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 LE ZA PET GRAMOV 
 Koliko tehta salama? To so ugibali na nedavni 57. sevniški salamijadi. Boris 
Urankar (desno) je rekel 2.890. V resnici je bila težka 2.895 gramov, am-
pak Boris je z oceno prepričljivo zmagal, kar je na razglasitvi nedvoumno 
povedal tudi napovedovalec letošnje salamijade Slavko Podboj (v sredini). 
(Foto: M. L.) 

 POJOČI HARMONIKARJI 
 Društvo mirnopeških harmonikarjev bi po dobi delovanja lahko razglasili že za polnoletno, a v precej zrelejših letih 
je starejša skupina harmonikarjev, ki jih v okviru društva strokovno vodi Franc Potočar. Pred kratkim so zabavali 
tudi obiskovalce Gregorjevega sejma v Novem mestu, kjer so pokazali, da niso spretni samo njihovi prsti, ko tečejo 
po gumbih, ampak so tudi izvrstni pevci. (Foto: B. Dušič Gornik)  

 »BRONASTE« USLUŽBENKE DSO ČRNOMELJ 
 V lanskem decembrskem požaru v Domu starejših občanov Črnomelj so prve na pomoč priskočile uslužbenke doma. 
Bile so pogumne, nesebične in požrtvovalne, pri reševanju stanovalcev so tvegale celo lastno življenje in zdravje. To 
njihovo dejanje ni ostalo neopaženo. Ob nedavnem dnevu civilne zaščite so Jožica Glač, Petra Štefanič, Brigita Nagode, 
Borica Nikolić, Minela Jakofčič in Brigita Modrinjak prejele bronasti znak CZ, ravno tako tudi DSO Črnomelj, ki 
ga vodi Valerija Lekić Poljšak, predlog za takšno priznanje pa je dala celo sama ministrica za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak (druga z desne). (Foto: L. Markelj) 

 SREČANJE Z NEKDANJIMI DIJAKI 
 Srednja šola Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice ob dnevu šole vsako leto gosti svoje uspešne nekdanje dijake. Letos 
so na okroglo mizo povabili novinarje in univerzitetne profesorje – znanstvenike. Tam so bili (od leve proti desni): 
dr. Marko Košak (profesor na ekonomski fakulteti v Ljubljani), mag. Uroš Slak (TV-voditelj in novinar na Pop TV), 
Darja Groznik (urednica prvega programa Radia Slovenija), dr. Jernej Zupančič (profesor na fi lozofski fakulteti v 
Ljubljani), Janja Ambrožič (novinarka Dolenjskega lista) in dr. Boštjan Genorio (profesor na fakulteti za kemijo in 
kemijsko tehnologijo). Na fotografi ji udeleženci okrogle mize z ravnateljem šole Milanom Jevnikarjem (desni). (Foto: 
Srednja šola Josipa Jurčiča) 

 OČETJE IN SINOVI 
 Takšno ime si je nadela skupina šestih možakarjev, ki so nastopili na metli-
škem srečanju Dajmo malo fušat. Očetje so bili (z leve) Anton Filak, Janez 
Pezdirec in Martin Malešič, ki so, čeprav so vešči igranja na več inštrumen-
tov, tokrat le ubrano peli, medtem ko so jih na glasbila spremljali sinovi 
Aleš in Miha Pezdirec ter Gašper Filak. Sicer pa ni nič nenavadnega, da na 
»fušanju« nastopijo skupine z dvema ali celo tremi generacijami družinskih 
članov. (Foto: M. Bezek-Jakše) 

  NOVO MESTO  – V času od 12. do 18. marca so v novomeški porodnišnici 
rodile:  Mojca Možina  iz Čužnje vasi, Trebelno – deklico,  Irena Lužar  z Dol. 
Lakovnic, Novo mesto – Grego,  Anja Weiss  iz Radovlje, Šmarješke Toplice 
– Luko,  Hermina Bojanec  iz Ždinje vasi, Novo mesto – Lino,  Sanja Hriberšek 
Kovačič  iz Veniš, Leskovec pri Krškem – Tobiasa,  Alenka Žabkar  z Dol. 
Prekope, Kostanjevica na Krki – Lovra,  Andreja Šorli  iz Ždinje vasi, Novo 
mesto – Pijo,  Mateja Šinkovec  iz Dol. Laknic, Mokronog – Lana,  Marija Pekolj  
iz Vrbovca, Dobrnič – Žano,  Natalija Kopina  iz Radovlje, Šmarješke Toplice 
– Ano,  Andreja Rauh  z Ljubna, Uršna sela – Alino,  Franja Kocjan  iz Pavle vasi, 
Tržišče – Benjamina. 
  BREŽICE  – V času od 12. do 18. marca so v brežiški porodnišnici rodile: 
 Ines Mataušić  iz Vel. Malenc, Krška vas – Neo,  Agata Šoln  z Dovškega, Se-
novo – Žanin,  Mojca Strašek Dodig  iz Kregarjeve ulice, Brežice – Ivano,  Maja 
Pušnik  iz Verač, Podčetrtek – Hano,  Anita Glogovšek  iz Gaberij pri Dobovi, 
Dobova – Jano in Kajo,  Sergeja Grabnar  iz Kočarije, Kostanjevica na Krki 
– Luko,  Katja Simonišek  z Mrtvic, Leskovec pri Krškem – Ano,  Tina Petaci  z 
Bojsnega, Globoko – Vito.  
LJUBLJANA – 19. marca je v ljubljanski porodnišnici rodila Laura Brulc iz 
Novega mesta – Maja.
  Čestitamo!  

NOVO MESTO – V Novem mestu sta v soboto, 17. marca, sklenila zakonsko 
zvezo Janez Božič iz Straže in Darja Papež iz Hinj.
Čestitamo!


