
 

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

Časopis za pokrajino Posavje, leto XXIV, št. 4, četrtek, 20. februar 2020
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 5. marca.

PO BOHORIČEVEM ŠE RIPŠLOVO LETO – Potem ko je Kulturni dom Krško s sodelujočimi ustanovami 
razglasil Bohoričevo leto ob 500. obletnici rojstva znamenitega protestanta, našega prvega jezikoslovca 
Adama Bohoriča, so se v videmski župniji sv. Ruperta spomnili 200. obletnice rojstva katoliškega 
duhovnika, kronista, pesnika, sadjarja in narodnega buditelja Dragotina Ferdinanda Ripšla ter razglasili 
Ripšlovo leto. Oba sta delovala v širšem slovenskem prostoru, druži pa ju narodu koristno delo. Pri 
obeh jubilejnih letih se obeta kopica dogodkov in upajmo, da se bodo organizatorji uspeli primerno 
usklajevati. Da tovrstni pogledi v preteklost ne zanimajo le starejših, so dokazali mladi Videmčani, ki 
so po prireditvi navdušeno brskali po ohranjenih Ripšlovih oznanilih.  Foto: Peter Pavlovič

Tomaž Lisec, 
poslanec v Državnem zboru:

Nikoli za pokrajine 
brez Posavja
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Med prebivalci Posavja 
je 8 odstotkov tujcev

Državljani tujih držav, ki prebivajo na območju na-
ših šestih občin, predstavljajo dobrih osem od-
stotkov vsega prebivalstva Posavja ali okoli štiri 
odstotke vseh živečih tujcev na območju države. 
Pretežni del tujcev se je k nam priselil z območja 
nekdanje skupne države.

 Strani 6 in 7

Sadjarji še 
»med živimi«

Artiče so bile prejšnji teden prizorišče že 26. Sad-
jarskih dnevov Posavja, na katerih so sadjarji s po-
močjo stroke iskali odgovore na številna vprašanja, 
predvsem v luči trenutne krize te kmetijske pano-
ge. A sadjarji še vedno optimistično zrejo v priho-
dnost in upajo, da se bo na njihovem področju pre-
maknilo kaj na bolje. 

Stran 3

Pred nami so pustovanja
POSAVJE – Do pusta je samo še pet dni, prihajajoči vikend bodo 
po vsej državi potekale številne pustne prireditve in povorke. 
Tudi v Posavju bo organiziranih kar nekaj s pustom poveza-
nih dogodkov. V Brežicah se z jutrišnjim tradicionalnim prev-
zemom oblasti začenja dobovski Fašjenk, ki se bo zaključil na 
zadnji februarski dan s povorko 22. mednarodnega karnevala 
iz Loč v Dobovo. Drugo uveljavljeno pustovanje v teh koncih je 
kostanjeviška Šelmarija, v sklopu katere bo ED Prforcenhaus 
na pustno nedeljo oklicalo kurenta in priredilo veliko pustno 
povorko skozi mesto, naslednji dan bo občni zbor Prforcen-
hausa in ples v maskah, na pustni dan bodo gonili medveda 
ter orali in sejali, na pepelnico pa kurenta pokopali in priredi-
li veliko sedmino. Pustne norčije bodo ta vikend zganjali tudi 
na koncertih v MC Krško in MC Brežice, pustnem rajanju ZPM 
Krško, pustnih povorkah po Brežicah in na drsališču v Krškem 
ter v športni dvorani OŠ Sava Kladnika Sevnica.   R. R.

AKTUALNO

www.kd-krsko.si

TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA, STR. 11–15

MEGA PONUDBA STREH

strešniki že od

449 €/m2
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SEVNICA, RADEČE – Ker je prejšnjemu vodstvu SDM Sevnica po-
tekel mandat, so se člani in članice sevniškega podmladka SDS – 
trenutno jih je aktivnih 15 – zbrali na konferenci, k sodelovanju 
pa so povabili še radeški podmladek stranke in se tako preime-
novali v Medobčinski odbor SDM Sevnica-Radeče. Predsednik je 
postal August Teraž, v izvršilni odbor pa so bili imenovani Sa-
nja Slemenšek, Iris Žučko, Sergij Teraž in Luka Gorenjec. Novi 
predsednik Teraž je kot ključne poudarke delovanja v letu 2020 
izpostavil svetovni dan zdravja, letne športne igre SDS, kopalni 
dan SDM, obeležitev dneva državnosti in dobrodelno poletno ak-
cijo SDM. Želijo si tudi širše obveščanje javnosti o problemih mla-
dih v Sevnici in povečanje članstva.  Vir: SDM Sevnica-Radeče

Povezani in z novim vodstvom

Novo vodstvo SDM Sevnica-Radeče s predsednikom SDS 
Sevnica Tomažem Liscem

KOSTANJEVICA NA KRKI – Z Občine Kostanjevica na Krki so spo-
ročili, da je župan občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič 
s 5. februarjem za podžupana imenoval Roberta Zagorca, ki bo 
funkcijo opravljal nepoklicno. Zagorc je bil dve leti podžupan že 
v prejšnjem mandatu.  P. P.

Robert Zagorc spet podžupan

ŠENTJERNEJ – Potem ko je v drugi polovici decembra odstopil 
šentjernejski župan Radko Luzar, bodo prihodnji mesec, 8. mar-
ca, v občini nadomestne volitve. Za mesto župana se bosta pote-
govala dva kandidata, in sicer Franc Hudoklin, ki je občino Šen-
tjernej pred izvolitvijo Luzarja na lokalnih volitvah 2014 vodil 
kar pet mandatov oz. dve desetletji, ter Jože Simončič. Slednji 
se je sicer za mesto župana potegoval že na zadnjih lokalnih vo-
litvah 2018 ter za Luzarjem in Hudoklinom zasedel tretje mesto 
med petimi kandidati za župana. Sicer je Simončič tudi v Posav-
ju poznan predvsem kot direktor Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Novo mesto.  B. M. 

Pri sosedih nadomestne volitve

SEVNICA – 14. februarja je na gornji ploščadi novozgraje-
ne dvoetažne garažne hiše pri Zdravstvenem domu Sevnica 
potekalo slovesno odprtje pridobitve, ki rešuje težavo par-
kiranja vozil nujne medicinske pomoči in osebnih službe-
nih vozil.

V pokriti vkopani garaži je prostor za reanimobil, reševalna vo-
zila in preostala vozila za nenujne ter sanitetne prevoze, med-
tem ko bodo na ploščadi novozgrajene stavbe parkirana vozila 
patronažne in drugih zdravstvenih služb, na ravni pritličja pa je 
zgrajena nadstrešnica za kolesa. Za novo naložbo je ZD Sevnica 
skupaj z davkom odštel 320 tisoč evrov. Ob odprtju novih pro-
storov je postal zdravstveni dom bogatejši še za novo reševalno 
vozilo z vso potrebno sodobno medicinsko opremo. Za vozilo je 
bilo treba odšteti slabih 160 tisoč evrov, pri čemer je Ministr-
stvo za zdravje preko razpisa prispevalo dobrih 40 tisoč evrov.
Eden od načrtov nadaljevanja posodobitev je še nadzidava tret-
jega nadstropja zdravstvenega doma. Naložba naj bi bila vredna 
okoli 1,7 milijona evrov in pri tem računajo tako na državno kot 
na občinsko denarno podporo. V sevniškem zdravstvenem domu 
upajo tudi, da bodo še v letošnjem letu dobili triažno enoto sate-
litskega urgentnega centra.  S. Radi

Novi prostori in novo vozilo

Poleg garažne hiše za reševalna vozila je ZD Sevnica bogatejši 
še za novo reševalno vozilo.

KRŠKO – Eno najbolj živahnih gradbišč v Krškem je ta čas ob ga-
silskem domu PGE Krško, kjer se je konec minulega leta začela 
gradnja prizidka, ki medtem že dobiva prepoznavne obrise. Krški 
poklicni gasilci se namreč soočajo s prostorsko stisko, saj delu-
jejo v sredi 60. in v začetku 80. let prejšnjega stoletja zgrajenih 
objektih, v katerih velik del razpoložljive uporabne površine za-
vzemajo garaže za vozni park tako PGE Krško kot tudi PGD Vi-
dem ob Savi. Občina Krško se je zato odločila za gradnjo prizidka 
k objektu in obnovo obstoječega objekta, ob tem pa je v okviru 
projekta Gasilske zveze Slovenije v neposredni bližini gasilskega 
doma predvidena tudi gradnja regijskega vadbenega poligona. 
Po terminskem planu bo do septembra najprej zgrajen prizidek 
(faza 1), sledi obnova obstoječega objekta (faza 2), v naslednjem 
letu pa je predvideno rušenje najstarejšega dela zgradbe in iz-
gradnja novega dela za potrebe PGE Krško, PGD Videm ob Savi, 
Gasilske zveze Krško in Civilne zaščite Krško. Skupno bo ureje-
nih kar 2800 m2 uporabnih površin za gasilsko dejavnost, obči-
na pa bo za to namenila 3,2 milijona evrov. Po terminskem planu 
bo gradnja, katere izvajalec je podjetje Kostak, z njo pa bo revi-
taliziran tudi del degradiranega območja tovarne Vipap, zaklju-
čena v letu 2021.  P. P.

LISCA – V preteklem tednu se je na Lisci začelo rušenje depan-
dans (na fotografiji), ki jih je v 70. letih preteklega stoletja zgra-
dilo sevniško podjetje Lisca in so bile namenjene nastanitvi špor-
tih ekip, ki so imele pripravljalne treninge na 'posavskem biseru', 
ali pa mladim šolarkam in šolarjem, ki so na Lisci v zimskih dneh, 
ko so bili le-ti še močno obdarjeni s snegom, usvajali smučar-
ske veščine na beli strmini. Depandanse so že več let neprimer-
ne za bivanje, zato je Občina Sevnica, ki je lastnica, začela s po-
stopkom rušenja. Dela bodo zaključena najkasneje do 20. aprila 
in v načrtu je gradnja novega objekta, v katerega bo vključena 
tudi plezalna stena.
  S. R., foto: L. M.

Gradijo prizidek h gasilski stavbi

Na Lisci rušijo depandanse

Kot je navedel vodja oddelka za 
finance in računovodstvo mag. 
Aleksander Denžič, so se pri-
hodki v primerjavi z osnutkom 
proračuna 2020 pred javno 
obravnavo povečali za približ-
no 320 tisoč evrov (drugi ne-
davčni in transferni prihodki 
zaradi prejetih sredstev iz dr-
žavnega proračuna za investi-
cije), na več kot 28 milijonov 
evrov, na odhodkovni strani pa 
je predvidenih 34,2 milijona 
evrov, kar pomeni skoraj tri-
milijonsko povečanje glede na 
prvo branje proračuna, in sicer 
zaradi povečanja novogradenj, 
rekonstrukcij in adaptacij ter 
investicijskega vzdrževanja 
in obnov. V letu 2021 se pri-
hodki povečujejo za 200 tisoč 
evrov (na 33,1 milijona), od-
hodki pa znašajo 34,5 milijona 
evrov (višji za približno 570 ti-
soč evrov). Denžič je obrazložil 
predvideno zadolžitev občine 
v tem in naslednjem letu (sku-
paj 4,8 milijona evrov pri po-
slovnih bankah), dolg na obča-
na se bo z vsemi upoštevanimi 
vrednostmi posledično ustavil 
pri 409 evrih, kar je še vedno 
nekoliko pod slovenskim pov-
prečjem (podatek iz leta 2018 
kaže na približno 414 evrov). 
Direktorica občinske uprave 
mag. Gordana Radanovič je 
poudarila, da so v času javne 
razprave prejeli skoraj 300 po-
bud občanov, ki so bile finanč-
no ovrednotene na 8,7 milijo-

Brežiški dolg na občana je 
še pod slovenskim povprečjem
BREŽICE – Brežiški občinski svet je 17. februarja na 11. seji potrdil občinska proračuna za leti 2020 in 
2021 ter tudi tri elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev gospodarskih javnih služb (GJS), ki prinaša-
jo povišanje položnic za komunalo.

na evrov, dodatnih virov pa z 
izjemo dveh pobud ni bilo na-
vedenih. Po ovrednotenju s 
strani strokovnih služb je bilo 
teh pobud za približno 20 mi-
lijonov evrov. »Vseh predlogov 
ni bilo mogoče upoštevati, ker 
nekateri niso bili izvedljivi v 
tako kratkem času ali pa za vse 
želje enostavno ni bilo dovolj 
denarja,« je pojasnila in do-
dala, da sta proračuna za obe 
leti v skupni vrednosti kar 70 
milijonov evrov (od tega sko-
raj 30 milijonov za investicije) 
zelo ambiciozno zastavljena. 
Med drugim je navedla, da so v 
proračunu sredstva za zagota-
vljanje dodatnega pomočnika 
za otroke s posebnimi potre-
bami in pomočnika za delo z 
Romi. Glavne investicije v nas-

lednjih dveh proračunskih ob-
dobjih so gradnja prizidka OŠ 
Artiče in vrtca v Dobovi, grad-
nja pomožnega nogometnega 
igrišča z umetno travo v Bre-
žicah, obnova starega železne-
ga mostu čez Krko in lesenega 
mostu v Cerkljah ob Krki, ploč-
nik v Slovenski vasi …

Položnice bodo višje

Na podlagi Uredbe o metodo-
logiji za oblikovanje cen stori-
tev obveznih občinskih GJS s 

področja varstva okolja je Ko-
munala Brežice pripravila tri 
elaborate o oblikovanju cen 
izvajanja storitev vseh treh 
GJS s področja varstva okolja 
(zbiranje komunalnih odpad-
kov, oskrba s pitno vodo ter či-
ščenje komunalne in padavin-
ske odpadne vode), iz katerih 
je razvidno, da je treba uskla-

diti cene pri določenih stori-
tvah izvajanja GJS. Po besedah 
direktorice mag. Jadranke No-
voselc se bo na komunalnih 
položnicah spremenilo šest 
postavk. Z 2,3 na 3,9 evra se 
bo dvignila omrežnina za pi-
tno vodo (zaradi dviga naje-
mnine in odločitve o daljinskih 
vodomerih za daljinsko odčita-
vanje), zvišala se bo tudi cena 
storitve oskrbe s pitno vodo 
(zaradi vodnega povračila, kaj-
ti 80 % vodovodnega omrežja 
v občini je na robu življenjske 
dobe), ceni javne infrastruktu-
re in omrežnine pri odpadkih 
se znižujeta, nekoliko nižja je 
tudi omrežnina za čiščenje od-
padne vode (na račun znižanja 
vrednosti najemnine), dvigni-
la pa se bo cena čiščenja ko-
munalne odpadne vode (višja 
cena elektrike, dražja obdela-
va blata). Izračun za štiričlan-
sko gospodinjstvo s povpreč-
no porabo vode 12 m3 pove, da 
se bo cena na položnici dvigni-
la za 2,38 evra (v Brežicah) oz. 
1,70 evra (na podeželju). »Ra-
zumem, da je za marsikoga to 
veliko, a kalkulacije so pokaza-
le, da brez dviga cen žal ne gre, 
tak je tudi vseslovenski trend,« 

je dodala Novoselčeva in hkra-
ti predstavila še poslovni načrt 
podjetja za leto 2020, ki teme-
lji na predpostavki sprejetja 
spremenjenih cen storitev GJS. 
Vse elaborate – tiste s predvi-
denim povišanjem sicer na tes-
no – so svetniki potrdili.

 Rok Retelj

Za štiričlansko gospodinjstvo bodo komunalne 
storitve dražje za 2,38 evra (v Brežicah) 

oz. 1,70 evra (na podeželju).

Sejo je v odsotnosti župana vodil podžupan Jure Pezdirc; levo 
direktorica občinske uprave mag. Gordana Radanovič.
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BREŽICE – 4. februarja je Zveza kmetic Slovenije (ZKS) organizira-
la regijsko srečanje v Mestni hiši Brežice. Udeležilo se ga je okoli 
50 žena iz društev Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Srečanje po-
teka vsako leto v drugi regiji in letos ga je gostilo Društvo kmetic 
Brežice. Najprej so udeleženke srečanja z zanimanjem prisluhnile 
predavanju Vesne Božiček o potovanju po Jakobovi poti Camino 
Frances, ki je bilo lepo predstavljeno tudi s fotografijami. Sledil je 
pozdrav podpredsednice ZKS Nežike Režek in predstavitev kan-
didatk za v odbore zveze, saj je letošnje leto tudi volilno. Članice 
društev so enoglasno predlagale, da predsednica zveze še naprej 
ostane Irena Ule, ki je bila sicer zaradi bolezni odsotna. Iz ome-
njenih regij so bile v odbore ZKS predlagane naslednje kandidat-
ke: Nežika Režek in Jožica Bobnar (Dolenjska), Sonja Škrinjar 
in Mimica Majerle (Bela krajina) ter Mira Budič in Majda Jaz-
bec (Posavje). Srečanje se je končalo s prijetnim druženjem ob 
dobrotah brežiških kmečkih žena.  M. Budič

BREŽICE – ZPTM Brežice (enota MC Brežice) je prejel rezultate 
javnega razpisa »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno dr-
žavljanstvo za večjo zaposljivost«. Z javnim razpisom se zagota-
vlja trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativ-
nih projektov, s katerimi se bodo krepile splošne in specifične 
kompetence mladih za njihovo večjo zaposljivost kot tudi aktiv-
no državljanstvo. Za sofinanciranje je odobrenih deset projek-
tov v skupni višini približno dva milijona evrov, od tega 834 tisoč 
evrov v vzhodni in 1,1 milijona evrov v zahodni kohezijski regiji. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in EU iz Evropskega 
socialnega sklada. Med tremi projekti vzhodne kohezijske regi-
je je tudi projekt MC Brežice, t. i. MI! – mladinski inkubator, kate-
rega vrednost je skoraj 177 tisoč evrov, kar je 4,7-kratnik letnih 
programskih sredstev, ki jih zavod prejme za področje mladine. 
MI! – mladinski inkubator omogoča mladim pridobivanje znanj 
in kompetenc za aktivno državljanstvo, s poudarkom na aktiv-
nem sooblikovanju programov in sodelovanju s trgom dela. Z 
mladimi bodo pripravili analizo kariernih odločitev v kon tekstu 
mladinskega dela, izdelali strategijo na področju mladih in mla-
dinske politike v regiji, razvili program usposabljanj mladinske-
ga inkubatorja, krepili zaposlitvene možnosti preko praktičnega 
dela. V aktivnosti usposabljanja bodo vključili vsaj 39 mladih v 
vsaj v 90-urno usposabljanje, zaposlili pa bodo 25 mladih (od 15 
do 29 let). Povezovali se bodo z drugimi organizacijami, ki vklju-
čujejo mlade: Fakulteta za turizem, Zavod za zaposlovanje RS, 
Občina Brežice, Društvo študentov Brežice, z namenom razvoja 
vsebin usposabljanj, izmenjave dobrih praks, možnosti skupne-
ga razvoja in izvajanja ustreznih storitev na področju mladinske-
ga dela.  R. R./vir: M. Gerjevič

Zaposlili bodo 25 mladih

Srečanje kmetic v Brežicah

Kmečke žene so napolnile brežiško Mestno hišo (foto: L. Babič).

BREŽICE – V Javnem podjetju Komunala Brežice že peto leto 
zapored skupaj z učitelji izvajajo ekološki projekt Ohranimo 
čisto okolje. V sklopu projekta so izpeljali Eko kviz za 6. razrede 
v sedmih brežiških osnovnih šolah. Na Eko kvizu, kjer so 
obravnavane teme od virtualne vode, ponovne uporabe do 
ogljičnega odtisa, so se najbolje odrezali učenke in učenci 6. 
razreda Osnovne šole Globoko. Za svoje odlično poznavanje 
ekoloških tem so bili nagrajeni z vstopnicami za kino. »V 
okviru projekta bomo v tem šolskem letu obiskali vrtce, 
osnovne in srednji šoli v občini. Odziv udeležencev je vsako leto 
izredno pozitiven, otroci so dovzetni za ekološke teme, izražajo 
skrb do okolja, živali in soljudi ter so naši največji zavezniki 
pri varovanju okolja,« je povedala mag. Jadranka Novoselc, 
direktorica Komunale Brežice. Vir: Komunala Brežice

Oba dneva je v Prosvetnem 
domu Artiče najprej poteka-
la predstavitev prodajnega 
programa nekaterih podje-
tij, nakar so uvodni dan sledi-
li pozdravi predsednika Sad-
jarskega društva Artiče Mitje 
Molana in direktorja Kme-
tijsko gozdarskega zavoda 
Novo mesto Jožeta Simonči-
ča. Molan je dejal, da je več kot 
očitno, da je sadjarstvo v kri-
zi, a se jih vsako leto na sad-
jarskih dnevih zbere tolikšno 
število in to pomeni, »da smo 
še živi, imamo voljo in željo po 
sadjarjenju ter še upamo, da 
je prihodnost v sadjarstvu«. 
Simončič je poudaril odlično 
sodelovanje novomeškega za-

voda z artiškim društvom. Do 
sadjarjev je bil iskren, rekoč, 
da se morajo aktivno vključi-
ti v procese, s katerimi bodo 
prebrodili trenutno krizo, tudi 
kdaj prevzeti odgovornost in 
se ne samo zanašati na stroko. 
Kar malo žalosti ga dejstvo, da 
so bila velika sredstva vložena 
v sadjarstvo in sadjarske kme-
tije, zdaj pa nekatere kmetije 
propadajo, oprema stoji, nasa-

Posavski sadjarji še upajo
ARTIČE – Sadjarsko društvo Artiče je 11. in 12. februarja gostilo 26. Sadjarske dneve Posavja, strokovni 
posvet vseh sadjarjev in ostalih, dejavnih v tej kmetijski panogi. Kot je bilo rečeno, gre za edini resen pos-
vet v sadjarski stroki pri nas.

di se sekajo, v slovenskih jav-
nih zavodih pa jedo sadje iz tu-
jine, je dejal. Sicer pa je vesel, 
da v Artičah še naprej vztraja-
jo z »edinim resnim posvetom 

v sadjarski stroki pri nas«. O 
stanju v slovenskem sadjar-
stvu je nato spregovoril dr-
žavni sekretar na Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Jože Podgoršek. 
Med drugim je priznal, da si 
tudi osebno želi bistveno bolj 
ambiciozen odnos države, ko 
gre za ponudbo hrane v jav-
nih ustanovah. Predstavil je 
resolucijo razvoja slovenske-

ga kmetijstva, ki jo je pripra-
vilo ministrstvo za naslednje 
programsko obdobje (2021–
2027) in jo je pred kratkim po-
trdil tudi Državni zbor. Omenil 
je še, da je bilo v zadnjih sed-
mih letih za slovensko sadjar-
stvo kar pet let neoptimalnih, 
predvsem zaradi vremenskih 
ujm (dve zaporedni pozebi v 
2016 in 2017), letina 2019 pa 
je bila po njegovih navedbah 
slabša kot 2018. 

Nekaj številk in dogodkov 
v zvezi s posavskim sadjar-
stvom je predstavila sveto-
valka za sadjarstvo Andreja 
Brence iz KGZ Novo mesto. 
Medtem ko se nasadi jablan 
in breskev zmanjšujejo, se na-

sadi hrušk, češenj, jagod, na-
miznega grozdja, malin, ore-
hov in tudi aronije povečujejo, 
je povedala. Izpostavila je ne-
kaj aktualnosti: negotovost 
pred prihodnostjo tudi na teh-
nološko najbolje opremljenih 
sadjarskih kmetijah, tuja kon-
kurenca pri ponudbi sadja v 
javnih zavodih, nadaljevanje 
propadanja dreves (pojav ja-
bolčnega zavijača, krvave uši 
in marmorirane smrdljivke). 
Postregla je z zanimivo izjavo: 
»Država, trg, kupci zahtevajo 
od nas, da proizvedemo mer-
cedesa, ki ga potem prodamo 
kot starega ’juga’.« Med po-
membnejšimi dogodki na po-
dročju sadjarstva v zadnjem 
enoletnem obdobju je omeni-
la projekt Bonita, prejem zla-
te medalje Evrosadove vilja-
movke Zima na prestižnem 
mednarodnem tekmovanju 
v Londonu in veliko izboljša-
nje kakovosti jabolčnih sokov 
v Posavju. Med predavatelji na 
posvetu sta bila tudi direktor 
Evrosada Boštjan Kozole in 
Martin Mavsar iz KGZ Novo 
mesto. Dvodnevno dogajanje 
so zaključili z 11. posvetom o 
malini in ostalem grmastem ja-
godičju.
 Rok Retelj

Med udeleženci so bili tudi mlajši sadjarji.

»Trg zahteva, da proizvedemo mercedesa, 
ki ga potem prodamo kot starega ’juga’.«

Medtem ko so se v zgornji eta-
ži tržnice šibile stojnice pod 
težo kuhanih in pečenih dob-
rot, med katerimi so tokrat iz-
stopale mesnine 'kralja živali' 
s Krškega polja, ki so jih obi-
skovalcem ponudili v pokuši-
no in nakup člani Društva rej-
cev krškopoljskega prašiča in 
sodelujoči v projektu Črno-be-
lo bogastvo s Krškega polja, je 
bil v pritličju tržnega prostora 
namenu predan prvi ribomat 
v Sloveniji. Nabava slednjega 
je rezultat posavskega projek-
ta Riba je IN, ki je financiran iz 
Evropskega sklada za pomor-
stvo in ribištvo. Občina Krško 
je za nakup ribomata zagotovi-
la 6.600 evrov, od tega bo pred-
vidoma 85 % stroškov pokri-
tih s sredstvi ribiškega sklada. 
Upravljavec nove pridobitve, ki 
je umeščena poleg v lanskem 
decembru vzpostavljenega me-

domata, je Ribogojstvo Pavlič z 
Blance oz. podjetje Akval, v ka-
terem bodo s pomočjo raču-
nalniške aplikacije v ribomatu 
dnevno spremljali in obnavlja-
li sveže in vakuumirane zalo-

Sejem v znamenju pusta, 
krškopoljca in ribomata
KRŠKO – Pustni sejem, ki je 15. februarja potekal v organizaciji Centra za podjetništvo in turizem Krško na 
Tržnici Videm, je postregel z bogato obloženimi stojnicami in številčnim obiskom pa tudi z novo, prvo tovr-
stno pridobitvijo v Sloveniji – ribomatom.

ge njihovih produktov: dimlje-
no postrv, namaz iz dimljene 
postrvi, svež file iz postrvi in 
svežo postrv. »Želimo si, da bi 
projekt zaživel, da boste z nami 
delili izkušnje, v naši družini, ki 

se že več kot 30 let ukvarja z ri-
bogojstvom, pa bomo skrbeli, 
da bo ribomat s svežimi riba-
mi vedno poln,« je dejala pro-
kuristka Akvala Suzana Pavlič. 
Direktorica CPT Krško Kristi-

na Ogorevc Račič je dodala, 
da se s tem po mnogo letih na 
tržnico vrača stalna ponudba 
svežih rib: »Ribe so namreč v 
prehrani zelo pomembne, zato 
se preko projektov trudimo, da 
bi o pomenu rib in ribjih izdel-
kov lokalne pridelave ozaves-
tili tudi lokalno prebivalstvo in 
da bi se ti čim pogosteje znašli 
na jedilnikih.«

Vidno navdušeni nad živah-
nim dogajanjem na pustni tr-
žnici in bogato ponudbo, ki je 
postregla tudi z rokodelskimi 

izdelki in drugimi prehramb-
nimi izdelki lokalne pridelave, 
seveda pa času primerno ni 
manjkalo krofov, mišk in dru-
gih dobrot iz kvašenega testa, 
je bilo tudi 20 turističnih novi-
narjev iz Slovenije in tujine. Ti 
so se sejemske sobote in v na-
daljevanju celodnevnega po-
potovanja po občini udeleži-
li na povabilo CPT Krško, na 
katerem si prizadevajo preko 
tovrstnih prireditev in degu-
stacij čim širši krog ljudi, po-
tencialnih obiskovalcev, sezna-
niti z raznoliko in kakovostno 
vinsko in gastronomsko po-
nudbo na našem območju. Si-
cer pa je organizator poskrbel, 
da so na svoj račun prišle tako 
starejše kot mlajše generacije. 
Za prve so pravcato pogostitev 
poleg ponudnikov pripravili 
tudi sremiški vinogradniki, le-
skovški ljubitelji suhomesnatih 
dobrot in članice Aktiva kmeč-
kih žena Krško polje, za mlaj-
še pa je organizator pripravil 
delavnico izdelovanja pustnih 
mask in poslikavo obrazov. Kar 
precejšnjo pozornost so prite-
gnili tudi člani kostanjeviške-
ga Etnološkega društva Prfor-
cenhaus.
 Bojana Mavsar

»Preko projektov se trudimo, da bi se ribe čim 
pogosteje znašle na jedilnikih.«

S prikazom nakupa sta ribomat predala namenu krška 
podžupanja Ana Somrak in Rafko Jurečič, na fotografiji s 
prokuristko podjetja Akval Suzano Pavlič (na sredini).
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ROMA PODTAKNILA POŽAR V TERMAH – V noči na 8. febru-
ar je požar zajel gostinski lokal Cabana Cafe v Termah Čatež. 
Kljub temu da so si ognjene zublje prizadevali pogasiti gasilci 
kar iz 16 gasilskih društev, je objekt s površino več kot 1.200 
m2  v celoti zgorel, premoženjska škoda pa naj bi po prvih ne-
uradnih ocenah zanašala čez milijon evrov. Požarišče je po-
drobno preiskala komisija Sektorja kriminalistične policije PU 
Novo mesto in strokovnjak Nacionalnega forenzičnega labo-
ratorija, ki so potrdili sum, da gre za požig, kriminalisti pa so 
hitro prijeli tudi storilca, 19-letnega in 27-letnega osumljenca.

Navedena, po naših neuradnih podatkih gre za pripadnika 
romske skupnosti iz okolice Krškega, sta v nočnih urah vlomi-
la v gostinski lokal, pregledala njegovo notranjost, nakar naj 
bi zaradi prikrivanja sledi vloma na objektu podtaknila požar.  
Moška so policisti prijeli v brežiški bolnišnici, kjer sta zaradi 
lažjih poškodb poiskala zdravniško pomoč. A tudi te niso za-
ustavile njuno, normalnemu človeku nepojmljivo predrznost, 
saj sta v bolnišnici vlomila še v avtomat za prigrizke in ukrad-
la nekaj artiklov. Osumljencema so odvzeli prostost in ju od-
peljali v prostore za pridržanje, preiskovalni sodnik pa je po 
zaslišanju zanju odredil pripor. Po kazenskem zakoniku jima 
za kaznivo dejanje požiga grozi zaporna kazen od enega do 
desetih let, za kaznivo dejanje velike tatvine oziroma vloma 
pa kazen zapora do petih let.

Vlomilca in požigalca sta sicer brez zaposlitve, seznam že stor-
jenih premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z ele-
menti nasilja pa je ne glede na njuno relativno mladost zelo 
obsežen. 19-letnega osumljenca so v zadnjih štirih letih, kar 
pomeni, da je na kriva pota stopil že kot mladoletnik, obrav-
navali za 38 kaznivih dejanj (tatvine, roparske tatvine, nasilni-
štvo, povzročitev lahke telesne poškodbe, odvzemi in tatvine 
motornih vozil, poškodovanje tuje stvari, preprečitev uradne-
ga dejanja uradni osebi in groženj), medtem ko so 27-letne-
ga osumljenca od leta 2013 dalje obravnavali zaradi 17 kazni-
vih dejanj tatvin, velikih tatvin, nasilništva, povzročitve lahke 
telesne poškodbe, ropa, preprečitve uradnega dejanja uradni 
osebi, poškodovanja tuje stvari in odvzema motornega vozila. 

 Zbrala: B. M.

Andrej Krošelj, Sevnica: Stanovanje imam v 
pritličju večstanovanjskega objekta. Je precej 
veliko, z lepo razporejenimi prostori, ki občas-
no potrebujejo le kakšno beljenje. Pred leti sem 
postal gibalno ovirana oseba, zato sem bil pobu-
dnik ureditve klančine, ki je starejši bloki v na-
selju nimajo. Po njej se vsakodnevno zapeljem z 

električnim skuterjem. 

Jožica Gabrič, Krško: Všeč mi je, če včasih kaj 
obnovim. Lani sem se beljenja lotila kar sama. 
Ko sem kupovala barvo, sem se posvetovala s 
strokovnjakom, kako naj to naredim. Zadovolj-
na sem, da mi je uspelo. Ker je treba pri majhnih 
pokojninah skrbno načrtovati, dobro premislim, 
preden se česa lotim. Pomagata mi sinova, ki se 

spoznata na marsikaj, ampak mi je izziv, če kaj naredim sama.

Mirko Štojs, Krško: Prenove stanovanja se loti-
mo na štiri do pet let. Prenavljamo postopoma, 
na nekaj let prebelimo stene, zamenjali smo de-
nimo tla, ko smo namesto tapisona položili la-
minat, kuhinjo idr. Dela opravimo sami, pri na-
kupih pa vendarle obiščemo več prodajaln, saj 
se da pri večjih količinah, denimo pri nakupu tal, 

kjer gre za večjo kvadraturo, tudi kaj privarčevati.

Mojca Lorber, Boršt: Posamezne investicije in 
obnove v hiši imamo vsako leto, to počnemo re-
dno, seveda glede na zmožnosti in obrabo pro-
storov. Pri tem smo zelo pozorni na to, da je pre-
nova skladna s celotno notranjo opremo in da 
stvari zdržijo dlje časa. Do idej za obnovo pri-
demo sami, danes je namreč na spletu mogo-

če najti marsikaj uporabnega, s tem se prihranijo tudi stroški.

Bliža se pomladni čas, ki je primeren za prenovo stano-
vanjskih prostorov. Naše sogovornike smo vprašali, kdaj 
so nazadnje prenavljali stanovanje oz. hišo, kako pogosto 
se odločajo za to, koliko so pri tem pozorni na primerno 
izbiro materialov in barv, se pri tem s kom posvetujejo …

anketa

Kako pogosto prenavljate?

Kako se bo po vašem mne-
nju razpletla sedanja politič-
na situacija v Sloveniji, ki je 
nastala po odstopu premier-
ja Marjana Šarca? 
Osebno menim, da so možnos-
ti približno polovične za novo 
vlado ali za predčasne voli-
tve. Osebno si želim čim manj 
strank v vsaki koaliciji, saj vem, 
kako naporno je, če je v koali-
ciji več strank. Na žalost, vsaj v 
zadnjih dveh mandatih, ne pri-
de do pogovorov med dvema 
največjima strankama in smo 
abonirani na bodisi leve bodi-
si desne vlade. Upam, že zara-
di politične kulture, da bosta v 
vladi dve desni oz. desnosre-
dinski stranki ter dve sredin-
ski oz. levosredinski stranki. S 
tem bi morda lahko šli preko 
horizonta levo–desno. Če bo 
prišlo do volitev, bodo te lah-
ko najprej konec aprila, kar 
pomeni, da bomo do sredine 
julija komaj imeli sestavljeno 
vlado, do septembra se ne bo 
dogajalo nič, nato se bodo za-
čele priprave na naslednji pro-
račun, skratka, državna uprava 
bo do novega leta 'v leru', gle-
de na vse probleme v državi pa 
to ni dobro. 

Kako sicer ocenjujete nekaj 
manj kot leto in pol trajajočo 
vladavino koalicije pod vod-
stvom LMŠ? Ji lahko nameni-
te tudi kakšno pohvalo? 
Ta vlada je bila vseskozi ujet-
nik samega sebe, če so se znot-
raj že uspeli dogovoriti, pa so 
imeli težave z Levico, ki jim je 
izstavljala drage račune. Pozi-
tivno je to, da ni bilo težav z go-
spodarstvom in da je slednje 
delalo po svoje. Denarja je do-
volj, na žalost pa se je teh de-
set milijard v državnem prora-
čunu po mojem mnenju zelo 
napačno delilo – kot socialne 
bombončke, namesto da bi se 
šlo v investicije. V državnem 
proračunu je za investicije v 
predšolsko in šolsko vzgojo le 
pet milijonov evrov in tri mili-
jone za športno infrastruktu-
ro – v Posavju bi lahko tri naj-
večje občine same v enem letu 
to porabile, ne pa, da je to za 
celo državo. Pozitivno je tudi 
to, da so v Državni zbor vlaga-
li zelo malo zakonov, torej niso 
ustvarjali novih problemov, pa 
tudi to, da so se toliko ukvarjali 
s sabo, da niso delali škode na 
konkretnih primerih. Pohva-
lil bi tudi to, da vsaj določe-
ni poslanci iz vladnih strank 
niso ljudje za en mandat in ra-
zumejo, da se je treba pogovar-
jati in kaj dobrega narediti. Pri 
tem vedno javno povem, da če 
bi vsi tako delovali, kot delu-
jemo štirje posavski poslanci 
iz štirih različnih strank in ob-
čin, bi se verjetno v Državnem 
zboru lažje dogovarjali in veli-
ko več naredili.

Kaj pa je v tem času dobilo 
Posavje?

Večina investicij se je premak-
nila v naslednje leto, to ljudje 
najbolj občutijo. Občinski pro-
računi so imeli zaradi vladnih 
predlogov zakonov težave oz. 
župani tožijo, da se povpreč-
nina ni dvignila, zakoni pa so 
obremenili njihove proračune. 
Posledično so se morali župa-
ni odločiti, ali bodo to plačali 
iz občinskih sredstev ali bodo 
to prevalili na občane. Mislim, 

da smo veliko več uspeli doseči 
posavski poslanci, ki smo vsak 
zase ali skupaj premaknili do-
ločene stvari. Nekaj je bilo na-
rejenega, a na žalost vedno kot 
posledica pritiska, ne pa zato, 
ker bi država za nekaj sama 
poskrbela. Tipičen primer sta 
dva nova programa v srednji 
šoli v Brežicah, do katerih za-
gotovo ne bi prišlo, če ne bi po-
slanci, župani in samo vodstvo 
šole soglasno pritisnili na dr-
žavo. Določene stvari pa se na 
žalost odlašajo, predvsem v 
energetiki, ki bi morala dobi-
ti podporo države, pa vidimo, 
kaj se dogaja s HE Mokrice, od-
lagališčem NSRAO ipd. Bana-
len primer trenutno vladajoče 
politike je to, da naj bi do leta 
2027 sprejeli odločitev o dru-
gem bloku jedrske elektrarne, 
kar ni resno.

Ravno to sem želel vpraša-
ti: kaj menite o počasnem 
sprejemanju dokumentov o 
podnebnih spremembah in 
energetskem razvoju?
V arhivu poslanskih vprašanj 
sem videl, da sem že leta 2013 
ministra Omerzela – potem 
ko je bil sprejet energetski za-
kon, pri katerem sem sodelo-
val, in je bilo rečeno, da bo v 
roku enega leta sprejet ener-
getski koncept – vprašal, kje je 
ta energetski koncept. Do le-
tošnje januarske seje, ko sem 
to ponovno vprašal ministrico 
Bratuškovo, se to še vedno ni 

zgodilo oz. so namesto tega šli 
v nacionalni energetsko-pod-
nebni načrt, ki ga želi mini-
strica sprejeti zgolj na vladni 
ravni. V naši poslanski skupini 
razmišljamo celo o sklicu vsaj 
nujne ali izredne seje odbora 
za gospodarstvo in za infra-
strukturo, saj je to preveč po-
membna tema, da bi se o njej 
odločalo na nekih manjših ses-
tankih. 

Premier Šarec je lani vseeno 
presenetil z nenadno podpo-
ro gradnji drugega reaktor-
ja, kolikšno vrednost ima 
zdaj ta podpora? Kako bo na 
odločitev in podporo zlasti v 
Posavju vplivalo dejstvo, da 
kljub neštetim obljubam in 
napovedim nismo zmogli 
poskrbeti niti za NSRAO iz 
sedanjega reaktorja niti nis-
mo rešili zagate s hrvaškim 
delom odpadkov?
Mislim, da bodo pametni pred-
stavniki vlade, predvsem z mi-
nistrstev za infrastrukturo, 
okolje in gospodarstvo, mo-
rali najprej poskrbeti za izgra-
dnjo odlagališča NSRAO. Treba 
se bo čim prej, ne glede na to, 
kdaj bosta sprejeta nacional-
ni energetsko-podnebni načrt 
in energetski koncept, odločiti 
glede izgradnje drugega bloka, 
ki je po mojem mnenju glede 
na potrebe po električni ener-
giji nujen. Dejansko pa se zade-
ve zatikajo že pri projektih, kot 
je HE Mokrice, ki v energet-
skem smislu ni velik projekt. 
Upam, da bosta nov predse-
dnik vlade in nova minis trska 
ekipa več delala na teh pro-
jektih in manj o njih govori-
la. Najpomembnejše odločitve 
se ne sprejemajo pred TV-ka-
merami, ampak na sestankih 
z natančno sprejetimi sklepi, 
ki opredeljujejo kdaj, kdo, kaj, 
kako in za koliko denarja se bo 
kaj naredilo.

Na katerih področjih se naj-
bolj angažirate v tem, že svo-
jem tretjem mandatu v Dr-
žavnem zboru? Najbrž sta 
to področji kmetijstva in iz-
obraževanje, saj ste član pri-
stojnih državnozborskih od-
borov.
Ja, to sta prioriteti, predvsem 
izobraževanje, kjer je vsaj v 
Posavju nekaj odprtih proble-
mov. Enega smo s potrditvi-
jo novih programov na ETrŠ 
Brežice rešili. V Sevnici ima-
jo željo po dveh novih progra-
mih, 3+2 program modni sty-
ling bo zaživel že v šolskem 
letu 2020/2021, v naslednjih 
nekaj letih pa želimo dobiti še 
3+2 program lesni tehnik, kjer 
imamo tudi podporo lokalnih 
gos podarstvenikov. Ravno ko-
nec februarja sem bil name-
njen na šolsko ministrstvo – 
zdaj pa ne vem, kaj bo glede 
tega –, da bi pri sevniški sred-
nji šoli dozidali nove prostore, 
ki so potrebni tako za delavni-
ce kot za učilnice. Kmetijstvo 
ima probleme na več področ-
jih, tukaj sem sodeloval z lo-
kalnimi kmeti. Drugače pa 
me zelo zanima področje in-
frastrukture, kjer ima Sevnica 
deficit. Moram reči, da sem po-
zitivno presenečen, kako veli-
kokrat se name obrnejo pod-
jetniki, ki iščejo podporo pri 
svojih projektih in čakajo na 
dokumente s strani upravnih 
enot in drugih državnih inšti-
tucij ali pa pridejo s konkret-
nimi predlogi, kako izboljšati 
zakonodajo.

Ko že omenjate infrastruk-
turo: kateri so ključni in-
frastrukturni problemi 
Sevnice, najbrž je ključna iz-
gradnja tretje razvojne osi?
Glede na to, da bo tretja razvoj-
na os v tem delu dvopasovnica, 
bi bilo pametneje, predvsem 
pa hitreje in z manj sredstvi 
narejena modernizacija ce-
lotnega koridorja na trasi Bo-
štanj–Trebnje. Strah me je, da 
visokoleteče ideje o tretji ra-
zvojni osi, glede na to, da se 
zatika že na severnem delu, 
ne bomo dočakali pred letom 
2050, verjamem pa, da bi lah-
ko do leta 2030 imeli vrhun-
sko hitro cesto proti Ljubljani. 
V smeri proti Celju se trenu-
tno rešuje 'žep' Zidani Most–
Radeče, ki smo ga posavski in 
deloma tudi zasavski poslan-
ci in župani kar nekaj časa 
'forsirali', da je prišel v načrte 
in do izvedbe. Kar se tiče pa-
metne povezave proti Krške-
mu in Brežicam, je bila na ža-
lost priložnost zamujena, ko so 
se gradile hidroelektrarne. Žal 
tisti, ki so trdili, da mora biti 
na celotni trasi, na levem ali na 
desnem bregu Save, neka ob-
voznica, premalo glasni oz. uti-
šani. Namesto da bi se ukvar-
jali s tem, so nekateri mislili, 
da bodo vse rešili z mostovi, 
vidimo pa, da ni tako. Čaka-

Tomaž Lisec, poslanec v Državnem zboru:

Nikoli za pokrajine brez Posavja
SEVNICA – 42-letni politolog Tomaž Lisec je že skoraj desetletje (prvič je bil izvoljen leta 2011) poslanec 
Slovenske demokratske stranke (SDS) v Državnem zboru, s čimer se uvršča med bolj izkušene parlamen-
tarce. V času politične negotovosti, ko ni povsem jasno, ali smo pred novimi predčasnimi volitvami ali novo 
vladno koalicijo, smo ga povabili k pogovoru o za državo in Posavje aktualnih temah.

Tomaž Lisec
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Kot so ugotavljali udeleženci 4. 
razširjene seje Sveta za sobiva-
nje, dosedanji pristopi ne daje-
jo pravih rezultatov, saj se pro-
blemi na tem področju samo 
še zaostrujejo. Posvet je bil 
sklican v prvi vrsti zaradi te-
žav z varnostnimi razmerami v 
trgovskih centrih in nekaterih 
javnih ustanovah v občini Kr-
ško, kjer organizirane skupine 
najstnikov, med njimi tudi mla-
doletnih otrok, kradejo, grozi-
jo, zmerjajo in pogosto delajo 
škodo na premoženju. 

Dušan Šiško, član pododbora 
za romsko problematiko v Dr-
žavnem zboru RS, ki je bil po-
leg občinskega svetnika Jožeta 
Olovca eden izmed pobudni-
kov sestanka, je ogorčen: 

»Zadeve se iz meseca v mesec 
slabšajo. Slišali ste za požar v 
Termah Čatež, kjer je bilo ško-
de za milijon evrov iz čiste ob-
jestnosti. Taki frajerji imajo na 
grbi že po 30, 40 in več kazni-
vih dejanj, pa se lepo sprehaja-
jo naokoli. Po zadnjih dogodkih 
v ZD Krško smo prišli celo tako 
daleč, da tam resno razmišlja-
jo o fizični omejitvi dostopa do 
urgence, za svoje reševalce pa 
naj bi nabavili neprebojne jopi-
če in čelade! 

O k r o ž n a 
javna tožil-
ka je potr-
dila, kako 
se pozna, 
da v Kr-
škem ni 
več Policij-
ske upra-

ve. Po njenem je PP Krško kad-
rovsko podhranjena. Razumem, 
da komandir krške PP tega ne 
more javno priznati, a je nave-
del, da je ena patrulja praktič-
no ves čas angažirana na pro-
storu med romskim naseljem 
in Krškim. Tako gasilci kot po-
licisti so v romskih naseljih re-
dno deležni obmetavanja s ka-
menjem. Slišali smo tudi, da je 
od skupno okoli 600 kaznivih 
dejanj, kolikor jih obravnavajo 
policisti letno, "v velikem delu 
ta problematika". Žal pa velike 
večine povzročiteljev ne doleti 
ustrezna kazen.

Slišali smo opozorila pred za-
piranjem trgovin, s tem pa 
bodo izgubljena delovna mes-
ta. Tako ne gre več naprej … 
Problemov ne bomo rešili, dok-
ler bodo družine z večjim šte-
vilom otrok prejemale prek 
2.000 evrov socialnih pod-
por, ki pogosto končajo drug-
je, kot so namenjene. Ali pa 

se kdo vpraša, koliko stanejo 
vse te aktivnosti policije, ga-
silcev, delavk CSD in vse dru-
go? To je denar, ki ga prispe-
vajo naši ljudje, ki iz meseca v 
mesec trdo delajo, medtem ko 
se po mestu sprehajajo mla-
di frajerji, ob njih pa komaj 
13-, 14-letne deklice z nape-
timi trebuhi. Lahko si mislite, 
kako je bilo eni izmed proda-
jalk, h kateri je pristopil mla-
di Rom in odprl denarnico, pol-
no bankovcev, in dejal: Kaj boš 
ti, butasta Slovenka, ki delaš za 
500 evrov!

Nekatere politične stranke in 
nevladne organizacije še nap-
rej podpirajo takšno stanje. 
Imajo se za intelektualce in 
branilce demokracije, v resnici 
pa ima marsikdo izmed njih od 
tega tudi koristi, saj opravlja-
jo razna dela za Rome. Zgraža-
jo se nad nami, ki opozarjamo 
na probleme (ki se jih zavedajo 
tudi nekateri pošteni Romi, saj 
vsi nikakor niso enaki), v resni-
ci pa s svojo potuho prispevajo, 
da bodo razmere postale neob-
vladljive. Kot smo lahko sliša-
li, so ponekod na Krškem po-
lju kmetje že vzeli stvar v svoje 
roke, a ne smemo si želeti niti 
dovoliti, da se bo kaj takega za-
čelo dogajati po naših ulicah!«

Po razpravi, ki jo je vodila kr-
ška podžupanja Ana Somrak, 
so med drugim sprejeli sklep, 
da je od države treba zahte-
vati povečanje števila zapo-
slenih na PP Krško in na CSD 
Krško, predvsem pa ponovno 
vrniti Policijsko upravo v Kr-
ško. Skupna ugotovitev je bila, 
da sedanja socialna politika 
nikakor ne prispeva k večji 
integraciji romske skupnosti 
v družbo, zato je treba začeti s 
spremembami ukrepov, ki se-
daj niso učinkoviti (nenehno 
ponavljanje prekrškov istih 
oseb, brez sankcij, izterjava 
plačilnih nalogov, neobiskova-
nje osnovne šole, neprimerno 
obnašanje, vandalizem, kraje 
po trgovskih centrih, verbal-
no napadanje zaposlenih in 
strank). Predstavniki tožil-
stva in policije so predlagali 
lastnikom trgov skih centrov, 
da je treba pri vsakem prekr-
šku vztraja pri pregonu, po-
leg tega naj skupno zaposlu-
jejo varnostnike in s pogodbo 
razširijo območje njihove-
ga delovanja na prostor oko-
li trgovin. Predlagajo tudi na-
mestitev dodatnih nadzornih 
kamer in izdajo soglasij po-
liciji za takojšnji pregled po-
snetkov. 
 B. M.

KRŠKO – Pred tednom dni se je v Krškem sestal Svet za sobivanje, da bi s predstavniki KS, javnih institucij 
in državnih organov obravnaval in poiskal rešitve za vse bolj perečo varnostno problematiko v trgovskih 
centrih občine Krško in več kot očitno pomanjkljive pristope glede integracije Romov.

mo most v Sevnici oz. na Logu, 
kjer pa razen ministra Gašper-
šiča ostali ministri niso imeli 
posluha za Sevnico.

Ideja o posavski pokraji-
ni že dve desetletji temelji 
predvsem na sodelovanju 
pri projektu izgradnje HE na 
spodnji Savi, ki ga nikakor ne 
uspemo pripeljati do konca. 
Smo v tem času morda pre-
več zanemarili druge izzive 
v tem prostoru?
Izgradnja HE ni bila nikoli 
samo energetski projekt, žal pa 
smo v Sevnici dobili najmanj, 
če primerjamo s tem, kaj se je 
zgodilo na okoljskem in infra-
strukturnem področju v Kr-
škem in Brežicah, kjer je bila to 
glede na vložena sredstva sku-
pna in največja povezovalna nit 
v Posavju. Mislim, da smo tu-
kaj lahko dober zgled, saj smo 
župani in poslanci ne glede 
na politično barvo, vsaj odkar 
sem jaz aktiven, in kljub različ-
nim lokalnim igram zelo dob-
ro sodelovali. Mogoče smo res 
kaj zanemarili, predvsem pa je 
krivda države, da se je prepo-
časi dogajalo na področju ob-
činskih prostorskih načrtov, saj 
je državna uprava, namesto da 
bi pospeševala različne ideje, 
le-te zavirala. Tukaj smo mor-
da zamudili najboljše čase za 
urejanje prostora, saj je to zdaj 
zastalo tako zaradi financ kot 
zaradi pogojev, ki jih je posta-
vila država. 

Bo po vašem mnenju tokra-
tni, že tretji poskus ustano-
vitve pokrajin v Sloveniji us-

pel? Kako blizu vam je kot 
Sevničanu ideja o obsavski 
pokrajini s povezavo Posav-
ja in Zasavja? 
Moje osebno mnenje je, da je 
najbolj racionalno, če imamo v 
Sloveniji dve ali tri pokrajine, 
če jih bo več, pa ni nobene raz-
like, če jih bo osem, deset, 12 
ali 14. Tukaj ne razumem tre-
nutnih pripravljavcev zakono-
daje, zakaj gredo na nož s posa-
meznimi statističnimi regijami, 
namesto da bi iz njih izhajali. 
Zdaj se nas poskuša povezati z 
Zasavjem, kar je sicer bolje kot 
z Novim mestom, vendar oseb-
no ne bom nikoli, če bom imel 
možnost biti poslanec, glasoval 
za posavsko-zasavsko pokraji-
no, v kolikor bodo predlaga-
ne več kot dve ali tri pokrajine. 
Mislim, da Posavje, razen po 
številu prebivalcev – pa še tu 
ne bi bili najmanjša pokrajina 
–, zlasti po gospodarskih kazal-
cih izpolnjuje pogoje za samos-
tojno pokrajino. Slej ko prej bo 
moralo priti do tega, saj so pok-
rajine ustavna kategorija. Mis-
lim, da je ključni problem poli-
tična volja in ne toliko vsebina, 
ki jo je možno urediti.

Kaj pa sprememba volilne 
zakonodaje? Kot vemo, v SDS 
nasprotujete ukinitvi volil-
nih okrajev.
S trenutnim predlogom uki-
nitve volilnih okrajev imam 
več težav. Prvič, če se to nare-
di, bodo kandidati za poslance 
iz manjših krajev težje izvolji-
vi. Trdim, da bo po nekaj voli-
tvah vsaj 70, 80 odstotkov le 
iz mestnih občin. Če pogleda-

mo samo primer naše volilne 
enote, trdim, da bo tu pa tam 
še izvoljen kakšen poslanec 
iz Trbovelj, mogoče še iz Kr-
škega, večina pa jih bo iz No-
vega mesta. Skratka, ne samo, 
da bomo Sevničani težko izvo-
ljivi, ne predstavljam si, da bi 
bil lahko uspešen kandidat iz 
Kostanjevice na Krki, saj nima 
osnovnih pogojev, pa je lahko 
odličen kandidat, vendar ne 
bo mogel konkurirati kandida-
tu iz Krškega ali Novega mes-
ta, ki lahko v enem blokovskem 
naselju dobi več glasov. Trdim, 
da bo prišlo ravno do nasprot-
nega, kar pravijo predlagate-
lji te ukinitve – da bodo imela 
vodstva političnih strank veli-
ko večji vpliv na izbiro in izvoli-
tev kandidatov, saj se bodo od-
ločala, koga bodo postavila na 
prva mesta na listi. Poleg tega 
si ne predstavljam, kako bom 
vodil volilno kampanjo znot-
raj volilne enote in nagovarjal 
potencialne volivce. Kako naj 
grem v Krško, Brežice ali Treb-
nje in tam prepričujem volivce, 
da sem boljši kot njihov lokal-
ni kandidat naše stranke? Mis-
lim, da zaradi tega lahko pride 
do razdora znotraj strank. 

Aktivni ste tudi v lokalni po-
litiki kot občinski svetnik. 
Kako ocenjujete delo sevni-
škega župana Srečka Ocvir-
ka, s katerim v preteklosti 
pogosto niste bili povsem na 
'isti liniji', čeprav sta iz soro-
dnih političnih strank? 
Z županom se v vsaj dveh tre-
tjinah zadev strinjava in soli-
dno sodelujeva, bi pa priča-

koval več njegovih želja po 
sodelovanju pri projektih, 
kjer je potrebna pomoč drža-
ve. Včasih bi želel iti z njim na 
kakšen sestanek, saj ne glede 
na to, da sem trenutno opo-
zicijski poslanec, nimam no-
benih težav priti v stik z vsaj 
dvema tretjinama trenutnih 
ministrov in državnih sekre-
tarjev. Če imaš konkretne pro-
bleme in jih poskušaš reševa-
ti, se dá z delom veliko narediti 
ne glede na vlogo, ki jo imaš v 
parlamentu, bodisi v koalici-
ji bodisi v opoziciji. Od župa-
na bi večkrat pričakoval, da na 
nas kot SDS Sevnica ne gleda 
kot na opozicijo, ki mu želi na-
gajati, ampak da vsaj razmisli o 
naših predlogih in morda vsaj 
kakšnega tudi sprejme.

Imate morda še ambicije 
v lokalni politiki, boste še 
kdaj kandidirali za župana?
Ne, sem velik nasprotnik tega, 
da bi se človek prestavljal z 
ene na drugo politično funk-
cijo. Večkrat sem že javno re-
kel in lahko tudi ponovim, da 
v primeru, ko ne bom več iz-
voljen za poslanca, ne bo moja 
prva ambicija postati župan, 
raje bi počel kaj drugega. Za-
nima me predvsem lokalna sa-
mouprava ali področje evrop-
skih sredstev. Pri sebi sem že 
zdavnaj sklenil, da bi za žu-
pana kandidiral le, če bi imel 
podporo ne le SDS, ampak vsaj 
še treh strank ali list na lokal-
nem nivoju, kar pa je skoraj 
misija nemogoče.

 Peter Pavlovič

IZDELAVA IN MONTAŽA

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

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

Reševalci v neprebojnih jopičih?

Dušan Šiško

KOSTANJEVICA NA KRKI – Na novomeški televiziji Vaš kanal so 
zaključili akcijo Osebnost leta 2019. Z glasovanjem prek spleta 
in dopisnic, ki je potekalo med 25. januarjem in 2. februarjem, 
so gledalci in gledalke med osebnostmi meseca izbrali osebnost 
leta 2019. To je postala dekanja Visoke šole za upravljanje pode-
želja Grm Novo mesto, Kostanjevičanka doc. dr. Lea-Marija Co-
larič-Jakše, ki je leta 1999 postala prva cvičkova princesa, od 
maja 2019 pa je tudi ambasadorka cvička. Med nominirankami 
sta bili še dve Posavki: prav tako Kostanjevičanka Mihaela Ko-
vačič Bizjak, dejavna članica Etnološkega društva Prforcenha-
us, in zdravnica iz Zdravstvenega doma Sevnica Ksenija Kozo-
rog, ki je v akciji Moj zdravnik postala naj pediatrinja.  P. P.

Osebnost leta je Kostanjevičanka

Jutri seja Sveta regije
KRŠKO – Posavski župani se bodo jutri, 21. februarja, sestali 
na 83. redni seji Sveta regije Posavje, na kateri bodo obravna-
vali skupne pripombe na osnutek strategije prostorskega ra-
zvoja Slovenije, poročilo o spremljanju Regionalnega razvoj-
nega programa za leto 2019, organizacijo turizma v regiji in 
se seznanili s postopkom izbora RRA-jev za programsko ob-
dobje 2021–2027. Po seji bodo podali izjavo za medije.  P. P.

POSAVJE – Tudi Posavje je letos zajela nenavadno intenziv-
na 'sezona' gripe in drugih obolenj, ki se sicer počasi umir-
ja. Obolelih je bilo več kot običajno v tem času, zlasti so bili 
na udaru otroci.

Po besedah strokovne direktorice Splošne bolnišnice Brežice 
Mojce Savnik Iskra so v drugi polovici januarja 2020 pričeli be-
ležiti večje število okužb dihal in gripe. »Med odraslo populacijo 
letos ne opažamo porasta števila obolelih za gripo glede na pred-
hodna leta, veliko večje pa je število obolelih za gripo in gripi po-
dobnih obolenj pri otrocih. Po mnenju pediatrov je bilo zadnji 
mesec v njihovi ambulanti med pregledanimi vsaj 80 % otrok s 
simptomi teh obolenj,« nam je pojasnila. Zabeležili so tri prime-
re hude gripe oz. primere, ko se iz gripe razvije pljučnica, ki lah-
ko privede do dihalne odpovedi. »Med odraslimi bolniki priha-
ja do zapletov pri populaciji, starejši od 65 let, večina med njimi 
ima vsaj eno kronično bolezen ali imunsko pomanjkljivost, ki je 
vezana na osnovno bolezen ali način zdravljenja osnovne bolez-
ni. Večina zbolelih ni bila cepljena,« še pojasnjuje.
Podobno so opažali tudi v posavskih zdravstvenih domovih. Tako 
je direktorica ZD Krško Tatjana Fabjančič Pavlič, da v njihovih 
splošnih ambulantah niso opazili povečanja števila pacientov z 
znaki gripe, v predšolskem in šolskem dispanzerju pa so v pri-
merjavi z lansko sezono opazili vsaj dva- do trikrat večjo obolev-
nost. Otroci so to sezono bolj prizadeti, okužba traja dlje časa, 
visoke temperature, od 39 do 40 stopinj Celzija, vztrajajo pri ne-
katerih tudi cel teden. Staršem priporočajo, da v prihodnje otro-
ke cepijo proti gripi.
Posledično so se v osnovnih šolah soočili z velikim izpadom otrok 
od pouka. V največji šoli v brežiški občini, OŠ Brežice, je na višku 
gripe denimo manjkalo kar 300 oz. tretjina vseh učencev na šoli, 
v krški šoli Jurija Dalmatina so zabeležili skoraj 200 oz. četrtino 
manjkajočih učencev, v sevniški OŠ Sava Kladnika Sevnica pa je 
manjkalo do največ 22 % odstotkov otrok. 
V domovih za starejše niso imeli večjih težav, saj je večina stano-
valcev cepljenih proti gripi. V DSO Krško so konec januarja sicer 
imeli črevesno virozo in so dom po priporočilih NIJZ za deset dni 
zaprli za obiske, s čimer so virozo ustavili. V brežiškem domu ni 
bilo še nobene omejitve oz. prepovedi obiskov, v sevniškem domu 
pa so obiske omejili na eno zdravo (odraslo) osebo – bližnjega 
svojca.  P. Pavlovič

Sezona gripe in viroz se umirja
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Ker smo bili v preteklih me-
secih večkrat priča javno iz-
raženim mnenjem, ki so obe-
nem izzvenela kot opozorilo, 
da število priseljenih tujcev na 
območju Posavja strmo (ne-
kontrolirano) narašča, kar bi 
lahko postopoma privedlo do 
tega, da bo število teh doseglo 
ali preseglo število matičnega 
prebivalstva na posameznem 
območju, smo z namenom pre-
verjanja njihovega dejanske-
ga števila in državljanstev po-
datke pridobili z Direktorata 
za upravne notranje zadeve, 
migracije in naturalizacijo pri 
Ministrstvu za notranje zade-
ve. Upravne enote namreč s 
temi podatki ne razpolagajo 
oziroma vodijo s tujci uprav-
ne postopke ob prijavi bivanja, 
medtem ko je naloga navede-
nega direktorata med drugim 
dnevno spremljanje in ureja-
nje gibanja migracij, odloča-
nje o prošnjah za mednaro-
dno zaščito in vzpostavljanje 
vključevanja tujcev v sloven-
sko družbo. Sicer se število tu-
jih državljanov, predvsem tis-
tih, ki pridobijo dovoljenje za 
bivanje za čas zaposlitev, tako 
rekoč dnevno spreminja, a so 
ta variiranja tako zaradi nji-
hovih odjav kot prijav izred-
no nizka.

Tujci, ki prebivajo na območju 
Slovenije, so vodeni in razvr-
ščeni v registru tujcev po tipu 
države, katere državljani so, to 
je, ali so priseljeni iz t. i. Evrop-
skega gospodarskega prosto-
ra in Švice (EGPŠ) ali tretjih 
držav, ki niso članice Evrop-
ske unije. Iz registra je raz-
vidno, da je na dan 31. 12. 
2019 na območju Posavja bi-
valo skupno 6.155 tujcev, od 
tega 2.859 tujcev z začasnim 
prebivališčem (2.268 moš-
kih, 591 žensk) in dobrih 400 
več oz. 3.296 tujcev s stalnim 
prebivališčem (2.131 moških, 
1.165 žensk). Delež tujcev v 
skupnem številu prebivalstva 
v Posavju znaša 8,06 %.

Brežice: največ Bosancev 
in Hrvatov

Na območju občine Brežice 
je na zadnji dan leta prebiva-
lo 717 tujcev z začasnim pre-
bivališčem (527 moških, 190 
žensk) in 933 tujcev s stal-
nim prebivališčem (527 moš-
kih, 406 žensk). Skupno 1.650 
oseb s tujim državljanstvom 
(1.054 moških, 596 žensk) 
predstavlja 6,79 % prebival-
stva (24.288) na območju ob-
čine. Med tujci največjo popu-
lacijo predstavljajo državljani 
Hrvaške (skupno 491) ter Bo-
sne in Hercegovine (540), 
skupno jih je 1.031. Hrvaški 
državljani prednjačijo po šte-
vilu oseb z urejenim stalnim 
prebivališčem, medtem ko je 
Bosancev največ po številu 
oseb z začasnim prebivališčem 
v občini. Hrvaških državljanov 
s stalnim prebivališčem je 353, 
pri čemer naj kot zanimivost 
še navedemo, da je več žensk 
(188) kot moških (165). Zača-
sno prebivališče ima prijavlje-
nih 138 hrvaških državljanov 
(80 moških in 58 žensk). Kot 
že omenjeno, je obratna situa-
cija pri državljanih BiH, ki ima-
jo urejeno stalno prebivališ-
če. Teh je skupno 250, od tega 
193 moških in 57 žensk, med-
tem ko ima prijavljeno začasno 
prebivališče kar 290 državlja-
nov BiH, med njimi 236 moš-
kih in samo 54 žensk. Na tret-
je mesto se po številu uvrščajo 
državljani Kosova, teh je skup-
no 294. Od tega jih ima stalno 
prebivališče urejeno 117 (65 
moških, 52 žensk), 77 pa za-
časno prebivališče (59 moš-
kih, 18 žensk). Med močnejši-
mi skupinami v brežiški občini 
živečih tujcev naj omenimo še 
državljane Srbije, 48 (23 moš-
kih, 25 žensk) jih ima prijavlje-
nih stalno in 91 (73 moških, 
18 žensk) začasno prebivališ-
če; državljane Severne Make-
donije, ki jih je skupno 69, 48 
s stalnim in 21 z začasnim pre-
bivališčem, ter 42 državljanov 
Bolgarije, 15 s stalnim in 27 

z začasnim prebivališčem. Si-
cer pa imajo na območju ob-
čine Brežice prijavljeno pre-
bivališče državljani iz več kot 
40 držav sveta, če izpostavimo 
na tem mestu nam bolj odda-
ljene države, so to ZDA, Kosta-
rika, Nigerija, Nova Zelandija, 
Trinidad in Tobago, Izrael, Fili-
pini, Dominikanska republika, 
Libanon, Kitajska, Čile, Malta, 
Egipt, Indonezija, Šrilanka idr.

Krško: največ Bosancev 
in Kosovcev

Skupno 2.864 tujih državlja-
nov, ki imajo na območju obči-
ne Krško bodisi stalno bodisi 
začasno prebivališče, predsta-
vlja 10,87 % celotnega prebi-
valstva občine (26.328). Stalno 
prebivališče na območju krške 
občine ima urejeno 1.531 tu-
jih državljanov, 1.016 moš-
kih in 515 žensk, medtem ko 
je imelo konec leta prijavlje-
no začasno prebivališče 1.333 
tujcev, od tega 1.098 moških in 
235 žensk. V krški občini tako 
po pridobljenem stalnem kot 
začasnem prebivališču pred-
njačijo državljani BiH, teh je 
skupno kar 1.371, ali za dob-
rih 500 več, kot je po številu 
državljanov Kosova, ki jih je 
skupno 836. Stalno prebiva-
lišče v občini Krško ima prija-
vljeno skupno 645 Bosancev 
in Bosank (498 moških, 147 

žensk), začasno prebivališče 
pa skupno 726 državljanov 
BiH, od tega 641 moških in 85 
žensk. Skupno 557 državlja-
nov Kosova (344 moških, 213 
žensk) ima pridobljeno stalno 
prebivališče, 279 pa začasno 
prebivališče (193 moških, 86 
žensk). Med tu živečimi tujci 
po številu tretjo skupino pred-
stavljajo državljanke in drža-
vljani Srbije, teh je skupno 
238. S stalnim prebivališčem 
jih je razmeroma malo, le 51 
(36 Srbov in 15 Srbkinj), med-
tem ko ima začasno prebiva-
lišče prijavljenih 171 Srbov in 
16 Srbkinj. Razmeroma maj-
hen delež prebivalstva pred-
stavljajo državljani Severne 
Makedonije in sosednje Hrva-
ške. Severnih Makedoncev je 
skupno le 88, od tega 70 s pri-
javljenim stalnim prebivališ-
čem (39 moških, 31 žensk) in 
18 z začasnim prebivališčem 
(12 moških, 6 žensk), med-
tem ko ima stalno prebivališ-
če prijavljeno skupno 91 Hrva-
tov in Hrvatic (51 moških, 40 
žensk), začasno prebivališče 
pa 61 (46 moških in 15 žensk). 
V primerjavi z brežiško obči-
no sestava tujcev v krški ob-
čini po držav ljanstvih ni tako 
pisana, med najbolj »eksotič-
nimi« državami pa najdemo 
med drugim Kambodžo, Ko-
lumbijo, Kenijo, Južno Afriko, 
Madagaskar idr.

Sevnica: največ Bosancev 
in Srbov

Na območju občine Sevnica 
prebiva domala enak delež 
tujcev s prijavljenim stalnim 
in začasnim prebivališčem. 
Stalno prebivališče ima prija-
vljenih 709 tujcev, od tega 526 
moških in 183 žensk, zača-
sno prebivališče pa deset tuj-
cev več, to je 719 (583 moš-
kih, 136 žensk). Delež tujih 
državljanov (1.428), živečih na 
območju občine Sevnica, zna-
ša 8,19 % od skupnega števila 
prebivalstva (17.415). Po drža-
vljanstvu so tudi v sevniški ob-
čini najmočneje zastopani dr-
žavljani BiH, skupno jih je 891. 
450 jih je pridobilo stalno pre-
bivališče, od tega 356 Bosan-
cev in 94 Bosank, začasno pre-
bivališče pa ima prijavljenih 
362 moških in 79 žensk. Po 
številu se na drugo mesto uvr-
ščajo državljani Srbije, ki jih je 
skupno 175. Sicer jih ima stal-
no prebivališče prijavljenih 
zgolj 60 (56 moških, 4 ženske), 
medtem ko ima začasno pre-
bivališče prijavljenih 100 Sr-
bov in 15 Srbkinj. Tretjo sku-
pino predstavljajo državljani 
Kosova, ki jih je skupno 104. 
54 jih ima prijavljenih stal-
no prebivališče (33 moških, 
21 žensk), začasno pa doma-
la enako število – 50 (40 moš-
kih, 10 žensk). Poleg navede-

nih je v občini Sevnica na dan 
31. 12. 2019 živelo 45 drža-
vljanov Hrvaške in 60 Severne 
Makedonije. 25 Hrvatov in 10 
Hrvatic ima prijavljeno stalno 
prebivališče, 7 Hrvatov in 3 Hr-
vatice pa začasno prebivališče, 
medtem ko ima stalno prebi-
vališče na območju občine pri-
javljeno 42 Severnih Makedon-
cev (22 moških, 20 žensk), 18 
pa začasno prebivališče (10 
moških, 8 žensk). V primerja-
vi z ostalimi občinami velja v 
sevniški izpostaviti relativno 
visok delež državljanov Ukra-
jine, saj je teh domala enako 
število kot zgoraj navedenih 
Hrvatov, skupno jih je namreč 
kar 40 (v brežiški občini 9 in 
v krški 18). Stalno prebivališ-
če jih ima sicer prijavljenih de-
vet (8 Ukrajincev, 1 Ukrajinka), 
začasno prebivališče pa kar 30 
Ukrajincev in Ukrajinka, v pri-
merjavi z ostalimi občinami pa 
je tudi višji delež državljanov 
Bolgarije, ki jih je 30, od tega je 
stalno prijavljenih 13 in zača-
sno 17. Tudi struktura tujcev je 
v sevniški občini izredno umir-
jena, povečini tujci prihajajo iz 
držav EU ali z območja nekda-
nje Jugoslavije, med tistimi, ki 
izstopajo od teh območij, pa so 
po en Belorus in Južnoafričan 
ter Malezijka, Tunizijka in Ve-
nezuelka.

V manjših občinah 
nizko število tujcev

V skupnem številu prebival-
stva (4.366) v občini Rade-
če priseljeni tujci, teh je 150, 
predstavljajo 3,34 % prebival-
stva občine. Stalno prebivališ-
če ima urejenih 85 tujcev, od 
tega 44 moških in 41 žensk, 
začasno bivališče pa ima 46 
moških in 19 žensk. Največ je 
državljanov BiH, skupno 77, 
od tega ima stalno prijavlje-
no bivališče 21 moških in 11 
žensk, začasnega pa 34 moš-
kih in 11 žensk. Po številu tuj-
cev sledijo priseljenci s Koso-
va, teh je skupno 24, in sicer 18 
(10 moških, 8 žensk) s prijav-
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»Priseljeno« Posavje

Tujcev je med nami za solidno občino
POSAVJE – Na zadnji dan leta 2019 je v posavskih občinah prebivalo skupno 6.155 tujcev ali dobrih osem odstotkov vseh prebivalcev (76.341) v šestih posavskih 
občinah. Največji delež predstavljajo tujci tretjih držav, a ne s Kosova, kot velja širše prepričanje, pač pa iz Bosne in Hercegovine (BiH).
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ljenim stalnim prebivališčem 
in 6 z začasnim (3 moški, 3 
ženske). Poleg 15 državljanov 
Srbije, od tega 10 (po 5 moš-
kih in žensk) s stalnim prebi-
vališčem, in 11 državljanov 
Severne Makedonije, od tega 
deset s stalnim prebivališčem 
(3 moški, 7 žensk), se število 
tujcev giblje med 1 in 2 iz po-
samezne države, priseljeni pa 
so iz Nemčije, Romunije, Do-
minikanske republike, Kube, 
Kolum bije in drugih držav.

Najmanj državljanov tujih 
držav imata na svojih obmo-
čjih najmanjši posavski občini 

Bistrica ob Sotli in Kostanjevi-
ca na Krki. V Bistrici ob Sotli je 
imelo konec leta prijavljeno za-
časno prebivališče 6 tujcev (4 
moški, 2 ženski), stalno prebi-
vališče pa 18 tujcev (7 moških, 
11 žensk), kar predstavlja 1,69 
% vsega prebivalstva (1.414). 
Med tujci s stalnim prebiva-
liščem jih je največ z drža-
vljanstvom BiH (7) ter hrva-
škim državljanstvom (6), sicer 
pa na območju občine prebiva-
ta tudi 2 Nemca, Kosovec, Av-
strijec, Poljak, Srb, Hrvat in Me-
hičan. V Kostanjevici na Krki 
imajo skupno 39 tujcev, kar 
predstavlja 1,54 % vsega pre-

bivalstva (2.530). Stalno pre-
bivališče ima prijavljeno 20 
tujcev (11 moških in 9 žensk), 
začasno pa 19 tujcev (10 moš-
kih in 9 žensk). Državljanov 
BiH je skupno 13 (9 moških, 
4 ženske), od tega 9 s stalnim 
prebivališčem (5 moških, 4 
ženske), začasno prijavljeno 
bivališče pa imajo 4 Bosanci. 
Podobno število – 11 – je tudi 
državljanov Kosova, od tega 
imajo 4 moški stalno prebiva-
lišče, 4 Kosovci in 3 Kosovke 
pa začasno prebivališče. Med 
ostalimi posameznimi tujci v 
Kostanjevici na Krki najdemo 
še priseljence s Hrvaške, Srbi-
je, Portugalske, Severne Make-
donije, Anglije, Nemčije, Črne 
gore, Belorusije in Kanade.

Številke, za katerimi 
so različne usode

Ob tem lahko torej ugotovi-
mo, da v naši regiji živi sko-
raj desetina tujih državljanov, 
ki v skupnem številu pred-
stavljajo seštevek prebivalcev 
dveh posavskih občin (Radeče 
in Bistrica ob Sotli) oziroma 
bi lahko tvorili četrto najve-
čjo občino po številu prebival-

cev v regiji, saj s številko prek 
6.000 zadostujejo celo formal-
nih zahtevam (5.000) za usta-
novitev občine.

Seveda gre le za igro številk, za 
katerimi pa stojijo ljudje z raz-
ličnimi usodami, ki so jih pri-
vedle živet v naše kraje. Med 
njimi so taki, ki so že popolno-
ma in zdavnaj vključeni v naše 
skupnosti, kateri s svojimi spo-
sobnostmi in delom prispeva-
jo pomemben delež, pa tudi 
taki, ki se ne želijo in ne na-
meravajo prilagoditi našemu 
okolju, pač pa predvsem izko-
riščajo možnosti, ki jim jih ši-
rokosrčno nudi naša družba. 
Za natančnejši vpogled v pozi-
tivne in negativne vidike prise-
ljevanja tujcev v Posavje pa bo 
potrebna obširnejša analiza, 
ki pa je mogoča le s sodelova-
njem tako državnih kot lokal-
nih institucij. Tokrat je bil naš 
namen (v skladu z uredniško 
politiko Posavskega obzorni-
ka) zgolj ugotoviti stanje na 
tem področju in tako dopolniti 
sliko naše regije, saj se nam zdi 
prav, da njeni avtohtoni prebi-
valci vemo, s kom živimo.
 Bojana Mavsar

Največ tujcev v krški občini
Kot je razvidno iz prejšnjih podatkov, najvišji odstotek tujih dr-
žavljanov v Posavju živi v občini Krško (10,87 %), najnižji pa 
v občini Kostanjevica na Krki (1,54 %). Po občinah je največ 
živečih državljanov BiH, skupno 2.899 (1.393 s stalnim pre-
bivališčem in 1.506 s prijavljenim začasnim prebivališčem), 
znatno manj državljanov Kosova, in sicer skupno 1.170 (751 s 
prijavljenim stalnim prebivališčem in 419 s prijavljenim zača-
snim prebivališčem), državljanov Hrvaške je skupno 635 (424 
s stalnim prebivališčem in 211 z začasnim prebivališčem), 571 
državljanov Srbije (172 s stalnim prebivališčem, 399 z začas-
nim) ter 230 državljanov Severne Makedonije (172 s stalnim 
prebivališčem ter 58 z začasnim prebivališčem).

Predsednica sveta KS Seno-
vo Vlasta Moškon je v nago-
voru zbranim izpostavila, da 
so uspeli realizirati pretežni 
del potreb, želja in pričako-
vanj krajanov in širše družbe. 
Med pomembnejšimi dosež-
ki je navedla razširitev ceste v 
Brezjem in izgradnjo podpor-
nega zidu, ureditev in prep-
lastitev dela ceste v Šedmu, 
asfaltacijo parkirišča pri po-
kopališču v Dovškem, sodelo-
vali so pri aktivnostih za nada-
ljevanje izgradnje kolesarske 
steze, z namenom boljšega ob-
veščanja krajanov o aktivno-
stih in dogodkih so postavili 
tri oglasne kozolce, več mest  
opremili s koši za odpadke in 
klopmi ter sofinancirali delujo-
čih 23 društev. Navedla je tudi 
nekaj občinskih projektov na 
območju občine, med drugim 
asfaltiranje cest Mrzla Plani-
na–Zalog, Košeni Vrh–Brezje 
pri Dovškem, rekonstrukcijo 
dela ceste Srebotno–Jablance, 
rekonstrukcije in preplastitve 
odsekov cest pri Sv. Antonu in 
Jevša–Ravni Log, sanacijo pla-
zu na Kališovcu, ureditev zu-
nanjosti pri pokopališču, priče-
la se je tudi težko pričakovanja 
izgradnja novega vrtca na Se-
novem. V zaključku je zbranim 
dejala, da si želi, da bi jutrišnji 
dan prinesel nove izzive, nove 
ideje in možnosti, »da bomo 
ustvarili okolje, kjer bomo s 
skupnimi močmi in razume-
vanjem živeli in se prijetno po-
čutili«.

Dobrim željam krajanom ob 
krajevnem prazniku se je prid-
ružil tudi letošnji slavnostni 
govornik, podžupan občine Kr-
ško Vlado Grahovac, ki je ob 
tem strnil svoje življenje na Se-

Z zagonom do še večjega razvoja
SENOVO – Krajani Senovega so 8. februarja s slovesnostjo, kulturnim programom in podelitvijo priznanj 
obeležili krajevni praznik, posvečen spominu na 9. februar 1944, ko so enote 14. divizije z napadom na 
nemško postojanko in uničenjem naprav v rudniku dale okupatorju vedeti, da je Senovo neuklonljivo.

novem, kamor ga je pripeljalo 
delo leta 1979, še k trdnejšim 
vezem pa je prispevala njego-
va življenjska sopotnica, s kate-
ro sta si nad Senovim zgradila 
dom in ustvarila družino. Po-
udaril je, da se nikoli ni poču-
til tujec, saj je bil v okolju lepo 
sprejet: »Delati in živeti v ta-
kem okolju, kjer je vodilo izgra-
diti, izboljšati, napredovati, to 
je tisto, kar vlije človeku moč 
tudi tedaj, ko se iskrijo mne-
nja in ni enotnosti ter medse-
bojnega razumevanja in pod-
pore.« Znanja in izkušnje, ki 
jih je pridobival z delom v kr-
škem občinskem svetu, katere-
ga član je od leta 1998, so mu 
bile dobra popotnica tudi za 
delo v svetu KS Senovo, v ka-
terem je bil med leti 2002 in 
2006 podpredsednik, zatem 
pa je KS vodil kot predsednik 
vse do imenovanja za podžu-
pana občine v letu 2019. Med 
drugim je še dejal, da so kra-
janke in krajani z vloženim de-
lom, znanjem in izkušnjami 
dokazali, da si želijo prispeva-
ti k razvoju krajev po krajevni 
skupnosti, bogatiti kulturno in 
društveno življenje, pa tudi oh-
raniti kulturno dediščino kraja, 

svoje dostojanstvo in dosežke, 
ki so jih gradile že generaci-
je prednikov. Vsaka pot v živ-
ljenju je težka, je še dejal, a po 
njej je treba stopati pogumno 
in odločno: »Menim, da z ra-
zumevanjem, sodelovanjem in 
strpnostjo, obenem pa delov-
nim zagonom ljudi, ni skrbi, da 
Senovo ne bi živelo, se razvijalo 
in raslo tudi v prihodnje.«

Ob kulturnem programu, ki ga 
je povezovala Klara Humek, 
sooblikovali pa zbor Društva 
upokojencev Senovo ter učen-
ke in učenci šole, je Moškono-
va podelila krajevna priznanja. 
Priznanje KS Senovo so preje-
li: Roman Mirt, član Lovske 
družine Senovo, Franc Zu-
pančič, predsednik Društva 
malih vinogradnikov Kališo-
vec, Boštjan Omerzu, akti-
ven član PGD Mali Kamen, 
član Turističnega društva Se-
novo Matjaž Sotler (nepriča-
kovano je preminil natanko 
teden dni po prejemu prizna-
nja, op. p.) in Jože Žvar, aktiven 
član senovske KO ZB za vred-
note NOB. Priznanja z znakom 
KS Senovo so bili deležni Rok 
Grilc, predsednik in od leta 

1997 član PGD Senovo, aktiv-
na članica Gledališke skupine 
pri DKD Svoboda Senovo Hele-
na Poznič in Marija Avsenak, 
ki se že 30 let vključuje v delo 
Društva prijateljev mladine. 
Najvišja krajevna priznanja – 
priznanje z velikim znakom KS 
Senovo – so prejeli Ferdinand 
Uršič, ki že pol stoletja delu-
je v PGD Senovo, zelo aktiven 
pa je tudi v TD Senovo, Anton 
Kink, ustanovni član Društva 
za praktično streljanje Senovo, 
in Vlado Grahovac, dolgoletni 
predsednik sveta KS Senovo 
in član občinskega sveta obči-
ne Krško. Ob navedenih kra-
jevnih priznanjih sta bili dve 
društvi deležni tudi jubilejne-
ga priznanja, in sicer od leta 
2007 delujoči MePZ DU Seno-
vo ter ob 10-letnici delovanja 
Lutkovna sekcija pri DKD Svo-
boda Senovo.

Uradnemu delu slovesnosti je 
sledilo družabno srečanje kra-
janov in nagrajencev ob po-
gostitvi Aktiva kmečkih žena 
Sveti Anton in rujni kapljici 
Društva malih vinogradnikov 
Kališovec. Bojana Mavsar,
 foto: Fotografika

Nagrajenci KS Senovo s predsednico Moškonovo in slavnostnim govornikom Grahovcem

KREMEN – 22. januarja je več kot 40 zbranih vinarjev in ljubite-
ljev vin Društva vinogradnikov Sremič pri Vinski kleti Kodela na 
Kremenu nad Krškim z zdravico obeležilo godovanje zavetnika 
vinogradnikov sv. Vincenca. Ob tem je predsednik društva Jože 
Kodela zbranim ob dobrodošlici zaželel uspešno leto pri skrbi 
za vinske trte in pridelovanju vina, v nadaljevanju pa je videm-
ski župnik Mitja Markovič blagoslovil trto in naprosil vse svet-
nike za uspešno letino. Po koncu blagoslova je sledil še simbolni 
rez trte, ki sta ga poleg Jožeta Kodele opravila še podpredsednik 
Marjan Vevar in tajnik društva Kristijan Lanšček (na fotogra-
fiji). B. M./vir in foto: DV Sremič

Zdravica na vincencevo

KALIŠOVEC – Društvo malih vinogradnikov Kališovec je 17. ja-
nuarja organiziralo že osmi nočni pohod z baklami, ki se ga je 
udeležilo 50 pohodnikov. »Zbrali smo se pri kapelici v Kališov-
cu, nato pa se je pot vila med vinogradi, kjer so lastniki kleti širo-
ko odprli vrata in ponudili svoja vina v pokušino, ni pa manjka-
lo tudi kaj za pod zob. Po obisku šestih kleti se je že precej vesel 
pohod končal pri preši v Kališovcu, kjer je potekalo druženje še 
pozno v noč. Kljub nizkim temperaturam je bilo pohodnikom pri-
jetno toplo, saj sta jih greli dobra kapljica in lepa domača pesem 
ob spremljavi harmonike,« je potek pohoda opisal član društva 
Franci Zupančič.  P. P.

VELIKI TRN – Društvo za ohranitev podeželja Veliki Trn je 25. ja-
nuarja v krajevnem kulturnem domu pripravilo prikaz pletenja 
peharjev in košar, kjer sta svoje znanje med udeleženke priredi-
tve delili Zofija Prah in Terezija Češnjevar. Prahova je prika-
zala pletenje peharja iz trave in viter, Češnjevarjeva pa je iz vi-
ter in vrbovega šibja v času prireditve spletla košaro in na ogled 
razstavila še nekaj drugih svojih pletenih izdelkov. Obe rokodel-
ki izdelujeta pletene izdelke iz lastnega zadovoljstva, z namenom 
ohranjanja nesnovne kulturne dediščine, svoje znanje pa z zado-
voljstvom prenašata tudi na mlajše generacije. Članice Društva 
za ohranitev podeželja in ostale udeležene domačinke in doma-
čini so se ob tej priložnosti zelo razveselili obiska članic ročno-
delske sekcije Društva upokojencev Brestanica, saj se na ta način 
spletejo nova znanstva in izmenjajo raznolika rokodelska zna-
nja. Za prešerne zvoke je ob tej priložnosti poskrbel harmonikar 
Aleš Češnjevar, ob njih pa je zazvenela tudi slovenska pesem. 
 B. M./vir in foto: Irena Janc

Osmi nočni pohod kališovskih 
vinogradnikov

Pohodniki so si pot razsvetlili z baklami.

Prikaz pletenja peharjev in košar

Udeleženke so si z zanimanjem ogledale postopke pletenja 
peharjev in košar.
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Osnovna šola Boštanj je preje-
la krajevno priznanje za v lan-
skem letu osvojeni naziv naj-
bolj kulturne šole v Sloveniji 
ter za nenehno nadgrajevanje 
kulturnih vsebin v okviru šol-
skih in obšolskih dejavnosti. 
Ivo Renko je prejel krajevno 
priznanje za dolgoletno aktiv-
no delovanje znotraj PGD Bo-
štanj in v krajevni skupnosti.

Zbrane na prireditvi sta nago-
vorila sevniški župan Srečko 
Ocvirk in predsednik boštanj-
ske krajevne skupnosti Jože 
Udovč, slavnostna govorni-
ca je bila predsednica društva 
TVD Partizan Boštanj Klaudi-
ja Redenšek. Le-ta je kulturo 
opisala kot »čisto veselje, ple-
menitost duha, dobroto srca, 
smisel življenja« in izpostavi-
la, da je kultura zaslužna za 
ohranitev slovenskega jezika 

Krajevno priznanje šoli in gasilcu
BOŠTANJ – Na večer slovenskega kulturnega praznika je KS Boštanj v domači kulturni dvorani obeležila 
tudi praznik krajevne skupnosti ter podelila dve krajevni priznanji, prejemnika sta bila OŠ Boštanj in član 
domačega prostovoljnega gasilskega društva Ivo Renko. 

ter slovenske identitete in do-
dala, da je kulturen človek v 
svoji osnovi dober človek, saj 
kulturno živi, se izraža, negu-
je kulturen odnose do drugih. 
Poudarila je tudi, da je ponos-
na Boštanjčanka, saj je v kra-
ju doma kultura ter razkrila, 
da se bo v sodelovanju s Kra-

jevno skupnostjo Boštanj le-
tošnjemu praznovanju kultur-
nega praznika poklonila tudi z 
dvema stenskima poslikava-
ma, portretoma Franceta Pre-
šerna in domačega pesnika 
Antona Umeka Okiškega.

Za odličen kulturni program so 

poskrbeli člani vokalne zased-
be Coronas – Romana in Boris 
Pokorn, Nataša Kreže, Meli-
ta Železnik in Janez Hamer-
šak, glasbenik Danijel Cajner, 
študentka 1. letnika klarine-
ta Akademije za glasbo v Lju-
bljani Špela Pokorn in pe-
vec Miha Pokorn. Z besedo in 
prebiranjem Prešernove poe-
zije so glasbeni del večera v za-
okroženo celoto povezale Nina 
in Eva Kreže ter Lucija Den-
žič, medtem ko sta za povezo-
vanje celotne prireditve skrbe-
li Jelka Bec in Tinkara Udovč.

Pred uradnim delom priredi-
tve so v Boštanju slavnostno 
predali namenu novo ureje-
no sejno sobo PGD Boštanj in 
prenovljeno sobo Aktiva žena 
Boštanj. 
 S. Radi/
 vir: Občina Sevnica

Nagrajenca s sevniškim županom in predsednikom KS Boštanj

SEVNICA – V vinogradu s 500 rodovitnimi trsi, zasajenimi v 
urejenih terasah na pobočju pod sevniškim gradom, je 26. 
januarja 12. leto zapored potekala grajska rez vinske trte, ki 
so se je udeležili mnogi botri trt od blizu in daleč.

»Grajski vinograd s kamnitimi terasami, ki skozi leto vpijajo to-
ploto in energijo, je v začetku 19. stoletja dal postaviti Johan Han-
del pl. Rebenburg, ko je grad s posestvom v celoti odkupil od 
salzburške nadškofije. Takrat se je začela zgodba o trti in vinu,« 
je predstavil začetke vinogradništva na strmem pobočju nad sta-
rim sevniškim mestnim jedrom moderator dogodka Ciril Dolin-
šek. Vinograd je dolga leta služil namenu, a po odhodu zadnje 
sevniške grofice z gradu zanj vrsto let ni skrbel nihče. Spomla-
di leta 2007 so člani vseh štirih vinogradniških društev sevniš-
ke občine (DV Malkovec, DV Sevnica – Boštanj, DV Šentjanž in 
DV Studenec) v sodelovanju z Občino Sevnica in KŠTM uredili 
obstoječe terase ter zasadili 500 trt modre frankinje. Istega leta 
je bil na posebnem mestu ob grajskem obzidju zasajen še cepič 
žametne črnine z Lenta.
Pred prvim opravilom v vinogradu v novem letu so navzoče na-
govorili baron Moscon, ki ga je upodobil Sinjo Jezernik, župan 
Srečko Ocvirk, direktorica KŠTM Mojca Pernovšek in sevniš-
ka slikarka Jerca Šantej. 
V spremljevalnem kulturnem programu so sodelovali Šentjanški 
jurjevalci DV Šentjanž – skupina osmih pevcev, ki gojijo ljudski 
način prepevanja, ohranjajo pa tudi tradicijo petja jurjevskih pe-
smi, ki se pojejo na predvečer goda sv. Jurija. Zaključek ob topli 
vinogradniški malici in kozarčku vina se je odvijal v atriju sev-
niškega gradu.  S. Radi

Grajska rez za dobro rodnost trt

Prvega opravila v vinogradu po zimskem spancu so se 
udeležili mnogi botri grajskih trt.

BOŠTANJ – 3. februarja je Društvo Ajda Posavje, ki ima 121 
članic in članov, v prostorih TVD Partizan Boštanj pripravi-
lo dobro obiskano izmenjavo semen, ki ji je sledil občni zbor 
in nato predavanje Mete Vrhunc o gibanju planetov ter vpli-
vu kozmičnih ritmov na rast in zdravje rastlin.

V društvu, ki je bilo ustanovljeno 17. januarja 2011, deluje pod 
vodstvom Jožice Keber tudi skupina za semena. Le-ta vsako leto 
pred občnim zborom pripravi doma pridelana semena za izme-
njavo. »Izmenjave se udeležim, ker imam velik vrt in na njem rad 
posadim tudi različne vrste domačega fižola. Fižol sadim od aprila 
do septembra vsakih 14 dni, ker imam rad stročji fižol,« pove obi-
skovalec, ki je tudi član društva. Izmenjavi semen je sledil občni 
zbor, na katerem je predsednik društva Zvone Černelič predsta-
vil dejavnosti v lanskem letu ter nanizal načrte za letošnje leto. 
Med drugim je bila v letošnjem januarju že izvedena prva delav-
nica, na njej je Daniela Perdih spregovorila o vzgoji kalčkov, v 
marcu se bodo začele delavnice in nato tudi strokovne ekskur-
zije (27. aprila je načrtovan obisk hidroponičnega posestva) itd. 
»Naša želja je, da povežemo vse biodinamike na področju Posav-
ja in da aktivnost usmerimo v pridelavo ter predelavo zdrave hra-
ne in ohranitev zdrave zemlje,« je povedala članica društva Ajda 
Posavje Majda Hriberšek, ki je v mesecu februarju pričela s ci-
klusom petih predavanj o biološko-dinamični metodi obdelova-
nja zemlje za zdravo rast rastlin (zadnja tri predavanja bodo po-
tekala prve tri ponedeljke v marcu v TVD Partizanu Boštanj ob 
17. uri). V zaključku je potekalo še predavanje Mete Vrhunc, ki 
je začetnica pridelovanja hrane po biodinamični metodi, ki jo je 
utemeljil Rudolf Steiner (njegova metoda priporoča uporabo po-
sebnih pripravkov, ki krepijo kozmične ritme).  S. Radi

Domača semena za zdravo hrano

Izmenjava semen nudi različne vrste doma vzgojenih semen 
starih sort rastlin.

BOŠTANJ – V torek je v tukajšnji dvorani potekal javni posvet o 
ureditvi poslovne cone na Radni, ki se nahaja jugovzhodno od na-
selja Dolenji Boštanj. Pretežno ravninsko območje v velikosti ok-
rog 4,3 ha predstavlja nepozidano območje (na fotografiji) in ur-
banistična ureditev med drugim predvideva izgradnjo poslovno 
stanovanjskega območja s sodobnim bencinskim servisom tlori-
sne površine cca. 1600 m2. Zasebni investitor namerava pričeti z 
gradnjo v letu 2021 in zaključiti z njo v letu 2023.  S. R.

Ureditev poslovne cone na Radni

V sredo, 5. februarja, so župan Tomaž Režun, direktorica občinske 
uprave Marjetka Lipec in svetovalka za družbene dejavnosti Meli-
ta Simončič sprejeli najuspešnejšo strelko preteklega leta med pi-
onirkami po izboru Strelske zveze Slovenije Zojo Kalin. Zoja ima po 
petih letih treniranja za seboj številne udeležbe na tekmovanjih 
in mnoge odlične rezultate. Po dveh posamičnih in dveh ekipnih 
odličjih v letu 2018 je v letu 2019 v konkurenci pionirk osvojila na-
slov državne prvakinje s serijsko zračno puško, državne prvakinje s 
serijsko malokalibrsko pu-
ško 50 m leže in naslov dr-
žavne prvakinje s serijsko 
malokalibrsko puško 50 m 
v trojnem položaju. Zelo 
uspešna je bila tudi v dr-
žavni pionirski ligi, kjer je z 
dvema zmagama in dvema 
tretjima mestoma osvojila 
še skupni naslov ligaške pr-
vakinje za leto 2019. Sku-
paj s sestro Izo Kalin in 
Niko Zupanc pa so osvojile 
še naslov ekipnih državnih 
prvakinj z malokalibrsko 
puško v obeh disciplinah 
in ekipnih državnih pod-
prvakinj s serijsko zračno 
puško. Iza, Zoja in Nika so 
prejele tudi bronasto pla-
keto za dva ekipna držav-
na rekorda.
Zojo sta spremljali sestra Iza in mama Duška, oče in njun trener 
Marjan pa se sprejema žal ni mogel udeležiti. Prisoten je bil tudi 
Boris Gorišek, predsednik Strelskega društva Tone Bostič iz Zida-
nega Mosta, pod okriljem katerega dekleti trenirata. Tekmujeta 
kot članici Strelskega društva Dušan Poženel Rečica pri Laškem, ki 
se je že dvanajstič izkazalo kot najboljše v ekipni konkurenci (s pu-
ško in pištolo). 

ZD Radeče: projekt Prispevajmo 
k zmanjšanju samomorilnosti
Javni sklad za štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije je 7. 2. 2020 odobril projekt Prispevajmo k 
zmanjšanju samomorilnosti, v katerem je glavni partner Zdravstve-
ni dom Radeče.

Umrljivost zaradi samomorov se glede na lokalno okolje razlikuje. 
Po podatkih NIJZ za leto 2018 umrljivost zaradi samomorov v občini 
Radeče, od koder prihaja glavni partner projekta, predstavlja velik 
problem, saj precej odstopa od slovenskega povprečja. Umrljivost 
zaradi samomorov je 40,6 prebivalcev, medtem ko je slovensko pov-
prečje 20,2 na 100.000 prebivalcev. Po podatkih Slovenskega centra 
za raziskovanje samomora v Sloveniji stori samomor vsako leto oko-
li 20 mladostnikov med 14. in 19. letom, veliko več pa je poskusov 
samomorov. Tuji strokovnjaki ocenjujejo, da naj bi se med mladimi 
na vsak izvršen samomor zgodilo okoli 100 do 200 poskusov samo-
mora. Po nekaterih podatkih naj bi se 39 % vseh mladoletnih samo-
morov zgodilo zaradi izgube vpliva/vzora v starejši osebi, ne gre pa 
spregledati tudi fizično, psihično, seksualno in »digitalno« nasilje. 
Razlogi, zaradi katerih posamezniki naredijo samomor, so predvsem 
osebni, pogosto pa so tudi posledica prevelikih, zelo različnih obre-
menitev/vzrokov, ki tičijo v drugih okoljih. Življenje vsakega posame-
znika je zelo dragoceno, zato je že ena smrt manj zaradi samomora 
uspeh. Uspeh je tudi v večjem zavedanju te problematike, prepo-
znavanju vzrokov, dejavnikov in zmožnosti primernega ukrepanja. 
Zdravstveni dom Radeče želi zato skupaj z visokošolskimi organizaci-
jami (Fakulteta za upravo, Medicinska fakulteta, Zdravstvena fakul-
teta, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za državne in evropske študije) 
izvesti interdisciplinarno raziskavo, ki bo usmerjena v proučevanje 
stanja na področju samomorilnosti v lokalnem okolju ter pripraviti 
predloge ukrepov, gradiv ter informacijskih rešitev. Posameznikom 
in organizacijam se želi nuditi pomoč, posameznike, predvsem mla-
de, pa opolnomočiti za področje samomorilnosti, organizacijam pa 
predlagati ukrepe za zagotavljanje pozitivnega in zdravega delovne-
ga okolja. Vrednost projekta znaša 18.944,00 EUR.

Župan sprejel najuspešnejšo strelko 
med pionirkami

Župan je dekletoma izročil spominsko 
fotografijo s tekmovanj in podelitve 
ter jima zaželel uspešno športno pot.
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Prijeten kulturni uvod v obč-
ni zbor je pripadel učencem 
brežiške osnovne šole, nato 
je besedo prevzela predsedni-
ca društva Anica Hribar. Poz-
dravila je vse prisotne planin-
ce in številne goste iz drugih 
prijateljskih planinskih dru-
štev, ko so se prisotni z minuto 
molka poklonili spominu na tri 
planince, ki so zapustili planin-
ske vrste – Antona Lipeja, Dar-
ka Bukovinskega in Stanislava 
Juratovca. Predsednica Hribar-
jeva je nadaljevala s poroča-
njem o delu, podrobneje pa so 
nato spregovorili še načelniki 
odsekov. Tako se je v preteklem 
letu oblikovala skupina Sre-
darjev, ki so si nadeli bolj pre-
poznavno ime Navihanci. To je 
skupina mlajših upokojencev, 
ki jih vodi vodnica Mija No-
vak, tudi mlajša upokojenka. 
V skupini je 14 članov, ki se lo-
tevajo zahtevnejših tur. Potem 
so tu dobro znani Torkarji, sta-
rejši upokojenci, ki jih je sedaj 
že prek 80. Skupina je opravi-
la vse načrtovane izlete, saj jih 
ne ustavi niti slabo vreme, po-
hoda se jih vsakič udeleži 40. 
Pohode organizira in vodi Mar-
jan Rovan, zato je PD Brežice 
Olimpijskemu komiteju Slove-
nije – Združenju športnih zvez 

predlagalo, da mu ob  sko-
rajšnjem življenjskem jubileju 
za predano delo v planinstvu, 
domačem društvu in organih 
PZS podeli plaketo, ki mu jo je 
izročil olimpionik Miro Cerar.

V društvu so ponosni na delo 
vseh odsekov, saj so pod vod-
stvom načelnikov izpolnili ve-
čino načrtovanih aktivnosti. 
V okviru Mladinskega odseka 
so posamezne planinske sku-
pine mladih planincev orga-
nizirale kar nekaj izletov. Med 
najaktivnejšimi in najštevilnej-
šimi sta bili sekciji na OŠ Arti-
če in OŠ Cerklje ob Krki. Poleg 
izletniške dejavnosti so se mla-
di preizkusili še v znanju orien-
tacije, se udeležili nekaj tekmo-
vanj iz planinske orientacije in 

izpeljali planinsko čajanko. Pod 
vodstvom načelnice Natalije 
Vahčič je odsek izpeljal Otroški 
tabor na Loki pod Raduho. Šti-
ridnevnega tabora se je udele-
žilo 43 mladih planincev iz OŠ 
Artiče in OŠ Brežice, pri vode-
nju tabora so načelnici poma-
gali vodnica Sara Gregl in Ana 
Novak ter tehnični vodja Do-
minik Špan. Vodniški odsek 
vodi načelnik Tone Hribar. V 
letu 2019 so vodniki vodili 51 
izletov, pohodov, srečanj, tabo-
rov in naravovarstvenih akcij, 
udeležilo se jih je 955 planin-
cev. Sodelovali so na društve-
nih akcijah in razmišljali, kako 
bi pomladili  svoje vrste ter ob 
tem obdržali starejše vodnike.

Pri urejanju svojih planin-

skih poti so bili markacisti iz-
jemno prizadevni, sodelovali 
pa so tudi na skupnih aktivno-
stih Meddruštvenega odbora in 
Planinske zveze Slovenije. Pod 
vodstvom načelnika Mehme-
da Tokića so prav tako opravi-
li nekaj intervencijskih čiščenj 
poti, se udeležili izobraževanj 
in opremili vse poti za društve-
ne tradicionalne poti. Naravo-
varstveni odsek vodi načelni-
ca Olga Kržan, ki je vešča pri 
pripravi zanimivih programov 
in poskrbi za to, da je udeležba 
na vsakoletni čistilni akciji pla-
ninskih poti kar lepo številna. 
Tradicija planinskih večerov 
»Brati gore« se je nadaljevala v 
sodelovanju s Knjižnico Breži-
ce, zadnja tema je bila 200 km 
do Triglava s spraševalko Mi-
leno Jesenko in gostjo Man-
co Ogrin.

Sledile so pohvale in čestitke 
za opravljeno planinsko delo 
prisotnih predstavnikov pri-
jateljskih društev, zlasti pred-
sednika MO Zasavje-Posavje 
Jožeta Praha, ki je ob tem po-
hvalil izid 34. številke Planin-
skih utrinkov, ter Jureta Pez-
dirca, ki je dejal, da so planinci 
ljudje z veliko pozitivne volje.
 Natja Jenko Sunčič

Delo planincev je delo s srcem
BREŽICE – Člani skoraj že 70-letnega Planinskega društva Brežice so 31. januarja v prostorih osnovne šole 
pregledali aktivnosti iz leta 2019. 469 članov je opravilo veliko dela po zadanem letnem programu in so z 
opravljenim delom upravičeno zadovoljni.

Občni zbor brežiških planincev je vedno dobro obiskan (foto: 
M. Tokić).

»V našem društvu veliko po-
zornosti namenjamo zdravi 
prehrani in rade se udeležu-
jemo izobraževanj na temo 
peke ter kuhanja. Nekate-
re članice se s svojimi izdel-
ki predstavljajo na tekmo-
vanju Dobrote slovenskih 
kmetij, kjer pogosto poseže-
jo po najvišjih mestih. Sode-
lovale smo v projektu Zelišč-
ni vrt Posavja, na Lisci pa v 
juliju že nekaj let poteka oce-

njevanje ter razstava ocvir-
kovih potic in puhle,« pove 
Jazbečeva ter doda, da člani-
ce skrbijo tudi za pogostitve 
na številnih prireditvah, ki 
se odvijajo v občini. V okviru 
projekta Riba je IN se bodo 
udeležile kulinaričnih delav-
nic na temo priprave različ-
nih vrst ribjih jedi, obiskale ri-
bogojnico, konec avgusta pa 
bodo gostiteljice posavskega 
srečanja društva kmetic.

Ribja jed na domačem krožniku
Društvo kmetic Sevnica povezuje okoli 300 članic v 11 aktivih. Društvo od leta 2014 vodi Majda Jazbec, 
ki skupaj z upravnim odborom, v katerem je po ena predstavnica iz vsakega aktiva, skrbi za izvajanje 
raznolikih dejavnosti.

Pri načrtovanju dejavnosti v novem letu

Projekt Riba je IN je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020, 

je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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ŠENTLENART – V gasilskem domu Šentlenart so se 7. februarja 
ljubitelji kartaške igre šnops pomerili na šestem Petrovem me-
morialu. Gre za tradicionalni dogodek, na katerem je nastopi-
lo 32 igralcev, ki so prišli iz vseh posavskih občin, dva pa celo 
iz sosednje Hrvaške. V dramatičnem finalu je zmagovalni par 
Sušin/Kukovičič iz Pišec premagal dvojico Zalokar/Nunič z 
Rake. Na zmagovalni oder sta se uvrstila še domačina Berstov-
šek/Gramc. Najboljšim sta pokale izročila predsednik sveta KS 
Šentlenart Andrej Šmajgl in predsednik ŠKD Šentlenart Robert 
Berstovšek.  Vir: ŠKD Šentlenart

Kartaški večer v Šentlenartu

Investicijski in izvajalski inženiring Boršt d.o.o.

BREŽICE: Boršt 12b, Cerklje ob Krki
KRŠKO: MDB 2a, Leskovec pri Krškem
T: 07/490 22 60, www.sl-inzeniring.si

Na voljo tudi poslovni prostori
v Brežicah, Krmelju in na Obrežju.

info@sl-inzeniring.si

Oddamo v pritličju
130 m2 pisarniških površin

SL-inženiring

KRŠKO

KOSTANJEVICA NA KRKI – Bližajoči se pustni čas so v Etnološ-
kem društvu Prforcenhaus, ki ohranja tradicijo šelmarije, 
najstarejšega pustnega obreda na Slovenskem, naznanili z 
odprtjem razstave Pust skozi čas – Danes za jutri v Lamuto-
vem likovnem salonu. Na njej so postavili na ogled nekaj fo-
tografij z utrinki pustovanja v minulih letih.

Na začetku prireditve, ki sta jo vodili Mihaela Kovačič in Nina 
Cujnik, je oče šelme Toni Bizjak razkril novo krono in z njo okro-
nal aktualnega predsednika Prforcenhausa Jureta Jordana. Kro-
na je izdelana s sodobno tehnologijo laserja in ročno dodelana, 
okrašena je s šelmicami in svetlečimi ročno dodelanimi kamni iz 
kamnoloma Štangrabe. Zgornji del krone je oblikovan po značil-
ni obliki Plečnikove strukturne konice. 
Po nastopih mladih trobilcev Tie Štefanič, Neže in Nuše Zaman 
Jelenič, Jake Sotoška in Blaža Kranjca ob bobnarski spremlja-
vi Mitje Kuslja ter sopranistke Anje Žabkar ob harmonikarski 
spremljavi Staneta Cetina je sledila še podelitev najvišjega pri-
znanja Etnološkega društva Prforcenhaus za življenjsko delo – 
zlate šelme. Gre za zlato priponko, ki je narejena po modelu naj-
starejše znane oblike šelme, je iz 14-karatnega zlata in tehta 5,10 
gramov. Po že pokojnem Tinetu Hodniku in Branetu Čuku je njen 
tretji prejemnik Toni Bizjak, ki je vse življenje povezan s šelma-
rijo. Po letih bivanja v Šentjernej, kjer je postal prvi ambasador 
Prforcenhausa, je z vrnitvijo v Kostanjevico na Krki leta 2014 
postal enoletni predsednik Prforcenhausa kot najstarejši pred-
sednik v zgodovini šelmarije, odkar beležijo podatke predsedni-
kov. Predsednikoval je v času praznovanja 160-letnice šelmarije. 
Idejno je zasnoval spominski kostanj, sodeloval pri pripravi knjige 
Kostanjeviška šelmarija in zrisal skice slikovnega materiala, ki so 
v knjigi. Vsako leto skupaj z Mihaelo Kovačič pripravlja razstavo 
Pust skozi čas v Lamutovem likovnem salonu in v drugih prosto-
rih. Zasnoval je model znamenitega piškotka šelma, obogatil god-
bo z notnimi stojali in skupaj s Tinetom Hodnikom izdelal oder 
za gledališko predstavo občnega zbora. Danes opravlja funkcijo 
očeta šelme, ki predstavlja glavni lik šelmarije. Je zvest tradiciji, a 
poln novih idej in zamisli, ustvarjalen, deloven, vzornik mlajšim 
in spoštovan član Etnološkega društva Prforcenhaus, smo slišali 
v obrazložitvi priznanja, ki mu ga je podelil predsednik društva 
Jure Kovačič. P. Pavlovič

Nova krona in zlata šelma

Toni Bizjak s prav tako novim simbolom šelme, ob njem Brane 
Čuk (desno) in purgargarda
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KRŠKO – Iz podjetja Vipap Vi-
dem Krško so 11. februarja 
sporočili, da so delničarji druž-
be novembra 2019 za predse-
dnika uprave in izvršnega di-

r e k t o r j a 
imenovali 
Petra Do-
mina. Pred 
tem je pod-
jetje od ok-
tobra 2016 
vodila do-
m a č i n k a 

Jožica Stegne, ki skupaj z La-
dislavom Kristančičem in 
Mileno Resnik ostaja v upra-
vi podjetja. »Moja naloga je za-
gotoviti nadaljnji razvoj podje-
tja, pripraviti strategijo, ki vodi 
h krepitvi tržnega položaja v 
srednji in jugovzhodni Evropi 
ter povečati dobičkonosnost 
podjetja,« je v izjavi za javnost 
poudaril 53-letni Domin, ki je 
diplomiral iz področja papir-
ne in celulozne tehnologije na 
Univerzi v Pardubicah in leta 
2005 magistriral na Univerzi 
Nottingham Trent. »Vipap je 
lani praznoval 80-letnico delo-
vanja. Ko bodo naši nasledniki 
praznovali stoletnico, želim, da 
potrdijo, da smo dobro opravi-
li svoje delo,« je še dodal novi 
prvi mož Vipapa. Zamenjava 
vodstva je prva odmevnejša 
poteza novih lastnikov druž-
be, skupine vlagateljev RIDG 
Holding, ki je papirnico no-
vembra lani kupila od češkega 
Ministrstva za finance, lastni-
ka 96,5 % delnic. Po besedah 
predsednika nadzornega sve-
ta Vipapa Pavla Svoreňa je Vi-
pap v zadnjem času »stagniral 
in dobesedno živel iz dneva v 
dan«, Dominova naloga pa je 
zagotoviti bistveno bolj dono-
sno delovanje podjetja«.  P. P.

Na 1. turističnem forumu v 
Brežicah so se predstavili tri-
je govorniki, in sicer Morana 
Polovič, predstavnica Sloven-
ske turistične organizacije, ki 
je spregovorila o prednostih 
vzpostavitve destinacije in 
kolektivne blagovne znamke, 
Vid Zevnik s turistične kme-
tije Zevnik na Čatežu ob Savi, 
ki je predstavil projekt inklu-
zije otrok in odraslih Pegas ter 
kako s hipoterapijo (terapijo s 
konji) pomagajo tistim, ki ima-
jo v svojem življenju določene 
ovire, ter Petra Kordiš, izvr-
šna direktorica Herbal glam-
ping resorta Ljubno, ki je go-
vorila o primeru dobre prakse 
glamuroznega kampiranja (t. 
i. glamping), ki je postalo glo-
balni trend. V odsotnosti bre-
žiškega župana je uvodoma 
navzoče v večnamenski dvo-
rani ZPTM Brežice nagovorila 
podžupanja Mila Levec, ki je 
postregla z nekaterimi podatki 
o stanju turizma v občini. Kot 
je navedla, primerjalni podat-
ki zadnjih dveh let na obmo-

ŠENTLENART – Javna služba kmetijskega svetovanja za obmo-
čje občine Brežice s 1. februarjem deluje na novi lokaciji, in si-
cer v stavbi Kmečke zadruge Brežice, na naslovu Šentlenart 72. 
6. februarja je brežiška izpostava Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Novo mesto izvedla krajšo otvoritveno slovesnost novih pro-
storov. Simbolično otvoritev je s prerezom traku opravila vodja 
brežiške izpostave Milena Rožman, družbo so ji delali še direk-
tor KGZ Novo mesto Jože Simončič, predsednik Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič ter ostali zaposleni 
na KGZ Novo mesto, Izpostavi Brežice in povabljeni gostje. Kot je 
povedal Simončič, so prejšnji prostori v središču mesta Brežice 
postali sčasoma neprimerni in nedostopni, predvsem glede par-
kiranja za zaposlene in stranke. »Računamo, da se bodo tako za-
posleni kot uporabniki dobro počutili v novih prostorih,« je po-
udaril in dodal, da imajo po novem tri pisarne, malo sejno sobo, 
tehnični del in sanitarije za pet zaposlenih, kolikor jih je na bre-
žiški izpostavi. Poleg Rožmanove so njeni sodelavci še svetoval-
ci s področja kmetijstva in sadjarstva Andrej Golob, Miha Pav-
kovič, Jože Baznik in Slavka Grobelnik. Zupančič je poudaril 
dobro sodelovanje med kmetijskimi organizacijami, v brežiškem 
primeru med strokovnim in poslovnim delom. Nekaj spodbudnih 
besed je zbranim namenila direktorica občinske uprave Občine 
Brežice mag. Gordana Radanovič. Zadovoljstvo, da so se uspe-
li dogovoriti in zaposlenim na brežiški izpostavi KGZ Novo mes-
to omogočiti kvalitetne pogoje za delo, je izrazil tudi direktor KZ 
Brežice Jože Strgar.  R. R.

Primanjkuje turističnih paketov
BREŽICE – ZPTM Brežice je 5. februarja prvič organiziral turistični forum, na katerem so se dotaknili ra-
zvoja in trženja turizma v občini, vzpostavitve prepoznavnosti Brežic in Posavja kot turistične destinacije 
ter razvoja kvalitetne turistične ponudbe.

čju občine Brežice dajejo spod-
budne rezultate. Število gostov 
se je povečalo za 21,7 %, v zad-
njem letu je doseglo že skoraj 
200 tisoč, značilna je porast 
nočitev za 19,62 % (brežiška 
občina se glede na analizo turi-
stičnega prometa leta 2018 po 
številu nočitev s 680.002 no-
čitvama trenutno uvršča na vi-
soko peto mesto med sloven-
skimi občinami z več kot sto 
tisoč nočitvami). Po njenih be-
sedah zaenkrat kaže, da bodo 
v letu 2020 prebili število 700 
tisoč nočitev. Povečanje opa-
žajo tudi pri nočitvenih ka-
pacitetah (3,75 %) in zasede-
nosti kapacitet (7,38 %). »Pri 
oblikovanju ponudbe turis-
tom se mogoče včasih prema-

lo zavedamo, da že imamo od-
lično obstoječo ponudbo, na 
kateri lahko gradimo našo pre-
poznavnost. Tu mislim pred-
vsem na kulturno dediščino, 
gradove, Viteško dvorano, neš-
teto naravnih dediščin ter pe-
stra dogajanja, kot so Fašjenk, 
festival Brežice, moje mes-
to, Mestna promenada, Sro-
meljska pešpot, Vidova pot, 
martinovanje in še kakšno, ki 
je s svojo prepoznavnostjo seg-
lo že preko meja naše države,« 
je povedala. 

Polovičeva je pri navajanju 
prednosti vzpostavitve turi-
stične destinacije omenila, da 
je treba vzpostaviti čim več 
butične ponudbe in na ta na-
čin doseči, da se gostje čim dlje 
zadržijo pri nas. Kot močni tu-
ristični znamki je navedla Gra-
dove Posavja in Okuse Posav-

ja, zato ju je po njenem treba 
še kako izkoristiti. Kot je bilo 
še povedano na forumu, sta 
turistična destinacija in nje-
no upravljanje v zadnjem času 
postala eno osrednjih vpra-
šanj v turizmu. Strategija traj-
nostne rasti slovenskega turiz-
ma je območje občine Brežice 
umestila v vodilno destinaci-
jo Čatež in Posavje. Strategija 
turizma občine Brežice opre-
deljuje, da osrednjo vlogo iz-
vajanja javnih nalog v občini 
na področju turizma prevze-
ma ZPTM Brežice. Opažajo, 
da sta trenutno v Posavju naj-
večja primanjkljaja v poveza-
nosti turistične ponudbe med 
občinami in nevzpostavljenim 
neposrednim trženjem izo-
blikovane ponudbe (turistič-
nih paketov). Občina in ZPTM 
Brežice sta lani na ravni regi-
je predstavila pilotni projekt 
vzpostavitve regionalne pisar-
ne destinacijskega upravljanja, 
a do danes še ni zaživel. Je bila 
pa oktobra lani ustanovljena 
pisarna za destinacijski mene-
džment, ki ima sedež v Mestni 
hiši Brežice ter v kateri delu-
jeta Katja Čanžar in Ana Po-
nikvar. V pisarni se bodo izva-
jale aktivnosti za destinacijo 
Čatež in Posavje, vendar zgolj 
za območje občine Brežice.
 Rok Retelj

Katja Čanžar in Ana Ponikvar 
sta turistični forum tudi 
povezovali.

Brežiški turizem je še do 
pred nekaj let slonel izključ-
no le na enem ponudniku – 
Termah Čatež, kjer je bilo 
ustvarjenih kar 99 % priho-
dov, nočitev in tudi dohodkov 
iz turizma. V zadnjih letih se 
vedno bolj prebuja alterna-
tivna ponudba, ki predsta-
vlja okoli 10 % občinskega 
turističnega prometa.

Po nasvete na novo lokacijo

Zaposleni na brežiški izpostavi KGZ Novo mesto s Simončičem, 
Zupančičem in Radanovičevo

Na čelu Vipapa 
Petr Domin

Petr Domin

GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško nadaljuje s projektom 
Podelitve priznanj inovacijam v regiji. 

S tem namenom objavljamo

RAZPIS ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA PODELITEV PRIZNANJ 
GZS POSAVSKE GOSPODARSKE ZBORNICE, KRŠKO 

INOVACIJAM V REGIJI POSAVJE ZA LETO 2020

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki 
posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja regije Posavje.

Predlagatelji lahko v letu 2020 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena 
v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2018 do 31. 3. 2020.

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

• Produktne inovacije
• Procesne inovacije
• Trženjske inovacije
• Organizacijske inovacije
• Družbene inovacije

Merila za dodelitev priznanj (odličnost, razsežnost, zaščita inovacije, inovacijska ekipa, uporabnost 
inovacije ter tržni, finančni in trajnostni učinki) so podrobneje opredeljena v razpisu oz. razpisni 
dokumentaciji.

Rok za prijavo na razpis je petek, 17. april 2020. Prijave se na elektronskem nosilcu pošljejo na 
naslov GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«, 
Bohoričeva 9, 8270 Krško ali v elektronski obliki na naslov posavska.gz@gzs.si. 

Podelitev priznanj bo predvidoma junija 2020. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani:

https://www.gzs.si/posavska_gzk/Novice/ArticleId/74268/razpis-inovacije-posavja-2020

KRŠKO – Iz podjetja Elmont d.o.o. Krško so sporočili, da so se 
uvrstili med finaliste razpisa Lokalni skupnosti prijazno podje-
tje 2020. Gre za posebno nagrado, ki sta jo v skupnem projektu 
Dobra družba organizirala Zlati kamen in SBC Klub slovenskih 
podjetnikov. Organizatorji so sicer s priznanjem Lokalni skup-
nosti prijazno podjetje na konferenci Zlati kamen nagradili Pla-
stiko Skaza iz Velenja, med finaliste pa se je iz posavske regije 
uvrstilo še podjetje Kostak. Na konferenci so podelili tudi nagra-
de za razvojno najbolj prodorno občino leta 2020, kjer se je med 
regijske zmagovalke uvrstila Občina Krško. 
Strokovna komisija je takole predstavila družbeno koristno delo 
podjetja Elmont d.o.o. Krško: »V podjetju Elmont d.o.o. Krško se 
ukvarjajo z gradnjo in vzdrževanjem elektroenergetskih siste-
mov. V poslovanje podjetja so integrirali pomembne smernice 
glede varovanja okolja, zdravja zaposlenih in sodelovanja z lo-
kalno skupnostjo. Glavne aktivnosti, kjer je Elmont konkretno 
prispeval k boljši kakovosti življenja v okolju, so sponzorstva 
in donacije. Te namenjajo za kulturo, šport in izobraževanje, še 
posebej pa so aktivni na humanitarnem področju.« V letu 2018 
je tako podjetje Elmont d.o.o. Krško za sponzorstva in donacije 
samo v posavski regiji namenilo 27.000 evrov in ponovno po-
magalo več kot 50 nepridobitnim ustanovam, društvom, klubom 
in organizacijam. V podjetju Elmont so poudarili, da jim je uvr-
stitev med finaliste razpisa Lokalni skupnosti prijazno podjetje 
2020 v veliko čast in ponos. »Izkazano zaupanje in naša zaveza 
k družbeno odgovornemu delovanju pa nam je hkrati tudi velika 
dolžnost za naprej, da bomo v prihodnosti delali še več in še bo-
lje ter na ta način še povečali naš prispevek k razvoju širše skup-
nosti na lokalni ravni,« so še sporočili iz podjetja.
 P. P./vir: Elmont

Elmont med finalisti razpisa 

AVTOHIŠE V POSAVJU
Kupiti rabljen ali nov avto?

O prednostih in slabostih v naslednji 
številki Posavskega obzornika.

Več informacij: marketing@posavje.info ali na 040 302 809
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Najprej si poglejmo, kaj barve 
sploh so. Simbolično vrednost 
so imele že pri starodavnih 
ljudstvih, ko so bile poveza-
ne z rituali. Tudi feng shui, ki 
je starodavna kitajska veščina 
urejanja zunanjega in notra-
njega prostora, poudarja moč 
barv, njihov vpliv na prostor 
in s tem tudi na posameznika. 
Isaac Newton je leta 1666 po-
jasnil, da barve izvirajo iz svet-
lobe in v nadaljnjih letih z raz-
ličnimi poskusi dokazal, da 
lahko sončno svetlobo s po-
močjo tristrane prizme razlo-
mimo v barvni spekter. 

V beli barvi 
se skriva ves 
barvni spek-
ter. Naše oko 
zaznava le 
okoli 40 % 
barv sonč-
ne svetlobe, 

ki ima različne valovne dolži-
ne. Belo svetlobo razdelimo na 
tri temeljne barve: rdečeoran-
žno, zeleno in modrovijolič-
no (barvni krog 1). To so tudi 
osnovne barve luči gledaliških 
mojstrov, ki z zlitjem vseh treh 
barvnih snopov ustvarijo po-
polnoma bel snop svetlobe. 

Johannes Itt-
en je razisko-
val barve na 
osnovi odvze-
manja svetlo-
be in na ta na-
čin utemeljil 
tri osnovne 

barve: rdeča, modra in rume-
na. Ittnov barvni krog dolo-
ča razmerja med 12 barvami 
ter jih deli na primarne (mo-
dra, rdeča in rumena), sekun-
darne (oranžna, zelena in vijo-
lična) in terciarne. Primarnih 
oz. osnovnih barv ne moremo 
sestaviti iz drugih barv. Če jih 
zmešamo med seboj, dobimo 
črno (barvni krog 2). Z meša-
njem dveh primarnih barv do-
bimo sekundarne, z mešanjem 
primarnih in sekundarnih 
barv pa terciarne.
 
Barve, ki so si sosednje v barv-
nem krogu, dojemamo kot har-
monične barve, medtem ko 
barve, ki so si postavljene na-
sproti, imenujemo komple-
mentarne, izstopajoče in lah-
ko v bivanjskem prostoru hitro 

postanejo moteče. Kot zanimi-
vost naj navedem, da z meša-
njem dveh komplementarnih 
barv vedno dobimo sivo.

Eden izmed vodilnih strokov-
njakov na področju barv pri 
nas v sodobnem času je dr. 
Anton Trstenjak, ki je s svo-
jo psihologijo barv razisko-
val vpliv barv na človeka, di-
namičen odnos med barvami 
in človekovo osebnostjo, nje-
govo interakcijo tako s samim 
seboj kot tudi z okolico, v ka-
teri biva. Barve našega doma 
so na nek način zrcalo našega 
značaja, zato je poznavanje po-
mena barv in njihovega vpliva 
na naše fizično in duševno po-
čutje pomembno za dvig kvali-
tete bivanja, ustvarjalne ener-
gije in osebnostne rasti. Človek 
se vsak dan srečuje s svetlobo 
in barvami v tisočerih odten-
kih, vendarle se nekako znaj-
de v zadregi, ko naj bi jih na-
mensko uporabljal in določal 
njihovo skladnost. 

Zamislite si, ko nekdo prvič 
vstopi v vaš dom in se vpra-
ša, kakšen človek živi v njem. 
Kaj si misli? Naredite preizkus 
in stopite v lastno stanovanje 
ter si ga oglejte, kot da ga vidi-
te prvič. Sprehodite se od glav-
nega vhoda skozi vsak prostor 
posebej in bodite pozorni, kak-
šen občutek imate v posame-
znem prostoru. Katere barve 
prevladujejo, kakšna je njiho-
va kombinacija, kako je pos-
tavljeno pohištvo, dekorativni 
predmeti, rastline itn. Opre-
mljanje oz. prenavljanje doma 
tako postane zelo osebno op-
ravilo, zato je dobro poznati 
zakonitosti barvnega kroga in 
pomen posameznih barv, saj je 
v vsakem barvnem valovanjem 
prisotna določena energija, ki 
vpliva na dojemanje prostora 
in počutje v njem.

Vpliv barv v prostoru

Poglejmo si pomen posame-
znih barv, njihove značilnosti 
in predloge za njihovo upora-
bo. Barve delimo na:

• tople (rdeča, oranžna, ru-
mena), 

• hladne (modra, zelena, vijo-
lična) in 

• nevtralne (bela, rjava, bež).

RDEČA – poživljajoča barva 
ognja in krvi, simbol ljubezni 
in strasti spodbuja živahnost, 
družabnost. Primerna je za je-
dilnice, povečuje apetit in že-
ljo po hrani, prostor obogati in 

ga navidezno pomanjša. Je ču-
stveno najbolj intenzivna bar-
va, zato je pri njeni uporabi 
priporočena zmernost, še po-
sebej pri temperamentih lju-
deh hitre jeze. Ni primerna za 
prostore, ki so namenjeni po-
čitku in sprostitvi.

ORANŽNA – združuje teles-
no živahnost rdeče in umsko 
usmerjeno rumeno. Je vesela 
in žareča barva, primerna za 
jedilnice in dnevne sobe, nav-
daja nas z občutkom toplote, 
varnosti in udobja. Združuje 
pozitivne lastnosti, kot so pri-
jateljstvo, veselje do življenja, 
vitalnost in čustvenost. Ni pri-
merna za delovne prostore in 
pisarne, prav tako ne za spal-
nice, ker nam ne dá spati.

RUMENA – je barva sonca, 
vesela in spodbudna. Deluje 
razigrano, poživljajoče, simbo-
lizira ustvarjalnost, vpliva na 
jasnost misli, aktivira komuni-
kativnost. Najbolje se obnese 
v kuhinjah z jedilnicami, dnev-
nih prostorih, prostor poživi, 
ga naredi toplega in sončnega. 
Primerna je tudi za študijske 
sobe, saj povečuje koncentra-
cijo. Je zelo močna barva, zato 

jo uporabljajte le kot dodatek 
ali za manjše površine oz. iz-
berite svetlejše odtenke. Izogi-
bajte se je v spalnicah, ker sti-
mulira budnost.

MODRA – je barva vode, 
ledu in neskončnega neba, 
ki pomirja, deluje sproščujo-
če. Ustvarja hladen in zračen 
prostor. Pravijo ji barva miru 
in počitka, zato je primerna 
za spalnice in kopalnice. Sve-
tlejši odtenki modre optično 
povečajo prostor, modrozele-
na je priporočljiva za kopalni-
ce, indigo modra oz. temnejši 
odtenki pa so primerni za de-
lovne prostore, ker spodbuja-
jo koncentracijo.

ZELENA – je barva narave, pri 
kateri se počutimo lenobno in 
sproščeno. Ta barva energijsko 
uravnoteži vse druge barve in 
nas navda z občutkom harmo-
nije in ravnotežja, je simbol 
umirjenosti, življenja, pomladi 
in svežine. Pravijo ji tudi barva 
zdravja, ker vzpostavlja oseb-
no ravnotežje, odpravlja izčr-
panost in nespečnost. Najpri-
mernejša je za spalnice, tudi za 
dnevne prostore, kjer je priso-
tna napetost, saj umirja in oh-
laja.

VIJOLIČNA – je mešanica rde-
če in modre, toplega in hla-
dnega. Zaradi svoje dvojno-
sti deluje dvoumno, lahko nas 

spodbuja h kreativnosti, domi-
šljiji, nas motivira, lahko pa de-
luje pomirjevalno, odvisno od 
razmerja med rdečo in modro. 
Je barva razkošja, dostojanstva 
in plemenitosti, primerna je za 
spalnice in kopalnice, vendar 
na manjših površinah, prine-
se umiritev in duševno ravno-
težje.

RJAVA – je barva matere zem-
lje in lesa, simbolizira trdnost. 
Kot zelena je povezana z nara-
vo, daje prijeten in topel obču-
tek udobja. Je sicer manj pri-
ljubljena, vendar v današnjem 
času vse bolj pridobiva nazaj 
svojo veljavo, predvsem v ob-
liki lesa. Ob njej se počutimo 
udobno in varno. Primerna je 
za dnevne sobe, tudi za spal-
nice.

BELA – je nepisana barva, kot 
črna in siva. Kot ena najsve-
tlejših barv simbolizira čis-
tost, urejenost, nedolžnost, 
pa tudi čustveno hladnost. V 
kombinaciji drugih barv veča 
njihov učinek, sicer pa je ele-

gantna in sveža barva. Večino-
ma je najpogosteje uporablje-
na kot barva ozadja, npr. barva 
sten, vendar preveč bele hitro 
prostor naredi pust in sterilen. 
Primerna je za vse prostore, 
najbolj za kuhinje, ker omo-
goča boljše zaznavanje narav-
nih barv živil.

SIVA – je med vsemi barvami 
najbolj neizrazita in neopa-
zna. V prostoru deluje dolgo-
časno, prazno, enolično, zato 
je primerna bolj za popestri-
tev manjših površin in detaj-
lov v kombinaciji z drugimi 
barvami. Najbolje se obnese v 
svetlejših odtenkih in s kombi-
nacijo z modro, roza, rumeno, 
tudi zeleno.

ČRNA – je najtemnejša bar-
va vseh barv, je popolna od-
sotnost svetlobe. Je pasivna in 
skrivnostna, v naši kulturi tudi 
barva žalovanja in tolažbe. V 
stanovanju deluje mračno, 
depresivno in dušeče, zato je 
pri njeni uporabi priporočena 
zmernost. Primerna je za po-
pestritev manjših površin, za 

nekatere dodatke, odsvetuje-
jo jo za otroške sobe.

Dojemanje barv v različnih 
življenjskih obdobjih

Človek dojema barve v različ-
nih življenjskih obdobjih pov-
sem drugače. Dojenčki in ot-
roci denimo zaznavajo barvni 
spekter neposredno, najstniki 
in odrasli pa že razvijejo svoj 
lasten okus glede na tempe-
rament, osebnostne lastnos-
ti, zato je umeščanje barv v 
prostor pomembno glede na 
to, komu je prostor primarno 
namenjen.

Za dojenčke in otroke so pri-
merne nežne pastelne barve, 
saj imajo barve na njih še po-
sebej globok učinek. Eno izmed 
zanimivih razlag je, da svetlej-
še zemeljske in pastelno ble-
de barve spominjajo na barvo 
polti matere in zato še posebej 
prijajo občutljivi otrokovi koži. 
Opremljanje otroških sob naj 
temelji na barvah, ki sprošča-
jo, to so rožnata, breskova, tudi 

svetlo modra in zelena, ki po-
mirjata. Predvsem so priporo-
čljivi zemeljski topli toni.

Najstnike pa že povečini priv-
lačijo močnejše barve, rde-
či, modri in vijolični odtenki. 
Barve izbirajo instinktivno na 
podlagi občutij, ob katerih se 
dobro počutijo in z njimi po-
udarjajo njihova prepričanja. 
Vendar brez strahu, če ima 
vaš najstnik pretirano rad npr. 
črno barvo, je to lahko le del iz-
ražanja v dobi odraščanja.

Pri opremi in izbiri barv upo-
števajte tudi velikost prostora. 
Manjše prostore optično pove-
čajte s hladnimi barvami (od-
tenki bele, modre, zelene, vi-
jolične), v večjih prostorih si 
lahko privoščite tudi močnejše 
barve. Svetle barve stanovanje 
odprejo in dvignejo razpolo-
ženje, temne barve ga zaduši-
jo. Seveda pa je najbolje sledi-
ti lastnemu okusu in željam, 
kakšno počutje in razpoloženje 
želite ustvariti v svojem domu.

 Katarina Jazbec

TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

Opremljanje stanovanja nekaterim predstavlja pravi izziv 
z nešteto možnosti in idejami, drugim pa veliko zadrego, 
saj ne vedó, kje in kako začeti. Na tokratnih tematskih 
straneh Urejamo dom vam predstavljamo nekaj smernic, 
na kaj je dobro biti pozoren pri opremljanju bivalnih 
prostorov, predstavljamo vam pomen in vpliv barv v 
našem domu, nekaj napak, ki jih najpogosteje naredimo 
pri opremljanju, ter pomen sobnih rastlin in urejenega 
vrta. Preberite si tudi zanimiv pogovor z arhitektom Luko 
Oštirjem o urejanju notranjih prostorov. Torej kar nekaj 
nasvetov in idej, o možnostih izvedbe pa se posvetujte s 
strokovnjaki, ki jih najdete na teh straneh. Naj vam bo 
branje prijetno, nasveti pa v pomoč. Saj veste, vaš dom 
je vaše zrcalo, naj sije v najlepši luči.  Ur.

Barve vplivajo na prostor in naše počutje v njem
V človeških kulturah povsod po svetu in že od nekdaj naša življenja prežema govorica barv. V današnjem hitrem tempu se je resnično zavedajo le redki. Barve nas 
nenehno obkrožajo, nas napajajo in vplivajo na naše počutje. Pomislite, kako vas prevzame, ko vidite pojav velikanskega svetlega barvnega loka na nebu, ki mu 
pravimo mavrica. Nekatere barve nas poživijo, druge umirijo, sprostijo, nekatere so zdravilne, druge nam škodijo.

Barvni krog 1

Barvni krog 2

Ittnov barvni krog
Hladne in svetle barve prostor optično povečajo, 

temne in močne pa imajo ravno nasproten učinek.
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Prezračevalni sistemi
z rekuperacijo

Arhitekt, samostojni podjetnik 
Luka Oštir, s katerim smo se 
pogovarjali o trendih opre-
mljanja pa tudi pomanjklji-
vostih, ki jih opaža pri svojem 
delu, ima sicer sedež dejav-
nosti notranjega oblikovanja 
9-Dizajn prijavljen v Ljublja-
ni, a kot Krčan izvaja pretežni 
del storitev v lokalnem pro-
storu in regiji, kjer se sreču-
je, kot pravi, predvsem z izzi-
vom prenove velikega števila 
starejših objektov. Stanoval-
ci teh, pogosto gre za mlajše 
generacije, ki bodisi nasledi-
jo domovanje svojih staršev, 
živijo v skupnem gospodinj-
stvu z njimi ali se odločijo za 
nakup starejšega objekta, ker 
je ta cenovno dostopnejši, pa 
se pri tem ne ali premalo za-
vedajo, da so prenove pogos-
to celo dražje od novogradnje 
in da bo treba pri tem iskati 
konsenz med razpoložljivimi 
sredstvi in željami. 

Pri tem izpostavlja, da je pa-
metneje, da se ljudje v takšnih 
primerih obnove lotijo eta-
pno, četudi se zna to zavleči 
tudi nekaj mesecev, če ne let, 
in najprej namenijo sredstva 
v obnovo napeljav in instala-
cij, saj obstoječe, pri čemer 
največ stanovanjskih objek-
tov izvira iz poznih 60., 70. in 
80. let prejšnjega stoletja, po 

zmogljivostih ne odgovarjajo 
več večjemu številu priključe-
nih aparatov v današnjih go-
spodinjstvih. Zatem naj na 
vrsto pridejo tla, stene, ure-
ditev sanitarnih prostorov in 
kuhinje, torej tistih za življenje 
osnovnih prostorov, ki omogo-
čajo bivanje in nam bodo slu-
žili, kot sta denimo kopalnica 
in kuhinja, še mnogo nasled-
njih let, če ne desetletij, med-
tem ko lahko ostala notranja 
oprema, posamezni kosi pohi-
štva, še počakajo, kot se temu 
reče, na boljše čase: »Današ-
nji problem je, da ljudje želijo 
imeti vse urejeno v zelo krat-
kem času, toliko da ne čez noč. 
A če želimo imeti dobre, estet-
sko urejene in funkcionalne 
prostore, pomeni, da moramo 
biti pri tem tudi izbirčni, po-
trpežljivi, premisliti in se po-
zanimati o tem, kdo bo izvaja-
lec del,  kje se bo kaj kupilo.« 

Četudi, pravi Oštir, so danes 
želje in tudi zahteve glede ure-
ditev pri naročnikih drugač-
ne, večje ali bolj dorečene: »K 
temu so doprinesla socialna 
omrežja, objave na Instagra-
mu, Facebooku, ki jih ljudje 
odpirajo, na katerih lahko vi-
dijo lepe fotografije z opremo 
notranjih prostorov, med kate-
rimi prednjačijo posnetki nor-
dijskega stila, ki ga zaznamuje 

minimalizem, preprosto lese-
no pohištvo, veliko steklenih 
površin, prijetne barve zidov, 
ki dajejo prostoru domačnost. 
Vse to je privedlo k spozna-
nju, da ni vsak kos pohištva 

primeren za posamezen pros-
tor, vse bolj se ljudje zaveda-
jo pomena naravne svetlobe, 
hkrati pa lahko te objave posa-
meznika tudi nehote zavede-
jo, saj se ureditve, ki so jo za 
objavo posneli v prostoru, ki 
meri več deset kvadratnih me-
trov, ne dá prenesti v prostor, 
ki je najmanj enkrat ali dvak-
rat manjši.« 

Ubiti toni in minimalizem

Trendov opremljanja je danes 
zaradi raznolike ponudbe na 

tržišču veliko, pripoveduje Oš-
tir, pri čemer se vračajo v prvi 
plan polne, a ne kričeče barve, 
se pravi monotoni toni: »De-
nimo, nekaj let nazaj smo bili 
priča pravi eksploziji močnih 

barv, od živo rdečih, vijoličas-
tih, zelenih, modrih do drugih 
barv kuhinj, za nakup katerih 
so se ljudje odločili iz prepros-
tega razloga, ker so bili nave-
ličani masive. A večino kuhinj 
močnih barv so tisti, ki so jih 
kupili, seveda, če so si ta izda-
tek lahko privoščili, medtem 
že zamenjali, zamenjali zgolj 
vrata ali na drugačen način 
predrugačili fronte omar, ker 
so se te barve na dolgi rok iz-
kazale za izredno neprijetne, 
moteče, utrujajoče, nehva-
ležne tudi za vzdrževanje oz. 

čiščenje. Sedaj so v ospredju 
'ubite' barve – zelene, modre, 
sive ipd., ki delujejo domačno, 
toplo, seveda pa je kot temelj-
na ali večna v ospredju bela 
barva pohištva.« 

Posebno pozornost je treba v 
kombinaciji z načrtovanim ali 
obstoječim pohištvom name-
niti stenam prostorov: »Vemo, 
da so bile pred leti zelo moder-
ne tapete, ki so se kasneje ne-
koliko umaknile ali dale pred-
nost beljenju sten. Danes je 
tržišče ponovno preplavljeno 
s tapetami različnih vzorcev in 
motivov. Osebno sem mnenja, 
da je manj več v prostoru in 
da je treba doseči, da stene in 
prostor dihajo. Opažam, da ne-
verjetno veliko navad in misel-
nih vzorcev prenesemo ali na-
sledimo od prejšnjih generacij, 
zaradi česar kaj hitro pride do 
prenasičenja prostorov. To po-
meni, da če so naši starši ime-
li na steni pet slik in še kakšen 
okrasek, ni treba, da jih obe-
simo na steno tudi mi. Ali pa: 
nikjer ni rečeno, da mora biti 
jedilnica tam, kjer je bila vča-
sih, če gremo iz okvirjev obsto-
ječega, se dá doseči smotrnej-
šo razporeditev. Če se vrneva 
na tapete – ja, tapete lahko, 
vzorec lahko, a le na eni steni, 
četrt stene, pa po možnosti ne 
tapete s posnetkom Amsterda-
ma, palm in ne vem česa še, ker 
nam je lahko to hipno všeč, tr-
govci so pripravljeni prodati 
vse, zato so tam, a že po nekaj 
mesecih ali letu se bomo tega 
motiva naveličali. Če se odlo-
čimo za minimalizem, se pra-
vi, da je prostor odprt, svetel, 
zračen, z nekaj kosi pohištva, 
pa se moramo zavedati, da je z 
minimalizmom tudi treba zna-
ti živeti.«

Feng shui 

Posamezniki se odločajo tudi 
za ureditev prostorov po feng 
shuiju, ki vnaša v prostor dva 
poglavitna elementa (feng – 
veter, shui – voda), ki naj bi 
po starodavni kitajski filozo-
fiji vnesla v prostor pretakajo-
čo se pozitivno energijo, sre-
čo, zdravje idr. Oštir pravi, da 
je umestitev feng shuija v na-
šem okolju celostno težje iz-
vedljiva in da v primeru tovr-
stnih želja stranke praviloma 
upošteva del feng shuija, saj 
celovito izvedbo v večini pri-
merov onemogoča že arhi-
tektura in da gredo pravila le 
težko v korak s trendi. Feng 
shui namreč med drugim na-
rekuje, da se je treba znebi-
ti predmetov, ki polnijo poli-
ce, podnožja postelj ali omar, 
nedelujočih ali redko obra-
tujočih elektronskih naprav, 
prav tako se je treba znebiti 
oblačil, ki jih pogosto ne nosi-
mo, sami prostori morajo biti 
odprti, zračni, svetli, oprema 
brez ostrih robov, barve pros-
tora morajo biti usklajene s 
človeku pomembnimi podro-
čji življenja in ustvarjanja, a je 
pravo ravnovesje, ki bi ustre-
zalo denimo povsem karak-
terno različnima osebama, ki 
živita v skupnem gospodinj-
stvu, le težko doseči. Seve-
da pa so ljudje, še dodaja Oš-
tir, ki so sposobni investirati 
v tovrstne ureditve, ki živijo 
po teh načelih, ker so prepri-
čani, da se bodo le v takšnem 
bivalnem okolju dobro poču-
tili. Feng shui sam po sebi na-
rekuje način življenja, po ka-
terem lahko biva relativno le 
malo ljudi. 

Arhitekt – »zdravnik« za prostore
KRŠKO – Če so se še pred leti storitev arhitektov pri urejanju prostorov posluževali predvsem situirani posamezniki, se danes nanje obrača bodisi za celovito no-
tranjo ureditev domov ali prenovo posameznih prostorov bodisi pri opremljanju poslovnih prostorov vse več ljudi, pravi arhitekt Luka Oštir iz Krškega.

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

Trgovina s suhomontažnimi sistemi
Strokovna izvedba

NAJUGODNEJŠE 
RAZMERJE MED KVALITETO IN CENO.

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

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

www.krovstvo-trsinar.si

Jelše 5, 8273 Leskovec pri Krškem, tel: 07 49 77 661, mail: info@instalaterstvo-gorenc.si

041 690 310

www.instalaterstvo-gorenc.si

• dobava in montaža toplotnih črpalk za ogrevanje in sanitarno vodo
• inštalacije in adaptacije centralnega ogrevanja
• izvedbe talnega in stenskega ogrevanja
• montaža različnih vrst kotlov 
• plinske inštalacije
• vodovodne inštalacije 
• klima�zacija 
• rekuperacijsko prezračevanje

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

45 let tradicijeSavska cesta 24d
SI - 8290 SEVNICA
Tel.: 07 814 11 47

Mtel.: 031 642 999

www.karodi.si
info@karodi.si

g: +386 31 652 437
t: +386 3 7491 030
e:  asfalt.kovac@siol.net

ASFALT KOVAČ d.o.o., Planina pri Sevnici 47 A, Planina pri Sevnici

PROIZVODNJA IN VGRADNJA 
ASFALTNIH ZMESI

Pišece 99A, 8255 PIŠECE
tel: 041 631-502
www.megamik.si 

PEČARSTVO   PEČI IN KAMINI

Svetilna telesa naj bodo 
tople barve

Ne glede na to, po kakšnem 
principu posameznik živi, je 
primerna svetloba in osvetlje-
nost prostora eden poglavi-
tnih pogojev za kakovost bi-
vanja: »Nekdaj so bili prostori 
presvetljeni, zatem je šlo spet 
v drugo skrajnost. Toplo pri-
poročam vsem, ki nabavlja-
te svetilna telesa za svoje do-
move, da se o svetlobi poučite. 
Danes ima že domala prav vsa-
ka prodajalna z lučmi stro-
kovnjaka, ki vam lahko že na 
podlagi načrta prostora izra-
čuna potrebno svetilnost. Slo-
venci imamo neverjetno la-

stnost, da menimo, da smo o 
vsem poučeni in da je nakup 
luči nekaj, pri čemer ne pot-
rebujemo pomoči. Tako še 
vedno marsikdo, misleč, ko-
liko bo prihranil na ta račun, 
nabavi 'brljivke' ali različne 
žarnice, ki se prižigajo po de-
set minut, da dosežejo ustre-
zno svetilnost. Pri razsvetlja-
vi domov je pomembno, da 
je svetloba topla, zato ne po-
segajte po barvah 6000 kelvi-
nov, to je modro-beli svetlo-
bi. Kajti modro-bela svetloba 
je delovna barva, primerna za 
poslovne, delovne, proizvod-
ne prostore, medtem ko imej-
te v mislih, da je dom prostor 
sproščanja. Močnejšo svetlobo 
umestimo denimo v delavnico, 
garažo, ne pa v dnevne, spal-
ne in otroške prostore. Seveda, 
kuhinja potrebuje svetlobo, a 
je to mogoče doseči z usmeri-
tvijo svetlobe oziroma osve-
tlitvijo delovne površine, ali 
pa mora imeti otrok primer-
no osvetljeno pisalno mizo za 
pisanje naloge in učenje, a to 
še ne pomeni, da mora biti z 

enako svetlobo osvetljen celo-
ten prostor. Po drugi strani je 
lahko luč tudi pomemben kos 
pohištva v stanovanju, ki lah-
ko prostor obogati ali ga skazi. 
Interier namreč pravilno funk-
cionira ob pravi svetlobi, le v 
redkih primerih pa je naravne 
svetlobe dovolj. Luč mora biti 
takšna, da poudari interier, ne 
sme pa biti takšna, da išče po-
zornost.«  

Tla in talno ogrevanje

Oštir odkrito priznava, da v 
prvi vrsti prisega na parket: 
»Ljudje sicer zelo radi pose-
gajo po vinilih, ki naj bi bili 
domala neuničljivi in jih je 

mogoče dobiti že v prepričlji-
vih imitacijah lesa, betona, a 
kakor koli vzamemo – gre še 
vedno za plastiko. Vinil je si-
cer vizualno lep, a moje oseb-
no mnenje je, da sodi v pi-
sarniške prostore, gostinske 
lokale ipd., kjer je pohodnost 
večja, medtem ko se je parket 
ne glede na številne novosti 
na tržišču do sedaj izkazal za 
ustrezno, trpežno, estetsko in 
toplo podlago v bivalnih pro-
storih. Pogosto kdo potarna, 
češ, da ima parket po več le-
tih ali desetletjih praske in da 
je potreben obnove ali zame-
njave. A raje namesto tuhtanja 
o tem, kolikšen strošek bi ob-
nova parketa v posameznem 
prostoru našega doma okles-
tila družinski proračun, raz-
mislimo o tem, da smo po dru-
gi strani z manjšimi zadržki 
pripravljeni po nekaj letih za-
menjati avto ...« Za talno gretje 
je Oštir mnenja, da je slednje 
ustrezno, če ogrevamo veli-
ke površine, saj to pomeni, da 
tla ne bodo nikoli vroča, pre-
več vroča, temveč bo tempera-

tura tal enakomerna, medtem 
ko za ogrevanje majhnih pro-
storov zadostujejo radiatorji. 
Prav tako se osebno ne nav-
dušuje nad prekrivanjem tal v 
bivalnih površinah, razen, kjer 
je to potrebno, s keramičnimi 
ploščicami, niti talnega ogre-
vanja tovrstnih pohodnih po-
vršin: »Nisem zagovornik po-
vršin, kjer je veliko keramike, 
četudi je trenutno keramika v 
trendu. Če ste obuti v copate, 
je vseeno, tistim, ki radi hodi-
jo bosi, je pozimi na ogrevanih 
keramičnih tleh res prijetno, a 
poleti, ko se ugasne talno gret-
je, so tla hladna. Zato je treba 
pred izbiro o vrsti ogrevanja 
razmisliti, čemu je posame-

zen prostor namenjen in koli-
ko časa se v prostoru zadržu-
jemo, kakšne so naše navade, 
ali imamo otroke, ki se pravi-
loma veliko igrajo na tleh ipd.«

Ozelenitev prostorov 
in sedalne površine

Rastline so zelo pomemben 
dodatek prostoru, pa ven-
dar tudi tu, pove Oštir, se je 
treba držati pravil, da z nji-
mi ne bi prenasitili prosto-
ra, pa naj imamo še tako radi 
rože. Človek ob vstopu v pros-
tor ne sme dobiti občutka, da 
je stopil v cvetličarno ali pos-
lovilni objekt, pogosto zados-
tuje že ena roža pravilne veli-
kosti in oblike, da dá prostoru 
piko na i. Poleg tega se je treba 
tudi v tem primeru poučiti, če 
roža nima nemara škodljivega 
vpliva na zdravje, kot denimo 
posamezne vrste fikusa, s ka-
terimi smo nekdaj zaradi hva-
ležne vzgoje in nege množično 
opremljali stanovanja, a se je 
izkazalo, da ima denimo bre-
zovolistni fikus dražeč sok. Po 

nekaterih študijah naj bi ime-
li za čist zrak eno zeleno rastli-
no na 100 kvadratnih metrov, 
druge študije pa priporočajo, 
da naj bi imeli v stanovanju 
toliko rastlin, kolikor je sta-
novalcev. »Rastline pomenijo 
življenje,« pravi Oštir, »zato so 
zelo dobrodošle in se potreba 
po njih povečuje, saj večji del 
dneva preživimo v prostorih, 
naj si gre za delovno mesto, 
hišo, avto. Skrbeti je potreb-
no, da bodo rastline v naših 
prostorih zdrave, saj bodo le 
tako opravljale funkcijo čistil-
cev zraka, da se ne nahajajo na 
mestih, kjer bi z njimi priha-
jali pogosto v neposreden stik 
(zaradi nepoznavanja toksič-
nosti, op. p.) in da jih imamo 
zmerno število.« 

Oštir praviloma izbor površin 
za sedenje in počitek, to je se-
dežnih garnitur in stolov, pre-
pusti posamezniku, na željo 
stranke pa svetuje izbor ma-
teriala: »Usnje je denimo hla-
dno. Ljudem je sicer všeč, ker 
je vzdržljivo, imenitnega vi-
deza, hvaležno za vzdrževa-
nje, udobno, a vendar hladno 
za sedenje, saj smo mi tisti, ki 
moramo usnje ogreti s svojim 
telesom. To je tudi razlog, da 
se veliko imetnikov tovrstnih 
garnitur odloči za zamenjavo 
in preide na garniture, obleče-
ne v dekorativno blago. Glede 
na to, da je kakovost tkanin 
izredno napredovala, bi pri 
izboru materiala najprej pri-
poročal v blago oblečene se-
dežne garniture, izognil pa bi 
se skaju.« 

Ob zaključku Luko Oštirja ven-
darle še povprašamo, kateri 
so tisti argumenti, ki govori-
jo v prid temu, da najamemo 
za opremljanje notranjih pro-
storov arhitekta. Kratko od-
govori: »V prvi vrsti, da prido-
biš drugačno videnje prostora, 
kot ga imaš sam. Ker je posa-
meznik, še predvsem pri adap-
taciji prostorov, v katerih je 
nekdaj ali še biva, praviloma v 
tolikšni meri ujet v določeno 
prostorsko umestitev, da ne 
vidi, kaj bi se dalo v in iz pros-
tora narediti, medtem ko arhi-
tekt vstopi v prostore neobre-
menjeno in jih vidi s svojimi 
očmi in v drugačni luči. Poleg 
tega poznamo barve, materia-
le, proizvajalce in druge zako-
nitosti, ki jih je treba upošte-
vati. Na kratko pa: če zbolimo, 
lahko sicer o simptomih, ki jih 
kažemo, preberemo kakšno 
stvar na računalniku, a po di-
agnozo in recept bomo odšli k 
zdravniku, mar ne?«

 Bojana Mavsar

Foto: B. K. R.
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DOBAVA IN MONTAŽA VSEH 
VRST TOPLOTNIH ČRPALK

o VODOVODNE IN PLINSKE 
NAPELJAVE

o TOPLOTNE OZ. CENTRALNE 
INŠTALACIJE

o TALNA OGREVANJA, 
VZDRŽEVANJE INŠTALACIJ

Sledite svojemu okusu

Moderne smernice in dizajni 
pridejo in grejo, hitro se lah-
ko zgodi, da se po petih letih 
trendi spremenijo. Glavno vo-
dilo pri opremljanju stanova-
nja naj bo vaš okus, ker boste v 
njem živeli vi in vaša družina. 
Skupaj sprejemajte odločit-
ve in tudi kompromise. V ve-
liko pomoč so vam lahko tudi 
nasveti strokovnjakov, notra-
njih oblikovalcev, ki pomaga-
jo preplesti vaš okus z moder-
nimi smernicami opremljanja.

Bodite previdni pri izbiri barv: 
»manj je več«

Barve sten naj bodo izbra-
ne premišljeno. Z belo bar-
vo najmanj tvegamo, ven-
dar lahko prostori postanejo, 
še posebej, če so veliki, hitro 
monotoni, sterilni, prazni in 
neosebni. Preden se odločite 
za barvo sten, izberite barvo 
tal (parketa, keramike ali dru-
ge talne obloge), vrsto pohi-
štva in barvo tkanin, ki bodo 
prevladovale v posameznem 
prostoru. Šele potem izberite 
barvo sten, da bo prostor delo-
val kot celota. Vendar z barva-
mi ne pretiravajte, npr. če ste 
ljubitelj rdeče, ne pobarvajte 

Najpogostejše napake, na katere bodimo pozorni 
pri opremljanju bivalnih prostorov
Opremljanje ali prenova stanovanja je izkušnja, ki jo doživi vsak posameznik vsaj enkrat v življenju, ko si začne ustvarjati lasten dom, in zahteva natančno načrtova-
nje od ideje do izvedbe. Hitre odločitve se ponavadi izkažejo za zelo drage napake, saj se lahko zgodi, da vam določeni kosi pohištva ne bodo zagotavljali pričakova-
nega udobja ali ne bodo usklajeni z ostalimi elementi v prostoru. Najpomembneje pri opremljanju je, da svoj dom opremite tako, kot je všeč vam. Raziščite ponudbo, 
posvetujte se s sorodniki, prijatelji in strokovnjaki ter najdite primerne rešitve. Na koncu se vseeno odločite sami, saj imajo »vsake oči svojega malarja«, vi pa boste  
živeli v stanovanju vsak dan. Izpostavljamo vam le nekatere napake, ki lahko zelo vplivajo na vaše počutje ter udobje kot tudi na stanovanje kot celoto. 

vseh sten rdeče. Raje izberite 
nevtralno barvo za prevladu-
jočo, ki bo poudarila pohištvo 
ali predmete, ki pa so lahko v 
vaši najljubši barvi. Pri izbi-
ri barv bodite pozorni na psi-
hologijo barv (osnove najdete 
v uvodnem članku teh temat-
skih strani): nekateri odten-
ki modre in zelene delujejo 
sproščujoče in so primerni za 
spalnice, medtem ko sta rde-
ča in oranžna bolj primerni 
za dnevne prostore, v katerih 
se družimo in smo ustvarjal-
ni. Pazite na kontraste, barvne 
kombinacije in prenasičenost. 
Včasih je bolje slediti pravilu 
»manj je več«.

Določite glavni element 
prostora

Razporeditev pohištva prav 
tako kot barve vpliva na celo-
to prostora. Vsak prostor naj 
ima glavni element. Največ-
krat je to kos pohištva, slika, 
lahko je tudi okno s čudovi-
tim razgledom. Šele po dolo-
čitvi glavnega elementa drugo 
pohištvo in dodatke umestite 
okoli njega. Če je glavnih ele-
mentov preveč, prostor deluje 
prenasičen, prenatrpan, če ga 
ni, pa nedokončan, neoseben. 
Tudi postavitev pohištva je po-
membna. Mnogi sledijo smer-
nici, da mora biti pohištvo nuj-

no ob steni. Taka postavitev je 
toga. Vsekakor je treba upo-
števati velikost prostora, po-
stavitev oken in vrat, da so po-
hodne površine nemotene, pa 
vendar si lahko dovolite pre-
makniti nekaj kosov manjšega 
pohištva (sedežno garnituro, 
fotelj, mizico s sobno rastlino) 
na sredino prostora. S tem bos-
te ustvarili toplo in dinamično 
bivanje v lastnem stanovanju. 

Tudi kombinacija starih kosov 
pohištva z novejšimi trendi 
lahko poživi prostor, vendar je 
tu potrebna previdnost z upo-
števanjem vidika kompatibil-
nosti materialov in barv.

Dekoracijo izberite 
premišljeno

Dekorativni predmeti, okra-
ski so lahko zelo lepi in ima-

jo verjetno za vas čustven 
pomen. Vendar ne kažite vse-
ga, kar imate, naenkrat. Vsak 
predmet, ki bo krasil vaše ste-
ne, polico, regal ... naj bo skrb-
no izbran. S pravo umestitvijo 
dekorja se boste izognili vtisu 
prenatrpanosti, pa še olajšali 
si boste brisanje prahu.

 Katarina Jazbec

Foto: Milly Eaton

Foto: Magda Ehlers
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Odgovor na vprašanje, kako 
doseči, da prostori niso vide-
ti prenatrpani, a da še vseeno 
vsebujejo vse osnovne elemen-
te, ki jih potrebujemo v dolo-
čenem prostoru, ni enostaven. 
Namreč, spalnica brez postelje 
ni spalnica, kot tudi kuhinja ne 
more biti brez hladilnika in šte-
dilnika. 

Osnovni elementi so neizogib-
ni, pomembno je, da se znamo 
v manjših prostorih odpoveda-
ti določenim stvarem, ki jih ne 
potrebujemo, in sprejeti kom-
promise. Na primer v dnevnih 
prostorih (kuhinji, jedilnici, 
dnevni sobi) je treba odstrani-
ti stvari, ki jih niste uporablja-
li že več kot leto dni, jih umak-
niti, spraviti v klet ali v omaro. 
Zakaj? Nič ne naredi prostora 
bolj natlačenega kot vrsta ne-
potrebnih predmetov, spomin-
kov, daril, ki nimajo uporabne 
vrednosti. 

Očistite stene. Preveč slik, 
posterjev in plakatov naredi-
jo prostor prenatrpan in daje-

jo občutek utesnjenosti. Samo 
ena večja slika naredi prostor 
zračen in prostoren. Za tak-
šen način prenove stanovanja 
ni potreben visok denarni vlo-
žek, le vzeti si je treba čas, se 
pogovoriti z družino in skupaj 
narediti delovno akcijo. Temu 
lahko rečemo tudi temeljito 
pospravljanje.

Če so vaše stene potrebne pre-
nove, si lahko privoščite malo 
večje spremembe. Najprej 
pretehtajte možnosti, ali lah-
ko združite kuhinjo in jedilni-
co. Če to ni mogoče, poskusite 
odstraniti vsaj vrata in pove-
čajte prehod. Izberite svetle 
barve. Barve ne vplivajo le na 
vaše počutje, ampak tudi na 
samo dojemanje prostora. Ta-
pete in pisani vzorci niso pri-
merni za male prostore. Če se 
vam zdijo stene preveč mono-
tone, jih raje popestrite npr. 
z enostavnimi stenskimi na-
lepkami, ki jih lahko po dolo-
čenem času zamenjate ali od-
stranite.

30 let

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

Tel.: 07 48 81 960 
Fax: 07 48 81 967
GSM: 041 739 485

SVETUJEMO IN IZVAJAMO GRADBENA DELA:

-  izgradnja, urejanje in vzdrževanje cest
-  zunanje ureditve, urejanje vrtov, dvorišč in okolice
-  zemeljska dela (izkopi, nasipi, utrjevanje)

Velika izbira sobnih rastlin 
in okrasnih loncev za vaš dom.

Z vami že 55 let
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Darilni program 
za vse priložnosti!

Obiščite nas in se prepričajte o pestri ponudbi!

07/49 02 560

Za izdajo ponudbe in brezplačen ogled nam pišite: 
info@necemer.com ali nas pokličite na 041/705-918.

Veliki Podlog 64, 8273 Leskovec pri Krškem

Nudimo letno 
vzdrževanje zelenic.

www.necemer.com

V prostor spustite dnevno svet-
lobo, naj sonce sije v vaš dom. 
Lahko uporabite tudi dekora-
tivne zavese, vendar se izogi-
bajte težkim temnim zavesam. 
Uporabite ogledala, ki odsevajo 
svetlobo in na ta način osvetlijo 
male prostore ter jih tudi optič-
no povečajo.

To je le nekaj praktičnih nas-
vetov, saj zna biti opremljanje 
manjšega stanovanja pravi iz-
ziv, ki ne dopušča prevelikega 
manevriranja in zahteva veliko 
premišljenosti, predvsem pa 
racionalnosti. Smiselno je raz-
misliti tudi o večnamenskem 
pohištvu, kot so posteljne oma-
re, ki razbremenijo prostor, ali 
popoln izkoristek stopnic z 
vgradnimi omarami in preda-
li. Možnosti je veliko, idej neš-
teto. Zato se ne bojte preureja-
nja, spomladanski čas je ravno 
pravšnji. Pogumno zavihaj-
te rokave in si ustvarite udob-
nejše bivanje, uredite si simpa-
tično zavetje, ki vam ga lahko 
nudi vaše stanovanje.
 K. Jazbec

Kaj pa manjše stanovanje?
Sodobna gradnja stanovanjskih hiš in stanovanj je zasnovana na odprtih pro-
storih, ki dajejo občutek prostornosti, svetlosti. Opremljanje takšnih bivalnih 
prostorov ponuja večjo svobodo pri izbiri in postavitvi pohištva, pestro izbiro 
materialov in barv tal, sten, stavbnega in oblazinjenega pohištva. Prenavljanje 
in opremljanje stanovanj z manjšimi prostori, v katerih ni možno porušiti pre-
delnih sten, pa je lahko prava nočna mora. 

Sobne rastline, še posebej z 
bujnim zelenjem ali pisanimi 
cvetovi, popestrijo in obogati-
jo prostor. Na izbiro imate raz-
lične vrste sobnih rastlin gle-
de na barvo, obliko, velikost 
in tudi namen. Poleg estetske 
funkcije imajo določene vrste 
sobnih rastlin tudi čistilno 
funkcijo, ki filtrirajo toksine, 
skratka, izboljšujejo kvaliteto 
zraka v prostoru. Sploh v zim-
skih mesecih večino časa pre-
živimo v zaprtih prostorih, kjer 
je pretočnost zraka ovirana, ki 
postane zatohel, poln vonjav in 
zdravju škodljivih snovi. Zato je 
še toliko bolj pomembno, da v 
teh dneh, ko stanovanje ogre-
vamo in ga zračimo le enkrat 
dnevno, okrasimo dom s t. i. 
čistilnimi sobnimi rastlinami. 
Med najbolj priljubljene spada-
jo: zelene praproti, taščin jezik, 
zmajevke in sobne krizanteme, 
ki z bujnimi barvnimi cvetovi 
prostor tudi poživijo.

Poleg eteričnih olj in umetnih 
dišav si lahko dom z izbranim 
izborom rastlin tudi odišavite. 
Izberite gardenio, sivko, citru-
se, lahko tudi meto, ki odda-
jajo prijeten in nežen vonj po 
svežini.

Vsekakor pa je za sobne rastli-
ne treba primerno skrbeti, jim 
nuditi zadostno količino svet-
lobe, primerno temperaturo 
in vlago. Alenka Kerin iz kr-
ške Cvetličarne Kerin svetu-
je nakup nezahtevnih lončnic, 
ki vam bodo uspevale z malo 
vloženega truda in nege ter 

Zelene rastline nam lahko 
polepšajo dom in vrt
Pogled na zeleno pokrajino, urejen vrt, zelenico ali na prelepo sobno rastlino 
marsikoga umiri in v nas prebudi prijetne občutke. Tudi strokovnjaki potrju-
jejo, da nas okolica v zelenih odtenkih pomirja, dobro vpliva na srce in je pravi 
balzam za dušo in telo. Ljudje, ki živijo na podeželju, imajo nenehen stik z nara-
vo, ljudje v mestih pa si ga lahko ustvarimo z urejenim vrtom in sobnimi rastli-
nami v stanovanju.

vam nudile veliko veselja. Med 
najbolj priljubljenimi nezah-
tevnimi lončnicami izpostavi 
zamijo, taščin jezik, draceno – 
zmajevko, fikus z velikimi listi, 
filodendron in juko – drevo živ-
ljenja. Hkrati pa poudari, da je 
pred nakupom lončnice, še po-
sebej, če se odločite za večjo ra-
stlino, treba premisliti, kam jo 
boste umestili in seveda izbra-
ti primeren sadilni in okrasni 
lonec. Melita Ramovš iz sev-
niške Cvetličarne Silva opaža, 
da se ljudje vse bolj odločajo za 
nakup sobnih lončnic, še pose-
bej orhidej Phalaenopsis, ki so 
se že tako prilagodile našemu 
okolju, da niso več zahtevne 
za vzgojo. Prav tako izpostavi, 

da ljudje iščejo za svoje domo-
ve rastline, ki čistijo zrak. Spat-
hiphyllum in Sansiveria sta eni 
takih, ki sta trenutno spet »in« 
in imata pozitiven vpliv na člo-
veka ter dajeta prostoru bolj-
šo energijo. 

Z umeščanjem rastlin v vašo 
okolico, v stanovanje ali vrt 
lahko torej enostavno ustvari-
te prijetnejše ozračje in s tem 
izboljšate vaše počutje. Poskr-
bite, da vam bo vaš dom nudil 
pravo zatočišče in prijetno bi-
vanje. Izbire je dovolj, spomla-
danski čas pa najprimernejši 
za spremembe.

 K. Jazbec

Foto: Tranmautritam
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Program je organiziran v tri faze in traja osem mesecev. V dru
gi fazi, izvajanje programa v skupini, se v prvem modulu izva
jajo aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, motiviranje, 
osebnostno rast udeležencev ter dvig socialnih kompetenc. V 
drugem modulu se izvajajo aktivnosti, ki so usmerjene k spozna
vanju trga dela, dvigu funkcionalnih kompetenc in kompetenc 
za približevanju trga dela ter pridobivanju praktičnih izkušenj 
za trg dela. V tretjem modulu so aktivnosti usmerjene k aktivne
mu pristopu iskanja vključitev, pregledu doseženih ciljev, zago
vorništvu, svetovanju in podpori pri vstopu na trg dela. Delo v 
modulih poteka skozi skupinske vodene aktivnosti in dodatnim 
individualnim delom z udeleženci. Vsebine izvajajo izkušeni in 
strokovno usposobljeni strokovni delavci v sodelovanju s prid
ruženimi partnerji in ostalimi deležniki. V tretji fazi se spremljajo 
kazalniki učinka programa, sovpada s prvo fazo kreiranja nove 
skupine za izvajanje programa.

Trenutno sta skupini v Brežicah in Krškem v fazi izvedbenega 
modula, kar pomeni, da so udeleženci večinoma na delovnih 

aktivnostih oziroma v delovnem/učnem procesu pri partnerjih 
projekta, kjer s podporo programskih vsebin udeleženci krepijo 
veščine aktivnega vključevanja v družbo, tako na področju de
javnega in samostojnega upravljanja z vsemi področji svojega 
življenja kot tudi načrtovanja in izvajanja aktivnosti v smeri iz
boljšanja zaposlitvenih možnosti. Vsi udeleženci projekta imajo 
priložnost razvijati konkretne delovne veščine, skladno z njiho
vimi interesi in znanji pa jih strokovni tim usmerja v konkretna 
usposabljanja na lokacijah pridruženih partnerjev, katerih skup
na lastnost je, da delujejo v javnem interesu in so z vso strokov
no podporo pripravljeni prispevati k opolnomočenju ranljivih 
skupin za uspešno delovno vključevanje. 

Ključni pridruženi partnerji projekta so ZPTM Brežice, Posavski 
muzej Brežice, Občina Brežice in Dom upokojencev Brežice, 
Center za socialno delo Posavje, Enota Sevnica, Knjižnica Sev-
nica, Papiroti Senovo, Levas Krško, OŠ Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki, Dom starejših občanov Krško, ki trenutno omo-
gočajo vključevanje udeležencev v delovne/učne aktivnosti, 
projektno partnerstvo pa razpolaga s široko mrežo delodajal-

cev, ki jo bo v času izvajanja projekta nadgrajevalo, skladno s 
potrebami in interesi vključenih oseb. Podjetje Grieshaber Lo-
gistika, d. o. o., projektu zagotavlja stalne delovne vzorce, na 
katerih udeleženci krepijo delovne veščine in razvijajo delov-
no osebnost. V okviru kreativnih vsebin projekta udeleženci 
obnavljajo stare lesene izdelke in iz odpadnega lesa izdeluje-
jo nove ter s tem prispevajo k zaščiti okolja in trajnostnem ra-
zvoju – »gajbice« iz lesa odpadnih palet s poslikavo. Prav tako 
z različnimi kreativnimi vsebinami krepijo projektni način dela 
ter timsko delo. V času trajanja projekta so se zaposlile štiri ose-
be, po zaključku programa pričakujejo še več pozitivnih izho-
dov. Do konca prvega programa sta še dva meseca aktivnosti 
in skupnega druženja, učenja, usposabljanja in krepljenja kom-
petenc. Udeleženci izpostavljajo dobro klimo v programu, mre-
ženje v lokalnem okolju, vzpostavljanje dobrih odnosov v sku-
pini ter podporno okolje strokovnih timov na obeh lokacijah. 

Ustanoviteljica invalidskega podjetja Lumia, d. o. o. in strokovna 
vodja projekta Doroteja Volovec ocenjuje, da k uspešni izved
bi projekta izjemno prispevajo pozitivne izkušnje iz pilotne iz
vedbe projekta socialne aktivacije in dobro regijsko medinstitu
cionalno sodelovanje koordinatoric Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda RS za zaposlovanje 
OS Sevnica, Centra za socialno delo Posavje ter zanimanje, pod
pora in dobro sodelovanje s pridruženimi partnerskimi instituci
jami, ki udeležencem zagotavljajo vključevanje v delovne aktiv
nosti ter številnimi javnimi partnerskimi institucijami in podjetji 
na ravni regije Posavje.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Uspešen potek projekta Socialne aktivacije v Posavju 
V letu 2019 je bilo Invalidsko podjetje LUMIA, d. o. o., v partnerstvu z Ljudsko univerzo Krško izbrano na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zade-
ve in enake možnosti, da se bo 10 programov socialne aktivacije izvajalo v Posavju, in sicer na lokacijah Krško in Brežice. Aktivnosti prvih dveh skupin so se začele že 
23. 9. 2019, program se zaključuje v mesecu maju, ko se pričenjata novi dve skupini, v program pa se je vključilo 30 oseb.  

Projekt Socialna aktivacija v Posavju 2019–2022 (krajše Aktivirajmo Posavje!) financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
 Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Namen programov socialne aktivacije je okrepiti socialno 
vključenost udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih 
možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter prido-
bitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učin-
kovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam preprečujejo 
vstop na trg dela ter jih posledično vodijo v socialno izklju-
čenost in življenje pod pragom revščine. 
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www.dssmith.com

Pridruži se nam in postani del 
dinamičnega, uspešnega tima, 
ki ustvarja trajnostno embalažo
za spreminjajoči se svet.

Lokacija dela: PE  Brestanica  

Prošnje sprejemamo 
do 20. marca na e-mail: 
tajnistvo.slovenija@dssmith.com ali po pošti.

DS Smith - vodilni proizvajalec 
papirja  in kartonske embalaže na 
svetu. Cenimo znanje, spodbujamo 
ustvarjalnost! 

Prisotni v 37 državah, 32.000 
sodelavcev, govorimo 28 jezikov. 
V Sloveniji nas najdete v Brestanici, 
Logatcu in na Rakeku.

Področje dela:

• upravljanje kartonskega stroja 
in izsekovalnih predelovalnih 
strojev v proizvodnji

• priprava in nastavitve strojev v skladu  
s prejeto dokumentacijo in izdelava  
serij v predpisani kvaliteti, količini  
ter roku

• pregled in nadzorovanje delovanja  
celotne linije

Pričakujemo:

• vsaj poklicno izobrazbo tehnične 
smeri: strojna, mehatronik, elektro

• sposobnost timskega dela in vodenja 
manjše skupine

• ročne spretnosti, dobra prostorska  
predstava

• natančnost, samoiniciativnost,  
pozitiven pristop, usmerjenost  
k rezultatom, odgovoren odnos do dela 

• znanje slovenskega jezika, zaželjeno 
znanje angleškega Jezika

Nudimo:
• strokovno izpopolnjevanje,  

karierni razvoj in napredovanje  
v podjetju in globalni družbi DS Smith

• varno in zdravo delovno okolje
• ustrezno usposabljanje začetnikov  

v naši branži
• ustrezno plačilo, stimulacija za  

nadpovprečne rezultate
• sklenitev delovnega razmerja za 

določen čas, z možnostjo  
podaljšanja za nedoločen čas

CPB 51, 8280 Brestanica

operaterje strojev

e
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Aristotel, zdravstveni center d.o.o. 
Kolodvorska cesta 7 a, 8270 Krško 
info@aristotel.si • aristotel.si
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NAROČANJE

asist. dr.  
Matjaž Vrtovec, dr. med.
specialist radiologije, EBIR
Leta 2003 je opravil specialistični izpit iz 
radiologije, nato pa je postal vodja službe 
za kakovost Radiološkega inštituta UKC v 
Ljubljani. Od leta 2007 do 2010 je pričel z 
delom na PETCT-ju v okviru Klinike za Nuk-
learno medicino UKC Ljubljana.
Njegova pot se je začel oktobra leta 2010, 
ko je pristopil k sodelovanju kateterskega 
laboratorija na Kliniki za žilne bolezni UKC 
Ljubljana. Od leta 2010 do 2018 je uvedel 
že več novih metod diagnostike in zdravlje-
nja na različnih klinikah.
Uspešno je opravil evropski izpit s področ-
ja interventne radiologije EBIR septembra 
2015 v Lizboni, prav tako je tudi uspešno 
zaključil doktorat v letu 2017. Julija 2018 
je postal vodja dejavnosti dermatokirurgije 
na Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani.
Letno opravi 300 do 500 endovaskularnih 
posegov.

Petra Tomaževič Pupić, dr. med.
specialistka splošne kirurgije
Medicinsko fakulteto je zaključila leta 2008 
v Ljubljani, nato pa je specializacijo iz splo-
šne kirurgije opravila leta 2017 s pohvalo.
Njeno področje so obolenja ven, kjer 
opravlja klasične in laserske posege na 
krčnih žilah. Prav tako opravlja tudi re-
vaskularizacijske operacije na arterijah 
okončin ter vratnih arterijah.
Trenutno je zaposlena v Splošni bol-
nišnici Novo mesto.

Storitve
• Sklerozacija
• Laserska operacija
• Flebektomija
• Lasersko odstranjevanje 

razširjenih kapilar v podkožju

Ambulanta 
za žilna obolenja

aristotel.si
Več na

NOVO

Med 12. in 17. januarjem se je 
11-članska odprava iz Brežic, 
ki so jo sestavljali župan Ivan 
Molan s soprogo Stanko, mag. 
Gordana Radanovič, Damjan 
Žerjav, Lavra Kreačič, doc. 
dr. Marjetka Rangus, Ka-
tja Čanžar, Jaka Lenart, Da-
mjan Radanovič, Marjanca 
Pečar in Rok Kerin, z name-
nom ogleda dobrih praks mu-
dila v finskem mestu Rovani-
emi z nekaj več kot 60 tisoč 
prebivalci. V nekaj dneh bi-
vanja na severu Evrope so se 
udeležili sprejema na občini 
Rovaniemi, obiskali univer-
zo uporabnih znanosti, zavod 
Santasport, Regionalni svet za 
Laponsko, pisarno VisitRova-
niemi, športno zvezo Rovani-

Finci dobesedno živijo z naravo
BREŽICE, ROVANIEMI – Ena prvih aktivnosti projekta Stavi na zdravje (angl. Bet on Health), ki smo ga v predprejšnji številki na kratko že predstavili, je bil 
petdnevni študijski obisk predstavnikov partnerjev projekta na severu Finske, natančneje v mestu Rovaniemi, ki je znano kot domovanje Božička pa tudi kot 
mesto, kjer velik poudarek dajejo športu in gibanju prebivalcev.

emi in znanstveni center Pilke 
ter si ogledali Božičkovo vas, 
samo mesto in njegove špor-

tne zmogljivosti ter osnov-
no šolo. Tamkajšnji zaposleni 
so jim med drugim predstavi-
li preplet javnih programov in 
ponudbe na področ ju športa 
ter športni turizem v Rovani-
emiju pa tudi uporabo narav-
nih parkov in gozdnih površin 
za rekreativne aktivnosti in 
športni turizem lokalnih pre-
bivalcev in gostov. Zanimanje 
brežiške skupine je pritegnilo 
več stvari, ena od ugotovitev je 
bila, da znajo na Finskem veli-
ko bolj izkoristiti naravne da-
nosti kot pri nas, posledično 
zelo promovirajo šport in gi-
banje na prostem. V Rovanie-
miju imajo poleg vseh zunanjih 
športnih površin dva pokrita 

25-metrska bazena, pokrito 
atletsko stezo, hokejsko dvo-
rano itd., načrtujejo tudi grad-
njo 50-metrskega olimpijskega 
bazena. Vsa šport na infrastruk-
tura je vzdrževana in zelo dob-
ro zasedena, predvsem pa dos-
topna – na vsakem koraku so 
npr. igrišča za otroke s prep-
rostimi igrali in rekviziti, kole-
sarske poti, ločeni sprehajalni 
pasovi, v športnem parku ne-
prestano tečejo na smučeh, se 
sankajo, igrajo hokej, tudi na 

piknik prostoru je sredi zime 
živahno …, skratka, tamkajšnji 
prebivalci dneve preživljajo na 
zraku in so športno aktivni, so 
še opazili slovenski udeleženci.

Tudi na Finskem se mladi 
premalo gibajo

Kljub temu podatki na Fin-
skem kažejo, da se tudi pri njih 
soočajo s problemom, kako 
mlade pritegniti in zmotivira-
ti, da bi se več gibali in špor-

tno udejstvovali, kajti povpre-
čen finski najstnik trenira oz. 
se giba samo osem minut na 
dan, tistih mladostnikov, za ka-
tere bi lahko rekli, da imajo ak-
tiven in zdrav način življenja, 
pa je le deset odstotkov. Tako 
je delež tistih, ki so premalo te-
lesno aktivni, predvsem med 
mladimi previsok in Finci bi 
ga radi znižali tudi s pomočjo 
organizacije delavnic, na kate-
rih bi otroke in mlade ozaves-
tili o pomenu zdravega nači-
na življenja, vendar ne samo 
skozi predavanja ter prikazo-
vanja grafov in video vsebin, 
ampak tudi s pomočjo spre-
jemanja odločitev na podlagi 
izbire, kot npr. ali bodo vsak 
dan jedli bolj ali manj zdrav 
zajtrk, ali se bodo v šolo in po 
opravkih odpravili s prevo-
znim sredstvom ali peš oz. s 
kolesom. Morda pa bo v okvi-
ru projekta Stavi na zdravje, ki 
ga bodo podrobneje predsta-
vili na novinarski konferenci 
v ponedeljek, izdelan motiva-
cijski model BoH – na podlagi 
opazovanja udeležencev pro-
jekta bo nastali model odgo-
voril na vprašanje, kako lahko 
izboljšamo svoje zdravstveno 
stanje, če v življenje vključimo 
športne aktivnosti – na koncu 
uporaben tudi za Fince.
 Rok Retelj

Udeleženci brežiške odprave pred zavodom Santasport v 
Rovaniemiju (foto: Občina Brežice)

Marjanca Pečar, Kajak kanu klub Čatež: 
Kratek, a vtisov poln obisk Finske nas je prepri-
čal, da se moramo še veliko naučiti od severnja-
kov. Nasmejani in vljudni Finci so nam predsta-
vili njihov program športa v občini Rovaniemi, 
ki jim je prinesel naziv Evropsko mesto športa. 
Presenečeni smo bili nad njihovo osveščenostjo 
in skrbjo za zdravje. Rovaniemčani imajo izde-
lan načrt preventive za vse generacije. Za mi-

nimalen prispevek, 50 evrov na šest mesecev, imajo dostop do 
številnih urejenih športnih zunanjih površin, dvoran in bazenov, 
kjer jih vodijo izobraženi športni strokovnjaki. Prepričali so nas, 
da moramo razmisliti, kako lahko v naši občini stopimo športni 
delavci, zdravstvo in občina skupaj ter pričnemo ustvarjati po-
goje za zdravo življenje.

Rok Kerin, ŠD plavalna akademija Rok Kerin: 
Do mojega odhoda na to študijsko pot je veljal 
Rovaniemi za dejansko Božičkovo deželo, saj so 
ga uspeli v dobrih 70 letih tudi kot takšnega tr-
žiti. Po nekajdnevnem bivanju in predstavitvah 
na vseh institucijah, ki smo jih obiskali, pa sem 
dobil popolnoma drugačno mnenje. Seveda je 
Božiček glavna nit vsega, vendar ljudje živijo 
normalno življenje in v nekaterih pogledih tudi 

precej drugačno od našega. Naravne danosti in lega naredijo 
turistične ponudbe drugačne, a ključ se skriva v tem, kako in na 
kakšen način jih znajo tržiti. Največja razlika se mi je zdela v 
tem, da ni toliko birokracije in nekih pravil, namenjenih samim 
sebi. Ljudje živijo veliko bolj preprosto življenje in v povezavi z 
naravo. Že samo to, da kolesarijo 365 dni v letu ne glede na vre-
menske pogoje in plavajo v hladni vodi vsakodnevno pred ali po 
koncu službe, veliko pove o njihovem načinu življenja. Predvsem 
mi je bilo všeč, kako enostavno si naredijo življenje in tega uči-
jo otroke že od vrtca naprej. Osnovne šole imajo drugačen na-
čin učenja, meni osebno zelo všečen, saj otroku daje neko samo-
stojnost in ga uči odgovornosti za svoje življenje.

Bet on Health
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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. 

MARJO (20021B) 
je okoli 2 leti star pes nižje rasti. 
Je radoveden, igriv in prijazen. 
Komaj čaka, da spozna nove la-
stnike, ki mu bodo nudili varen 
dom. 

Psička DIVA (20020B) 
je stara cca. 1 leto. Je zelo prijaz-
na, navajena na povodec, mirna 
in zvedava. Bo večje rasti, tako 
da bi bil zanjo primeren dom z 
ograjenim vrtom. Pred odho-
dom v nov dom bo sterilizirana. 

JACK (20017B) 
je 4-mesečni kuža, ki bo predvi-
doma srednje rasti. Je zelo prija-
zen, na trenutke malce plašen in 
igriv kuža, ki išče odgovorne la-
stnike in topel dom.

10. Dnevi podjetniških priložnosti
Predavanja, delavnice, študijski obisk ter predstavitve primerov 
dobrih praks, ki jih Zavod za podjetništvo, turizem in mladino 
Brežice letos organizira že desetič, se nanašajo na izboljšanje 
poslovanja podjetij, varčevanja z naravnimi viri ter digitalizaci-
jo turistične ponudbe v občini Brežice.

Predavanja in delavnice so brezplačne in bodo v mesecu fe-
bruarju in marcu potekala vsako sredo, po naslednjem pro-
gramu:

Sreda, 26. 2. 2020, od 17.00 do 19.00
So namestitve brez odpadkov možne? | Ekologi brez meja | 
Roman Medvešek, Eko sklad

Sreda, 4. 3. 2020, od 17.00 do 19.00
Sodobni marketinški pristopi in blagovne znamke | Dejan 
Šraml, OOZ Logatec

Sreda, 11. 3. 2020, od 17.00 do 19.00
Poslovni nastop in priložnosti za razvoj turizma v občini Bre-
žice | Anja Križnik Tomažin, Anfima, razvoj potencialov, d. o. o. 
| Sašo Panič, ETREND spletne vizije in rešitve d. o. o.

Sreda, 18. 3. 2020, od 17.00 do 19.00
Moje podjetje na socialnih omrežjih | OOZ Brežice

Sreda, 25. 3. 2020, od 17.00 do 19.00
Dobičkonosnost in računovodstvo na kmetiji | Kin finance, ra-
čunovodstvo in svetovanje d. o. o. 

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

Prijava
Predavanja so brezplačna, vendar je potrebna predhodna pri-
java na: info@pcbrezice.si, prijave so možne do zapolnitve pro-
stih mest v predavalnici. Po predavanjih sledi druženje ob poku-
šini lokalnih dobrot. 
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

Tradicionalni prevzem oblasti 
– DOBOVSKI FAŠJENK 2020

Fašjenk naznanja, 
da bo s sodelavci prevzel oblast v občini Brežice

v petek, 21. 2. 2020, ob 13. uri.

Program prevzema oblasti s predajo občinskega 
ključa bo potekal na ploščadi pred

občinsko zgradbo (Cesta prvih borcev 18, Brežice), 
sledi prevzem poslov ter obisk korantov iz Hajdine.

Vabljeni!

Med večjimi načrtovani projek-
ti v letih 2020 in 2021 so: obno-
va železnega mosta čez Krko, ob-
nova lesenega mosta v Cerkljah 
ob Krki, gradnja vrtca v Artičah 
in v Dobovi, 16 projektov par-
ticipativnega proračuna v viši-
ni 200.000 evrov, širitev Obrtne 
cone Dobova za cca. 10 ha novih 
zazidljivih površin, nadaljeva-
nje revitalizacije objekta bivše-
ga Doma upokojencev Brežice, 
gradnja pločnika Kalin–Obrežje, 
nadaljevanje posodabljanja no-
gometnega stadiona, obnove 
vodovodov ter priprava in grad-
nja kolesarskih stez Brežice-Do-
bova in Brežice–Krška vas. Med 
projekti je tudi širitev prostorov 
za Zdravstveni dom Brežice in za 
lekarno, ureditev vodovodnega 
stolpa in ureditve ob HE. 

Dan odprtih vrat na Občini Brežice 
Občina Brežice se je 12. februarja pridružila vseslovenski akciji Dan odprtih vrat, ki je potekala po številnih občinah 
po Sloveniji na pobudo Skupnosti občin Slovenije. Direktorica občinske uprave mag. Gordana Radanovič je pozdravila 
obiskovalce in jih spomnila, da so vrata občine vsak dan odprta za njihova vprašanja in pobude, saj je občina tu zaradi 
občanov. Predstavljeni so bili programi, namenjeni povečanju kakovosti življenja starejših v občini, podžupanja Mila 
Levec pa je predstavila načrte občine za v prihodnje – občina bo nadaljevala z enakomernim razvojev vseh 20 krajev-
nih skupnosti in investicijami v vrtce, vodovode, kanalizacijo in cestno infrastrukturo.

Predstavljeni so bili tudi že uve-
ljavljeni programi, ki jih obči-
na sofinancira in so namenjeni 
višji kakovosti življenja starejših 
za starejše. To so letni programi 
treh društev upokojencev s po-
udarkom na programom Starej-

ši za starejše; program Večgene-
racijskega centra Posavje, enote 
Brežice (v letu 2019  je bilo iz-
vedenih 888 ur programa, vklju-
čenih 5.696 udeležencev in 65 
prostovoljcev); program Sopot-
niki (v letu 2019 opravljenih 
834 prevozov; oddelanih je bilo 

1.614 prostovoljskih ur in prevo-
ženih je bilo 36.408 kilometrov; 
v bazo uporabnikov smo do kon-
ca decembra sprejeli 239 starej-
ših občanov) in programi ostalih 
nevladnih organizacij, v katere se 
vključujejo starejši občani na po-
dročju kulture, športa, turizma.

V začetku novega leta poteka tradicionalno srečanje predstavnikov 
Občine Brežice z duhovniki in redovnicami, ki delujejo na področju 
občine Brežice. Vsakoletno srečanje je priložnost za pogovor o dose-
danjem delu, sodelovanju in načrtih za prihodnost. Letos se je sreča-
nje pričelo v Slomškovem domu v Brežicah, kjer so si zbrani ogledali 
dom ter  prisluhnili predstavitvi poteka obnove doma in predstavi-
tvi župnijske Karitas. Predstavitev sta pripravila sodelavca brežiškega 
župnika Milana Kšela – predstavnik gradbenega odbora Jože Kelhar 
in voditeljica brežiške Župnijske Karitas Zinka Žnideršič. V nadaljeva-
nju je podžupanja občine Brežice Mila Levec pozdravila zbrane v žu-
panovem imenu, srečanje so udeleženci zaključili s skupnim kosilom.  
Srečanja s podžupanjo občine Brežice Milo Levec in direktorico ob-
činske uprave mag. Gordano Radanovič so se udeležili naddekan in 
župnik Jože Špes (Savski dekanat), dekan Anton Trpin (dekanija Le-
skovec), dekan in župnik Roman Travar (župniji Artiče in Sromlje), 
župnik Milan Kšela (župnija Brežice), župnik Gregor Majcen (župni-
ja Pišece), župnik Janez Zdešar (župnija Velika Dolina), župnik mag. 
Janez Žakelj (župnija Cerklje ob Krki),  župnik msgr. France Novak 
(župnija Sv. Križ – Podbočje), župnik Matej Užmah (župnija Dobo-
va) ter s. Marinka Prosen in s. Judita Čebular iz redovne skupnosti 
Hčere krščanske ljubezni (Cerklje ob Krki).

Župan občine Brežice Ivan 
Molan se je s podžupa-
nom Juretom Pezdircem 
odzval povabilu Kluba slo-
venskih podjetnikov (SBC) 
in se udeležil 3. SBC Foru-
ma, ki je potekal v Kon-
gresnem centru Brdo pod 
geslom ‘Mladi so priho-
dnost podjetne Sloveni-
je’. VIP vabilo na dogodek, 
ki se ga udeležijo najuspe-
šnejši slovenski podjetniki, 
predstavniki politike, ban-
čništva in drugi ključni od-
ločevalci, je priznanje ob-
čini, da je v slovenskem 
prostoru prepoznana kot 
občina, ki z ukrepi ustvar-
ja spodbudno okolje za ra-
zvoj podjetništva in krepi-
tev gospodarstva. 
3. SBC Forum je bil največji do sedaj, saj ga je obiskalo več kot 400 
udeležencev, in je bil namenjen predstavitvi Programa SBC 2020–
2022 pod geslom »Mladi so prihodnost podjetne Slovenije«. Na do-
godku se je zvrstilo 19 izjemnih govorcev, prvič je bilo podeljeno pri-
znanje Vitez dela, ki je priznanje za pozitivne podjetniške zgodbe, ki 
omogočajo razvoj in rast kakovostnih delovnih mest. 
Klub slovenskih podjetnikov (SBC) je leta 2018 Občino Brežice na 
svoji 4. Akademiji SBC na temo Kako spodbuditi podjetništvo v vsaki 
slovenski občini predstavil kot primer dobre prakse v zadevi hitrega 
in učinkovitega odziva pri umeščanju podjetja Kovis v IPC Brezina. 
SBC (Slovenian Business Club) ali Klub slovenskih podjetnikov je 
združenje, ki je nastalo leta 2014 in združuje 214 članov, ki poslu-
jejo nadpovprečno uspešno in so do poslovnih rezultatov prišli z 
lastno idejo ali kot nasledniki družinskih podjetij in z lastnim trudom.

Srečanje z duhovniki in redovnicami, ki delujejo 
na območju občine Brežice

Župan Ivan Molan: Povabilo na 3. SBC Forum je 
priznanje Občini Brežice 

Župan občine Brežice Ivan Molan, član 
upravnega odbora Kluba slovenskih 
podjetnikov (SBC) Andrej Repše in pod
župan občine Brežice Jure Pezdirc
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Občina Krško regijska zmagovalka 
Zlatega kamna 2020 
Na izboru za Zlati kamen 2020, ki je 11. februarja potekal v Ljubljani,  je Občina Krško med enajstimi finalnimi občina-
mi prejela naziv razvojno najprodornejše občine v regiji od Koroške do Posavja.  

Kot so zapisali v obrazložitvi, je 
Občina Krško gonilna sila širše-
ga slovenskega projekta Pame-
tne vasi za jutri – oblikovanje 
pilotnih modelov za trajnostni 
razvoj podeželskih okolij s po-
sebnim demografsko obarvanim 
poudarkom – zasnovo »pamet-
nih srebrnih vasi«, ki naj bi omo-
gočile daljše samostojno življe-
nje starostnikom. Izpostavili so 
še koncept mestnega marketin-
ga, »sveže prijeme« pri razvo-
ju turizma, projekta oživljanja 
mestnega središča s pomočjo 
obrti in VARUJVODO ter dodali, 
da Krško izstopa pri delu z mladi-
mi in pri vključevanju občanov v 
upravljanje, pri čemer so pouda-
rili, da je sistem zbiranja pobud 
občanov med najbolj izdelanimi. 

Letošnja rdeča nit konference 
in izbora Zlati Kamen, ki se ga je 
udeležil podžupan občine Krško 

Vlado Grahovac, je bila usmer-
jena v pripravljenosti občin na 
prihodnost – kako so znale inte-

grirati sodobne tehnologije v ra-
zvoj kraja, kako so razvoj zasno-
vale, da kar najbolj odgovarja 
na glavne izzive prihodnosti v 
naravnem in širšem družbenem 
okolju. Strokovni svet projekta 
se je osredotočal na spretnost 
občin, s katero svoj razvoj vklju-
čujejo sodobno tehnologijo. Za 
nagrado se je v najožji izbor uvr-
stilo enajst občin, poleg Krške-
ga še občine Cerkvenjak, Mari-
bor, Murska Sobota, Slovenske 
Konjice, Velenje, Domžale, Trbo-
vlje, Idrija, Kranj in Jezersko. Idri-
ja, ki je bila tudi dobitnica Zlate-
ga kamna, je zmagala v zahodni 
Sloveniji, Trbovlje v osrednji in 
jugovzhodni, Maribor pa v 
vzhodni Sloveniji.

Nagrado regijske zmagovalke med občinami od Koroške do Posavja 
je prevzel podžupan občine Krško Vlado Grahovac (foto: Planet GV)

Ob dnevu odprtih vrat predstavili evropske 
projekte z območja LAS
Občina Krško je v okviru dneva odprtih vrat 13. februarja predsta-
vila aktualne in zaključene projekte, ki jih je v okviru javnih pozivov 
za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS 
Posavje za evropske sklade potrdil upravni odbor LAS Posavje. Kot 
je pojasnila direktorica občinske uprave Melita Čopar, gre za enajst 
projektov, sofinanciranih iz različnih evropskih skladov z različnih 
področij v skupni višini 880.000 evrov (Občina Krško), za katere ima 
Občina Krško odobrenih 580.000 evrov. Mag. Janja Jordan in Rafael 
Jurečič z Oddelka za javno naročanje in črpanje evropskih sredstev 
sta predstavila projekte s področja čiščenja odpadnih voda, izobra-
ževanja in promocije tehničnih poklicev med mladimi, turizma v po-
vezavi s kulinariko, ozaveščanja o pomenu lokalno pridelane hrane, 
urejanja degradiranih območij, podpore obrti, omogočanje pogojev 
za rekreacijo za vse generacije in druge, za povečanje porabe slad-
kovodne akvakulture v šolah in kulinariki.

Poročilo o prejetih pripombah 
na javno razgrnjen predlog modelov 

vrednotenja nepremičnin 
Urad za množično vrednotenje nepremičnin obvešča, da so na 
spletni strani www.mvn.e-prostor.gov.si objavili Poročilo o preje-
tih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja 
nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb. Na spletni strani  
www.mvn.e-prostor.gov.si/postopki/sprejem-in-obdelava-pri-
pomb/ pa so objavili  stališča organa vrednotenja do prejetih pri-
pomb in predlogov na vrednostne cone in vrednostne ravni za 
območje posamezne občine.

Občina Krško je na Urad za množično vrednotenje nepremičnin 
posredovala 10 pripomb na modele vrednotenja, urad pa je osem 
pripomb zavrnil, dvema pa delno ugodil. Pripombe, ki se niso na-
našale na modele vrednotenja (zaris con in vrednostne ravni), 
je Občina Krško posredovala na pristojno Geodetsko upravo RS.
Dodatne informacije: Petra Povše, e-pošta: petra.povse@krsko.si 
ali tel. št. 07/49 81 334.

Vprašalnik o hrupu železniškega prometa 
v občini Krško – vabljeni k sodelovanju

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, je leta 
2019 pristopila k izdelavi Študije hrupa s predlogom protihrupnih 
ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 d. m. – Dobova–Ljublja-
na na območju treh občin. Predmet obravnave je tudi območje 
občine Krško.

Da bo študija čim bolj celovita in da bodo ukrepi varstva pred 
hrupom tudi odraz vaših opažanj in odnosa do obremenjenosti 
okolja s hrupom, smo vam – prebivalcem občine Krško pripravili 
vprašalnik, s pomočjo katerega bomo dodatno identificirali pro-
bleme in podali usmeritve za izbiro ustreznih ukrepov. Prosimo 
Vas, da anketo rešite in tako prispevate svoj delež k boljšemu ra-
zvoju naše občine. Prosimo vas, da izpolnjen vprašalnik pošlje-
te najkasneje do 26. februarja 2020 po pošti na naslov Občina 
Krško (anketa HRUP), Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško ali odda-
te osebno na zbirnem mestu v sprejemni pisarni Občine Krško. 
Anketo lahko izpolnite tudi preko spleta, dostopna je na poveza-
vi: www.1ka.si/a/241389 pa tudi na spletni strani Občine Krško. 
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Podjetje PNZ,  d. o. o., ki izvaja študijo hrupa in anketo za 
Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo 

Razpis za podelitev priznanj Občine Krško 
za leto 2020 

1. Občinski svet Občine Krško podeljuje naslednja občinska pri-
znanja:
a) NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE KRŠKO

Naziv častni občan Občine Krško je najvišje priznanje Ob-
čine Krško in se lahko podeli občanom občine Krško in 
drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi drža-
vljanom tujih držav, katerih delo in aktivnosti predstavlja-
jo pomembne zasluge na katerem koli področju človeko-
ve ustvarjalnosti oziroma osebam, ki so posebno zaslužne 
za razvoj in ugled občine Krško.

b) VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO 
Veliki znak Občine Krško se podeljuje:

• posameznikom za življenjsko delo, večletne uspehe 
ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena v 
občini;

• skupinam občanov, društvom, podjetjem ali drugim 
pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s ka-
terimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, 
družbenem ali drugih področjih življenja in dela v ob-
čini.

c) ZNAK OBČINE KRŠKO
Znak Občine Krško se podeljuje za izjemne uspehe in do-
sežke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje 
delo.

 č) PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
Priznanje Občine Krško se podeljuje za pomembne 
enkrat ne dosežke v zadnjem obdobju. 

d) JUBILEJNO PRIZNANJE OBČINE KRŠKO
Jubilejno priznanje Občine Krško se podeljuje za 10-, 20-, 
30-letnico oziroma drugi večkratnik 10-letnice delovanja 
društvom, gospodarskim subjektom, zvezam, zavodom in 
drugim organizacijam. 

2. Predloge lahko dajo župan, občinski svet, krajevne skupnosti, 
podjetja, društva, zavodi, politične stranke, občani ter druge 
organizacije in skupnosti. Predlagatelji sami sebe ne morejo 
predlagati za priznanje.

3. Predlog za občinsko priznanje mora biti oddan skladno s pri-
loženim obrazcem (dosegljiv: www.krsko.si - javni razpisi) oz. 
mora vsebovati: podatke o predlagatelju, vrsto predlagane-
ga priznanja, podatke o predlaganem kandidatu za občinsko 
priznanje, obrazložitev k predlogu in pisno soglasje predla-
ganega kandidata za občinsko priznanje.

4. Pri podelitvi priznanj bodo imeli prednost predlogi, iz katerih 
bo razviden širši pomen in prispevek za družbeni in gospodar-
ski razvoj celotne občine in ne zgolj enega od njenih delov.

5. V koledarskem letu se lahko podeli največ dva velika znaka 
(eden za področje gospodarstva in eden za področje nego-
spodarstva), največ trije znaki in največ pet priznanj ter jubi-
lejna priznanja Občine Krško.

Predloge pričakujemo na naslov: Občina Krško, Cesta krških 
žrtev 14, Krško, Občinski svet - Komisija za občinska prizna-
nja ter sodelovanje z občinami in v obliki Word dokumenta po 
elektronski pošti na naslov: tomaz.petan@krsko.si do vključno 
20. marca 2020. 

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva 

in podeželja v občini Krško za leto 2020

Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresni-
čevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za 
leto 2020. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2020 
v višini 135.000 evrov bruto, in sicer za več ukrepov: za pomoč 
za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kme-
tijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
110.000 evrov, za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih 10.000 evrov, 
za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živil-
skih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kme-
tiji tudi 10.000 evrov, za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 
pa je na voljo 5.000 evrov.

Rok za oddajo vlog za ukrepe naložbe v kmetijska gospodar-
stva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter naložbe v 
predelavo in trženje je ponedeljek, 23. marec 2020; za prev-
zemnike kmetij pa je rok za oddajo vloge četrtek, 1. oktober 
2020. Pisne vloge pričakujemo na naslov Občina Krško, Odde-
lek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Obči-
ne Krško ali na Oddelku za gospodarske dejavnosti v času 
uradnih ur. Dodatne informacije v času uradnih ur med 
8. in 10. uro: Magda Krošelj, tel.: 07/49 81 319, e-pošta: 
magdalena.kroselj@krsko.si.

Javni razpis za sofinanciranje dogodkov 
v občini Krško za leto 2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dogodkov, ki jih orga-
nizirajo subjekti, ki delujejo na območju občine Krško ter pro-
movirajo občino Krško izven njenih meja. Predvidena višina 
sredstev, namenjena za sofinanciranje dogodkov in promoci-
je občine Krško izven meja občine v letu 2020, je 27.000 evrov 
(od tega 5.000 evrov za promocijo). Na razpis se lahko prijavi-
jo pravne in fizične osebe, ki imajo sedež/prebivališče v občini 
Krško, sodelujejo z Občino Krško in jo obveščajo o svojih aktiv-
nostih in brezplačno sodelujejo na dogodkih, ki jih organizira 
Občina Krško oz. društva, ki izjemoma pripravijo dogodek v ob-
čini Krško, svoj dogodek objavijo v mesečnem napovedniku, s 
svojim delom promovirajo ali povečujejo prepoznavnost obči-
ne Krško, predmet financiranja pa je v javno korist.

Društvo se na  razpis lahko prijavi  enkrat letno ter z istim do-
godkom ne sme kandidirati oz. pridobiti sredstva na drugem 
razpisu Občine Krško oz. krajevne skupnosti. Sredstva se delijo 
na podlagi točkovanja, ki ga komisija izvede na podlagi meril, ki 
so sestavni del tega razpisa. Razpis je odprt do porabe sredstev.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo morajo prispeti 
na naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 KRŠKO. 
Razpisna dokumentacija je na voljo v času uradnih ur v Kabine-
tu župana Občine Krško in na spletni strani www.krsko.si. Do-
datne informacije: Metka Resnik, tel.: 07/49-81-201, e-pošta: 
metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.
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Vljudno vabljeni na 
slovesno podelitev priznanj

ob dnevu Civilne zaščite,
ki bo v torek, 

3. marca 2020, ob 17. uri, 
v Kulturni dvorani Sevnica, 

Kvedrova cesta 25, Sevnica.

Prosimo Vas, da svojo prisotnost na slovesnosti potrdite do četrtka, 27. februarja 2020, 
na elektronski naslov izpostava.br@urszr.si ali na telefonsko številko 07 49 06 200.

 

Obvestilo o razpisu za vpis otrok v vrtec 
Občina Sevnica bo v začetku marca skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica, Enoto vrtca Krmelj, Enoto vrtca 
Milana Majcna Šentjanž in Enoto vrtca Blanca objavila razpis za vpis predšolskih otrok v programe 
vrtcev na območju občine Sevnica za šolsko leto 2020/2021. Vrtci bodo izvajali dnevne programe 
(od 6 do 9 ur), in sicer za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od dopolnjenega 11. meseca 
do 3 let) in za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo). 

V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnevni program v dopoldanskem času 
od 4 do 6 ur. Namenjen bo otrokom od prvega leta starosti (oziroma najmanj 11 mesecev) do vsto-
pa v šolo. 

Enotni obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC V OBČINI SEVNICA bo dostopen v vrtcu, osnovni 
šoli ali na spletni strani vrtca, šole oziroma občine. Izpolnjen obrazec je treba oddati osebno ali pos-
lati po pošti na naslov izbranega vrtca do 16. marca 2020.

V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 2020/2021 (vključitev od 1. 9. 2020 
dalje). Izpolnjeno vlogo naj oddajo tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnjevali šele med 
šolskim letom. Na podlagi števila prijav za vpis otroka v vrtec, izpolnjevanja pogojev za vpis ter ka-
pacitet posameznih vrtcev, bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto. O sprejemu otrok no-
vincev v posamezen vrtec v šolskem letu 2020/2021 bodo starši oziroma zakoniti zastopniki s strani 
vrtcev pisno obveščeni. Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 2019/2020 niso bili spreje-
ti v vrtec ali pa so starši vključitev zavrnili, morajo vlogo vložiti ponovno.

Podpisana pogodba za ureditev struge 
potoka Sevnična
Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode Tomaž Prohinar, direktorica na razpisu izbranega izvajalca, podjetja Ra-
fael d.o.o. Sevnica, Marija Možina in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk so 13. februarja podpisali pogodbo za uredi-
tev struge potoka Sevnična. 

Potok Sevnična je levi pritok 
reke Save v Sevnici, ki teče iz 
smeri Planine pri Sevnici proti 
urbanem centru mesta Sevni-
ca v Šmarju. Hudourniški značaj 
potoka je z razlivanjem v pretek-
losti povzročal težave tamkajš-
njim prebivalcem. Postopki za 
ureditev struge potoka, ki bodo 
zmanjšali verjetnost za poplavl-
janje na tem območju, so stekli 
s podpisom pogodbe.

Projekt ureditve struge je za-
snovan večfazno, kjer prva 
faza projekta zajema uredit-
ve struge Sevnične na območ-

ju Šmarja v skupni dolžini 1.238 
metrov. Predvidena je uredi-
tev korita Sevnične z razširitvi-
jo dna in nadvišanjem obrežnih 
zidov do potrebne višine. Poleg 
razširitve je predvidena še pog-
lobitev nivelete. Glede na sta-
rost in slabše stanje obstoječih 
podpornih zidov je predviden 
tudi nov obrežni zid na pretež-
nem delu obravnavanega od-
seka. Gradbena dela bodo za-

ključena predvidoma v mesecu 
oktobru 2021. Vrednost del zna-
ša 1.678.263,05 evrov, investitor 
je Direkcija RS za vode. Občina 
Sevnica je financirala pripravo 
projektne dokumentacije, izva-
jala bo tudi nadzor nad izvedbo 
projekta.

Še pred podpisom pogodbe je 
župan Srečko Ocvirk izpostavil, 
da si je Občina Sevnica za ure-
ditev struge potoka prizadevala 
zadnjih 10 let, saj je bila uredi-
tev struge in s tem večja poplav-
na varnost na tem območju za-
mišljena kot vzporedni projekt 
urejanja brežin Save ob izgrad-
nji hidroelektrarn. Območje 
Šmarja je bilo zaradi visokih vod 
večkrat poplavljeno, najhuje leta 
2005. Sevniški župan ocenjuje, 
da bodo gradbena dela v urba-
nem okolju zahtevna, saj pose-
gajo v bivanjski prostor, hkrati 
pa je glede na pozitiven odnos 

in naklonjenosti lastnikov mej-
nih zemljišč projektu izrazil pri-
čakovanje, da bo izvedba pro-
jekta tekla skladno s časovnim 
planom. Poudaril je dobro so-
delovanje z Direkcijo RS za vode 
in se direktorju direkcije za us-
pešno usklajevanje tudi zahva-
lil. Nadalje je župan še izpostavil, 
da so na območju sevniške ob-
čine tudi druga poplavno ogro-
žena območja, ki jim bosta tako 
Direkcija RS za vode kot tudi Ob-
čina Sevnica namenili pozornost 
skladno s pristojnostmi.

Tudi direktor Direkcije RS za 

vode Tomaž Prohinar je izra-
zil zadovoljstvo ob podpisu po-
godbe ter napovedal, da se 
bodo dela na terenu pričela iz-
vajati v naslednjih mesecih. Po-
vzel je tehnične značilnosti pro-
jekta in navedel vrednost, ki bo 
znašala nekaj manj kot 1,7 mili-
jona evrov.

Marija Možina, direktorica pod-
jetja Rafael d.o.o. Sevnica, ki je 
bilo izbrano kot izvajalec na 
razpisu, je poudarila, da bodo 
dela izvedena kakovostno, stro-
kovno in v okvirih pogodbene-
ga roka.

Potok Sevnična teče iz smeri Planine pri Sevnici proti Šmarju.

Podpisniki pogodbe od leve proti desni: sevniški župan Srečko Oc
virk, direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar in direktorica 
podjetja Rafael d.o.o. Sevnica Marija Možina (foto: Bojan Kostevc)

Direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar (desno) je zbranim 
predstavil tehnične značilnosti projekta (foto: Bojan Kostevc).

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje 
malih komunalnih čistilnih naprav 
Odprt je javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih ko-
munalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih 
priključkov na javno kanalizacijo v občini Sevnica v letu 2020.
Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe malih komunalnih čis-
tilnih naprav za komunalne odpadne vode, manjših od 50 PE (po-
pulacijskih enot), in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov, 
vključno s hišnimi črpališči, na javno kanalizacijo pri obstoječih sta-
novanjskih objektih v občini Sevnica v letu 2020.

Zainteresirani lahko oddajo vlogo na predpisanih obrazcih do pora-
be razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto. Več informa-
cij, razpisna dokumentacija in pogoji za prijavo na razpis so objavl-
jeni na spletni strani Občine Sevnica.  

Vprašalnik o hrupu železniškega prometa v občini Sevnica – 
vabljeni k sodelovanju

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je leta 2019 pristopila k izdelavi Študije hrupa s pred-
logom protihrupnih ukrepov ob glavni železniški progi št. 10 d. m.-Dobova-Ljubljana na območju 
treh občin. Predmet obravnave je tudi območje občine Sevnica.
Da bo študija čim bolj celovita in da bodo ukrepi varstva pred hrupom tudi odraz opažanj občank 
in občanov ter njihovega odnosa do obremenjenosti okolja s hrupom, so izdelovalci študije prebi-
valcem občine Sevnica pripravili vprašalnik, s pomočjo katerega bodo dodatno identificirali prob-
leme in podali usmeritve za izbiro ustreznih ukrepov.
Z rešeno anketo lahko vsak prispeva svoj delež k natančneje pripravljeni študiji.
Izdelovalci študije prosijo, da izpolnjen vprašalnik pošljete najkasneje do 26. februarja 2020 po poš-
ti na naslov Občina Sevnica (anketa HRUP), Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali jo oddate osebno na 
zbirnem mestu v sprejemni pisarni Občine Sevnica. Vprašalnik je dostopen na spletni strani Obči-
ne Sevnica oziroma za reševanje preko spleta na povezavi: www.1ka.si/a/252255.

Študijo hrupa in anketo za Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo 
izvaja podjetje A-projekt, d. o. o.

Mala čistilna naprava (foto: Komunala Sevnica)
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SUV Renault 
Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS

Paket zimskih pnevmatik*

Obvezno in osnovno kasko  
zavarovanje za 99 €**

5 let podaljšanega jamstva*** 

 Že za  
13.790 €*

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popus-
tom v višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € za nakup prek Renault financiranja. Ob nakupu prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo 
leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v 
naslednjem letu preko Renault Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi 
prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 183 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x1011): 
00,03 – 1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Renault priporoča      renault.si

07 391 81 14

Jeseni bo namreč minilo ok-
roglih 200 let od rojstva Dra-
gotina Ferdinanda Ripšla, ki je 
tudi v Krškem in v širši okoli-
ci pustil pomemben in drago-
cen pečat. »Ne le, da je živel v 
prelomnem in razburkanem 
času zgodovine, tedanjim no-
vim idejam je tudi srčno sle-
dil ter v njih aktivno sodelo-
val. Ker je bil poleg tega še 
sadjar, pesnik, rodoljub, na-
rodopisec in kronist, ki je kot 
župnik 13 let deloval in svojo 
življenjsko pot dokaj nepriča-
kovano sklenil tudi v naši žu-
pniji, smo se v župniji odločili, 
da bomo v letošnjem letu  ob-
likovali vrsto dogodkov pod 
skupnim naslovom Ripšlovo 
leto, kjer bomo na različne na-
čine osvetlili njegovo raznoli-
ko dediščino v  sožitju z aktual-
no sodobnostjo,« je v uvodnem 
nagovoru obiskovalcem prire-
ditve, ki jo je povezovala Kla-
ra Eva Kukovičič, povedala 
tajnica župnijskega pastoral-
nega sveta videmske župnije 
in članica pripravljalnega od-
bora Ripšlovega leta Martina 
Makovec Žagar. 

V nadaljevanju večera sta o 
Ripšlu spregovorila poznaval-
ka Ripšlove kronike, etnologi-
nja Alenka Černelič Krošelj 
in videmski župnik Mitja Mar-

Osvetlili bodo Ripšlovo dediščino
KRŠKO – V župniji svetega Ruperta Krško – Videm ob Savi so 10. februarja s prireditvijo v Kulturnem domu 
Krško pričeli praznovanje Ripšlovega leta ob 200-letnici rojstva kronista, pesnika, duhovnika, sadjarja in 
narodnega buditelja Dragotina Ferdinanda Ripšla (1820–2020).

kovič. Kot je povedala Černelič 
Krošljeva, je v Šentjurju rojeni 
Ripšl služboval kar v treh posa-
vskih krajih: v letih 1851–1854 
kot kaplan in župnijski upravi-
telj v Brežicah, v letih 1864–
1874 v Loki pri Zidanem Mo-
stu in nato do smrti leta 1887 
na Vidmu kot župnik. Ljudi je 
spodbujal in poučeval o sad-
jarstvu, vestno je zapisoval žu-
pnijske kronike, pisal pesmi, 
kot rodoljub je sodeloval na 
znamenitem taboru v Sevnici 
in v slovenskem pisateljskem 
društvu … Leta 1880 je začel 
župnijsko kroniko v nemšči-
ni (najbrž pod vplivom takra-
tnega škofa Stepišnika) pisati 
tudi na Vidmu, ki jo je odkril in 
prevedel Olaf Lovrenčič. »Bil je 
odličen opazovalec življenja,« 
je poudarila predavateljica, saj 

je kronika dragocen dokument 
o življenju v takratnem času. V 
Loki so mu že leta 1977 pos-
tavili pomnik, lani so ga na-
domestili z doprsnim kipom 
kiparja Zorana Pozniča, med-
tem ko v Krškem še nima pri-
mernega obeležja.

O Ripšlovi duhovniški poti je 
spregovoril župnik Markovič, 
ki je v zadnjih tednih na župni-
šču med iskanjem arhivskih 
zapiskov nepričakovano na-
letel na dragocene dokumen-
te o Ripšlovem župnikovanju 
na Vidmu in jih premierno 
predstavil. Med njimi so pose-
bej zanimiva cerkvena oznani-
la od leta 1884 dalje, v katerih 
so poleg rutinskih obvestil za-
pisane tudi številne zanimivo-
sti. »Dragotin Ferdinand Ripšl 

ni bil le daljnovidni spodbuje-
valec sadjarstva, ni bil le odli-
čen ljudski pesnik in zapisova-
lec ljudskega izročila, ni bil le 
pomemben in drzen narodni 
buditelj; bil je srčen kristjan 
in duhovnik, vesten župnik in 
predan pastir videmskega ob-
čestva,« je povedal o svojem 
daljnem predhodniku.

Mešani župnijski pevski zbor 
Videmčan pod taktirko zbo-
rovodkinje Manje Molan je v 
okviru prireditve ob spremlja-
vi instrumentalistov zapel tri 
Ripšlove pesmi, ki so jih uglas-
bili sloviti bratje Ipavci, s ka-
terimi se je poznal iz rodnega 
Šentjurja. Z zadnjo so simbo-
lično vstopili v Ripšlovo leto, v 
okviru katerega bodo pripravi-
li še poletni kulturni večer po-
ezije in vina, ob katerem bodo 
zasadili tudi Ripšlove jablane, 
imenovane »tafeljček«, izdali 
bodo brošuro, jeseni pa pripra-
vili razstavo njegove material-
ne dediščine. Lokalni skupnos-
ti so tudi uradno predlagali, da 
bi se Ripšlovemu spominu in 
njegovi dediščini poklonili z 
obeležjem v gaju zaslužnih Kr-
čanov, v poznojesenskem času 
pa bodo za obogatitev duhov-
nega življenja pripravili tudi 
sodobni misijon. 
 Peter Pavlovič

Župnijski pevski zbor Videmčan je zapel tri uglasbene 
Ripšlove pesmi.

KRŠKO – V Kulturnem domu Krško je 6. februarja v okviru 
Bohoričevega leta potekalo predavanje izr. prof. dr. Kozme 
Ahačiča, predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ra-
movša ZRC SAZU, z naslovom »Adam Bohorič med šolo, men-
torstvom in slovnico«. 

Na začetku je zbrane pozdravi-
la direktorica Kulturnega doma 
Krško Darja Planinc, v nadalje-
vanju pa je Žiga Kump, koordi-
nator in organizator kulturnih 
programov v Kulturnem domu 
Krško, predstavil dr. Kozmo 
Ahačiča, uglednega slovenista 
in jezikoslovca, prevajalca, reto-
rika in urednika spletnega por-
tala Fran. V predavanju je Ahačič 
postregel z obširnim znanjem o 
Adamu Bohoriču, ki se je rodil 
leta 1520 v bližini Brestanice in 

je bil po Ahačičevih besedah »skromen ter je vedno hotel biti v 
ozadju«. O njegovi mladosti ni ohranjenih veliko zapisov, s slov-
nico pa se je začel spoznavati že kot študent. »Bohorič se je preži-
vljal kot mestni učitelj za plemiške in meščanske otroke,« je raz-
ložil Ahačič, »saj šol v današnjem smislu takrat sploh še ni bilo.« 
Pri tem je poudaril, da v tistem času pri poučevanju niso uporab-
ljali slovenskega jezika, temveč so poučevali v nemščini in latin-
ščini. »Bohorič je imel dar za mentorstvo,« je še razložil Ahačič, 
saj je v šoli v Krškem poučeval tudi Jurija Dalmatina, t. i. »čudež-
nega dečka slovenskih protestantov«. V srednjih letih svojega živ-
ljenja je Bohorič odšel v Ljubljano, kjer je služboval kot ravna-
telj stanovske šole. Upokojil se je leta 1582, leta 1598 pa zbežal v 
Nemčijo in ni točnega podatka o tem, kje je umrl. Kot zanimivost 
je Ahačič povedal, da je bila prva Bohoričeva knjiga izdana okoli 
leta 1580, šlo pa je za učbenik s trojezičnim slovarčkom, ki je da-
nes žal izgubljen. Napisal je tudi t. i. Otročjo tablo, ki pa ni bila ve-
zana in je bila najdena kot odpadni papir v platnicah neke nem-
ške knjige. Kot Bohoričevo življenjsko delo lahko štejemo »Proste 
zimske urice o latinskokranjski slovnici« iz leta 1584, s katerim je 
slovenski narod kot deveti po vrsti dobil svojo znanstveno slov-
nico ljudskega jezika, »s čimer smo vidno sledili evropskim to-
kovom tedanjega časa«. Ahačič je predavanje sklenil z mislijo, da 
je »Adam Bohorič skupaj s Primožem Trubarjem svojega učenca 
Jurija Dalmatina vzgojil v naslednika protestantizma,« in zaklju-
čil, da je šlo pri tem za nadvse odgovorno delo. A. Kališnik

Predavanje o Adamu Bohoriču 

Izr. prof. dr. Kozma Ahačič
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Festivala se je udeležilo tudi 
prek 150 plesalcev iz Plesne-
ga kluba Lukec Krško in Bre-
žice. Na tridnevnem plesnem 
spektaklu so si obiskovalci 
lahko ogledali kar 485 koreo-
grafij. Prvi dan se je na odru 
MC Brežice odvil Urban bat-

tle challenge, na katerem se 
je med 75 plesalci pomerilo 
tudi nekaj domačinov, in sicer 
so v predtekmovanju svoje 
plesno znanje pokazali Lena 
Vintar, Gašper Mikulanc, 
Lija Kranjc, Ana Baznik, 
Ema Rožman, Ema Drenik, 
Klara Kostrevc, Lara Arh, 
Laura Penica, Leticia Chiara 

V Brežicah prek 1700 plesalcev
BREŽICE – Med 7. in 9. februarjem je Plesni klub Lukec Brežice v soorganizaciji z Zavodom Lukec in 
Plesnim klubom Lukec izvedel že 6. Master Dance Festival – Lukec open, na katerem se je tokrat predstavi-
lo prek 1700 plesalcev različnih plesnih zvrsti iz 78 različnih plesnih klubov in šol iz desetih držav.

Perc Lisec, Manca Ančimer, 
Nastja Klukej, Nastja Obra-
dovič, Nik Ganc, Nika Kerin, 
Nina Krmelj, Nuša Kostrevc, 
Pia Naja Kukec, Samo Ple-
terski, Svit Sevšek, Tjaša 
Aleksandra Komočar, Taja 
Mikulanc in Zala Popijač. 

Med njimi se je med 16 naj-
boljših v izločilne boje prebil 
Svit Sevšek, ki pa je v osmini 
finala izgubil dvoboj s plesalko 
iz Srbije, ki je na koncu osvo-
jila 2. mesto. Zmago na »ba-
ttlih« si je priplesal Andraž 
Prokofjev iz ljubljanske Ur-
bane Scene. V soboto in nede-
ljo se je festivalsko dogajanje 

preselilo v športno dvorano 
Brežice, kjer so nastopili so-
listi, pari in trii, skupine, for-
macije ter produkcije. Plesalci 
Lukca so si priplesali tri zlata, 
dve elitni srebrni, šest srebr-
nih, pet elitnih bronastih in 
osem bronastih priznanj. 

Sobotni in nedeljski večer sta 
bila rezervirana za različna 
gala tekmovanja. V kategori-
ji duo/trio je zmagal Vertigo 
(MN plesna šola), najboljša 
otroška koreografija je bila hr-
vaška 5, 6, 7, 8 (Dance Queen 
Kraljevica), med solisti je bila 
najboljša House of glass (MN 
plesna šola), med skupina-
mi in formacijami pa Dis-co-
nected (Društvo Kazina). Na 
gala večeru med skupinami in 

formacijami sta nastopili tudi 
dve koreografiji PK Lukec, in 
sicer so plesalci male skupine 
English lesson osvojili 5. mes-
to, plesalci skupine Madness 
pa 7. mesto. Letos so najbolj-
šim solistom, parom in zmago-
valcem gala večera podelili kar 
5000 evrov namenskih denar-
nih nagrad za nadaljnje uspo-
sabljanje in razvoj plesalcev. 
Za odlično vzdušje sta poskr-
beli voditeljici festivala Azra 
Selimanovič in Špela Švab, 
plesne točke pa so ocenjevali 
tudi Michal Rynia, Anja Mö-
derndorfer in Dušan Vodlan 
iz Slovenije. 

R. R./vir: PK Lukec,
foto: Aleksandar Živaljević 

(Girafon Studio) 

SEVNICA – Veslaško društvo Drevored Sevnica, ki je bilo usta-
novljeno lansko leto, je letošnjega 11. februarja uspešno izpe-
ljalo prvi občni zbor članic in članov. »Trenutno nas je v dru-
štvo včlanjenih 19, a želimo si, da bi se članstvo povečevalo, 
zato bomo za začetek izvedli več manjših promocijskih prire-
ditev, med katere sodijo tudi regate na Savi. Povezali se bomo 
tudi z ostalimi sosednjimi veslaškimi društvi,« pove predsednik 
društva Tomo Jeraj, velik ljubitelj vode in veslanja, ki mu je od-
raščanje v bližini Save ponudilo tudi spoznavanje zakonitosti 
reke. »Želimo oživiti dogajanje na Savi, ki je po izgradnji hidro-
elektrarne v Boštanju primerna za vodne užitke. Za poletne ve-
slaške dogodke smo izbrali izliv Sevnične v Savo, ker je obrečni 
prostor dovolj velik in dostop do vode primeren, v bližini stoji 
tudi pomol, ki bi ga bilo potrebno še nekoliko urediti,« predsta-
vi sogovornik še nekaj načrtov ter povabi k sodelovanju ljubi-
teljice in ljubitelje vodnih užitkov.  S. R.

Oživeti želijo veslanje na Savi

KRANJ, KRŠKO – 13 plavalcev Celulozarja je nastopalo na zim-
skem državnem prvenstvu za mlajše in starejše dečke in dekli-
ce v Kranju, kjer so si priplavali kar sedem odličij, ob tem pa še 
kopico finalnih nastopov. Tokrat so bili mlajši člani kluba uspe-
šnejši od svojih starejših soplavalcev. Znova je s kar petimi odlič-
ji blestela Ema Menoni. Trikrat je stopila na stopničko za dru-
go mesto v disciplinah 50, 100 in 200 metrov hrbtno, dvakrat 
pa je bila bronasta – v disciplinah 100 metrov delfin in 200 me-
trov prsno. Odlično je plavala tudi na 100 metrov delfin, kjer je 
zasedla peto mesto. Na zmagovalni oder se je dvakrat povzpela 
tudi Sara Dobnik, ki je bila obakrat tretja v disciplinah 50 in 100 
metrov prsno, na 200 metrov prsno pa je zasedla četrto mesto. 
Pohvale za odlične nastope in izboljšane osebne rekorde si za-
služijo tudi Tin Babič, Ožbe Pfajfar in Nejc Kranjc. V moštve-
nem točkovanju državnega prvenstva mlajših dečkov in deklic 
so Celulozarji zasedli 13. mesto med 25 klubi. Starejši dečki in 
deklice tokrat do medalje niso priplavali, so si pa Matija Osetič, 
Maša Vasiljevič, Matija Marolt in Florijan Resnik priplavali fi-
nalne nastope, pohvale za borbene nastope pa si zaslužijo tudi 
preostali člani plavalne zasedbe. Skupno so v moštvenem točk-
ovanju starejši dečki in deklice zasedli 15. mesto.
 Vir: PK Celulozar Krško

Priplavali so do sedmih medalj

MURDER MISTERY: SPUST ME VEN

Nemogoče uganke, zapleteni izzivi in skrivnost, ki čaka, da 
se jo razreši. Pazite, koga sPUSTite v svojo družbo. Mesta 
so omejena, zato zbiramo prijave na: masa.mlakar@mc-
krsko.si, cena: 10 € na udeleženca.

MC Krško, petek, 21. 2., ob 19h.

(s)PUST SE S KETNE

Vabljeni na celodnevno pustno dogajanje (s)PUST SE S 
KETNE: ob 10h MC Direndaj z ustvarjanjem mask, ob 16h 
DIY: Tisk na majice in ob 21h Ples v maskah! Čakajo vas tudi 
nagrade za najboljše pustne maske. 

MC Krško, sobota, 22. 2., ob 10h, ob 16h in ob 21h.

SPANISH NIGHT / ŠPANSKI VEČER

Asier in Acoraida bosta pričela s kratko predstavitvijo španske 
kulture, sledi zabaven kviz. Poskusili bomo tudi nekaj tipične 
hrane in pijače.  Na koncu pa sledijo karaoke znanih španskih 
melodij. Dogodek poteka v angleškem jeziku.

MC Krško, petek, 28. 2., ob 20h.

KONCERT: VIZELJ + YAMAMAI

Beograjski eksperimentalni alternativni rock trio Vizelj in 
psihedelični rokerji Yamamai. Zasedba Jakob Gašpir, Uroš 
Kovač in Enej Mavsar, ki je delovala pod imenom theLIFT, se 
vrača s povsem svežim materialom. Vstopnina: 5 eur.

MC Krško, sobota, 29. 2., ob 21h.

21-22.feb
mladinski center krško

TISK NA MAJICE
PLES V MASKAH

MC DIRENDAJ

MURDER MYSTERY
21.feb

22.feb

#SPUSTSESKETNE

VEČ INFORMACIJ NA NAŠI FB IN SPLETNI STRANI MLADINSKI CENTER KRŠKO

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

Plesalci skupine So what iz PK Lukec Krško

Plesalci skupine Madness iz PK Lukec, udeleženci gala večera 
najboljših plesnih točk festivala

www.PosavskiObzornik.si
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Kostanjevica na Krki je eno naj-
pomembnejših kulturnih sre-
dišč jugovzhodne Slovenije, je 
v uvodu v prireditev dejala po-
vezovalka, ravnateljica kosta-
njeviške šole Melita Skušek, a 
se še vedno najde kdo, ki raz-
mišlja kot v Prešernovih časih, 
»da sta kultura in umetnost ne-
kaj obrobnega, nekakšno nujno 
zlo«. Zbrane v prireditvenem 
prostoru obnovljene kostanje-
viške šole (uradno jo bodo od-
prli 24. aprila) je pozdravil tudi 
župan Ladko Petretič.

Program prireditve so nato ob-
likovali kostanjeviški šolarji in 
šolarke, ki so skozi glasbo, pe-
sem, igro in besedo predsta-
vili nekaj utrinkov iz življe-
nja našega največjega pesnika 
Franceta Prešerna. Poleg tega 
so premierno predvajali doku-
mentarni film Po sledeh Jožeta 
Gorjupa, ki so ga pod mentor-
stvom Lijamedie in učiteljice 
Metke Povše posneli lani je-
seni v okviru Dnevov evropske 
kulturne dediščine. V njem so 

RADEČE – 6. februarja se je v Domu kulture Radeče odvija-
la osrednja občinska proslava ob Prešernovem dnevu. Na 
njej so podelili tudi priznanje Ivana Pešca – prejela ga je 
glasbenica Maja Glavač. Slavnostni govornik je bil violinist, 
skladatelj, dirigent in upokojeni univerzitetni profesor To-
maž Habe.

Priznan glasbeni ustvarjalec 
in poustvarjalec, avtor uč-
benikov ter učitelj številnih 
uspešnih glasbenikov Tomaž 
Habe je pohvalil glasbene 
šole, ki so po njegovem mne-
nju svetla točka slovenskega 
glasbenega razvoja. Pohvalil 
je kulturne ustvarjalce iz lo-
kalnega okolja, ki »dajejo kul-
turni pečat« ne samo doma-
čemu kraju, ampak tudi širši 
okolici ter se še posebej raz-
veselil svojih nekdanjih štu-
dentk in študentov, s kateri-
mi se je pred leti srečeval v 
predavalnici Akademije za 
glasbo v Ljubljani, na prire-
ditvi pa so sedeli ob njem: 
ravnateljica GŠ Laško – Ra-
deče Rosana Jakšič, pianist 

Dejan Jakšič ter violinistka Maja Glavač, letošnja prejemnica 
priznanja Ivana Pešca.

Profesorica violine ter vodja godalnega orkestra Strunikat Maja 
Glavač je diplomira leta 2003 na Akademiji za glasbo v Ljublja-
ni, deset let kasneje je postala magistrica muzikologije. V letih 
2000 do 2005 je bila članica Simfoničnega orkestra Slovenskega 
narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana, potem se je odlo-
čila za bivanje v domačem kraju, v katerem pušča sledi pri delu z 
učenkami in učenci v GŠ Laško – Radeče. Z veliko predanostjo do 
glasbe svoje znanje predaja tudi članicam in članom godalnega 
orkestra Strunikat, ki ga vodi že 14 let. Nagrajenka se je zahvali-
la za prejeto priznanje tako, da je po podelitvi sedla ter zaigrala 
na violino s svojimi »Strunikatovci«. Pridružil se jim je tudi po-
vezovalec prireditve, radeški umetnik Bojan Sumrak, ki je član 
godalnega orkestra Strunikat vse od nastanka.

Glasbeni del programa so poleg omenjenega orkestra, ki je zai-
gral tudi skladbo Pod gradom slavnostnega govornika, oblikovali 
še posamezni solisti – Nace Naj Slakonja je v uvodu prireditve 
zapel slovensko himno, Tadej Pasarič je ob klavirski spremlja-
vi Nine Mole zapel Prešernovo serenado Pod oknom, violinistki 
Mateja Ulaga in Nuša Mesar sta se predstavili z instrumental-
no izvedbo prvega soneta iz cikla Sonetov nesreče, ki se začne: 
» O Vrba! Srečna, draga vas domača ...« 
 Smilja Radi

Predsednik ZKD Brežice Jože 
Denžič je podelil naslednja 
priznanja in odličja: najvišje, 
častno priznanje je prejel Miha 
Haler, ki je z delovanjem na po-
dročju folklorne in zborovske 
dejavnosti pomembno prispe-
val k ohranjanju in razvoju teh 
dejavnosti v občini Brežice in 
širše, dejaven pa je v KUD Oton 
Župančič Artiče in KD Kapele; 
zlato odličje je prejel Miran 
Petelinc (KD Gasilski pihalni 
orkester Loče), dobitniki sre-
brnih odličij so Silvester Hot-
ko (KD Kapele), Matej Kram-
žer (Folklorna skupina KUD 
Oton Župančič Artiče) in Edita 
Krošl (KUD Slavček Velika Do-
lina), bronasti odličji sta pre-
jela Robert Deržič (KD Franc 
Bogovič Dobova) in Lojze Ogo-
revc (Društvo Pleteršnikova 
domačija Pišece), prejemnice 
priznanj pa so Anja Baškovč 
(Plesno društvo Imani Breži-
ce), Barbara Bogovič (FS KUD 
Oton Župančič Artiče), Mojca 

Florjanič (KD Drugi oder), Jo-
žica Penič (KD Kapele) in Jel-
ka Žnideršič (KD Mešani pev-
ski zbor Viva Brežice). V imenu 
vseh nagrajencev se je zahvalil 
Miran Petelinc, ki je dejal, da je 
njihovo poslanstvo, da lahko z 
glasbo, plesom, igro, sliko, be-
sedo nekomu polepšajo dan, 
kar je nekaj čudovitega in ne-
kaj, kar se ne da kupiti.

Letošnja slavnostna govornica 
je bila Milena Jesenko, slove-

Dodajajo svetlobo vsakdanjiku
BREŽICE – Zveza kulturnih društev (ZKD) Brežice je 6. februarja v Domu kulture Brežice organizirala slav-
nostno prireditev ob kulturnem prazniku, na kateri je Prešernova priznanja in odličja ZKD Brežice za leto 
2019 prejelo 12 ljubiteljskih kulturnikov iz občine Brežice.

nistka in oktobrska nagrajenka 
Občine Brežice. Med drugim je 
povedala: »Naša občinska miza 
kulture je dobro obložena, to je 
dobra zgodba. Imamo knjižni-
co, muzej, glasbeno šolo, pev-
ske zbore, orkestre, folklor-
ne, besedne, likovne, plesne, 
dramske, literarne skupine, 

festival, množico raznoraznih 
prireditev za vse starosti in že-
lje, za bolj in manj zahtevne 
uporabnike. Imamo društva s 
stoletno tradicijo in komaj dob-
ro rojena. Javni sklad za kultur-
ne dejavnosti dodatno poskrbi, 
da pride do nas poklicno gleda-
lišče ali pa odpelje navdušen-
ce v dramo, opero v Ljubljano 
in Maribor. Vsi našteti so tu, da 
dodajajo svetlobo vsakdanji-
ku, nas povezujejo, izobražu-
jejo in širijo obzorja duha, ker 

to znajo, zmorejo in so pri tem 
uspešni, tudi ob podpori ob-
čine. Silna ustvarjalna energi-
ja se pretaka v društvih, valo-
vi na vajah, nastopih, iz takih 
dejavnosti nemalokrat zraste-
jo umetniki, priznani in cenjeni 
v širšem slovenskem prostoru, 
kar nekaj imen iz našega okolja 
priča o tem.« Letošnjim nagra-
jencem je namenila naslednje 
besede: »Vzklili ste iz svoje pot-
rebe po iskanju tistega nekaj 
več, kar ste izražali skozi svo-
je kulturniško delovanje. Soob-
likovali ste utrip svojega kraja, 
ohranjali ljudsko izročilo, sez-
nanjali svet izven meja z našo 
pesmijo, plesom, besedo, ras-
li ste znotraj društev in danes 
so plodovi tu.« V imenu Obči-
ne Brežice je zbrane nagovori-
la podžupanja Mila Levec, ki 
je omenila, da bodo z novo po-
stavko v proračunu zagotovili 
dodatna sredstva za pokrivanje 

stroškov mentorjev društvom, 
ki skozi sofinanciranje rednega 
programa ne pridobijo zados-
ti sredstev, da bi lahko pokrili 
mentorja. V občini se že vese-
lijo prve vožnje potujoče knji-
žnice v tem letu, načrtujejo pa 
tudi raziskavo narečij brežiške 
občine. 

Kulturni program brežiške 
proslave, ki je bila posvečena 
velikanu slovenske književ-
nosti in mojstru besede Mila-
nu Jesihu, pri čigar delih lah-
ko potegnemo marsikatero 
vzporednico z največjim slo-
venskim pesnikom Francetom 
Prešernom, so sooblikova-
li povezovalca Sara Dirnbek 
in Benjamin Jeram z dram-
sko-poetičnim recitalom, Uroš 
Polanec na harmoniki in ban-
doneonu ter Špela Troha Ogo-
revc na klavirju.
 Rok Retelj

Brežiški kulturni nagrajenci s predsednikom ZKD Brežice

Brežiška občinska miza kulture je dobro obložena.

Prenovili šolsko zbirko umetnin
KOSTANJEVICA NA KRKI – Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je v kostanjeviški osnovni šoli 
potekala osrednja občinska prireditev v počastitev praznika, hkrati pa so v prenovljenih šolskih prostorih 
odprli novo postavitev stalne razstave Gorjupove zbirke iz Galerije Božidar Jakac.

prikazali kratko, a zelo plodno 
življenje svojega rojaka, slikar-
ja, kiparja in grafika Jožeta Gor-
jupa (1907–1932), po katerem 
je od leta 1982 imenovana šola.

Kostanjeviška šola je sicer ena 
redkih, ki ima v svojih pro-
storih zbirko umetniških del. 
Stene njenih hodnikov so na-
mreč že desetletja rezervira-
ne za dela pomembnih likov-
nih umetnikov, ob katerih so 
odraščale cele generacije ot-
rok. Gre za zbirko Gorjupove 

galerije, katere začetki sega-
jo v leto 1955, ko jo je zasno-
val Lado Smrekar. S prenovo 
šolskih prostorov so prenovili 
tudi njeno postavitev, že sedmo 
po vrsti, z njenim odprtjem pa 
so v Galeriji Božidar Jakac za-
čeli novo razstavno leto. Novo 
postavitev je predstavil njen 
avtor, direktor kostanjeviške 
galerije Goran Milovanović. 
Kot je povedal, Gorjupova zbir-
ka z zadnjimi donacijami in na-
kupi šteje že več kot 2300 ume-
tniških del okoli 360 avtorjev. V 

šolskih prostorih je razstavlje-
nih 117 in v okolici šole še se-
dem umetniških del. »Ko smo 
postavljali tole zadnjo razstavo, 
me je neizmerno navduševala 
reakcija otrok. Tista pristna 
radovednost. Po tihem sem 
užival, ko so morale učiteljice 
varstva miriti njihov radoved-
ni nemir, godilo mi je, ko so me 
učenke kar same nagovorile 
in pohvalile izbor, mi poveda-
le, katera dela so bila že v prej-
šnji postavitvi in katera so za 
njih nova. Z zanimanjem sem 
vlekel na ušesa, ko je skupina 
otrok izbrala najlepšo umetni-
no. V hipu me je prešinil ta ne-
izmeren potencial in zavedanje 
naše odgovornosti. Do tu zmo-
rejo in hočejo sami, od tu nap-
rej jim je potrebno pomagati,« 
je dejal govornik in se zavzel, 
da bi otroke oborožili z zna-
njem, ki bo v naslednjem de-
setletju produciralo vsaj pet 
novih strokovnjakov s področ-
ja kulture. 

 Peter Pavlovič

Po koncu prireditve so si udeleženci prireditve ogledali novo 
razstavo na šolskih hodnikih.

Violinistki priznanje 
Ivana Pešca

Župan občine Radeče Tomaž 
Režun je podelil priznanje Ivana 
Pešca glasbenici Maji Glavač.

SEVNICA – 28. januarja je v Knjižnici Sevnica že sedmo leto za-
pored potekalo območno srečanje odraslih literarnih ustvarjalk 
in ustvarjalcev pod naslovom »Škrjanček poje, žvrgoli …« v or-
ganizaciji sevniške izpostave JSKD in v sodelovanju s Knjižnico 
Sevnica. Namen tovrstnih srečanj je izmenjava izkušenj literar-

nih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki delujejo na območju občine Sev-
nica. Na letošnji razpis so se prijavili: Tanja Košar, Jožef Žnida-
rič, Rudi Stopar, Anica Perme, Tanja Mencin, Vida Križnik, 
Karli Kožuh, Gabrijela Kolar, Eva Keber, Jana Cvirn, Zdravka 
Brečko, Marija Bajt in Senta Sirk. Literarno srečanje je vodil 
pisatelj in pesnik Samo Dražumerič iz Novega mesta. Izbrana 
dela sodelujočih bodo objavljena v zbirki Škrjanček poje, žvrgo-
li … za leto 2020. Ob zaključku prijetnega in ustvarjalnega dru-
ženja v knjižnici so vsi sodelujoči literarni ustvarjalci prejeli pri-
znanje JSKD OI Sevnica. 
 K. Pibernik, foto: T. Košar

Škrjanček je zažvrgolel

Literarni ustvarjalci in ustvarjalke z mentorjem
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»Naše življenje ne sme biti le 
pehanje za materialnimi dobri-
nami in skrb za fizični videz te-
lesa. Človekovo življenje sesta-
vlja tudi duhovni del, ki mu v 
pomanjkanju časa in velikokrat 
tudi volje, namenjamo prema-
lo časa. Izgovorov je vedno do-
volj, zakaj v celem letu nismo 
uspeli prebrati vsaj ene knjige, 
si ogledati vsaj ene predstave 
ali razstave, oditi na koncert 
ali plesno predstavo,« je dejal 
predsednik ZKD Krško Uroš 
Brezovšek v nagovoru obi-
skovalcem slovesnosti in se ob 
tem vprašal, ali spričo tega ne 
postajamo vse bolj siromašni 
in naši pogovori prazni. 

Brezovšek in župan mag. Mi-
ran Stanko sta podelila skup-
no 14 plaket in priznanj.  Pri-
znanje z zahvalo ZKD Krško za 
omogočanje pogojev za kultur-
ne dejavnosti je prejela Kra-
jevna skupnost Brestanica, 
priznanje za dosežek leta za li-
terarno ustvarjanje pa Klara 
Eva Kukovičič. Z bronasto Pre-
šernovo plaketo so bili nagra-
jeni: Silva Gorjup (KD Anton 
Aškerc Koprivnica), Tanja Tu-
šek Sotelšek in Zvonimir Ma-
rinič (oba DKD Svoboda Seno-
vo), Roman Blatnik (Društvo 
likovnikov Krško OKO), Kia-
ra Karolina Kerin (Mažoretni 
klub Baton Krško) ter Anja Ko-
zinc, Mirko Zakošek in Anja 
Žabkar (vsi člani KD Svoboda 
Brestanica). Srebrne Prešerno-
ve plakete so za požrtvovalno 

delo in dosežke prejeli: Boris 
Hrušovar (KD Svoboda Bre-
stanica), Sonja Simončič (KD 
Anton Aškerc Koprivnica) in 
Jože Šterk (Društvo likovni-
kov OKO Krško), medtem ko je 
najvišje priznanje – zlato Pre-
šernovo plaketo – za bogato 
delo na področju ljubiteljske 
kulture prejela vsestranska 
kulturna ustvarjalka Boža 
Ojsteršek s Senovega. Ojster-
škova je celo aktivno delovno 
dobo kot profesorica sloven-
skega jezika bdela nad pravil-
no rabo slovenskega jezika pri 
generacijah učenk in učencev 
na senovski šoli, pisala scena-
rije in režirala šolske prosla-
ve in predstave, nakar se je po-
svetila tudi delu z Gledališko 
skupino pri DKD Svoboda Se-
novo, s katero je na oder pos-
tavila več kot 20 dramskih del. 
Z njimi so senovski gledališč-
niki uspešno nastopili tako na 

domačem odru kot na odrih 
po različnih mestih ter posta-
li v slovenskem prostoru pre-
poznavna in večkrat nagrajena 
gledališka amaterska skupina. 
Ojsterškova je o delovanju se-
novskega amaterskega gleda-
lišča spisala tudi monografijo 
»Eden drug’mu ognja dajmo«.

Letošnji slavnostni govornik, 
Rok Sanda, prejemnik zlate-
ga znaka JSKD RS in večkra-
tni nagrajenec Linhartovih 
srečanj, je v govoru poudaril, 
da je kultura jedro skupnosti, 
naroda: »Veliko je moral sko-
zi dati slovenski narod, da je 
danes tukaj, kot je, da se lah-
ko izražamo v lastnem jeziku. 
In da je temu tako, gre največja 
zahvala boju na kulturnem po-
dročju: slovenski pesmi, knji-
ževnosti, slovenski umetnosti 
nasploh.« Pri tem je velikega 
pomena, kakor je med drugim 

dejal, vloga kulturnih ustvar-
jalcev, ki ustvarjajo in bogati-
jo lokalni prostor: »Ni ga mes-
ta brez lastne kulture. Kulture 
ne moremo le uvažati, temveč 
vzgajati lastno kulturo. Ker, kaj 
je kultura drugega, kot identi-
teta neke skupnosti.« 

Prireditev v počastitev kultur-
nega praznika, ki sta jo pove-
zovala Klara Eva Kukovičič in 
Matej Krmelj, je spremljal tudi 
glasbeni, recitatorski in plesni 
program, ki so ga izvedli sopra-
nistka Anja Žabkar in Jerneja 
Vakselj na violini, obe ob kla-
virski spremljavi Estere Cetin, 
vokalistka Neža Jurečič in ki-
tarist Miha Koretič, literatinje 
Branka Pirc, Klara Eva Kuko-
vičič, Zala Teodorovič in Nika 
Ogorevc ter oddelki za sodob-
ni ples Glasbene šole Krško s 
koreografinjo Rosano Horvat.
 Bojana Mavsar 

BRESTANICA – 24. januarja so pevci Rajhenburškega okteta z 
umetniškim vodjem Jankom Avsenakom na gradu Rajhenburg 
izvedli koncert z naslovom »Poleti, lastovka«. Sestavljen je bil iz 
pisanega šopka pesmi, od narodnih do zimzelenih melodij do-
mačih in tujih avtorjev in celo opernih arij. V pesmih so glaso-
ve zlili člani okteta: Žaro Medvešek, Janez Mirt, Lado Levičar, 
Marko Železnik, Boris Hrušovar, Tomaž Omerzel, Mirko Av-
senak, Franci Bromše in Janko Avsenak, k pestrosti večera pa 
so prispevali tudi gostje: Jasmina Levičar, Jernej Fabjan, Jure 
Klenovšek, Domen Gošek, Tine Marko, Roman in Leon Dr-
stvenšek ter Marko Kozinc. Z vezno besedo je koncert pospre-
mila Klavdija Mirt. Rajhenburški oktet je pesem ponesel še v 
dva kraja: 16. februarja je koncertiral v Zabukovju, 8. marca pa 
bo še v krški Dvorani v parku. 
 B. M./vir in foto: Rajhenburški oktet 

Pesmi poletele kot lastovke

Rajhenburški oktet med koncertom na gradu Rajhenburg

Kultura je identiteta skupnosti
KRŠKO – 7. februarja je bilo na osrednji proslavi v počastitev slovenskega kulturnega praznika v krškem 
hramu kulture za vidno delo in dosežke na kulturnem področju podeljenih 14 Prešernovih plaket in pri-
znanj Zveze kulturnih društev Krško. Zlato Prešernovo plaketo je prejela Boža Ojsteršek.

Letošnji Prešernovi nagrajenci z Urošem Brezovškom, Miranom Stankom in Rokom Sando

Prešernovo priznanje ZKD 
Sevnica sta prejeli literarna 
ustvarjalka Anica Perme in 
za gledališko ustvarjalnost v 
okviru KŠTD Blaž Jurko Raz-
bor Mojca Marija Jenčič Pe-
trovčič. Bronasto Prešernovo 
plaketo je prejelo Grajsko lut-
kovno gledališče Sevnica, ki v 
letošnjem letu obeležuje tudi 
10 let delovanja, ustanovite-
lja pa sta zakonca Pungerčič. 
Prejemnici srebrne Prešerno-
ve plakete sta bili likovna sek-
cija Društva svoboda Krmelj, 
ki jo vodi Ana Hočevar, in 
pevska skupina Lokvanj ome-
njenega krmeljskega društva, 
ki jo vodi Marica Knez. Zlato 
Prešernovo plaketo je prejela 

v imenu Glasbene šole Sevni-
ca Katja Krnc. Le-ta je pono-
sna, da je šola, ki je v lanskem 
letu obeležila 20 let samostoj-
nega delovanja, s prizadevnim 
in skrbnim delom strokovne-
ga kadra botrovala številnim 
uspehom mladih ter nadarje-

Pomembna je kultura dialoga
SEVNICA – Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je v sevniški kulturni dvorani potekala osrednja 
občinska slovesnost s podelitvijo Prešernovih plaket in priznanj ZKD Sevnica. Slavnostna govornica je bila 
Vesna Vidic Jeraj, ravnateljica OŠ Boštanj, ki je v lanskem letu prejela naziv »Naj kulturna šola«.

nih glasbenic in glasbenikov 
tudi na mnogih glasbenih tek-
movanjih, kar daje polet za na-
daljnje delo tako s posamezniki 

kot komornimi skupinami ter 
v zadnjih letih tudi z orkestri.

Zbrane je v uvodu slavnostne 
prireditve nagovoril župan 
Srečko Ocvirk, ki je o kulturi 
dejal, da je hrana duše in se ob 
tem dotaknil tudi kulture me-

dosebnih odnosov, dialoga, ki 
je v skupnosti prav tako po-
membna. Osrednja govornica, 
ravnateljica OŠ Boštanj Vesna 
Vidic Jeraj, je v svoj govor vt-
kala zanimivo misel, da ni no-
bene razlike med človekom, ki 
ne zna brati in človekom, ki zna 
brati, pa ne bere ter izpostavi-
la, da je kultura vse, kar nas 
opredeljuje – naš jezik, ljud-
ski običaji, umetnost in mora-
la. »Kultura je človeška težnja 
in sposobnost, da živi polno in 
vsestransko razgibano življe-
nje, da svoje bivanje z lastni-

mi izumi izboljšuje, da s prido-
bljenimi izkušnjami izobražuje 
ter bogati svoje potomce, da z 
lepoto umetnosti okrasi svoj 
vsakdan,« je še poudarila. Ne-
kaj misli o kulturi je z navzo-
čimi delil še predsednik ZKD 
Sevnica Jože Novak. 

Prireditev, ki jo je povezovala 
Neža Nemec, so z nastopom 
obogatili mladi pevke in pevci 
OŠ Boštanj pod vodstvom Ta-
deje Udovč ter odlična ženska 
vokalna skupina Vokalnih 5 z 
Bučke. Za prijetno in živahno 
scensko postavitev sta se pot-
rudili Nevenka Flajs ter Nina 
Gole, prvakinja in mlada pr-
vakinja lanskoletnega XIX. li-
kovnega shoda Grad Sevnica 
2019 z izdelavo fraktalne ris-
be (na njej je bila podoba bi-
bliobusa, ki bo v letošnji jeseni 
začel voziti po Posavju). Za bar-
vit cvetlični aranžma odrskih 
desk iz prekrasnih tulipanov 
je poskrbela Renata Šturbej. 
V preddverju kulturne dvorane 
so bila na ogled še izbrana dela 
omenjenega likovnega shoda. 
 Smilja Radi

Nagrajenke in nagrajenec ZKD Sevnica 

Nobene razlike ni med človekom, ki ne zna brati in 
človekom, ki zna brati, a ne bere.

BISTRICA OB SOTLI – Bistriški kulturniki so skupaj z ustvar-
jalci izven domače občine slovenski praznik kulture obeleži-
li s proslavo, na kateri so skozi recitatorske in glasbene na-
stope povzeli obsežen pesniški opus Toneta Pavčka. 

Slovensko himno je odpel Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli, 
leta 1928 v Šentjuriju pri Mirni Peči rojenega slovenskega literar-
nega velikana, pesnika Toneta Pavčka pa je v nagovoru predsta-
vil župan Franjo Debelak. Izpostavil je, da je Pavček ob svojem 
bogatem literarnem opusu prispeval tudi pomembno zapušči-
no na političnem področju, saj je med drugim prebral Majniško 
deklaracijo, ki je Sloveniji pred samostojnostjo napovedala tudi 
prihodnost demokracije, političnega pluralizma, blaginjo in spo-
štovanje človekovih pravic. 

Pavčkovo poezijo za otroke so kot recitatorji predstavili mlajši 
šolarji Eva, Julija, Lucija, Zarja in Bor, pesem »Zvezek z zvezo« 
je v glasbeni različici, ki jo je priredila Špela Avsenak, ob klavir-
ski spremljavi Matije Drofenika predstavil tenorist Aljaž Bo-
žič. Pavčkove pesmi so v nadaljevanju približali učenci Osnovne 
šole Bistrica ob Sotli, recitatorji Nika in Veronika Gradišek, An-
drej Černelč, Žiga Kladošek in Katja Bratuša ter Dušan An-
drej Kocman, Adrijan Černelč, Darija Hohnjec, Valerija Sle-
menšek in Lenka Černelč. Ženski sestav Mešanega pevskega 
zbora Bistrica ob Sotli je program dopolnil z nežno pesmijo Ptice. 

Slavnostna govornica prireditve, letošnja prejemnica priznanja 
šmarske območne izpostave JSKD Lenka Černelč, je v nagovoru 
izpostavila bogato polje kulturnega ustvarjanja različnih sesta-
vov v domači občini: mešanega pevskega zbora in v preteklo-
sti tudi Vokalne skupine La Vita, skupin ljudskih pevk in pevcev, 
Etno skupine Nojek, pihalne godbe Orlica, gledališke dejavnosti 
in recitatorstva, galerijske dejavnosti, pa tudi raznovrstne kul-
turne dogodke, ki jih prirejajo mladinsko društvo, knjižnica, dru-
štvo prijateljev mladine in ostala društva ter posamezniki, kot je 
domačin Tonči Babič, ki je lani presenetil s svojo obsežno zbir-
ko aforizmov. Kulturni praznik je označila tudi kot priložnost, 
ko se lahko vprašamo, kako kulturni smo kot narod. Dejala je, 
da bi bila za majhen kraj, kjer se vsi prebivalci poznajo, velika 
škoda, če bi opustili pozdravljanje, pozabili na besede 'prosim, 
hvala in oprosti'. Praznik so v Bistrici ob Sotli zaključili s pogo-
stitvijo in druženjem. 
 Emilija Šterlek

Praznovali s Pavčkom

Recitatorji Lenka Černeč, Darija Hohnjec, Adrijan Černelč, 
Valerija Slemenšek in Dušan Andrej Kocman
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• od 9.00 do 11.00 v Valvasorje-
vi knjižnici Krško: računalniške 
dejavnosti za starejše

• ob 18.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: »Večer s harmoniko«, 
koncert Akademije za glasbo 
Univerze v Ljubljani, vstopnina

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predavanje Miha 
in Jasmine Petavs z delavnico 
»Zdravljenje na naraven način«

• ob 18.00 v MC Krško: informa-
tivni sestanek za cikel predavanj 
»Spoznajmo vesolje«

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: IzBrano 
s Primusom: Ekvorna in Ivana

• ob 18.00 v Mestni hiši Brežice: 
predstavitev romana Ivane Va-
tovec »Gabriela«

• ob 18.30 v Domu kulture Bre-
žice: premiera plesne predsta-
ve »Tavanje« v izvedbi PD Imani

Petek, 21. 2.

• od 9.00 do 12.00 pred Mestno 
hišo Brežice: Fašjenkova pro-
mocija

• ob 10.00 in 16.30 pri kolesar-
nici ŠC Krško-Sevnica: medna-
rodni dan turističnih vodnikov: 
Znano – neznano Krško s kole-
som

• ob 13.00 pred in na Občini Bre-
žice: tradicionalni prevzem ob-
lasti Fašjenka z nastopom do-
bovskih mažoretk in prihodom 
korantov iz Hajdine

• ob 16.00 v MT Senovo: ustvar-
jalna delavnica

• ob 16.30 v e-učilnici Knjižnice 
Brežice: začetni tečaj digitalne 
fotografije

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
pustna delavnica

• ob 19.00 v MC Krško: Murder 
mistery – sPUST me ven!

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: komedija »Razbiti vrč«, 
za Zeleni in Modri abonma ter 
izven

kam v posavju
• ob 18.00 v Kostanjevici na Krki: 

Šelmarija 2020 – baklada, ob 
19.00: občni zbor Prforcenha-
usa v OŠ Kostanjevica na Krki, 
ob 21.00: ples v maskah

Torek, 25. 2.

• ob 7.00 v Ločah pri Dobovi: loč-
ki Kosci, Orači in pustna svatba

• ob 8.00 v Kostanjevici na Krki: 
Šelmarija 2020 – gonjenje med-
veda, ob 15.00: oranje in seja-
nje, ob 19.00: predstavitev 
predsednika na promenadi

• od 9.00 do 12.00 pred Mestno 
hišo Brežice: Fašjenkova pro-
mocija

• od 9.00 do 12.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: počitniška ustvarjalni-
ca »Med ateljejem, krajinami in 
oblaki«

• ob 10.00 in 12.00 na gradu 
Rajhenburg: Počitniška muzej-
ska doživetja – 2. dan, delavni-
ca za otroke

• ob 15.00 na Velikem Obrežu: 
Obrški prutarji

• ob 16.00 izpred Vrtca Mavrica 
Brežice: pustna povorka z raja-
njem za otroke v MC Brežice

• ob 16.30 na drsališču v starem 
mestnem jedru Krškega: prire-
ditev »Krofek na drsalkah« – 
pustna povorka na ledu

• ob 17.00 v Dobovi: otroško 
pustno rajanje z bratoma Malek

Sreda, 26. 2.

• ob 8.00 v Kostanjevici na 
Krki: Šelmarija 2020 – izdela-
va kurenta, ob 15.00: pogreb 
kurenta, ob 17.00: vesela sed-
mina

• od 9.00 do 12.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevica 
na Krki: počitniška ustvarjalni-
ca »Med ateljejem, krajinami in 
oblaki«

• ob 10.00 v Mestnem muzeju 
Krško: Počitniška muzejska do-
živetja – 3. dan, delavnica za ot-
roke

• od 16.00 dalje na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: igralno-ustvarjalna urica 

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

• od 17.00 do 18.30 v Mestni hiši 
Brežice: 10. Dnevi podjetniških 
priložnosti – predavanji »Var-
čujmo z naravnimi viri – energi-
ja in toplogredni plini« (Roman 
Medvešek, Eko sklad) ter »Na-
stanitve brez odpadkov in okolj-
ski znaki za turistične nastani-
tve« (Ekologi brez meja)

• ob 18.00 v knjižnici na Seno-
vem: potopisno predavanje So-
nje Kostevc o Zelenortskih oto-
kih

Četrtek, 27. 2.

• od 8.30 do 11.30 v prostorih 
VGC Posavje (CKŽ 44, Krško): 
filmska delavnica za otroke z 
LIJAmedio

• od 9.00 do 13.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: Zimska grajska 
dogodivščina (tudi 28. 2.; prija-
ve do 24. 2.)

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

• ob 9.30 v Dnevnem centru ZPM 

Krško: ustvarjalna delavnica 
• od 10.00 do 12.00 v Knjižnici 

Sevnica: počitniška ustvarjalna 
delavnica

• ob 18.00 v avli Kulturnega 
doma Krško: odprtje samo-
stojne slikarske razstave Jožeta 
Šterka »V dialogu z barvo«

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: priprave 
na pomladanska dela z Janom 
Bizjakom

Petek, 28. 2.

• ob 10.00 na domačiji Babič Dra-
šler v Bistrici ob Sotli 9 a: prikaz 
vzgoje, vzdrževanja in revitali-
zacijske rezi sadnih dreves

• od 17.00 dalje v dvorani MC 
Brežice: metal vikend »Deri po 
Brešcah« (tudi 29. 2.)

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: izdaja in predstavitev ka-
taloga razstave »80. so bila leta 
… v Krškem«

• ob 19.00 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Krškem: 
komedija »Ali je to bila cipa?« v 
izvedbi dramske sekcije Vaška 
scena KUD Slavček

• ob 20.00 v MC Krško: španski 
večer

Sobota, 29. 2.

• od 14.30 dalje v Ločah in Do-
bovi: formiranje povorke 22. 
mednarodnega karnevala Faš-
jenk Dobova 2020, ob 15.00: 
predaja občinskega ključa ak-
tualnemu županu in predstavi-
tev skupin pred glavnim odrom, 
ob 17.00: veliko pustno rajanje 
v karnevalski dvorani s skupino 
Calypso

• ob 18.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: letni koncert Mo-
škega pevskega zbora Svoboda 
Brestanica 

• ob 18.00 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah ob Krki: 23. 
območna revija poustvarjalcev 
glasbenega izročila »Napev – 
odsev 2020«

• ob 21.00 v MC Krško: koncert 
skupin Vizelj in Yamamai

Ponedeljek, 2. 3.

• od 9.00 do 10.00 na Ljudski 
univerzi Krško: učenje računal-
ništva v Središču za samostoj-
no učenje

• ob 17.00 v dvorani TVD Parti-
zan Boštanj: predavanje Majde 
Hriberšek »Biološko-dinamični 
preparati«

Torek, 3. 3.

• od 16.00 do 17.00 na Ljudski 
univerzi Krško: uvodno srečanje 
za tečaj krojenja in šivanja, zače-
tni in nadaljevalni tečaj

Sreda, 4. 3.

• od 17.00 do 19.00 v Mestni 
hiši Brežice: 10. Dnevi podje-
tniških priložnosti – predavanje 
»Sodobni marketinški pristopi 
in blagovne znamke« (Dejan 
Šraml, direktor OOZ Logatec)

• ob 18.30 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predavanje Alenke 
Černelič Krošelj »500 let rojstva 
Adama Bohoriča in Krško v 16. 
stoletju«

• ob 20.00 v Studiu 44 v Krškem: 
koncert Klemen Kotar in Dušni 
pastirji & Big band Krško

Sobota, 22. 2.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: sobotni živ žav – lov na 
zaklad

• ob 9.00 v gasilskem domu v Le-
skovcu pri Krškem: dan odprtih 
vrat PGD Leskovec pri Krškem

• ob 10.00, 16.00 in 21.00 v MC 
Krško: celodnevno pustno doga-
janje sPUST se s ketne!

• od 14.00 do 16.00 v hotelu City 
Krško: pustno rajanje ZPM Kr-
ško

• ob 17.00 v MT Raka: pustne 
maske

• ob 18.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: 5. koncert Elizabete in 
Dragutina Križanića »Glasba je 
ena sama ljubezen: je kot zrak, 
ki ga dihamo«

• ob 19.00 v Dvorani v parku Kr-
ško: samostojna slikarska raz-
stava Janeza Klavžarja

• ob 20.00 v Dobovi: veliko 
pustovanje v karnevalski dvo-
rani, zabava in Fašjenkov ples v 
maskah ter Petkova pumpa

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
pustna zabava s skupino Abba 
Mia

Nedelja, 23. 2.

• ob 6.00 v Kostanjevici na Krki: 
Šelmarija 2020 – pustna budni-
ca, ob 14.00: oklic kurenta in 
velika pustna povorka

Ponedeljek, 24. 2.

• ob 9.30 v Dnevnem centru ZPM 
Krško: izdelovanje pustnih mask

• ob 10.00 v knjižnici na Seno-
vem: pogovori o(b) knjigah – 
bralno srečanje

• ob 10.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: Počitniška muzej-
ska doživetja – 1. dan, delavni-
ca za otroke

Heinrich von Kleist: 
Razbiti vrč

komedija
za Zeleni in Modri abonma

petek, 21. 2., ob 19.30 uri

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

500 LET ROJSTVA ADAMA 
BOHORIČA IN KRŠKO 

V 16. STOLETJU – predavanje 
• sreda, 4. marec, ob 18.30 –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Ob Bohoričevem letu nam bo profesorica umetnostne 
zgodovine in univerzitetna diplomirana etnologinja in 
kulturna antropologinja Alenka Černelič Krošelj pred-
stavila življenje in delo Adama Bohoriča, Jurija Dalma-
tina in Primoža Trubarja, kako so med sabo sodelovali in 
se podpirali. Dotaknila se bo njihove dediščine in obele-
žij ter dogodkov, ki še danes v spomin na ta čas poteka-
jo v Posavju. Predavanje pripravljata Valvasorjeva kn-
jižnica Krško in Posavski muzej Brežice.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

BREŽICE – 5. februarja je lokalni odbor Levice v počastitev kul-
turnega praznika v Posavskem muzeju Brežice organiziral tra-
dicionalni, že šesti Odprti oder revolucionarne poezije. Uvodno 
besedo je napisal in prebral Goran Šalamon, ki je podal tudi vo-
dilno misel letošnjega dogodka: Hudi boli, ko peče vest! Pesmi je 
prispevalo in večinoma tudi bralo rekordnih 21 avtorjev: Marija 
Bezjak, Janez Bršec, Doris Bubnjič, Max Davidović, Peter Dir-
nbek, Damir Hruban – Hruby, Tomislav Jovanović – Tokac, 
Vid Kmetič, Sebastjan Knez, Kaja Nakani, Igor Papež, Anita 
Pegam, Gregor Pirš, Aljoša Rovan, Mirko Rožman, Vojko Ru-
tar, Goran Šalamon, Miro Tičar, Nastja Vidmar in Toni Vučaj-
nk, še posebej pa je z izjemno interpretacijo navdušil znani sa-
rajevski pesnik, pisatelj in kolumnist Ahmed Burić. Vsi prisotni 
so prejeli zbornik pesmi z lanskega Odprtega odra revolucionar-
ne poezije, ki ga je oblikovala Iva Davidović.  A. R.

CERKLJE OB KRKI – V Cerkljah ob Krki so drugo leto zapored 
ob kulturnem prazniku izvedli prireditev, katere rdeča nit je bila 
tokrat predstavitev krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, njenih 
vasi in prebivalcev. Krajani so z nastopi pokazali in dokazali, da 
je kultura doma v vsaki izmed 17 vasi cerkljanske KS. Po odpeti 
slovenski himni učenk OŠ Cerklje ob Krki se je kot prva predsta-
vila Vrhovska vas, od koder prihaja predsednik sveta KS Cerklje 
ob Krki Damjan Kodrič, ki je izrazil veselje nad tem, da se kul-
tura tako ljubiteljsko kot profesionalno razvija tudi v cerkljanski 
KS. Nastopili so tudi otroci iz te vasi s pripovedjo o Lepi Vidi. Go-
renjo Pirošico je zastopal Jakob Drečnik, Dolenjo Pirošico Ame-
ričan John Boyd, Bušečo vas tamkajšnji ljudski pevci, Cerklje ob 
Krki župnik mag. Janez Žakelj, Jože Ajster ter učenke OŠ Cerklje 
ob Krki, Župečo vas Toni Marinček, Boršt Veronika Panger-
čič, Črešnjice (z 230 prebivalci največja vas v KS) otroci iz vasi, 
Hrastje dvojčka Hana in Mark Ježovnik, Gazice pa je predsta-
vljal nekdanji predsednik sveta KS Cerklje ob Krki in sedanji ob-
činski svetnik Darko Udovič. Omenjene so bile še vasi Vinji Vrh, 
Poštena vas, Stojanski Vrh, Brvi, Izvir, Račja vas in Zasap. Zaklju-
ček prireditve je pripadel harmonikarskemu orkestru KS Cerklje 
ob Krki, ki je prvič priložnostno nastopil na lanski oktobrski pri-
reditvi ob prazniku KS in navdušil. Prireditev so vodili Hana in 
Hajdi Haler ter Blažka in Urh Kodrič.  R. R.

Kultura je doma v vsaki vasi

Harmonikarski orkester KS Cerklje ob Krki

Šestič brali revolucionarno poezijo
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SENOVO – Strokovne 
delavke senovskega vrt-
ca vsako leto pripravi-
mo igrano ali lutkovno 
predstavo za otroke. V 
tem šolskem letu smo 
pod imenom Gledališka 
skupina strokovnih de-
lavk vrtca Senovo Palči-
ce zaigrale Sapramiško 
pisateljice Svetlane Makarovič. Priprave so se začele že v me-
secu oktobru, premiero pa je predstava doživela sredi decembra. 
Pri pripravi scene so poleg strokovnih delavk sodelovali tudi hi-
šniki. Na vabilo Društva prijateljev mladine Senovo in Zveze pri-
jateljev mladine Krško smo jo zaigrale v času prireditev ob vese-
lem decembru in Božiček za en dan. Nato smo na oder stopile še 
trikrat, ko smo se predstavile tudi širše. Predstavo so si namreč 
poleg senovskih otrok vrtca in prve triade OŠ ogledali tudi otroci 
drugih vrtcev krške, sevniške in kostanjeviške občine (Koprivni-
ca, Brestanica, Krško, Leskovec, Raka, Blanca in Kostanjevica na 
Krki). Za letošnji december že načrtujemo novo predstavo, ka-
tero, pa naj zaenkrat ostane še skrivnost. 
 Dragica Lužar, dipl. vzgojiteljica

Lutkovna predstava vzgojiteljic

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

TRGOVINA M UNIKUM
Tovarniška cesta 10 a, 8250 Brežice
t: 031 302 104

CVETLIČARNA VIKTORIJA
Planinska 3, 8290 Sevnica
t: 031 362 442

CVETLIČARNA IN POŠTA DARJA
Raka 113, 8274 Raka
t: 040 664 651

CVETLIČARNA IDEJA
Trg 1, 1433 Radeče
t: 041 274 345

Na šolah in fakultetah zadovoljni z obiskom

KRŠKO – Na Šolskem centru Krško-Sevnica, kjer izobražujejo 
za osem poklicev s področja strojništva, elektrotehnike in 
računalništva ter izvajajo program tehniška gimnazija, so 
bili veseli velikega obiska devetošolcev in njihovih staršev 
na informativnem dnevu. Direktorica šolskega centra in 
ravnateljica Gimnazije Krško Erna Župan Pirkovič je povedala, 
da si poleg specifičnih strokovnih vsebin želijo, da v dijakih 
poiščejo in razvijejo tudi druge talente. Kot gost je zbrane 
v uvodu nagovoril tudi predsednik uprave NEK Stanislav 
Rožman, pred desetletji tudi sam dijak te šole, v pogovoru s 
profesorico Kristo Lapuh Krulc pa je spomine na leta šolanja 
na krški šoli strnilo še nekaj nekdanjih dijakov. B. M.

BREŽICE – Gimnazija Brežice je bodoče dijakinje in dijake 
sprejela v Domu kulture Brežice, kjer je zbrane nagovoril 
ravnatelj Uroš Škof. Na oder so povabili tudi šolsko psihologinjo 
dr. Gordano Rostohar, ki je med drugim izrazila željo, da bi 
bilo zelo lepo, če bi se bodoči dijaki vpisali na gimnazijo in s 
tem nadaljevali svoje šolanje v Posavju, kar je ne nazadnje 
koristno tudi za posavsko regijo. Vmes je potekal program, 
ki so ga pripravili dijakinje in dijaki Gimnazije Brežice. 
Dogajanje se je nato prestavilo v gimnazijske prostore, kjer 
so bodočim srednješolcem predstavili posamezna predmetna 
področja, projekte in ostalo. R. R.

BREŽICE – Na Ekonomski in trgovski šoli (ETrŠ) Brežice so 
bodočim dijakom in dijakinjam predstavili tudi dva nova 
izobraževalna programa, saj poleg tradicionalnih programov 
s področja ekonomije in predšolske vzgoje razpisujejo tudi 
štiriletni program zdravstvena nega in triletni program 
bolničar – negovalec. V šolski telovadnici so jim profesorji, 
predvsem pa sami dijaki ob kulturnem programu in kasneje 
na stojnicah predstavili posamezne programe. Ravnateljica 
Mojca Tomažin je dejala, da so z obiskom informativnega 
dne sicer zelo zadovoljni, a se zaveda, da bo zlasti nova 
zdravstvena programa težko napolniti. P. P. 

BREŽICE – Na informativnih dnevih na brežiški Fakulteti za 
turizem Univerze v Mariboru je bodoče študentke in študente 
nagovorila prodekanica za študijske zadeve doc. dr. Marjet-
ka Rangus, strokovna sodelavka za projekte na fakulteti Ma-
teja Kuntarič pa je podrobneje predstavila študijske progra-
me. Prvostopenjska programa bosta od oktobra 2020 dalje 
nekoliko spremenjena, visokošolski strokovni se bo imenoval 
Sodobne turistične prakse, univerzitetni pa Turizem: sode-
lovanje in razvoj. Razpisujejo tudi študij na magistrski sto-
pnji, ki se bo imenoval Turistične destinacije in doživetja. R. R.

SEVNICA – Na Srednji šoli Sevnica so se bodoči dijaki in dijaki-
nje seznanili dvema izobraževalnima programoma – mizar in 
frizer, ki ju je predstavil ravnatelj Matjaž Prestor, dijakinje in 
dijaki pa so v kratkem modnem izhodu prikazali različne ob-
like pričesk ter navdušili z razstavljenimi izdelki iz lesa, ki so 
nastali pri praktičnem pouku v mizarski delavnici. S. R.

KRŠKO – Na informativnih dnevih Fakultete za energetiko UM 
v Krškem in Velenju so bodočim študentom predstavili oba 
študijska programa na I. stopnji študija (visokošolski stro-
kovni študijski program Energetika in univerzitetni študijski 
program Energetika) in obštudijske dejavnosti, ki jih organi-
zira Študentski svet fakultete. Informativne dneve so sklenili 
z ogledom prostorov ter predstavitvijo dejavnosti in zanimi-
ve laboratorijske opreme. Veseli so, da so na letošnjih infor-
mativnih dnevih zabeležili višji obisk kot lani. Vir: FE Krško
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Tanja Mlakar, Zaboršt 

(Bučka) – deklico,
• Melania Kodrič, Mali 

Obrež – deklico,
• Sabina Klemenčič, 

Lukovec – dečka,
• Sarenka Hudorovac, 

Kerinov Grm – dečka,
• Iva Popović, Perjavica 

(Zagreb) – dečka,
• Edina Sejdić, Velike 

Malence – deklico, 
• Tea Florjančič, Leskovec 

pri Krškem – dečka,
• Bojana Savić, Sevnica – 

deklico,
• Nika Kodrič, Dvorce – 

dečka,

rojstva

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeleže-
na z objavo v najbolj branem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in sicer po pošti 
na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali na: redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča 
ter navedite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotogra-
fa). Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni podatki zbirajo za potrebe prever-
janja pristnosti fotografije.

moja poroka

Sandi Škof in Nataša Dobravc iz Drenovca pri Bukovju na Bizeljskem ter Žanet Prah 
in Slavko Hvalc iz Orešja na Bizeljskem, 28. december 2019, grad Brežice (foto: Karin 
Dobravc Škof)

poroke

• Marko Dukić iz Brežic in 
Katarina Čunčić iz Gornje 
Bistre (Hrvaška),

• Srečko Cirnski iz Ribnice 
in Sonja Gorjup iz Mrčnih 
sel.

ČESTITAMO!

• Mojca Jeler, Senovo – 
deklico,

• Evelina Žmavc Vodeb, 
Mostec – deklico,

• Mija Vrhovšek, Podbočje 
– dečka,

• Špela Marcen, Senovo – 
dečka,

• Anja Bogolin, Gorenja vas 
pri Leskovcu – dečka.

posavje telovadi za zdravje

Srčna skupina telovadk

PODBOČJE – S 1000 gibi se v 
okviru Šole zdravja vsako jut-
ro razgiba tudi skupina Podbo-
čjank. Tamkajšnja skupina Šole 
zdravja je nastala že novembra 
2018 na pobudo Lije Masnec, 
ki se je še pred tem udeležila 
izobraževanja v Brežicah. »To 
mi je bilo všeč in sem se od-
ločila, da bom zbrala skupino 
tudi pri nas v Podbočju. Najprej 
sem nagovorila eno in nato še 
drugo sosedo, nato pa še nekaj 
drugih sovaščank in smo zače-
le,« pove pobudnica. Kot pravi 
vodja skupin v krški in kosta-
njeviški občini Helena Špano-
vič, je to z devetimi članicami 
ena manjših skupin v krški ob-
čini, a tudi zelo srčna in zavzeta 
skupina, ki vadi v vsakem vre-
menu. Najmlajša med njimi je 

52-letna, seveda še vedno de-
lovno aktivna cvetličarka Dar-
ja Lamovšek, najstarejša pa 
(tokrat manjkajoča) upokojena 
učiteljica Anica Božič. Med nji-
mi sta tudi dve članici z Broda 
na drugem bregu reke Krke, ki 
sta tudi ves čas zapore mostu 
čez Krko vsak dan peš prihajali 
na vadbo v Podbočje. »Še nekaj 
jih obljublja, da se bodo pridru-
žile, a se nikakor ne morejo od-
ločiti,« še doda pobudnica sku-
pine. Tudi njim še ni uspelo v 
svoje vrste privabiti kakšnega 
moškega, ki se raje 'razgibava-
jo' za šankom v gostilni, kot po-
vedo hudomušno. Nekaj članic 
skupine se je usposobilo za va-
diteljice in lahko izmenično vo-
dijo jutranjo vadbo. 

V začetku so se zbirale in telo-
vadile pri tamkajšnjem gasil-

skem domu, ker je bilo tam v 
času že omenjene zapore mo-
stu več prometa, pa so se pre-
stavile k osnovni šoli oz. k nad-
strešku pri telovadnici, pod 
katerega se umaknejo v pri-
meru dežja. Tudi podboške 
telovadke opažajo izboljšanje 
počutja po zdaj že več kot eno-
letni redni jutranji vadbi, več 
imajo energije za vsakodnev-
na opravila, ki so pred njimi. 
»Znano je, da je vsakodnevna 
telovadba, zlasti na prostem, 
izredno zdrava. Tudi prehlaje-
ne smo manjkrat, saj smo se z 
vadbo v vseh razmerah utrdi-
le,« doda Masnečeva. Seveda je 
pomembno tudi medsebojno 
druženje, ponavadi gredo ob 
ponedeljkih in petkih po vad-
bi skupaj na čaj ali kavo, ob roj-
stnih dnevih se obdarijo z roži-
co.  P. Pavlovič

BLANCA – Fanika Sinkovič se je rodila 6. februarja 1930 kot 
peta od šestih otrok staršema Vidmar s Čanja nad Blanco. Leta 
1955 se je poročila z Avgustom Sinkovičem in se preselila na nje-
gov dom v zaselek Vrhek nad Blanco. V zakonu so se jima rodili 
trije otroci. Najstarejša hčerka Zinka je umrla stara komaj 34 let. 
Najmlajša hčerka Ida se je poročila in se odselila na možev dom, 
sin Franci pa si je sezidal hišo poleg domače hiše. Fanika še ved-
no živi v svoji hiši, kjer si sama gospodinji. Še vedno dela na pol-
ju, travnikih in vrtu in pomaga sinu krmiti živino. Na njen rojstni 
dan so jo obiskali župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, predsed-
nik sveta KS Blanca Marjan Ločičnik, predsednica OORK Sev-
nica Breda Drenek Sotošek ter aktivistke KORK Blanca. Za to 
priložnost je sama spekla kruh in čudovito orehovo potico. Po-
vedala je, da je  skrivnost dolgega življenja  delo ter zmernost pri 
hrani in pijači. Želimo ji še veliko zdravih let. 
 Vir: KORK Blanca

KRŠKO – Ljubezen je potrpež-
ljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni 
nevoščljiva, ljubezen se ne po-
naša, se ne napihuje, ni bre-
zobzirna, ne išče svojega, ne da 
se razdražiti, ne misli hudega. 
Ne veseli se krivice, veseli pa se 
resnice. Vse prenaša, vse veru-
je, vse upa, vse prestane. Ljube-
zen nikoli ne mine. V četrtek, 6. 
februarja, sta diamantno po-
roko slavila Albert in Nežika 
Ajster iz Krškega. 60 let po-
roke sta proslavila v objemu 
svojih najbližjih. S sinom Mila-

nom, njegovimi sinovi in vnu-
kinjo ter s hčerko Tatjano in 

njenimi hčerkami.
 Vir: družina Ajster

Diamantna poroka zakoncev Ajster iz Krškega

90 let Fanike Sinkovič

Z leve proti desni: Štefka Vidrih, članica KORK Blanca, sin 
Franc, Nada Belinc, članica KORK Blanca, hči Ida, slavljenka 
Fanika Sinkovič, Breda Drenek Sotošek, predsednica OZRK 
Sevnica, župan Srečko Ocvirk in predsednik sveta KS Blanca 
Marjan Ločičnik

KAPELE – Na podružnični osnovni šoli v Kapelah je tudi letos po-
tekala akcija zbiranja hrane in drugih nujno potrebnih artiklov 
za nikogaršnje živali. Med 13. in 27. januarjem so na šoli pote-
kale najrazličnejše aktivnosti na temo Hišni ljubljenčki so naša 
odgovornost. 23. januarja so prišli na obisk kužki iz šole Po pas-
je, ki so s svojimi lastniki uprizorili pravo predstavo, kar je nav-
dušilo učence in otroke iz vrtca. Otroci so imeli možnost stika s 
kužki ter so se predvsem seznanili s skrbjo in odgovornostjo do 
živali nasploh, kako pravilno pristopiti k psu, ki ga ne poznamo. 
Zadnji dan zbiralne akcije sta prišli v šolo predsednica Društva 
za zaščito živali (DZZŽ) Posavje Damjana Rovan in njena rešen-
ka Viktorija, ki so jo učenci in otroci smeli pobožati. Vsa denarna 
sredstva in stvari, ki so jih zbrali, so predali DZZŽ Posavje. Zad-
nji četrtek v januarju jih je obiskala še terapevtska psička Ama z 
lastnico Simono Tusun. Študije namreč dokazujejo, da prinaša 
stik človeka s psom tako fizične kot psihične prednosti za člove-
ka in ugodno vpliva na delo pri učnih urah: je sredstvo za mo-
tivacijo, znižuje napetost, depresivnost, izboljšuje samopodobo 
učencev, daje občutek sprejetosti in varnosti, pomirja, je čustveni 
katalizator, izboljšuje in povečuje komunikacijo, je zapisala vod-
ja PŠ Kapele in vodja projekta Gabrijela Hauer. Še posebej se je 
zahvalila donatorjem: Sari Krošelj iz Globokega, Primožu Hot-
ku iz Kapel, kmetiji Vašcer Quarter Horses in 4. razredu iz OŠ dr. 
Jožeta Toporišiča Dobova z razredničarko Mileno Stojčovski, saj 
so učenci zbrali zelo veliko hrane in ostalega nujno potrebnega 
za nikogaršnje živali.  R. R.

Družili so se s kužki

Eden od razredov PŠ Kapele z vodjo Gabrijelo Hauer (foto: 
PŠ Kapele)

LESKOVEC PRI KRŠKEM – KD 
Leskovec je v sodelovanju s 
KS Leskovec tudi letos orga-
niziralo Prešernov literarni 
pohod ob slovenskem kultur-
nem prazniku. Skupina poho-
dnikov se je izpred gasilske-
ga doma po pred kratkim na 
novo urejeni gozdni poti po-
dala do Mavzoleja Anastazi-
ja Grüna. Tam je Mojca Pacek 
predstavila Prešernovo prija-
teljstvo z grofom in pesnikom 
Antonom Aleksandrom Auer-
spergom s pesniškim psevdo-
nimom Anastazij Grün, Doro-
teja Jazbec, Verica Rep, Janja 
Mirt, Karolina Cizerle in Ja-
nez Bizjak pa so nastopili z 
recitalom Prešernovih pesmi. 
M. P.
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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 11. 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

SPOMIN

EDI ŠOBA
11. februarja je minilo pet let, odkar nas je za vedno zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki se ga spominjate in ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

iz Krškega.

»En hribček bom kupil,
bom trte sadil,

prijat'le bom vabil,
še sam ga bom pil!«

Si trte posadil,
prekratko ga pil,

dom in prijat'le zapustil,
ostal je le spomin.

SPOMIN

FRANC VAJDIČ

8. februarja je minilo žalostno leto,
odkar tebe, očka, več med nami ni.

Slovo od tebe je zares boleče.

Iskrene zahvale vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem iz domačih 
krajev in tujine, slovenskemu društvu Planinka Ravensburg in 
medicinski sestri Majdi iz Splošne bolnišnice Brežice.
Prav lepa hvala za denarno pomoč, darovano cvetje in sveče.
Hvala gospe Žnideršič za izrečene poslovilne besede ob grobu, 
gospodu župniku in gospodu Žičkarju za pogrebne storitve ter 
pevcem za zapete pesmi.
Žalujoči: žena Darinka, sin Dušan in snaha Andrea, sin Darko 

in snaha Gabi, vnuki in pravnuki ter nečakinje in nečaki

iz Pleterij pri Zdolah

Žalost in praznina prevzela sta tvoj dom,
v naših srcih pa je ostal le

spomin in neizmerna bolečina.
Grenka je usoda, a ljubezen večna.

SPOMIN

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

25. januarja je minilo žalostno leto dni,
odkar nas je zapustila naša draga

Vsi njeni

MAJDA SLAPŠAK
iz Krškega.

SPOMIN

BOJAN SMERDELJ

Tiho, tiho čas beži ...
(T. Žagar)

Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu in ste v mislih z njim.

s Studenca.

Mineva pet let, odkar nas je zapustil naš dragi

Vsi njegovi

SPOMIN

ALOJZIJ RADETIČ

Temni bori, črni bori 
čuj, kako vršijo, 

ko da med seboj bolestno, 
tiho govorijo.

(S. Kosovel)

29. 2. 2016–29. 2. 2020

Z ljubeznijo in spoštovanjem – vsi njegovi

SPOMIN

IVAN PIRC

13. februarja so minila tri žalostna leta,
odkar nas je zapustil naš dragi

Vsi njegovi 

Ko prihajam v rojstno hišo,
pravkar so večerjali,
vsi sedeli so za mizo,
le očeta zraven ni ...

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu,
postojite ob njegovem grobu in mu prižigate sveče.

Zaloke 6.

SPOMIN

SONJA TABAK

19. 2. je minilo 10 let, 
odkar nas je za vedno zapustila naša draga

Vsi tvoji

Čakate me, rože cvetoče, 
za hišo domačo zeleni gaj, 

moj dragi, domači kraj. 
Rada bi prišla, le tja me več ne bo, 

ker vzela sem slovo.

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

roj. Radanovič, iz Kapel.

Pošljite nam fotografijo in kratek opis problema na 
objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik, 

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

Bralka z Velike Doline s fotografijo opozarja, da se je pred 
vasjo Laze pri Veliki Dolini že lansko poletje začela ugreza-
ti zemlja pod asfaltno cesto. »Luknja se veča iz dneva v dan, 
tudi asfalt se je že odtrgal, pristojni pa so le postavili znak, 
in dokler ne pride do nesreče, očitno nihče ne bo poskrbel 
za sanacijo,« je še zapisala ob tem. No, upajmo, da bo tudi to 
opozorilo pripomoglo, da bo težava odpravljena. 

ZAHVALA

ANGELCE PIRC

Ob boleči izgubi naše drage mame,
 babice, prababice, tašče, tete, botre, 

prijateljice in sosede 

Žalujoči: vsi, ki smo jo imeli radi

Vzemi podobe iz moje mladosti
in sanje iz časov, ko upam.

Moje srce je tam polno radosti,
kot dete lahko še zaupam. 

(F. Lainšček) 

se toplo zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, 
maše ter preostalo pomoč. 
Hvala vsem, ki ste nam pomagali in bili v oporo v času njene bolezni, 
predvsem sestri Tončki, osebni zdravnici dr. Pibernikovi in osebju  
upokojenskega doma v Bregani. 
Hvala pogrebni službi Marka Žičkarja in Javnega podjetja Komunala 
Brežice za organizacijo pogreba, g. župniku za lepo opravljen obred, 
pevcem za zapete pesmi, izvajalcu melodij in Restavraciji Štefanič za 
pripravljeno sedmino. 
V trenutkih žalosti in bolečine ne najdemo pravih besed, vendar 
iskrena hvala vsem, ki ste se ji v tako velikem številu poklonili na 
njeni zadnji poti.

rojene Račič, iz Brezine 22, Brežice
(rojena 15. 5. 1932, umrla 2. 2. 2020),

NATALIJA JAKLIČ

SPOMIN

Žalujoči: vsi njeni

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

ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,

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

a v naših srcih še živiš. 

13. februarja sta minili dve žalostni leti,
odkar nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu in ji prižigate sveče.

JANEZ
KOZOLE

SPOMIN

iz Dobrove pod Bohorjem.

Letos mineva 51 let, odkar
nas je zapustil naš dragi ata

in 50 let, odkar nas je
zapustila naša draga mama

Hvala vsem, ki ju ohranjate v lepem spominu.

Družina Perko

PAVLA
KOZOLE

ROVIŠČE PRI STUDENCU – Tamkajšnji dom krajanov je od 
januarja opremljen z defibrilatorjem, za kar se krajani lepo 
zahvaljujejo Občini Sevnica. DRPT Rovišče je pred kratkim na 
pobudo članice društva dr. Jelke Pleško Gorenc organiziralo 
obnovitveni tečaj prve pomoči, temeljnih postopkov oživljanja 
in uporabe defibliratorja. Praktični del je izvedel Robert 
Martinčič, zdravstveni tehnik iz ZD Krško, udeleženci pa so 
lahko tudi na lutki preizkusili postopke oživljanja. P. P./F. Ž.
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POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH

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

ZAHVALA

dr. FRANCA KOCJANA

V petek, 31. 1. 2020, smo se na brežiškem 
pokopališču poslovili od našega ljubečega 

moža, atija in dedija

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v trenutkih žalosti stali ob 
strani s prijazno besedo tolažbe ter nam bili v oporo in pomoč ter ga 
v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Življenje se konča, 
ko se začne potovanje: 

s slovesom in z upanjem 
na ponovno snidenje.

ZAHVALA

MARIJE LUBŠINA

V 94. letu se je za vedno ustavilo srce 
naše drage mame, tašče, babice, 

prababice, tete in sestrične

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ji v času njen bolezni stali ob 
strani in ji po svojih močeh pomagali. Hvala vsem za izrečena sožalja, 
pomoč pri organizaciji pogreba, podarjene sveče in za materialno 
pomoč. Hvaležno se spominjamo tudi vseh v tolažbo izrečenih besed 
in misli ter vseh, ki vas nismo posebej imenovali in ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre.

Le daleč, daleč je …

iz Arnovega sela 45 b

ZAHVALA

FRANCA VINETIČA

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in nekdanjim sodelavcem ter znancem za izrečeno 
sožalje, tople stiske rok in objeme, podarjene sveče, cvetje, denarno 
pomoč in sv. maše. Iskrena hvala patronažni sestri Janji za obiske 
na domu, pogrebni službi Žičkar, vokalni skupini Andante, g. Janezu 
Zdešarju za lepo opravljen obred in sv. mašo, Neokatehumenski 
skupnosti iz Brežic, molitveni skupini Upanje, Policijski upravi Novo 
mesto, Spar Slovenija in Brežice ter ge. Anici Glogovšek za besede 
slovesa. 
Hvala tudi vsem tistim, ki vas nismo posebej imenovali, a ste nam 
v teh težkih trenutkih kakor koli pomagali in našega dragega 
pospremili na zadnji zemeljski poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Zdaj pa ostane 
vera, upanje, ljubezen, 

to troje: ljubezen pa 
je največja med njimi.

iz Brezja pri Veliki Dolini 13

ZAHVALA

STANISLAV JURATOVEC

Nenadoma in brez slovesa je v 68. letu starosti za vedno zaspal 
naš dragi mož, skrbni oče in dedek, tast, brat, bratranec, stric, 

prijatelj, znanec, sosed in vaščan

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, 
znancem in vsem, ki ste bili z nami v dneh žalosti ter nam stali ob 
strani v trenutkih bolečine ob izgubi. Hvala za vse tolažilne besede, 
tople stiske rok, za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, maše 
in denarno pomoč. Posebna zahvala velja Komunali Brežice za 
organizacijo pogreba, Cvetličarni Žičkar za lepo pripravljeno žalno 
dekoracijo, g. župniku Jožetu Packu s Čateža ob Savi za lepo opravljen 
obred, pevcem za odpete pesmi in gospe Jožici Sušin za lep govor. 
Hvala tudi vsem praporščakom in vsem društvom: športni selekciji 
Društva upokojencev Brežice, Planinskemu društvu Brežice, Društvu 
invalidov Brežice, Športnemu društvu Prilipe. Zahvala gospe Mihelci 
Juratovac, ki nam je bila v težkih trenutkih v veliko pomoč. Hvala 
vsem, ki vas nismo posebej imenovali in ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Z žalostjo v srcu: vsi njegovi, ki ga imamo radi

Kako kruta si usoda! 
Kako hudobna si do nas. 

Ne daš nam večno tu živeti, 
v neznano ti pošiljaš nas.

(Nežka Andrejaš)

s Prilip.

ZAHVALA

DRAGA ŽERJAVA

Ob boleči in nenadni izgubi dragega moža, 
očeta, dedka, brata, tasta, strica in svaka

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, 
sosedom in sodelavcem, ki ste nam stali ob strani v težkem 
trenutku, darovali za maše, denarno pomoč, prinašali sveče in cvetje. 
Zahvaljujemo se g. župniku Milanu Kšeli za lepo opravljen obred, 
Zdravstvenemu domu Brežice in bolnišnici Brežice.

Žena Štefka ter sinova Drago in Matej z družinama

iz Cerjakove ul. 9 v Brežicah

DARKA BRADAČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Prišla bo pomlad, na delo vabila,
ne bo te zbudila iz večnega sna.

Ob izgubi našega dragega moža, očeta,
tasta, brata in starega ata

se iskreno zahvaljujemo družinam Preskar – Juršič, Pšeničnik – 
Mehič, Varlec in Bršec.
Hvala tudi g. Žičkarju, g. župniku Gregorju Majcnu, g. Stanetu 
Preskarju za lep govor, lovcem in praporščakom za ganljivo slovo ter 
vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste kakor koli pomagali 
in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

JOŽETA PREMELČA

ZAHVALA
Ponosni smo, da smo 
lahko živeli s teboj …

Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, 
deda, pradeda in strica

iz Stare vasi 2 na Bizeljskem

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v trenutkih žalosti stali ob 
strani in nam kakor koli pomagali. Hvala za izrečene besede sožalja, 
sveče in denarno pomoč. Še enkrat vsem in vsakemu posebej hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

ALBINA ŽIBERT

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

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

V 80. letu starosti nas je zapustila draga

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom 
in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in denarno pomoč.
Hvala sodelavcem podjetij Resistec in Kanu inženiring iz Velikega 
Podloga ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

iz Velikega Mraševega.

ANE NOVAK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

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)

Ob izgubi naše drage mame

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečena sožalja in pomoč v težkih trenutkih. Hvala vsem, ki ste 
jo pospremili na njeni zadnji poti in jo ohranjate v svojem spominu.

iz Pavlove vasi

DRAGA FABIJANA 

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ugasnila je luč življenja, 
prižgala se je luč spomina, 

ostala pa je bolečina ... 

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za vse tolažilne besede, podarjene sveče in cvetje ter 
pisna sožalja. Hvala gospodu župniku Levičarju za opravljen obred, 
pogrebni službi Blatnik in pevcem z Rake za zapete pesmi. Hvala 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

z Rake 

ZAHVALA

se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje,
in vsem sorodnikom, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Ob boleči izgubi drage mame
in stare mame

Žalujoči: njeni otroci in vnuki

MARIJE PLETERSKI
z Bučerce 15, Krško,

ZAHVALA
Srce je omagalo, 

dih je zastal, 
a v naših srcih nate za vedno 

lep spomin bo ostal.

Ob boleči izgubi našega dragega

iz Curnovca 18

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste mu pomagali pri njegovi 
dolgoletni bolezni, ter vsem za izrečena sožalja in pomoč pri 
organizaciji pogreba. S hvaležnostjo se spominjamo tudi vseh v 
tolažbo izrečenih besed. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti slovesa.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi

STANISLAVA BRINOVCA – 
STANKOTA
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Prodam traktor Zetor 6211, 
letnik 1992, in traktorsko 
škropilnico Agromehanika, 
200 l. Vse lepo ohranjeno, malo 
rabljeno. Tel.: 031 324 362

Prodam koruzo iz koruznja-
ka, naravno sušeno, in ječmen, 
lep, dvoredni. 
Tel.: 041 755 334

Prodam ječmen in koruzo pol-
trdinko v zrnju, naravno suše-
no v koruznjaku. 
Tel.: 041 913 887 

Podam naravno sušeno koru-
zo ter puro in purana. 
Tel.: 051 358 306

Prodamo koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Prodam seno in otavo v koc-
kah ter belo mešano vino. 
Tel.: 041 928 581

Prodam silažne bale, silokom-
bajn SIP Vihar 40, hidravlični 
pomik, in stružnico za les (dra-
ksler), okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136 

Prodam silažne bale, ocvirke 
in svinjsko mast. 
Tel.: 031 312 613

Prodam 30 okroglih bal suhe-
ga sena, cena 20 €/kos. Okoli-
ca Podbočja. Tel.: 041 396 241

Prodam okrogle bale slame, 
sena in silaže. 
Tel.: 040 236 153

Prodam suha kostanjeva drva, 
kratko žagana, kostanjevo kolje 
(2 m) in železno prikolico. Oko-
lica Brežic. Tel.: 051 477 243

Eko-kurjava, peleti A1, A2, 
po ugodni ceni, ter briketi za 
kurjavo. Tel.: 070 665 823,  
www.eko-peleti.si

Ugodno prodam belo mešano 
in rdeče vino ter krompir desi-
re. Tel.: 07 49 51 577

ŽIVALI

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

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

Prodam telico LS, brejo 3 me-
sece, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 559 136

Prodam bikca simentalca, te-
ličko LIM in molzni stroj Viro-
vitica. Tel.: 051 483 103

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg. Prodam tudi oves in 
3 zajklje (pasme sivec orjak). 
Tel.: 074 968 484 

Prodam 2 bikca pasme limu-
zin RJ. Tel.: 07 49 56 236 ali 
041 380 075

Prodamo odojke. 
Tel.: 031 334 392

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg. Okolica Krškega. 
Tel.: 040 862 947

Prodam par zajcev (nemški 
lisec) in jabolčni kis po 0,30 
€/l. Kupim mlin za sadje, ja-
bolka itd., z elektromotorjem. 
Tel.: 041 598 873 

Prodam dve mini kozi z mla-
dički, osla in oslico (par) ter 
kvaliteten domač jabolčnik. 
Tel.: 041 959 112 

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.

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

Prodam črne zagorske purane 
in lipova drva. 
Tel.: 07 49 27 448

Prodam 2 prašiča, težka po 65 
kg. Tel.: 040 389 015 

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam kamin Prity, nov, 80 
m2, zunanjo masivno mizo in 
klopi domače izdelave, dolži-
ne 420 cm. Tel.: 051 834 381

RAZNO 

Izdelovanje in popravi-
lo nagrobnih spomeni-
kov, klesanje črk, izdelava 
okenskih polic in pultov ter 
montaža. Tel.: 041 680 358, 
Kamnoseštvo Arh Zvonko 
s.p., Selce 6, Leskovec

Kupim naslednje slovenske 
izdaje rabljenih knjig franco-
skega pisatelja Marcela Pro-
usta: V senci cvetočih deklet 
(DZS 1975), Sodoma in Go-
mora (1991), Jetnica (1995), 
Ubežnica (1996), Spet najdeni 
čas (1997). Tel.: 040 164 654

Podarite odvečne knjige. Pok-
ličite, pridem z veseljem, jih 
odpeljem in ohranim. 
Tel.: 030 996 225 

STIKI
75-letni iščem žensko za 
skupno življenje. Sem nekadi-
lec, ne pijem alkohola, imam 
svoje stanovanje. Pokliči, pri 
meni ti bo lepo. 
Tel.: 07 49 22 511

Želim spoznati dekle ali ma-
mico za resno zvezo. 
Tel.: 070 464 315

50-letni želi doživeti telesno, 
čustveno in vsestransko lju-
bezen, skupno življenje s pun-
co do 46 let. Tel.: 031 537 658

Moški, star 60 let, bi rad spoz-
nal žensko za skupno žvljenje. 
Tel.: 070 621 905
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Prodam silažne bale in inoks 
cisterno, 120 l. 
Tel.: 041 446 254

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 suha kostanjeva drva 
(klaftre), možen razrez in do-
stava. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 509 337

Prodam bukova ali mešana 
drva (hlodovino,  na metre ali 
žagane na kratko). Možna do-
stava. Tel.: 051 254 413

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

Prodam kostanjevo kolje 
(2,20 m) in suha bukova drva. 
Tel.: 041 827 776

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 cisterno za vino Do-
metal (1.050 l) za 550 € in 100 
betonskih stebrov po 1,20 €/
kos. Tel.: 031 665 767

obzornikova oglasna mreža

OBNOVA KOPALNIC 
Čiščenje odtočnih cevi

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

www.valinstall.si
info@valinstall.si

041 813 085

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

0,31 ha, možnost razširitve in 
priključka na javno infrastruk-
turo, sončna lokacija. 
Tel.: 041 302 585

V brezplačen najem od-
dam vinograd z 200 trta-
mi na lepi sončni legi in 
neposrednim cestnim dos-
topom v Cerini. Tel.: 070 
878 746

Prodam gozd na Malencah, 
16.500 m2. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 254 413

AVTOMOBILIZEM
Prodam Opel Astro karavan, 
letnik 1999, ali menjam za fre-
zo Gorenje Muta. 
Tel.: 070 876 001

KMETIJSTVO

Kupim kosilnico Gaspardo, sa-
dilec krompirja in obračalnik 
SIP. Tel.: 030 998 658

Prodam traktor Zetor 4718, 
odlično ohranjen, in plug Olt, 
10 col. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 914 304 

NEPREMIČNINE
Prodam stanovanjsko hišo s 
posestvom (900 m2) v Dobovi. 
Energ. izkaznica zagotovljena. 
Tel.: 040 571 409

Oddamo dvosobno stanovanje 
na Gregorčičevi ulici 17 v Bre-
žicah, Tel.: 064 257 777, Agen-
cija Spin, CPB 11, Brežice

Dvosobno stanovanje v Kr-
škem zamenjam za starejšo 
hišo v okolici. 
Tel.: 031 568 891

Prodam zidanico v Bojniku 
(Otavnik, pošta Tržišče) s 300 
trtami, voda, elektrika, as-
faltna cesta. Tel.: 041 764 772

Prodam bivalni vikend na 
Trščini ob glavni cesti Malko-
vec – Dolenje Laknice v izmeri 
1.325 m2,  vinograd in sadov-
njak. Tel.: 041 575 219

V Ribnici na Dolenjskem pro-
dam vinograd s hramom ter 
visoki fižol češnjevec in siv-
ček. Tel.: 031 897 928

V Vitovcu prodam vinograd 
(600 trt) s hramom. Zemljišče 
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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 (5/2020) bo izšla v 
četrtek, 5. marca 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 27. februar 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.

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča cenjene stranke, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev ter rjavih 

in grahas�h jarkic 
29. 2. in 28. 3. pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka, 

3. 3. in 31. 3. na Kajuhovi 3, Senovo. 
Vsak četrtek enodnevni beli piščanci.

26. 3. enodnevne jarkice (naroči� do 26. 2.)
Naročila sprejemamo na

031 676 724 ali 07 49 73 190.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Nežki Mravlak, Šentjanž nad Što-
rami 5, 3220 Štore. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani www.
radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (5.) Ans. VRT - Kadar naš oče praznuje
 2. (1.) Ans. MODRIJANI - Ti me tako lepo
 3. (7.) Ans. SVETLIN - Pozabi na vse
 4. (2.) Skupin GADI - Samo en poljub mi daj
 5. (4.) Ans. GROM - Moja mala Tinka
 6. (8.) Ans. VIHARNIK - Ko v jutranjem soncu
 7. (9.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 8. (7.) Ans. BORŠT - Ribn'čan ima jeklene živce
 9. (10.) Ans. MLADI GODCI - Glasbenik
 10. (-.) Ans. RAZGLED - Pa se sliš'

Predlog tega tedna za glasovanje:
Boštjan Konečnik - Mi najraj' ga biksamo

Kupon št. 507
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, 22. 2. 2020, ob 20. uri

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo vas, 
da je februarska serija belih 
kilogramskih piščancev 

že zapolnjena. Sprejemamo 
naročila za 2. april, 

NAROČANJE OBVEZNO.
Mlade rjave in grahaste 
jarkice pred nesnostjo si 

lahko priskrbite vsak delavnik 
med 16. in 17. uro.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Sprejemamo naročila za aprilsko 
serijo belih kilogramskih 

piščancev, ki bodo v prodaji 
2. aprila. 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.

BIZELJSKO – Zadnjega januar-
skega petka si na Bizeljskem 
ne znajo več predstavljati brez 
prireditve Zimski glasbeni fe-
stival. Idejo glasbenega peda-
goga Vilka Ureka so učenci in 
zaposleni vzeli za svojo, šolska 
telovadnica OŠ Bizeljsko je že 
devetindvajsetič pokala po ši-
vih. Letos so se na odru v kate-
goriji mlajših pevcev predsta-
vili sami dueti ali skupine: 
Emily Škof in Ela Gabron 
Čerkuč, Sebastjan Gregl in 
Manuel Špeljak, Lenart Ster-
mecki, Jakob Jazbec, Noem 
Balon in Bruno Ivanuš, Sara 
in Valentina Rubin, Lovro 
Zagmajster in Nik Sokler, 
Ema Babič in Tjaša Gramc, 
Tinkara Gregl in Nika Kova-
čič, Anej Kovačič in Špela Ja-
godič, Anja Vasiljevič in Niki-
ta Hvalc ter Zal, Maj Luka in 
Lan Petrišič. Strokovna komi-
sija, ki so jo sestavljali učitelji, 
je dodelila prvo mesto sestra-
ma Rubin za pesem Za vedno, 
drugo sta zasedli Emily in Ela 
ter tretje Lenart, Jakob, Noem 
in Bruno, slednjim je za pesem 

Telovadnica spet pokala po šivih

Mi imamo se fajn največ glasov 
dodelilo občinstvo. V kategori-
ji starejših pevcev so nastopi-
li Maja Narat, Mladi Bizeljanci 
(Rok Beričnik, Matic Križan-
čič in Žan Travnikar), Živa 
Malus, Ana Travnikar, Anja 
Lipej in Kiara Slovic. Tako ob-
činstvo kot strokovno komisi-
jo je s pesmijo Shallow prep-
ričala Kiara, drugo mesto so 
zasedli Anja (komisija) in Mla-
di Bizeljanci (občinstvo), tret-
je pa po mnenju komisije Maja 
in občinstva Anja. V revialnem 
delu so se predstavili najmlaj-
ši pevci, nekdanja zmagovalka 
festivala Natalija Novak je po-

kazala, da še vedno lepo poje, 
Tereza Zupet je zaigrala na vi-
olino, učitelj Anton Zupet pa 
na kitaro. Za »posladek« se je 
ponovno zbrala Šolska banda, 
ki jo sestavljajo zaposleni na 
OŠ Bizeljsko. Vsi tekmovalci so 
bili s strani ravnateljice OŠ Bi-
zeljsko Metke Kržan nagraje-
ni s steklenimi snežinkami in 
pokali, ki jih vsako leto izdela 
Daniel Štus. Glasbena sprem-
ljava, scenarij in režija so bili 
tudi tokrat delo Vilka Ureka, 
za povezovanje programa pa 
sta bila zadolžena Tjaša Žu-
pevc in Sian Dobravc Škof. 
 Lea Babič

Starejši pevci z ravnateljico bizeljske šole

SEVNICA – Društvo Univer-
za za tretje življenjsko obdob-
je (U3) Sevnica 4. februarja ni 
imelo običajnega predavanja, 
ampak prireditev ob Prešer-
novem dnevu, slovenskem kul-
turnem prazniku. Tokrat niso 
vabili gostov, program so pri-
pravil kar sami. Marjana Štojs 
je točke za nastop spletla v pi-
san venček govorjene besede 
in petja, pripravila uvodne be-
sede in predstavila Prešernove 
’Ukaze’. Pevska skupina Utri-
nek je začela s pesmijo ’Luna 
sije’ in zaključila s pesmijo 
’Pleničke je prala’ ter skupaj 
z Marico Haler na harmoni-
ki izvedla skladbo Ne prižigaj 
luči. Danica Kolenc in Mari-
ca Knez sta v duetu ubrano za-
peli pesem ’Nezakonska mati’. 
Vida Križnik je izbrane bese-
de namenila Prešernu, njegovo 
pesem ’Turjaška Rozamunda’ 
pa je na pamet recitirala Anica 
Gačnik in navdušila vse zbra-
ne. Branka Bogovič je prebra-

la verze prvega soneta iz cik-
la ’Sonetje nesreče’ v ruščini, 
Alenka Žuraj Balog pa v slo-
venščini. Kako razložiti otro-
kom, kaj je kultura, je povedala 
Romana Ivačič. Iz zakladnice 
lastne besedne ustvarjalnosti 
je Mihaela Zahrastnik izbrala 
osebnoizpovedno pesem ’Lju-
bim’. Nevenka Vahtar se je 
predstavila s pesmijo 'Flavta, 
violina'. Jana Cvirn je sprego-
vorila o stari pesmarici, Anica 
Perme je svojo pozornost na-
menila igralcu. Kot rdeča nit je 

med programom potekala pe-
sem ’Od železne ceste’, ki sta jo 
ob spremljavi harmonike Mir-
ka Slemenška šegavo zapela 
Marjana Slemenšek in Borut 
Gradišnik. 
V avli kulturne dvorane so na 
ogled postavili svoja dela li-
kovni umetniki: Jana Cvirn, 
Pavla Černigoj, Ana Hoče-
var, Danica Hočevar, Marija 
Jazbec, Marko Okorn, Mar-
jan Perič in Roža Pečar. 

 S. R./R. Ivačič, foto: V. Šeško

Poklon Prešernu z recitacijami 

Pevska skupina Utrinek je z Marico Haler, ki je zaigrala na 
harmoniko, zapela skladbo Ne prižigaj luči.

PODBOČJE – Slovenski kulturni praznik so s prireditvijo 9. febru-
arja počastili tudi v Kulturnem društvu Stane Kerin Podbočje. Po-
imenovali so jo Prosto po Prešernu (Pomešan svet), v programu 
pa so predstavili tematsko in generacijsko pestrost kulturnega 
ustvarjanja v kraju. Zapeli so pevci otroškega pevskega zbora 
Zlate lučke pod vodstvom Ivanke Černelič Jurečič, pevska sku-
pina Korzingerji in Pevke izpod Bočja, ki jih vodi Andreja Barič 
Kerin. Članice in člani naštetih pevskih skupin so se predstavili 
tudi kot recitatorji, glasbeniki in plesalci. Za posebno popestri-
tev je poskrbela Folklorna skupina vrtca Levček Podbočje, ki jo 
vodi vzgojiteljica Ksenija Satler, ob spremljavi harmonikarja 
Gašperja Zorka (na fotografiji). P. P., foto: Aljaž Vrhovšek

Prosto po Prešernu



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 4, četrtek, 20. 2. 202032 ZADNJA

Dramska sekcija dolenjevaških 
kulturnikov je pred 19 leti za-
živela s skečem Flavzarce, ki 
ga je Boris Sternad napisal za 
samostojno izvedbo. »Zbrali 
smo šest igralcev, ki so obisko-

valce nasmejali s priložnostni-
mi in aktualnimi tematikami 
o peripetijah med moškimi 
in ženskami ter z družinski-
mi zdrahami,« pove. Nasled-
nje leto so uprizorili prvo igro, 
dvodejanko Pijančki, ki je pri-
povedovala gostilniške zgod-
be, z njo pa so nastopili v do-
mačem okolju in tudi izven. 
Tokrat je zaigralo sedem igral-
cev. »Vedno stremim k temu, da 
pri pisanju zajamem splošno, 
trenutno aktualno tematiko, ki 
se odslikava v vsakdanjem živ-
ljenju ter je podana na sme-

šen, satiričen način,« pojasnju-
je Sternad. V vseh igrah, ki so 
jih pripravili, je skupaj nastopi-
lo 15 igralcev. Od leta 2003 do 
2008 so uprizarjali tridejanke, 
nato se je pričela prireditev Oc-
virkijada, kjer je igralska za-
sedba za popestritev pričela 
uprizarjati 15-minutne skeče. 
»Tudi pri skečih je sodelovalo 
nekje 15 ljudi, tudi tukaj ne vsi 
naenkrat, pač pa glede na te-
matiko. Največ jih je skupaj za-
igralo 12, ko smo v letu 2018 
obeležili 20-letnico društva. Za 
ta dogodek sem pripravil pose-
ben skeč, vsi ostali pa so veza-
ni na koline z vseh zornih ko-
tov,« je še povedal sogovornik. 
Na posamezen skeč se priprav-
ljajo približno dva meseca oz. 
do 20 ur. 

Sternad ne le piše, ampak tudi 
igra, režira in snuje rekvizite. 
»Nekaj časa je igre režirala Jo-
žica Vogrinc, nato Aleksan-
dra Tomažin, skeči pa so v 
celoti v moji domeni. Izberem 
tudi igralce ter za vsakega po-
sebej priredim vlogo. To poč-
nem z zadovoljstvom, saj mi 
pomeni sprostitev, odklop od 
vsakdanjih skrbi. Zaposlim 
svoje misli in ideja, ki se po-
rodi v trenutku, je že zapisa-
na. Nato premišljujem o razši-
ritvi, dopolnitvi in oblikovanju 
glede na like, da vloga igralcu 
leži, da se lahko z njo poistove-
ti in jo odigra po najboljših mo-
čeh,« je še odstrl Sternad. Skeči 
so izredno priljubljeni in dob-
ro sprejeti pri občinstvu, saj se 
ljudje radi sprostijo in se na-

smejijo. V vmesnem času so 
pripravili še nekaj priložno-
stnih skečev, ki so jih vklopili 
v ostale prireditve. »Moteče se 
mi zdi, da takšne kulturne ak-
tivnosti niso priznane kot sa-
mostojno delo in smo zaradi t. 
i. časovnih kvot oz. prekratke-
ga izvajanja izvzeti na razpi-
sih, kamor bi se lahko prijavili 
za finančne spodbude in na-
nje kot sekcija kandidirali sa-
mostojno. Tako pa na občinski 
ravni nismo nikjer obravnava-
ni. Naš trud je podcenjen, dela 
nam ne priznajo, čeprav smo 
samostojna sekcija in damo 
svojevrstno težo prireditvam 
in smo v bistvu rdeča nit do-
gajanja,« je bil kritičen Ster-
nad, ki pa ga takšen odnos ne 
odvrača od načrtov. Z mislimi 
je že pri obeležitvi njihovega 
20-letnega jubileja, ki ga bodo 
v prihodnjem letu pripravili v 
duhu minulih skečev. »Naša 
samostojna prireditev bo go-
tovo nosila naslov Skečerija 
in verjamem, da se bodo obi-
skovalci dodobra razvedrili, 
ko bomo prikazali odlomke iz 
vrste skečev, ki so dobro voljo 
krojili v zimskih časih minulih 
let,« sva zaključila pogovor z 
Borisom Sternadom. 

 Marija Hrvatin

Skeči kot odslikava vsakdanjosti
PESJE – Boris Sternad živi in ustvarja v Pesjem v KS Dolenja vas pri Krškem. V prostem času rad razmišlja o 
tematikah iz vsakdanjega življenja, najbolj zanimive nato prelije na papir, da v obliki skeča zaživijo v odrski 
postavitvi. Deluje v okviru Kulturnega društva Žarek, kjer vodi dramsko sekcijo Veseli oder. 

Boris Sternad

Prizor iz zadnjega skeča

RADEČE – V novi gledališki sezoni se članice in člani Gleda-
liškega društva Radeče predstavljajo s komedijo Micka se 
moži, prirejeno po prvi slovenski komediji Antona Tomaža 
Linharta. Le-to so posodobili Tomaž Lapajne Dekleva, Vid 
Sodnik in Miša Mahnič skupaj z režiserko Katjo Čeč. 

Le kdo ne pozna Linhartove komedije Županova Micka? Predsta-
va v novi preobleki in pod spremenjenim naslovom je nastaja-
la kar nekaj mesecev in je bila trd zalogaj za odraslo skupino 
radeških gledališčnikov, saj že več let niso igrali klasične kome-
dije. Igralski ansambel, ki ga sestavljajo Jerneja Novak kot Jul-
ka, Tončkova sestra, Franci Gros kot župan Jaka, Klemen Niko-
liča kot kmet Tonček, Tomaž Lavrinec kot baron Schopenhauer, 
Brane Motoh kot advokat Ludvik in Katja Čeč kot Micka, je prip-
ravil pravo gledališko poslastico z odlično dodelanimi karakter-
ji, izredno lepimi kostumi, masko, sceno itd. Za zanimiv oblačil-
ni videz sta poskrbeli kostumografinja Suzana Pinosa in šivilja 
Maja Blaj, »svoj kamenček« sta dodala še tehnik Rok Železnik 
in Bojan Sumrak, ki je tudi tokrat poskrbel za oblikovanje pla-
katov ter gledaliških listov. S komedijo Micka se moži bo odra-
sla radeška gledališka skupina, ki je navdušila na predpremieri 
v januarju ter premieri v februarju, naslednji dve leti gostova-
la širom Slovenije. 
 S. R./S. Plevel, foto: M. Strniša

Radeško gledališče z novo 
predstavo Micka se moži

Igralska zasedba Gledališkega društva Radeče v komediji 
Micka se moži

Strokovni in umetniški vodja 
GLG Sevnica je Snježana Pun-
gerčič, ki je svoje prve gledali-
ške izkušnje skoraj desetletje 
nabirala kot dramska igralka v 
reškem mladinskem gledališču 
’Porat’ in nato več kot deset let 
kot zaposlena igralka lutkari-
ca v Mestnem lutkovnem gle-
dališču Rijeka. »Obe gledališ-
či sta sodelovali z vrhunskimi 
hrvaškimi in slovenskimi reži-
serji ter gostovali na uglednih 
festivalih po svetu,« se spomi-
nja Snježana, ki se je leta 2000 
preselila v Sevnico in z življenj-
skim sopotnikom Bernardom 
Pungerčičem, glede na njeno 
gledališko-lutkovno znanje, 
uresničila idejo, da bi v kraju 
ob Savi zaživelo lutkovno gle-
dališče. Le-to je ob posluhu Ob-
čine Sevnica in javnega zavoda 
KŠTM dobilo prostore v eni iz-
med grajskih soban v severo-
zahodnem stolpu sevniškega 
gradu, kjer domujejo lutke raz-
ličnih vrst, velikosti in tipov – 
od naprstnih, senčnih, ročnih, 
javajk, marionet ... do telesnih 
lutk v človeški velikosti. »Vsi, 
ki obiščejo naš lutkovni salon, 
lahko lutke primejo v roke, se 
z njimi sprehodijo po prostoru 
ali celo zaigrajo delček pred-
stave,« pove Berni ter nameni 
še nekaj besed lutkarski zased-
bi. »Snežka je glavna režiserka 

Desetletje čarobnega in očarljivega sveta lutk
SEVNICA – Začetki stalne lutkovne gledališke dejavnosti v sevniški občini segajo v leto 2010, ko sta zakonca Pungerčič na prvi pomladni dan in na svetovni dan 
lutk na sevniškem gradu z lutkovno predstavo Zajček išče mamico ter še s tremi lutkovnimi predstavami, delavnicami in dodatnim kulturnim programom začela 
v okviru zasebnega zavoda pisati zgodbo Grajskega lutkovnega gledališča (GLG) Sevnica.

in igralka, zadnja tri leta pa se 
z različnimi lutkovnimi vloga-
mi uspešno vključuje v pred-
stave tudi najina hči Lea. Vse 
od nastanka grajskega lutkov-
nega gledališča je naša stal-
na lutkarica Marjana Štojs. 
Pogosto sodelujemo z likov-
no pedagoginjo Neno Bedek, 
filmskim režiserjem Jurijem 
Grudnom, dizajnerico in fo-
tografinjo Nevenko Flajs, aka-
demskim slikarjem Francem 
Golobom in še nekaterimi,« 
pojasnjuje sogovornik, ki med 
drugim skrbi za izdelavo lutk, 
scenografijo, scenarije itd. Z 
ženo Snježano je pomagal pri 
ustanovitvi lutkovne skupine 
Bukvice, ki deluje v okviru Val-
vasorjeve knjižnice Krško, po-
leg tega pa vodita tudi lutkov-
ne delavnice, ki so namenjene 
tako otrokom kot odraslim.

Likovne in gledališke 
lutkovne delavnice 

V želji, da bi lutke in lutkarstvo 
tudi vizualno čim bolj pribli-
žal otrokom in mladini, je GLG 
Sevnica kmalu po nastanku za-
čel z likovnim projektom ’Sa-
njam o grajski lutki’ za učence 
osnovnih šol, ki poteka v okvi-
ru likovne vzgoje na šolah in 
je naletel na dober odziv. Pred 
osmimi leti sta snovalca nepo-

zabnih lutkovnih dogodivščin 
začela še z organizacijo lutkov-
no-slikarske kolonije ’Lutkart’, 
ki poteka na sevniškem gradu 
in v grajskem parku. Ustvarje-
na likovna dela v različnih li-
kovnih tehnikah po zaključeni 
enodnevni delavnici potuje-
jo kot razstava po sodelujočih 
šolah. Poseben dogodek je lut-
kovni festival ’Kruha in iger’, ki 
se prav tako odvija na sevni-
škem gradu.  

Lutkovno gostovanje 
v Ameriki

Sogovornika obudita še spo-
min na lanskoletno trite-

densko jesensko bivanje v 
ZDA. »Po pristanku letala v 
Chicagu smo se z najetim kom-
bijem odpeljali v Lemont, kjer 
smo več dni izdelovali scenog-
rafijo, ki je nismo mogli vzeti s 
seboj na letalo. Prvo lutkovno 
predstavo Grdi raček smo nato 
zaigrali v tamkajšnjem sloven-
skem kulturnem katoliškem 
domu po končani nedeljski 
šoli slovenščine. V naslednjih 
dneh smo se predstavili še slo-
venski skupnosti ter učenkam 
in učencem dveh šol slovenšči-
ne v Clevelandu, kjer smo pos-
tavili tudi razstavo izbora naj-
boljših likovnih del ’Lutkarta’ 
in veseli smo, da je dogodku 

prisostvovala tudi slovenska 
generalna konzulka Alenka 
Jerak. V Pittsburghu smo mo-
rali po zaigrani predstavi ta-
koj na pot v Washington, kjer 
smo nastopili v največjem hra-
mu kulture – Kennedy Cultu-
ral Centru. V sklopu medna-
rodnega ’Kids Euro Festivala 
2019’ smo kot predstavniki 
Slovenije odigrali v angleščini 
Grdega račka. Z našimi lutka-
mi in Andersenovo zgodbo o 

drugačnosti smo navdušili več 
kot 1500 gledalcev,« teče pri-
poved o nepozabnem popoto-
vanju, na katerem sta bila eki-
pi GLG Sevnica v veliko pomoč 
slovenski veleposlanik v ZDA 
Stanislav Vidovič ter sveto-
valec veleposlanika Borut Žu-
nič. »O celotni poti, iz Sevnice 
do Washingtona, je ljubljan-
ski zavod Avi film posnel do-
kumentarec,« zaključita sogo-

vornika ter omenita še nekaj 
lutkovnih gostovanj po Evropi.

Svetovni dan lutk

V počastitev svetovnega dneva 
lutk bo GLG Sevnica 21. marca 
že enajsto leto na gradu Sev-
nica pripravilo tradicionalno 
lutkovno srečanje, ki prerašča 
v mednarodni lutkovni festi-
val. »Želimo si, da bi to sreča-
nje postalo posavsko in bi lut-
kovne skupine, tako domače 
kot iz tujine, lahko gostova-
le še na katerem izmed gra-
dov Posavja,« je pobuda, ki ji 
sledi pojasnilo, da so pripra-
ve za ustanovitev muzeja lutk 
evropskih lutkovnih gledališč 
zaradi pomanjkanja sredstev 
preložene na »boljše čase«, a 
soba z lutkami na sevniškem 
gradu ostaja in je na voljo za 
ogled. »Za marsikoga so zani-
mive marionete, za katere pra-
vijo, da so kraljice lutk. Z njimi 
je grški filozof Platon primer-
jal človeka – trdil je, da je člo-
vek kot marioneta v rokah bo-
gov, njegove strasti pa niti, ki 
jih vodijo bogovi,« z nasme-
hom pove Snježana in za za-
ključek s hčerko Leo uprizori 
še odlomek iz največkrat odi-
grane lutkovne predstave Grdi 
raček. 
 Smilja Radi

Snježana, Bernard in Lea Pungerčič v lutkovnem ateljeju na 
sevniškem gradu

Princ in princesa – marioneti 


