠ Brežice so dolgo vztra-
jali in na koncu uspeli. Več kot 
desetletje jim je namreč mini-
strstvo zavračalo zahtevo po 
umestitvi izobraževalnih pro-
gramov zdravstvena nega in 
bolničar, kar so poudarili tudi 
še na novinarski konferenci 
dober teden pred odločitvijo 
ministrstva v prid šole. Direk-
torica ETrŠ Brežice dr. Mojca 
Tomažin je ob tej zanje razve-
seljivi novici povedala: »Tako 
zelo smo zadovoljni in vese-
li, da bomo lahko izobraževali 
nove kadre na področju zdra-
vstva, ki jih nujno potrebujemo 
tako v regiji kot tudi na držav-
nem nivoju. Trajalo je dolgih 
14 let, a se je naše prizadeva-
nje končno obrestovalo. Rada 
bi se zahvalila vsem medijem, 
ki so nam pomagali pri ures-
ničitvi tega cilja, saj so v zad-
njem tednu poročali o naših 
prošnjah na Ministrstvo za iz-
obraževanje, znanost in šport, 
ter vsem našim podpornikom, 
ki so nas spodbujali in nam 
bili v oporo, tako Občini Breži-
ce, Splošni bolnišnici Brežice, 
projektu MOST, poslancem Po-
savja, ravnateljem srednjih šol 
v Posavju in ostalim.« Pozitiven 
odgovor ministrstva pomeni, 
da bo ETrŠ Brežice v nasled-
njem šolskem letu 2020/2021 
lahko prvič razpisala dva nova 

V Brežicah uspeli: ETrŠ odobrili nova programa

izobraževalna programa, in si-
cer zdravstvena nega (28 vpi-
snih mest) ter bolničar – nego-
valec (26 vpisnih mest). 

Kot kaže, si je ministrstvo pre-
mislilo tudi zaradi številnih 
objav v medijih, povod za to 
je bila verjetno tudi novinar-
ska konferenca na šoli. Toma-
žinova je takrat dejala, da ima-
jo na šoli odlične argumente, 
zakaj odobriti oba programa, 
ter omenila, da so v ta namen 
oblikovali tudi ožjo ekipo, ki jo 
sestavljajo predsednica sveta 
zavoda Lidija Furlan, sveto-
valna delavka Alenka Pečnik 
Kranjec in profesorica kemije 
na šoli Nadja Ivšić, ki bo tudi 
glavna koordinatorica novih 
programov na šoli. Tomažino-

va je njihove glavne argumen-
te strnila v tri sklope: Posavje 
kot obmejna regija mora ime-
ti enake možnosti na področju 
izobraževanja kot ostali dijaki 
po Sloveniji; ekonomija, eko-
logija, centralizacija – gre za 
finančne učinke izgube časa, 
izgube za lokalno gospodar-
stvo in ekološke obremenitve 
ob nepotrebnih prevozih dija-
kov v večja središča; v tem tre-
nutku je Posavje edina regi-
ja, ki ima splošno bolnišnico, 
nima pa izobraževalnega pro-
grama zdravstvene smeri. Opo-
zorila je tudi na na pol prazno 
šolo: »V najboljših časih smo 
imeli okoli 800 dijakov, danes 
jih je okoli 300. Če je to gospo-
darno za ministrstvo, da gradi 
šole, ki so potem na pol praz-

ne, potem res ne vem.« Pouda-
rila je, da želena programa ka-
drovsko lahko pokrijejo, saj več 
ali manj že razpolagajo s ka-
drom, ki bi ga potrebovali, po-
magali si bodo tudi z zaposleni-
mi v Splošni bolnišnici Brežice.

Dijaki bodo lahko imeli 
prakso v SB Brežice

Pečnik Kranjčeva je navedla, da 
nobena šola, ki že izvaja pro-
grama zdravstvene nege in bol-
ničarja, ne bi bila ogrožena, če 
bi v Brežicah razpisali ta dva iz-
obraževalna programa. Po nje-
nih podatkih se zdaj kar okoli 
50 % šolske populacije vozi v 
šolo v druge kraje. Predvideva-
jo, da bi s posavskimi dijaki na-
polnili v vsakem programu po 

en oddelek. Ivšićeva je omeni-
la, da so se povezali s projek-
tom MOST, ki bi pokazal pot-
rebe po konkretnih znanjih, ki 
bi jih imel tehnik zdravstvene 
nege oz. bolničar, in jih na trgu 
dela še ni. »Ta dva programa bi 
pripomogla k večji prepoznav-
nosti teh poklicev, s tem pa tudi 
večji privlačnosti tega dela za 
mlade,« jo je dopolnila vodja 

pilotnega projekta MOST Car-
men Rajer. Direktorica OS Za-
voda za zaposlovanje RS Saša 
Mohorko je poudarila, da so 
potrebe po kadrih s področja 
zdravstvene nege v Posavju v 
porastu. Po besedah direkto-
rice SB Brežice Anice Hribar 
so ponudili sodelovanje brež-
iški šoli, saj bodo lahko dijaki 
pri njih opravljali prakso, prav 
tako imajo usposobljene kadre 
za predavanja na šoli.

Brežiški župan Ivan Molan je 
dejal, da vsi posavski župani 

podpirajo ta dva programa in 
verjamejo, da sodita v Posavje 
in bosta po njegovem pripomo-
gla k višjemu standardu življe-
nja ter hkrati družinam šolajo-
čih se dijakov olajšala življenje 
z zmanjšanjem stroškov. Po-
slanec Državnega zbora To-
maž Lisec sicer meni, da so na 
ministrstvu nenaklonjeni no-
vim programom, poslanec Igor 

Zorčič pa poudarja, da bi mo-
ralo ministrstvo gledati tudi na 
razvoj, ki bi ga prinesla uved-
ba teh dveh programov za re-
gijo. Na novinarski konferenci, 
ki jo je moderirala Alenka Ke-
sar, so bili prisotni tudi ostali 
ravnatelji srednješolskih usta-
nov v Posavju, Uroš Škof (Gim-
nazija Brežice), Erna Župan 
Pirkovič (Gimnazija Krško), 
Jože Pavlovič (Srednja poklic-
na in strokovna šola Krško) in 
Matjaž Prestor (Srednja šola 
Sevnica).
 Rok Retelj

Z leve: Lisec, Zorčič, Molan, Tomažinova, Mohorkova, Hribarjeva, Rajerjeva in Kesarjeva

Z leve: Ivšićeva, Pečnik Kranjčeva in Furlanova

BREŽICE – 17. januar 2020 bi lahko označili kot srečen za Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice, saj ji je ta dan Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport priž-
galo zeleno luč za nova šolska programa zdravstvena nega in bolničar – negovalec. Šola bo tako po 14-letnih prizadevanjih za naslednje šolsko leto le lahko razpi-
sala omenjena zdravstvena programa.
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»Naš interes je, da se posa-
vski čebelarji povežemo v 
močnejšo regijsko organizaci-
jo. To spodbuja tudi Čebelar-
ska zveza Slovenije, saj želi, 
da bi vzpostavili regijske eno-
te in regijske učne centre,« 
pojasnjuje Urek, 'hobi čebe-
lar', kot pravi sam, iz Plete-
rij pri Zdolah. Krška čebelar-

ska zveza zaenkrat povezuje le 
tri čebelarska društva (Krško, 
Leskovec pri Krškem in Seno-
vo – Brestanica), v Posavju pa 
delujejo še čebelarska društva 
Raka, Kostanjevica na Krki, 
Brežice, Dobova – Kapele, Kr-
ška vas, Sevnica, Šentjanž in 
Radeče. Po Urekovi oceni je v 
vsa ta društva vključenih pre-
ko 400 čebelarjev, kar ni za-
nemarljivo. »Namen tega po-
vezovanja je, da postanemo 
močnejša organizacija, ki bi se 
jo bolje slišalo tako v pogovo-
rih s krovno čebelarsko zvezo 
kot z lokalno skupnostjo,« na-
daljuje pobudnik povezovanja. 
Posamezna društva so namreč 
premajhna ter finančno in ka-
drovsko nezmožna večjih pro-
jektov. Medtem ko so ostale 
slovenske regije glede tega bo-
lje organizirane in povezane, 
se v Posavju čebelarjem doslej 
glede tega ni uspelo dogovori-
ti. »Mislim, da do zdaj niti še 
ni bilo konkretne iniciative. V 

to je treba vložiti veliko dela, 
pogovorov, sestankovanja …« 
pravi naš sogovornik, odločen, 
da bo tudi kot član upravnega 
odbora ČZS poskusil narediti 
premik na tem področju.

Čebelarstvo pred izzivi

Kot je bilo že omenjeno, ideja 
o povezovanju sovpada z ide-
jo čebelarske zveze o vzposta-
vitvi regijskih učnih centrov, s 
čimer pa se morajo strinjati 
vsa društva znotraj določene 
čebelarske volilne enote. Urek 
meni, da bi bilo omenjeni cen-
ter najbolj smiselno urediti v 
Krškem, a je pripravljen spre-
jeti tudi drugo možnost, če bi 
se izkazala kot boljša. Učni 
center sicer pomeni postavi-
tev učnega čebelnjaka, kjer bi 
izvajali praktično izobraževa-
nje čebelarjev, ki ga zdaj ni, saj 
se čebelarji izobražujejo le na 
teoretični ravni. V teh težkih 
časih za čebelarstvo je čakanje 
na boljše čase in neukrepanje 
seveda obsojeno na poraz. Če-
belarstvo je kot ostale kmetij-
ske panoge postavljeno pred 
mnoge izzive, ki iz različnih ra-
zlogov lahko pripeljejo do ve-
likega osipa aktivnih čebelar-
jev v prihodnosti. Birokracija 
in sledenje zakonskim pred-
pisom, bolezni čebel, slabe 
čebelarske letine in še mnogo 
drugih razlogov bo verjetno 
marsikatero čebelarstvo pus-
tilo brez naslednika. Zato je 
nujno v čebelarstvo pritegni-
ti mlade, saj je čebelarska po-
pulacija dokaj stara in vztraja 
zaradi ljubezni do čebel in ne 
iz ekonomskih razlogov. »Ker 
se zavedamo, da bo takšnih 
ljubiteljskih čebelarjev vedno 
manj, se moramo potruditi, da 
izboljšamo pogoje za delo s če-
belami in kasneje tudi za pro-
dajo medu,« meni Urek.

Urekovo idejo o povezovanju 
podpirata tudi predsednik 
Čebelarskega društva Sevni-
ca Miha Metelko ter član Če-
belarskega društva Krška vas 
in upravnega odbora ČZS Aleš 
Gramc. »Povezovanje posa-
vskih čebelarskih društev je 
nujno! V preteklosti je bilo že 
več poskusov s strani posame-
znikov, vložili so veliko truda, 
vendar takrat čebelarji in nji-
hova čebelarska društva niso 
bila pripravljena na kaj take-
ga. V kolikor se čebelarstvo v 
regiji, z vidika organiziranosti, 
primerja z ostalimi regijami v 
Sloveniji, se hitro ugotovi, da 
smo daleč zadaj,« pravi Me-
telko. Gramc pa meni: »Čebe-
larji v Posavju imamo bogato 
zgodovino sodelovanja. Vča-
sih bolj, včasih manj prosto-
voljnega. Novejše povezova-
nje se je začelo 13. novembra 
1983 in je bilo uspešno. V Ob-
činski čebelarski zvezi Brežice 
pozdravljamo obuditev sode-

lovanja čebelarjev Posavja. Od 
sodelovanja pričakujemo več 
lokalnih rezultatov, ki se bodo 
odražali v vsej regiji in bodo 
koristni vsem čebelarjem in 
uporabnikom čebelarskih pri-
delkov. Zato več povezovanja, 
več uspeha.« Metelko doda-
ja še, da ima Krško kot mes-
to dobro strateško lego, saj je 
bolj ali manj na sredini Posav-
ja, zato je zelo primeren kraj 
za postavitev učnega čebelnja-
ka. Povezovanje bo po njego-
vem mnenju koristno ne le za 
prenos znanja, ampak bo omo-
gočilo tudi nakup opreme, ki si 
je posamezni čebelar ne more 
privoščiti, zato se nadeja, da se 
bo s tem tudi povečalo število 
čebelarjev v regiji.

Medomat – podpora lokalnim 
čebelarjem

Čebelarska zveza Krško je v 
okviru Miklavževega sejma 
na videmski tržnici preda-
la namenu prvi medomat na 
širšem posavsko-dolenjskem 

območju. »Pri tem bi rad pou-
daril, da v medomatu ponuja-
mo izključno lokalno pridelan 
med, torej od čebelarjev, ki so 
vključeni v našo zvezo, in da 
je to zelo kvaliteten med« iz-
postavlja Urek, za katerega 
je to prvi majhen korak pri 
približevanju kupcem medu. 
Zadeva se je dobro prijela, saj 
praktično vsak dan zabeležijo 
kakšen nakup ali več. »Za za-
četek je zelo spodbudno, da so 
ga ljudje sprejeli, seveda pa to 
niso količine, ki bi lahko bile 
velik igralec na trgu,« meni 
Urek. V posavskem okolju želi-
jo postaviti še več medomatov, 
seveda predvsem v večjih kra-
jih, da bo čim več čebelarjev, 
ki večinoma živijo na podeže-
lju in obrobju, lahko ponudilo 
svoj med na bolj frekventnih 
lokacijah. Izpostavlja pa še 
drug pomen nakupa medu 
domačih čebelarjev, saj ne gre 
le za med, pač pa tudi za pod-
poro lokalnim čebelarjem, ki 
skrbijo za čebele, od slednjih 
pa je odvisno opraševanje in 
posledično, kot pogosto sliši-

mo, vsaka tretja žlica naše hra-
ne. »Ne gre še toliko za komer-
cialni pomen takšne prodaje, 
ampak še bolj za družbeno od-
govornost in skrb za ohranja-
nje narave,« poudarja pomen 
potrošniške ozaveščenosti, ni 
pa odveč tudi dejstvo, da je 
učinek medu največji ravno 
takrat, ko je le-ta pridobljen 
iz okolja, v katerem dejansko 
živimo. Takrat so v medu pe-
lodi in medičina cvetov rastlin, 
ki rastejo v naši okolici, le-ti pa 
so najkoristnejši za naše telo.

Pazite na izvor medu!

Zakonodaja na področju če-
belarstva je sicer dokaj ure-
jena, se pa kljub temu doga-
ja, da med prodajajo ljudje, ki 
dejansko niso čebelarji, am-
pak kupijo med drugje in ga 
v našem okolju prodajajo kot 
domačega, navadno v kozar-
cih brez etiket. »Pri nakupu 
takšnega medu svetujem pre-
vidnost, saj se ne pozna nje-
govo poreklo,« opozarja sogo-
vornik. Na žalost ali na srečo 
je slovenski med izredne kva-
litete, zato je zanimiv za vele-
trgovce, ki ga potem prodajo 
na trge, kjer cenijo kvaliteto, 
medtem ko v slovenskih tr-
govinah skoraj ni slovenskega 
medu. Prepoznate ga po zaš-
čitenem kozarcu za slovenski 
med, na etiketi pa je označen 
tudi dejanski pridelovalec oz. 
čebelar. »Med je hrana in smo, 
kar jemo, zato bodite pozorni 
na poreklo medu. Med namreč 
ni samo sladilo, ampak pra-
va zakladnica koristnih sno-
vi za naš organizem, vendar 
le v primeru, ko je pridelan 
z dobro čebelarsko prakso in 
skrbnostjo za kakovost.« Sicer 
pa je bilo za čebelarje že ne-
kaj zadnjih letih slabih, če ne 
celo katastrofalnih, saj je pri-
delava medu zelo otežena za-
radi več vzrokov, ki zelo vpli-
vajo na količine medu. »Med 
se ne proizvaja, ampak pride-
luje, količine in okusi niso ved-
no po željah kupcev, ampak so 
odvisne od naravnih danosti v 
določenem obdobju,« dodaja 
Urek.

V letošnjem letu v Čebelar-
ski zvezi Krško pripravljajo 
kar nekaj aktivnosti, saj želijo 
dvigniti prepoznavnost čebe-
larstva v Posavju, hkrati pa po-
nuditi tudi dodatne čebelarske 
storitve in čim bolje sodelovati 
z lokalnim okoljem. Sodelova-
nje z Občino Krško ocenjujejo 
kot zelo dobro in ga želijo še 
nadgraditi s skupnimi projek-
ti, želijo pa seveda sodelovati 
tudi z gospodarskimi subjekti, 
ki čutijo odgovornost do oko-
lja in želijo prispevati svoj de-
lež k podpori čebelarjem.

 Peter Pavlovič, 
 foto: B. C.

Izšel je Almanah občine Krško 2019!
Pri založbi Neviodunum 
je izšel Almanah občine 
Krško 2019, pregled doga-
janja v krški občini v ob-
dobju od decembra 2018 
do zaključka redakcije v 
zadnjih dneh novembra 
2019. »Številne informa-
cije smo skušali popestri-
ti s fotografijami in tako 
pričarati vzdušje, za ka-
terega so s svojimi aktiv-
nostmi iz meseca v me-
sec skrbeli naši občani v 
društvih, klubih in različnih organizaci-
jah,« je v uvodni besedi v že 17. tovrstno 

publikacijo zapisal odgo-
vorni urednik publikacije 
Silvester Mavsar. Tako 
je v kroniki leta zabeleže-
nih okoli 600 dogodkov in 
zanimivosti, večina tudi s 
fotografijami. V rubriki Kr-
ško se jih spominja z ob-
javo zapisa Polone Bren-
čič o Francu Draganu ml., 
ki je vodil občinsko skup-
ščino v letih 1963–1966, 
zapolnjujemo dosedanjo 
vrzel v zgodovinskem pre-

gledu prvih mož krške občine. 
 Ur.

Almanah je po ceni 11 € na voljo na sedežu založbe Neviodunum 
(Hotel City Krško, Trg Matije Gubca 3); informacije na 040 302 809.

Posavski čebelarji se povezujejo,
da bodo močnejši in bolj slišani
POSAVJE – Povezovanje – beseda, ki jo velikokrat izrečemo in zapišemo, manjkrat pa udejanimo. Zadnje 
čase se pojavlja tudi v čebelarskih krogih, saj je Anton Urek, ki od marca lani predseduje Čebelarski zvezi 
Krško, dal pobudo za resnejše in organizacijsko podprto povezovanje čebelarskih društev v Posavju.

Anton Urek

Medomat na videmski tržnici

BREŽICE – V Zdravstvenem domu Brežice so 21. januarja na-
menu predali novo reševalno vozilo, ki sta ga sofinancirala 
Občina Brežice in Ministrstvo za zdravje. S tem uresničuje-
jo večletni program posodobitve voznega parka reševalne 
in patronažne službe zdravstvenega doma.

Ob primopredaji novega reševalnega vozila je zbrane na plošča-
di pred vhodom v ZD Brežice nagovoril direktor Dražen Levo-
jević. Dejal je, da so z izvajanjem programa posodobitve vozne-
ga parka začeli leta 2018 ter nabavili vozilo za prevoz dializnih, 
onkoloških bolnikov, patronažno in reševalno vozilo oz. reani-
mobil ter s sofinanciranjem ministrstva tudi vozilo urgentne-
ga zdravnika. Vsa navedena vozila je sofinancirala tudi Občina 
Brežice. Lani so se lotili največje investicije na tem področju – 
nabave nujnega reševalnega vozila, ki so ga pridobili ob koncu 
leta. Pogodbena cena reševalnega vozila znaša skoraj 214 tisoč 
evrov, Občina Brežice je za nabavo namenila nekaj več kot 160 
tisoč evrov, Ministrstvo za zdravje pa je sofinanciralo nekaj manj 
kot 50 tisočakov. Po Levojevićevih besedah se bo program poso-
dobitve voznega parka zaključil z nabavo še dveh vozil za prevoz 
dializnih in onkoloških bolnikov ter patronažnega vozila. Za po-
nazoritev števila prevozov v reševalni službi ZD Brežice, v kate-
ri je trenutno 23 reševalcev, je postregel z nekaterimi podatki: 
za nujne reševalne prevoze je bilo v letu 2019 opravljenih dob-
rih 53 tisoč kilometrov, za nenujne reševalne prevoze dobrih 74 
tisoč kilometrov, za dializne prevoze slabih 148 tisoč kilometrov 
in za sanitetne prevoze dobrih 360 tisoč kilometrov. »To so zavi-
dljive številke, ki kažejo tudi na to, da se oprema, ki jo imamo, hit-
ro obrablja in je potrebna stalne posodobitve, zato se bo začelo 
s pripravo novega večletnega programa za posodobitev voznega 
parka v naslednjih letih,« je še povedal Levojević. Brežiški župan 
Ivan Molan je pojasnil, da se na občini zavedajo, da imajo pre-
cej razpršen prostor in tudi precej staro populacijo, zato je zelo 
nujna kvalitetna zdravstvena oskrba, obenem pa tudi kvalitetna 
vozila in prostori. Verjame, da bodo z nabavo novih vozil pripo-
mogli predvsem k boljši oskrbi naših občanov, v prihodnosti pa 
si želijo, da bi se tudi dogradili prostori zdravstvenega doma in 
bi bilo tako še več možnosti za kvalitetno oskrbo občanov kakor 
tudi kvalitetni pogoji za delo zdravnikov. Za glasbene vložke ob 
primopredaji so poskrbeli učenci OŠ Brežice.
 R. Retelj

Nov rešilec za kvalitetno oskrbo

Reševalci so na koncu zainteresiranim prikazali tudi opremo 
in uporabnost reševalnega vozila.

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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Ne preveč hladen pohodniški 
dan je bil namenjen hoji, dru-
ženju, kramljanju in kulinarič-
nim užitkom, ki so jih pripra-
vili gostoljubni domačini iz KS 
Osredek. Pred pohodom sta na 
začetni in končni točki pohoda, 
na domačiji člana PD Brežice 
Ivka Godlerja, predlagatelja 
postavitve spomenika, poho-
dnike pozdravila predsednica 
PD Brežice in predsednik KS 
Osredek. Pred najtežjim delom 
poti, ko se je bilo treba povzpe-
ti po strmi poti do Velikega 
vrha (701 m), najvišjega vrha 
v občini Kozje, kjer so brežiški 
planinci v letu 2007 postavi-

Prek 160 pohodnikov k tolarju
OSREDEK PRI PODSREDI – Planinsko društvo Brežice v spomin na tolar vsako leto drugo soboto v januarju 
organizira tradicionalni pohod k spomeniku slovenskega tolarja. 11. januarja letos je bil izpeljan že štiri-
najstič zapored, zbralo pa se je več kot 160 pohodnikov iz različnih koncev Slovenije. 

li obeležje nekdanji slovenski 
valuti, so za okrep čilo poskrbe-

le domačinke z okusnim peci-
vom, kuhanim vinom in čajem. 
Tam je pohodnike pozdravila 
tudi županja občine Kozje. Ob 
spomeniku so udeleženci za-
peli slovensko himno, nato pa 
se podali po obronkih Osred-
ka nazaj proti izhodišču poho-
da. V tem času so se razkadili še 
zadnji oblački, zato so ljubite-
lji narave lahko uživali v toplih 
sončnih žarkih in čudovitih 
razgledih proti Kamniško-Sa-
vinjskim Alpam, Uršlji gori, 
Pohorju, Boču, Donački gori 
ter hrvaški Ivanjščici. Po dob-
rih treh urah hoje so udele-
ženci zaključili pohod ob dobri 
hrani, na soncu in svežem zra-
ku ter sklenili, da se prihodnje 
leto zagotovo spet vidijo.

V znamenju številke 70

Sicer pa je leto 2020 za Planin-
sko društvo Brežice jubilejno, 
saj praznuje 70 let aktivnega 
dela. V društvu so zato obliko-

vali nekaj aktivnosti, ki so na-
menjene vsem prebivalcem ob-
čine kakor tudi širše, članom 
in nečlanom društva. Aktivno-
sti se bodo odvijale predvsem 
v znamenju številke 70. Poho-
dnikom in ostalim so postavi-
li cilj, da se do konca tega leta 
najmanj 70-krat povzpnejo na 
najvišji vrh brežiške občine na 
severni strani (Špiček) ali 70-
krat na najvišji vrh občine na 
južni strani (Cirnik), lahko se-
veda osvojijo po 70-krat tudi 
oba vrhova. V marcu se lahko 
priključite društvenim marka-
cistom, ki bodo na novo mar-
kirali in popravljali pot od Glo-
bočic proti Velikem Cirniku. 
Izvedeli boste, kako se pripra-
vi podlaga, da se lahko nariše 
rdeče-belo Knafličevo marka-
cijo, kako se določi pogostost 
barvanja markacij, kje se pos-
tavijo smerne table in druge in-
formacije. Konec maja bo orga-
niziran izlet po suhih traviščih 
Kozjanskega. V drugi polovi-
ci septembra bo v okolici Sro-
melj organiziran pohod za vse, 
ki bodo v letu 2020 prazno-
vali 70. rojstni dan. 10. okto-
bra bo potekal pohod na Veli-
ki Cirnik, to bo osrednji pohod 
ob 70-letnici društva in 20-le-
tnici od postavitve bivaka na 
vrhu, kjer bosta krajša prosla-
va in piknik. Jubilejno leto bodo 
zaključili 14. decembra (dan 
kasneje, kot je bilo ustanovlje-
no društvo) z zaključno prire-
ditvijo s planinskim večerom in 
prireditvijo Brati gore. 
 A. Hribar/R. Retelj

Na čelu dolge kolone pohodnikov je vihrala slovenska 
trobojnica (foto: Meho Tokić).

BREŽICE – V prejšnji številki smo poročali o dobrem obisku dr-
sališča v Krškem, podobno je tudi v Brežicah, kjer je drugo leto 
zapored drsališče postavljeno pred vhodom v športno dvorano. 
Kot nam je sporočil Ferdo Pinterič, direktor Zavoda za šport 
Brežice, ki upravlja z brežiškim drsališčem, bo le-to, veliko prib-
ližno 300 kvadratnih metrov, predvidoma obratovalo do 10. fe-
bruarja 2020, če pa bodo ugodne vremenske razmere in interes, 
obstaja tudi možnost podaljšanja tega roka. Zagotovljena je tudi 
izposoja drsalk in pingvinčkov za drsalce začetnike. Cena drsa-
nja je enaka kot v lanskem letu, tj. 2 evra, enako stane tudi izpo-
soja drsalk. Ob drsališču je zagotovljena tudi ponudba hladnih 
in toplih napitkov ter prigrizkov. Glede samega obiska drsališča 
je zelo odvisno v prvi vrsti od vremena, zaradi odjuge in dežja je 
bilo nekaj dni izpada, je povedal Pinterič, bolj obiskani so viken-
di in prazniki, ko obisk doseže nekje med 100 do 150 obiskoval-
cev na dan, med tednom oziroma ob delovnih dnevih je obiska 
približno pol manj. Drsališče je sicer zastonj na razpolago tudi 
vsem osnovnim šolam v občini Brežice, ki bodo termine koristi-
le v dopoldanskem času v januarju. Stroške drsališča Pinterič 
ocenjuje na približno 30.000 evrov, končna številka pa je odvi-
sna od vremenskih razmer oz. temperatur in števila dni obrato-
vanja.  R. R.

SEVNICA – 3. januarja se je v sevniškem hotelu Ajdovec odvijalo 
ponovoletno srečanje članic in članov Društva upokojencev Sev-
nica (na fotografiji), ki je eno najštevilčnejših društev v občini, saj 
šteje okoli tisoč članic in članov. Številne zbrane na družabnem 
dogodku sta v uvodu nagovorila ter nato še podpisala listino o 
pobratenju, medsebojnem sodelovanju, predsednica sevniškega 
društva upokojencev Ana Jelančič in predsednik društva upo-
kojencev iz Cernika v hrvaški Slavoniji Ivan Tomić. Nekaj spod-
budnih besed so zbranim namenili še predsednik PZDU Posav-
ja Jože Žnidarič, župan hrvaške občine Cernik Vitomir Žakić 
in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. Slednji se je dotaknil 
še izzivov prihodnosti in izpostavil projekt Starejši za starejše, 
pomoč družini na domu, domove za starejše, varovana stanova-
nja ter dnevni center za starejše osebe. Za veselo razpoloženje 
je v nadaljevanju popoldneva skrbel ansambel Franca Ocvirka. 
 S. R.

Drsališče lahko koristijo šole

Drsališče v Brežicah

Ponovoletno srečanje sevniških 
upokojencev s podpisom listine

BREŽICE – Gastro Pub Splavar iz Brežic je po dvomesečni 
prenovi 21. decembra ponovno odprl svoja vrata (na 
fotografiji). Umetnost kulinarike so nadgradili še z 
abstraktnimi deli Vesne Davidovič in hišnim »Rafter’s Pubje 
in Dekleta« bendom pod vodstvom Roberta Petana ter tako 
zastavili smernice za otvoritev vseh letnih časov. Z glasbeno-
dobrodelnim dogodkom Pubbing se bodo od njih poslovili 
v podporo brežiškim zavetiščarjem, ki jih vodi eden izmed 
Splavarjevih, Luka Vrbančič. Novi stari Splavar bo po novem 
svoj kreativni kulinarični proces nadaljeval s posavskimi 
klasikami in jih tesno povezoval z umetnostjo. Novost v 
ponudbi so točena 'craft' piva posavskega pivovarja Ressel 
in jedi iz 'smokerja'. A. K., foto: Amadeja Smrekar

Prekinitev najemne pogod-
be je presenetila tako obisko-
valce Lisce kot Občino Sevni-
ca, saj je bilo pred načrtovano 
obnovo notranjih gostinskih 
prostorov dogovorjeno, da bo 
lahko najemnik Tončkovega 
doma opravljal v omejenem 
obsegu gostinsko dejavnost v 
Jurkovi koči, ki je v lasti sev-
niškega planinskega društva. 

»Rast obiska Lisce je bila od 
leta 2014, ko je Občina Sevni-
ca postala lastnica doma, pre-
cej hitra in tudi s pomočjo dru-
žine Krašovec je postala Lisca 
zelo priljubljena pohodniška, 
planinska, športna, rekreacij-

Tončkov dom izgubil najemnika
LISCA – Vrata v Tončkov dom na Lisci se bodo 1. februarja zaradi obnove kuhinje in prostora s točilnim pul-
tom ter posebne spominske sobe zaprla za tri mesece, najemnik doma pa se je odločil za odpoved najemne 
pogodbe, o čemer je sredi januarja obvestil lastnico objekta, Občino Sevnica.

ska in turistična točka, tako 
da mi je žal, da moramo iskati 
novega najemnika. O odpovedi 
smo bili obveščeni 13. januar-
ja, takšno odločitev obžaluje-
mo in hkrati razumemo,« po-
jasni župan Srečko Ocvirk in 
doda, da bo v času izvajanja 
obnovitvenih del objavljen jav-
ni poziv za oddajo ponudb za 
najem Tončkovega doma, ki bo 
vnovič odprl svoja vrata pred-
vidoma v mesecu maju. 

»Zdi se mi, da je bilo včeraj, ko 
ste prišli in sem kot nov naje-
mnik dal izjavo za vaš časopis, 
a od takrat je minilo že deset 
let,« pove Brane Krašovec, ki 
je po nekajletnem zatišju na Li-
sci uspel spisati novo zgodbo 
odličnosti. V njej je sodelova-
la celotna družina, poleg oskr-
bnika še njegova žena in obe 
hčeri. »Deset let smo na Li-
sci in lahko bi uspešno dela-
li še leto ali pa dve, ampak po 
tehtnem premisleku smo ugo-

tovili, da potrebujemo počitek. 
Vsi vikendi in prazniki so bili 
delovni in odločitev, da bomo 
počasi zaključili, je v nas tlela 
že nekaj časa, vendar je nismo 
delili z našimi gosti,« nadalju-
je sogovornik, ki se bo za nekaj 
časa umaknil v mirno družin-
sko življenje, v katerem ga ča-
kajo tudi štirje vnuki. »Z niko-
mer se nisem sprl, z dvignjeno 
glavo se umikam oziramo se 
umikamo in s tem dajemo pri-
ložnost še komu drugemu, da 
nadaljuje, kjer mi zaključuje-
mo,« doda v želji, da bo šel ra-
zvoj Lisce v želeno smer. »Li-
sca je v zadnjih letih presegla 
družinski okvir in verjetno se 
je pojavila potreba po dodat-
nem zaposlovanju, a potem se 
človek vpraša, kje dobiti ljudi, 
koliko jih plačati in ali to ma-
tematično znese ...« razmišlja 
o najemnikovi odločitvi sev-
niški podjetnik Janez Imperl, 
ki je občasen gost posavskega 
bisera, s katerim ima lastnica 
še nekaj načrtov.

 Smilja Radi

Brane Krašovec s hčerko 
Tamaro

Obnova Tončkovega doma se nadaljuje.

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2020/2021.

5- in 6-letne otroke vpisujemo v programe predšolske 
glasbene vzgoje ter glasbene in plesne pripravnice.

Otroke, stare 7 let in več, vpisujemo na instrument, petje in ples.  

Informativna prijava poteka na telefonski številki 
07/48 80 142.

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 40
info@gs-krsko.si, www.gs-krsko.si
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Društvo rejcev in ljubiteljev 
konj Šentjanž je bilo ustanov-
ljeno 6. marca 1999 v želji, da 
bi ohranili obstoječe število 
konj ter drobnice na območ-
ju krajevnih skupnosti Šent-
janž, Krmelj in Tržišče. Že ta-
koj prvo leto so organizirali 
blagoslov konj na praznik sv. 
Štefana, ki je postal tradicio-
nalna in dobro obiskana prire-
ditev v Šentjanžu. V velikonoč-
nem času vsako leto postavijo 
butaro velikanko pred farno 
cerkvijo, sodelujejo na žegna-
njih pri podružničnih cerkvah 
in pri fari, ob božiču poskrbi-
jo za postavitev naravne smre-
ke v cerkvi itd. Prva prelomni-
ca v delovanju društva je bilo 
leto 2006, ko so se začeli po-
vezovati z drugimi društvi rej-
cev in ljubiteljev konj ter z raz-
ličnimi konjenicami. Takrat je 
začela zoreti tudi ideja, da bi 
v okviru društva ustanovi-
li lastno konjenico in dve leti 
kasneje so ustanovili Krekovo 

Na koncertu obeležili še jubilej 
ŠENTJANŽ – 27. decembra se je v športni dvorani OŠ Milana Majcna Šentjanž 11. leto zapored odvijal slav-
nostni praznični decembrski koncert Godbe Slovenskih železnic. Z njim so obeležili tudi 20 let delovanja 
Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž.

konjenico, ki jo vse od nastan-
ka vodi stotnik Franci Strnad. 
Leta 2009 so ob robu vasi pos-
tavili še društveni kozolec, ki 
je središče konjeniškega do-

gajanja tako v kraju kot v ob-
čini. Ena izmed tradicionalnih 
prireditev društva in konjenice 
je tridnevni konjeniški pohod 
po mejah sevniške občine ter 
dvodnevni konjeniški dan, v 
katerem je prvi dan namenjen 

jezdenju po Krekovih stezicah, 
v drugem dnevu pa se konjeni-
ki pomerijo še v spretnostnih 
konjeniških igrah ter zbija-
nju t. i. dvorske alke. Druš tvo, 
ki so ga pred 20 leti ustanovi-
li Boštjan Krmelj, Vinko Zu-
pan in Dani Kilar, ima trenu-
tno 38 članic in članov.

Zbrane na prireditvi ob 20-le-
tnici Društva rejcev in ljubite-
ljev konj Šentjanž, ki so jo lepo 
umestili v prednovoletni kon-
cert Godbe Slovenskih žele-
znic, so nagovorili predsednik 
društva Boštjan Krmelj, pred-
sednik KS Šentjanž Boštanj 
Repovž, ki je prireditev tudi 
povezoval skupaj z Jožico Pel-
ko, ter sevniški župan Srečko 
Ocvirk. Čim več dolgih in var-
nih jež so zaželeli po zaključe-
nem skeču »Lepo je na deželi 
…« najmlajši člani društva, ki 
bodo nekoč z veseljem jezdi-

li po konjeniških poteh svojih 
očetov, po katerih lahko jezdi-
jo le polnoletni člani društva. 

Koncertni del programa God-
be SŽ pod vodstvom dirigen-
ta Francija Lipovška je obse-
gal zahtevne skladbe svetovne 
klasike ter zimzelene melodi-
je slovenske zabavne glasbe, 
med katere sodita tudi nepo-
zabni skladbi Moj črni konj 
Rafka Irgoliča in Silvestrski 
poljub Alfija Nipiča. Godbeni-
ce in godbeniki so navdušili še 
s priredbo rock skladbe Sidd-
harta medley Tomija Megli-
ča ter skupine Siddharta, ki jo 
je za godbo priredil Peter To-
vornik. Kot izjemni solisti so 
navdušili Klara Mlakar, Ema 
Petavar in Janez Krivec ter v 
duetu Matej Štih na pozavni in 
Nejc Zahrastnik na trobenti. 

 Smilja Radi

KS Šentjanž je ob jubileju 
društvu podelila krajevno 
priznanje, ki ga je prevzel 
Boštjan Krmelj.  

Na tradicionalnem koncertu Godbe SŽ so obeležili tudi 20 let 
delovanja Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž.

BLANCA – V prazničnem večeru dneva samostojnosti in eno-
tnosti se je v športni dvorani OŠ Blanca odvijal 19. božično-no-
voletni koncert KD Godba Blanški vinogradniki pod vodstvom 
dirigenta Martina Marka z zanimivimi gosti. V prijetno ter s 
humorjem prežeto glasbeno popotovanje so občinstvo v uvodu 
popeljali članice in člani blanške godbe, v kateri so se kot soli-
sti predstavili Leon Drstvenšek na klarinetu ter nato še v du-
etu Klara Drstvenšek na pikolu in Martin Marko na tubi. Pri 
skladbi Flugelhorn polka je dirigentsko palico v roku držala štu-
dentka 4. letnika akademije za glasbo v avstrijskem Gradcu, si-
cer pa domačinka Patricija Župevc. V nadaljevanju glasbenega 
večera so navdušili še starosta slovenske zabavne glasbe in člo-
vek z izjemnim glasom Oto Pestner, skupina Dobri prijatelji iz 
okolice Brežic, družinski ansambel Županc s Pokleka nad Blan-
co, z Dvora pri Žužemberku so prišli člani NZA Boršt, predstavi-
la se je tudi ženska zasedba s prekrasnim imenom Slovenke. Ve-
čer je s humorjem popestrila jezikava humoristka Pišeška Mica, 
s pravim španskim temperamentom pa gledališka skupina s Se-
novega z odlomkom iz njihove lanskoletne gledališke uspešnice 
’Ljubezenske in šaljive slike al fresco’. 
V zaključku večera, ki sta ga povezovala Saša Martinčič in Do-
men Mirt, so zbrane nagovorili ter zaželeli prijetne praznične 
dni – novi predsednik KD Godba Blanški vinogradniki Jože Žu-
panc, ravnatelj OŠ Blanca mag. Vincenc Frece in predsednik KS 
Blanca Marjan Ločičnik. Za pogostitev po koncertu so poskrbe-
le članice Aktiva žena Blanca in domači vinogradniki.  S. R.

Glasbo povezali s humorjem

Godba Blanški vinogradniki je s koncertom popestrila 
prazničen večer. 

KRAKOVO – Velika skala, težka 17 ton in pol, ki se je lan-
skega junija odkrušila na pobočju pod Lisco in zdrsnila na 
gozdno pot, poimenovano Sončna pot, stoji v zaselku Kra-
kovo, ki je ena izmed izhodiščnih točk pohoda na Lisco v do-
lini potoka Sevnična.

»Skalo nam je v teh prvih 
januarskih dneh uspe-
lo prepeljati izpod Li-
sce v Krakovo, kjer smo 
jo v dogovoru z lastni-
kom zemljišča Zdrav-
kom Mastnakom pos-
tavili na vidno mesto, 
saj bi želeli, da bi posta-
la ta velika in težka ska-
la neke vrste orientacija, 
kaj vse je mogoče doži-
veti na poti na Lisco in 
kakšne so možnosti dostopa nanjo,« pove Bojan Kostevc z od-
delka za gospodarske dejavnosti na Občini Sevnica, ki ni želel, 

da bi tako velika skalna gmota 
končala v katerem izmed kam-
nolomov, kjer bi jo zdrobili. »Naš 
namen je s skalo označiti poti za 
pohodnike, kolesarje, padalce in 
plezalce. Nagibamo se k temu, 
da bi bile na skali železne skulp-
ture z označenimi oziroma vsaj 
nakazanimi potmi,« pojasni ter 
doda, da je bila Sončna pot na Li-
sco zaradi lanskega podora, ki se 
je zgodil približno 100 metrov 

nad cesto na zelo strmem terenu, nekaj dni zaprta, a po uspešni 
sanaciji je bila pot kmalu odprta.  S. R.

Skala s Sončne poti v Krakovem

Velika skalna gmota, pomešana z 
zemljo in vejami, na Sončni poti na 
Lisco (foto: Z. Grabrijan)

V zaselku Krakovo bo skala 
izpod Lisce kazala pot 
ljubiteljicam in ljubiteljem 
izletov v naravo.

V ponedeljek, 20. januarja, je v prostorih Doma kulture Radeče po-
tekal dogodek za občane, na katerem je radeški javni zdravstveni 
zavod še v domačem okolju slavnostno prejel nagrado za najboljši 
projekt 17. HRM konference v organizaciji Planet GV, katera je bila 
sicer podeljena novembra lani v Kristalni palači v Ljubljani. V kate-
goriji javni in neprofitni sektor so se izkazali kot najboljši z ravnanju 
z ljudmi, projekt pa so poimenovali Vodja kot CHO oziroma Od pre-
oblikovanja dela do srečnosti na delovnem mestu. Priznanje sta iz 
rok vodje projekta in članice ocenjevalne komisije pri podjetju Pla-
net GV Jasmine Spahalić sprejela direktor ZD Radeče Franci Čeč in 
uslužbenka Andreja Hiter. 

Navzočim na dogodku je nekaj besed namenil župan občine Radeče 
Tomaž Režun, slavnostna govornica na dogodku je bila predsedni-
ca Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenka Čebašek Travnik, srebr-
na olimpijka v plavanju Sara Isaković pa je spregovorila o stresu kot 
učinkovitemu spremljevalcu na poti doseganja ciljev. 

Ob slovesni priložnosti je tudi radeški zdravstveni dom izkazal zah-
valo ter podelil priznanja. Najprej je Svet uporabnikov ZD Radeče iz-
ročil plaketo "ambasador srčnosti" dolgoletnemu splošnemu zdrav-
niku Zvonku Rugoletu, ki je že kot otrok želel postati zdravnik, svoje 
sanje pa je tudi uresničil. Iz rodne Komiže na Visu, kjer je sprva op-
ravljal zdravniški poklic, se je preselil v Radeče in vse od leta 1984 
pa do svoje upokojitve sledil svojemu poklicnemu poslanstvu. Je 
edini stalni splošni zdravnik, ki je bil v Radečah tako dolgo obdobje, 
kot prvi je opravljal funkcijo predsednika Sveta zavoda med letoma 
1993 in 1997, za njegov prispevek kraju na humanitarnem področju 
pa ga je leta 2004 nagradila tudi Občina Radeče – s srebrnikom. Ob 
prejemu se je zdravnik Zvonko Rugole zahvalil, da je domač zdrav
stveni zavod prepoznal njegova poklicna in osebna prizadevanja. 
Za številne ure vloženega časa in truda v korist občanov je ZD Rade-
če podelil še zahvale prostovoljcem Vesni Bregar, Branetu Zorcu in 
Veri Lipec, ki so se v zadnjem obdobju najbolj izkazali pri delu znot-
raj Centra za starejše Dobra energija. Tako jim je ZD Radeče sporo-
čil, da je njihov trud opažen, cenjen in spoštovan, bodo pa tovrstna 
priznanja v naslednjih letih prejeli tudi ostali zaslužni prostovolj-
ci. Priznanja je poleg radeškega župana in prvega moža radeškega 
zdrav stvenega doma podelila še predsednica Sveta zavoda ZD Ra-
deče Jacinta Doberšek Mlakar. 
Dogodek so z vmesnimi in zaključnimi pesmimi obogatili člani Pev-
ske skupine Lavrencij iz okolice Rake iz krške občine, ki so zbranim 
približali melodije dalmatinskih klap.

Ambasador srčnosti in vzajemno 
dobra energija v ZD Radeče

Priznanje »ambasador srčnosti« je prejel zdravnik v pokoju Zvon-
ko Rugole (foto: S. Radi).

Za prostovoljno delo v centru »Dobra energija« so priznanje prejeli 
Vesna Bregar, Brane Zorec in Vera Lipec (foto: S. Radi).
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Ta izziv so zaznali tudi v kosta-
njeviški občini in se odločili, da 
nekaj storijo na tem področju. 
»Kot občina smo dobro pos-
krbeli za šolsko in predšolsko 
vzgojo, zdaj pa je čas, da nekaj 
naredimo še za starejšo popu-
lacijo,« pravi župan Ladko Pe-
tretič. Prvi korak so naredili s 
storitvijo Prostofer, ki starej-
šim omogoča brezplačne pre-
voze po opravkih in se je dobro 
prijela, še večjo priložnost pa 
so zaznali v odkupu Kostanje-
viškega dvorca (med domači-
ni morda bolj znanega kot sta-

ri farovž), za kar so se po več 
letih prizadevanj in pogovorov 
dogovorili s kostanjeviško žu-
pnijo. Lani so sklenili pogod-
bo o nakupu objekta z notranjo 
površino 1200 m2 in še dobre-
ga pol hektarja velikega pri-
padajočega zemljišča, zanj pa 
bodo morali odšteti 300 tiso-
čakov. Potem ko so konec leta 
že plačali prvi obrok v višini 
50 tisočakov, morajo v skladu 
s pogodbo preostala sredstva 
nakazati do sredine letošnjega 
leta, pri tem pa si bodo poma-
gali z bančnim posojilom.

PROSTORE ZA STAREJŠE, 
MLADINO IN GODBO

»Ko bomo uredili lastništvo, 
bomo najprej, predvidoma 
naslednje leto, uredili fasado 
na delu objekta, v katerem sta 
Lamutov likovni salon in TIC, 
torej del objekta ob cesti,« pra-
vi župan. V tem času bodo po-
skusili v sodelovanje s kon-
servatorji narediti oz. dobiti 
konservatorski načrt, nato pa 

Starim zidovom novo življenje
KOSTANJEVICA NA KRKI, ČRNEČA VAS – Starajoča se, t. i. dolgoživa družba tudi pred lokalne skupnos-
ti postavlja nove izzive – kako zagotoviti pogoje za dostojno in kvalitetno življenje starejših, zlasti tistih, 
ki nimajo možnosti neprestane oskrbe v domačem okolju. V kostanjeviški občini se ga nameravajo lotiti z 
ureditvi ustreznih prostorov za starejše pa tudi ostale generacije v dveh propadajočih objektih – Kostanje-
viškem dvorcu in nekdanji šoli v Črneči vasi.

izdelati gradbeni načrt oz. 
načrt ureditve objekta in pro-
storov. »Moja ideja je, da v 
objektu uredimo medgenera-
cijski center. Poudarek bi bil 
na starejši populaciji, ki bi do-
bila večje prostore, nekaj pa 
bi jih namenili tudi za mladi-
no,« pojasnjuje svojo zamisel 
prvi mož kostanjeviške obči-
ne. Ker je kostanjeviška občina 
majhna, bi zadostovali prosto-
ri za nekaj deset ljudi dnevno, 
ki bi jim v dnevnem času nu-
dili primerno oskrbo, pri tem 
pa tudi možnost za ustvarja-

nje in delo v raznih delavni-
cah, pri čemer bi jim poma-
gala tudi mlajša generacija. V 
kakšni organizacijski obliki 
bi deloval takšen center, še ne 
vedo, se pa zavedajo, da bo to 
občini prineslo dodatne stro-
ške za vzdrževanje in najbrž 
tudi kakšno zaposlitev. »Seve-
da bomo pri vsem tem potre-
bovali sodelovanje in pomoč 
ustanov in društev, ki deluje-
jo na tem področju,« še dodaja. 

Potrebo po tovrstnem cen-
tru zaznavajo tudi pri starej-
ši populaciji v občini, ki deluje 
v kar nekaj interesnih skupi-
nah, a brez nekega osrednjega 
namenskega prostora. »Zato 
podpiram zamisel o skupnem 
prostoru, ki bi nas povezal z 
določeno vsebino dejavnosti. 
Osnovni namen naj bi bil  dru-
ženje starejše populacije, pre-
davanja, pogovorne ure, roč-
na dela, družabne igre, igranje 
šaha, kartanje, vaje za možga-
ne, petje, ples, likovno ustvar-
janje, pa obiski otrok iz vrtca 

in šole z nastopi … Tudi ljudje 
v tretjem življenjskem obdob-
ju radi izražajo svoje talente in 
prav je, da jim družba to omo-
goča,« pravi predsednica tam-
kajšnjega društva upokojencev 
Ana Pajić.

Ker bo v objektu na voljo veli-
ko prostora, bi Petretič v njem 
uredil tudi razstavne in mu-
zejske prostore, s čimer bi po-
pestrili turistično ponudbo, 
prostore za društva, zlasti za 
pihalni orkester, ki je trenu-
tno brez ustreznih, čudovito 
kapelo v dvorcu pa bi uredi-
li v poročno kapelo oz. dvora-
no. Obnova precej dotrajane-
ga objekta, ki je zaščiten kot 
spomenik prve kategorije, bo 
za občino seveda velik zalo-
gaj, zato si bodo prizadevali, 
da pridobijo sredstva tako s 
strani Ministrstva za kulturo 
oz. obnove kulturne dediščine 
kot s strani Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve, ki 
spodbuja ureditev tovrstnih 
medgeneracijskih centrov. Se-
veda bo ta projekt potekal fa-
zno in več let.

UREDITI TUDI NEKDANJO 
ŠOLO

Še en propadajoč objekt, ki mu 
želijo vdihniti novo življenje, je 
nekdanja šola (delovala je do 
leta 1971) v Črneči vasi. Prav 
tako spomeniško zaščitena 
stavba s 460 m2 notranjih pro-
storov in 8,5 ari pripadajoče-
ga zemljišča je v občinski lasti 
in ravno pred kratkim so op-
ravili izmero, da lahko začnejo 
s pripravo gradbenega načrta. 

»Tam bi radi uredili prostore 
za krajane hribovskih vasi,« 
pravi Petretič, »tako za sta-
rejše kot za mladino. Pri tem 
bomo seveda upoštevali potre-
be in interese tamkajšnjih lju-
di.« Del prostorov bi tudi tukaj 
lahko namenili za muzejsko 
zbirko v povezavi z bližnjim, 
pred letom in pol obnovljenim 
uskoškim stolpom, ki privablja 
kar nekaj obiskovalcev, s tem 
pa bi zanje še popestrili po-
nudbo. Župan poudarja, da ne 
bo šlo brez aktivnega sodelo-
vanja krajanov pri obnovi tega 
objekta, ne z denarjem, ampak 
denimo z delom in podporo pri 
oblikovanju vsebin. 

Občinski svetnik Matej Kuhar, 
ki prihaja iz Črneče vasi, pra-
vi, da krajani županovo zami-
sel podpirajo, saj si želijo pred-
vsem, da se stavba obnovi, ne 
glede na to, kaj bo v njej. »Že-
limo si predvsem prostorov za 
druženje in sestanke, podpi-
ramo tudi idejo o medgenera-
cijskem centru,« pravi Kuhar. 
Pred kratkim so se krajani po-
vezali tudi v Kulturno-turistič-
no društvo Črneča vas, ki si želi 
biti vključeno v obnovo stavbe 
in njeno povezavo z (uskoško) 
dediščino teh krajev. Župan 
pravi, da bodo letos izdela-
li načrt obnove, nato pa bodo 
tudi v tem primeru poskusi-
li najti primeren razpis za so-
financiranje obnove kulturne 
dediščine. Tudi ta projekt ne 
bo končan čez noč oz. bo pote-
kal v skladu s finančnimi zmo-
žnostmi občine.

 Peter Pavlovič

Kostanjeviški dvorec, v katerem deluje tudi Lamutov likovni 
salon

Nekdanja šola v Črneči vasi

ARTIČE – Krajevna organizacija Rdečega križa Artiče je 10. 
januarja v prostorih domače osnovne šole organizirala sre-
čanje starejših krajanov, ki zdaj že tradicionalno poteka ta-
koj po novem letu. Letos se je srečanja udeležilo večje števi-
lo krajanov, starih 70 let ali več, kot v zadnjih letih.

Za kulturni uvod v srečanje so poskrbeli ljudski pevci Fantje ar-
tiški in učenci OŠ Artiče, ki so prepevali, recitirali in plesali. Po 
pozdravu ravnateljice artiške šole Vesne Bogovič je predsedni-
ca KO RK Artiče Zofka Godec izrazila veselje, da med udeleženci 
vidi nove obraze, žal pa je od zadnjega srečanja tudi že nekaj po-
kojnih, ki so jim namenili minuto tišine. Prenesla je lepe pozdra-
ve od 15 krajanov, ki bivajo v domovih upokojencev v Brežicah, 
Krškem, Impoljci, Trebnjem in Bregani. Vse stanovalce in oskr-
bovance so prostovoljke KO RK Artiče, ki jih je 14, pred božično-
-novoletnimi prazniki po tradiciji obiskale in jih obdarile. V letu 
2020 bodo članice artiške organizacije voščile petim 90-letni-
kom v kraju. Besedo so nato dobili še gostje, in sicer predsedni-
ca OZRK Brežice Antonija Zaniuk, ki je poudarila, da je artiška 
krajevna organizacija prisotna in prepoznavna med krajani pred-
vsem zaradi aktivnih in prizadevnih prostovoljk, ki se trudijo po-
magati pomoči potrebnim ter skrbijo za starejše in osamljene, 
brežiška podžupanja Mila Levec, ki je izpostavila požrtvovalno 
delo vseh prostovoljcev v občini, artiški župnik Roman Travar 
in predsednik KO DIS Artiče Karel Levak. Kasneje se je pridru-
žila še predsednica sveta KS Artiče Nataša Sagernik. Kot je že v 
navadi, so na srečanju posebej izpostavili najstarejše udeležen-
ce, in sicer Zinko Kostrevc (88 let, doma iz Dečnega sela), Miho 
Ogorevca (87 let, Artiče), Anico Cirjak (81 let, Dečno selo) ter 
Franca Švajgerja (75 let, Križe). Na srečanje v Artičah vsako leto 
povabijo tudi krajane KS Pečice in KS Križe. Za dobro razpolože-
nje sta v nadaljevanju popoldneva z živo glasbo poskrbela Jože 
Žagar in Miro Sušin.  R. Retelj

Prisotni in prepoznavni v kraju

Najstarejši udeleženci srečanja s predsednico in prostovolj-
kami KO RK Artiče

BREŽICE – 17. januarja je v prostorih MC Brežice potekala 
delavnica z naslovom Berem in pišem, da ne pozabim, ki jo 
vodi Stanislava Vahčič.

Berem in pišem, da ne pozabim je ena izmed številnih delavnic v 
okviru brežiške enote VGC Posavje, ki jo vodi mag. Mihaela Ke-
žman. Med zastavljenimi dnevnimi aktivnostmi različnih tema-
tik, ki jih izvajajo, ta ponuja soočenje z ohranitvijo spominskih 
zaznav. Stanislava Vahčič je po uvodnem pozdravu dejala, da si 
izmenjajo mnogo napotkov, kako se soočiti z ohranitvijo spomi-
na, preizkusijo pa se tudi v različnih vajah. »Pomembno se je na-
učiti zapisovati misli, iskrice, ki se porodijo ob razmišljanju. To 
so besede, verzi, karkoli, kar je lahko pomagalo za krepitev mo-
žganov,« je izpostavila Vahčičeva. Na tokratnem srečanju je bilo 
pet udeleženk. »Število prisotnih je različno, nekje do deset, kar 
je tudi idealna skupina, da lahko vsakdo pridoda svoj del in svoj 
vložek k začetni zasnovi,« je še pojasnila. Na preteklih srečanjih 
so oblikovali spominsko knjigo, ki je obenem spomin na nekdanje 
čase, ko še ni bilo digitalizacije. »Naredili smo si tudi foto album. 
V začetku smo vanj zapisali nekaj osnovnih podatkov o nas, k fo-
tografijam naših dragih pa smo pripisali tako imena kakor rojstne 
datume in kraje, da se bomo na ta način lažje spominjali,« je še 
dejala Vahčičeva. Kot je nadaljevala, si lahko v vitalni starosti, ko 
imamo prepolno informacij in podatkov, ki nam poskušajo ube-
žati, naredimo nekakšen sledilnik, da se z njim orientiramo ter si 
z določenimi pomagali ostrimo spomin. Vsekakor so dobrodošle 
vaje, ki so namenjene krepitvi spomina, ter pisanje z nasprotno 
roko, kar so udeleženke tudi tokrat preizkusile.  M. Hrvatin

Berem in pišem, da ne pozabim

Kreativna delavnica za boljši spomin

RADEČE – Praznični čas ob 
koncu leta je Kulturno dru-
štvo Pihalni orkester radeških 
papirničarjev popestrilo s tra-
dicionalnim koncertom, tokrat 
v sodelovanju z legendarnim 
glasbenikom in dirigentom Jo-
žetom Rusom, ki je ob tej pri-
ložnosti obeležil 50. obletnico 
dirigiranja. Velik del glasbene-
ga ustvarjanja je Rus preživel 
v Radečah, kjer je s svojimi iz-
kušnjami in znanjem odkril ter 
oblikoval marsikateri glasbe-

ni talent v kraju in okolici, sam 
pa zlasti na področju godbeni-
štva pustil pomemben pečat 
na področju kulturnih dejav-
nosti. Dirigentsko paličico sta 
si na koncertu podajala Anto-
nija Germ in Jože Rus, pri soli-
stičnih instrumentalnih točkah 
pa so sodelovali člani orkestra 
Franci Sigmund, Antonija 
Germ, Maja Brečko, Valenti-
na Novak ter dva izmed Jože-
tovih učencev: Matic Titov-
šek in Tomaž Kmetič, ki sta 

skupaj s slavljencem odigrala 
zabaven trio klarinetov. V so-
lističnem vokalnem delu sta 
zapeli Antonija Germ in Valen-
tina Novak. Slavnostni podpis 
koncertu je dodala še podeli-
tev najvišjega priznanja Zveze 
slovenskih godb (ZSG) Jožetu 
Rusu, in sicer odličje Bojana 
Adamiča, za izjemne zasluge 
na področju slovenskega god-
beništva.

 D. Jazbec, foto: A. Titovšek

Jožetu Rusu Adamičevo odličje

Gašper Salobir, podpredse-
dnik ZSG, izroča odličje Jože-
tu Rusu.
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SREMIČ – Center za podjetništvo in turizem Krško je na po-
sestvu Tri lučke v okviru SPOT svetovanje Posavje izvedel 
strokovno usposabljanje z naslovom Odličnost v gastrono-
miji.

Slovenija bo postala Evropska gastronomska regija za leto 2021 
in zato so v Posavju na to temo organizirali dvodnevno izobraže-
vanje, namenjeno malim in srednjim podjetjem na področju tu-
rizma s ciljem dviga kakovosti gastronomske ponudbe. Izobra-
ževanje je potekalo teoretično in praktično z okušanjem jedi iz 
sladkovodnih rib ter kombiniranju z vini in pivi. 
Tematiko osnove senzorične analize vina ter kombinacijo hrane 
in vina je predstavila vinska akademičarka v širši regiji in direk-
torica kulinaričnega vodnika Gault & Millau Slovenija Mira Se-
mić. Tematiko osnove strežbe hrane in pijače ter pomen izbire 
lokalnih dobaviteljev (kakovost surovin) sta predstavila lokal-
na priznana kuharja in sommelierja Jure Tomič (Ošterija Debe-
luh) in Grega Repovž (Gostilna Repovž). Stile piva in kombina-
cijo piva s hrano je predstavil Samo Žabkar. 
Dvodnevnega izobraževanja se je udeležilo lepo število turistič-
nih ponudnikov iz Posavja, ki si želijo tesnejšega povezovanja, 
lažjo dostopnost lokalnih pridelkov ter dvig kakovosti ponudbe 
in storitev na nivoju regije. 
 Vir: CPT Krško

Lokalni okusi in nova znanja

Izobraževanja se je udeležilo lepo število posavskih turističnih 
ponudnikov.

Simbioza tehnike in narave
DOBOVA – Iz skromne delavnice Rudolfa Deržiča, ki si jo je uredil v nekdanjem hlevu na Velikem Obrežu, je 
v 25 letih zraslo sodobno družinsko podjetje, ki trenutno zaposluje 25 ljudi in je imelo lani okoli dva mili-
jona evrov prihodkov.
Rudolf Deržič, ki je bil, preden 
je stopil na samostojno podje-
tniško pot, vodja proizvodnje 
v dobovskem Trimu, je pred 
petimi leti prejel nagrado ob-
čine Brežice za uspešno vode-
nje podjetja in prispevek k ra-
zvoju občine. Njihova glavna 
dejavnost je še vedno proizvo-
dnja protipožarnih vrat, ki so 

seveda namenjena zahtevnim 
kupcem iz Slovenije in tujine, 
saj okoli 30 odstotkov proi-
zvodnje s pomočjo posredni-
kov izvažajo tudi na najodda-
ljenejša območja sveta. 

V času gospodarske krize so 
se v podjetju, ki ima ves čas 
izrazito močan lasten razvoj, 
odločili preizkusiti tudi na 
področju fotovoltaike. Razvi-
li so namreč svoj sistem sonč-
nih panelov z dvoosnim sle-
denjem s pomočjo posebnih 
podstavkov, ki omogočajo po-
stavitev elektrarne na neutr-

jenih površinah, kot so zasute 
komunalne deponije. Sami so 
postavitev elektrarne prvot-
no načrtovali na lokaciji bi-
vše komunalne deponije pri 
Dobovi, vendar so zaradi te-

žav s pridobivanjem soglasij 
v letu 2011 na svojem trav-
niku pod gospodarskim po-
slopjem postavili elektrarno, 
ki je s povprečno letno proi-
zvodnjo 850 MWh električne 
energije, še sedaj največja to-
vrstna elektrarna v Sloveni-
ji. Njihov sistem omogoča ob 
ustrezni postavitvi tudi do 
48 % večjo proizvodnjo ele-
ktrike kot na primer velja za 
stabilne sončne elektrarne na 
strehah. Zanimivo pa je, da so 
za vzdrževanje travnatega 
zemljišča pod 1800 paneli, ki 
pokrivajo dobrih 8 hektarjev 
površine, poskrbeli kar s čre-
do ovac. 

Da pa bi izkoristili že pridoblje-
na zemljišča, so na zemljo, ki 
je ostala neizkoriščena, nase-
lili govedo pasme hereford, ki 
ima poreklo v Angliji, njegova 
manjša različica, ki meri pov-
prečno dober meter v višino in 
tehta do 450 kg, pa je bila vzgo-
jena v ZDA. Deržičevi imajo na 
približno 15 hektarjih površine 
okoli 20 glav goveda, za katere-
ga skrbijo s pomočjo manjšega 
hleva, ki skupaj z virom vode za 
napajanje in iz sončnega pane-
la, manjše vetrnice ter baterije 
sestavljeno energetsko postajo 
predstavlja vzorčni samooskr-
bni ranč.
 S. Mavsar

Kot je povedal generalni direk-
tor Martin Novšak, so v skupi-
ni GEN zelo zadovoljni z letom 
2019, v katerem so uspešno 
izpolnili svoje poslanstvo za-
nesljive oskrbe odjemalcev z 
električno energijo iz nizko-
ogljičnih virov (jedrske in vod-
ne energije) po konkurenčnih 
cenah. Proizvodnja energet-
skih objektov v skupini je pre-
segla zastavljene načrte. Jedr-
ska elektrarna Krško je večino 
časa delovala na polni moči ter 
s 5.532 GWh električne ener-
gije presegla načrtovano pro-
izvodnjo. Hidroelektrarne na 
Savi so glede na podpovprečne 
hidrološke razmere, ki so tra-
jale do novembra, obratovale 
zanesljivo in skupaj proizved-
le 876 GWh elektrike. Termoe-
lektrarna Brestanica je zagoto-
vila osem zanesljivih zagonov 
za potrebe balansiranja sloven-
skega elektroenergetskega sis-
tema, bistveno več kot v prete-
klih letih pa je delovala tudi za 
potrebe trga. Skupina GEN do-
sega na ravni Slovenije pri pro-
izvodnji električne energije do 
40-odstotni delež, skoraj enak 
delež pa tudi pri dobavi elek-
trične energije gospodinjskim 
odjemalcem. 

V skupini GEN so v preteklem 
letu ustvarili več kot 2,2 mili-
jarde evrov prometa, neto čis-
ti dobiček skupine GEN bo po 

Izkoristiti premierjevo podporo 
SREMIČ, VRBINA – Prva moža GEN energije, generalni in poslovni direktor Martin Novšak in Danijel Levi-
čar, sta na novinarski konferenci pri Treh lučkah na Sremiču predstavila poslovne rezultate skupine GEN v 
lanskem letu in načrte za prihodnje obdobje, v katerih ima osrednje mesto JEK 2.

ocenah presegel 48 milijonov 
evrov, kar je za dobro četrti-
no več od načrtovanega, do-
dana vrednost na zaposlenega 
je ocenjena na 148 tisoč evrov. 
Družbe v skupini so izvedle in-
vesticije v višini okoli 100 mi-
lijonov evrov, med njimi je 
imel osrednjo vlogo zahteven 
remont v NEK, kar jih uvršča 
med investicijsko najbolj de-
javne skupine v Sloveniji. Tudi 
v krovni družbi GEN energi-
ja so za dobro četrtino prese-
gli načrte, prihodki podjetja so 
znašali 207 milijonov evrov, od 
tega čisti dobiček 26 milijonov 
evrov. »Tržne razmere za ener-
getiko so ugodne, tako da v letu 
2020, ki je leto brez remonta v 
NEK, pričakujemo še boljše re-
zultate,« je poudaril Novšak. V 
skupini GEN tako letos načr-
tujejo zvišanje prometa na 2,4 

milijarde evrov, čistega dobič-
ka na 54 milijonov evrov in do-
dane vrednosti na zaposlenega 
na 160 tisoč evrov. 

Poslovni direktor Danijel Le-
vičar je povedal, da v GEN 
energiji prepoznavajo trend 
rasti porabe električne ener-
gije na različnih področjih, od 
novih tehnologij, e-mobilnosti 
do proizvodnje toplote in hla-
du, na kar se odzivajo z novi-
mi razvojnimi načrti. »V 2020 
bomo za investicije v skupini 
GEN namenili 150 milijonov 
evrov,« je poudaril. Glavni-
no sredstev bodo namenili za 
program nadgradnje varnos-
ti v NEK, poleg tega pa še za 
dokončanje izgradnje plinske-
ga bloka 7 v TEB, nadaljevanje 
projekta HE Mokrice, nadalje-
vanje nakupov in obnov malih 

HE na Savi, v družbi GEN-I pa 
ob tradicionalnih stebrih pro-
daje končnim odjemalcem in 
trgovanja z električno energi-
jo razvijajo še steber energet-
skih storitev.

Njihov ključen strateški pro-
jekt je izgradnja drugega blo-
ka jedrske elektrarne, ki je po 
Levičarjevem mnenju ekonom-
sko in okoljsko-podnebno ute-
meljena investicija. Ob tem 
poudarja, da imamo v Slove-
niji izredno pozitivne izkušnje 
z uporabo jedrske tehnologije. 
»Verjamem, da bo podpora, ki 
nam jo je v preteklem letu iz-
razil predsednik vlade, dobi-
la prostor v nacionalnih stra-
teških dokumentih,« je dodal. 
Pri pripravi teh dokumentov v 
GEN energiji sicer nimajo po-
sebnega statusa, a želijo sode-
lovati v postopkih priprave.

Slovenija ima po Levičarjevih 
besedah v tem trenutku zelo 
konkurenčne cene električne 
energije, tako za gospodinj-
stva kot poslovne odjemalce. 
Če bomo ohranili samooskrb-
ni scenarij, ki vključuje tudi je-
drsko opcijo, lahko pričakuje-
mo vsaj ohranitev cen na tem 
nivoju, obstajajo pa tudi drugi 
scenariji, ki predvidevajo tudi 
podvojitev cen elektrike.

 Peter Pavlovič

Danijel Levičar in Martin Novšak

Rudolf Deržič pred čredo goveda pasme mini hereford ...

… in pred lastno sončno elektrarno na dvoosnih sledilnikih.

ŽADOVINEK – Podjetje Avtoline je v poslovni coni v Žadovin-
ku lani poleti začelo z gradnjo novega poslovnega objekta, 
prvenstveno namenjenega tehničnim pregledom, ki počasi 
dobiva končno podobo. Otvoritev in preselitev dejavnosti 
vanj načrtujejo sredi marca.

»Gradnja novega objekta poteka po načrtih, tudi vreme nam je 
bilo do sedaj naklonjeno. Zunanja dela so v večini zaključena, na-
rejena je že fasada in položen asfalt. Trenutno se izvajajo inšta-
lacijska dela, v roku enega meseca načrtujemo začetek montaže 
opreme in pohištva,« so sporočili iz podjetja. Objekt je razdeljen 
na poslovni del, ki ima poleg pritličja še tri nadstropja, ter teh-
nični del (s stezami za tehnične preglede), ki je samo pritličen, 
sicer pa ima celotna površina stavbe s tremi nadstropji približ-
no 2.500 m2. Pritličje novega objekta bo torej v večji meri name-
njeno tehničnim pregledom in registracijam vozil. V veliki hali 
bodo tri steze, namenjene pregledu osebnih vozil, tovornih vozil 
in pregledu tahografov. Strankam bodo na voljo nove storitve – 
preverjanje skladnosti (homologacije) predelav avtomobilov ter 
pregledi tovornih vozil in tahografov, zaradi česar so morali iz-
polniti najvišje standarde kontrolnega organa v državi in prido-
biti certifikate za opravljanje teh storitev. V pritličje objekta bodo 
preselili tudi Center rabljenih vozil, večje parkirišče jim bo omo-
gočilo prostor za večjo zalogo in izbiro vozil. Servis vozil bodo 
zaenkrat ohranili v starem delu mesta, kjer bo imel več prosto-
ra in boljše pogoje za delo, na obstoječi lokaciji ostajata tudi sa-
lona vozil Škoda in Citroen. »Nadstropja objekta bodo namenje-
na dejavnosti najemnikov, v 3. nadstropju bo športna dejavnost 
(tja bo preselil svojo dejavnost B-fit center), za dve nadstropji 
dogovori še potekajo,« še sporočajo iz Avtolinea. 
 P. P., foto: M. M.

Avtoline se s tehničnimi pregledi
v nov objekt seli sredi marca

Nov poslovni objekt dobiva končno podobo.
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V zapolnjeni kulturni dvora-
ni na Velikem Trnu je vzduš-
je najprej s harmoniko dvignil 
Aleš Češnjevar, ki je v nada-
ljevanju skrbel za tehnično iz-
vedbo in prišepetavanje. Odr-
ske deske je namreč s prizori 
skeča po predlogi Borisa Ster-
nada iz Pesja zasedla prilo-
žnostno sestavljena igralska 
skupina. Z vlogami so navdu-

šili in dodobra nasmejali ob-
činstvo Vera Pirc, Janez Pirc, 
Marjana Pirc, Vlado Hrib-
šek in Anica Srpčič. Srpčičeva 
je nato obiskovalce nagovori-
la še kot predsednica Krajev-
ne skupnosti Veliki Trn in jim 
med drugim v novem letu za-
želela obilo prijetnih trenut-
kov. Trenutke v dvorani so s 
svojim programom zapolnili 

še Svetoduški ramplači Fran-
ci Lekše, Jože Pust, Milena 
Pust, Branka Žaren, Zdrav-
ko Pirc, Mojca Pirc in Bran-
ko Pust. Programske točke je 
izvirno povezovala Irena Janc, 
ki je napovedala tudi drugi del 
– kulinarično doživetje ob de-
gustaciji jedi iz ocvirkov s pri-
logami ter pokušanje vin oko-
liških vinogradnikov. 

Tako predsednica Društva za 
ohranitev podeželja Irena Ža-
ren kakor predsednik vino-
gradnikov Jernej Žaren sta 
izrazila zadovoljstvo, da jim 
je uspelo prireditev naredi-
ti tradicionalno, s čimer bodo 
nadaljevali. Jančeva, ki je tudi 
podpredsednica Društva za 
ohranitev podeželja, je izra-
zila zadovoljstvo, ker so letos 

prvič, odkar pripravljajo pri-
reditev, za celoten dogodek 
poskrbeli domačini in izrazila 
upanje, da bo tako tudi v pri-
hodnje. V pogovoru je odstr-
la še nekaj misli o tem, kako 
želijo v kraju gojiti duh prete-
klosti, tradicijo nekdanjih ča-
sov, ko so bile koline praznik 
in ocvirki posebna poslasti-
ca. »V društvu se trudimo oh-
ranjati stare običaje. To je ena 
izmed takšnih prireditev. Vse 
priloge, ki pašejo k ocvirkom, 
so pripravile naše članice v teh 
prostorih. Izdelkov, ki jih pri-
nesejo, nimamo navade popi-
sati, niti nimamo poimenske-
ga seznama tistih, ki prinesejo 
izdelek za pokušino. Podarimo 

jim pa priložnostno darilo, ku-
halnico. Pri vsem tem, kar poč-
nemo, se nam zdi najbolj po-
membno druženje, kar so znali 
početi že naši predniki. Za-
namcem je potrebno ohraniti 
različne vrste tradicije, da ne 
bo šlo v pozabo. Poleg danes 
izpeljane prireditve pripravlja-
mo še košnjo trave s koso, po-
hode ter tudi razne kuharske 
in tematsko ustvarjalne delav-
nice. Vsak ponedeljek imamo 
pogovorno skupino za starej-
še. Spodbujamo kulturne pri-
reditve. Vse z namenom, da se 
na podeželju nekaj dogaja,« je 
povedala Jančeva. 

 Marija Hrvatin 

Druženje ob ocvirkih in vinu
VELIKI TRN – 12. januarja je na Velikem Trnu v organizaciji Društva za ohranitev podeželja in Društva vi-
nogradnikov Veliki Trn potekal sedmi po vrsti kulturno-kulinarični dogodek z naslovom Ocvirki in vino. V 
pokušino so ponudili 30 najrazličnejših ocvirkovih jedi in pristno vinsko kapljico. 

Domača igralska zasedba je nasmejala občinstvo.

Gospodinje so poskrbele za številne ocvirkove dobrote.

PODSREDA – Kozjanski park je kot projektni partner skupaj z 
Občino Grosuplje, ki je prijavitelj projekta, Turizmom Grosuplje 
(Krajinski park Radensko polje), Krajinskim parkom Ljubljan-
sko barje, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (MZI), 
Centrom za kartografijo flore in favne (CKFF) ter tujimi partner-
ji z Danske in Nemčije na razpis programa LIFE uspešno prija-
vil projekt Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov (LIFE 
AMPHICON – AMPHIbian CONservation and habitat restorati-
on). V projektu tako sodeluje devet projektnih partnerjev iz treh 
evropskih držav, njegov osrednji cilj pa je izboljšati stanje oh-
ranjenosti ciljnih vrst dvoživk v šestih Natura 2000 območjih v 
Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobra-
va – Jovsi in Bohor), na Danskem (Søer ved Tårup og Klintho-
lm) in v Nemčiji (Felchowseegebiet). Ciljne vrste so nižinski urh 
(Bombina bombina), hribski urh (Bombina variegata) in veliki 
pupek (Triturus carnifex). S projektom želijo izboljšati populaci-
jo ciljnih vrst in njihove habitate, zmanjšati njihove povoze, rešiti 
urhe pred izumrtjem, združiti znanja in izkušnje iz treh različnih 
držav na področju ohranjenosti ciljnih vrst ter povečati ozave-
ščenost. V Sloveniji bo tako vzpostavljenih približno 130 mres-
tišč, zgradili bodo minimalno 60 podhodov in postavili 10.200 
m stalnih ograj, prav tako se bo vzpostavilo učne in interpreta-
cijske poti ter učilnice na prostem, postavilo informacijske ta-
ble in opazovalnice.
V Kozjanskem parku bodo zgradili podhode in ograjo na Trebčah, 
ki bodo dvoživkam omogočili varno prehajanje cest ob selitvah, 
uredili informacijski center za dvoživke z učno potjo na Trebčah, 
na območju Jovsov kupili 15 ha zemljišč in uredili deset mlak z 
namenom izboljšanja stanja ohranjenosti nižinskega urha, na ob-
močju Bohorja vzpostavili 30 mlak za izboljšanje stanja ohranje-
nosti hribskega urha in s pomočjo strokovnjakov z Danske gojili 
nižinskega urha, da povečajo njihovo populacijo na območju Jov-
sov. Gre za projekt v vrednosti 8.079.824 evrov, pri čemer sofinan-
ciranje Evropske unije znaša 60 %, sofinanciranje Ministrstva za 
okolje in prostor 20 %, 20 % pa predstavlja lastni delež. Izvajati 
se prične v tem mesecu in bo trajal sedem let.
 Vir: Kozjanski park

Projekt za varstvo dvoživk 
in obnovo njihovih habitatov

Člani društva in drugi, ki še 
vedno gojijo tradicijo domačih 
kolin, so letos na ocenjevanje 
prinesli kar okoli 130 vzor-
cev domačih dobrot. »Izdel-
ki so po mnenju komisije zelo 
dobri. Zmagujejo izdelki, ki so 
zagotovljeno izdelani iz mesa 

domačega prašiča, čeprav ne 
moremo povsem izključiti, da 
kdo ne uporablja tudi mesa, 
kupljenega v trgovskih cen-
trih. Kdor vzgoji prašiča doma, 
drugače gleda na predelavo 
in pridelavo izdelkov,« pravi 

Spodbujajo domačo kvaliteto
KOSTANJEVICA NA KRKI – Društvo domače koline je 18. januarja, dan po godovanju svojega zaščitnika sv. 
Antona, v kostanjeviški gostilni Žolnir pripravilo tradicionalni Praznik domačih kolin. Društvo, ki združuje 
okoli 120 članov s širšega dolenjsko-posavskega območja, letos praznuje 20-letnico delovanja.

predsednik društva Franc Ko-
vačič. Kvaliteten domač prašič 
je torej najboljše zagotovilo za 
kvalitetne domače mesne iz-
delke. Kostanjeviško društvo 
je eno redkih, če ne celo edi-
no v Sloveniji, ki na takšen 
način promovira tradicijo in 

kvaliteto doma-
čih kolin, saj dru-
ga večinoma da-
jejo poudarek le 
salamam in su-
homesnatim iz-
delkom. V dru-
štvo si želijo 
pritegniti še več 
mlajših članov, 
saj opažajo, da 
pri kolinah sode-
lujejo cele druži-
ne in da se ta tra-
dicija na ta način 
prenaša na mlaj-
še rodove.

N a j š t e v i l n e j -
ša kategorija so 
bile znova krva-
vice, ki so jih 
ocenjevalci pod 

vodstvom Alberta Lorber-
ja ocenili kar 39. Zmagal je 
Šentjernejčan Franc Grab-
nar, med Posavci se je naj-
višje, na deseto mesto, uvrstil 
Ivan Urbanč iz Podbočja. Naj-
boljše mesene klobase (bilo je 

26 vzorcev), nekakšen ekviva-
lent slavni kranjski klobasi, so 
naredili pri Hribarjevih v Sa-
jevcah, saj sta prvi dve mesti 
osvojili Tia in Nevenka, tret-
je mesto pa je osvojil Vinko 
Kuntarič iz Vrhovske vasi. 
Zmaga v kar dveh kategorijah 
je šla v družino Sintič z Dolnje 
Pirošice: Boštjan je bil prvi 
v kategoriji ocvirkov, ker je 
bilo 15 vzorcev, njegova sino-
va Žan in Žiga pa sta osvojila 
prvi dve mesti med 13 vzorci 
pečenic. Med 13 vzorci tlačenk 
je bila najboljša tista, ki jo je 
izdelal Alojz Žabkar z Dolnje 
Prekope, drugo mesto je osvo-
jil Jože Petkovšek iz Leskov-
ca pri Krškem. Posebna komi-

sija je ocenila sedem vzorcev 
slanih potic, najboljšo pa je na 
ocenjevanje dalo Društvo po-
deželskih žena Kostanjevica 
na Krki. Dogodek je postal že 
tako obiskan, da jim počasi že 
zmanjkuje prostora, kar priča 
o tem, da si je ustvaril dober 
sloves, saj v pokušino brez-
plačno ponudijo vzorce ko-
lin, udeleženci si morajo pla-
čati le pijačo. Za dobro voljo 
na dogodku je z glasbo poskr-
bel Toni Homan, pa tudi pri-
ložnostni muzikantje. Licitirali 
so tudi težo košare z mesnimi 
izdelki, najbolj se ji je pribli-
žal in jo domov odnesel Ro-
man Lavrič.
 Peter Pavlovič

Zmagovalci v kategorijah tlačenka (Alojz 
Žabkar), krvavica (Franc Grabnar) ter oc-
virki in pečenice (Boštjan Sintič) (foto: A. H.)

Na dogodku ponudijo brezplačno pojedino domačih kolin.

KRŠKO – Potem ko je meseca septembra v starem mestnem je-
dru Krškega odprla vrata Mestna vila, v kateri sta lastnika Kse-
nija in Dejan Stanič uredila nadstandardne apartmajske bivalne 
enote, namenjene tako klasičnemu kot poslovnemu turizmu, od 
meseca decembra v pritličju atrijskega objekta domuje še salon 
masaže, pedikure in manikure Vita Marin Wellnes. Vrata salona 
je nosilka  dejavnosti Alexandra Gramc v družbi zaposlenih in 
obiskovalcev uradno odprla 21. decembra. Pred tem je Gramčeva 
dejavnost opravljala v krškem hotelu City, kamor jo je preselila 
iz Brestanice, zaradi boljših pogojev dela zaposlenih in počutja 
strank ob večjem deležu dnevne svetlobe, kot tudi v izogib arhi-
tekturnim oviram pri dostopu do salona pa negovalno storitve-
no dejavnost, ki jo je tudi kadrovsko okrepila, preselila na okoli 
150 m2 uporabnih površin v Mestno vilo. Strankam je omogo-
čen dostop do salona tako z glavne ulice CKŽ kot z zadnje strani 
objekta po Bohoričevi ulici. B. M. 

Vita Marin v Mestni vili

Alexandra Gramc ob soprogu Vinku in v družbi najožjih 
sodelavk ob otvoritvi novourejenega salona

KRŠKO – Minister za javno upravo Rudi Medved je podelil pri-
znanja uporabnikom modela CAF v letu 2019. Gre za orodje 
Skupni ocenjevalni okvir (Common Assessment Framework), 
ki ga organizacije javnega sektorja po Evropi uporabljajo kot pri-
pomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti z name-
nom izboljšanja svojega delovanja. Podeljenih je bilo 12 priznanj 
»Začetnik CAF« organizacijam, ki so samooceno izvedle prvič, in 
21 priznanj »Uporabnik CAF« organizacijam, ki samooceno izva-
jajo redno. Najvišja priznanja »Uspešen uporabnik CAF« je pre-
jelo pet upravnih enot, ki so lani sodelovale v prvem rednem po-
stopku CAF. Med prejemniki je tudi Upravna enota Krško, v kateri 
je kultura stalnega samoocenjevanja vodenja kakovosti prisotna 
že od leta 2003.  Vir: UE Krško

UE Krško – Uspešen uporabnik CAF
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JESENICE NA DOLENJSKEM – Turistično društvo Jesenice na Do-
lenjskem že po tradiciji krajanom ob zaključku leta v cerkvi sv. 
Marije Magdalene podari glasben dogodek. Številni obiskoval-
ci so tako v decembru že enajstič zapored prisluhnili bogate-
mu programu z naslovom »Licitarska pravljica«. Večer energije, 
srca in glasbe so oblikovali člani Kulturno umetniškega društva 
»Licitar« iz Bregane ter sopranistki Barbara Suhodolčan in Ja-
nja Novosel. Kljub zimskemu večeru je bilo obiskovalcem z vsa-
ko pesmijo vse bolj toplo in prijetno, glasba je našla svojo pot v 
vsako srce. Strune tamburic in violin ter čudoviti glasovi so bla-
goglasno zveneli med oboki jeseniške cerkvice. Srečanje kraja-
nov in izmenjava voščil sta se po koncertu nadaljevala v prosto-
rih Doma krajanov Jesenice, kjer je bila s podporo KS Jesenice 
na Dolenjskem, KS Velika Dolina in Društva vinogradnikov Doli-
na – Jesenice pripravljena pogostitev.  R. Križanac

KRŠKA VAS – V Krški vasi so 
dan po božiču, na državni pra-
znik dneva samostojnosti in 
enotnosti, tradicionalno prire-
dili božično-novoletni koncert, 
ki za člane domačega Kultur-
nega društva Ivan Kobal pome-
ni tudi zaključni dogodek leta. 
Koncert se je odvil že dvanaj-
stič. V tokratnem koncertnem 
sporedu so nastopili: moški 
pevski zbor KD Ivan Kobal Kr-
ška vas z zborovodjem Fran-
cem Vegljem, harmonikarska sekcija KD Ivan Kobal, nekdanji 
Veseli planšar Franci Babič, skupina Trta iz KUD Anton Kreč 
Čatež ob Savi ter povezovalki programa Andreja Dvornik in 
Hana Jurečič iz recitatorske sekcije domačega društva. Še pre-
den je za konec koncerta iz ust tako nastopajočih kot poslušal-
cev zazvenela v tem prazničnem času nepogrešljiva Sveta noč, 
se je predsednik KD Ivan Kobal Franc Jurečič zahvalil vsem, ki 
so prišli na koncert in na ta način počastili kulturno ustvarja-
nje članov društva, ter jim zaželel vsega dobrega v novem letu 
in da se še večkrat udeležijo podobnih dogodkov v organizaciji 
krškovaških kulturnikov.  R. R.

CERKLJE OB KRKI – Predpraznične decembrske dni v Cerkljah ob 
Krki je s predbožičnim koncertom, ki se je odvil na četrto adven-
tno nedeljo, še polepšal domači mešani pevski zbor. V župnijski 
cerkvi sv. Marka so zazvenele božične pesmi več nastopajočih. 
Članom MePZ Cerklje ob Krki, ki jih vodi Andrej Resnik, so se 
kot gostje pridružili cerkveni MePZ Cerklje ob Krki (zborovod-
ja Martin Kerin), pevska skupina Sovice (spremljava na kitari 
Luka Dukarić), Jernej Šterk, Šentjernejski oktet in Hajdi Ha-
ler. Člani MePZ Cerklje ob Krki kot tudi vsi ostali nastopajoči so 
z lepim petjem pričarali čarobni večer in odprli srce marsikate-
rega poslušalca ter ga napolnili z ljubeznijo. Ob koncu se je pred-
sednica zbora Nataša Pleteršnik zahvalila vsem donatorjem, ki 
so jim pomagali pri izvedbi koncerta, vsem gostom, Blažu Kle-
menčiču, ki je priskočil na pomoč pri dirigiranju, povezovalki 
programa Zali Pungerčar, fotografinji Mateji Drobnič, poseb-
na zahvala pa je šla domačemu župniku mag. Janezu Žaklju, ki 
pevcem omogoča prostor za vaje in izvedbo koncertov v akus-
tični cerkljanski cerkvi.  R. R. 

VELIKA DOLINA – Na božični večer je MoPZ Slavček z Velike Do-
line, pod taktirko Ignaca Slakonje, v domači farni cerkvi orga-
niziral tradicionalni božični koncert, že 26. zapovrstjo. Slavčki 
radi na svojih koncertih gostijo tudi druge pevce, pevke in glas-
benike. Na tokratnem so gostili fante iz kvarteta Jarica, ki priha-
jajo iz okolice Sevnice in so si nadeli ime po bohorski roži jarici, 
katere edino naravno rastišče je na južnem pobočju Bohorja. Z 
njimi prepeva tudi domačin Jože Bašič. Koncert so z ljudsko pe-
smijo popestrili tudi Dobovski pevci, katerih dolgoletni vodja je 
Slavko Požar. Po božičnem voščilu župnika Janeza Zdešarja so 
Slavčki koncert zaključili z najlepšo pesmijo, ki je stalnica na bo-
žičnih koncertih, edina pesem, ki je bila zapeta na vseh koncertih 
in bo še leta v prihodnosti: Sveta noč, blažena noč. Pevcem so se 
pri prepevanju pridružili vsi obiskovalci. Po zaključku koncerta 
so svoje srečanje zaokrožili še z druženjem ob kuhanem vinu, ki 
so ga pripravili Slavčki in ga s člani Društva vinogradnikov Doli-
na - Jesenice podelili z obiskovalci, prijatelji, znanci. Pred cerkvi-
jo, ob »kuhančku« pri vinogradniški stojnici, so še dolgo kramlja-
li in se veselili ob božičnem vzdušju.  D. Šumlaj

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – 3. januarja se je v tukajšnjem kul-
turnem domu odvijal zaključek lanskoletnega celomesečnega 
decembrskega dogajanja, ki ga je organizator dogodkov, doma-
če turistično društvo, poimenoval Vencember. Ta se je pričel na 
prvo adventno nedeljo v decembru z odprtjem razstave adventnih 
venčkov na »adventni stezi«, kot jo je poimenoval župnik Janez 
Furman, in je v nadaljevanju decembrskih dni prinesel marsika-
teri zanimiv dogodek tako za mlajše kot starejše. Organizatorji so 
bili še posebej veseli zelo dobrega obiska prednovoletne tržnice, 
ki se je zaradi slabega vremena odvijala v večnamenskem prosto-
ru Trubarjevega doma upokojencev. Ponudniki izdelkov so priš-
li od blizu in daleč, kar daje moč za nadaljnje načrte. Žal je vreme 
preprečilo dobrodelni tek, a kljub temu je domačin Jernej Klinc, 
v protest slabemu vremenu, odtekel celotno traso. Zbrane na za-
ključku še ene »vencembrske« zgodbe, ki se je odvijala šesto leto 
zapovrstjo, so nagovorili predsednik TD Loka pri Zidanem Mo-
stu Milan Culetto, predsednica Turistične zveze občine Sevnica 
in članica loškega turističnega društva Annemarie Culetto ter 
predsednik krajevne skupnosti Aleksander File. Prireditev, ki 
jo je povezovala domačinka Sergeja Cesar, je s pevskim nasto-
pom obogatil Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja.  S. R.

Večer energije, srca in glasbe

Člani KUD Licitar iz Bregane

Koncert za zaključek leta

Zazvenele božične pesmi

S člani MePZ Cerklje ob Krki je zapel tudi Jernej Šterk.

Stoječe ovacije na koncertu

Vencember zaključili s koncertom

Sveta noč na vseh koncertih

MoPZ Slavček (foto: Valentina V. Strašek)

Oktet Jurij Dalmatin

SENOVO – Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo je 25. decem-
bra v Domu XIV. divizije izvedel tradicionalni božično-novoletni 
koncert. Senovski pihalci so v odsotnosti dirigentke Maše Žveg-
lič Poljšak tokrat zaigrali pod taktirko skladatelja in profesor-
ja fagota Dejana Učakarja, ki je svojo glasbeno pot pričel prav 
v senovski godbi. Razgiban program so poleg božičnih napevov 
sestavljale še koračnice ameriškega skladatelja Johna Philipa So-
use, utrinki iz Holstovih Planetov, znane Privškove melodije, glas-
beni izseki iz filmov (Fantom iz opere, Mary Poppins), orkestra-
ši pa so zaplavali tudi v italijanske pop vode, koncert pa bučno 
zaključili s skladbo, v kateri so blesteli domači tolkalci. Kot vsa-
ko leto so ob tej priložnosti predstavili občinstvu tudi pridobitve 
v orkestru, in sicer Anjo Kranjc, Jako Pavliča, Matevža Živiča, 
Anžeta Šeška in Špelo Koren, ki so jih v preteklem letu Senovča-
ni z veseljem sprejeli v instrumentalne vrste domače godbe.  
 B. M./vir: Maša Žveglič Poljšak

Praznični koncert senovske godbe

ČATEŽ OB SAVI – 22. decembra je Pihalni orkester Kapele v Ter-
mah Čatež izvedel tradicionalni božično-novoletni koncert. God-
beniki so čarobno predpraznično vzdušje pričarali skupaj z glas-
benimi gosti: legendarno Terezo Kesovijo s Hrvaške, slovensko 
vokalistko Nušo Derenda, avstrijskim glasbenikom Jessom Ro-
binom in domačim vokalnim kvartetom Andante. Melodije so 
navdušile polno dvorano, številno občinstvo pa je glasbenike 
nagradilo s stoječimi ovacijami. Kapelski godbeniki v tem letu 
praznujejo častitljivih 170 let neprekinjenega delovanja. Prazno-
vanje bodo začeli že marca, ko bodo v Posavskem muzeju Breži-
ce odprli razstavo o tej visoki obletnici delovanja društva. Junija 
bo svečani koncert in maraton godb v domačih Kapelah. Kako-
vost igranja je za kapelske godbenike zelo pomembna. So po-
nosni prejemniki zlatega priznanja s pohvalo na tekmovanju v 
I. težavnostni skupini Zveze slovenskih godb. V svojih vadbenih 
prostorih imajo tudi svojo glasbeno šolo, kar je zagotovilo za pri-
dobivanje mladih, glasbeno izobraženih kadrov. V tem delu Slo-
venije so najstarejše društvo in hkrati tudi povezovalni člen so-
delovanja med drugimi godbami in kulturnimi društvi. 
 Vir: PO Kapele

S kapelskimi godbeniki je zapela tudi Tereza Kesovija (foto: 
Franc Šavrič).

Senovski godbeniki na prazničnem koncertu

V Krški vasi je nastopil tudi 
nekdanji Veseli planšar Fran-
ci Babič (foto: M. Piltaver).

KRŠKO – Društvo Naša pesem iz Brestanice je 11. januarja že 
tradicionalno povabilo v Dvorano v parku Krško na ponovole-
tni koncert z naslovom »Ko odbije polnoč«. Pred lepo napolnje-
no dvorano sta ob klavirski spremljavi Nike Tkalec nekaj oper-
nih arij in drugih prepoznavnih skladb, kakršni sta Amigos para 
siempre in Danny Boy, zapela sopranistka Anja Žabkar in teno-
rist Marko Železnik ter si ob koncu prislužila stoječe ovacije 
občinstva. Za vezni tekst, v katerem je predstavila posamezne 
točke programa, je poskrbela Tjaša Repše. Poslušalci koncerta 
so po koncu koncerta še nazdravili z vinom iz kleti Vina Resnik.
 P. P., foto: M. M.

Ponovoletne melodije Naše pesmi

Vsi trije nastopajoči in povezovalka programa
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Skrb za zdravje in vitalnost ni omejena samo na telesno 
raven, temveč sega tudi na duhovno in energijsko, zato je 
pomembno, da so vse tri ravni v ravnovesju. Bioterapevt 
Marjan Ogorevc meni, da je ravnovesje odvisno predvsem 
od našega razumevanja, zakaj smo, kar smo, ter od zave-
danja, da smo sami odgovorni za to, kar se nam dogaja. Pri 
odpravljanju težav je pomembno, ali smo pripravljeni tvor-
no sodelovati v procesu samozdravljenja. Vabljeni k bra-
nju.      Ur.TEMATSKE STR ANI  POSAVSKEGA OBZORNIK A,  23.  januar  2020

S čim začnete jutro in kako 
zaključite dan?
Imam svoj ritual, ki si ga kot 
upokojenec lahko privoščim, 
saj traja skoraj dve uri. Za 
uvod naredim nekaj jogijskih 
vaj, sledijo dihalne vaje in nato 
meditacija. Tako sem priprav-
ljen na nov dan, v katerem iz-
koristim čas še za hojo po goz-
du. Veliko tudi fizično delam, 
ker imam 80 arov sadovnja-
ka z mnogimi različnimi sad-
nimi vrstami. Med njimi je de-
set vrst fig, ki sem jih prinesel 
s svojih potovanj po različnih 
državah, pa sibirske borovni-
ce, osem vrst češenj in seveda 
eksotične rastline, ki na sončni 
legi zelo lepo uspevajo. Z rastli-
nami sem že od otroštva zelo 
močno povezan in sem tudi bi-
odinamik ter član posavskega 
biodinamičnega društva Ajda. 
Lahko rečem, da sem z delom 
na sebi prišel do stopnje, da se 
pri vsakem opravilu dobro po-
čutim in tako kot se dobro po-
čutim pri meditaciji, se dob-
ro počutim tudi, ko z motorno 
žago režem drva ali ko na roke 
kosim travo v sadovnjaku ali 
ko predavam v Cankarjevem 
domu ali pa kje drugje. Ko pos-
tane delo užitek, je vseeno, kaj 
počneš. In naj se vrnem k vpra-
šanju – večer običajno zaklju-
čim s telesnimi in dihalnimi va-
jami ter meditacijo.

Kdaj in zakaj ste se začeli 
posvečati naravnemu zdra-
vljenju ter raziskovanju člo-
vekovega notranjega sveta?
Pri meni se ni zgodil nek ču-
dežen preskok, kot bi morda 
kdo pomislil. Ko sem delal kot 
atletski trener, sem se srečeval 
z ruskimi kolegi, ki so pri svo-
jem delu z njihovo olimpijsko 
reprezentanco veliko uporab-
ljali različne načine naravnega 
zdravljenja. To me je zanimalo 
in spontano sem začel prebira-
ti literaturo, ki je je bilo v tistem 
času še zelo malo; začel sem se 
udeleževati delavnic ter dela-
ti na sebi in postopoma sem se 
razvil v to, kar sem – skušam 
prepoznati vzroke za bolezen 
ter pomagati, če je seveda člo-
vek pripravljen delati na sebi. 
Bioterapevt nikoli ne postavlja 
diagnoze, če ni zdravnik, am-
pak ugotavlja, kje in kaj človek 
dela narobe ter mu skuša po-
magati pri prepoznavanju ško-
dljivih vzorcev. Zdravljenje je 
proces in ta vedno traja – ne 
moremo pričakovati, da bomo 

ozdraveli v enem tednu, če smo 
na primer 30 let živeli napač-
no, imeli slabe odnose, bili ne-
zadovoljni in na koncu zboleli. 

Seveda se lahko zgodi, da bodo 
nekateri raje umrli kot pa spre-
menili svoja stališča, navade, 
odnose ... Na primer, k meni sta 
prihajali dve gospe, stari oko-
li 70 let. Imeli sta močan aku-
tni artritis, tako da v roki nis-
ta mogli držati niti svinčnika. 
Vzrok je bil dolgoletna užalje-
nost in eni sem pomagal, da je 
vse razčistila in po nekaj tera-
pijah se je njeno zdravstveno 
stanje začelo izboljševati; dru-
ga je svojo užaljenost še nap-
rej negovala v svoji notranjosti, 
zato pri njej ni prišlo do spre-
memb, tako da ji je medicina še 
naprej lajšala bolečine in vne-
tne procese.

Kot bioterapevt se torej tru-
dite za ravnovesje fizičnega 
in duševnega zdravja?
Vedno izhajam iz tega, da je člo-
vek duhovno, energijsko in te-
lesno bitje in vse skupaj mora 
biti v ravnovesju, sicer zboli-
mo. Vse, kar se dogaja na ener-
gijskih in duhovnih ravneh, se 
namreč odraža na telesu. Zbo-
limo lahko zaradi slabih odno-
sov, slabega prehranjevanja, 
napačnih stališč ter prepričanj, 
zato moramo delati na sebi in 
to celostno na vseh ravneh. 
Najprej moramo poskrbeti za 
svoje telo s pravilno prehra-
no in ustrezno pijačo, s pri-
merno telesno vadbo ter ure-
jenimi odnosi in prepričanji, ki 
naj nas ne omejujejo. Zelo po-
membno je, kako se odzivamo 
na zunanje dogajanje, na pri-
mer na ljudi, s katerimi živi-
mo, življenjske situacije in tako 
dalje. Naš odziv je odvisen od 
tega, kakšna prepričanja ima-
mo, saj so to očala, skozi kate-

ra gledamo svet. Če je na pri-
mer nekdo prepričan, da je svet 
dober, na vse gleda na tak na-
čin; če je nekdo pesimist, gle-

da na vse negativno. Od mojega 
odziva na zunanje dogajanje je 
odvisno moje zdravje. Na pri-
mer, če sem užaljen, jezen, lju-
bosumen, obsojam in tako da-
lje, s tem rušim ravnovesje v 
svojem telesu ter ustvarjam 
podzavestno agresijo. Ta na-
staja, kadar se z nečim ne stri-
njam; kadar nekaj pričakujem, 
pa ne dobim tistega, za kar mis-
lim, da si zaslužim. Moje tera-
pevtske izkušnje so, da imajo 
največjo podzavestno agresi-
jo rakavi bolniki. Ti so pogos-
to želeli vsem ustreči, pozabili 
pa so na sebe in telo je odre-
agiralo z boleznijo. Bolezen je 
rdeča lučka, ki nas opozarja, da 
nekaj ne delamo prav in takrat 
je dobro začeti iskati vzroke. 
Vsekakor je najboljša preven-
tiva pred boleznijo brezpogoj-
no sprejemanje sveta takšnega, 
kot je, s stalno povezanostjo z 
duhovnim svetom – ali prek osi 
sveta ali kako drugače – in z za-
vedanjem, da bivamo v svetu 
dvojnosti. S preventivnim de-
lovanjem lahko človek zase na-
redi največ.

Za ravnovesje je potrebna 
tudi hrana: ali je pomembno, 
kakšno hrano jemo, od kod 
je prišla, kdo jo je pridelal?
Vse na tem svetu je med se-
boj povezano. To zelo dob-
ro vedo tudi biodinamiki, in 
čeprav sem član biodinamič-
nega društva, je moja vloga na 
tem področju bolj v tem, da lju-
dem pomagam preiti v takšno 
stanje, da lahko vplivajo na ra-
stline. Hrana poleg vitaminov, 
mineralov, maščob, ogljikovih 
hidratov in beljakovin vsebu-
je tudi energijo ter informaci-

je, ki jih je dobila v okolju, v ka-
terem je rasla. Ljudje, ki hrano 
pridelujejo na ta način, se tru-
dijo, da delajo s pravimi snov-
mi, pravimi informacijami in 
energijami. Na rastline močno 
vpliva naše razpoloženje, zato 
ni dobro, da se na vrt odpravi-
mo, ko smo jezni, potrti ali za-
skrbljeni.

Sodoben čas je podoben ene-
mu samemu hitenju in izpol-
njevanju različnih obvezno-
sti tako doma kot v službi, 
kar pogosto vodi v stresne si-
tuacije – je mogoče stres pre-
magati, se nanj pripraviti? 
Pomembno je vedeti, da se 
stres ne pojavi zaradi zuna-
njih okoliščin, temveč zaradi 
naše nesposobnosti, da se od-
zovemo na izziv. To pomeni: ko 
smo v izzivu, smo kos svoji na-
logi, v njej uživamo, delujemo 
lahkotno, izžarevamo energijo, 
smo karizmatični … V trenutku, 
ko nismo več kos nalogi, se naši 
možgani preklopijo na funkci-
jo preživetja, začnejo delovati 
primitivni reptilski možgani, 
ki sprožijo stresne hormone, 
adrenalin in kortizol. Organi-
zem je naenkrat v stanju vojne 
in vzame energijo imunske-
mu, prebavnemu ter še kate-
remu sistemu – vsa energija se 
usmerja v stresni odziv. Stres 
je vedno fiziološko, telesno, 
psihološko in energijsko sta-
nje. Za lažje razumevanje naj 
dam še primerjavo: ko preda-
vam v dvorani s 1200 ljudmi, 
uživam, ker to rad počnem, saj 
vem, da sem strokoven in mor-
da celo zabaven. Predavanje je 
zame posebno ugodje in izziv, 
a nekdo drug je lahko zaradi 
tega v stresu, anksiozen, de-
presiven ... 

Kaj lahko naredimo? Ni po-
membno, kako močan je stres, 
temveč je pomemben naš odziv 
nanj. Stresu ne moremo pobeg-
niti, a poskusimo se prilagodi-
ti danim situacijam tako, da jih 
bomo sprejeli kot izziv. V živ-
ljenju imamo na voljo omeje-
no količino energije, zato mo-
ramo z njo ravnati preudarno. 
Razmislimo o tem, ali smo do-
volj odgovorni za svoje življe-
nje, kakšen je naš življenjski 
slog in kaj lahko naredimo za 
izboljšanje svoje regeneracije, 
ali si privoščimo na primer do-
volj počitka. Slovenski prego-
vor pravi: Ne odlašaj na jutri, 
kar lahko storiš danes! Dalma-

Marjan Ogorevc, bioterapevt in zdravilec:

MALI VRH PRI GLOBOKEM – 66-letni Marjan Ogorevc je bioterapevt, predavatelj, pisec knjig in kolumn, 
ustanovitelj šole za terapevte ter popotnik, a njegov najljubši in najlepši kotiček, kamor se zelo rad vrača, 
je družinska hišica sredi sončnih vinorodnih posavskih gričev. Narava mu je bila od nekdaj blizu in narava 
je tista, v kateri pogosto išče odgovore na številna vprašanja in med njimi so tudi, kako ostati zdrav ter vi-
talen na telesni, umski in čustveni ravni ter kako duhovno rasti.

Marjan Ogorevc

 
Dalmatinova ulica 8 v starem mestnem jedru

www.stezicadozdravja.com | telefon: 070 561 071

       s
tezica  do  zdravja

BIORESONANCA
Lidija Božič s. p.

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

Angelska terapija, energijska 
podpora in svetovanje, gong kopeli, 

access bars terapija, tematske 
vodene meditacije.  Reiki tečaji.

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

Terapevtska, antistres 
in energijska

MASAŽA
Re�eksna 

masaža stopal

tinci pravijo: Tistega, kar lahko 
pustiš za jutri, ne naredi danes, 
ker morda jutri ne bo treba! 

V katerih primerih vas ljud-
je prosijo za pomoč, ste mo-
rali kdaj koga tudi zavrniti? 
Kot zdravilec, ki verjame v na-
ravno zdravljenje, predvsem 
pa v to, da ne zbolevamo zara-
di zunanjih, patogenih vplivov, 
pač pa nas ogroža edino naša 
notranjost, sem velikokrat pos-
tavljen pred preizkušnjo, kako 
bolnemu pojasniti, da se res-
nično pozdravimo le tako, da 
poskušamo poiskati vzrok bo-

lezni. Moje vodilo pri postopku 
samozdravljenja posameznika 
je, da je bolezen nasledek ener-
gijskih blokad v telesu, vzrok 
zanje pa so razni strahovi, bo-
jazni, travme, slaba čustva in 
škodljivo ravnanje. K upadu in 
neravnovesju energijskih pre-
tokov, kar vodi k slabšemu od-
zivanju imunskega sistema, 
pripomorejo tudi močnejši 
ali dalj časa trajajoči stres, ut-
rujenost, neustrezna hrana … 
Pomagam lahko tistim, ki so 
odprti za pomoč, ki so priprav-
ljeni sprejemati moje sugestije.
 nadaljevanje na str. 14

Ko spreminjamo sebe, spreminjamo svet

HIPNOTIZER IN MENTALIST

SINIŠA HOTKO
WWW.HIPNOZA-HOTKO.COM

051/352-978
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Najpogosteje pomoč biotera-
pevta poiščejo ljudje, ki jim je 
uradna medicina rekla, da jim 
ne more več pomagati. Neka-
teri so že toliko ozaveščeni, da 
razumejo, da morajo, ko so v 
težavah, narediti še kaj dodat-
no, a so tudi takšni, ki pridejo iz 
’firbca’. V svoji dolgoletni pra-
ksi nisem sprejel ljudi, ki niso 
verjeli v naravno zdravljenje, 
ki niso želeli sodelovati, dela-
ti na sebi, na spremembi svo-
jega življenjskega sloga. Včasih 
kdo prosi za pomoč za neko-
ga drugega, na primer žena, 
če bi lahko pomagal njenemu 
možu. Običajno odklonim, ker 
se držim načela, da mora tis-
ti, ki želi mojo pomoč, z menoj 
vzpostaviti oseben stik. Izjeme 
so majhni otroci, starejši, ki ne 
zmorejo komunikacije, ljudje v 
šoku in umirajoči. 

Koliko je pri samozdravlje-
nju pomembna naša odloči-
tev, da želimo ozdraveti?
Bolezen je širša zadeva, ker 
je človek duhovno, energij-
sko in telesno bitje, zato jo je 
treba obravnavati celostno, z 
upoštevanjem uradne medi-
cine ter terapevta, ki poma-
ga pri samozdravljenju. Seve-
da je vse odvisno od bolnega, 
v kolikšni meri je pripravljen 
tvorno sodelovati v tem pro-
cesu in se spremeniti. Mno-
gi tega ne zmorejo, zato se ne 
zgodi nič. Takšni so sposobni 

sprejeti samo simptomatsko 
zdravljenje in takšnim medici-
na odpravi ali omili simptome, 
vzrok za bolezen pa še vedno 
ostane in ta se bo slej kot prej 
spet pojavila na istem ali dru-
gem organu.

Sami kot terapevt pri svo-
jem delu uporabljate več 
metod in ena je karmična 
diagnostika, za kakšno me-
todo gre?
Če povem zelo poenostavlje-
no – s karmično diagnostiko 
ugotavljamo, kaj je bilo v pre-
teklosti narejeno narobe in 
kaj je prispevalo k temu, da 
smo sedaj bolni. Izhajamo iz 
življenja naših prednikov, na-
ših predhodnih življenj, vsega, 
kar se je dogajalo v času biva-
nja v maternici in kar smo do-
živeli v teku tega življenja. Tudi 
vsaka pozabljena jeza, zamera, 
užaljenost, neizpolnjeno pri-
čakovanje in nasploh vse, kar 
nas je prizadelo, je še nekje v 
naši notranjosti in grozi, da bo 
ponovno prišlo na površje, če 
prizadetosti ne bomo ozaves-
tili in očistili. Programe smo 
zavestno ali nehote ustvarili 
sami s svojim nepravilnim de-
lovanjem v mislih, besedah ali 
dejanjih ali pa smo jih nasledi-
li od okolja in naših prednikov. 

V življenju se vsak dan odlo-
čamo, v katero smer bomo 
šli, kako se bomo odzivali, 
kaj bomo jedli, kakšne odno-
se bomo razvijali in tako nap-

rej. Skratka, odločamo se za-
vestno, če pa se ne odločamo 
zavestno, se odloča naša pod-
zavest, ki je milijonkrat moč-
nejši procesor, kot je zave-
stni del. Moja podzavest je vsa 
moja preteklost, vsi programi, 
danes bi temu rekli algoritmi, 
ki nas določajo, in mi se avto-
matsko odzivamo. To je podob-
no kot v avtošoli, kjer vozimo 
zavestno, ker še ne obvlada-
mo vožnje, potem pa gre ne-
kega dne, ko dovoljkrat po-
novimo vožnjo zavestno, to v 
podzavest. Ta ustvari algori-
tme, programe in potem vo-
zimo nezavedno, ampak tako 
počnemo tudi v vseh situacijah 
v življenju. Na primer, če se ne-
kajkrat odzovemo na določe-
ne situacije z jezo, ker ni točno 
tako, kot mislimo, da bi mora-
lo biti, naša podzavest to prev-
zame in naredi program, da se 
bomo vedno odzivali z jezo, ka-
dar ne bo po naše. To potem 
seveda vodi v bolezen.  

S karmično diagnostiko ugota-
vljamo vzroke za naše zdrav-
stvene težave in gremo s po-
sebnimi postopki v lastno 
spreminjanje. Na primer, če 
sem bolan zato, ker sem od 
očeta pridobil podzavestni 
program, da je treba biti gra-
bežljivec in pograbiti vse, kar 
je mogoče, in sem zaradi tega 
zbolel, je to opozorilo, da to 
ni dobro za mene, za moj ra-
zvoj, za mojo evolucijo in po-
sledično tudi za moje otroke, 

na katere vse to prenašam. Ko 
to človek ozavesti, razume in 
sprejme odločitev, da želi to 
spremeniti, mu bioterapevt 
pri tem pomaga. Skratka, te-
meljno zakonitost karmične 
diagnostike lahko strnemo v 
preprostem ljudskem reku: 
Kar seješ, to žanješ.

V rehabilitaciji športnih po-
škodb zagovarjate holističen 
pristop, ga lahko opišete?
Naj pojasnim na primeru. Ko-
šarkar si je zvil gleženj, nudi se 
mu medicinska pomoč, a treba 
je tudi ugotoviti vzrok, zakaj se 
je športnik poškodoval, da bi 
vzrok lahko odstranili, da ne 
bi prišlo do ponovnih poškodb. 
Še en podoben primer: tekači-
ca si je velikokrat poškodovala 
gleženj zaradi tega, ker ni tre-
nirala iz pravih razlogov; treni-
rala je zaradi tega, ker jo je oče 
zaničeval, češ da ne bo nikoli 
dosegla ničesar, in ona mu je 
kljubovala ter trenirala preko 
svojih zmožnosti in se večkrat 
poškodovala. Ko je ugotovila, 
da se ji ni treba nikomur doka-

zovati, da trenira zaradi sebe, 
zaradi tekmovanja, ko je torej 
spremenila odnos do trenira-
nja, se je stanje izboljšalo. To je 
holističen pristop. Le-ta vklju-
čuje medicino in naravne nači-
ne zdravljenja. V nasprotnem, 
če ne zajamemo vsega, tvega-
mo, da ne bomo rešili težave.

Kaj v življenju najbolj ceni-
te in kaj bi želeli še narediti 
v dobro človeštva?
Cenim odprte, iskrene odnose, 
ko drug drugemu dovolimo, da 
vsak živi tako, kot si želi. Življe-
nje nam samo vrača tisto, kar 
dajemo drugim, je nekoč zapi-
sal pisatelj Ivo Andrić. Znanje, 
ki sem ga pridobil in ga še pri-
dobivam, želim predajati nap-
rej, zato pišem knjige in pre-
davam. Vse, kar sem se doslej 
naučil, želim predati nasled-
njim generacijam v upanju, 
da bodo to znanje nadgradi-
le. Če se je v preteklosti govo-
rilo, da so drugi krivi za moje 
težave, da mora ’dohtar’ pos-
krbeti za moje zdravje, učitelj 
me mora naučiti in tako nap-

rej, se sedaj širi nova paradi-
gma: jaz sem sodeloval pri tis-
tem, kar se mi dogaja, dolžan 
sem poskrbeti zase, dolžan 
sem se sam naučiti, kajti uči-
telj se ne more namesto mene 
in tako naprej. Treba se je pre-
nehati tudi spraševati, kdo je 
kriv, ampak se moramo vpra-
šati, kaj smo naredili narobe 
ali pa celo nismo naredili ni-
česar; kajti če sem tiho, če ne 
spregovorim, če se ne zavza-
mem, sem pasiven in tako da-
lje, to ni v redu. Ljudje mora-
mo biti aktivno dobri, moramo 
se vprašati, kaj lahko kot posa-
mezniki prispevamo za lastno 
boljše počutje, za svojo druži-
no, človeštvo in ne nazadnje 
za celotno stvarstvo. Ko spre-
minjamo sebe, spreminjamo 
svet, pravim v eni izmed svo-
jih knjig. Svet ni krivičen ali po-
kvarjen, je točno takšen, kot 
smo ga sami ustvarili. Nismo 
samo opazovalci in uporabni-
ki tega sveta, smo tudi njegovi 
ustvarjalci in zavestno ali ne-
zavedno vplivamo nanj. 
 Smilja Radi

Ko spreminjamo sebe, spreminjamo svet
nadaljevanje s str. 13

DOTIK SVETLOBE
Tatjana Rudman s.p.

Skupinske meditacije, delavnice
Intuitivno svetovanje – kanaliziranje 
Energetsko čiščenje & zdravilni dotik 
Ponovna povezava – The Reconnection®

041 281 493 | www.dotiksvetlobe.si
       Dotik svetlobe Tatjana Rudman
Dolenja vas pri Artičah 33b, 8253 Artiče
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Vsi bodo opazili, nihče ne bo vedel
V Medicini Volovec že vrsto let skrbimo, da izgledate vitalni in zdravi. S številnimi posegi in tretmaji vam omogočamo, da preprečite 
in skrijete sicer neizogibne znake staranja. 

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

Delovni čas:
Ponedeljek:12:00-18:00
Torek: po dogovoru
Sreda: 12:00-18.00
Četrtek: 12:00-18:00
Petek: po dogovoru

Več informacij: 
lahko najdete na:

www.medicina-volovec.si
T.: +386 41 669 140 
F.: +386 7 49 66 557 

info@medicina-volovec.si 

V namen pomlajevanja izvajamo popolnoma 
neinvazivne in minimalno invazivne posege. Med 
najbolj priljubljene spadajo: 

• vbrizganje botulina (“Botox”),
• vbrizganje hialuronske kisline (polnila, filerji),
• igelna in brezigelna mezoterapija,
• pomlajevanje z lastno plazmo,
• fotopomlajevanje (med drugim tudi Fotona 4D 

Facelift),
• Pelleve (pomlajevanje z radiofrekvenco).

Mogoče je ravno zdaj priložnost, da se odločite za 
obisk v naši ambulanti in postanete še eden izmed 
številnih zadovoljnih uporabnikov naših storitev. 

Injekcijska lipoliza za odstranjevanje maščobnega tkiva

Polnila na osnovi hialuronske kisline za pomlajevanje

Pelleve - nekirurški lifting na vratu

POTEMPREJ

PREJ POTEM

POTEMPREJ

Kot vsako leto vam tudi 

v tem februarju ponujamo 

akcijske cene mnogih 

atraktivnih posegov v višini 

50-70 %.

NOVOST:
predstavljamo vam

dve novi metodi: 

• HYDRAFACIAL - prvi v regiji 
Tretma za nego kože številka ena na svetu. 
Za vse tipe kože obraza, skozi vse leto, brez 
časa okrevanja. 

• PLASMAGE 
Nekirurška blefaroplastika (dvig vek).

DAN 
ODPRTIH 

VRAT
15. 2. 2020, 

od 9:00 do 12:00
V prostorih Dentalnega 

centra Tatalović

Več informacij na 
www.tatalovic.si

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

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

Razstrupite svoje misli in telo.

 Okrepite svoje zdravje 
z naravno ekološko hrano.V zdravstvenem sistemu naše 

družbe deluje konvencionalna 
(standardna, zahodna) medici-
na, v zadnjem desetletju pa se 
vse bolj uveljavljajo t. i. nekon-
vencionalni načini zdravljenja, 
ki jih imenujemo alternativni. 
Na nekatere alternativne pris-
tope se v zadnjem času čedalje 
bolj gleda kot na komplemen-
tarne oz. dopolnilne, ki uspeš-
no delujejo v sodelovanju s 
konvencionalnim zdravstvom. 
Pod komplementarno medi-
cino se na podlagi raziskav o 
učinkovitosti in tudi varnosti 
uporabe uvršča vrsto terapev-
tskih tehnik, naj jih naštejem le 
nekaj: akupunktura, homeopa-
tija, zeliščno zdravilstvo, oste-
opatija z naturopatijo …

Razlika med komplementar-
no in alternativno medicino 
je v terapevtskem pristopu. 
Alternativne pristope se upo-
rablja namesto konvencional-
ne medicine, komplementarne 
pa skupaj z njo. Izraz oz. kra-
tica »KAM« (komplementarna 
in alternativna medicina) je to-
rej kombinacija medicinskih in 
zdravstvenih sistemov, metod 

Kako nam lahko pomaga 
nekonvencionalna medicina?
Ljudje smo v največji meri sami odgovorni za lastno telo in s to odgovornostjo imamo podeljeno tudi pra-
vico odločati, kako bomo z njim ravnali. Na izbiro imamo, ali ga bomo primerno razgibavali ali ne, kakšno 
hrano bomo jedli, prav tako imamo možnost izbire, kako naj se naše telo zdravi, ko se poruši ravnovesje 
njegovega delovanja in nastopi bolezen. 

in izdelkov, ki niso del konven-
cionalne medicine.

Konvencionalnega zdravljenja 
ne gre opustiti

K velikem razmahu KAM-a je 
prispeval tudi svetovni splet, 
ki vsakemu zainteresirane-
mu posamezniku omogoča, 
da pridobi informacije z raz-
ličnih zdravstvenih področij 
in se na podlagi pridobljene-
ga znanja pogovori z osebnim 
zdravnikom o vprašanjih in 
željah glede lastnega zdravlje-
nja. Namreč v želji po ozdra-
vitvi pri težjih bolezenskih 
stanjih ni priporočljivo opus-
titi konvencionalnega zdravlje-
nja, saj le-to temelji na večsto-
letnih znanstvenih dognanjih 
ter ima dostop do moderne 
medicinske znanosti in najno-
vejše tehnologije. Lahko je celo 
edina realna možnost za oh-
ranitev življenja. Je pa res, da 
lahko z lastnim umom močno 
vplivamo na telesu prirojeno 
sposobnost samozdravljenja, 
saj je na splošno vsem znano, 
da npr. pesimizem, depresija, 
strah, osamljenost in druge 

tesnobe sodobnega časa ne-
gativno vplivajo na naše telo 
in mu celo škodujejo ter da 
dobri odnosi, pozitivne misli, 
zdrava spolnost, meditacija 
in zadovoljstvo s samim se-
boj v telesu spodbujajo proce-
se samozdravljenja. Tako pravi 
tudi star latinski rek: Zdravnik 
zdravi, narava ozdravi. Del na-
rave smo tudi mi.

Pri prepoznavnosti zdravstve-
nih težav je treba odkriti izvor 
neravnovesja, ki je lahko v na-
šem okolju, prehrani, načinu 
življenja,  duhovnosti, medo-
sebnih odnosih in še marsik-
je drugje. Kronični negativni 
stres po raziskavi prof. dr. Ra-
dovana Starca predstavlja 75-
90 % vseh obiskov pri zdrav-
nikih, druge po pogostosti so 
psihiatrične bolezni, pred-
vsem anksioznost in depresi-
ja. Ti podatki samo dokazujejo, 
da večina bolezni izhaja iz na-
šega energijskega stanja. 

Kdo uporablja KAM?

Za Slovenijo podatka nisem 
našla, je pa zanimivo, da v 

Evropi in ZDA različne obli-
ke alternativnega zdravljenja 
uporablja 40 % ljudi, medtem 
ko se po metodah vzhodnja-
ške medicine po svetu zdra-
vi približno 3-4 milijarde lju-
di. Za primerjavo: s pomočjo 
uradne, konvencionalne me-

nadaljevanje na str. 16
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LLeeppoottnnii  ttrreettmmaajjii,,  

mmaassaažžee,,  ppeeddiikkuurraa,,  

llaasseerr,,  ......

031 811 133
vitamwellnes@gmail.com

Na novi lok
aciji

Na novi lok
aciji !!

CKŽ 4, KRŠKO

KAKO DELUJE?

Solna terapija deluje tako, da 
v solno sobo medicinski apa-
rat halogenerator sistematič-
no vpihava mikronske delčke 
suhega solnega aerosola čis-
te kamene soli in tako ustvar-
ja mikroklimo naravnih solnih 
jam. Solni aerosol ima močan 
vpliv na delovanje limfnega 
sistema, zato pospešuje izlo-
čanje toksinov iz telesa in od-
večne vode iz podkožja. Ker 
ima limfni sistem nalogo, da 
kožo hrani, je koža po solnih 
terapijah lepša in čvrstejša. 
Koža ima pomembno funkcijo 
v našem telesu. Naše telo ščiti 
pred vdorom vseh zunanjih in 
notranjih alergenov. Če koža 
ni zdrava, alergeni povzročajo 
različne poškodbe, ki se kaže-
jo kot suha, občutljiva, razdra-
žena ali vneta koža. Če naša 
limfa ne deluje pravilno, sča-
soma nastanejo na koži različ-
ni dermatitisi, alergijska stanja 
ali težje poškodbe kože.

Solni aerosol ima globoko 
prodornost v vse dihalne poti 
in ob tem krepilen učinek 
na sluznico. Ker ima sposob-
nost dehidracije, očisti dihal-
ne poti odvečne sluzi, ki one-
mogočajo zdravo dihanje. 
Zdrava sluznica ščiti telo pred 
bakterijami, virusi in ostalimi 
škodljivimi dejavniki iz okolja. 
Globoko in umirjeno dihamo 
le takrat, ko imamo dihalne 
poti čiste – brez odvečne sluzi.

KOMU JE NAMENJENA?

Namenjena je otrokom od 
šestega meseca starosti do 
ljudi v zrelih letih oziroma 
vsem,  ki imajo težave s kro-
ničnimi ali akutnimi boleznimi 
dihal ali kože, kot preventiva 
pred virusnimi in bakterijski-
mi obolenji ali le za sprostitev 
in regeneracijo.

Solne terapije so zelo uspešne 
pri odpravljanju oziroma lajša-
nju težav kot so :

 • astma
 • dolgotrajno vnetje 

gornjih dihal
 • kronične bolezni dihal
 • kronična vnetja grla 

(laringitis )
 • kronična ali občasna 

vnetja mandeljnov 
(tonsilitis)

 • kronični sinusitis 
občeljustnih votlin 
(maxillary sinusitis)

 • bronhitis, ki vztraja več 
kot dva tedna

 • kronični bronhitis
 • ponavljajoči se bronhitis 

in pljučnice
 • kronično vneto stanje 

ušes (otitis)
 • pogoste virozne infekcije
 • seneni nahod  (polinosis 

ali hay rinitis)
 • vnetje kože (atopic 

dermatitis)
 • luskavica
 • preventiva in regeneracija 

za športnike
 • pevci pred nastopi
 • smrčanje
 • stres
 • krepitev imunskega 

sistema

KAKO USPEŠNE SO 
TERAPIJE?

Govorimo lahko o zelo viso-
ki uspešnosti, predvsem gle-
de na zdravstveno stanje in 
samo kontinuiteto terapije. 

Pri akutnih stanjih bolezni di-
hal in kože se z redno terapijo 
doseže tudi 90–100 % sanaci-
ja, pri kroničnih obolenjih pa z 
daljšo kontinuiteto terapij do-
sežemo tudi do 80–100 % sa-
nacijo dihal in kože oziroma 
lajšanje simptomov le-teh. 
Treba pa je seveda vedeti, da 
je ta rezultat odvisen od stop-
nje kronične bolezni.

Še posebej solne terapije pri-
poročamo otrokom, ki obisku-
jejo vrtce in šole in so zaradi 
tega vsakodnevno izpostav-
ljeni nalezljivim boleznim. S 
terapijo preventivno krepijo 
imunski sistem in samo slu-
znico dihal. 

KOLIKOKRAT JE 
POTREBNO OBISKATI 

TERAPIJO, DA SE 
POKAŽE IZBOLJŠANJE?

To je odvisno od zdravstvene-
ga stanja vsakega posamezni-
ka. Splošno bi lahko rekli, da 
pri akutnih obolenjih posa-
meznika potrebujemo med 
12 in 15 terapij. Najbolj opti-
malno je, da solno terapijo po-
novite v roku od 48 do 72 ur 
po opravljeni prvi terapiji. Uči-
nek solne terapije se čuti že po 
prvi terapiji, vendar je treba za 
optimalne dolgoročne rezul-
tate opraviti serijo terapij. Pri 
kroničnih obolenjih je potreb-
nih med 25 in 30 terapij.

MASAŽE

Ravno tako toplo priporo-
čamo skozi vse leto masa-
že telesa. Masaža je staroda-
ven in nadvse učinkovit način 
lajšanja bolečin, utrujenos-
ti ali drugih neprijetnih stanj, 
vključno s stresom.

Ugodno vpliva na sploš-
no počutje, napetost mišic, 
gibljivost sklepov, poveču-
je voljnost in prožnost kože 
ter pospešuje odstranjevanje 
strupenih snovi iz telesa.

Kaj je solna terapija?
Pri solni terapiji gre za vdihavanje suhega solnega aerosola. Terapija je povsem naravna in varna, 
klinično preizkušena tehnika zdravljenja. Odlične rezultate ima pri zdravljenju bolezni dihal, aler-
gij, kožnih obolenj in je hkrati brez negativnih stranskih učinkov. Poleg tega aktivira razstruplja-
nje telesa in krepi imunsko odpornost.

Vabimo vas, da nas obiščete 
v Vita Marin Wellnesu, ki se 
od meseca decembra dalje 
nahaja v pritličju Mestne vile 
v starem delu Krškega.

Solna soba

Kako nam lahko pomaga 
nekonvencionalna medicina?

dicine se po statističnih podatkih zdravstvenih sistemov zdra-
vi »le« 1,5 milijarde ljudi. (Vir: Zdravljenje z bioenergijo?, prof. 
dr. R. Starc, 2011)

In kdo so ljudje, ki iščejo metode KAM? Strokovnjaki jih uvrščajo 
v grobem v dve skupini. V prvi so tisti, ki dobro skrbijo za svoje 
zdravje in ga nenehno izboljšujejo, se izobražujejo. To niso bol-
ni ljudje in zdravljenja ne potrebujejo. Alternativa jih zanima 
bolj v filozofskem smislu. V drugo skupino se uvrščajo ljudje, 
ki jim konvencionalna medicina ne da pravih rezultatov in reši-
tev, zato posežejo na področje alternativnega zdravljenja kot na 
zadnjo rešilno bilko. 

Kakšna je posavska ponudba?

V Posavju imamo kar nekaj terapevtov, ponudnikov alternativ-
nega zdravljenja. Naj izpostavim tiste, ki so poleg Marjana Ogo-
revca še prepoznali naša prizadevanja pri izobraževanju, infor-
miranju naših bralcev o tem, za marsikaterega zelo nepoznanem 
področju, in se odločili sodelovati z nami.

 Katarina Jazbec

nadaljevanje s str. 15

NCCAM (ameriški Nacionalni center za komplementarno in 
alternativno medicino) uvršča pristope KAM v pet glavnih 
skupin:
• Celostni medicinski sistemi (tradicionalna vzhodna medi-

cina, Ayurveda, akupunktura, zeliščna medicina, oriental-
ske masaže, homeopatija, naturopatija)

• Umsko-telesna (angl. mind-body) medicina (izobraževa-
nje bolnikov, meditacije, plesne, glasbene in likovne tera-
pije, mentalno zdravljenje)

• Biološko osnovane metode (prehranska dopolnila, zeliščni 
izdelki, prehranske in druge naravne metode)

• Manipulativne in telesna metode (kiropraktika, osteopa-
tija, masaže)

• Energijska medicina (uporaba energijskih polj: energijska 
polja, ki izvirajo iz človekovega telesa, se imenujejo biopo-
lja, druga pa iz drugih virov in jih imenujemo elektroma-
gnetna polja) 

 (Vir: Zdrav Vestn 2011; 80: 33-8)

Tatjana Rudman iz Brežic predstavi svoj pogled: »Glede na 
potrebe ljudi sem s pomočjo duhovnega sveta razvila terapi-
jo Dotik svetlobe, ki se je pokazala kot zelo učinkovita, saj po-
kriva tri ključna področja: energetsko čiščenje & zdravljenje & 
kanaliziranje, s katerim ustvarim proces, ki vam pomaga vzpo-
staviti ravnovesje na vseh nivojih. Na ta način pripomorem, da 
oseba hitreje in lažje pride do odgovorov ter s tem začrta pot 
osebnega poslanstva in lastne izpopolnjenosti.«

Simona Kozole, ki v Krškem deluje pod imenom Masaže Mon-
ca, poudari, da so tovrstne terapije namenjene posameznikom, 
ki si želijo izboljšati kakovost življenja. »Pri mojem delu se je 
izkazalo za najuspešnejše svetovanje s pogledom na ravni va-
šega avričnega polja (kjer so zapisi vseh dogodkov, talentov 
ipd.) in na duhovni ravni vaših vodnikov, angelov, vašega višje-
ga jaza in duše. Opazila sem, da ko stvari razumemo in sprej-
memo, ni več potrebe po destruktivnih reakcijah.« Njena tera-
pija je neke vrste energijski tuš, ki opere in očisti auro, čakre in 
vse nivoje našega obstoja. Po takšnem prečiščevanju postane-
jo misli jasnejše, situacije hitreje razrešene, počutimo se moč-
nejši, zadovoljni v svoji koži, posledično so tudi odzivi okolice 
drugačni, boljši.

Siniša Hotko, širši javnosti poznan kot hipnotizer iz Brežic, je 
številnim pomagal pri odvajanju raznih navad, strahov ali po-
navljajočih se vzorcev iz preteklosti. Z vpogledom v preteklost 
svojim strankam omogoči iskanje različnih odgovorov. »Pri pre-
nehanju kajenja je hipnoza ena od najučinkovitejših metod, pa 
vendar na žalost ena zadnjih, za katero se ljudje odločajo. V ve-
čini primerov so pozitivno presenečeni, saj rezultati presegajo 
vsa njihova pričakovanja«, predstavi zgolj eno od svojih terapij.

Lidija Božič se v Krškem ukvarja z bioresonanco že štiri leta. 
»Pri bioresonanci gre za naravno sozvočje, ki je povezano z 
elek tromagnetnim nihanjem. Vse v naravi ima svoj frekvenčni 
vzorec, ki se lahko dodaja ali nevtralizira,« pojasni in izpostavi, 
da človek v vsej svoji zgodovini še nikoli ni bil tako izpostavljen 
najrazličnejšim strupenim snovem, kot so težke kovine, različ-
ne kemikalije, pesticidi, izpušni plini, različna sevanja v okolju 
(geopatski stres, elektromagnetna sevanja) in raznim drugim 
oblikam onesnaženja kot prav dandanes. Zato postaja potreba 
po sprotnem prečiščevanju telesa vse bolj nujnost, ki prepreču-
je nastanek slabega počutja in hujših bolezni. 
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Občina Krško je s Centrom za socialno 
delo Posavje in ostalimi konzorcijskimi 
partnerji že v prijavnem dokumentu na 
javni razpis predvidela zraven vzposta-
vitve zdravstvenih timov DO, tudi im-
plementiranje izvajanja storitev eoskr-
be na domovih pri čim večjem številu 
oseb na lokalnem območju, ki bodo 
pripravljene sodelovati v projektnih 
aktivnostih oziroma pri minimalno 50 
osebah.

POSLANSTVO integrirane oskrbe v ob-
čini Krško je, da v sodelovanju s posa-
mezniki, družinami in organizacijami 
ponuja celovite socialnozdravstvene 
storitve, ki izboljšujejo kakovost biva-
nja in počutje ljudi v lokalni skupnosti.

V okviru aktivnosti pilotnih projektov, 
ki podpirajo prehod v sistemsko uredi-
tev DO, smo se na projektu Integrira-
na oskrba v občini Krško »Most« že v 
samem začetku izvajanja aktivnosti, ki 
segajo ravno v januar preteklega leta, 
zavedali, da se bomo na tem segmen-
tu srečali z neznanimi omejujočimi de-
javniki in prvi med tremi pilotnimi pro-
jekti, ki so v Sloveniji dobili zeleno luč 
za testiranje novih storitev v domačem 
okolju, pričeli testno vključevati upo-
rabnike eoskrbe že konec januarja 
2019, 2. marca lani pa tudi izvedli jav-
no predstavitev projekta in e-storitev.
 
Z integracijo e-storitev med uporab-
nike DO v Občini Krško smo raziskali 
dejanske potrebe, želje in omejitve pri 
uporabi napredne tehnologije. 

Pri realizaciji na prvi pogled majhnega 
cilja, vključiti in testirati storitve eoskr-
be pri minimalno 50 uporabnikih v ob-
čini Krško in vzporedno testirati tudi 
storitve spremljanja vitalnih funkcij na 
daljavo, smo po preteku devetih mese-
cev ugotovili, da smo cilj uspeli realizi-
rati le 42odstotno, kar je bilo pod na-
šimi pričakovanji. Da bi lahko ugotovili 
realne vzroke za takratno stanje, smo 
se v Krškem odločili izvesti analizo pro-
cesa integracije storitev e-oskrbe. 

V proučevanem obdobju je bila stori-
tev e-oskrbe predlagana 60 uporabni-
kom, kar je konec septembra predstav-
ljalo 33 odstotkov vseh upravičenih 
oseb do dolgotrajne oskrbe. Storitve 
so bile v večini primerov predlagane 
že v fazi razgovora ob ocenitvi upravi-
čenosti. Za njeno uporabo pa se je iz 
različnih vzrokov odločilo le 21 uporab-
nikov, kar predstavlja le 35 odstotkov 
predlaganih. 

VIZIJA integrirane oskrbe v občini Kr-
ško je ljudem omogočiti kakovostno, 
daljše in bolj zadovoljno življenje s 
pomočjo ustreznih usmeritev, social-
nozdravstvenih storitev in podpore v 
domačem okolju, ob pravem času.

Najpogostejši razlogi za zavrnitev upo-
rabe storitve oskrbe na daljavo pri 
upravičenih uporabnikih DO so: 
• nepoznavanje sodobne tehnologi-

je oz. strah pred tehniko pri starej-
ši populaciji,

• odklanjanje storitve pri uporabnikih, 
ki so prepričani, da tovrstne pomoči 
še ne potrebujejo ob vzporedni želji 
svojcev po sprejemu storitve, ker se 
zavedajo pozitivnih učinkov storitve, 

• napredovana demenca (neučinkovi-
ta storitev, ker senzorje odstranijo, 
jim padejo …),

• paket za merjenje vitalnih funkcij; 
uporabniki niso sposobni samostoj-
nega merjenja vitalnih funkcij in

• nezadostni signal na nekaterih ob-
močjih.

Ob podrobnem pregledu posameznih 
vzrokov za manjšo uporabo storitev 
na daljavo smo še ugotovili, da pri po-
sameznikih, ki so bili ocenjeni kot ne-
upravičeni do storitev DO v okviru pi-
lotnega projekta (osebe, ki nimajo 
zaključenega zdravljenja, in osebe, ki 
zmorejo v določenem obsegu samos-
tojno opravljati osnovna delovna opra-
vila) in jim kljub temu, da smo pri njih 
zaznali potrebo po varovanju na dalja-
vo ali so celo sami izrazili enako pot-
rebo, te storitve v okviru projekta nis-
mo mogli ponuditi, pa bi jim eoskrba v 
veliki meri predstavljala preventivo pri 
preprečevanju padcev in povečala ob-
čutek neodvisnosti.

Oblikovali smo nabor vključitvenih 
kriterijev, na osnovi katerih se storitve 
eoskrbe priporočajo osebam:
• ki bivajo same ali pretežni del dne-

va živijo same,
• ki so že imele negativno izkušnjo s 

padcem,
• po operativnih posegih, ki imajo za 

posledico vsaj začasno omejeno gi-
banje (hoja z berglami, s palico ...),

• z vrtoglavico,
• s težavami depresije in tesnobe,
• ki živijo v odročnih krajih, v kolikor 

imajo doseg signala, 

• slepim in slabovidnim osebam in
• starostno oslabelim osebam.

Izključitveni kriteriji - Storitve e-oskr-
be niso primerne za osebe:
• ki večino dneva prebivajo v veččlan-

ski družini, 
• ki potrebujejo veliko vsakodnevne 

pomoči pri temeljnih dnevnih opra-
vilih in so posledično težko same ali 
so nepokretne,

• z napredovano demenco in gluhe 
osebe. 

»Storitve e-oskrbe v okviru projekta« 
Paket 1 - Osnovni paket
Varovalna enota
Daljinski prožilec klica na pomoč
Paket 2 - Premium paket
Varovalna enota
Pet senzorjev gibanja,  
dva magnetna senzorja
Daljinski prožilec klica na pomoč
Paket 3 - Spremljanje vitalnih 
funkcij
Merilec krvnega tlaka
Merilec sladkorja v krvi
Tehtnica
Tablica
Telefon
Dodatna oprema
Daljinski prožilec
Detektor padca
 Detektor dima
 Detektor izliva vode
 Povlečno stikalo z razširitvijo 
govorne komunikacije
Senzor gibanja (dodatni)
Magnetni senzor (dodatni)

Strategija komuniciranja in izsledki 
raziskave so bili vzvod, da smo ome-
jujoča prepričanja pri uporabnikih pri-
čeli rahljati z zavestnim ozaveščanjem 
uporabnikov in ostale populacije, ob 
koncu novembra 2019 pa smo prese-
gli zastavljene cilje. 

Da bi lažje sledili načrtovanim ciljem, 
smo v okviru projekta MOST v začet-
ku julija 2019 sprejeli Strategijo komu-
niciranja integrirane oskrbe v občini 
Krško za obdobje 2018–2022 s katero 
smo postavili nova merila na podro-
čju zdravstva in sociale v Sloveniji in v 
kateri sta komunikacija in aktivno so-
delovanje osnovi za doseganje ciljev. 
Pomembnost storitev e-oskrbe je za-
jeta tako v poslanstvu kot tudi v viziji.

Zavedanje o staranju kot naravnem 
procesu in spremljajočih se možnostih 
zagotavljanja večje neodvisnosti oziro-
ma samostojnosti z uporabo storitev 
na daljavo je bila naša osrednja tema 
ozaveščanja uporabnikov. Ker so peša-
nje zdravja, nezgoda ali druga nesre-
ča veliko čustveno, fizično in finanč-
no breme tudi za svojce oz. druge, 
ki nudijo neformalno pomoč, pome-
ni sistem storitev na daljavo tudi raz-
bremenitev teh pomembnih deležni-
kov DO. Ne nazadnje sistem omogoča 
spremljavo na daljavo tudi neformal-
nemu oskrbovalcu in mu omogoča, da 
je delovno aktiven.

Osredotočenost na ustrezno komu-
nikacijo z uporabniki je ključnega po-
mena za graditev zaupanja tako do 
izvajalcev DO kot do novih storitev. 
Uporabniki se lažje odločajo za testi-
ranje teh storitev ob jasni predstavitvi 
rešitev, ki jih storitve e-oskrbe nudijo 
v konkretnih situacijah in primerih z 
opisanimi scenariji. 

Z nadgradnjo e-oskrbe z enoto za os-
krbo v stalni pripravljenosti smo omo-
gočili uporabo storitev tudi osebam 
brez svojcev.

Ker so storitve e-oskrbe predvidene 
za uporabnike, ki imajo vsaj enega ne-
formalnega oskrbovalca, ki je krajev-
no čim bližje uporabniku, izvajalci na 
terenu pa so se pri neredkih primerih 
srečevali z osebami, ki živijo same in 
nimajo svojcev ali druge osebe, ki bi 
v nujnem primeru lahko prišla na po-
moč oziroma imela dostop do doma 
uporabnika, smo se v Krškem kot tre-
nutno edinstven primer v Sloveniji od-
ločili storitev na daljavo nadgraditi s 
t. i. mobilno enoto v stalni priprav-
ljenosti, ki smo jo organizirali v okvi-
ru Enote za oskrbo, ki jo sestavlja pet 

zdravstvenih tehnikov. Z uporabni-
kom primernimi pristopi smo posto-
pno rahljali omejujoča prepričanja in 
do konca novembra lani celo prese-
gli zastavljene cilje. Trenutno imamo 
vključenih 53 uporabnikov estoritev, 
kar predstavlja 42 odstotkov od 126 
trenutno aktivnih upravičencev, ki se 
jim v času trajanja projekta omogoča 
brezplačno testiranje storitev dolgo-
trajne oskrbe. Naložbo sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada.

Tudi storitve oskrbe na daljavo, kot 
ene od storitev dolgotrajne oskrbe, 
potrebujejo sistemsko ureditev na 
nacionalni ravni.

Ob upoštevanju, da se je v zadnjih 
100 letih življenjska doba podaljša-
la za skoraj 30 let oziroma se bo de-
lež ljudi, starejših od 80 let, v nasled-
njih 50 letih potrojil, se je pri procesu 
integracije storitev e-oskrbe potreb-
no zavedati nujnosti dodatnega oza-
veščanja prebivalstva o prednostih 
storitev eoskrbe, zlasti pri populaci-
ji, kjer osrednjo vlogo tvorijo omeju-
joča prepričanja bodisi o zahtevnosti 
»nove« tehnologije bodisi o precenje-
nih sposobnostih lastnega psihofizič-
nega stanja. Na drugi strani pa je pri 
pripravi sistemskih rešitev potrebno 
preučiti tudi potrebe oseb, ki po tre-
nutno opredeljenih kriterijih upraviče-
nosti ostajajo zunaj možnosti uporabe 
storitev e-oskrbe kot ene od storitev 
dolgotrajne oskrbe, razen če so v celo-
ti samoplačniki storitev na daljavo, ki 
bi za svojo preventivo tudi potrebova-
le te storitve. Prakse evropskih držav, 
ki imajo e-oskrbo sistemsko urejeno, 
kažejo, da je pomanjkljivo urejena 
preventiva veliko breme tudi za javno 
zdravstvo in državni proračun. 

Raziskave potrjujejo1, da je v državah, 
kjer so storitve oskrbe na daljavo sis-
temsko urejene, do 30 odstotkov manj 
poškodb zaradi padcev. S tega vidika 
so ozaveščanje, podpora in spodbu-
janje posameznikov za vključevanje 
v sistem uporabe storitev na daljavo 
tako lokalnega kot nacionalnega po-
mena in bi jih bilo že s finančnega vi-
dika prioritetno sistemsko urediti, ne 
nazadnje sodijo storitve e-oskrbe v 
sklop storitev dolgotrajne oskrbe.  

Projektna  
koordinatorka 
Suzanna Mežnarec N., 
mag. ekon.in posl. ved

e-OSKRBA – SISTEM, KI 
ZAGOTAVLJA NEODVISNOST

Storitve oskrbe na daljavo v Integrirani oskrbi občine Krško
Vsak si želi, da bi bilo njegovo staranje kakovostno oziroma zdravo. Težko se ločujemo od priljubljenih dejavnosti in hobijev, predvsem pa se težko ločujemo od sa-
mostojnosti, ki smo jo tako zelo vajeni. Vse, kar nam je bilo do nedavnega dosegljivo, se pričenja podirati in od vsega se moramo, košček za koščkom posloviti. Po-
stopno ukinjanje aktivnosti neizogibno vpliva na krčenje mobilnosti starajočega se človeka, ki bo sčasoma čedalje bolj omejen na notranjost bivalnega prostora. Če 
k temu pridamo še nezgode in obolelosti, ki lahko prizadenejo tudi mlajšo populacijo, lahko strnemo, da je izguba uma, osebnosti in fizične oslabelosti tisto, česar 
se vsak boji. Sodobna tehnologija nam na področju oskrbe na daljavo lahko podaljša neodvisnost, samostojnost in posledično daljše bivanje v domačem okolju.

1Voljč. B. (2016) Javno-zdravstveni pomen 
padcev med starejšimi in preventivne usme-
ritve v Sloveniji. Analitsko poročilo v okviru 
Delovnega sklopa 4 projekta AHA.SI. Inšti-
tut Emonicum za zdravo in aktivno življenje.

Enota za oskrbo od leve: Anja Mirnik Lupšina, Amadej Brinovec,  
Nataša Mlakar, Milena Uršič, Jolanda Možek
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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. 

Kuža KARI (19426Š)
je star cca. 3 leta, je srednje rasti 
in ima krajšo dlako. Kuža je pri-
jazen in rahlo boječ, zato išče 
umirjen dom in prijazne lastni-
ke. 

Muc MATKO (19326B) 
je izredno prijazen in nežen, star 
cca. 5 mesecev, tigrasto bele 
barve, kratke dlake, moškega 
spola. Rad se crklja. Zaradi sta-
re poškodbe je ostal brez pred-
nje tačke. Išče ljubeče lastnike in 
varen dom. 

Psička SARI (19427Š) 
je stara cca. 8 mesecev, manj-
še rasti in ima kratko dlako. Je 
malce plašna, vendar radoved-
na, išče odgovorne lastnike in 
topel dom.  

Občina Brežice vabi na

1. TURISTIČNI FORUM,
ki bo v sredo, 5. 2. 2020, s pričetkom ob 17. uri 

v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice 
(Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice).

Program 1. turističnega foruma:

 ¾ Pozdravni govor, Ivan Molan, župan občine Brežice;
 ¾ »Vzpostavitev destinacije in kolektivne blagovne 

znamke«, Morana Polovič, predstavnica Slovenske 
turistične organizacije;

 ¾ »Kako pridobiti sredstva za razvoj turizma turistična 
kmetija Zevnik in projekt Pegas«, Vid Zevnik, turistična 
kmetija Zevnik;

 ¾ »Glamping kot nova oblika zelenih potovanj«, Petra 
Kordiš, izvršna direktorica Herbal glamping resorta 
Ljubno.

Po zaključku predstavitev vljudno vabljeni na družabni del, ki 
je namenjen izmenjavi izkušenj in pridobivanju dodatnih infor-
macij v osebnem pogovoru s predavatelji.

Vljudno vabljeni!

Župan občine Brežice Ivan 
Molan je s predstavniki partner-
jev projekta Stavi na zdravje (Bet 
on Health) obiskal mesto Rova-
niemi na severu Finske. Mesto 
je lani prejelo naziv Evropsko 
mesto športa 2020. Organizaci-
ja ACES Europe, ki podeljuje na-

zive Evropskega mesta športa, 
je za Rovaniemi zapisala, da je 
primer dobre prakse, kjer šport 
spodbuja zdravje, dobre odno-
se v skupnosti, izobraževanje in 
medsebojno spoštovanje. 

Projekt Stavi na zdravje, za kate-
rega je občina pridobila sredstva 
pri Evropski komisiji,  je najprej 
namenjen mladim v starosti 
med 15 in 19 let ter med 24 in 
29 leti. Cilj projekta je razviti mo-
tivacijski model za večje vključe-

vanje mladih v športno aktivnost 
v smislu gibanja kot zdravega na-
čina življenja. Posamezne aktiv-
nosti projekta predvidevajo tudi 
vključitev širše zainteresirane 
javnosti, ki se bo lahko spozna-
la s pomembnostjo gibanja za 
zdravje in boljše počutje.

Za Finsko je značilno športno 
udejstvovanje na prostem v 
vseh vremenskih pogojih. Se-
ver Finske oz. Laponska ima 
majhno gostoto poselitve, zato 
je povezovanje vseh akterjev na 
področ ju športa nujno za dobro 
sodelovanje. V mestu Rovanie-
mi in okolici je 600 zunanjih in 
notranjih športnih površin, pre-
bivalcem je na voljo pestra izbi-
ra rekreativnih športnih progra-
mov, ki so namenjeni predvsem 
zdravemu načinu življenja. Žu-

pan Ivan Molan se je skupaj s 
projektno skupino sestal s pred-
stavniki Občine Rovaniemi, Re-
gionalnega sveta za Laponsko, 
Laponske športne federacije, La-

ponske Univerze, javnega zavo-
da Santasport in Znanstvenega 
centra Pilke, ki sodelujejo tako 
pri razvoju rekreativnega špor-
ta kot športnega turizma.

Študijski obisk Finske 

Občinska volilna komisija Občine Brežice obvešča, da bodo v ne-
deljo, 9. februarja 2020, potekale nadomestne volitve članov 
sveta Krajevne skupnosti Krška vas v volilni enoti št. 1 (celotna 
krajevna skupnost je ena volilna enota). 

Kandidati za volitve so:

1. Krajevna skupnosti Krška vas, volilna enota št. 1
Prva (1.) volilna enota obsega območje naselja Krška vas. Voli se 
tri (3) člane sveta krajevne skupnosti.

Št. Kandidat  
(ime priimek, datum rojstva, naslov)

Ime liste/
predlagatelja

1 Uroš Zakovšek, 13. 9. 1986, 
Krška vas 81, Krška vas

Lara Ivšič in 
skupina volivcev

2 Urška Pavlovič, 3. 7. 1992, 
Krška vas 43b, Krška vas

Lara Ivšič in 
skupina volivcev

3 Lara Ivšič, 25. 3. 1987, 
Krška vas 64, Krška vas

Lara Ivšič in 
skupina volivcev

Več podatkov o nadomestnih volitvah članov sveta Krajevne skup-
nosti Krška vas je objavljenih na spletni strani Občine Brežice: 
http://www.brezice.si/lokalne_volitve. Na dan volitev bodo na 
spletni strani http://www.brezice.si/lokalne_volitve objavljeni 
neuradni rezultati volitev. 
 Občinska volilna komisija

Primeri dobre prakse na področju športa
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»zbirko osebnih razmišljanj rimskega cesarja iz 1. stoletja, iz 
katere o življenju in bitkah tega pomembnega moža iz daljne 
rimske zgodovine sicer ne izvemo ničesar, spoznamo pa njegove 
osebne, notranje boje, v katerih išče osmislitev bežnega življenja, 
polnega težav, bolečin in razočaranj, a tudi presvetljenega z 
močjo, lepoto in veseljem. Zakaj priporočam ravno to knjigo? 
Ne, ker bi blodil v ambiciji postati rimski cesar, pač pa zato, ker je 
tako zelo človeško brati o tem, da si je rimski cesar postavljal ista 
vprašanja, ki si jih - še vedno! - postavljamo tudi danes: Kako živeti 
pošteno? Kako biti iskren do drugih, do sebe, do sveta? Mark 
Avrelij je bil sicer pripadnik stoe, smeri v filozofiji, katere osrednji 
nauk je sporočal, naj se naučimo svet sprejeti in ga pretrpeti 
takšnega, kakršen je. Enako so učili tudi mnogi drugi veliki 
misleci zgodovine, prav tako je ta način poudarjen v današnjem 
urjenju čuječnosti. Medtem ko smo dandanes množično obdani 
s stvarmi, ki umetno poveličujejo pomembnost naših življenj, se 
tudi osebno v iskanju smisla raje obračam k skromnosti in se 
čutim podobnega v mislih, ko berem Avrelija, ki zapiše: Zapomni 
si: Snov: kako piškav je tvoj delež. Čas: kako bežen trenutek ti je bil 
dodeljen. Usoda: kako malo vlogo v njej igraš. Če tako razmišlja 
veliki rimski cesar Mark Avrelij, kdo smo mi, da si bomo kaj 
drugega domišljali?«

zagovorn ik i

b r a n j a

“
Rok Sanda, je pisatelj in režiser 
ter soustanovitelj organizacije Little 
Rooster Productions, pod katero je 
režiral gledališke predstave Gastarbeiter, 
Ikarus in Feniks ter dva kratka filma Gastarbeiter in Dora. V 
branje priporoča večno knjigo Dnevnik cesarja Marka Avrelija,

“

Občina Krško,
Zveza kulturnih društev Krško in 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
Območna izpostava Krško

Vas vljudno vabijo na 
proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku

v petek, 7. februarja 2020, ob 18. uri 
v Kulturni dom Krško.

Slavnostni govornik bo Rok Sanda, 
prejemnik Zlatega znaka JSKD RS in večkratni 

nagrajenec Linhartovih srečanj. 

Na slovesnosti bomo podelili Prešernove plakete in 
priznanja ZKD Krško.

Zagotovljeno financiranje javne gasilske 
službe za 2020 in 2021
Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednica Gasilske zveze Krško Ana Somrak in predsedniki prostovoljnih ga-
silskih društev z območja občine Krško so 8. januarja podpisali anekse k pogodbam o izvajanju javne gasilske službe v 
letih 2020 in 2021.

V občini Krško javno gasilsko 
službo izvajajo prostovoljna ga-
silska društva, ki so povezana v 
Gasilsko zvezo Krško, ter Poklic-
na gasilska enota Krško. Trajno 
in nemoteno opravljanje javne 
gasilske službe zagotavljata ob-
čina in država. Občina v skladu 
s svojimi pristojnostmi zagota-
vlja organiziranost, opremljanje 
in delovanje gasilstva. S tem na-
menom so v letu 2019 Občina 
Krško, Gasilska zveza Krško in 
vseh 23 prostovoljnih gasilskih 
društev podpisali petletno po-
godbo o izvajanju javne gasilske 
službe. Potem ko sta bila na de-
cembrski seji krškega občinske-
ga sveta potrjena predloga pro-
računov za leti 2020 in 2021, pa 
so občina, gasilska zveza in pro-
stovoljna gasilska društva skle-
nili anekse o financiranju javne 

gasilske službe za omenjeni leti. 
V posameznem letu je za delo-
vanje društev, povezanih v gasil-
sko zvezo, namenjenih 134.000 
evrov, za opremljanje 78.000 

evrov ter še 65.000 evrov iz na-
slova požarne takse. Za izvaja-
nje javne gasilske službe v ob-
čini Krško pa leta zagotavlja 
skupno 801.500 evrov, ker v de-

ležu financira tudi delovanje in 
opremljanje Javnega zavoda Po-
klicna gasilska enota Krško.

URNIK BREZPLAČNE SVETOVALNE 
PISARNE ZA MALE KOMUNALNE 
ČISTILNE NAPRAVE - FEBRUAR 

Krško, Kostak, d. d., stavba komunale:  
 · 7., 14., 21., 29. februar med 7:00 in 15:00  
 · 10. februar med 9:00 in 17:00  
Sevnica, stavba krajevne skupnosti pri občini:  
 · 6., 13., 28. februar med 7:00 in 15:00  
 · 19. februar med 9:00 in 17:00  
Brežice, CRP, d. o. o, Finžgarjeva ulica 1:  
 · 11., 18., 20., 26. februar med 7:00 in 15:00 
 · 5. februar med 9:00 in 17:00  
Radeče, sejna soba občine:  
 · 27. februar med 9:00 in 17:00  
Kostanjevica na Krki, prostori občine:  
 · 25. februar med 11:30 in 15:00  
Bistrica ob Sotli, sejna soba občine:  
 · 12. februar med 16:00 in 18:00 

Svetovalec občane poziva, da ga pred obiskom svetovalne pi-
sarne pokličejo na telefonsko številko 07 48 17 233, saj so mo-
žne nepredvidene spremembe. Vse morebitne spremembe ura-
dnih ur so objavljene tudi na spletni strani www.varujvodo.si, 
pod zavihkom urnik.

Vabljeni na 
brezplačni seminar »Ribolov na sladkih vodah« 

(s poudarkom na ribolovu na reki Savi) 
v četrtek, 30. januarja 2020, od 17. do 21. ure

v sejni sobi D Občine Krško, CKŽ 14, Krško.

Na seminarju boste spoznali nekaj o zgodovini sladkovodnega 
ribištva, normativni urejenosti slovenskega ribištva (zakonoda-
ja), ribiškem upravljanju in organizaciji v ribištvu, ekologiji vod, 
biologiji rib, gojitvi sladkovodnih rib, spoznali lovne in nelovne 
ribje vrste v Savi, ribolovni opremi in tehnikah ribolova v celin-
skih vodah. Seminar, ki ga vodi Mohor Slatner (RD Brežice), je 
namenjen vsem ljubiteljem ribolova in ribištva pa tudi ribiškim 
pripravnikom in drugim ribičem, ki še nimajo opravljenega ri-
biškega izpita ali pa so ga opravili pred leti. Seminar, ki poteka 
v okviru projekta "Povezani s Savo", velja za pristop k ribiške-
mu izpitu (poleg zaključenega pripravništva in izpolnjenega pri-
pravniškega dnevnika).

OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI – Za oskrbo zapuščenih živali 
na območju krške občine je Občina Krško za leto 2020 sklenila 
pogodbo z Zavetiščem za živali Turk, Zajčji Vrh pri Stopičah 4, 
8000 Novo mesto. Občane obveščamo, da se za oskrbo obrnete na 
Zavetišče Turk na telefonskih številkah 07 03 89 430 in 041 609 240.

Živahno na drsališču v Krškem

Za vse ljubitelje drsanja je Občina Krško v sodelovanju Športno zve-
zo Krško 10. januarja na drsališču v mestnem jedru Krškega pripravi-
la poseben program. Uvodoma sta se predstavili izučeni umetnostni 
drsalki, ki sta pripravili tudi kratko delavnico drsanja za začetnike, od 
pomoči pri obuvanju drsalk, pravilne drže na drsalkah, do pravilne-
ga gibanja na drsalkah, zaustavljanja, varnega padanja, obiskoval-
ce naučili tudi enostavnih trikov na drsalkah, vijuganja med klobuč-
ki in spretnostnimi poligoni. Obiskovalci so se lahko pomerili tudi v 
ledenem bowlingu na drsališču.
Vabljeni na drsališče, kjer si lahko brezplačno izposodite drsalke, od 
ponedeljka do petka med 15. in 19. uro, ob sobotah in nedeljah pa 
med 11. in 18. uro. Za brezplačne vodene vadbe drsanja obvezne 
prijave na spletni strani Športne zveze Krško https://www.szkrsko.
com/sportna-zveza-krsko-drsalisce.www.krsko.si
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Vinogradniška društva sevniške občine pod pokroviteljstvom in 
v sodelovanju z županom občine Sevnica Srečkom Ocvirkom 
organizirajo izbor za »Županovo vino 2020«, ki bo namenjeno 
promociji občine in bo imelo status protokolarnega vina za 
različne priložnosti.

Izbor županovega vina bo že 15. zapored. Namen izbora je 
promocija občine Sevnica in promocija lokalne gastronomije, ki 
v zadnjih letih vedno bolj pridobiva na veljavi. Županovo vino je 
tako eden izmed načinov podpore promociji vina, vinogradništva, 
lokalno pridelane hrane in lokalnega kmetijstva, s tem pa tudi 
prispeva k razvoju lokalnega, butičnega turizma v občini Sevnica. 

Prepričani smo, da bo tudi letošnje županovo vino uspešen 
promotor naše občine, naših vinogradnikov in vinogradniške 
dediščine, zato vljudno vabljeni k sodelovanju. Celoten razpis je 
objavljen na spletni strani Občine Sevnica, dodatne informacije pa 
so na voljo tudi pri predsednikih vinogradniških društev.

Srečko Ocvirk, župan občine Sevnica, 
in predsedniki vinogradniških društev sevniške občine 
Renata Kuhar, Branko Arih, Uroš Flajs in Jože Simončič

Javni razpisi Občine Sevnica
V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnica so objavljeni javni razpisi o dodeljevanju pro-
računskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva, kmetijstva in turizma ter za sofinanciranje programov na 
področjih kulture, športa, mladinskih dejavnosti ter socialnega in zdravstvenega varstva.

Občina Sevnica spodbudam ra-
zvoju gospodarstva, kmetijstva, 
turizma, športa, ljubiteljske kul-
ture ter socialnega in zdravstve-
nega varstva v letošnjem letu 
namenja sredstva v skupni vi-
šini 376 tisoč evrov. Od tega 
75 tisoč evrov namenja razvoju 
gospodarstva, 77 tisoč evrov ra-
zvoju kmetijstva in nekaj več kot 
13 tisoč evrov razvoju turizma. 
Za sofinanciranje programov v 
okviru letnega programa špor-
ta Občina Sevnica v letošnjem 
letu namenja 123 tisoč evrov, 
sofinanciranju mladinskih pro-
gramov 15 tisoč evrov, sofinan-
ciranju programov s področja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti 
pa 48 tisoč evrov.  

Javni razpis za dodeljevanje ne-
povratnih sredstev za pospe-
ševanje razvoja gospodarstva 
obsega subvencioniranje treh 
ukrepov: promocija izdelkov in 
storitev na sejmih, naložbe v 
nakup nove opreme in nema-
terialne investicije ter finančne 
vzpodbude za lokalne turistič-
ne ponudnike. Prijavitelji mo-
rajo prijavo oddati najpozneje 
do 20. maja 2020 osebno ali po 
pošti na naslov Občina Sevnica, 
Glavni trg 9, 8290 Sevnica. 

Nepovratna finančna sredstva 
za uresničevanje ciljev ohranja-

nja in razvoja kmetijstva in po-
deželja za leto 2020 se dodelju-
jejo po pravilih o dodeljevanju 
državnih pomoči v kmetijstvu. 
Postavke sofinanciranja so: po-
moč za naložbe v opredmetena 
ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zve-
zi s primarno kmetijsko proi-
zvodnjo, pomoč za zaokrožitev 
kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
pomoč za naložbe v predelavo 
in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nek-
metijsko dejavnost na kmeti-
ji, pomoč za izobraževanje in 
usposabljanje na področju nek-
metijskih dejavnosti na kmetiji 
ter predelave in trženja, pokri-
vanje operativnih stroškov ce-
stnega tovornega prometa iz 
odročnih krajev ter podpora de-
lovanju društev s področja kme-
tijstva, čebelarstva, gozdarstva 
in razvoja podeželja. Prijavitelji 
morajo prijavo oddati najpozne-
je do 20. februarja 2020 oseb-
no ali po pošti na naslov Obči-
ne Sevnica. 

Predmet javnega razpisa zbira-
nja predlogov za sofinanciranje 
programov in projektov na po-
dročju ljubiteljske kulturne de-
javnosti, ki jih bo v letu 2020 
sofinancirala Občina Sevnica, 
so programi in projekti na po-
dročju kulture, ki zajemajo vse 

oblike ustvarjanja, posredova-
nja in varovanja kulturnih dob-
rin na področju glasbene (vokal-
ne in instrumentalne), plesne, 
gledališke in lutkovne, folklor-
ne, literarne, likovne, fotograf-
ske, video in filmske dejavnosti. 
Prijavitelji morajo prijavo odda-
ti najpozneje do vključno 17. 
februarja 2020 osebno ali po 
pošti na naslov Občine Sevnica. 

Predmet javnega razpisa zbira-
nja predlogov za sofinanciranje 
programov in področij izvajanja 
letnega programa športa so na-
slednja področja športa: netek-
movalni šport oziroma prosto-
časna športna vzgoja otrok in 
mladine (prostočasna športna 
vzgoja predšolskih otrok, pros-
točasna športna vzgoja šoloob-
veznih otrok, prostočasna špor-
tna vzgoja mladine), športna 
vzgoja otrok in mladine s po-
sebnimi potrebami, športna re-
kreacija, šport starejših in šport 
invalidov; tekmovalni šport ozi-
roma športna vzgoja otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovo-
stni in vrhunski šport, kakovo-
stni šport in šport invalidov; iz-
obraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih de-
lavcev v športu; organiziranost v 
športu oziroma delovanje špor-
tnih zvez in delovanje športnih 
društev; športne prireditve ozi-

roma rekreativne prireditve in 
rekreativne občinske lige. Prija-
vitelji morajo prijavo oddati naj-
pozneje do vključno 17. febru-
arja 2020 osebno ali po pošti na 
naslov Občine Sevnica.

Predmet javnega razpisa zbira-
nja predlogov za sofinanciranje 
programov na področju social-
nega in zdravstvenega varstva 
v občini Sevnica v letu 2020 je 
sofinanciranje programov in/
ali projektov s področja social-
nega varstva in zdravstvenega 
varstva. Prijavitelji morajo prija-
vo oddati najpozneje do vključ-
no 17. februarja 2020 osebno 
ali po pošti na naslov Občine 
Sevnica.

Javni razpis s področja mladin-
skih dejavnosti zajema mož-
nosti sofinanciranja mladinskih 
programov in projektov ter pro-
gramov za mlade v občini Sev-
nica. Prijavitelji morajo prijavo 
oddati najpozneje do vključno 
17. februarja 2020 osebno ali 
po pošti na naslov Občine Sev-
nica.

Razpisna dokumentacija s 
podrobnimi informacijami in 
pojasnili za posamezni razpis 
je dostopna na spletni strani 
Občine Sevnica. 

Športna zveza Sevnica je objavila javni poziv zbiranja predlogov 
za podelitev priznanj na področju športa v občini Sevnica za leto 
2019. 

Predloge za priznanja zbirajo v naslednjih kategorijah: športnik 
leta, športnica leta, športna ekipa leta, perspektivni športnik 
ali športnica, športna osebnost, prireditev ali projekt leta ter 
predloge za jubilejno priznanje za večletno delovanje športnega 
društva.
Predloge z obrazložitvijo, iz katere je razviden dosežek, morajo 
predlagatelji oddati v pisni obliki na poštni naslov Športne zveza 
Sevnica (Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica) ali na enaslov 
martinsek.sara@gmail.com, najkasneje do petka, 7. februarja 
2020, do 12. ure.

Javni poziv je v celoti objavljen na spletni strani Občine Sevnica. 

Javni poziv zbiranja predlogov za podelitev 
priznanj na področju športa

Izbor županovega vina 2020

Vabljeni na 
osrednjo slovesnost 

ob slovenskem kulturnem prazniku, 
 

ki bo 

v petek, 7. februarja 2020, ob 18. uri 
v Kulturni dvorani Sevnica.

Na slovesnosti bodo podeljene Prešernove plakete in 
priznanja Zveze kulturnih društev Sevnica.


Slavnostna govornica bo Vesna Vidic Jeraj,  

ravnateljica Osnovne šole Boštanj, prejemnica naziva 
Najbolj kulturna šola leta 2019 v Sloveniji.


Navzoče bosta pozdravila župan občine Sevnica  

Srečko Ocvirk in predsednik Zveze kulturnih društev 
Sevnica Jože Novak. 


Slovesnost bodo z nastopom obogatili učenci 

Otroškega pevskega zbora Osnovne šole Boštanj in 
Pevska skupina Vokalnih 5.


V preddverju dvorane bo na ogled razstava 
izbranih del XIX. mednarodnega Sevniškega  

likovnega shoda Grad 2019.


Avtorici scenske zasnove sta prejemnica naziva  
mlada prvakinja XIX. mednarodnega sevniškega 

likovnega shoda Grad 2019 Nina Gole  
in prvakinja shoda Nevenka Flajs.

Po podatkih Upravne enote Sev-
nica so se v letu 2018 v občini 
Sevnica poročili 103 pari, v letu 
2019 pa je zakonsko zvezo skle-
nilo 91 parov. V lanskem letu 
se je v Poročni dvorani poroči-
lo 18 parov, največ v mesecu 
maju. Leto prej je Poročno dvo-
rano za poroko izbralo 30 parov, 
največ v avgustu. Na matičnem 
uradu se je v letu 2019 poročilo 
19 parov, leto prej pa 16 parov.

Poleg Poročne dvorane sta v 

Grad Sevnica priljubljen med mladoporočenci 
Pari se v Sloveniji lahko poročajo v uradnih prostorih ali pa izberejo neuradne kraje za poroko. Na območju sevniške 
občine sta uradna prostora, namenjena sklepanju zakonskih zvez, Poročna dvorana na Gradu Sevnica in Upravna eno-
ta Sevnica. 

sevniški občini za poročanje pri-
ljubljeni še lokaciji Malkovec in 
grajski park Gradu Sevnica. Obe 
lokaciji sodita pod t. i. neuradne 
prostore za poroke, zato je po-
ročni obred na teh lokacijah pla-
čljiv. Kljub temu se je v letu 2019 
na Malkovcu poročilo 26, v graj-
skem parku pa 12 parov, največ 
junija. Pari so za lokacijo svoje 
poroke izbrali tudi druge kraje v 
občini Sevnica, med drugim Li-
sco, Šentjanž in Studenec. 

V sevniški občini pare poročajo 
tri matičarke in štirje pooblaš-
čenci. Največ poročnih obredov 
opravijo spomladi ter v poletnih 
in jesenskih mesecih.

V letu 2019 je župan Srečko 
Ocvirk simbolično poročil tudi 
pare na kar štirih jubilejih ob 50. 
obletnici poroke in na enem ju-
bileju ob 70. obletnici poroke.

Poročna dvorana sevniškega gradu (foto: Jože Hvala)

Poroka v grajskem parku
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ŠENTJANŽ – 27. decembra, na god zavetnika konj sv. Štefana, je 
potekal v Šentjanžu dvajseto leto zapored blagoslov konj in ko-
njenikov v organizaciji Društva rejcev in ljubiteljev konj Šentjanž 
(na fotografiji). Blagoslov je opravil domači župnik Janez Cevec 
in v zahvalo je prejel spominsko darilo društva, v okviru katere-
ga deluje tudi Krekova konjenica. »Gospodu župniku se zahvalju-
jem, ker je pred dvajsetimi leti sprejel našo pobudo, da bi imeli v 
KS Šentjanž blagoslov konj. To nam veliko pomeni in v lep spo-
min naj bodo izbrane fotografije od prvega do lanskoletnega bla-
goslova,« je dejal predsednik društva Boštjan Krmelj. Poseben 
blagoslov je bil namenjen še novi prikolici za prevoz konj na ra-
zne prireditve.  S. R.

VRANJE – Toplo sončno dopoldne je 27. decembra privabilo v va-
sico Vranje pri Sevnici mnogo obiskovalcev na že 28. blagoslov 
konj. Konjeniki so se zbrali na Marofu ter v procesiji z dvovpre-
go (na fotografiji) in eno vprego prispeli pred cerkev sv. Štefana 
v Vranje. Zbrane so nagovorili predsednica krajevne skupnos-
ti Zabukovje Ana Ivanič, predsednik Društva konjerejcev in ko-
njenikov Sevnica Anton Grilc in župan Srečko Ocvirk, župnik 
Jože Brečko je podelil blagoslov konjem in njihovim spremlje-
valcem. Zdrave jih je priporočil v zavetje sv. Štefana, nato pa da-
roval še sv. mašo. Srečanje se je nadaljevalo ob prigrizku, otroci 
so si privoščili ježo na konjih, konjeniki in konjerejci so prejeli 
društveni koledar.  T. Košar 

Sedmič je vzporedno z držav-
nim praznikom in štefanovim 
Krajevna skupnost Leskovec 
pri Krškem organizirala po-
hod. Zjutraj je tako 12 pohod-
nikov krenilo izpred leskovške 
župnijske cerkve, na poti skozi 
Volovnik pa se jim jih je v Sel-
cah pridružilo še šest in tako se 

nas je skupno 18 ustavilo še v 
Libelju pri družini Voglar. Tam 
nas je čakalo okrepčilo, ob-
čudovali smo tudi jaslice na 
prostem, za katere je s premi-
šljeno razporeditvijo figur in 
naravnega okrasja in z vztraj-
nim postavljanjem poskrbe-
la Alenka Voglar, starejša od 

LISCA – 2. januarja se je več kot 30 članov PD Lisca Sevnica že 
trinajstič zbralo, da obeležimo vstop v novo leto s tradicional-
nim pohodom po krožni planinski poti Podgorje–Lisca–Ješivec–
Ivce–Podgorje (na fotografiji). Že drugo zaporedno leto smo bili 
na pohodu brez snega, naužili pa smo se svežega zraka ob ce-
lodnevnem sončnem vremenu in s temperaturami okrog 5 ⁰C ter 
čudovitem razgledu na bele Kamniške in Julijske Alpe ter Snež-
nik. Po odmoru pri Tončkovem domu na Lisci smo se podali čez 
Ješivec proti Darinkinemu zavetišču na Ivce, kjer sta nas pozdra-
vila tajnica sevniškega planinskega društva Darinka Avguštin 
in njen mož Janko, ki sta za vse pripravila tudi obilno toplo ma-
lico. Ob sončnem zahodu smo se polni lepih vtisov vrnili na iz-
hodišče. Okrog 12 km vzpetin in dolin je med nami uspešno pre-
magoval tudi starosta planinskega društva, skoraj 83-letni Vinko 
Šeško.  J. Levstik

RAKA – Krajevna skupnost Raka je 19. decembra na raškem trgu 
organizirala predpraznično srečanje krajanov Rake. Na ta dan 
je raške otroke obiskal tudi dedek Mraz, kar je vzdušje naredi-
lo še toliko bolj praznično. Ob toplih napitkih in slanih prigrizki, 
ki so jih pripravili člani sveta KS Raka, so si krajani izmenjali ne-
kaj besed, mnenj in želja. Ker čas prehitro beži in si ga premalo 
namenimo zase in svoje bližnje, je bil to trenutek ter priložnost 
za tkanje vezi in prijeten klepet s sokrajani, ki je bil med krajani 
Rake lepo sprejet in obiskan. Vir: Krajevna skupnost Raka

Dvojni praznik v Nemški vasi
NEMŠKA VAS – Podružnična cerkev leskovške župnije na razglednem griču pred Nemško vasjo je posveče-
na prvemu krščanskemu mučencu sv. Štefanu. Na njegov god, 26. decembra, ko slovenska država praznuje 
dan samostojnosti in enotnosti, ta dvojni praznik soseska že vrsto let počasti z nadvse množično udeležbo.

obeh hčera gostitelja Stanka 
Voglarja. Pot smo nadaljevali 
skozi Brezovsko Goro in preko 
vzpona do Nemške vasi doseg-
li cilj našega skoraj dvournega 
pohoda na 400 m nadmorske 
višine. Sicer je pohodniška ka-
ravana skupno izvedla 330 m 
vzponov in 194 m spustov.

V posvetnem koledarju Štefa-
nov god zaključuje leto bogatih 
dogodkov v župniji, v cerkve-
nem koledarju pa je neposre-
dni naslednik božičnih skriv-
nosti. Cerkev tesno povezuje 
Kristusovo mučeniško smrt na 
križu za odrešenje človeštva 
in kamenjanje diakona Štefa-

na. Žegnanjski obred je opravil 
župnik Ludvik Žagar, pod tak-
tirko Kristine Lovšin Salmič 
ga je spremljal župnijski me-
šani pevski zbor, ob priljublje-
ni Sveti noči pa so se zlili tudi 
glasovi ljudstva v enotno ubra-
ni napev. 

Drugi del obreda je potekal 
pred s soncem močno osvetlje-
no cerkvijo in ga je spremljalo 
nad 400 ljudi. Ob strežbi klju-
čarja Jožeta Božiča je duhov-
nik blagoslovil vodo in sol pa 
tudi kruh, ki ga je prejelo šest 
konj, ki so jih rejci pripelja-
li s prošnjo za zdravje in moč, 
sami pa so prejeli blagoslov za 
lepo ravnanje s temi plemeni-

timi živalmi in s strani župni-
kovih pomočnikov prejeli tudi 
spominsko darilce. Pisana 
množica prisotnih si je s stiski 
rok voščila praznike, si ogle-
dala lepo opravljene konje in 
poskrbela tudi za spominske 
fotografije. Lastniki so pokle-
petali o reji, mladi nadobud-
neži pobožali živali, živahno 
je bilo tudi ob stojnici s kuha-
nim vinom in čajem. Preprosto 
druženje in ohranjen star obi-
čaj, ki sta ga nadgradila tudi 
postavljeni mlaj in pritrkava-
nje zvonov, sta izpolnila osre-
čujoč praznični dan enotnosti 
in medsebojne prijaznosti.
 D. Jazbec in L. Šribar, 
 foto: A. Hruševar

Obred blagoslova konj

Zbrana množica

Na štefanovo blagoslov konj

Novoletni pohod PD Lisca 

28. blagoslov konj v Vranju

Predpraznično srečanje Račanov
RAKOVEC – Zadnjo nedeljo 
v minulem letu so se na ma-
loobmejnem prehodu Rako-
vec srečali krajani KS Kape-
le in prebivalci občine Marija 
Gorica s Hrvaške. Načelnica 
občine Marija Gorica Mari-
ca Jančić in predsednik sve-
ta KS Kapele Ivan Urek (oba 
na fotografiji) sta vse udele-
žence druženja pozdravila, 
zaželela srečno novo leto in 
obljubila, da bosta tovrstno 
druženje oziroma srečeva-
nje organizirala, kot tradicionalno, vsako leto. Mejna reka Sotla 
že od nekdaj ni mejna, saj združuje domačine na obeh bregovih, 
še največ po sorodstvenih vezeh kakor tudi zaradi sodelovanja 
med gasilskimi društvi ter godbama iz Rozge na hrvaški strani 
in iz Kapel, je bilo slišati na srečanju. Domačini z obeh bregov 
reke Sotle so na skupno druženje prinesli svoje krajevne dobro-
te Obsotelja – domače jabolčne in sirove zavitke ter klobase do-
mačih mojstrov. Manjkalo ni niti okušanje lanskega pridelka iz 
vinogradov z obeh strani reke Sotle. Dogodek je popestrila god-
ba Rozga s Hrvaške, ki že desetletja prijateljuje s Pihalnim orke-
strom Kapele.  Vir: KS Kapele

Srečanje Kapelcev s sosedi

KOSTANJEVICA NA KRKI – Članice in člani Ilco društva Posavje 
so imeli 19. decembra v gostilni Žolnir v Kostanjevici na Krki 
prijetno prednovoletno srečanje, kjer je zbrane v uvodu nago-
voril predsednik društva Alojz Zorko. Zahvalil se je za podporo 
in udeležbo na srečanjih ter zaželel še veliko lepih skupnih tre-
nutkov. Posebej je pozdravil gostji, ki sta društvu stali celo leto 
ob strani, in sicer računovodkinji Renati Blatnik ter direktorici 
podjetja INN d.o.o. iz Celja Sonji Druks. Predstavil je še Darjo 
Brečko, ki je pripravila predavanje o zavarovalništvu ter ob tem 
opozorila tudi na pasti zavarovanj in predstavila, katere oblike so 
najbolj ugodne. Odgovarjala je tudi na individualna vprašanja. Z 
darilom so ob življenjskem jubileju razveselili Jožeta Gramca za 
80 let, Rezi Pacek za 70 let, Smiljano Jurečič za 60 let in Ber-
nardo Urek za 50 let. Za še prijetnejše vzdušje je z igranjem na 
harmoniko skrbel član Ilco društva Posavje Blaž, vsi pa so pred 
odhodom domov prejeli koledarje, ki jih je prinesla Sonja Druks, 
in angelčke iz keramičnega prahu z magnetkom, ki so bili delo 
članic in članov društva. Jožica Omerzel

Za nova srečevanja v novem letu

Druženja so pomemben del vsakdanjika.  
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Kombinirana poraba goriva: 6,5 – 5,9 l/100 km. Emisije CO2: 147 – 135 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOX: 0,0220 - 0,0427g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00027- 0,00028g/km. Št. delcev (x1011): 0,48 – 0,53. Vrednosti 
meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa 
onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja za obdobje 12 mesecev v primeru akcije 50/50. Akcija upošteva 50% polog ter odkupni obrok v višini 50% po preteku enega leta brezobrestnega financiranja. **7 let jamstva obsega 3 
leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. Velja v primeru akcije 50/50. Akcija velja do 31. 03. 2020. Slike so simbolne. 
Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si.
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KRŠKO, LJUBLJANA – Konec leta 2019 je Šahovska zveza Slove-
nije tradicionalno objavila končno lestvico najboljših šahovskih 
klubov za leto 2019 v konkurenci več kot 50 šahovskih klubov, 
ki aktivno delujejo v Sloveniji. V lanskem letu so članice in čla-
ni ŠK Triglav Krško dosegli končno 3. mesto v mladinski kon-
kurenci in skupno 4. mesto v vseh kategorijah. Krški klub se je 
tako v zadnjih petih letih redno uvrščal med pet najboljših klu-
bov v Sloveniji. Hkrati je eden redkih klubov, ki večino svojih 
uspehov dosega z doma vzgojenimi mladimi šahistkami in ša-
histi, ki so tudi zelo uspešni v šolskih klopeh. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujejo za pomoč vsem sponzorjem, Občini Krško in žu-
panu mag. Miranu Stanku, vodilnim v klubu na čelu s predse-
dnikom mag. Vojkom Sotoškom, ne nazadnje pa tudi staršem, 
ki zaupajo svoje otroke trenerjem v upanju, da jim bodo preda-
li najboljše, kar jim ti v šahovskem in osebnostnem razvoju lah-
ko dajo. Šahisti so bili že takoj po novem letu zelo dejavni, saj so 
11. in 12. januarja nastopili na posamičnih državnih prvenstvih 
za osnovno- in srednješolce. Najvišje se je pri učenkah uvrstila 
Pika Radej (OŠ Jurija Dalmatina Krško), ki je osvojila 4. mesto 
med dekleti do 15 let, pri dijakinjah je Ana Urbanč (ŠC Krško-
-Sevnica) osvojila 2. mesto, Tina Urbanč (Gimnazija Brežice) 
je bila 3. in Larisa Kuhar (Škofijska klasična gimnazija Ljublja-
na) 4. Pri dekletih do 12 let je 22. mesto osvojila Katarina Fer-
lan (OŠ Brestanica). Med fanti do 12 let se je najbolje odrezal 
Bruno Glas (OŠ Jurija Dalmatina), ki je bil 17., Kristjan Kod-
rič Plevnik (OŠ Jurija Dalmatina) je bil 23., pri fantih do 15 let 
pa sta bila Nik Ašič (OŠ Artiče) na 26. in Filip Radej (OŠ Jurija 
Dalmatina) na 27. mestu. 
 Vir in foto: ŠK Triglav Krško

3. med mladinci, 4. skupno

Z zaključnega srečanja krških šahistov v letu 2019

BREŽICE, DOB – Na prireditvi 
Strelec leta je v Dobu pri Dom-
žalah Strelska zveza Sloveni-
je decembra podelila nazive in 
plakete najboljšim športnim 
strelcem v letu 2019. Prestižni 
naziv je v kategoriji kadetinj pri-
padel Brežičanki Pii Srpčič, za 
katero je res zelo uspešna se-
zona. Postala je državna kadet-
ska prvakinja z zračno pištolo, 
osvojila je 2. mesto z malokali-
brsko pištolo, bila 2. posame-
zno in 1. ekipno v kadetskem 
ligaškem tekmovanju za Pokal 
Slovenije ter bila kar dvakrat 
udeležena pri ekipah, ki sta do-
segli nova država ekipna rekor-
da, z Brežičankami pri kadetskem in z reprezentanco Slovenije 
pri mladinskem državnem rekordu. Drugo mesto v točkovanju 

za kadetinjo leta je pripadlo 
še eni Brežičanki, Sari Šču-
ri. V točkovanju za najboljše-
ga mladinca je Brežičan Anže 
Gmajnič pristal na 3. mestu. 
V Posavje sta romali tudi pla-
keti za dosežene nove držav-
ne rekorde v letu 2019. Re-
kordno mejo je že drugič v 
zadnjih letih uspelo premak-
niti brežiškim kadetinjam v 
postavi Pia Srpčič, Sara Ščuri 
in Nasiha Žilić, v novi kate-
goriji, pionirji zračna pištola, 
pa bodo  za vse čase pod prvi 
državni rekord podpisani Le-
skovčani Vid Štefanič, Mati-

ja Felicijan in Timotej Sršen. Pia in Sara sta bili kot članici slo-
venske reprezentance soudeleženi tudi pri ekipnem mladinskem 
državnem rekordu. Na decembrski 45. redni skupščini Olimpij-
skega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez so zasluž-
nim športnim delavcem prostovoljcem podelili priznanja. Med 
štirimi prejemniki prostovoljske častne listine je tudi predstav-
nik jugovzhodne Slovenije, dolgoletni strelski delavec iz Brežic 
Ernest Sečen.  Vir: SK Brežice

Pia Srpčič kadetinja leta

Pia Srpčič (foto: Robert Fe-
renčak)

Matija Felicijan in Vid Štefanič 
(manjka Timotej Sršen) (foto: 
Branko Košir)

MALMÖ – V teh dneh so ljubitelji rokometa in slovenskega špor-
ta še posebej na trnih ter prikovani pred ekrane, saj še do nede-
lje poteka evropsko prvenstvo v rokometu 2020, na katerem zelo 
dobre predstave kaže tudi slovenska rokometna reprezentanca. 
Ta je prvi del tekmovanja, ki ga je odigrala v Göteborgu, presta-
la brez najmanjše praske, saj je vse tri tekme proti Poljski, Šved-
ski in Švici zanesljivo dobila ter v glavni del turnirja, ki je pote-
kal na Dunaju in v Malmöju, prenesla pomembni dve točki, kar 
ji je na stežaj odprlo vrata za odmevno uvrstitev na tem prven-
stvu kot tudi za uvrstitev v kvalifikacije za OI v Tokiu letos. Po še 
eni zmagi nad Islandijo je poraz proti Madžarski pomenil tekmo 
streznitve, v torek so se varovanci novega selektorja Ljubomir-
ja Vranješa pomerili z na tem prvenstvu presenetljivo dobrimi 
Portugalci in jih po težkem boju odpravili s petimi goli razlike, z 
zmago pa so si tudi že zagotovili nastop v aprilskih olimpijskih 
kvalifikacijah. Včeraj, po zaključku naše redakcije, so se na zad-
nji tekmi glavnega dela pomerili še z neporaženimi Norvežani. 
Zmaga bi naše rokometaše popeljala v polfinale oz. med štiri naj-
boljše v Evropi, boje za medalje v Stockholmu pa bi si lahko zago-
tovili tudi, še preden bi sploh stopili na igrišče, če na prvi tekmi 
dneva edina konkurentka za polfinale Madžarska ne bi premaga-
la Portugalske. Pomemben delež pri uspehih naših rokometašev 
imajo po navadi tudi Posavci in tokrat ni nič drugače. V ekipi so 
trije, in sicer 23-letni Blaž Janc z Loga pri Sevnici, ki igra na po-
ložaju desnega krila in je bil proti Portugalcem najboljši strelec 
tekme s sedmimi goli, 27-letni desni zunanji Nejc Cehte iz Bre-
stanice in 23-letni Urh Kastelic z Drnovega, ki je kot vratar za-
enkrat dobil bolj malo priložnosti zavoljo zelo dobre forme vra-
tarskega kolega Klemna Ferlina.  R. R.

Na Švedskem tudi trije Posavci

KRŠKO, KRANJ – Deset članov PK Celulozar Krško je plavalo na 
mednarodnem mitingu 22. Boštjanov Dr. Fig, katerega posebnost 
so finala, ki se plavajo ob koncu dneva. Pri najmlajših sta bili to 
disciplini 50 m prosto ter 50 m prsno, kjer je krške barve zasto-
pala Ema Menoni. V močni konkurenci je obakrat zasedla sed-
mo mesto, na 50 m hrbtno, ki ni bil del finalnih obračunov, pa je 
stopila na oder za zmagovalke, saj je bila tretja. Med deseterico 
se je zavihtela tudi na 50 m delfin, kjer je zasedla peto mesto. Po-
hvale za svoje nastope in popravljene osebne rekorde si zasluži-
jo tudi Ožbe Pfajfar, Aleksej Kržan, Tin Babič, Miha Župevc, 
Lovro Kožar, Blaž Šribar, Nina Tomše, Ana Menoni in Sergej 
Kelenc.  Vir: PK Celulozar Krško

Odlična predvsem Ema Menoni
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BREŽICE – Plesalci Plesne-
ga društva Imani so 14. de-
cembra 600 obiskovalcev 
zimske produkcije v športni 
dvorani Gimnazije Brežice 
popeljali skozi vsem dob-
ro poznano zgodbo Levjega 
kralja in jim pričarali pravo 
pravljično vzdušje.

S pomočjo posnetega pripove-
dovanja pravljice je 190 plesal-
cev iz skupin Sodobni ples 1, 
Sodobni ples 2, Sodobni ples 
3+4, Sodobni ples 6+7 Ba-
let, Ka’ Bavidas Pelera mlajši, 
Ka’ Bavidas Pelera, Ka’pa fan-
ti, Hip hop pionirji začetna in 
nadaljevalna, Hip hop mla-
dinci začetna in nadaljevalna, 
Hip hop formacija pionirji, Hip 
hop formacija mladinci ter Al-
ter Ego prikazalo pomembne 
odlomke zgodbe Levjega kral-
ja. V vlogi koreografinj so se na 
zimski produkciji predstavile 

Anja Baškovč, Rosana Hor-
vat, Sara Levičar, Tjaša Oš-
tir, Sanja Spirić, Valentina 
Zajtl in Tjaša Žveglič. 

Plesalci društva so že od sep-
tembra v polnem pogonu in 
pripravah na novo tekmoval-
no sezono. Decembrska pro-
dukcija je letos ponovno osup-
nila gledalce s koreografskimi 

izdelki, v katere je bilo vloženo 
občutno veliko kreativnosti. Po 
zasluženih počitnicah in praz-
nikih plesalce in koreografin-
je v novem letu čakajo novi iz-
zivi in projekti, ki bodo tako v 
domače kot tudi mednarodne 
dvorane zagotovo privabili ve-
liko množico. 

 Vir: PD Imani

Levji kralj v plesni pravljici

Nastopilo je kar 190 Imanijev plesalk in plesalcev. POSAVJE – Plesalci Plesne-
ga kluba Lukec so v zadnjem 
tednu pred novoletnimi po-
čitnicami s tremi novoletni-
mi produkcijami kronali še 
eno uspešno leto, v katerem 
so ponovno osvojili ogromno 
vrhunskih uvrstitev na do-
mačih in tujih plesnih tek-
movanjih ter festivalih.

Kot že tradicionalno, so uspeš-
no plesno leto zaključili na treh 
novoletnih produkcijah v Bre-
žicah, Sevnici in Krškem, kjer 
je letos zaplesalo okoli 800 
plesalcev iz Posavja. Novole-
tna predstava je letos nosila 
naslov »Bodi zvezda«. 15. de-
cembra se je odvila v Športni 
dvorani Sevnica, kjer je nasto-
pilo okoli 210 plesalcev iz VVZ 
Krmelj in Studenec ter plesalci 
iz OŠ Krmelj, Tržišče, Boštanj, 
Studenec in Sevnica. Predsta-
vili so se tudi plesalci, ki obi-
skujejo klubske programe v 

Lukčevi plesalci med zvezde

Sevnici. 16. decembra so se v 
športni dvorani Gimnazije Bre-
žice predstavili plesalci iz občin 
Brežice in Bistrica ob Sotli. Na-
stopilo je okoli 170 plesalcev iz 
klubskih programov ter VVZ in 
OŠ Globoko, Bizeljsko, Cerklje 
ob Krki in Bistrica ob Sotli. 
Osrednja in največja predsta-
va pa je tradicionalno poteka-
la v Krškem. Športna dvorana 
Srednje šole Krško je 18. de-
cembra pokala po šivih. Publi-
ko je s svojimi nastopi v dveh 
delih razvajalo več kot 420 
nastopajočih. V prvem delu 
predstave so nastopili plesal-
ci, ki obiskujejo plesni krožek 
na OŠ Krško, Senovo, Kopriv-
nica, Raka, Podbočje in Kosta-
njevica na Krki, v drugem delu 
pa vsi člani kluba, ki obiskujejo 
redne klubske programe v Kr-
škem, od najmlajših iz plesne-
ga vrtca do rekreativnih plesal-
cev ter seveda vseh vrhunskih 
tekmovalcev. Vse tri predstave 

je povezovala Špela Švab, ki je 
skupaj z Jano Ferlin poskrbela 
tudi za scenarij predstave. 

Ob koncu se je športni direk-
tor kluba Dušan Vodlan zah-
valil mentorjem, ki so skrbeli 
za napredek mladih plesalcev. 
To so: Romana Korber (otro-
ške skupine), Dajana Pungar-
šek (otroške skupine), Vane-
sa Krenker (hip hop in jazz), 
Luka Vodlan (plesni krožek, 
hip hop ter standardni in latin-
sko ameriški plesi), Elin Mate-
ja Matjašič (orientalski plesi), 
Vesna Stevanović (oriental-
ski plesi), Dea Micić (plesni 
krožek in hip hop), Miha Po-
znič (hip hop) in Sebastijan 
Vodlan (plesni krožek, step in 
standardni in latinsko ameriški 
plesi). Sledila je podelitev pri-
znanj za jubileje delovanja v 
društvu ter za tekmovalne do-
sežke v lanskem letu. 
 Vir: PK Lukec, foto: A. Zorko

Na treh produkcijah je zaplesalo skupno kar 800 plesalcev.

Imanijeve koreografinje so v zahvalo prejele cvetove.

KONCERT: SPIZDI, SIKNES, POKORA, YUNG 
VOODOO & CDW

Hiphop in rap v MC Krško. Predstavili se bodo lokalni 
ustvarjalci: Spizdi, Siknes, Pokora, Yung Voodoo 
Wappa in CDW. Vstopnina 5 €. Vabljeni na kreativno 
dozo rim in beatov! 

MC Krško, petek, 24. 1., od 21.00.

IZMENJEVALNICA PUSTNIH KOSTUMOV

Prinesite čiste in uporabne pustne kostume, pa tudi 
druge pustne dodatke in jih v izmenjevalnici zamenjajte 
za druge zaklade. 
Po principu: prinesi - odnesi!

MC Krško, sobota, 25.1., od 9.00 do 11.00.

MC DIRENDAJ: USTVARJAMO SNEŽINKE

Na brezplačni otroški ustvarjalni delavnici bo tokrat 
snežilo, saj bomo izdelovali snežinke na različne 
načine.  
Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si 

MC Krško, sobota, 25. 1., od 10.00 do 12.00.

KONCERT: CHERNOZYOM + COWBOYS FROM 
HELL

Obalni veseli razgrajači Cowboys From Hell prihajajo 
v MC Krško, zato ogrejte vratove in se pripravite na 
žur! Nastopili bodo tudi lokalni znanilci temne zime 
Chernozyom. Vstopnina: 5 €

MC Krško, sobota, 25. 1., od 22.00.

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

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

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

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si
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KRŠKO – Društvo likovnikov Krško OKO je 19. decembra v 
Dvorani v parku v starem krškem mestnem jedru pripravi-
lo skupinsko novoletno razstavo, na kateri je postavilo na 
ogled kiparska in slikarska dela. 

»Razstavljena dela niso plod določenega tečaja ali delavnice, am-
pak rezultat dela skozi vse leto. Letos je to nekaj novega. Upam, 
da bomo lahko tudi v bodoče prirejali takšne razstave, da imajo 
priložnost pokazati svoje ustvarjanje tudi tisti člani, ki ne obisku-
jejo tako pogosto tečajev v organizaciji našega društva,« je deja-
la v nagovoru zbranim predsednica društva Branka Benje. Svo-
ja dela je razstavilo 28 članov slikarske in devet članov kiparske 
sekcije. »Pred vami so realistična in abstraktna dela, slike v teh-
niki akril na platno, olje na platno, akvarel, grafika, izrezanka. Ki-
parji se predstavljajo z malo plastiko in unikatno keramiko,« je 
še izpostavila predsednica.
Otvoritev razstave je s svojimi besedami slavnostno dopolnila 
vodja OI JSKD Krško Tinka Vukič, ki je izpostavila uvrstitev dveh 
članov društva na državno razstavo, ki bo prihodnje leto v Mu-
rski Soboti, to sta Benjeva in Roman Blatnik. Večer so s svojim 
nastopom obogatili Tita Žnideršič in Leon Drstvenšek, klari-
netista mentorjev Roberta Pirca in Petra Gabriča iz Glasbene 
šole Krško, v duetu ju je spremljal kitarist Miha Koretič, s solo 
nastopom pa korepetitor na klavirju Branimir Biliško. 
 M. Hrvatin

Razstavili rezultate letnega dela

SRBIJA, BREŽICE – Brežičana, znana literata Ivana Vatovec 
in Rudi Mlinar, sta v oktobru gostovala pri slovenskih roja-
kih v Srbiji in s predstavitvijo svojih literarnih del rojakom 
zaznamovala Nacionalni mesec skupnega branja.

Častni pokrovitelj Nacionalnega skupnega branja je bil predse-
dnik RS Borut Pahor, literarni dogodek pa je v osnovi pomenil 
srečanje z ustvarjalkami in ustvarjalci, ki je bilo namenjeno pred-
šolskim in otrokom osnovnih šol, dijakom, študentom, družinam, 
odraslim in strokovni javnosti.
Brežiška literata sta v organizaciji Društva Slovencev Kredari-
ca Novi Sad in v koordinaciji prav tako Brežičanke Rut Zlobec, 
ki v Srbiji poučuje slovenski jezik, rojakom, zlasti pa učencem 
osnovnih šol, ki se v Srbiji učijo slovenski jezik,  predstavila vse-
bine svojih knjižnih del, ki zajemajo tematiko o Slovencih po sve-
tu. Ivana se je predstavila s pesniško zbirko Kjer šelestijo breze, 
Rudi pa jim je približal vsebine romanov o Maksu Pleteršniku, 
Sestra Polona, Za mavrico preko oceana in Ko ni cvetela ajda. Vse 
predstavitve v društvih Slovencev – Emona Ruma, Kredarica 
Novi Sad, Kula Vršac, kamor spada tudi Gudurica, so potekale v 
sklopu projekta Slovenka v Srbiji.
Kot sta povedala ob vrnitvi domov, rojaki v Srbiji neizmerno ce-
nijo slovenski jezik, ga ne omalovažujejo in slovenske besede ne 
zamenjujejo s tujkami ali z izpeljankami tujk, cenijo in se vese-
lijo vseh slovenskih izdaj, ki so jim dosegljive, toplo gostoljub-
nost pa je pač treba doživeti, da te potem še dolgo greje doma.
 N. J. S., foto: R. M.

RAZBOR POD LISCO – Tik pred iztekom lanskega leta je sta-
rejša gledališka skupina Razbor pod odrom postavila na 
oder avtorsko predstavo s pomenljivim naslovom Roza da-
vek, v kateri pet žensk na humoren način kroji življenje dru-
ga drugi. 

Roza davek ni dejanski davek, gre za višjo začetno ceno. Bese-
dna zveza »roza davek« ali »pink tax« označuje ženske dobrine, 
ki so v povprečju plačane več za enak produkt ali storitev, pa ne 
zato, ker bi ženske kupovale večje količine, ampak zato, ker so 
produkti, namenjeni ženskam, dražji. Poenostavljeno, če je em-
balaža roza, je dražja. Postavlja se vprašanje, ali resnično obstaja-
jo »roza davki«, ki obdavčujejo posebej ženske? Če ti torej ni po-
membno ali je britvica roza, modre ali katere druge barve, kupi 
cenejšo različico. Postfeminizem? Ne. Realizem v vsej svoji obliki 
ženske z neobritimi nogami, dnevnimi padci v alkoholno omamo 
pod težo življenja, norostjo in pehanjem za preživetjem na eni 
strani ter hlepenjem po časti na drugi strani, ženskih kvotah in 
družbeni sprejetosti. In še, če bi se radi videli, kako sami gleda-
te na ta svet in navsezadnje, kako ste videti v ogledalu, poglejte 
Roza davek v eni izmed ponovitev v domu krajanov na Razbor-
ju pod Lisco. Sama zgodba je preprosta – arhitektka Jelka bi že-
lela pridobiti projekt obnove stanovanja, v katerem živijo tri že 
zdavnaj odrasle ženske. Stanovalke za načrte izvedo iz medijev 
in skušajo navezati kontakt z novinarko Tamaro, ki pa jih želi iz-
koristiti za svojo zgodbo in čim višjo naklado pri najbolj branem 
slovenskem časopisu. 
 M. M. J. Petrovčič, foto: J. Š.

Gledališka predstava Roza davek

Gledališka skupina Razbor pod odrom se predstavlja z novo, 
družbeno angažirano predstavo.

Ivana in Rudi gostovala v Srbiji

Ivanka bere odlomek iz svojega romana v osnovni šoli v 
Gudurici.
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28. januar, 10.00
»TU SE JE SMRT UTRUDILA DO SMRTI …«: 
SLOVENSKE ŽRTVE AUSCHWITZA 
predavanje Borisa Hajdinjaka

29. januar–1. februar, 10.00–19.00, 
Ljubljana
SEJEM ALPE-ADRIA 2020: GRADOVI 
POSAVJA
29. januar, 13.00: PODELITEV NAGRADE 
JAKOB 2020 in naziva ambasador inova-
�vnos� v turizmu za področje inova�vne 
turis�čne vsebine ter programe v grado-
vih in dvorcih 2020
31. januar, 16.00: GRADOVI POSAVJA –  
POVEZOVALCI TURIZMA, predavanje

30. januar, 19.00, Mestni muzej Ljubljana
»500 LET ROJSTVA ADAMA BOHORIČA 
IN 16. STOLETJE V POSAVJU«
predavanje Alenke Černelič Krošelj

Tinka Vukič, ki je kot koor-
dinatorka vodenje izpostave 
sklada prevzela pred enim le-
tom, je poudarila, da so v pre-
teklem letu obseg programov 
na vseh področjih in dejavno-
stih povečali za okoli 30 do-
godkov, na območni, regijski 
in državni ravni pa sooblikova-
li skupno 76 dogodkov s prek 
3100 nastopajočimi in prek 
6.000 obiskovalci. V nizu pri-
reditev je še posebej izposta-
vila novo izvedene projekte v 
sklopu Festivala Vizije, to je fe-
stivala mladinske kulture, ko 
so izvedli območna srečanja 
mladinskih gledaliških skupin, 
otroških gledaliških in lutkov-
nih ter folklornih skupin. Na 
državni ravni so prvič sodelo-
vali pri organizaciji 39. tekmo-
vanja slovenskih godb na kon-
certni in 2. težavnostni stopnji 
ter 9. tekmovanja mladinskih 
godb. Navedeno tekmovanje 
je potekalo v Krškem v maju, 
zaradi dobre organizacije in 
gostoljubnosti pa naj bi bili so-
organizator tekmovanja tudi v 
prihodnje. Po več letih so pod 
naslovom Vrtim(o) se v krogu 
besed obudili tudi območno 
srečanje literatov, sestavljeno 
iz literarne delavnice in lite-
rarno-glasbenega večera, sre-
čanje literatov pa so kronali z 
izdajo istoimenske pesniške 
zbirke z literarnimi prispev-
ki sodelujočih. V sklopu raz-
stavnega programa so v sode-
lovanju z društvi pripravili 14 
slikarskih, kiparskih in foto-
grafskih razstav, samostojno je 
izpostava organizirala razsta-
vo udeležencev grafičnih de-
lavnic z mentorjem Jankom 
Oračem, slikarsko razstavo 

Tudi letos bogat nabor prireditev 
RAKA – Krška območna izpostava JSKD je 14. januarja pripravila ponovoletno srečanje za predstavnike 
kulturnih društev na Raki. Vodja sklada Tinka Vukič jih je seznanila s številčno obsežnim naborom priredi-
tev v minulem letu in okvirnim planom v letošnjem letu.

Elene Sigmund in fotograf-
sko razstavo Damjana Žiber-
ta. 12. leto so v sodelovanju z 
Valvasorjevo knjižnico in Kra-
jevno skupnostjo mesta Krško 
izvedli osem prireditev v sklo-
pu Poletnih večerov v parku.

Vrsto let pod okriljem JSKD 
Krško poteka projekt Oblačil-
ni videz znamenitih Krčanov. 
Sodelujoči v njem, gre za čla-
ne več dramskih sekcij, pope-
strijo marsikateri krajevni in 
občinski dogodek, amaterski 
igralci pa v preoblekah nek-
danjih meščanov, ki so pus-
tili pečat v razvoju mesta in 
tudi širše v slovenskem pro-
storu in izven meja, promovi-
rajo mestno zgodovino in ob-
čino tudi preko občinskih in 
regijskih meja tako v kultur-
nem kot ne nazadnje turistič-
nem pomenu. V lanskem letu 
so bili na JSKD tudi soorgani-
zator osrednje občinske pri-
reditve ob dnevu reforma-
cije na brestaniškem gradu, 
kjer so gledališčniki Oblačil-
nega videza znamenitih Krča-

nov odigrali tudi dramolet, si-
cer pa so sodelovali na okoli 
20 dogodkih. Vukičeva je med 
drugim izpostavila tudi večje 
število uspešno izvedenih de-
lavnic, izobraževanj in prire-
ditev, ki so potekale v sodelo-
vanju z drugimi organizatorji, 
ustanovami in društvi pa tudi 
ostalo pestro paleto ustvarjanj 
društev in dosežkov posame-
znikov ter skupin na likovnem, 
fotografskem, plesnem, pev-
skem, gledališkem, filmskem 
in drugih področjih. 

Na izpostavi JSKD posamezni-
ke in društva, ki delujejo na po-
dročju kulture, ob njihovih ju-
bilejih delovanja ali posebnih 
dosežkih tudi nagradijo z Ma-
roltovimi in Linhartovimi znač-
kami ter jubilejnimi priznanji. 
V minulem letu so bili teh de-
ležni: Ljudski pevci Ajda iz Do-
lenje vasi ob 20-letnici delo-
vanja, Folklorna skupina DKD 
Svoboda Senovo, Lutkovna 
skupina DKD Svoboda Senovo 
in Mažoretni klub Baton Kr-
ško pa ob 10-letnici delovanja. 
Sveženj prireditev ljubiteljske 
kulture bo zajeten tudi v letoš-
njem letu, pri čemer je Vukiče-
va izpostavila organizacijo več 
regijskih prireditev, največji iz-
ziv pa jim bo predstavljalo 14. 
maja nacionalno odprtje Te-
dna ljubiteljske kulture 2020 v 
Krškem. Vse zbrane predstav-
nike društev sta na srečanju 
pozdravila in nagovorila tudi 
Bernardka Zorko z oddelka 
za družbene dejavnosti na Ob-
čini Krško ter podžupan Silvo 
Krošelj.   

 Bojana Mavsar

Tinka Vukič s podžupanom Silvom Krošljem (levo) in 
sodelavcem Boštjanom Arhom
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Četrtek, 23. 1.

• od 9.00 do 11.00 v Valva-
sorjevi knjižnici Krško: ra-
čunalniške dejavnosti za 
starejše

• od 10.00 do 11.00 v ovalni 
sobi MC Brežice: tečaj citer

• ob 13.30 v VGC Posavje 
(CKŽ 44, Krško): ljudski 
plesi

• od 15.00 do 16.00 v telo-
vadnici MC Brežice: razgi-
bajmo se

• ob 17.00 v knjižnici Bresta-
nica (nad brestaniško po-
što): Beremo januarsko pra-
vljico

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljične urice pri 
Medvedku Sladkosnedu

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
5. koncert glasbenih šol Po-
savja

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predavanje prof. 
dr. Janeza Bogataja »Kaj so 
jedli in pili prebivalci Kranj-
ske« s predstavitvijo knjige 
»Z Valvasorjem za mizo«

• ob 18.00 v MC Krško: stand 
up delavnica s Kajo Grozina

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: »Potujemo skupaj« – Ja-
ponska

Petek, 24. 1.

• ob 18.00 v veliki dvorani 
gradu Rajhenburg v Bresta-
nici: koncert Rajhenburške-
ga okteta »Poleti, lastovka«, 
prostovoljni prispevki

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert: Spizdi, Siknes, Pokora, 
Yung Woodoo & CDW

Sobota, 25. 1.

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

• od 9.00 do 11.00 v dvora-
ni MC Krško: izmenjevalni-
ca pustnih kostumov

• ob 10.00 v MC Krško: MC 

kam v posavju
slovenske žrtve Auschwitza

• od 16.45 do 17.45 v telo-
vadnici MC Brežice: vadba 
za zdrav vsakdan

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: Afriško sonce, 
predstava za otroke

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: zakon večer z Dani-
jem in Vilmo Siter »Beseda, 
ki spreminja«

Sreda, 29. 1.

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

• ob 10.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: srečevanja 
s knjigami – bralno srečanje

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: predavanje dr. Karla Gr-
žana »Za radost bivanja«

• ob 17.00 v MC Sevnica: Va-
lentinove voščilnice, ustvar-
jalna delavnica

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

• ob 17.00 na Ljudski univer-
zi Krško: Trening sočutnega 
starševstva, uvodno sreča-
nje brezplačnega študijske-
ga krožka 

Četrtek, 30. 1.

• od 9.00 do 11.00 v Valva-
sorjevi knjižnici Krško: ra-
čunalniške dejavnosti za 
starejše

• ob 16.00 na Ljudski univer-
zi Krško: Izdelava mozaika, 
uvodno srečanje; ob 17.00: 
Študijsko risanje, uvodno 
srečanje 

• od 17.00 do 21.00 v sej-
ni sobi D Občine Krško: 
brezplačni seminar »Ribo-
lov na sladkih vodah«

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
IzBrano s Primusom – Iskre-
no o vzgoji in najstnikih

Petek, 31. 1.

• ob 17.00 v OŠ Brežice: le-

tni zbor članov Planinskega 
društva Brežice

• ob 17.00 v avli Upravne 
enote Brežice: Slovo mlade-
ga vina – predstavitev vino-
gradništva občine Brežice

• ob 17.00 v telovadnici OŠ 
Bizeljsko: 29. zimski glasbe-
ni festival

• ob 18.00 v MC Sevnica: 
predavanje Andreja Pešca, 
Skrivnosti vzgoje motivira-
nih, samostojnih in odgovor-
nih otrok

• ob 18.00 v Kinu Brežice: 
projekcija dokumentarnega 
filma iOtok in pogovor z Ma-
tetom Dolencem

Sobota, 1. 2.

• ob 17.00 v TVD Partizanu 
Boštanj: 7. Mišjakov večer

Ponedeljek, 3. 2.

• ob 10.00 v knjižnici na Se-
novem: pogovori o(b) knji-
gah – bralno srečanje

Sreda, 5. 2.

• ob 10.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: srečevanja 
s knjigami – bralno srečanje

• od 16.00 do 18.00 v učilnici 
LIJAmedie na CKŽ 44, Krško 
(vhod zadaj): filmska točka 
za otroke in mlade

• ob 17.00 v večnamenski 
dvorani MC Brežice: 1. turi-
stični forum občine Brežice

• ob 19.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
6. odprti oder revolucionar-
ne poezije

direndaj – ustvarjamo sne-
žinke

• ob 17.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Kr-
škem: 13. Ocvirkijada

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: stand up predsta-
va »Svetovne fore« v izvedbi 
Roka Škrlepa

• ob 19.00 v veliki dvora-
ni Kulturnega doma Krško: 
koncert Pihalnega orkestra 
Krško

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: koncert Vokalne skupi-
ne Aria

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: Live Saturday Night – 
Moonlight Sky

• ob 22.00 v MC Krško: kon-
cert: Cowboys from Hell + 
Črnozjom

Nedelja, 26. 1.

• ob 10.00 v vinogradu gradu 
Sevnica: 12. grajska rez vin-
ske trte

Ponedeljek, 27. 1.

• ob 10.00 v knjižnici na Se-
novem: pogovori o(b) knji-
gah – bralno srečanje

• od 16.00 do 17.30 in od 
18.00 do 19.30 v dvorani 
MC Brežice: plesni tečaj

• ob 17.00 v Domu kulture 
Radeče: predstavitev alma-
naha občine Radeče Radeški 
utrip, kronike dogodkov leta 
2019, avtorice Doroteje Jaz-
bec

Torek, 28. 1.

• od 9.00 do 11.00 pred 
MC Brežice (zbor): hoja za 
zdravje – pohod

• ob 10.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice 
(za Gimnazijo Brežice in iz-
ven) in ob 18.00 v Mestnem 
muzeju Krško: predavanje 
Borisa Hajdinjaka, direktor-
ja Sinagoge Maribor, »Tu se 
je smrt utrudila do smrti …«: 

Ali je res, da se zadnja leta priljubljena slovenska igrica – igri-
ca vsesplošnega polariziranja - samo še krepi? Lahko si za ali 
pa proti. Si »pooblaščen«, da nekaj rečeš, ali pa nisi dovolj kom-
petenten, da izraziš svojo misel. Si ali pa res nisi na pravi stra-
ni. Izberi.

Morda smo ta spust v črno-bela, določljiva predalčkanja stva-
ri, ljudi, življenjskih procesov, nenehna odločanja med skraj-
nostmi, že sprejeli kot nekaj normalnega. Pogled, pri katerem 
zanemarimo, da smo vsestranska družbena bitja, s kar deve-
timi različnimi oblikami inteligence, ki nedvomno lahko ži-
vimo celostno, peščici zelo ustreza. Natančneje tistim, ki so 
jim v interesu predvidljivost obnašanja, vodljivost in stanje 
tihe prestrašenosti. Ali zadanem v bistvo, če rečem, da je rav-
no ta igra polov pravzaprav resnična in kruta »igra presto-
lov«? Področja, na katerih s polariziranjem dobesedno pre-
igravamo svojo usodo, pa so postala tako zelo številna, da je 
težko opaziti še kakšno, na katerem smo vabljeni, da razmiš-
ljamo ne-uokvirjeno. 

Poglejmo na primer temo tokratnih tematskih strani: alter-
nativna medicina v Posavju. Alternativna medicina, za katero 
se na zahodu še ne morejo odločiti, katere oblike točno so »al-
ternativne« in katere »komplementarne«, torej da »klasično« 
medicino dopolnjujejo, ima pri nas vztrajno slabšalen prizvok. 
Že malo časa namenjenega raziskovanju pokaže, da se večini 
teh znanj, ki na človeka gledajo bistveno drugače kot zahodna 
medicina ter namenjajo velik poudarek preventivi, že samo s 
posploševanjem dela velika krivica. Na primer tradicionalna 
kitajska medicina z akupunkturo ali ayurveda prav tako pa-
deta v to skupino, a sta obe vsaj tisočletje (!) starejši od »naše« 
medicine, ki ima po antičnih zametkih sistematične začetke v 
13. stoletju. Nesluteno dolgo je med ljudmi gotovo prisotno tudi 
zeliščarstvo, pa razna zdravljenja z rokami, energijami ljudi 
in predmetov. Področja so se razvijala in prišla so nova zna-
nja z novimi pripomočki, potreba je bila, ponudba nastajala.  

Da, celo pri razmišljanju o zdravju in različnih oblikah zdravlje-
nja nas nekdo ves čas vabi k polariziranju. Pri nas to zelo oči-
tno naredi kar država, oborožena s strokovnim vodstvom, in 
sicer preko šole kot ideološkim aparatom, ki določa, katera 
znanja lahko bodoči zdravniki pridobivajo in katerih je bolje, 
da se izogibajo, če si nekoč želijo licence. Polariziranje razši-
rijo in podkrepijo še zakoni in predpisi, mediji pa, največkrat s 
farmacevtsko industrijo z roko v roki, dobrohotno opozarjajo 
na nevarnosti svobodnega odločanja za zdravljenja izven (se-
veda tudi tu le točno določenih) klinično dokazanih predalčk-
ov. Sami se prepričajte, ko boste spremljali novice: posredno in 
neposredno nas opozarjajo na nevarnost kakršnegakoli dvoma 
v utečene zdravstvene prakse, zdravila in strokovnjake. Dvom 
ni dobrodošel nikjer. 

Področje zdravljenja nam nudi neizčrpen nabor tem za deba-
to. No, če zagriznemo površinsko: recimo pogost je očitek, da je 
alternativna medicina draga, saj jo plačujemo, klasično zdrav-
stvo pa je v Sloveniji brezplačno. Res? Vas spomnim, koliko in 
kako vsak dan vplačujemo v skupno blagajno? Seveda, gre za 
solidarnostni sistem, na srečo še skušamo biti solidarni, a tudi 
v njem je trenutno toliko težav, da smo primorani doplačati 
storitve zasebnikov, ker so, recimo, čakalne dobe tako dolge. O, 
pa tista tema o prevzemanju odgovornosti, češ da je alterna-
tivni zdravilci za rezultat zdravljenja ne prevzemajo, klasični 
pa jo morajo. Res? Pomislite še enkrat in naštejte kak primer 
slednjega. Ali pa zanimivost, da se veliko klasičnih zdravnikov 
in še več farmacevtov zasebno poslužuje ponudbe alternativ-
nega oziroma naravnega zdravljenja. Seveda – zakaj pa se ne 
bi smeli? Saj smo vsi svobodni, ali pač? Ali pa, da menda ne-
kateri zdravilci ne rabijo šol, klasični zdravniki pa. Spet poe-
nostavljanje? Koliko o šolanju »alternativcev« pa sploh vemo? 
Nekateri v svoje izobraževanje vložijo desetletja, na različnih 
kontinentih, drugi imajo osnovo v klasični medicini, mi pa jih 
kar vse s predsodki stlačimo v isto malho. Kakorkoli – na obeh 
straneh imamo odlične diagnostike in ljudi, ki so sto strokov-
njakov v enem, imamo pa tudi take, ki bi morali narediti še ve-
liko več od opravljene šole in uokvirjene prakse, da bi jim svo-
je zdravje in življenje položili v zaupanje, zato previdnost res 
nikjer ni odveč.

Za zaključek bom optimistična: morda bomo dočakali dan, 
ko ne bo treba izbirati polov, niti v medicini ne, in bodo raz-
lične oblike zdravljenja med seboj uspešno, svobodno sodelo-
vale. Tako bi delovale s ciljem, ki se danes zdi še precej biza-
ren: celostno zdrava, neodvisna, pokončna in složna slovenska 
družba.

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Igra polov 
kar povsod

dr. Kozma Ahačič:
Adam Bohorič med šolo, 
mentorstvom in slovnico
predavanje in pogovor
četrtek, 6. 2., ob 18. uri

Bertolt Brecht / Andrej Rozman Roza
Baal
burleska / kabaret
sobota, 8. 2., ob 19.30 uri
za Zeleni in Modri abonma ter izven

Vlatko Stefanovski & Big band
Orkestra slovenske vojske
koncert iz cikla ARSonica 2020
petek, 14. 2., ob 20. uri

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

KRŠKO – V Valvasorjevi knji-
žnici Krško je v organizaciji 
OI JSKD Krško potekal literar-
ni večer, na katerem so gostili 
mlado pesnico in zmagovalko 
Festivala mlade literature Ur-
ška 2018 Nino Kremžar (na 
fotografiji). V pogovoru z Vil-

kom Planincem je avtorica, ki 
je urednica spletne revije za so-
dobno književnost Novi zvon, 
podala nekaj misli o literarnih 
natečajih, pa tudi o svojem pe-
sniškem in proznem ustvarja-
nju. Poezijo jemlje kot terapijo, 
nagnjena je k daljšim pesni-
škim formam, pomembne so ji 
vizualne podobe, ki jih umesti 
v pesem. Predstavljala se je s 
samozavestnim pripovednim 
slogom. Na zanimiv način je in-
terpretirala tudi svoje naključ-
no izbrane pesmi, kakor da želi 
s prebranim ustaviti čas. Z iz-
piljeno čutno govorno mono-
tonostjo je več kot navdušila. 
Večer sta z avtorskimi pesmi-
mi obogatila Brežičana Vero-
nika in Krištof Strnad.  M. H.

Zmagovalka 
»Urške« v Krškem
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Janezu Gorencu, Vodovodna ces-
ta 17, 1113 Ljubljana. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-
ko soboto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (6.) Ans. BORŠT - Ribn'čan ima jeklene živce
 2. (1.) Ans. VRT - Kadar naš oče praznuje
 3. (2.) Skupina DŽUBOKS - Zadnja želja
 4. (3.) Ans. POSAVSKI VESELJAKI - Pijte modro (frankinjo)
 5. (10.) Ans. GROM - Moja mala Tinka
 6. (4.) Ans. MODRIJANI - Ti me tako lepo
 7. (8.) Ans. PETAN & MARJAN PETAN - En cent
 8. (5.) POSKOČNI MUZIKANTI & NUŠA DERENDA - Beli
   oblaki, bele ...
 9. (7.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 10. (-.) Skupina GADI - Samo en poljub mi daj

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Svetlin - Pozabi na vse 

Kupon št. 503
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, 25. 1. 2020, ob 20. uri

Posavska voditeljica ukradla pozornost na finalu pre-
dizbora Ema Freš, vrača se  Lara Love, bolj znana kot 
nekdanja pevka skupine Leeloojamais. Tokrat prebe-
rite: 

Ema 2020 se je tokrat začela drugače kot prejšnja leta – s 
spletnim predizborom Ema Freš, ki je mladim, še neuve-

ljavljenim glasbeni-
kom dala priložnost, 
da se predstavijo šir-
šemu občinstvu. Vsto-
pnico za nastop na 
Emi so si prislužili 
Parvani Violet in Sa-
ška. Brez posavskega 
pridiha ni šlo, saj sta 
finale predizbora Ema 
Freš povezovala pevec 
skupine Joker Out Bo-

jan Cvjetićanin in youtuberka Maja Pinterič (foto: In-
stagram). Slednja, 23-letna študentka komunikologije, na-
mreč prihaja s Sromelj, že nekaj časa pa lahko spremljate 
njen kanal NekiNeki na YouTubu, ki ga ustvarja skupaj z 
Lovrom Prešičkom in mu sledi več kot 26 tisoč ljudi. Tudi 
peti smo jo že slišali, saj sta z Lovrom naredila priredbo 
lanskoletne zmagovalke Eme Sebi, ki sliši na ime Segedin.

Zvezdan Simić a.k.a. DJ Zeds že 20 let skrbi za kakovostno 
soul in r&b glasbo pod znamko Sladica. Začetki segajo v 
leto 2000, ko je Zeds pričel z radijsko oddajo na takratnih 
frekvencah Gama MM. Sledila je organizacija zabav pod 
imenom Sladica, ki že dobro desetletje sodijo v sam vrh 
klubskega dogajanja v Ljubljani. V letu 2020 pa ob 20-le-
tnici Sladice prihaja avtorski album z naslovom Sladica 20. 
Avtorska ekipa prekaljenih mačkov domače glasbene sce-
ne v sestavi Jani Hace (Siddharta, Elevators), Tadej Košir 
(Muff, Nina Pušlar), 
Erik Marenče (Zebra 
Dots, Neomi) in Ivo 
Rimc (Leeloojamais, 
Zebra Dots) z DJ Zed-
som na čelu obljublja 
veliko soula in vokal-
nih presežkov. Prva 
skladb, ki jo lahko sli-
šite, ima naslov Klic 
na pomoč ter razkriva 
prvo sodelovanje na 
omenjenem prvencu. 
Brežičanka Lara Love 
(foto: Facebook), bolj 
znana kot nekdanja 
pevka skupine Leelo-
ojamais, se po dalj-
šem premoru z novim zagonom vrača na glasbeno prizo-
rišče. Prvi single je najbolj spevna pesem na albumu in 
Lara Love se je izkazala kot prava izbira. Z albumom Sla-
dica se obenem napoveduje tudi promocijski koncert, ki 
bo 23. aprila v Kinu Šiška. 

Ansambel Jarica (foto: YouTube) je posnel videospot za 
pesem Hvala ti, s katero so se poklonili veliko prezgodaj 
preminulemu muzikantu, ljudskemu godcu, avtorju števil-
nih polk in valčkov Tinetu Lesjaku. »Vse njegove melodi-

je so že del zakladnice slovenske narodnozabavne glasbe. 
V njih je opaziti, da je imel res pravi občutek za lepo pe-
sem in melodijo, menimo, da je tudi ta skladba odraz nje-
gove duše. Zato se mu s tem videospotom želimo zahvaliti 
za vse, kar je naredil. Posneli smo ga njemu v čast,« je me-
dijem zaupal ansambel. Jarica je sicer narodnozabavni an-
sambel, v katerem je šest članov, vsi pa prihajajo iz okolice 
Sevnice. Sestavljajo ga: Jure Pajk, Dejan Drstvenšek, Jože 
Bašič, Primož Kranjc in Roman Strlekar.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke Odlična kava, izbrani čaji, slaščice iz naravnih sestavin in dnevno sveži sendviči. 

Za prijetne trenutke v starem 
mestnem jedru Krškega.

ALURO d.o.o, Cesta krških žrtev 37, Krško, 8270 Krško

1.-3. nagrada:  tortica po izbiri za dve osebi
4.-6. nagrada:  panacota za dve osebi
7.-10. nagrada:  sladki lonček za dve osebi
11.-13. nagrada:  dnevno sveži sendvič
14.-15. nagrada:  kava ali čaj za dve osebi

Geslo križanke pošljite do četrtka, 30. januarja, na naslov: 
Posav ski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da 
so njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavlje-
ni in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zako-
nodajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

KAVARNA ZVEZDA
ALURO D.O.O., CKŽ 37, 8270 KRŠKO

Geslo 1/2020 številke:

VSAK DAN JE LAHKO 
DRUGAČEN

Nagrade, ki jih podarja Oštarija Margareta, prejmejo:
1. nagrada:  mehiška plošča za dve osebi; 
 Milena Černelič, Brežice
2. nagrada: dve pici po izbiri; Viktor Kolman, Sevnica
3. nagrada: tiramisu za dve osebi; Anton Pleterski, Senovo

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

• Špela Mrakič, Prušnja vas 
– dečka,

• Urška Ribič, Gunte – 
deklico,

• Janja Uhernik, Veniše – 
dečka,

• Anita Žulič, Zabukovje nad 
Sevnico – dečka,

• Maša Milovac, Zagreb – 
dečka,

• Nika Motore, Drožanje – 
dečka,

• Manuela Hudorovič, 
Gazice – dečka,

• Adriana Kukec, Križ – 
dečka,

• Katja Vovčko, Arto – 
deklico,

• Shqipe Duraku Shehu, 
Krško – 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

Katherine Juliana Lambur iz St. Louisa (ZDA) in Uroš 
Močivnik iz Leskovca pri Krškem, 21. december 2019, 
mestni park Krško (foto: Maja Peranović, Fotografika 
Boštjan Colarič s. p.)

poroke

• Nia Maruša Jelen in 
Adrijana Lorber, obe iz 
Brežic,

• Gregor Božič z Dolnjega 
Brezovega in Susan 
Yenifer Ruiz Milla iz 
Peruja.

ČESTITAMO!

• Monika Turk, Pavla vas – 
deklico,

• Kaja Fuks, Zdole – dečka,
• Maruša Stritar, Veliki 

Podlog – deklico,
• Marjanca Zakošek, 

Kostanjek – deklico,
• Aleksandra Lepej, Trebež 

– dečka,
• Barbara Škoda, Drnovo – 

deklico.

ČESTITAMO!

Akademija

INFO in PRIJAVA
perpetuumjazzile.si/akademija
040 / 750 - 345 (Darja Dobršek)
akademija@perpetuumjazzile.si

RADEČE – 28. decembra 2019 sta na Občini Radeče 50 let sku-
pnega življenja proslavila zakonca Alojzija Cvetka in Mihael Ku-
nej. Zakonca sta ob prisotnosti župana Tomaža Režuna, ki je kot 
pooblaščenec za sklepanje zakonskih zvez potrdil zakonsko zve-
zo, strokovne sodelavke Katja Čeč, predsednice Društva upoko-
jencev Radeče Jožefe Novak ter sekretarja Območnega združe-
nja RK Vlada Marota s sodelavci, svojcev in prijateljev sklenila 
jubilejno zlato poroko.
Njuna skupna pot se je začela 27. decembra 1969. Spoznala sta 
se na proslavi ob 1. maju na Lisci. Cvetka je že vse življenje Rade-
čanka, ženin pa prihaja s Pokleka pri Podsredi. Mihael je že med 
zaposlitvijo veliko delal za Rdeči križ, kjer pomaga pomoči pot-
rebnim že 40 let. Nevesto veselijo ročna dela: vezenje, pletenje 
in šivanje. Zakonca imata tri hčerke, pet vnukov in eno pravnuki-
njo. Sedaj kot upokojenca uživata v svoji obnovljeni hiši v Staro-
grajski ulici v Radečah ter upata, da jima bo zdravje dobro služi-
lo. Vseskozi sta aktivna pri načrtovanju novih poti, tudi na daljno 
Nizozemsko, kjer živi ena izmed njunih hčera, in ta del Evrope na 
sploh. Ob obnoviti zakonske zveze sta prejela zlatnik Občine Ra-
deče, zlatoporočno listino in šopek. Izrečene so bile tudi iskrene 
čestitke vseh prisotnih, pevci ter violinistki pa so jima polepšali 
že tako svečan in lep dan.   Vir: Občina Radeče

Zlata poroka zakoncev Kunej

Zlatoporočenca z županom in hčerkami

Perpetuum Jazzile se je od-
ločil, da bo svojo dejavnost 
razširil tudi na izobraževa-
nje, zato so odprli Akademi-
jo Perpetuum Jazzile. Vsa leta 
se pridno izobražujejo pri sve-
tovno znanih učiteljih, zato že-
lijo znanje o ritmični vokalni 
glasbi predati tudi naprej. Po-
leg petja in ritma bodo otro-
ke učili beatbox, koreografijo, 
petje na mikrofon, nastopa-
nje … Program akademije so 
že predstavili znanim sloven-
skim glasbenikom, s katerimi 
se dogovarjajo o prihodnjem 
sodelovanju z vpisanimi ot-
roki. Februarja bodo začeli s 
pilotnim projektom z osnov-
nošolci 2. in 3. triade in zače-
li bodo prav pri nas v Krškem, 
s štirimi šolami krške občine. 
V sodelovanju z obema osnov-
nima šolama v Krškem ter šo-
lama v Leskovcu pri Krškem 
in na Senovem bodo otroke 
pripravljali na nastop v juni-
ju pod imenom Perpetuum 
Jazzile Junior Krško. Nastop 
bodo posneli in objavili na 
vseh družabnih omrežjih, vi-
deo bo tudi promocija pro-
grama Akademije Perpetuum 
Jazzile za osnovne šole, s ka-
terim bodo pričeli v šolskem 
letu 2020/21. Projekt bodo 
predstavili in vanj vpisovali 
v torek, 4. februarja, v popol-
danskih urah na vseh omenje-
nih šolah. Vabljeni k vpisu!

Perpetuum 
Jazzile vabi 
otroke

ŽUPEČA VAS – Tretjega decembra je najstarejša prebivalka Župe-
če vasi, gospa Marija Kaplan, slavila 90. rojstni dan. Ta dan so jo 
obiskale predstavnice projekta Starejši za starejše ter predstav-
niki krajevne organizacije združenja borcev za vrednote NOB, 
društva upokojencev in društva izgnancev. Vsak je prinesel skro-
mno darilo, slavljenka je bila tolikšne pozornosti izredno vesela 
in že hiti novim izzivom naproti, saj je še vedno dovolj pri močeh, 
da skrbi zase, vsak dan prebere Delo in druge časopise ter najde 
čas za vse, ki potrkajo na njena vrata. Zgodaj je izgubila moža in 
se je bila primorana sama prebijati skozi življenje. Ko so jo nesli 
h krstu, so se botri napili in jo krstili za Martina. Tako se je nje-
no življenje začelo kot 'hec', dobra volja se je posledično še ved-
no drži. Ob njenem življenjskem jubileju so ji sorodniki pripra-
vili veliko zabavo v restavraciji Štefanič v Brežicah.  N. Tošič

90 let najstarejše Župečanke

90-letnica Marija Kaplan je bila obiska in pozornosti 
predstavnikov različnih organizacij zelo vesela.

KRŠKO – Adam Vahčič je 7. januarja v družinskem krogu pra-
znoval 90-letnico. Rodil se je na Libni, z izvoljenko Zofko, ki jo je 
spoznal na mladinskem sestanku v Dolenji vasi, pa sta si ustvari-
la družino in si postavila hišo na 
Vidmu v Krškem. Rodila sta se 
jima sinova Adam in Milan. Po 
odsluženi vojaščini se je vrnil v 
službo na Elektro Krško, kjer je 
tudi dočakal upokojitev. Z ženo 
sta leta 2012 obeležila biserni 
zakonski jubilej. Razveseljuje-
jo ju številni vnuki in pravnuki. 
Na 90. rojstni dan sta mu sinova 
skupaj z vnuki pripravila posebno presenečenje in obenem roj-
stnodnevno darilo, saj so organizirali družinsko srečanje v gos-
tišču Štirica, ki je blizu Doma starejših občanov v Krškem, kjer 
je nastanjena njegova žena, saj brez nje ni želel praznovati, zato 
je bilo presenečenje zanj še popolnejše. Ob visokem jubileju so 
mu čestitali tudi predstavniki različnih društev in sindikalisti.
  M. H.

Praznoval je skupaj z ženo

Adam Vahčič z ženo Zofko (fo-
to: osebni arhiv)

CERKLJE OB KRKI – V vrtcu Pikapolonica pri OŠ Cerklje ob 
Krki so se strokovne delavke pod vodstvom vzgojiteljice Katje 
Mavrin odločile, da bodo v šolskem letu 2019/2020 otrokom 
pripravile dve lutkovni predstavi. Prvo predstavo so otrokom 
podarile v času prazničnega decembra. Naslednjo predstavo, 
prav tako v izvedbi vzgojiteljic vrtca, si bodo otroci lahko 
ogledali proti koncu šolskega leta. K. Mavrin
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne 
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

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

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

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

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

zahvale, spomin

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 
20a, vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od  
9. do 11. ure in naročite male oglase, zahvale, vošči-
la ter druge naročene objave ali si ogledate in naro-
čite knjige založbe Neviodunum. 

 Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 
sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 

Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.

SPOMIN

JOŽE MOLAN

26. januarja je minilo pet let,
odkar nas je zapustil naš dragi 

Pogrešamo te!

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni …

Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni …

Nasmešek tvoj nikoli v nas ne bo zbledel,
tvoj obraz v spominu nam večno bo živel.

z Malega Vrha.

SPOMIN

FRANC CIZL

23. januarja sta minili dve žalostni leti, odkar 
nas je zapustil dragi mož, ata in stari ata

Žalujoče: žena Jožica, hčerka Jasna in vnukinja Sandra

Dve leti je, odkar te ni,
a v mislih vedno z nami si.

Hvala vsem, ki obstojite ob njegovem grobu in mu prižgete svečko. 

z Bojsnega.

SPOMIN

JOŽE ŠTARKL

11. januarja je minilo 5 let, 
odkar ni več med nami naš dragi

Vsi njegovi

Hvala vam, ki postojite ob njegovem grobu in mu prižigate sveče.

iz Trebeža.

ZAHVALA

FANIKE JAZBEC

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

Žalujoči: vsi njeni

Srce je omagalo,
dih je zastal,

a nate, mama,
večno spomin bo ostal.

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

Posebna zahvala duhovnikoma za lepo opravljen pogreb, komunali 
za organizacijo pogreba, pevcem, trobentaču ter vnuku Gregorju in 
ge. Štefki za besede slovesa.

s Čanja

MARTINA VRHOVŠKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a nate večno

spomin bo ostal.

Ob izgubi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjene sveče in denarno pomoč. Zahvala g. 
župniku, pogrebni službi Žičkar in trobentaču za zaigrano melodijo.

s Križaja

ROK ŠPILER

SPOMIN

Žena Andreja, hčerka Kim, oče Franc,
sestra Biserka z družino, tast Nejc in tašča Manca

Rok,
v naših srcih

si večen.

24. januarja bo minilo 20 let,
odkar je zapustil ta svet

Hvala vsem, ki ga nosite v srcih.

SPOMIN

STANISLAV KOZOLE
23. januarja pred dvajsetimi leti nas je tiho in za vedno zapustil

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.
Vsi njegovi

iz Lokev pri Brestanici.

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so

razdalje, kraj in čas.
(Mila Kačič)

OSMRTNICA

FRANC ŠEKORANJA – SINE

Sporočamo žalostno vest,
da je v 69. letu starosti umrl

Pogreb bo v petek, 24. januarja, ob 15. uri 
na pokopališču na Bizeljskem. 

Žara bo od četrtka, 23. januarja, od 16. ure dalje
v tamkajšnji mrliški vežici.

Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

z Bizeljskega.

Odziv na članek Za ministra bi bila 
vrnitev PU v Krško nesmiselna! 
(Posavski obzornik št. 26, 19. 12. 2019)

Kot je bilo v članku zapisano, je 9. decembra na Občini Krško pote-
kalo delovno srečanje članov Sveta regije Posavje in poslancev iz 
Posavja v Državnem zboru z ministrom za notranje zadeve Boštja-
nom Poklukarjem, na katerem je bilo govora predvsem o romski in 
migrantski problematiki ter cestnih povezavah proti Celju in Hra-
stniku, kar so vsekakor zelo aktualna vprašanja, na katera ves čas 
opozarjamo tudi v Slovenski nacionalni stranki. V nadaljevanju je 
bilo omenjeno, da so udeleženci govorili tudi o propadanju stavbe 
nekdanje policijske uprave v Krškem in da minister ideje o vrnitvi 
uprave v Krško ocenjuje kot nesmiselne.
V zvezi s tem bi želel pojasniti, da je do srečanja v Krškem prišlo 
na mojo pobudo, kar je minister na samem sestanku tudi omenil. 
Že ob začetku mojega poslanskega mandata sem namreč ministra 
opozoril na problematiko stavbe in kot eno prvih vprašanj posta-
vil možnost vračila policijske uprave v Krško, kajti pri tem ne gre 
le za vprašanje PU, pač pa za vprašanje siromašenja regije Posavje. 
Ker sem delal v lokalni politiki, mi je ta problematika znana že kar 
nekaj časa, sicer pa sem prav pred tem sestankom pogledal v Posa-
vski obzornik, ki ga je mogoče brati tudi na spletu, in iz njega je raz-
vidno, da so se poskusi odvzema tedanje Uprave za notranje zade-
ve dogajali že pred 22 leti. Vendar je tedanja politika stopila skupaj 
in to preprečila. Upirali smo se vse do znanega leta 2011, ko nam 
je Policijsko upravo vzela Pahorjeva vlada, ki ji je pomagal izdaja-
lec – naturalizirani Krčan Damjan Lah, znan po tem, kako je služil 
ministrici Kresalovi. Kolikor sem slišal, so nanjo tedaj pritisnili iz 
Novega mesta, kjer so imeli zgrajeno preveliko stavbo, ki jo je bilo 
treba napolniti. Je pa tudi jasno, da je šlo za slabitev regije Posavje, 
ki je bila zaradi dolgoletne vladavine strank desnega pola ves čas 
trn v peti levim vladam. Po eni strani je tega bila kriva tedanja po-
savska politika, ker je bila preslabotna, po drugi pa neverjetna ne-
umnost države, ki je omogočila, da regija s tako velikim številom 
pomembne infrastrukture in objektov državnega in celo mednaro-
dnega pomena nima lastne policijske uprave.
Ne bom šel v podrobnosti, vendar kljub trditvam tistih, ki priprav-
ljajo odgovore na naša vprašanja in na vprašanja novinarjev iz Po-
savja, trdim, da stanje varnosti na našem območju ni enako, kot je 
bilo prej. Vem, da so tu ostale policijske postaje in vse drugo, a ljud-
je vedo, da je prometne policije opazno manj. Saj ne, da si je želi-
jo več, a zlasti ko se iz višje ležečih krajev iz svojih vikendov vozijo 
v dolino, tam, kjer so prej stali policisti vsaj vsak drugi vikend, jih 
zdaj vidijo nekajkrat v letu. A to je še najmanj, bolj hudo je to, da 
se nam kriminal razrašča pred očmi, da je težko verjeti, a gre za 
trgovino z orožjem, drogami in celo prostitucijo. V Državnem zbo-
ru sem o tem že govoril. Zdaj lahko dodam še vandalizem v mestih, 
kjer je šele začetek, samo opozarjam (na šoli na Vidmu itd.), ali gre 
za vpletenost priseljencev, še ne vem, je pa v zvezi s tem pričakova-
ti še hude težave, ker država ne ukrepa pravočasno glede integra-
cije teh ljudi. Najbolj konkreten primer glede stanja s policijo je bil 
opisan oktobra v Posavskem obzorniku, kjer je vodja krških poklic-
nih gasilcev lepo povedal, da morajo gasilci marsikdaj opravljati 
delo namesto policistov. Kolikor vem, tega doslej še ni nihče zanikal!
Sicer ministru ne moremo oporekati, da nima posluha za naše te-
žave, a pomembni so konkretni rezultati. Nekaj so številke, ki jih 
ministru pripravljajo službe, v katerih pa so ljudje, ki ne živijo tu-
kaj, ali pa tisti, ki imajo interes, da uprava ostane v Novem mes-
tu, drugo pa je praksa in občutek ljudi, ki tu živimo. Vem, da ne gre 
preko noči, a nekaj je treba storiti, v prvi vrsti velja to za posavske 
župane in politike.
 Dušan Šiško, poslanec v DZ RS, Krško

prejeli 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 odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Pošiljatelj soglaša, da se njegovi osebni 
podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika. Objavljeni 
prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.
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ZAHVALA

MARIJE LIPEJ – MINKE

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

svakinje in dobre sosede

Žalujoči: hčerka Marica z družino in ostalo sorodstvo

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše in denarno 
pomoč. Hvala g. župniku Romanu Travarju za lepo opravljen obred 
ter g. Žagarju za prebrane besede ob slovesu. Hvala sodelavcem 
OŠ Globoko in OŠ Koprivnica za podarjene sveče in topel stisk 
roke. Hvala g. Žičkarju za lepo opravljen pogreb, pevcem za zapete 
žalostinke in izvajalcu Tišine Robertu Žvegliču. Hvala GD Dečno selo 
za organizacijo pogreba in vsem gasilskim tovarišem in tovarišicam 
za zadnji poklon. Hvala Okrepčevalnici Štritof za gostinske usluge ter 
vsem, ki ste nam nudili kakršno koli pomoč, pa vas nismo posebej 
imenovali.
Ohranimo jo v lepem spominu.

iz Glogovega Broda 18

ZAHVALA

DARKO BUKOVINSKI
Mnogo prezgodaj je odšel ljubljeni mož in oče

Diana, Kaja, Tomaž

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I’m gathered safely in 

Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love

(L. Cohen)

Vsem, ki ste nam v teh trenutkih pomagali, stali ob strani, 
se iskreno zahvaljujemo.

ZAHVALA

ŽELJKA JELERJA
Ob boleči izgubi našega dragega

Vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

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

ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,

bolečina in samota sta pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naši srcih ti živiš.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem ter društvu Sožitje iz Krškega za tolažilne besede in tople 
stiske rok.

Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in našega 
Željka pospremili na njegovi prerani zadnji poti.

z Dobrave

ZAHVALA

ALOJZA KUNEJA

Ob boleči izgubi dragega
sina, brata in nečaka

Žalujoči: mama Marija, sestri Angela in Marinka
ter nečakinja Mojca z družino

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu stopite,

pomislite, kako trpel sem,
in večni mir mi zaželite.

se zahvaljujemo za podarjene sveče in sv. maše, še posebej pa osebju 
Doma starejših občanov Krško za prijaznost in nego. Hvala pevcem z 
Rake, g. župniku Janezu Turinku in pogrebni službi Kostak.

z Velikega Kamna

ZAHVALA

LOJZETA TOMAŽINA

Ob nenadni in boleči izgubi našega
dragega moža, očeta, dedija, brata, strica, 

bratranca, tasta, svaka in prijatelja

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, sv. maše ter 
za vso denarno in ostalo pomoč.
Hvala spoštovanemu gospodu župniku Ludviku Žagarju za darovano 
mašo in iskrene besede, vsem gasilcem in govorniku za poslovilni 
govor, pogrebni službi Žičkar in pevcem za ganljivo zapete pesmi.
Hvala vsem, ki ste sočustvovali z nami in ga pospremili k njegovemu 
zadnjemu počitku.

Žalujoča: žena Zdenka in sin Boštjan z družino

iz Gorenje vasi

Prijatelj, poglej,
to ogenj je moj,

to plamen je tvoj.
Pustiva goreti mu večno – ne le nocoj.

ZAHVALA

NEŽE BABIČ

Ob izgubi naše drage žene, mame, 
stare mame, tašče in tete

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
tolažilne besede, topel stisk rok, podarjeno cvetje in sveče.
Zahvala tudi bolnišnici Brežice, pogrebni službi Žičkar in gospodu 
župniku Mitju Markoviču za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

z Raven pri Zdolah.

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a nate večno

spomin bo ostal.

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje
in sveče ter vso drugo nesebično pomoč.

z Mrtvic 13

Ob boleči nenadni izgubi našega
očeta, dedka, brata in strica

Žalujoči: vsi njegovi

STANKA LUŽARJA

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna 
zahvala gre osebni zdravnici in patronažnim sestram ZD Krško. 
Hvala gospodu župniku za opravljen obred in čutne besede slovesa. 
Zahvala tudi izvajalcu pogrebne storitve in pevkam za ganljive pesmi 
slovesa. 

z Zdol.

7. januarja smo se na pokopališču na Zdolah 
poslovili od drage mame, babice in prababice

Žalujoči: vsi njeni

ANTONIJE
 SLIVŠEK 

ZAHVALA

z Dovškega pri Senovem.

IVANA CEHTETA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
sočutne objeme, tolažilne besede, tople stiske rok, podarjeno cvetje, 
sveče, svete maše in denarne prispevke.

Ohranili te bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

V ponedeljek, 6. januarja 2020,
smo se na dovškem pokopališču poslovili

od našega ljubečega moža, atija, dedija,
tasta, bratranca, svaka in dobrega soseda

ZAHVALA

STANISLAVA 
UNETIČA

se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem za izre-
čena sožalja, sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala Ivanu Urban-
ču za poslovilni govor, g. župniku, VTD Gadova peč, pogrebni službi 
Žičkar, pevcem in glasbeniku za zaigrano Tišino, PGD Pirošica in go-
stilni Gadova peč. Zahvala Jožici Pavlovič, Anji Poldan, nečakinji Darji 
in Jožici za pomoč v mrliški vežici. Posebna zahvala snahi Dini za nese-
bično pomoč in iskrena hvala vsem tistim, ki ste kakor koli pomagali. 

Žalujoči: vsi njegovi

Ob mnogo prerani izgubi moža in očeta

ZAHVALA

iz Kapel 10 b.

MATJAŽA SMERDEJA
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakor koli pomagali in nam v 
težkih trenutkih žalosti stali ob strani. Hvala vsem za iskren stisk roke, 
besede tolažbe, darovane sveče in denarno pomoč. Vsem in vsakemu 
posebej hvala, da ste se v tako velikem številu poklonili njegovemu 
spominu. 

Vsi njegovi

27. 12. 2019 smo se mnogo prezgodaj 
poslovili od našega dragega 

Bilo je samoumevno,  
da smo se pogovarjali, 

skupaj razmišljali in se smejali. 
Vse je bilo samoumevno, 

samo konec ne.

ZAHVALA

IVANA FELICIJAN

22. decembra 2019 si v Bogu zaspala,
24. decembra 2019 pa k atu odpotovala, 

draga naša mama

Žalujoči: vsi njeni

Prišel je čas, ko tvoje izmučeno srce
želelo je le spati, v sen večni potovati,

s tabo smo bili vsak dan in želimo ostati.

V tem času nismo ostali sami, srčnost in dobroto ste nam izkazali 
sorodniki, številni iskreni prijatelji, znanci, sosedje, vaščani, bivši 
sodelavci in drugi, ki ste mamo poznali. 
Zahvaljujemo se vam za izkazano sočustvovanje, podarjeno cvetje 
in sveče, izražena ustna in pisna sožalja, darove za svete maše 
in potrebe cerkva sv. Miklavža v Velikem Podlogu in sv. Marka v 
Cerkljah ob Krki ter spremstvo na njeni zadnji poti. Posebna zahvala 
velja župnikoma g. Ludviku Žagarju, g. Janezu Žaklju ter sestram 
usmiljenkam iz Cerkelj ob Krki, posebno sestri Marinki za pomoč 
pri negi in številne obiske v domu upokojencev. Velika zahvala gre 
tudi kolektivu Doma upokojencev Brežice za sprejem in vso oskrbo 
v času bivanja v domu. Hvala tudi pogrebni službi Žičkar in vsem 
tistim, ki jih posebej nismo imenovali.

s Pristave pri Leskovcu 22.

ZAHVALA

se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti
in jo boste ohranili v lepem spominu.

Ob izgubi naše drage

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE KNEZ
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Prodam skoraj nerabljen pre-
kopalnik Marko (Briggs 675) 
in snežno frezo Muta na 2 vi-
jaka. Krško. Tel.: 031 319 088 

Prodam traktor Tomo Vinko-
vič, letnik 1994. Zraven spa-
dajo priključki: kibla, mulčar 
in plug. Tel.: 040 671 997

Prodam motorno žago Solo 
635. Zraven dam še novo ve-
rigo. Cena 120 €. 
Tel.: 031 249 582

Prodam vinogradniški trak-
tor John Deere 5510N, letnik 
2002, in kotel za žganjekuho, 
60 litrov. Tel.: 041 581 651

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

Prodam suhe okrogle bale 
sena in otave ter težjega pra-
šiča. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 397 434

Ugodno prodam hlevski gnoj, 
konjski (možna dostava), in 
vilice za prenos bal (enojne in 
dvojne). Tel.: 041 813 159

Prodam kolje za vinograd, paj-
ek SIP, zgrabljalnik sena in sa-
dilec krompirja. 
Tel.: 030 694 956

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

Prodam suha kostanjeva drva, 
kratko žagana. 
Tel.: 051 477 243

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

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

Kupim mlado kravo, dobro 
mlekarico, ali brejo telico. 
Tel.: 031 312 613

Prodam 2 breji mladici krško-
poljske pasme in pujske krško-
poljce, težke od 20 do 60 kg, 
ekološka reja. Možnost dosta-
ve. Tel.: 051 339 593 

Prodam kravo simentalko, 
staro 4 leta. Tel.: 070 701 088

Prodam dva bikca limuzin, ro-
jena 2. 10. in 9. 10. 2019. Sta 
zelo lepa. Cena za enega je 700 
€. Tel.: 070 820 330

Krškopoljca, 40–80 kg, pro-
dam. Tel.: 051 634 338

Prodam prašiča, težkega oko-
li 200 kg, in telico simentalko, 
staro 12 mesecev, za nadaljnjo 
rejo. Tel.: 051 483 103

Prodam prašiče, težke 180–
200 kg (lahko tudi polovice), 
mast in ocvirke. 
Tel.: 041 565 142

Prodamo prašiče, težke od 70 
kg naprej in od 110 do 250 kg, 
hranjene z domačo hrano, za 
zakol ali nadaljnjo rejo. Tel.: 
07 49 56 375 ali 031 401 973

Prodam prašiče, težke od 40 
kg naprej, in prašiča, težkega 
okoli 160 kg, po ugodni ceni. 
Tel.: 031 768 569 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

Prodam prašiča, težkega 180 
do 200 kg, (okolica Dobove). 
Tel.: 07 49 67 250 ali 031 346 
625

Prodam teličko limuzin, staro 
3 mesece, možna dostava. 
Tel.: 041 525 628

Aprila prodam čebele v 9 AŽ 
panjih z lanskimi maticami. 
Tel.: 041 811 711

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam peč za centralno kur-
javo, rabljeno eno zimo, še v 
garanciji. Tel.: 07 49 56 073

Prodam vgradni pomivalni 
stroj Gorenje, malo rabljen, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 61 211

RAZNO 

Nudimo delo na domu kot 
skrbniki strank v reklam-
nem marketingu. Tel.: 041 
680 668, Društvo Herba 
Nova, Cesta 4. julija 8, Krško

Prodam elektronsko pasjo 
ovratnico, idealni pripomoček 
pri šolanju vašega psa. Cena 50 
€. Tel.: 041 545 102 

Kupim prenosni rabljeni raču-
nalnik, prodam električni olj-
ni radiator. Tel.: 031 467 795

STIKI

60-letni iz okolice Krške-
ga, urejen, preskrbljen, išče 
žensko za resno zvezo. 
Tel.: 040 848 190

75-letni iščem žensko za skup-
no življenje. Sem nekadilec, ne 
pijem alkohola, imam svoje 
stanovanje. Pokliči, pri meni ti 
bo lepo. Tel.: 07 49 22 511

Fant 40-ih let, z manjšo kme-
tijo, bi rad spoznal dekle. Rad 
imam otroke. Tel.: 051 477 243
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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 mešana drva, ugo-
dno. Tel.: 051 423 092

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava. 
Tel.: 031 594 663

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

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

Prodam frankinjo, cviček in 
belo mešano. Cena zelo ugo-
dna. Tel.: 031 822 242

Prodam vino modre frankinje 
in belo mešano. 
Tel.: 040 796 835

Prodam rdeče vino, cena 1 
€/l. Tel.: 041 223 957

Prodamo vino: mešano, rdeče 
in belo, frankinjo ter zweigelt. 
Možna dostava. 
Tel.: 031 657 195

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžine 2 m. Cena 1,20 
€. Tel.: 031 439 645

ŽIVALI

Prodam junca LS, starega 21 
mesecev, in teličko ČB/LIM, 
staro 16 tednov. Cena ob ogle-
du. Tel.: 051 337 467 

obzornikova oglasna mreža

Oddam njivo (52,20 ara) v 
Brezini, parcelo vrtičkarjem 
in kosilnico Figaro prodam. 
Tel.: 031 232 945

3-članska družina išče v Kr-
škem ali okolici hišo ali stano-
vanje za najem. 
Tel.: 070 350 717

Prodam vikend, okolica Rake. 
Tel.: 041 433 103

Brežice, želežniška postaja – v 
najem oddamo lokal, prime-
ren za frizersko ali podobno 
dejavnost. Tel.: 041 798 961

Morje, Vodice - Srima, pro-
dam opremljeno stanova-
nje v pritličju (5 ležišč) 
37,75 m2 + balkon + terasa 
s kolesarnico (74.500 €). 
Tel: 041 351450

AVTOMOBILIZEM
Prodam Volkswagen Caddy 
2.0 TDI, dizel, 4 motion, 4x4 
pogon, letnik 2012, prevože-
ni 154.000 km. Cena 10.500 
€. Drugi lastnik. 
Tel.: 031 785 838, Blaž 

Prodam osebni avto Volkswa-
gen Golf karavan, letnik 2015, 
1. lastnik, dobro ohranjen. 
Tel.: 040 343 113

KMETIJSTVO
Prodam 12 suhih bal prve koš-
nje (25 €), 6 bal lucerne (40 €) 
in vakuumsko črpalko za cis-
terno Creina, 2200 l (150 €). 
Tel.: 031 784 860 

NEPREMIČNINE
Na Križah (okolica Brežic) 
prodam manjšo kmetijo s sta-
rejšo hišo in gospodarskim po-
slopjem, cca. 2 ha, na lepi sonč-
ni legi. Tel.: 040 816 575

Prodamo starejšo hišo v Do-
bovi s pripadajočim gospo-
darskim poslopjem in njivo. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 971 672

Prodam stavbno zemljišče 
(4.400 m2) na Narplju pri Kr-
škem, ob glavni cesti. 
Tel.: 041 937 867

Zelo ugodno prodam sonč-
no parcelo velikosti 29 
arov, z vinogradom (200 
trt) in odličnim cestnim 
dostopom v Cerini. Tel.: 
070 878 746

Za 3.500 € prodam meša-
ni gozd, 42,05 ara, na lokaci-
ji Globelo (k.o. Veliki Podlog). 
Tel.: 031 341 754

Prodam 2 gozdni zemljišči, 
UE Krško. Številki parcele sta 
2158/3 (4111 m2) in 2060/15 
(4115 m2), za 6.000 €. 
Tel.: 040 789 289

Oddam enosobno stanovanje 
v okolici Krškega. 
Tel.: 051 483 103

Prodam apartma pri Šibeniku, 
36 m2, pritličje, 20 m do mor-
ja, terasa 12 m2, vrt, parkirišče, 
88.000 €. 
Tel.: +385 916 187 823 

OBNOVA KOPALNIC 
Čiščenje odtočnih cevi

Izvedbe in popravila strojnih instalacij
(vodovod, ogrevanje, itd.)

www.valinstall.si
info@valinstall.si

041 813 085
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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. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovar-
jamo za avtorsko delo posredovanih vsebin 
in fotografij. Stališča, izražena v kolumnah 
in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne 
izražajo nujno stališča uredništva. Imetnik 
materialnih avtorskih pravic avtorskih del 
v Posavskem obzorniku so Zavod Nevio-
dunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja 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: 27.400 izvodov

 

Naslednja številka (3/2020) bo izšla v 
četrtek, 6. februarja 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 30. 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.

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!

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Sprejemamo naročila za bele 
kilogramske piščance, ki bodo v 
prodaji v soboto, 29. februarja. 

Rjave, grahaste in črne jarkice pa 
dobite od 29. februarja dalje vsak 

delavnik po 18. uri.
Nudimo vam tudi prašiče za 

nadaljnjo rejo ali zakol. 031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo vas, 
da je zaradi omejene količine  

belih kilogramskih piščancev, 
NAROČANJE OBVEZNO, 

na voljo bodo v soboto, 29. 2. 

Mlade rjave in grahaste 
jarkice pred nesnostjo si 

lahko priskrbite vsak delavnik 
od 3. 2. med 16. in 17. uro.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Agro-Ciglar d.o.o., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega obvešča
cenjene stranke, 
da bodo na zalogi 

VSAK ČETRTEK enodnevni 
beli piščanci za meso in 

31. JANUARJA enodnevne 
grahaste in rjave jarkice 
lahkega in težkega �pa.

Naročila sprejemamo 
na tel. št. 07 49 73 190 

ter 031 676 724.

Ponujamo delo terenskega anketarja 
(s. p./podjemna pogodba).

Zadolžitve anketarja (m/ž) vključujejo zbiranje podatkov pri 
gospodinjstvih, spoštovanje rokov in usposabljanje. Za izvajanje 
anke�ranja sta nujna lastno prevozno sredstvo in vozniški izpit.

Prijave sprejemamo na anketni-studio.surs@gov.si.

www.stat.si

Statistični urad Republike Slovenije kot glavni izvajalec dela na področju 
državne statistike k sodelovanju vabi posameznike, ki jih veseli delo z 
ljudmi, so komunikativni, vestni in organizirani.

BREŽICE – Kolektiv Glasbene šole Brežice je po tradiciji tudi 
minulo leto sklenil s tremi božično-novoletnimi koncerti. 

15. decembra so veliko dvorano v Termah Čatež poleg doma-
činov napolnili tudi gostje term, ki so srčno uživali v predva-
janem glasbenem repertoarju vrhunskih glasbenikov brežiške 
glasbene šole, ki sestavljajo orkestre in vokalno skupino Solzice.
Da si želijo stopiti v mogočne glasbene čevlje, so sedanji učenci 
glasbene šole potrdili 19. decembra, ko smo jih v dvorani šole 
spremljali v 19 točkah na glasbilih in v petju. Točke so pripra-
vili s profesorji – mentorji, mladi glasbeniki so bili za izvedbe 
nagrajevani z aplavzi, ko je bilo nemogoče odmisliti, koliko tru-
da, volje in vztrajnosti je bilo vloženo tako s strani učencev kot 
mentorjev, z neločljivo podporo staršev. 
Božično-novoletno poslastico so 23. decembra v dvorani šole 
nato ponudili nekdanji učenci. Z izbranim programom so se 
predstavili in navdušili Eliška Škaler (petje, klavir); Robert 
Petan (kitara, petje); Maja Weiss (petje, spremljava na kita-
ri Robert Petan, pri klavirju prof. Pierina Cavaliere Mršić); 
Tea Jeličić (klavir, 1. letnik Univerze za glasbo in upodablja-
jočo umetnost Graz, mentorica prof. dr. Zuzana Niederdor-
fer); Marcel Slakonja (bas, 2. letnik Konservatorija za glasbo 
in balet Ljubljana, mentor prof. Janko Volčanšek, pri klavirju 
prof. P. C. Mršić); Karlo Kočnar (kitara, Kraljeva akademija 
za glasbo London, mentor prof. Michael Lewin); Lara Rimac 
(mag. glasbe, violina, Akademija za glasbo Zagreb, mentorica 
prof. Susanna Yoko Henkel, pri klavirju prof. P. C. Mršić) ter 
Janez Hrastovšek (pozavna, Codarts Rotterdam) in Lenart 
Rožman (saksofon, Prins Claus Cons. Groningen). Spremljali 
so ju Miha Koretič – kitara, Dejan Hudoklin – bas kitara in 
Jakob Avsenak – bobni.
 N. J. S., foto: Foto Rožman

S tremi koncerti sklenili leto

Nastopajoči na koncertu nekdanjih učencev šole

KRŠKO – V soorganizaciji 
Kulturnega doma Krško in 
Valvasorjeve knjižnice Kr-
ško je 16. januarja v prosto-
rih kulturnega doma pote-
kal filmsko-literarni večer. 
V goste so povabili pisatelja 
Mateta Dolenca in filmskega 
režiserja Miho Čelarja. 

Poseben večer v dveh sklo-
pih so poimenovali Med pra-
vljicami in zapuščenim oto-
kom – iOtok in Kako dolg je 
čas. V zanimivem pogovoru, 
ki ga je vodil Žiga Kump, sta 
se predstavila oba gosta, ki sta 
zbranim odstrla skupno zgod-
bo, Mate Dolenc s svojo pisa-
teljsko izpovedjo, Miha Čelar 
z dokumentarnim filmom. Oba 
sta na svoj način ujela utrip 
na otoku Biševu. Pred pričet-
kom filmskega predvajanja je 
ena izmed obiskovalk pred-
stave prejela Dolenčevo sple-
tno knjigo, ki jo bo lahko brala 
preko portala Biblos e-knjige 
na spletu. 

Dolenc živi in piše v Ljubljani. 
Napisal je vrsto knjig, Jadra-

Knjiga in film o zapuščenem otoku 

nu in otoku Biševu je posve-
til osem knjižnih del. Pisatelj 
in režiser sta pozimi leta 2017 
in 2018 z ekipo na filmski trak 
ujela utrip otočanov Biševa ter 
zgodbe sproti predstavljala 
na spletni strani. Na ta način 
sta zbudila zanimanje več kot 
132 tisoč gledalcev iz desetih 
držav, tudi iz Slovenije. Celove-
černi dokumentarni film iOtok 
podaja razplet celotne zgodbe. 
Po besedah režiserja je govor 
o zadnjih trinajstih prebival-
cih otoka Biševo in njihovih 
prizadevanjih za ustanovitev 

mestnega odbora, ki bi otoku 
priskrbela pravni status ter ga 
zaščitila pred turistično inva-
zijo. 

Ob premieri je izšla Dolenčeva 
knjiga Kako dolg je čas. Pisa-
telj je povedal, da to niso obi-
čajne pravljice za otroke, am-
pak tudi za odrasle. Beseda je 
tekla še o minevanju, stara-
nju in časovnem kalupu. »Čas 
se ne konča, on je enak, mi se 
spreminjamo, nam čas hiti,« je 
še povedal Dolenc. 
 M. Hrvatin

Z leve: Žiga Kump, Mate Dolenc in Miha Čelar

DOLENJA VAS PRI KRŠKEM – 
28. decembra so pevke Žen-
skega pevskega zbora Prepeli-
ce iz Dolenje vasi pri Krškem v 
dvorani krajevnega večnamen-

skega doma z letnim koncer-
tom obogatile zaključek leta. 
Pod vodstvom zborovodkinje 
Mire Dernač Hajtnik so šte-
vilnim obiskovalcem predsta-
vile bogat izbor pesmi, od 
ljudskih, ponarodelih do zim-

Prepelice zapele ob zaključku leta
zelenih popevk in priredb, tudi 
prazničnim dnem primernih. V 
programu, ki ga je povezoval 
Samo Hajtnik, so poleg Prepe-
lic kot gostje nastopili tudi Ko-

ledniki z Rake z božičnimi pe-
smimi. Koncert so nastopajoči, 
katerim so se pri petju pridru-
žili tudi nekateri obiskovalci, 
zaključili s skupno pesmijo Al-
fija Nipiča Silvestrski poljub. 
Za presenečenje udeležencev 

je z obiskom poskrbel Boži-
ček, obiskovalci pa so si lah-
ko ob tej priložnosti ogledali 
tudi razstavo ročnih del članic 
KD Libna, s katerimi so okra-
sile pododrje, se ob prijetnem 
klepetu posladkali z domačimi 
dobrotami in družno nazdravi-
li prihajajočemu novemu letu.
 B. M./vir: M. Volčanšek, 
 foto: KD Žarek
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Pia je po besedah očeta Mi-
loša že pri dveh letih zna-
la postaviti figure na šahov-
nici, s to kraljevsko igro pa se 
je začela ukvarjati v prvem ra-
zredu osnovne šole v šaho-
vskem krožku pod vodstvom 
Hilmije Ahmatovića. Že v tis-
tem šolskem letu oz. po štirih 
mesecih je na državnem pr-
venstvu osvojila drugo mes-
to med dekleti do 8 let. Seve-
da jo je Ahmatović pritegnil 
tudi k treningom v šahovskem 
klubu. »On je velik entuziast in 
zna navdušiti mlade za šah in 
jih ima v vsaki generaciji zelo 
veliko,« pripomni Miloš. Uspe-
he oz. uvrstitve med prve tri, 
tudi zmage, je na šolskih in 're-
dnih' državnih prvenstvih ni-
zala tudi v naslednjih letih. Od 
leta 2012 dalje redno sodeluje 
tudi na evropskih in svetovnih 

prvenstvih, na mednarodnem 
prizorišču pa se je prvič vidne-
je izkazala leta 2015, ko je na 
šolskem svetovnem prvenstvu 
na Tajskem osvojila 16. mesto 
pri dekletih do 11 let. Težko 
bi našteli vse dobre rezultate 
na mednarodnih tekmovanjih 
in prvenstvih v minulih letih, 
dodajmo le, da je bila še pred 
omenjenim uspehom v Talinu 
lani na svetovnem prvenstvu 
v španski Salobreni peta v po-
spešenem in šesta v hitropo-
teznem šahu med mladinkami 
do 16 let. »Razlike med prvim 
in petim mestom so na teh pr-
venstvih minimalne, z zmago 
ali porazom v zadnjem kolu 
lahko zelo napreduješ ali pa 
zelo padeš,« pojasni oče Miloš. 

Kaj jo pritegne pri šahu, ki 
se marsikateremu mlademu 
zdi 'dolgočasna' igra? »Hm, o 
tem nisem nikoli razmišljala 
… Morda to, da se lahko vsa-
ka partija razplete drugače. 
Ko si že nekaj časa v tem, je 
tudi estetki užitek opazova-
ti in reševati različne pozicije. 
Pa zelo rada zmagujem,« odgo-
vori z nasmehom. V miselnem 
naporu, ki ga terja šah, uživa, 
čeprav se je po turnirjih včasih 
zahtevno vrniti v šolo, saj je po 

njih zelo utrujena. Kot je raz-
vidno iz njenih uspehov, ji bolj 
kot standardni šah (običajno 
90 minut + 30 sekund na po-
tezo, včasih še 40 dodatnih mi-
nut po 40. potezi) ležita pospe-
šeni (15 minut na igralca + 10 
sekund na potezo) in hitropo-
tezni (3 minute na igralca + 2 
sekundi na potezo), kar potrju-
je tudi oče Miloš: »Ta dinamika 
ji bolj leži. Gre za različne pris-
tope k igri.« Partije v standar-
dnem šahu znajo na višji ravni 
trajati tudi po štiri ure in zah-
tevajo tudi fizično dobro prip-
ravljene šahiste in šahistke.

Izjemna generacija 'termitk'

Seveda ne moremo mimo tega, 
da so v krškem šahovskem klu-
bu izrazito uspešna dekleta, že 
uvodoma omenjene 'termitke', 

med katerimi sta poleg Pie še 
Larisa Kuhar ter Tina in Ana 
Urbanč. Razen slednje so os-
tale tri letnik 2004 in so šaho-
vsko 'rasle' skupaj in v zadnjih 
letih krojijo vrh v slovenskem 
šahu med dekleti. »V šahu je 
še vedno več fantov, le v naši 
generaciji smo dekleta malo 
močnejša in primerljiva s fan-
ti,« pravi Pia, dijakinja 1. le-
tnika Gimnazije Vič v Ljublja-
ni. Poleg Ahmatovića sta za 
njen napredek in napredek 
'termitk' zaslužni še trenerja 
Smiljana Jurečič in Marjan 
Božič, zdaj skupaj z Lariso in 
klubskim kolegom Matejem 
Požunom med tednom treni-
ra pod vodstvom trenerja To-
nija Kosa, med vikendi pa pri 
hrvaškem trenerju Blažimir-
ju Kovačeviću. Tedensko tre-
ningu šaha nameni od deset do 
15 ur. Do kod sežejo njene am-
bicije? »Če bo šlo tako naprej, 
verjetno lahko dosežem naziv 
ženske velemojstrice, za kar je 
treba doseči rating 2300, mor-
da pa tudi naziv moškega vele-
mojstra, ki zahteva 2600,« pra-
vi. Glede rezultatov si je težje 
postaviti konkretne cilje, saj 
je odvisno od forme, razpo-
loženja in seveda konkuren-
ce. Letos so pred njo številna 

pomembna tekmovanja: ama-
tersko evropsko prvenstvo v 
standardnem šahu, mladinsko 
evropsko in svetovno prven-
stvo v standardnem šahu ter 
evropsko in svetovno prven-
stvo v pospešenem in hitropo-
teznem šahu. 

Ima status športnice, kljub 
temu pa je še vedno občasno 
deležna pripomb v stilu, ali je 
šah res šport. Sicer se ima za 
povsem običajno mlado dek-
le, ki ima nekoliko manj pro-
stega časa in nima običajnih 
počitnic, saj jih nameni za tre-
ninge in tekmovanja. Tudi za-
njo velja že skoraj pregovorna 
ugotovitev, da so šahisti in ša-
histke uspešni v šoli, pri čemer 
ni povsem jasno, ali ukvarja-
nje s šahom vpliva na uspeh v 
šoli ali je obratno. Ob šahu je 
v času osnovne 
šole tudi ple-
sala in se uči-
la igranja vio-
line v glasbeni 
šoli. »Violino 
je vzela tudi s 
sabo na držav-
no prvenstvo 
in vmes igrala 
za sprostitev,« 
vskoči Miloš, ki 
kot (ljubitelj-
ski) astrolog 
poudarja tudi 
pomen astro-
loškega biori-
tma pri Piinih 
zadnjih uspe-
hih. Bolj kot 
matematično 
v šahu išče estetsko popolnost 
oz. realizacijo izjemnih, tudi 
nenavadnih idej, pri čemer je 
zelo dobra, kot področje, na 
katerem še lahko napreduje, 
tako sama kot oče izpostavlja-
ta računanje oz. predvideva-
nje kombinacij, prihaja pa že 
na nivo, v katerem bo mora-
la več razmišljati o dolgoročni 
strategiji igre. 

Doma zelo malo šahirajo

Družina Ružič – Čebular (Piina 
mama je znana kostumografi-
nja Ina Čebular) je sicer šaho-
vska družina, saj sta se poleg 
Miloša in Pie v šahu preizkusi-
la tudi njena dva mlajša brata. 

Medtem ko se je Gašper usme-
ril v karate in igranje na bobne, 
Borut Jan še trenira in kaže 
potencial. »Za šah ni dovolj, 
da znaš računati in razmišlja-
ti, ampak je treba biti tudi bor-
ben in strasten, zelo pomemb-
na je tudi šahovska intuicija,« 
razmišlja oče Miloš in dodaja, 
da doma igrajo zelo malo, kar 
je za šahovsko družino pre-
cej nenavadno. Šahovsko oko-
lje doma sicer ni pogoj, da se 
nekdo razvije v dobrega ša-
hista, pomembna je predvsem 
brezmejna podpora staršev ob 
njihovem minimalnem vpleta-
nju v trenažni proces. »Nikoli 
se nisem z njo pripravljal na 
turnirje, vedno sem jo pustil, 
da se je sama, saj sem želel, da 
si razvije samostojnost,« pravi 
Miloš, zato tudi ni čudno, da se 
je odločila za šolanje v Ljublja-

ni, saj je zelo samostojno dek-
le. Šah zanjo ni le hobi, am-
pak način življenja: »Če bi bil 
le hobi, ne bi prišla daleč, tako 
pa je vse podrejeno šahu. Vsak 
dan je treba narediti nekaj za 
šah, pridejo pa tudi dnevi, ko 
sem preveč utrujena za to.« 
Sicer sta šahovsko področje v 
zadnjih letih zelo spremenila 
in popularizirala internet (npr. 
spletna stran chess24.com) in 
družabna omrežja, kjer je mož-
no spremljati najboljše svetov-
ne šahiste in šahistke ter se kaj 
naučiti od njih, pa tudi aplika-
cije, na katerih lahko kadarkoli 
in s komerkoli odigraš partijo.

 Peter Pavlovič

Šahistka Pia Marie Ružič

V šahu išče estetsko popolnost
KRŠKO, BRESTANICA – V Šahovskem klubu Triglav Krško se ponašajo s plejado zelo uspešnih mladih ša-
histk, t. i. termitk. Med njimi je tudi še ne 16-letna Pia Marie Ružič iz Brestanice, ki je v začetku decembra 
lani zmagala na evropskem prvenstvu za dekleta do 16 let v pospešenem šahu v estonskem Talinu, v hitro-
poteznem šahu pa je bila šesta. Z ljubeznijo do šaha jo je 'okužil' oče Miloš, tudi sam navdušen šahist.

Pia Marie ob osvojitvi naslova evropske prva-
kinje v pospešenem šahu (foto: osebni arhiv)

V očetu Milošu ima Pia Marie veliko oporo na šahovski poti, 
na šahovnici pa se pomerita le redko.

BISTRICA OB SOTLI – V prvem tednu po božično-novoletnih 
praznikih so učenci 7. do 9. razreda OŠ Bistrica ob Sotli pris-
luhnili pogovoru z nekdanjo učenko šole Dorotejo Juričan, 
ki so jo povabili, da jim predstavi svojo pot v Ameriko, ka-
mor se je odpravila na študij gledališke igre. 

Kot je sporočila Katja Kobe, 
prof. slo. in nem., se je Dorote-
ja v pogovoru spomnila svojih 
prvih izkušenj z gledališčem in 
igro, ki jih je doživela ravno na 
bistriški šoli. Po končani osnov-
ni šoli je izobraževanje nadalje-
vala na Srednji vzgojiteljski šoli, 
gimnaziji in umetniški gimnazi-
ji Ljubljana (dramsko-gledališka 
smer), kjer se je zaljubila v gle-
dališče in se po opravljeni avdi-
ciji odločila za študij v ZDA. Tre-
nutno obiskuje Santa Monica 
College v Kaliforniji. »Slišali smo 
lahko, kako izgleda njen običa-
jen dan, pokazala nam je foto-
grafije šole in mesta, kjer živi, 
ter nekaj utrinkov iz ene izmed 
njenih gledaliških predstav. Po-
vedala je, da jo navdušujejo pri-
jaznost Američanov, sprošče-

no vzdušje na fakulteti ter raznovrstna prehrana, saj je v mestu 
mogoče jesti vse, od italijanske do indijske hrane. Kljub števil-
nim možnostim, ki jih ponuja življenje v Ameriki, pa Doroteja 
svoj čas posveča predvsem študiju,« je zapisala Kobetova. Pred 
mlado Bistričanko je še zadnji semester študija, izobraževanje v 
smeri gledališke igre pa namerava jeseni nadaljevati na Califor-
nia State University Northridge. »Iz njenih besed smo lahko za-
čutili, kako zelo predana je gledališču in vsemu, kar je povezano 
z njim. Prepričala nas je, da je s trdim delom, vztrajnostjo, pogu-
mom in ljubeznijo mogoče uresničiti tudi na videz neuresničlji-
ve sanje,« je zaključila bistriška učiteljica.
 P. P./vir: OŠ Bistrica ob Sotli

Bistričanka na študiju v ZDA

Nekdanjo učenko je pozdravil tudi ravnatelj šole Bogomir 
Marčinković.

Doroteja Juričan

Pia Marie Ružič

w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

LISCA – Sevničan Stane Lunder (na fotografiji) je v letu 2018 
osvojil vrh Lisce 385-krat, v lanskem letu se je povzpel nanjo 
302-krat. Včasih je bil na Lisci celo trikrat v enem dnevu. »Imel 
sem zdravstvene težave in s hojo sem jih skušal omiliti. Z re-
dnim gibanjem mi je uspelo zdravstveno sliko popraviti, pa še 
počutje sem s tem izboljšal,« pove. Iz Krakovega na Lisco hodi 
eno uro, če izbere pot iz Sevnice čez Zajčjo goro, potrebuje uro 
in pol. »Hoja je postala v zadnjih desetih letih moj stalni spre-
mljevalec, način življenja, z njo ohranjam telesno vitalnost,« na-
daljuje ter nato nakloni pozornost psički Tiji družine Krašovec 
(najemnikov Tončkovega doma), ki se je tudi tokrat razveselila 
obiska, saj ima pohodnik zanjo v žepu vedno priboljšek.  S. R.      

Lani več kot 300-krat na Lisci


