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Predlog Odloka o rebalansu 
proračuna za letošnje leto so 
svetnice in svetniki po skraj-
šanem postopku soglasno 
podprli, čeprav so imeli tudi 
nekaj pripomb. Breda Dre-
nek Sotošek je želela zviša-
nje proračunskih postavk za 
kulturo, Jožef Roštohar se 
ni strinjal s krčenjem sred-
stev v krajevnih skupno-
stih, Tomaža Lisca je skrbe-
lo zmanjševanje proračunske 
postavke Oddelka za gospo-
darstvo, Janoš Janc je želel 
umestitev kakšnega projekta 
v KS Studenec (npr. obnovo 
podružnične šole z dogradi-
tvijo vrtca). Ivan Orešnik je 
menil, da bi bilo mogoče na 
nekaterih postavkah še uve-
sti kakšno racionalizacijo. 
„Nisem prepričan, če je bil 
s tem rebalansom dosežen 
optimum. V njem pogrešam 
predvsem racionalizacijo de-
lovanja občinske uprave, vi-
soko ceno pa bodo spet pla-
čala društva in krajevne 
skupnosti,“ je opozoril.

Župan Srečko Ocvirk je o ce-
lotnem letošnjem občinskem 
proračunu dejal, da je manj-
ši, kot je bil prvotno načrto-
van. Do zmanjšanja je prišlo 
predvsem zaradi izpada jedr-
ske rente in prenosa projek-
ta hidravlične izboljšave vo-
dovodnih sistemov v prihodnja 
leta, tako da se letošnji občin-
ski proračun znižuje s 25,5 na 

23,3 milijona evrov. Po mne-
nju direktorja sevniške občin-
ske uprave Zvoneta Košmerla 
je letošnja finančna slika bi-
stveno bolj čista kot v prete-
klih letih. „Rente v proraču-
nu ni, vendar na njej še vedno 
aktivno delamo,“ je še dodal. 

Predsednik Nadzornega odbo-
ra Občine Sevnica Andrej Štri-

celj je zbrane na občinski seji 
seznanil z letnim programom 
dela in nadzora omenjenega 
odbora za leto 2012 in s poroči-
lom o delu v lanskem letu. Po-
dal je še izsledke pregleda po-
slovanja v KS Blanca med leti 
2008 – 2011. „Ugotovljena ni 
bila nobena bistvena kršitev in 
posebne nenamenske porabe. 
Podrobno poročilo je pri župa-
nu in na uradu Krajevne sku-
pnosti Blanca,“ je povedal. 

Za direktorja javnega pod-
jetja Plinovod Sevnica so 
ponovno imenovali dose-
danjega direktorja Antona 
Krajnca, ki je bil edini pri-
javljeni kandidat na razpisu. 
Nove članice in člane je do-
bil svet sevniške območne iz-
postave Javnega sklada Re-
publike Slovenije za kulturne 
dejavnosti ter sevniške Le-
karne. Občinski svet se je se-
znanil še z odstopom Marka 
Lisca iz sveta zavoda KŠTM.
Več na www.posavje.info.
 Smilja Radi

Proračun znižali za dva milijona evrov

Vodstvo sevniške občine na januarski občinski seji, na ka-
teri so po skrajšanem postopku soglasno podprli predlog 
Odloka o rebalansu proračuna za leto 2012.

Francu 
Bogoviču 
se obeta 
ministrovanje
LJUBLJANA, KRŠKO - Po-
tem ko je bil v soboto v 
Državnem zboru za man-
datarja za sestavo nove 
vlade potrjen Janez Jan-
ša, se v teh dneh nada-
ljujejo pogovori o kan-
didatih za ministre. Kot 
kaže, bo Posavje tudi v 
drugem Janševem man-
datu (v mandatu 2004-
2008 je funkcijo ministra 
za gospodarstvo zasedal 
nekdanji brežiški župan 
mag. Andrej Vizjak) ime-
lo ministra, saj je stran-
ka SLS  kot kandidata za 
ministra za kmetijstvo in 
okolje predlagala nek-
danjega krškega župana 
Franca Bogoviča. Kan-
didati za ministre naj bi 
bili dokončno znani jutri, 
3. februarja, v poslanskih 
klopeh pa naj bi o njihovi 
potrditvi glasovali pred-
vidoma teden dni kasne-
je oziroma 10. februarja.

Po podatkih Območne služ-
be Zavoda RS za zaposlova-
nje Sevnica je  bilo v lanskem 
novembru v brežiški in v krški 
občini 13,7 % oseb v eviden-
ci brezposelnih, v sevniški pa 
12,5 %. V lanskem decembru 
je bilo v Posavju 4496 brez-
poselnih oseb, kar je 95 oseb 
ali 2,2 % več kot decembra 
2010. Porasel je delež dol-
gotrajno brezposelnih oseb 
- teh je bilo konec lanskega 
leta 55,5 %. Pri izobrazbeni 
strukturi brezposelnih oseb 
se je v lanskem letu povečal 
delež tistih, ki imajo sedmo 
stopnjo izobrazbe (vključno 
z bolonjskimi študiji).

V letu 2011 je bil primerjal-
no z letom 2010 višji delež 
prijavljenih prostih delov-
nih mest za delavce s poklic-
no izobrazbo, povečal pa se 
je tudi delež potreb za pri-
učene in pomožne delavce, 
medtem ko se je delež po-
treb po srednješolskem in 
višješolskem kadru zmanj-
šal. Na območju Posavja se 
je zmanjšalo tudi število iz-
danih delovnih dovoljenj za 
zaposlovanje tujcev. 

Uspešen program 
za usposabljanje 
varilcev
S ciljem zmanjševanja struk-
turnih neskladij na trgu dela 
ter usposabljanja brezpo-
selnih za obetavne poklice 
je sevniški zavod za zapo-
slovanje v lanskem septem-
bru začel z usposabljanjem 
za varilce. V program, ki se 
je zaključil konec letošnje-
ga januarja, se je vključilo 
16 brezposelnih Posavcev, od 
katerih se je eden že zapo-
slil, ostali pa bodo tudi do-
bili priložnost za zaposlitev. 
»V pripravi na usposabljanje 
za varilca je že druga skupi-
na, potekajo pa tudi priprave 
za usposabljanja operaterjev 
CNC strojev, ker se kaže po-
treba tudi po tem kadru,« je 
predstavila povpraševanje na 
trgu dela direktorica Območ-
ne službe Zavoda RS za zapo-
slovanje Sevnica Irena Pirc.

Zaposlitveni izziv
Novost v slovenskem prosto-
ru je projekt Zaposlitveni iz-
ziv. V njem sodelujejo kan-
didatke in kandidati, ki se 

želijo, glede na ustrezno iz-
obrazbo in izkušnje, preiz-
kusiti v reševanju problem-
ske naloge, ki jo je pripravilo 
podjetje in na podlagi katere 
nato izbere najboljšega oz. 
najboljšo. V lanskem decem-
bru se je v omenjeni projekt, 
ki je potekal v sodelovanju s 
Steklarno Hrastnik, vključil  
tudi sevniški zavod za zapo-
slovanje. Zmagovalka je po 
vseh selekcijskih postopkih 

postala dipl. inž. kemijske 
tehnologije Vesna Remih iz 
Stranj nad Blanco, ki se bo 
za najmanj eno leto zaposli-
la v hrastniški steklarni z le-
tošnjim 6. februarjem. Mla-
da diplomantka, ki je bila tri 
mesece prijavljena kot brez-
poselna oseba na Zavodu za 
zaposlovanje Sevnica in je 
v tem času poslala okoli 80 
prošenj, prejela pa samo se-
dem negativnih odgovorov 

(ostali ji niso odgovorili), se 
novega izziva veseli.

Razpis za javna dela 
še odprt
Letos je v Republiki Slove-
niji namenjenih 18,7 mili-
jonov evrov za zaposlitev 
preko javnih del. Posavju je 
od tega zneska namenjenih 
748.000 evrov. Vodja pro-
gramov aktivne politike za-
poslovanja Andrej Mihelin s 
sevniškega zavoda za zapo-
slovanje je povedal, da so na 
zavodu do 20. januarja letos 
prejeli 67 ponudb neprofi-
tnih delodajalcev, strokovna 
komisija pa jih je izbrala 47 
in tako naj bi bilo v začetku 
februarja v javna dela vklju-
čenih 66 oseb. Največ izbra-
nih programov je s področja 
socialnega varstva, nekaj s 
področja nudenja učne po-
moči ter pri izvajanju pro-
grama za spodbujanje kul-
ture. »Finančna sredstva za 
javna dela še niso porablje-
na, tako da je razpis še od-
prt,« je dodal Mihelin.

 Smilja Radi

Nad brezposelnost z aktivno politiko zaposlovanja
SEVNICA – Direktorica Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Sevnica Irena Pirc in vodja programov aktivne politike zaposlo-
vanja Andrej Mihelin sta 23. januarja predstavila aktualne podatke o trgu dela v Posavju, uspešen projekt usposabljanja brezpo-
selnih oseb za poklic varilca in rezultate javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2012.

Direktorica Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje 
Sevnica Irena Pirc in vodja programov aktivne politike 
zaposlovanja Andrej Mihelin

SEVNICA - V konferenčni dvorani sevniškega gradu se je 25. januarja odvijala 10. redna seja sevniške-
ga občinskega sveta z 18 točkami dnevnega reda. Na njej je bil po skrajšanem postopku sprejet predlog 
Odloka o rebalansu proračuna za letošnje leto, v poročilu nadzornega odbora pa je bilo podano mnenje, 
da v poslovanju KS Blanca ni bilo bistvenih kršitev.

Strani 11 do 16

V tej številki tematska priloga
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BISTRICA OB SOTLI - Svetniki in svetnica Občinskega sveta 
občine Bistrica ob Sotli so sredi januarja na 10. redni seji 
v prvi obravnavi potrdili predlog odloka o letošnjem pro-
računu. Sledi  njegova  javna obravnava in obravnava na 
odborih, že na naslednji seji pa bo spet pred svetniki za 
dokončen sprejem. 

Kot je dejal župan Franjo Debelak, je proračun na prihod-
kovni ravni za skoraj 300 tisoč evrov višji kot lani in zna-
ša dobrih 2.388.000 evrov. Realizacija je, kot je dejal, od-
visna od ravnanja  države, saj upajo, da ta ne bo varčevala 
na razvojnih projektih, na katerih sloni tudi letošnje poviša-
nje proračuna, ostala področja ostajajo na lanskoletni ravni. 
Letos se posvečajo okoljskim naložbam, predvsem rastlin-
skim čistilnim napravam. Za manjšo v vasi Trebče že imajo 
gradbeno dovoljenje, poskušali bodo zgraditi še večjo za ce-
lotno Bistrico ob Sotli vključno z industrijsko cono, urejali 
bodo vodna zajetja in se posvetili razvoju podeželja in vasi. 
Pomoč so obljubili tudi pri izgradnji manjšega vodovodnega 
omrežja za zaselek Bobovec v Dekmanci, kjer pet domačij 
še nima javnega vodovoda. Sklenili so, da se na naslednji 
seji seznanijo z energetskim konceptom šolskega komple-
ksa, kjer je po neuspešni prijavi na razpis za novi vrtec pri-
šlo do pomembnega preskoka, saj bodo projekt vrtca raci-
onalizirali in ga poskušali dograditi k obstoječemu, potem 
pa energetsko sanirati šolski kompleks. 

Za 20 odstotkov so povišali cene najema kulturne dvorane, 
ki je za domača društva v neprofitni dejavnosti zastonj, ter 
izrekli soglasje Ireni Nunčič k imenovanju za direktorico 
Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. V minulih dneh so 
imeli na obisku delegacije iz pobratenih Bošnjakov in prija-
teljskega Heimschuha, kjer bodo za medsebojno druženje 
na predlog Jožefa Pregrada poskušali skupaj kandidirati na 
evropska sredstva.  S. Vahtarić

Prioriteta okoljskim naložbam 

KRŠKO – Iz občinskega odbora 
Pozitivne Slovenije so sporočili, 
da bodo skupaj s paleto občin-
skih odborov strank in list kot 
skupnega kandidata za župana 
občine Krško predlagali Rober-
ta Planinca, magistra strojni-
štva, zaposlenega v Nuklearni 
elektrarni Krško in vključene-
ga v izobraževalni proces na 
Fakulteti za logistiko. Planinc 
je na listi Pozitivne Slovenije 
kandidiral že na decembrskih 
državnozborskih volitvah. »Ro-
bert je pomemben člen uspe-

šnega gospodarskega podjetja in se zaveda, da uspeh ne pride 
sam od sebe. Znanje in izkušnje, ki si jih je dobil tudi v tuji-
ni, želi prenesti v vodenje občine,« so v sporočilu za javnost 
zapisali v njegovem volilnem štabu.  P. P.

Z izidom popolnega prevo-
da v slovenski jezik tretje-
ga knjižnega dela se počasi 
končuje pomemben prevajal-
ski projekt, o katerem so na 
prireditvi spregovorili njego-
vi ustvarjalci iz Zavoda deže-
la Kranjska, urednik in vodja 
projekta Tomaž Čeč, Primož 
Debenjak, eden od treh pre-
vajalcev iz nemščine in stro-
kovnjakinja za antikvarno 
gradivo Stanka Golob. V na-
slednjem letu izide namreč 
še zadnji, četrti del tega mo-
numentalnega Valvasorjeve-
ga dela, nakar bo prevedeno 
Slavo vojvodine Kranjske za-
ključila še posebna knjiga s 
študijami in kazali. Skupno15 
Valvasorjevih knjig, ki bodo 
strnjene v petih delih, bo ob-
segalo kar preko 4.500 strani 
velikega formata, 528 bakro-
rezov in 24 prilog.

Kot so povedali na predsta-
vitvi tretjega dela Čeč, De-
benjak in Golobova, so v tre-
tji knjigi, ki je izšla v drugi 
polovici meseca novembra 
lani, združene tri Valvasor-
jeve knjige, deveta, dese-
ta in enajsta. Deveta knjiga 
opisuje nekdanje rodbine, o 

Za krškega župana še Planinc

Robert Planinc

»Doma« že tretja prevedena »Slava« 
KRŠKO - 26. januarja je na prireditvi v Dvorani v parku predsednik Občinskega odbora Slovenske demo-
kratske stranke Krško Cvetko Sršen Valvasorjevi knjižnici Krško svečano predal tretjo knjigo prevoda 
Slave vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvasorja. 

vladanju, vojaških položajih 
in drugih častnih službah na 
Kranjskem, deseta deželne 
kneze in vojvode, ki so do 17. 
stoletja vladali na Kranjskem 
in o njihovih najpomembnej-
ših dejanjih, enajsta pa je 
knjiga gradov, v kateri Val-
vasor na 730 straneh natanč-
no, topografsko opisuje trge, 
mesta, gradove, cerkve, sa-
mostane in ostale pomemb-
ne objekte na Kranjskem, pri 
čemer geografsko ni le lociral 

objektov in posameznih pre-
delov, temveč je te predsta-
vil tudi časovno, rodbinsko in 
zgodovinsko.

O pomembnosti tega polihi-
storskega dela Janeza Vaj-
karda Valvasorja, ki je v Kr-
škem kratek čas bival in tu 
tudi zaključil svojo življenj-
sko pot, kakor tudi o pomenu 
ostalih domoznanskih zbirk, 
ki jih hranijo v knjižnici, je 
zbranim ob tej priložnosti 

spregovorila tudi direktori-
ca Valvasorjeve knjižnice Kr-
ško Urška Lobnikar Pauno-
vić, ki je ob tem izpostavila, 
da so novi knjižnični prosto-
ri, na katere tako zaposleni 
kot uporabniki čakajo že vr-
sto let, potrebni tudi iz vidika 
ohranjanja  dragocenega do-
moznanskega gradiva za bo-
doče rodove, ki zahteva po-
sebno rokovanje in glede na 
starost tudi prilagojene pro-
store za hrambo. Na prostor-
sko stisko se je ob predaji 
knjige navezal tudi Cvetko 
Sršen, ki je ob tem poudaril, 
da si bodo v občinskem odbo-
ru stranke SDS tudi v bodo-
če prizadevali za čim prejšnji 
začetek gradnje nove knjižni-
ce kakor tudi, da bodo izpol-
nili zavezo in  knjižnici zago-
tovili vse prevedene izvode 
tega pomembnega knjižnega 
dela, ki ni zgolj knjiga, tem-
več tudi kulturno-zgodovinski 
spomenik.

Program je povezovala knji-
žničarka Urška Šoštar, z iz-
vajanjem orgelske glasbe pa 
sta ga popestrila Klara Eva 
Kukovičič in Martin Božič.
 Bojana Mavsar 

Urška Lobnikar Paunović in Cvetko Sršen, ki je v imenu 
stranke krški knjižnici izročil že tretji prevod Slave voj-
vodine Kranjske

KRŠKO - Županski kandidat mag. Miran Stanko je v preteklih 
dneh nadaljeval z načrtovanimi obiski po krajevnih skupnostih 
z namenom predstavitve programa in vizije razvoja občine 
Krško, še posebej pa v želji prisluhniti aktualnim pogledom, 
izzivom in razmišljanjem prebivalcev v njihovih sredinah. 

Kot sporočajo iz volilnega štaba, se je kandidat Stanko že srečal 
s predstavniki Sveta KS Senovo, KS Zdole, KS Gora, KS Dolenja 
vas in KS Veliki Trn, kjer je bilo med sicer pričakovanimi pobuda-
mi za delitev večjih kosov »proračunske pogače« za vzdrževanje 
cest in vodovodov izraženo tudi glasno sporočilo po še večjem po-
sluhu in komunikaciji vodstva občine in strokovnih služb za vsa-
kodnevne težave občank in občanov. V sklopu delovnega obis-
ka pri predsednici in tajniku Sveta KS Krško si je mag. Stanko na 
terenu ogledal tudi nekaj uspešno zaključenih projektov v pre-
teklem obdobju in načrtovanih aktivnosti za letošnje leto, med 
drugim ureditvena dela pri ribniku na Resi. Med ostalimi aktiv-
nostmi se je kandidat Miran Stanko udeležil tudi že pete ocvir-
kijade v Dolenji vasi  in predstavitve novega knjižnega dela Jo-
žica Vogrinc v Koprivnici. Kronologijo vseh obiskov in dogodkov 
si je že mogoče ogledati na svetovnem spletu na predstavitveni 
strani miranstanko.si - kandidat za župana.  Ur. 

Krajevne skupnosti od novega 
župana pričakujejo še več posluha

Kandidat za župana mag. Miran Stanko si je v družbi Jo-
žice Mikulanc, predsednice Sveta KS Krško, ogledal uspe-
šno izvedena ureditvena dela na ribniku Resa. (Foto: V. Š.) 

Posavski obzornik in Posavje.info 
o nadomestnih volitvah
Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji Zavod Nevi-
odunum kot izdajatelj medijev Posavski obzornik in Posavje.info 
obvešča organizatorje volilnih kampanj o pogojih dela in načinih 
spremljanja nadomestnih volitev župana Občine Krško, ki bodo v ne-
deljo, 11. marca 2012.
V uredništvu bomo skladno z zakonom in s svojo uredniško politi-
ko zagotavljali korektno predstavitev volilne tematike, programov 
in kandidatov. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov, ki 
govorijo o kampanji, kandidatih in volitvah, odloča uredništvo samo-
stojno, a v skladu s kadrovskimi in materialnimi možnostmi naše hiše.
Posavski obzornik bo v času volilne kampanje izšel dvakrat, in sicer v 
četrtek, 16. februarja 2012, (štev. 4) in v četrtek, 1. marca 2012 
(štev. 5), o rezultatih volitev pa bomo poročali v št. 6, ki bo izšla 15. 
marca. Da bi vsem organizatorjem volilnih kampanj in predvolilnih 
dogodkov omogočili možnost predstavitve kandidatov oziroma kandi-
datk ter njihovih programov za čim širši krog volivcev, smo pripravili 
posebno ponudbo naročenih objav v času volilne kampanje za nado-
mestne volitve župana v občini Krško 11. marca 2012.  
 Uredništvo

OS Brežice o proračunu
BREŽICE – 6. februarja se bodo na prvi letošnji, skupno pa 
13. seji v tem mandatu, sestali brežiški občinski svetniki. 
Glavna točka dnevnega reda bo zagotovo sprejem občinske-
ga proračuna za letošnje in naslednje leto. Poleg tega bodo 
svetniki seznanjeni s poslovnim načrtom Komunale Brežice, 
na dnevnem redu pa sta tudi Sklep o financiranju Fakultete 
za turizem in o podpisu pogodb z Univerzo v Mariboru ozi-
roma s Fakulteto za turizem ter obravnava Odloka o usta-
novitvi Razvojnega sveta regije Posavje.  R. R.

BREŽICE - V petek, 27. januarja, je bila v prostorih Fakul-
tete za turizem v Brežicah sklicana tiskovna konferenca, 
na kateri sta vodstvo fakultete in vodstvo občine javno-
sti sporočili, da Fakulteta odpira svoja vrata študentom že 
na bližajočih informativnih dnevih, 10. in 11. februarja, s 
študijem pa bodo pričeli že letošnjo jesen. 

V uvodu je brežiški župan Ivan Molan pojasnil, da je bila pot 
od ustanovitve do današnjega dne, ko Fakulteta resnično pri-
čenja z delovanjem sicer dolga, saj je trajala kar sedem let, 
a da verjame, da brežiška občina s tem pridobiva nek nov ra-
zvojni moment, z novo fakulteto pa bo dodano vrednost na 
področju turizma nedvomno dobila tudi država. Dekan Fa-
kultete za turizem, dr. Božidar Veljković, je po pozdravu 
in obrazložitvi mejnikov v dosedanjem postopku ustanavlja-
nja in pridobivanja akreditacij predstavil številne razloge 
za študij na novi fakulteti, ki razpisuje dva triletna progra-
ma, in sicer univerzitetni študijski program prve stopnje tu-
rizem ter visokošolski strokovni študijski program prve sto-
pnje turizem: »Turistični sektor beleži stalno rast, tako da 
lahko optimistično nadaljujemo z izobraževanjem novih ka-
drov za potrebe turizma, izkazan je tudi interes turističnega 
gospodarstva, kar nas zelo veseli.« Povezovanje z gospodar-
stvom je izpostavil tudi tajnik fakultete mag. Bojan Kurež: 
»Fakulteta bo naravnana storitveno, v ospredju bo tesno so-
delovanje z gospodarstvom. Oba programa, univerzitetni in 
višješolski, bosta imela praktično naravnanost, veliko izbir-
nih predmetov ipd.« Dr. Marjetka Rangus, strokovna sode-
lavka Fakultete, je podrobneje predstavila redni in izredni 
študij, ter študente povabila na informativne dneve 10. fe-
bruarja ob 10. in 15. uri ter 11. februarja ob 10. uri v pro-
store Fakultete za turizem. Zanimanje za študij na brežiški 
fakulteti naj bi potrdilo tudi več raziskav, tako v lokalnem 
kot nacionalnem okolju, kar je gotovo še en vzpodbudni po-
datek ob začetku delovanja Fakultete.  M. Mavsar

Fakulteta za turizem: študij se 
začne oktobra

Dr. Marjetka Rangus, mag. Bojan Kurež in dr. Božidar Veljković
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Goran Gorogranc, Sevnica: 
Kupil sem za eno kolo eno sreč-
ko po izboru računalnika, sicer 
pa redko igram, le ob večjih do-
bitkih. Do sedaj tudi še nisem 
nič zadel oz. sem pogledal šte-
vilke in ker ni bilo sedmice, ali 
vsaj pet zadetkov, sploh nisem 
šel po izplačilo "drobiža". Moj 
oče denimo igra loto že celo ži-
vljenje, pa je do sedaj več za-
pravil kot dobil. To se mi zdi 
potrata tako denarja kot časa.

Katja Ilc, Krška vas: 
Tudi jaz sem pred kratkim sploh 
prvič v življenju vplačala „sed-
mico“. Sicer povsem nenačrtova-
no, saj sem bila ravno na pošti, 
kjer sem videla napis loto in se 
na podlagi visokega dobitka odlo-
čila, da poskusim srečo. V mlaj-
ših letih sem igrala Podarim do-
bim in priigran znesek zamenjala 
za novo srečko. Osebno ne želim 
vlagati veliko denarja v igre na 
srečo in biti od njih odvisna.

Ivan Žganec, Sevnica: 
Občasno sodelujem v igrah na 
srečo, čeprav neke velike sreče 
pri tem nisem imel nikoli, ven-
dar toliko pa le, da sem dobil 
povrnjen vloženi znesek. Igral 
sem tudi, ko so bili »v igri« ve-
liki zneski, a žal nisem nikoli 
nobenega priigral. V tej zadnji 
»lotomaniji« nisem sodeloval, 
ker se mi zdi, da tolikšne sre-
če, da bi zadel okoli pet mili-
jonov evrov, ne bi imel.

Milan Šonc, Krško:
Igram za "sedmico" in vplačam 
še lotka. Ko je v igri večja vso-
ta denarja, je vedno več vpla-
čil. Še nikoli nisem imel sreče, 
včasih dobim povrnjeno. Mi-
slim, da sem zadel največ 25 
evrov, imam pa nekakšna la-
žna pričakovanja. Sicer tudi za 
kakšen teden prekinem, a sem 
kar stalni lotoplačnik. Niti po-
mislim ne, kaj bi počel z veliko 
vsoto denarja, a se ni za bati, 
ker nisem tak srečko.

Z izžrebano ‚sedmico‘ se je v nedeljo končala ‚lotomani-
ja‘, ki je v zadnjih tednih zajela Slovenijo. Ste se ji pri-
družili tudi vi? Zanimalo nas je še, če redno sodelujete 
v igrah na srečo ali samo ob tako velikih dobitkih ter ali 
ste kdaj že imeli kaj sreče?

Ste bili del ‚lotomanije‘?

anketa

Fakulteta za turizem je se-
daj zares odprla svoja vrata. 
Ste verjeli, da boste dočaka-
li ta dan?
Vse, odkar se mi je pred sed-
mimi leti porodila ta ideja, do 
danes sem v sebi vedno verjel, 
da bo fakulteta zaživela, bilo 
je samo vprašanje časa, kako 
se bo to odvijalo. Ne samo 
zaradi administrativno-po-
stopkovnih procesov, ampak 
tudi zaradi nekaterih politič-
nih trenutkov, sprememb vla-
de, sprememb v agencijah in 
podobno, trenutkov, ki logič-
no upočasnijo procese ustana-
vljanja. Nikoli pa ne bom po-
zabil posebnega trenutka, ko 
sem stopil pred brežiški občin-
ski svet decembra 2005 in so 
svetniki soglasno podprli vizi-
jo fakultete. Takrat sem začu-
til še večjo osebno odgovor-
nost, obveznost do tega, da se 
ideja spremeni v resničnost. Ko 
sem bil imenovan s strani ob-
čine in s strani rektorja Mari-
borske univerze za vodjo stro-
kovne skupine, ki naj pripravi 
gradiva za ustanovitev fakulte-
te, je bila to izjemna čast. Da-
nes mi je seveda pri srcu lažje, 
ker fakulteta živi, imamo kva-
litetne in zanimive študijske 
programe, razpis je objavljen, 
ampak veste, negotovost in od-
govornost sta vedno prisotni – 
sedaj seveda povezani s tem, 
da zapolnimo čim več razpisa-
nih študijskih mest.

Ampak to negotovost glede 
števila vpisanih študentov de-
lite z vsemi fakultetami – no-
bena od ustanov ne ve, ali bo 
lahko zapolnila večino študij-
skih mest?
Vsekakor, in na naši fakulteti 
se zelo dobro zavedamo resno-
sti trenutne situacije v Sloveni-
ji, v kateri je 22.000 razpisanih 
študijskih mest, potencialnih 
študentov pa naj bi bilo okoli 
15.000. To je gotovo velika te-
žava za že znane in uveljavlje-
ne fakultete, ki ves čas pou-
darjajo, da jim ni lahko, a kako 
je šele naši fakulteti, ko za nas 
tako rekoč do včeraj nihče ni 
vedel, tisti, ki so, pa so dvomi-
li v to, da bo fakulteta dejan-
sko začela delovati.

Odkar je Fakulteta za turizem 
nedavno dobila zeleno luč, so 
vse priprave osredotočene na 
oktobrski študij, prihajajoče 
informativne dneve in podob-
no. Kaj mislite, da zasleduje-
jo mladi pri izbiri študija? 
Kakovost. Vse drugo so pravlji-
ce. Mladi so danes tako razgle-
dani, obveščeni, da če jih ne 
prepričaš s kakovostjo progra-
ma, vsebin, prakso na fakulte-
ti, z dodatnim trudom vseh ka-
drov, se za tak študij ne bodo 
odločili. Kakovost smo zagoto-
vili tudi z delovanjem pod okri-
ljem druge največje univerze, 
Univerze v Mariboru, ki daje 
tudi znanstveno-raziskovalno 
zaledje in veliko ostalih oblik 
podpore pri razvoju študenta 
in njegovih študijskih možno-

Pogovor z dr. Božidarjem Veljkovićem, dekanom Fakultete za turizem Brežice

V turizmu za nezainteresiranost 
in nepripravljenost ni prostora
BREŽICE - Prijetno je kramljati z nekom, ki še verjame v razgledanost in humanizem, širino človeške-
ga duha, v znanje, ki se ne deli na naravoslovje ali družboslovje, z nekom, ki radovednost smatra kot 
gonilo družbe, spoštovanje do narave pa kot pogoj za njen obstanek. Ta nekdo je doktor Božidar Velj-
ković, ki je v svoji študijski karieri nanizal vrsto znanstvenih nazivov, a še bolj kot na same nazive je 
ponosen na dejanske izkušnje iz različnih področjih, na katerih je deloval – te pa sežejo na zavidljiv 
spekter - politologijo, gospodarstvo, komercialo, turizem, gospodarsko pravo, esejistiko itn. Njegova 
misel je iskriva, na trenutke obzirna in previdna, a spet drugič izjemno pronicljiva. Prepričana, da svet 
besed in novinarstva pozna in kot dolgoletni pisatelj ter kolumnist spoštuje, sem brez najave teme po-
govora z vprašanji kar potrkala na njegova vrata v Fakulteti za turizem.

sti. Ni vseeno, veste, če imaš 
samo diplomo fakultete ali če 
imaš hkrati diplomo Univerze 
v Mariboru – to bo našim štu-
dentom odprlo ogromno dru-
gih možnosti uspeha v Slove-
niji in svetu. 

Če se sedaj postavim v vlogo 
potencialne študentke, zakaj 
bi se odločila za študij s po-
dročja turizma?
Razlogov je res veliko, med 
drugim boste imeli veliko mo-
žnosti zaposlitve in samozapo-
slitve. Turizem je stalno rasto-
ča gospodarska dejavnost tako 
v Sloveniji kot v svetu, svetovni 
turizem je recimo kljub gospo-
darski krizi, arabski pomladi in 
katastrofi na Japonskem zabe-
ležil 4,4 % rast, tudi število tu-
ristov v Sloveniji stalno nara-
šča, saj je od leta 1991 do 2012  
obisk narasel za kar 110 %. Štu-
dente želimo naučiti tudi izko-
ristiti še ne dovolj izkoriščene 
potenciale za razvoj turizma 
tako v Posavju, Sloveniji kot 
v svetu, potrudili se bomo, da 
bodo naši študentje konec štu-
dija zaradi veliko praktičnega 
dela, ekskurzij, gostovanj uve-
ljavljenih predstavnikov s po-
dročij gospodarstva, turizma 
ipd. sposobni samostojno obli-
kovati turistične produkte, jih 
prodajati. Velik pomen prakse, 
mednarodne izmenjave, skrat-
ka, naši študentje bodo po štu-
diju točno vedeli, da se turiz-
ma ne da le naučiti iz knjig kot 
tudi življenja ne. Mislim, da je 
turizem dinamično področje in 

da dejansko nudi veliko prilo-
žnosti za posel in osebno rast 
hkrati.

Večkrat je slišati, da se v Po-
savju kar ne moremo odloči-
ti, kaj bi razvijali in kakšna 
regija bi bili: energetska ali 
kmetijska, sadjarska, morda 
turistična. Zakaj smo lahko 
turistična regija?
S tem vprašanjem sem se ve-
liko ukvarjal v preteklosti in 
podrobno ga bom zasledoval 
tudi v prihodnje. Posavje ima 
res neverjetne naravne dano-
sti, kulturno zgodovino, veliko 
možnosti rekreativnega oddi-
ha, pristne gastronomske po-
nudbe in naravne preventive, 
duhovne bogatosti, etnološke 
avtohtonosti. Posavje ponuja 
oddih v specifičnem okolju, z 
močnim potencialom zelene-
ga turizma, skratka, možnosti 
za razvoj močne turistične de-
javnosti v Posavju zagotovo ne 
manjka.

Kje se nam torej zatakne? V 
dveh desetletjih smo v Posav-
ju očitno porabili že obilo de-
narja in energije raznovrstnih 
kadrov za krepitev tega po-
dročja. Skoraj vsako leto se 
piše neka nova strategija tu-
rizma, ki je seveda boljša od 
prejšnjih? 
Mislim, da zaenkrat še ni bila 
postavljena neka res real-
na strategija turizma v regiji 
in ker imamo v regiji še eno 
veliko pomanjkljivost - da se 
pogosto ne znamo pogovarja-

ti in povezovati - turistični po-
nudniki tavajo sem in tja, po-
skušajo nekako sami delovati, 
kakor znajo. To isto ugotavlja-
jo na RRA in drugih organizaci-
jah, ki se v Posavju trudijo na 
področju turizma. Manjka nam 
znanje, znanje destinacijskega 
menedžmenta. Pozabljamo pa 
še en zelo pomemben dejav-
nik, da je potrebo hkrati raz-
vijati občutek za prostovoljno 
delo in za skupno dobro – še ob 
tako raznovrstni ponudbi lokal-
na turistična ponudba ne more 
nikoli zares zaživeti brez vklju-
čenosti lokalne skupnosti, brez 
tega, da si vsi želimo sodelova-
ti in želimo doseči preboj na 
področju turizma in skupne-
ga dela. Treba je torej delati 
širše, na sinergijah, na medo-
sebnih odnosih. Če povzamem: 
potrebno je primerno izobrazi-
ti ljudi, imeti strategijo, dela-
ti na prostovoljstvu, razvijati 
prepričanje v to, da moramo 
izkoristiti to, kar nam je dano – 
potrebno je znati uporabiti vse 
danosti nekega okolja na na-
čin, da zagotovimo trajnostni 
razvoj področja. 

Trajnostni razvoj – ali je lahko 
to več kot le floskula in mo-
dna besedna zveza?
Mora biti več kot to! Poglej-
te, trajnostni razvoj je glav-
ni pogoj za naš obstoj! Enkrat 
za vselej moramo razumeti, 
da ima narava svoje zakone, 
ki si jih ne moremo podreja-
ti, ki jih ne moremo spremi-
njati. Treba je znati v naravi 
vzeti, ampak tudi naravi dati 
nazaj in tu imamo več težav, 
tudi v smislu družbenih odno-
sov, ker naša zavest enostav-
no ni šla hkrati naprej z razvo-
jem. Še vedno ne razumemo, 
da spoštljiv odnos do narave 
pomeni garancijo našega ob-
stanka, naše dediščine. Ravno 
turizem je primer področja, 
vede, ki skuša najti modus vi-
vendi med človeškimi neome-
jenimi potrebami in omejenimi 
danostmi narave ter razpolo-
žljivimi naravnimi viri. 

Kako gledate na odnos turi-
stičnega giganta Term Čatež 
do mesta Brežice in obratno v 
smislu sodelovanja pri razvo-
ju turizma?
S stališča Fakultete imamo do-
bre odnose, šele sedaj, ko ima-
mo akreditirane programe, pa 
bomo lahko šli v nadaljnje po-
govore in videli, kje so skupni 
interesi, kakšna znanja lahko 
posredujejo našim študentom 
ipd. Septembra lansko leto 
smo imeli sestanek s predstav-
niki turističnega gospodarstva, 
med njimi so bili tudi iz Term 
Čatež, in so enoglasno podpr-
li in pozdravili programe, bo-
doče kadre in razvoj Fakulte-
te za turizem. Z optimizmom 
torej osebno gledam na to so-
delovanje. Kar se pa tiče so-
delovanja brežiškega okolja s 
Termami nasploh, pa bi mora-
lo obstajati skupno zavedanje 
o t.i. brandu, o prepoznavni 

znamki, ki koristi vsem. Če bi 
prišlo do sinergije Čateških to-
plic, občin, Fakultete za turi-
zem in vseh, ki so v tem vpeti 
– potem bi bil zagotovljen ra-
zvoj cele regije in posledično 
močnejšega slovenskega turiz-
ma. Brez prepoznavanja potre-
be o ustvarjanju tega velikega 
branda, ki pritegne popotnike 
iz celega sveta, bo veliko pri-
ložnosti izpuščenih. 

Sodelovanje v tej regiji na-
sploh od časa do časa peša?
Na veliko področjih do sedaj 
še nismo vsi prepoznali potreb 
po skupnem povezovanju in 
nastopu – situacija nas bo slej 
kot prej v to prisilila. Pomem-
ben faktor so tudi ljudje na od-
govornih položajih, tudi tisti, 
ki razvijajo turizem v Posav-
ju – pri njih preprosto ne sme 
biti nepripravljenosti, nezain-
teresiranosti, mora biti obču-
tek za odgovornost do svoje-
ga poklica. Veste, če nekdo ni 
strokovnjak z nekega podro-
čja, težko o njemu sodi – zato 
nas je ravno v turizmu nasploh 
strah podobne usode, kot je 
ta v politiki – strašljivo je, da 
se v politiko dandanes spušča-
jo ljudje brez potrebnih znanj, 
kot da bi bil že vsak lahko po-
litik, profil ni več pomemben. 

Za dobro družbe ne sme obve-
ljati princip »bolje imeti gram 
oblasti kot tono pameti«, isto 
pa velja tudi za turizem – ne 
more katerikoli profil kvalite-
tno delati v turizmu.

V svoji pisateljski, kolumni-
stični karieri ste pisali o raz-
ličnih vidikih človekovega bi-
vanja - tudi o erosu. Kakšno 
mesto ima eros v današnji 
družbi? 
Eros ni le na seksualnem po-
dročju, eros je spiritus, je za-
gon, je vnema na različnih po-
dročjih. Jaz pišem veliko o 
raziskovalnem, znanstvenem 
erosu, ki žene ljudi v nova iska-
nja. V mojih kolumnah poudar-
jam, da se morajo obvarova-
ti neke razlike, ki temeljijo na 
obstoju erosa, gre za motivaci-
jo duha in telesa na vseh nivo-
jih. V naravi enakosti ni, dru-
go je enakopravnost, v naravi 
so napetosti, iz katerih se rodi 
ustvarjalnost. Dajmo ohranjati 
eros, motivacijo, entuziazem, 
predvsem pa nam truda manj-
ka na področju kakovostnih 
medčloveških odnosov, na po-
dročju emocionalnosti, soču-
tja, potrebe človeka po člove-
ku. Vsako stvar, ki jo delamo, 
lahko še bolje delamo skupaj.
 Maruša Mavsar

DR. BOŽIDAR VELJKOVIĆ: V življenjepisu dr. Božidarja Velj-
kovića preberemo, da je doktor politologije, magister poli-
tologije, profesor obramboslovja, univerzitetni ekonomist za 
turizem, bil je docent na ustavno-pravni katedri v Ljubljani, 
višji predavatelj in nosilec katedre s področja politične teo-
rije in političnih sistemov, strokovni vodja za izdelavo naci-
onalne strategije zidaniškega turizma, kolumnist v prilogah 
Dela, One, Poleta, One plus, beograjske revije za gostoljubje 
in turizem Uno, član Društva slovenskih pisateljev v neslo-
venskem jeziku in tako naprej. Več od življenjepisa o člove-
ku govorijo dejanja, pravi. Z 8. julijem 2011 je bil po izvoli-
tvi tudi imenovan za dekana Fakultete za turizem Univerze 
v Mariboru, ki ima sedež in deluje v Brežicah.
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Manipulacija z upokojenci
Posavski obzornik, št. 2, 19.1.2012

Med jutranjim prebiranjem 2. številke Posavskega Obzor-
nika sem naletela na zanimiv članek z naslovom Osnove ra-
čunalništva za starejše v februarju. V njem zasledim, da 
bosta Mladinski center Krško ter podjetje Ansat d.o.o. or-
ganizirala brezplačen tečaj Osnove računalništva za sta-
rejše. Po prebranem članku se mi porodi ideja, da na ta 
tečaj prijavim svojo upokojeno mamo, ki je že pred časom 
izjavila, da bi se rada naučila osnove dela z računalnikom. 
Takoj vzamem telefon v roke ter zavrtim številko podjetja 
Ansat d.o.o., saj je to podjetje na koncu članka navede-
no kot kontaktna oseba za prijavo na brezplačen tečaj za 
upokojence. Ko se mi na telefon javi prijetna gospa, ji po-
vem kdo sem in da želim prijaviti svojo mamo na brezpla-
čen tečaj računalništva. Na kar mi je bilo rečeno še, da je 
ta tečaj le za tiste, kateri bodo pri podjetju Ansat d.o.o. 
na novo sklenili naročniško razmerje za paket trio. Podje-
tje Ansat d.o.o. je namreč ponudnik internetnih storitev.

Ker tega dotičnega podatka nisem nikjer v članku zasledila 
in da je to pogoj za udeležitev računalniškega tečaja, sem 
v istem momentu kontaktirala še Mladinski center Krško, 
ki naj bi bil izvajalec t.i. brezplačnega tečaja. Na telefon 
se mi javi uslužbenec Mladinskega centra Krško. Zopet mu 
povem, kdo sem in da želim prijaviti svojo mamo na brez-
plačen računalniški tečaj, katerega bodo izvajali sedaj v 
mesecu februarju. Odgovoril mi je, da še sam ni čisto pre-
pričan, za kaj se točno gre, vendar da se bo izvajal nek te-
čaj. Na koncu ga še vprašam, ali je res, da moraš najprej 
pri podjetju Ansat d.o.o. skleniti naročniško razmerje, da 
si lahko udeleženec tega tečaja. Začel je momljati v te-
lefonsko slušalko, med tem pa ga prekinem in mu rečem, 
da tega podatka ni nikjer zapisanega v članku. Ves zmeden 
me nato preveže k direktorju Mladinskega centra Krško. 
Zopet ponovim vajo in povem, kdo sem in kaj želim ter ga 
vprašam, kako poteka to s podjetjem Ansat d.o.o. Direk-
tor mi zatrdi, da se niso tako dogovorili in da bo zadevo 
preveril. Vpraša me po mojih podatkih ter po maminih in 
da nas, ko se bo skupina sestavljala, obvestijo.

No mine dober teden, ko eno jutro prejmem klic od iste-
ga uslužbenca Mladinskega centra, ki pred časom še sam ni 
vedel, za kaj se točno gre. Reče mi, da so skupino zapolnili 
in da ni več prostora. Zanimivo, kako še pred tednom dni 
ni nihče vedel za ta tečaj, sedaj pa je kar naenkrat skupi-
na zapolnjena. Vprašam ga, kdaj bo naslednja in mi odgo-
vori, da še sam ne ve. Vsa v šoku se mu zahvalim za infor-
macijo ter prekinem pogovor. Ko mama vidi moj začuden 
obraz, me vpraša, kaj je to bilo, ji povem, da s tečajem 
ne bo nič, ker je skupina že zapolnjena. 

Obe nekaj časa sediva v kuhinji brez besed, ko mama reče, 
naj ji dam številko Mladinskega centra in da bo še sama 
preverila zadevo. Pokliče uslužbenca Mladinskega centra, 
se predstavi in ga vpraša, kako to, da je že skupina zapol-
njena. On ji na to odgovori, da pač ni bila izbrana! »Kako 
nisem bila izbrana, po kakšnih kriterijih?« vpraša mama. 
Uslužbenec pa nesramno nazaj: »Kako naj vam gospa to ra-
zložim, da pač niste bila izbrana. Niste bila na seznamu. 
To je isto, kot da bi šla na banko in zaprosila za kredit, pa 
vam ga ne odobrijo. Zakaj bi bila vi nekaj več, da bi vas 
morali izbrati. Kaj gospa, vam pridem domov in to nari-
šem na tablo? Takšna navodila sem dobil od direktorja in 
če vam ni kaj jasno, se obrnite na njega, jaz sem le usluž-
benec!« Obe z mamo zgroženi od tega pogovora obnemiva. 

Kaj takšnega človek ne bi pričakoval od mladinskega delav-
ca. Mladinski delavec naj bi bil prijazen, ustvarjalen, na-
ravnan k iskanju ekonomičnih in praktičnih rešitev ter da 
verjame v smiselnost dela tako z mladimi kot starejšimi. 
Mogoče pa le tisti dan ni bil prav motiviran. 

Mladinski center je neprofitna organizacija, ki vzpodbuja 
tako mlade kot starejše k socializaciji. Iz vsega meni ra-
zumljeno je, da vzpodbujajo upokojence, da se priključi-
jo na storitve podjetja Ansat d.o.o., šele potem se lahko 
udeležijo brezplačnega računalniškega tečaja. Letošnje 
leto naj bi bilo leto medgeneracijskega dialoga. V konkre-
tnem primeru bi prej rekla, da gre za medorganizacijski 
dialog, kako izkoristiti ugodno s koristnim na upokojencih!

Za kakšno manipulacijo in zavajanje gre, pa presodite 
sami …
 A. K. (naslov v uredništvu)

KRUH IN PECIVO

PO DOMAČE
Peka brez umetnih dodatkov

Franci Planinc

NAROČILA:
Založba Neviodunum, Trg Matije Gubca 3,

8270 KRŠKO,
tel.: 07 4905 780, mobi.: 040 634 783

faks: 07 4905 781,
e-pošta: zalozba@posavje.info

www.posavje.info

Cena: 25 €
Dostava na stroške založbe

040 634 783

SKOPICE – Dolga vrsta obce-
stnih hiš, za njimi gospodar-
ska in druga pomožna poslo-
pja, za katerimi se običajno 
skrivajo vrtovi in polja. To 
je tipičen primer panonske-
ga naselja, ki ga lahko opa-
zujete, če se nahajate v Kra-
jevni skupnosti Skopice. 

KS Skopice je s približno 400 
prebivalci ena manjših kra-
jevnih skupnosti v občini Bre-
žice, saj obsega samo dve 
vasi, pa še ti sta po krajevnih 
tablah sodeč združeni v eno, 
čeprav vsi krajani vedo, da je 
meja med Dolenjimi in Gore-
njimi Skopicami gasilski dom, 
ki je tudi vaško središče. Sko-
pice so »mlada« vas, saj se je 
lani rodilo deset novih vašča-
nov, poleg tega so skoraj pri 
vsaki hiši otroci, večina mla-
dih pa se po študiju vrne v 
svoj domači kraj. Kljub temu 
se lahko pohvalijo s sovašča-
nom, ki šteje že častitljivih 
92 let. 

Krajevna skupnost Skopice

Brez trgovine in gostilne, a kmalu z novo dvorano
Davor in Nataša Kalin, Jer-
nej Vegelj, Jože in Stane Ba-
škovič ter Mojca Tomše-Ži-
bert sestavljajo svet KS, ki mu 
v prvem mandatu predseduje 
Alenka Potokar Preskar, po iz-
obrazbi diplomirana vzgojite-
ljica predšolskih otrok, sicer 
zaposlena kot računovodkinja 
v zasebnem podjetju v Ljublja-
ni. Pravi, da je njihov največji 
cilj v tem mandatu nova dvora-
na. Zdajšnja, v kateri se odvi-
jajo prireditve, društvena sre-
čanja in seje sveta, je namreč 
dotrajana in brez ogrevanja. 
Vsa občinska sredstva večino-
ma porabijo za obratovalne 
stroške (obnovo avtobusne po-
staje, igrišča, poljskih poti). 
Osrednji krajevni dogodek je 
tradicionalno »prvomajanje« 
s postavljanjem mlaja, vaški-
mi igrami in kurjenjem kresa. 
Skopičani so dejavni tudi osta-
le dni v letu. Po dolgi zimi jih 
predrami tradicionalna otroška 
pustna povorka. Ker so gasil-
ske veselice pri nas že poča-
si pozabljene, je treba pouda-
riti, da na Skopicah še vedno 
ohranjajo to tradicijo. V vese-
lem decembru se vsako leto na 
Skopicah oglasi tudi Božiček, ki 
je lani obdaril 28 predšolskih 
otrok.

V KS sta najdejavnejši dve dru-
štvi. Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Skopice je bilo ustanovlje-
no daljnega leta 1933. Vsako 
leto organizirajo tekmovanje 
gasilskih trojk z avtocisterno 
– lansko je bilo že 14. po vr-

sti – in tekmovanje v mokro re-
ševalni vaji z vozili GVV-1, ki 
so ga lani organizirali tretjič. 
Člani PGD Skopice priskočijo 
na pomoč tudi ob nesrečah in 
naravnih katastrofah ter tako 
pokažejo, kaj zmorejo volja, 
nesebičnost in požrtvovalnost. 
Veliko mlajše je Športno dru-
štvo Skopice, ki je leta 2010 
praznovalo 25-letnico delova-
nja. Dejavni so praktično celo 
leto, saj prirejajo že omenje-
no »prvomajanje«, tradicional-
ne turnirje v nogometu, nami-
znem tenisu in šnopsu, pred 
kratkim so prvič izvedli turnir 
v namiznem nogometu, v sode-
lovanju s ŠD Krka iz Krške vasi 
organizirajo ogled smučarskih 
poletov v Planici, pripravlja-
jo pa tudi razne delovne akci-
je ob igrišču. Nekateri krajani 
so včlanjeni tudi v krajevno or-
ganizacijo Rdečega križa, ak-

tiv kmečkih žena, v sklopu po-
savskih društev pa so dejavni 
upokojenci, invalidi, izgnanci 
in ljubitelji jeklenih konjičkov.

Na Skopicah stojijo štiri kapeli-
ce – vaščani Dolenjih Skopic so 
lani praznovali 80-letnico svo-
je kapelice. »Pohvalila bi za-
vzetost krajanov, ki skrbijo za 
javne površine v kraju. Tudi ko 
se ozreš po dvoriščih, opaziš, 
da so ljudje delavni. Želim si 
še več medgeneracijskega dru-
ženja in predvsem pristnega 
sodelovanja z gasilskim dru-
štvom. Sicer pogrešamo trgo-
vino in gostilno, predvsem po-
zimi namreč manjka primeren 
prostor za druženje, pa tudi 
mladina se nima kam dati, zato 
upam, da bomo čim prej dobi-
li novo dvorano,« zaključi Po-
tokar Preskarjeva. 
 Rok Retelj

Alenka Potokar Preskar

Del Skopic so tudi »pruh« (hiše pod nivojem ceste) in uli-
ce, ki jim krajani pravijo kar »ulce«. V eni izmed njih se 
nahaja tudi star zazidan vodnjak.

posavske krajevne skupnostiprejeli smo

Zgradba, njeno gradnjo je 
omogočila mecenka Josipina 
Hočevar, je bila odprta 30. 
novembra 1899. Bolnišnica je 
bila ukinjena po 2. svetovni 
vojni, zatem pa sta v prosto-
rih objekta, ki se je nahajal 
na naslovu Gubčeva 20, nave-
dena ulica pa je bila kasneje 
preimenovana v Cesto krških 
žrtev 105, domovala zdra-
vstveni dom, ki je bil ukinjen 
na tem naslovu leta 1963, in 
dijaški dom do leta 1985.

Kot je 17. januarja na pred-
stavitvi publikacije povedala 
avtorica dr. Ivanka Zajc Ci-
zelj, arhivska svetnica iz Zgo-
dovinskega arhiva Celje, je 
bil dijaški dom prvotno usta-
novljen za potrebe nižje gim-
nazije, ki je leta 1945 nado-
mestila ukinjeno meščansko 
šolo. Kot je razvidno iz arhi-
vskega gradiva, je dijaški dom 
sicer prvotno deloval v stano-
vanjski stavbi na Trški Gori 
33, leta 1959 pa že kot Dija-
ški dom Videm - Krško na na-
slovu Gubčeva 20. Leta 1955 
je Okrajni ljudski odbor spre-
jel odločbo o ustanovitvi Di-
jaškega doma narodnega he-
roja Milke Kerin Krško, ki je 
bil namenjen dijaški mladini 
obeh spolov, ki je obiskovala 
nižjo gimnazijo, pri čemer so 
imeli prednost dijaki iz okraja 
Krško. Septembra 1957 je bila 
za potrebe razvijajoče indu-
strije ustanovljena Tehniška 
srednja šola Videm - Krško. V 

Vpogled v življenje dijaškega doma
KRŠKO - Mestni muzej Krško je v sodelovanju s krškim Mladinskim centrom in Zgodovinskim arhivom Celje 
izdal publikacijo arhivskih inventarjev o nekdanjem Domu Milke Kerin, ki je od povojnega obdobja, ura-
dno pa od leta 1951 pa do 1985, deloval v prostorih nekdanje deželne bolnišnice. Zgodovinskemu arhivu 
Celje je dokumentacijo za inventarno obdelavo in arhiviranje odstopil Šolski center Krško - Sevnica.

navedenem letu je bilo v di-
jaškem domu nastanjenih 35 
dijakov, v kasnejših letih pa je 
njihovo število strmo narašča-
lo. Tako je deset let kasneje v 
domu bivalo že 179 gojencev, 
pa čeprav naj bi bivalna kapa-
citeta zadostovala le 140 na-
stanitvam. 

Zgodovinskemu arhivu Celje 
je inventarje, to je 3,5 m raz-
lične dokumentacije za obde-
lavo in arhiviranje, odstopil 
Šolski center Krško - Sevnica 
v letu 2010. Kot je iz njih med 
drugim razvidno, je bila leta 
1955 za upravnico doma ime-
novana Martina Kočevar, naj-
dlje pa je dom, vse od od leta 
1959 pa do 1974, kot upravnik 
vodil Matko Matjan, nakar ga 
je za obdobje enega leta na-
sledil Franc Rakar, zatem pa 
ravnatelj Anton Šulc. V pro-
store izseljenega zdravstve-
nega doma se je za nekaj 
let vselila dvoletna sadjarska 
šola, ki je do tedaj delovala v 
Sevnici in je bila del Šolske-
ga centra Celje, sicer pa so v 
domu, predvsem v času pole-
tja, oddajali prostore tudi za 
nastanitev delovnih brigad, tu 
je potekala predvojaška vzgo-
ja ipd., v domu sta se naha-
jali tudi dve stanovanjski eno-
ti za zaposlene, po adaptaciji 
stavbe leta 1985 pa so prido-
bili tudi nekaj učilnic za po-
trebe Srednje šole Krško, ki je 
z novimi kapacitetami lahko s 
tem zagotovila dijakom eno-

izmenski pouk. Dijaški dom je 
z umestitvijo drugih dejavno-
sti zgubil prvotni pomen, za-
radi upada števila gojencev 
pa je bil po 35 letih delova-
nja v devetdesetih letih 20. 
stoletja ukinjen. 

Med zanimivostmi naj še iz-
postavimo, da je imel dija-
ški dom v celoti prehransko 
samooskrbo, saj so se za do-
mom nahajali vrtovi, ki so jih 
obdelovali gojenci in na kate-
rih so pridelali vso zelenjavo, 
vse do leta 1980 pa so goji-
li tudi prašiče, kokoši ipd. O 
tem priča nekaj ohranjenih je-
dilnih listov, iz osebnih listov 
gojencev in drugih zapisnikov 
pa je tudi razvidno, da za-
gotovljeni obroki kljub temu 
niso zadostili potrebam odra-

Avtorica publikacije, ar-
hivska svetnica dr. Ivanka 
Zajc Cizelj

ščajoče mladine, saj so se po-
javljale tudi kraje iz kuhinje, 
predvsem v večernih in nočnih 
urah, nekaj tatvin pa je dobi-
lo epilog celo na sodišču. Sicer 
pa so bili gojenci v osebnih li-
stih točkovani s pozitivnimi ali 
negativnimi točkami glede na 
opravljeno delo v domu in pri 
opravljanju poljedeljskih del, 
po funkciji, učnem uspehu, 
obnašanju ipd. V izdani pu-
blikaciji so navedeni tudi od-
lomki iz osebnih listov, dnev-
nikov vzgojiteljev, zapisnikov 
sej, pri čemer so zaradi zašči-
te osebnih podatkov imena in 
priimki obravnavanih dijakov 
izpuščena.

Nekdanji dijaški dom še da-
nes služi namenu mladih, saj 
je bila leta 2003 z ustanovi-
tvijo Mladinskega centra Kr-
ško vanj umeščena mladin-
ska dejavnost, s čimer, kot je 
dejal direktor MC Mitja Va-
lentinc, le-ta preko mladih 
še vedno ohranja zgodovin-
sko rdečo nit dejavnosti, ne 
glede na  celovito adaptaci-
jo objekta v minulem letu pa 
ostaja domala povsem enaka 
tudi zunanja podoba objek-
ta. Poleg Valentinca in avto-
rice Zajc Cizelj sta slušate-
lje predstavitve publikacije 
nagovorila v imenu Mestne-
ga muzeja kustosinja Alen-
ka Černelič Krošelj ter di-
rektor Zgodovinskega arhiva 
Celje dr. Borut Bategelj. 
 Bojana Mavsar  
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KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si

Novo bonitetno obdobje kartice Mercator Pika se začenja  
1. februarja, ko boste lahko ponovno z vsakim nakupom  
v prodajni mreži Mercator zbirali pike. 

Zbirajte lepe trenutkeDodatne informacije poiščite na www.mercatorpika.si 
ali pokličite brezplačno telefonsko številko 080 2 080.

Pike se vračajo!
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KRŠKO – Restavracija Štirica v krškem Mercatorjevem centru 
je bila 18. januarja prizorišče tradicionalnega županovega 
ponovoletnega sprejema upokojenih delavcev Občine Krško. 

Krška podžupanja z županskimi pooblastili Ana Nuša Somrak 
je zbrane seznanila z glavnimi aktivnostmi Občine v lanskem 

letu, predstavila pa je tudi načrte za leto 2012. Bivši ob-
činski delavci so imeli kasneje možnost za vprašanja in do-
datna pojasnila podžupanje, ki se je najdlje zaustavila pri 
vprašanjih glede izgradnje novega krškega bazena in obvo-
znice Leskovec. Prav tako je izdala, da bo po vsej verjetno-
sti v Krškem kmalu odprta še ena franšiza Tuša, za letošnji 
pust pa bodo na krško tržnico pripeljali tudi kurente. Po ura-
dnem delu se je srečanje nadaljevalo s skupnim kosilom in 
druženjem. Vsi prisotni so bili veseli, da so se po daljšem 
času spet srečali in obujali spomine na pretekla leta, ko so 
bili še dejavni v občinski stavbi in skrbeli za dobrobit celo-
tne krške občine. R. R.

Sprejem občinskih upokojencev

Sprejema se je udeležilo okrog 30 občinskih delavcev.

BREŽICE – 21. januarja je Prostovoljno gasilsko društvo 
Brežice – mesto pripravilo redni zbor članstva, na kate-
rem so poudarili, da vstopajo v 130-letnico delovanja, saj 
je bilo društvo ustanovljeno davnega leta 1882. Lani so iz-
vedli 25 intervencij ter dve gasilski vaji, letos pa jih čaka 
organizacija praznovanja častitljive obletnice. 

Predsednik društva Tomislav Galič je podal poročilo minule-
ga leta in dejal, da je bilo leto uspešno, za letošnje delov-
ne aktivnosti pa navedel, da si želijo nabaviti nekaj nujne 
gasilske opreme, redno bodo vzdrževali gasilska vozila, skr-
beli za urejene prostore in tudi okolico gasilskega doma ter 
se posvetili skrbi za podmladek. Izrazil pa je upanje, da ne 
bodo prikrajšani za finančna sredstva glede na recesijo, ki 
ji še ni videti konca. „Vendar je večkrat slišati, da smo ga-
silci steber družbe, zato upamo, da se tudi gasilcem bližajo 
boljši časi in s tem obenem tudi dvig kakovosti pri gasilskih 
intervencijah,“ je še dejal Galič, nato pa pojasnil, da so si 
praznovanje 130-letnice delovanja zamislili s posebno sve-
čano sejo, priložnostno razstavo in izdajo zgibanke. Povelj-
nik Zlatko Fišer pa je povedal, da so v lanskem letu opravili 
25 intervencij, od tega 14  tehničnih pomoči, devet pri po-
žarih, eno pri posredovanju vetroloma in eno črpanje vode. 
„Organizirali smo dve gasilski vaji s ciljem preveriti orga-
niziranost, opremljenost in usposobljenost operativne eno-
te ter sodelovali tudi na sektorski vaji. Trije naši člani so se 
udeležili in tudi uspešno zaključili usposabljanje za notra-
nje požare, t. i. vroči trening modul A,“ je še pojasnil Fišer. 
V nadaljevanju so v svoje vrste sprejeli nove člane, izvolili 
delegate za občni zbor brežiške zveze, potrdili pobratenje 
s čezmejnim društvom Mala Erpenja in najstarejšim članom 
društva podelili spominska priznanja.
 Marija Kalčič

Brežiški gasilci v jubilejno leto

Skupinska fotografija po uspešno izvedenem zboru članstva

Vabilo

KS mesta Krško vabi na zbor krajanov, ki bo

v četrtek, 9.2.2012, ob 17.00 uri

na Občini Krško v sejni sobi »A«

Na zboru krajanov bo predstavljen terminski plan izved-
be projekta »KREMEN«. Vse, ki vas karkoli zanima v zve-
zi z izvedbo projekta Kremen, vabimo, da se udeležite 
zbora krajanov. 

Vabljeni!

Jožica Mikulanc, l. r. 
predsednica Sveta KS mesta Krško

V 80-ih letih prejšnjega sto-
letja je bila po Strmeckiju 
na Polšci, v tedaj novorasto-
čem naselju na videmskem 
predelu Krškega, poimeno-
vana ulica, leta 1983 pa so 
v prostorih nekdanjega zdra-
vstvenega doma odkrili tudi 
bronasto spominsko ploščo s 
portretnim likom Maksa Str-
meckija, ki jo je izdelal kipar 
in medaljer Vladimir Štovi-
ček. S preselitvijo zdravstve-
ne dejavnosti na lokacijo 
Griča v letu 2003 je spomin-
ska plošča ostala v skladišču, 
na pobudo Združenja borcev 
za vrednote NOB Krško pa je 
ta ponovno umeščena v krški 
zdravstveni dom. 27. januar-
ja sta jo v avli doma odkrili 
Strmeckijeva sorodnica Bet-
ka Pogačar in Marinka Pre-
skar, dolgoletna članica ZB 
za vrednote NOB Krško.

Maks Strmecki, rojen 30. 
maja 1908 v Jenkovem pri 
Krminu, se je z družino pre-
selil v Krško med prvo sve-
tovno vojno. Po končani 

Ponovno odkrili obeležje Strmeckiju
KRŠKO - V mesecu juliju 1966 je bila na pročelju hiše na Cesti krških žrtev 19 v 
starem mestnem jedru Krškega (domačini so ji rekli Počivalškova hiša, kasneje 
pa je v objektu desetletja delovala prodajalna Železnina, op. p.), kjer je stano-
val absolvent medicine in eden izmed prvih organizatorjev narodnoosvobodilne-
ga boja proti okupatorju na območju Posavja - Maks Strmecki, njemu v spomin 
odkrita pravokotna, svetla kamnita plošča z okvirjem in vklesanim napisom.

osnovni šoli v Krškem je na-
daljeval šolanje na ljubljan-
ski Gimnaziji in zatem na Me-
dicinski fakulteti, ki pa je ni 
zaključil, saj se je po včla-
nitvi v Komunistično partijo 
Jugoslavije v letu 1928 po-
svetil delavskemu in revolu-
cionarnemu gibanju. Deloval 
je kot član Pokrajinskega ko-
miteja in SKOJ-a za Štajer-
sko, skrbel za ilegalni tisk, 
leta 1929 pa je postal sekre-
tar Pokrajinskega komite-
ja SKOJ za Slovenijo in član 
Pokrajinskega odbora KO za 
Slovenijo. Leta 1937 se je, 
po odsluženi sedemletni za-
porni kazni v Sremski Mitro-
vici zaradi komunističnega 
delovanja, kot absolvent me-
dicine zaposlil v krški bolni-

šnici. Kot je dejal ob odkritju 
spominske plošče predsednik 
ZB za vrednote NOB Krško 
Lojze Štih, je po Strmecki-
jevi zaslugi število članov KP 
tedaj tako naraslo, da je bil 
leta 1940 ustanovljen Okro-
žni komite KPS za Posavje. 
Po zlomu stare Jugoslavije 
je odšel v Ljubljano, kjer je 
postal član propagandne ko-
misije pri CK KPS. V partiza-
ne je odšel aprila 1942, 26. 
februarja 1943 pa je s štirimi 
soborci padel v zasedo v Do-
lenji Straži pri Novem mestu, 
kjer so težko ranjenega Ma-
ksa Strmeckija, s partizan-
skim imenom Rok, Italijani 
zajeli in ga po zverinskem 
mučenju ustrelili. 
 Bojana Mavsar

Betka Pogačar in Marinka Preskar ob odkritju Strmecki-
jeve spominske plošče

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

vabi na 
Valentinov ples,
v soboto, 11.02., 
ob 19. uri,
z ansamblom POTEP.

Rezervacije na številki: 
03 56 84 123
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SEVNICA – Čebelarji, ki so vključeni v sevniško Čebelar-
sko društvo, so se 21. januarja zbrali na rednem letnem 
občnem zboru. 

Po analizi dogajanj v 
društveni dejavnosti in 
čebelarjenju v letu 2011 
so zadovoljni z delom in 
donosi čebel ter da se ni 
nikjer v preteklem letu 
ponovila kužna bolezen 
čebelje zalege. Neko-
liko skeptični so v uči-
nek bio zdravila za zati-
ranje varoze, ki ga je v 
preteklem letu razdelje-
val Veterinarski inštitut. 
Tudi v finančnem pogle-
du se je stanje v dru-
štvu nekoliko izboljša-
lo, tako da je tekoče 
poslovanje okoli pozi-

tivne ničle. Želje za leto 2012 pa so poleg zdravih čebel čim 
manjša uporaba čebelam nevarnih fitofarmacevtskih sredstev 
v kmetijstvu na našem območju, obnova društvenega čebel-
njaka, strehe in fasade na čebelarskem domu ter žlebov, ki so 
jih neznanci iztrgali. Čebelarju Antonu Oblaku pa so za ve-
stno urejen čebelnjak in dejavnost v društvu podelili prizna-
nje Antona Janše III. stopnje. J. Levstik

KOSTANJEVICA NA KRKI – Tretja januarska sobota je v Ko-
stanjevici na Krki namenjena zdaj že tradicionalnemu pra-
zniku domačih kolin, ki ga prireja tamkajšnje Društvo do-
mače koline.

Društvo je posebnost ne le v posavskem, ampak tudi v slo-
venskem prostoru, saj neguje tradicijo nekoč priljubljenega 
zimskega praznika na slovenskih kmetijah – kolin, združuje 
pa ljubitelje in negovalce te tradicije od Šentjerneja do Bre-
žic. Člani društva so letos na ocenjevanje prinesli 62 vzor-
cev izdelkov. Za „elitno“ kategorijo veljajo krvavice, kjer je 
med 23 vzorci najvišjo oceno komisije v sestavi Peter Ver-
stovšek – predsednik, Alojz Zorič, Albert Lorbar, Jožef Pet-
kovšek in Stane Tomazin prejela krvavica Gregorja Marko-
viča iz Gorenjega polja. Nagrado za najboljšo mesenko si je 
prislužil Milan Janežič iz Škocjana, za najboljšo pečenico 
Franc Kovačič iz Šentjerneja, sicer predsednik društva, za 
najboljšo tlačenko Anton Vovko z Rateža, za najboljše ocvir-
ke pa Vida Petkovšek iz Leskovca. Letos so prvič ocenjevali 
tudi vzorce slanih potic. Med sedmimi vzorci sta ocenjevalki 
Cvetka Dvornik in Slavka Kuhar prvo mesto prisodili sirovi 
potici Mihaele Blatnik iz Ledeče vasi in riževi potici Slavice 
Kuhar z Malenc. Priznanja je ob predsedniku društva pode-
ljeval še župan Mojmir Pustoslemšek, prireditev, namenjeno 
tudi pokušini nagrajenih dobrot, pa je vodila Melita Skušek.
 P. Pavlovič

Praznik domačih kolin

Največkrat nagrajeni mojstri domačih kolin

Sevniški čebelarji zborovali

Podelitev priznanja čebelarju An-
tonu Oblaku (levo)

Pretekli konec tedna smo v Radečah gostili delegacijo pred-
stavnikov občine in direktorje nekaterih javnih zavodov iz Ve-
like Plane v Srbiji. Podžupanja v začasnem opravljanju funk-
cije župana Rafaela Pintarič in poslanec v DZ RS Matjaž Han 
sta s predstavniki občinske uprave, predstavniki občinskega 
sveta, krajevnih skupnosti in JZ KTRC Radeče goste spreje-
la v sejni sobi občine Radeče. Na kratko jim je predstavila 
Radeče, zgodovino in razvoj kraja, način delovanja lokalne 
skupnosti in institucije v kraju ter družbeno in kulturno do-
gajanje. Turizem in znamenitosti Radeč sta gostom predsta-

vili direktorica JZ KTRC Marija Imperl in sodelavka Dubravka 
Kalin. Gostje so bili navdušeni nad predstavitvami, promocij-
skim spotom in nad tem, kaj vse lahko vidijo na tako majh-
nem področju. V nadaljevanju je župan občine Dejan Šulkić 
predstavil Veliko Plano, ki ima skoraj desetkrat toliko pre-
bivalcev kot Radeče, 3 srednje in 8 osnovnih šol, mnoga str-
njena naselja v pretežno ravninskem svetu, njihove dosežke 

in tudi težave, s katerimi se srečujejo. Direktor Turistično 
športnega centra Mirko Tošić je povedal nekaj o njihovem 
delovanju in ponudbi, Ana Simović, direktorica Gledališča 
Masuka Velika Plana, pa je predstavila kulturno področje, 
pomembne kulturne dogodke in izpostavila Masukine dne-
ve, ki so na nek način povod za sodelovanje med občinama.
 
Pobudnik za sodelovanje je bilo Prosvetno društvo Vrhovo, 
katerega predstavniki so Veliko Plano obiskali v jeseni in po-
rodila se je ideja, da bi se občini povezali in sodelovali na 
področju kulture, turizma in mogoče še kako drugače. Mla-
dinska gledališka skupina PD Vrhovo je ob tej priložnosti pri-
pravila predstavo Hrup za odrom, ki jo imajo namen uprizo-
riti tudi na letošnjih Masukinih dnevih v Veliki Plani. Ogled 
premiere je bil le del programa, ki smo ga pripravili gostom. 
V soboto so si pod vodstvom Ferdinanda Barachinija ogle-
dali tekmovalno traso, ribiški dom na Hotemežu ter ribogoj-
nico. Sledil je ogled HE Vrhovo, cerkve na Brunku, na željo 
priznanega veterinarja dr. Radivoje Đurđevića tudi ogled 
kmetije Krajnc in seveda mlekomata. V nadaljevanju so si 
ogledali Gašperjev kostanj in v prijetnem ambientu kmetije 
Kišek poklepetali o načrtih za sodelovanje v turizmu. Sledil 
je ogled tovarne Radeče papir in še pozno kosilo pred zaslu-
ženim počitkom. Nedeljsko dopoldne so izkoristili za naku-
pe v Celju, obisk zaključili z domačim nedeljskim kosilom in 
ogledom kmetije Sinkovič. Gostje so se navdušeni nad doži-
vetji in polni novih idej popoldan vrnili domov. 

Občino Radeče obiskala delegacija 
iz Velike Plane iz Srbije

BIZELJSKO - Na god sv. Vincenca se na Bizeljskem tradicional-
no vinogradniki zberejo najprej pri maši v farni cerkvi, nato 
pa v vinogradu ob njej. Sv. Vincenc kot zavetnik vinogradni-
kov namreč vabi med trte k prvi rezi. Tako je 22. januarja  
po sveti maši domači župnik Vlado Leskovar zbrane povabil 
najprej k blagoslovu trte, kjer je navzoče pozdravil predse-

dnik domačega vinogradniškega društva Nino Ogorevc. Izra-
zil je upanje, da bo letos trta dobro obrodila in bo trgatev 
boljša kot lanska, ko je širše Bizeljsko prizadela uničujoča 
toča. Tudi zato ne smemo pozabiti, da ni vedno vse odvisno 
od nas, ljudi, ampak je potrebna v življenju tudi Božja po-
moč, je ob tem poudaril domači župnik. Po glasbenem uvo-
du Moškega pevskega zbora Bizeljsko so tudi domači ljudski 
pevci zapeli, nato pa v s soncem obsijanem hribčku pričeli s 
prvo rezjo, vendar so kaj kmalu že dobili tradicionalno ma-
lico - klobase, jajca in kruh. Pogostitev so pripravili tudi za 
vse zbrane, Lea Babič pa je presenetila še s slastno torto za 
vse navzoče.   S. V.

Prva rez ob sv. Vincencu 

Ljudski pevci so tudi vinogradniki.

Ocvirkijada poteka v organi-
zaciji Kulturnega društva Ža-
rek Dolenja vas, ki pritegne k 
sodelovanju lepo število ku-
harskih mojstrov iz domače 
krajevne skupnosti in tudi s 
širšega posavskega območja. 
Tako so zadnjo januarsko so-
boto dvorano v večnamen-
skem dolenjevaškem domu 
do zadnjega kotička napolni-
li bližnji in daljni obiskoval-
ci, ki so se naužili tudi zvrha-
ne mere kulturnega utripa.  
Program so oblikovali doma-
či ljudski pevci Ajda, domače 
pevke ŽePZ Prepelice, dram-
ska skupina Veseli oder, har-
monikarski Trio M, nastopi-
le so ljudske pevke Pušeljc 
iz Mozirja, z recitacijo pa 
Marinka Volčanšek in Vital 
Kortnik, humoristično noto 
je dodal Primož Razboršek, 
ki je v duetu z Jožetom tudi 
zaigral ter pomagal pri pove-

Ocvirkijada prerasla krajevne meje 
DOLENJA VAS – 28. januarja je v Dolenji vasi potekala že peta ocvirkijada, ki je tudi tokrat postregla s 
slastnimi ocvirkovimi dobrotami ter pestrim kulturnim programom.

zovanju Antonu Petroviču 
ter pri licitaciji prašičje gla-
ve Niku Bogoviču. Dolenje-
vaška ocvirkijada je znana po 
omenjenem prizoru licitira-
nja ter seveda po druženju in 
pokušini razstavljenega. 

Svoje izdelke je na ogled, 
ocenjevanje in pokušino pri-
spevalo 52 kuharskih inova-
torjev. Tričlanska komisija je 
izdelke ocenjevala glede na 
vloženo delo, videz in tudi 
aktualne družbene dogodke. 
Odločili so se, da je najbolj 
izviren izdelek Tajkuni in raja 
družine Bogovič, sledi Pujs iz 
ocvirkov Anice Savnik, gle-
de na izviren recept pa ajdov 
kolač Rozike Cizelj. V prvem 

letu prireditve je 43 ocvir-
kovih izdelkov prispevalo 32 
razstavljavcev, v drugem se 
je z 38 izdelki predstavilo 31 
kuharjev, v tretjem z 29 iz-
delki 22 razstavljavcev, lani 
pa je 35 izdelkov pripravilo 
28 razstavljavcev. Na vseh 
petih prireditvah so sodelo-
vale Karlina Arnšek, Sonja 
Bogovič, Rozika Cizelj, Mira 
Damjanovič, Zinka Derža-
nič, Zdenka Gorišek, Ire-
na Stergar, Marta Starec, 
Jana Sternad, Jožica Ster-
nad in Cilka Vodopivc. Letos 
je svoj kuharski izdelek pri-
spevala tudi krška podžupa-
nja s pooblastili županje Ana 
Somrak. 
 Marija Kalčič

Veseli oder je zbrane nasmejal s skečem o kolinah.

Ocvirkovi „tajkuni in raja“

STUDENEC – Ob koncu leta 2011 so 
se v organizaciji Rdečega križa Stu-
denec odpravili na obisk  v domo-
ve starejših občanov na Impoljci, 
v Loki in v Sevnici. Obiskali in skro-
mno obdarili so deset sokrajank in 
sokrajanov iz KS Studenec ter jim 
zaželeli zdravja in vse lepo v no-
vem letu. B. Janc/P. P.

Obiskali sokrajane v domovih
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V prostem času je rad z dru-
žino. Ne more pa brez špor-
tnih aktivnosti, kolesarje-
nja, poslušanja vseh zvrsti 
glasbe. Rad ima živali in iz-
lete v naravo. V 90-tih je 
tudi aktivno sodeloval v osa-
mosvojitvenih procesih, na 
kar je še posebej ponosen. 
Tokrat smo se pogovarjali z 
njim o njegovi kandidaturi 
in načrtih za Krško.

Kako vi vidite razvoj obči-
ne Krško?
Menim, da občina Krško po-
trebuje profesionalnega žu-
pana, ki bo v celoti vpet v 
ta prostor, poleg tega pa 
je kljub temu, da je bilo v 
preteklih letih narejeno ve-
liko dobrega,  potrebno vanj 
vnesti nove ideje in nove 
obraze ter razvoj zastaviti 
na drugačen način, vse za 
boljšo kakovost življenja za 
vse občane.

Občina Krško je velika, a 
krajevno precej razdro-
bljena. Kako nameravate 
povezovati različne kra-
jevne skupnosti?
V občini Krško imamo 16 
krajevnih skupnosti, ki ima-
jo svoje potrebe in zahte-
ve, hkrati pa predstavljajo 
svoje okolje in prispevajo 
k vsem sferam družbenega 
življenja. Veliko potreb je 
podobnih, nekatere krajev-
ne skupnosti pa imajo upra-
vičeno specifične potrebe in 
zahteve in tudi to je potreb-
no vzeti v zakup. Moja na-
loga bo, da te razlike pre-
poznam in po najboljših 
močeh rešujem. Skozi po-
govor se lahko reši marsikaj.

Kaj je osrednja točka vaše-
ga programa?
Osrednja točka programa 
je razvoj gospodarstva, kar 
nam narekuje slaba gospo-
darska situacija in narašča-
nje nezaposlenosti. Poma-
gati je potrebno tako vsem 
tistim, ki že danes ustvarja-
jo, kot tistim, ki se za pod-
jetništvo šele odločajo in 
pričakujejo jasen signal, da 
so v našem okolju zaželeni. 
Z zagotavljanjem stanovanj-
skih in zaposlovalnih pogo-
jev mora občina preprečiti 
beg možganov in uporabiti 
znanje domačih ljudi, z na-
črtnim urbanizmom pa me-
stom in vasem dati potreben 
zgled. Ni dovolj, da imamo 
poslovno-gospodarske cone, 

če v njih ni ničesar. Preve-
triti bo potrebno marsikaj 
tega, pregledati smotrnost 
projektov, morda postaviti 
drugačne prioritete. 

Katere projekte podpira-
te oziroma kaj bodo pred-
nostne naloge vašega man-
data?
Brez tega, da imajo ljudje 
delo, za katerega so po-
šteno plačani, pač ne gre. 
Zato poudarek na razvoju 
vseh vrst gospodarstva. Ne 
gre se zanašati samo na dr-
žavna in ostala sredstva, za-
gotoviti je potrebno prihod-
ke tudi iz našega, domačega 
okolja. Enakomeren razvoj 
vseh predelov občine, ka-
kovostna vodo-oskrba, ure-
ditev mestnega in tranzi-
tnega prometa z izgradnjo 
drugega mostu, peš most 
čez Savo, tržnica, … Goto-
vo so tu še potrebe po boljši 
cestni infrastrukturi, kultu-
ra, šport in ostalo. Pregle-
dati bo potrebno tudi raz-
mere v javnih zavodih in 
podjetjih v lasti občine. O 
nekaterih projektih se govo-
ri že dolgo, predolgo časa. 
Za mesto Krško so to pro-
jekti nove knjižnice, pa ba-
zena, ki je v Krškem že bil, 
a je doživel neslavno usodo. 
Sprašujem se, ali je bilo v 

preteklosti stor-
jenega dovolj 
za rešitev na-
stale situacije, 
predvsem pa, 
ali je obstajal 
resen in iskren 
namen dati me-
stu in občanom 
to, kar jim pri-
pada. Seveda je 
v trenutni go-
spodarski situ-

aciji težko napovedati iz-
hod. Porabili bomo lahko 
samo toliko, kolikor bomo 
imeli. Zadolževanje ni več 
mogoče, vendar, kjer je vo-
lja, je tudi pot.  

Imate morda poseben pro-
gram na področju kmetij-
stva? Zakaj menite, da je 
potrebno kmetijstvo še po-
sebej izpostaviti?
Vprašanje Krškega polja in 
ostalih kmetijskih obmo-
čij je treba izpostaviti.  Po-
membno je, da se v obči-
ni Krško odločimo, ali bomo 
naše občane (kmete, kme-
tijska gospodarstva) vzpod-
bujali v njihovi dejavnosti, 
ali bomo na teh območjih 
odpirali poslovne cone, ki 
jih lahko morda umesti-
mo tudi drugje? Zavedam 
se pomembnosti samooskr-
be, tudi ekološko pridelane 
hrane. Najti moramo način, 
kako domačo hrano pripe-
ljati v vrtce, šole, na tržni-
co.

Kako bi kot župan še lah-
ko olajšali življenje Krča-
nov in Krčank? V Krškem 
je občasno problematičen 
gost promet, pomanjkanje 
prostora v vrtcih,  domo-
vih za ostarele …
Potrebne so določene ure-
ditve prometa, pri čemer 
bo imel pomembno vlo-
go drugi most. Če bi se po-
kazala potreba, bi uvedel 
tudi medkrajevne avtobu-
sne povezave in brezplač-
ni mestni avtobus. Menim, 
da ima prihodnost tudi ide-
ja o peš mostu preko Save. 
Zagotoviti je potrebno do-
volj mest v vrtcih, razmi-
sliti o zagotavljanju doda-
tnih kapacitet v domovih za 

ostarele, predvsem pa ena-
komeren razvoj in enako-
merna obravnava vseh pre-
delov občine. O bazenu in 
knjižnici sem že govoril, tu 
so še športniki, kulturni de-
lavci, društva in posamezni-
ki, zavodi, … in na vse osta-
le, ki sooblikujejo družabno 
in družbeno življenje v naši 
občini. In ne pozabimo, da z 
nami živijo tudi naše živali, 
ki so tudi potrebne skrbne 
obravnave. Žal je bilo na to 
temo v zadnjem času slišati 
kar nekaj slabih novic tudi 
iz naše občine. Ne smemo 
dovoliti, da govorimo o nad-
standardu, nekateri naši ob-
čani pa nimajo zagotovljene 
niti osnovne infrastrukture, 
kot so ceste, neoporečna 
pitna voda in še kaj.  

Kaj pa področje energeti-
ke in projektov, ki se bodo 
izvedli oziroma se že izva-
jajo? Na primer vaše mne-
nje o gradnji drugega blo-
ka NEK, glede izgradnje 
odlagališča za radioaktivne 
odpadke, izgradnja hidro-
elektrarne na spodnji Savi?
Podpiram čimprejšnje do-
končanje projektov na po-
dročju energetike (varno 
odlagališče NSRAO, HE na 
spodnji Savi), čas za pogo-
vore o gradnji drugega blo-
ka pa pride potem, ko bodo 
rešena vsa vprašanja gle-
de obstoječega bloka. Ne 
predstavljam si, da bi se ta-
kšne odločitve sprejemale 
mimo naših občanov. Zavze-
mal se bom tudi, da Sklad 
za razgradnjo NEK ostane 
v Krškem in da se zbrana 
sredstva porabljajo strogo 
namensko in pregledno.

Občina Krško je precej za-
dolžena. Kako namerava-
te rešiti oziroma reševati 
finančno situacijo?
Finančna situacija je zelo 
resna, ob zadolženosti 23 
mio € je občina skoraj pred 
bankrotom. Občinski prora-
čuni so zadnjih 13  let zna-
šali približno pol milijarde 
evrov, občina se je sko-
zi leta zadolžila do zgornje 
dopustne meje, kar pome-
ni, da je vsak polnoletni ob-
čan naše občine na ta račun 
zadolžen za več kot 1000 €.  
Kdo bo plačeval te dolgo-
ve? Naša svetniška skupi-
na v občinskem svetu se je 
vseskozi zavzemala za real-
ne proračune, bili smo pro-
ti zadolževanju, vendar naši 
predlogi niso bili upošteva-
ni. Tudi zaradi tega bo po-
trebno vse odhodke občine 
skrbno načrtovati in nadzi-
rati ves denarni tok do do-
baviteljev. Potrebno bo po-
iskati vse notranje rezerve, 
poceniti drage projekte. 
Nisem prepričan, da so bili 
dosedanji projekti peljani 
najbolj racionalno in goto-
vo bo treba dati priložnost 

še komu drugemu, ne samo 
aboniranim na občinska 
sredstva do sedaj.  

V Krškem je žal, tako kot 
drugod po Sloveniji, v za-
dnjih letih narasla nezapo-
slenost. Kaj boste naredili 
na področju zaposlovanja?
Stopnja brezposelnosti je 
skrb vzbujajoča. Storil bom 
vse, da bodo ljudje imeli 
delo, pri tem pa bo najprej 
potrebno ustvariti pogoje za 
vse ki se že ali pa se želijo 
ukvarjati s podjetništvom, 
obrtništvom, kmetijstvom, 
turizmom, … Novi trgovski 
centri, ki so za potrošnike 
iz vidika konkurence dobri, 
v njih pa ni mogoče zasle-
diti domačih proizvodov, ne 
prinašajo bistveno veliko no-
vih delovnih mest in dodane 
vrednosti. V povezovanju z 
Uradom za delo in izobraže-
valnimi institucijami bo po-
trebno iskati primerne reši-
tve. Ob tem se tudi postavlja 
vprašanje, kakšen odstotek 
delovnih dovoljenj tujcem 
je za naše okolje primerno.

Zakaj ste se odločili za kan-
didaturo?
Prišel je čas, da se nekate-
re stvari spremenijo. Zgo-
dovina je pokazala, da 
spremembe ustvarjajo na-
predek, ta pa v končni fazi 
vpliva tudi na boljšo kako-
vost življenja vseh, ki pre-
bivamo v tem okolju. Moj 
program je bil napisan pre-
udarno, vključuje ideje in 
potrebe naših občank in ob-
čanov, podjetnikov, kmetov, 
mladih in starejših, iz vseh 
predelov naše občine. Velja-
vo mu je dala tudi ekonom-
ska in pravna stroka. Situa-
cija v občini je preresna, da 
bi se novih nalog lotili polo-
vičarsko.

Zakaj naj Krčani in Krčan-
ke volijo prav vas? Katere 
so tiste lastnosti, zaradi 
katerih menite, da bi žu-
pansko funkcijo opravlja-
li bolje od drugih kandida-
tov?
Nalog in izzivov je veliko, v 
vseh pa se odražajo ljudje 
in njihove potrebe, pa naj 
gre za skrb za šolajoče otro-
ke in mladino, mlade druži-
ne, našo generacijo in se-
veda starejše, ki so v veliko 
primerih pomoči najbolj po-
trebni. Kot ekonomist imam 
odgovore na vprašanja da-
našnjega časa, vso poklic-
no pot pa delam z ljudmi 
in za ljudi. Slovenska de-
mokratska stranka, kate-
re član sem, je že dokaza-
la, da znamo in zmoremo. 
Znanje, izkušnje, neobre-
menjenost, hkrati pa pri-
pravljenost delati za sku-
pno dobro, mi niso tuje. Le 
tako bomo prestavili stvari 
naprej. Za dobro vseh!
 N. Č.

Cvetko Sršen je diplomirani ekonomist, ki je osnovno šolo obiskoval na Blanci, srednjo pedagoško gimnazijo pa v Celju. Je po-
ročen in oče dveh hčera. Starejša hči Samantha je kandidirala za poslanko na tokratnih predčasnih državnozborskih volitvah v 
Krškem in dosegla najboljši rezultat. Mlajša obiskuje tretji letnik klasične gimnazije v Novem mestu in želi delati na medicin-
skem področju. Cvetko z družino že 20 let živi v Volovniku. 25  let je zaposlen pri Pošti Slovenije, zadnja leta kot direktor po-
slovne enote Novo mesto, kjer vodi skoraj 500 zaposlenih, kar zahteva veliko energije in znanja. Nekaj let je služboval tudi 
na krški pošti, tako da ima tudi po tej strani veliko znancev in prijateljev tudi Krčanov. Drugi mandat je član občinskega sveta 
Občine Krško, v prejšnjem mandatu pa je bil tudi podžupan Občine Krško.

Cvetko Sršen: »Ne smemo govoriti o nadstandardu, 
medtem ko nekateri naši občani nimajo 

zagotovljene niti osnovne infrastrukture.«

Cvetko Sršen

Naročite jo preko telefona 
na 040 634 783 

ali preko el. pošte na 
zalozba@posavje.info

Cena: 25 evrov, 
trda vezava, 118 strani.

„Kruh 
pečem že od 

malega, naučila me je 
moja mama. Ampak ta knjiga 
je dober primer, da se človek 
mora celo življenje učiti in da 

nikoli ni prepozno, da znate 
speči dober kruh.“ 
Renata iz okolice 

Tržišča 

„Včasih pač res ne 
veš, kaj bi bilo pravo darilo... Tole knjigo lahko recimo podarim tistim, ki so mi blizu in tudi tistim, s katerimi se redkeje vidimo 
– vsi so je veseli!“
Berta iz Krškega 

Knjige 
iz Posavja

Naročila:
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info

Dostava 
na stroške založbe
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vem bregu pa se bodo pre-
nesle še v leti 2013 in 2014.

Več težav je pri zadnjih dveh 
elektrarnah v spodnjesavski 
verigi, HE Brežice in HE Mokri-
ce. Državni prostorski načrt za 
brežiško HE se zaradi zastojev, 
povezanih z umeščanjem Na-
ture 2000 na to območje in is-
kanjem soglasja sosednje Hr-
vaške, sprejema že šesto leto, 
je poudaril Galeša, zato je re-
sno ogrožen končni rok izgra-
dnje verige v skladu z oktobra 
lani sprejetim novim zako-
nom o energetskem izkorišča-
nju spodnje Save – leto 2016. 

SEVNICA, KÖLN - V sevniškem Stillesu so letošnje sejemske 
predstavitve pričeli z razstavljanjem na enem izmed najve-
čjih pohištvenih sejmov v Nemčiji - sejmu Imm Cologne, ki 
je potekal v Kölnu od 16. do 22. januarja. Mednarodni javno-
sti so predstavili aktualno ponudbo in številne novosti, tako 
na področju opremljanja hotelov in gostinskih objektov kot 
na področju opremljanja doma. V času od 11. do 15. febru-
arja bodo razstavljali tudi na mednarodnem sejmu Interga-
stra v Stuttgartu, so sporočili iz Stillesa.

Stilles na mednarodnem 
pohištvenem sejmu v Kölnu

Stillesov razstavni prostor na sejmu v Kölnu

Na delovnem srečanju na se-
dežu Infre v Leskovcu pri Kr-
škem so potek izgradnje veri-
ge hidroelektrarn na spodnji 
Savi ministru Žarniću pred-
stavili direktor Infre mag. 
Vojko Sotošek, direktor 
družbe HESS Bogdan Barbič 
in predsednik Odbora za HE 
na spodnji Savi Niko Gale-
ša. Sotošek je povedal, da so 
v Infri po uspešno zgrajenih 
akumulacijskih bazenih za 
HE Boštanj in HE Blanca gra-
dnjo akumulacijskega bazena 
pri HE Krško začeli z zamu-
do poldrugega leta, a so dela 
zdaj v polnem teku in če ne 
bo nepredvidenih zapletov, 
bo bazen urejen v pogodbe-
nem roku, to je konec maja 
2012. To bo energetikom, ki 
medtem zaključujejo monta-
žo prvega agregata, do maja 
pa bodo elektrarno pripravili 
za uporabo, omogočilo zače-
tek testiranja opreme, a le v 
primeru, če bo Agencija RS za 
okolje zagotovila vodno do-
voljenje, je povedal Barbič. 
Sotošek je dodal še, da bodo 
po izgradnji bazena nadalje-
vali še z dvigom kote ceste 
Brestanica – Krško na desnem 
bregu Save, ureditve na le-

Žarnić: Ne pričakujte več razkošja
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Javno podjetje Infra d.o.o., ki gradi vodno ter drugo državno in lokalno infra-
strukturo na območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala spodnje Save, je 24. januarja obi-
skal minister za okolje in prostor prof. dr. Roko Žarnić. Med drugim je obljubil, da bo poskušal še v 
mandatu vlade v odhajanju zaključiti že šest let trajajoč postopek sprejemanja državnega prostorskega 
načrta za HE Brežice.

Da bi ta rok dosegli, bi morali 
DPN za HE Brežice sprejeti še 
v prvi četrtini letošnjega leta, 
DPN za HE Mokrice pa v drugi 
polovici leta, je dejal Galeša, 
minister Žarnić pa je zagoto-
vil, da bo poskušal še v manda-
tu te vlade, če bo res delovala 
še do 20. februarja, uredbo o 
DPN spraviti skozi vladno pro-
ceduro, saj se bo sicer, ob na-
stopu nove vlade, postopek 
zagotovo zavlekel še za nekaj 
mesecev. Kot je znano, bo v 
skladu z omenjenim zakonom, 
katerega pobudniki so bili po-
savski poslanci Andrej Vizjak, 
Franc Bogovič in Matjaž Han, 
vir za izgradnjo infrastruktu-
re ob zadnjih dveh elektrar-
nah poleg vodnega sklada, ki 
ne zadošča več, še podnebni 
sklad, ki se bo začel polniti pri-
hodnje leto. Sotošek je sicer 
poudaril, da je finančna kon-
strukcija za celotno investicijo 
pri HE Krško zaprta in da ima-
jo zagotovljena tudi že sred-
stva za nakup zemljišč za gra-
dnjo HE Brežice. 

Žarnić je povedal še, da je 
kot gradbenik zadovoljen 

predvsem, ko se projekti za-
ključujejo, zlasti tako ve-
liki, kot je 700-milijonski 
projekt spodnjesavskih hi-
droelektrarn. Prepričan je, 
da je Pahorjeva vlada pri-
pravila nastavke za dokonč-
no protipoplavno zaščito ce-
lotnega Posavja do leta 2016, 
opozoril pa je, da jih bo po-
trebno še uskladiti z napo-
vedmi radikalnega rezanja 
državnega proračuna, ki ga 
napoveduje verjetna bodo-
ča koalicija. „Ne pričakujte 
razkošja, kot ste ga bili vaje-
ni v preteklosti,“ je dejal in 
ob tem posebej omenil gra-
dnjo kolesarskih stez, ki po 
njegovem mnenju ne sodijo v 
okvir državnega financiranja 
infrastrukture ob hidroelek-
trarnah. Na vprašanje, kaj 
pomeni vstopanje Hrvaške 
v Evropsko unijo za pogaja-
nja glede umeščanja zadnjih 
dveh elektrarn in končni rok 
protipoplavne zaščite Posav-
ja, pa je odgovoril, da v tem 
ne vidi razlogov za zaskrblje-
nost in da je to lahko za ta-
kšne projekte le dobrodošlo.

 Peter Pavlovič

Udeleženci sestanka z ministrom Žarnićem na sedežu pod-
jetja Infra

Prof. dr. Roko Žarnić

NOVO MESTO – Uprava družbe Krka je predstavila prodajne 
rezultate družbe in skupine Krka ter predhodni nerevidirani 
čisti dobiček družbe Krka za leto 2011. V družbi Krka so pro-
dali za 957,6 milijona evrov izdelkov, kar je za 3 % več kot 
v letu 2010. Prodaja skupine Krka je znašala 1.075,6 milijo-
na evrov in je bila od prodaje v letu 2010 večja za 6 %. Čisti 
dobiček družbe Krka na osnovi predhodnih nerevidiranih iz-
kazov bo predvidoma dosegel 150 milijonov evrov, čisti do-
biček skupine Krka pa predvidoma načrtovano vrednost 162 
milijonov evrov. Nerevidirani računovodski izkazi skupine in 
družbe Krka za leto 2011 bodo objavljeni v začetku marca.

Poslovanje Krke v letu 2011

GZS Območna zbornica Posavje, Krško 
s partnerji v projektu objavlja

RAZPIS ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE POSAVJA 2011

RAZPIS
za zbiranje prijav za podelitev priznanj in diplom

inovacijam v posavski regiji za leto 2011

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, pod-
jetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji 
ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne zbor-
nice Posavje, Krško. 

Predmet razpisa so inovacije, definirane v skladu s pravili OECD 
kot sledi:
• inovacija je proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali 

storitev oziroma proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček; 
• novi izdelki, postopki in storitve;
• vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, fi-

nančnih in gospodarskih aktivnosti;
• temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kom-

binacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki 
ga je pridobilo podjetje.

Merila za dodelitev priznanj (inventivnost, gospodarski rezul-
tati, trajnostni vidik) so podrobneje opredeljena v razpisu oz. 
razpisni dokumentaciji.

Rok za prijavo na razpis je petek, 6. april 2012. Prijave se pošlje-
jo na naslov GZS Območna zbornica Posavje, Krško, s pripisom 
»Ne odpiraj – razpis za inovacije«, Bohoričeva 9, 8270 Krško ali 
v elektronski obliki na naslov oz.posavje@gzs.si .
Podelitev odličij bo v torek, 5. junija 2012. 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani:
http://www.gzs.si/slo/regije/oz_posavje/52928 

Brezplačna delavnica
KAKO USPEŠNO PRIPRAVITI 

IN PRIJAVITI INOVACIJO NA RAZPIS 
IN IZMENJAVA DOBRIH PRAKS

V okviru letošnjega razpisa za zbiranje prijav za podelitev pri-
znanj in diplom inovacijam posavske regije za leto 2011, bomo 
organizirali brezplačno delavnico, s katero želimo predstaviti 
način, kako uspešno pripraviti in prijaviti inovacijo na razpis in 
predstavili dobre prakse vezane na inovativno dejavnost.

Komisija Gospodarske zbornice Slovenije za inovacije je v lan-
skem letu uvedla tudi nekaj sprememb, predvsem pri merilih 
za ocenjevanje.
Kot pri vsaki vlogi na razpis je tudi tukaj pomembno, da pri-
javitelj razume kriterije in merila za ocenjevanje ter pripravi 
vlogo v skladu z njimi.

Delavnico bo vodila Simona Rataj, vodja projekta inovacij na 
GZS, ki bo predstavila razpis, pravilnik in merila za ocenjevanje 
vlog. Na delavnici bodo prisotni tudi predstavniki Ocenjevalne 
komisije za inovacije, ki bodo odgovorili na vsa vaša vprašanja, 
Brezplačna delavnica bo v torek, 6. marca 2012, ob 13. uri v 
predavalnici GZS Območne zbornice Posavje, Bohoričeva 9, Kr-
ško.

Vabimo vse prijavitelje, tudi tiste, ki še razmišljajo in so v dvo-
mih ali je njihova inovacija primerna za prijavo ali ne.
Prijavnica za brezplačno delavnico je objavljena na spletni strani: 

http://www.gzs.si/slo/regije/oz_posavje/56878 

Medijski sponzor projekta 

 že od 15. decembra 1997

VABLJENI
na

ZAKLJUČNO SLOVENSKO – HRVAŠKO 
TISKOVNO KONFERENCO PROJEKTA

BOGASTVO PODEŽELJA 
V SKUPNI TURISTIČNI PONUDBI

Pot medičarstva in lectarstva 
med Krškim in Zagrebom

v torek, 14. februarja 2012,
večnamenska dvorana, Mestni muzej Krško 

Program dogodka:

• ob 17.00 skupna slovensko-hrvaška zaključna tiskovna kon-
ferenca s predstavitvijo rezultatov projekta in predstavitvi-
jo brošure Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Za-
grebom, 

• ob 18.00 premierno predvajanje krajšega predstavitvene-
ga filma o dediščini medičarstva in lectarstva skupnega čez-
mejnega območja.

Vstop je prost. Prijazno vabljeni.

Operacija je sofinancirana v okviru Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013.
Projekt podpirajo tudi vse posavske občine.

KNJIGE IZ POSAVJA LAHKO KUPITE TUDI V:
• NEVIODUNUM , (Hotel City) Trg Matije Gubca 3, KRŠKO 
• Prodajna galerija AMBIENTA, CKŽ 44, KRŠKO
• DARILA DON, Cesta prvih borcev 16, BREŽICE
• Lekarna pod Svetim Rokom, Drožanjska 68, SEVNICA
• Papirnica in knjigarna, Trg Svobode 1, SEVNICA

NAROČILA:
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info
www.neviodunum.si

Od 23. 1. do vključno 6. 2. so v prostorih nekdanje zbiralnice 
mleka na Mrtvicah in v Upravni enoti Krško razgrnjeni elaborati 
obstoječega stanja zemljišč, njihovega vrednotenja in idejne za-
snove ureditve na komasacijskem območju Mrtvice. Za komasa-
cijsko območje Brege so elaborati razgrnjeni v istem časovnem 
obdobju v prostorih gasilskega doma na Bregah in v Upravni enoti 
Krško. V času razgrnitve elaboratov komasacijski udeleženci z la-
stnoročnim podpisom na izkazu zemljišč potrdijo, da se strinjajo 
s podatki, ali pa podajo pisne pripombe in predloge. 

Javno razgrnjeni elaborati
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Večnamenska športna dvora-
na Brežice nadaljuje z udar-
nimi prireditvami – v Brežice 
prihaja košarkarski spektakel, 
finalni turnir pokala Spar. Od 
16. do 19. februarja bo parket 
nove večnamenske športne 
dvorane v Brežicah prizori-

šče bojev najboljših sloven-
skih košarkarskih ekip za po-
kal Spar. Na finalnem turnirju 
se bodo pomerile ekipe klu-
bov Krka, Union Olimpija, He-
lios Domžale, Zlatorog, Elek-
tra Šoštanj, Geoplin Slovan, 
Maribor Messer in Šentjur. 

25. januarja je župan občine 
Brežice Ivan Molan v Ljubljani, 
na sedežu podjetja Spar Slove-
nija, sodeloval pri žrebu parov 
četrtfinala finalnega turnirja 
pokala Spar, ki bo 16. do 19. 
februarja 2012 v Brežicah. Na 
žrebu so bili prisotni tudi pred-

stavniki vseh klubov, ki so se 
uvrstili na finalni turnir.

Vsi ljubitelji športa vablje-
ni k ogledu finalnih tekem 
za pokal Spar! Več o poka-
lu Spar si lahko ogledate na 
www.kzs.si. 

Učenci OŠ Brežice so skupaj z mentorico turističnega krož-
ka Darjo Kalin obiskali Občino Brežice in se s podžupanjo 
Patricio Čular pogovarjali o načrtih za razvoj turizma v 
mestnem jedru, o promociji, pa tudi o gradnji hidroelek-
trarne ter možnostih za turizem.

Na OŠ Brežice že nekaj let deluje turistični krožek, kjer učen-
ci višjih razredov OŠ med letom raziskujejo in zbirajo gra-
divo za izdelavo turistične naloge v sklopu projekta Turiz-
mu pomaga lastna glava. V letu 2011 je turistični krožek OŠ 
Brežice na turistični tržnici v Novem mestu prejel zlato pri-
znanje za turistično nalogo Zajla kamp ob Krki, za letošnje 
leto pa pripravljajo nekaj na temo alternativnega turizma v 
mestu, s poudarkom na povezavi južnega dela mesta z me-
stnim jedrom – Hotel Most Brežice. 

http://www.osbrezice.si/images/stories/datoteke/jani/
zajlakamp.pdf

http://www.turisticna-zveza.si/OgledProjektov.php?id=11

Občina Brežice v skladu z določili četrtega odstavka 22. 
člena Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladin-
ski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št.: 94/11) 
objavlja

JAVNI POZIV

za podajo predlogov za imenovanje 
predstavnika uporabnikov oziroma 

zainteresirane javnosti v Svet Zavoda za 
podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Pogoji za kandidate, način podaje predlogov in ostale 
podrobnosti poziva se nahajajo na spletni strani Občine 
Brežice www.brezice.si, rubrika »Sporočila za javnost«.

Rok za podajo predlogov je 16. februar 2012 do 15.00 
ure v sprejemni pisarni občine (soba št. 1). Na pošti od-
dane vloge morajo imeti na kuverti poštni žig z datu-
mom: 16. 2. 2012. 

Vljudno vabljeni k sooblikovanju dejavnosti Zavoda za 
podjetništvo, turizem in mladino Brežice, katerega po-
slanstvo je zagotavljanje pogojev za trajno in nemote-
no izvajanje dejavnosti podjetništva, turizma ter dejav-
nosti za mlade na območju občine Brežice.

 Ivan Molan, l.r.
 Župan občine Brežice

Župan Ivan Molan je po do-
brodošlici duhovnikom pred-
stavil usmeritve proračuna 
Občine Brežice za leti 2012 
in 2013 ter predstavil na-
črt Občine za prihodnje ob-
dobje. Strinjali so se, da 
se materialna stiska ljudi v 
občini ob gospodarski kri-
zi poglablja, takšne so tudi 
izkušnje duhovnikov, ki sode-
lujejo s humanitarno organi-
zacijo Karitas (ta poleg Rde-
čega križa pomaga ljudem v 
stiski). 
V imenu duhovnikov je spre-
govoril naddekan in brežiški 
župnik Milan Kšela. Dejal je, 
da je sodelovanje med Obči-
no in duhovniki korektno in 
uspešno. Opozoril je na ve-

dno večje stiske ljudi in iz-
razil prepričanje, da lahko 
le medsebojna pomoč in do-

bri človeški odnosi prinesejo 
rešitev za prihajajoča leta. 
Pastoralno leto 2011/2012 je 

leto socialne pravičnosti pod 
geslom Pravičnost v ljubezni, 
je še dejal naddekan in izpo-
stavil Slomškovo leto, v spo-
min na 150. obletnico smrti 
blaženega škofa Antona Mar-
tina Slomška, ki je del življe-
nja preživel na Bizeljskem. 
Srečanja z županom so se 
udeležili naddekan Milan 
Kšela (župnija Brežice), Jože 
Turk (župnija Pišece), Janez 
Zdešar (župnija Velika Doli-
na), Franc Rataj (duhovni 
pomočnik v župniji Dobova), 
mag. Janez Žakelj (župnija 
Cerklje ob Krki), Jože Pacek 
(župnija Čatež ob Savi), An-
ton Trpin (Šentjernej), Jože 
Špes (Brestanica), Franc No-
vak (Sv. Križ – Podbočje).

Tradicionalno srečanje župana z duhovniki

»Vsi delujemo za dobro istih ljudi«
V januarju se duhovniki, ki delujejo na področju občine Brežice, srečajo z županom občine Brežice Iva-
nom Molanom in njegovimi sodelavci. Vsakoletno srečanje je priložnost za pogovor o dosedanjem delu in 
načrtih za prihodnost, letos so velik del pogovora namenili socialnim stiskam ljudi in možnostih pomoči.

Za zmago se bodo borili v Brežicah

Podžupanja Patricia Čular z 
učenci turističnega krožka o 
turizmu v Brežicah

Vabilo
 Slavnostna prireditev v počastitev

slovenskega kulturnega praznika

ponedeljek, 6. februarja 2012, ob 19. uri 
dvorana Prosvetnega doma Brežice

vstop prost

Povezovanje prireditve Vesna Kržan
 

Priložnostni program

 

Vsebinska zasnova in organizacija prireditve: ZKD Brežice, zanjo Lučka Černelič, predsednica 
Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice, E: info@zkd-brezice.si

Soorganizator in tehnična izvedba prireditve: JSKD Območna izpostava Brežice, zanjo Simona Rožman Strnad, koordinatorka območne izpostave
Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice, T: 07 4990 650, 031 473 224, E: oi.brezice@jskd.si

Oblikovanje: Simona Rožman Strnad, Tisk: Utrip Brežice, d. o. o.

Volilna kampanja ali Nekdo te mora imeti rad
sladko kisla komedija v živih barvah

Žaba Gleda&išče
 

Podelitev Prešernovih priznanj in odličij  
Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2011

Slavnostni nagovor

Ana Mamilovič
filozofinja in likovna ustvarjalka

V občini Brežice se kar vrstijo visoki jubileji občank in občanov 
– tako je župan občine Brežice Ivan Molan obiskal in voščil obi-
lo zdravja jubilantu Štefanu Grahku iz Brežic. Da je bilo pra-
znovanje rojstnega dne še toliko bolj veselo, je poskrbel vnuk 
Sašo, ki je dedka Štefana presenetil z diplomo.

Gospod Štefan Grahek se je rodil 7.12.1921 in se že zgodaj od-
ločil za poklicno pot tapetniškega mojstra. Pred 2. svetovno voj-
no je opravljal delo v Trbovljah, kjer se je seznanil in sodeloval 
s Tončko Čeč, partizanko in vojno herojinjo, pozneje pa je bil 
mobiliziran v nemško vojsko, od koder je s pomočjo prijateljev 
zbežal v Bosno, kjer se je pridružil partizanom. Po osvoboditvi 
je nadaljeval z delom v tapetništvu in si l. 1951 z ženo Jožico 
ustvaril družino. Pozneje je opravljal delo v podjetju Stilles in 
v nekdanji Tovarni pohištva Brežice, dokler ni stopil na pot sa-
mostojnega obrtnika in kot tedaj edini tapetnik z mojstrskim 
izpitom v Brežicah izučil kar šest pomočnikov.
Gospod Štefan je ljubitelj gora, zato je postal planinski vodnik 
in se tudi po dopolnjenem 80. letu starosti povzpel na Triglav 
ter prehodil Slovensko transverzalo. Poleg gasilstva in vetera-
nov (tedanja Zveza borcev NOB) je bil gospod Štefan zelo ak-
tiven v Telovadnem društvu Sokol, danes pa vestno spremlja 
dnevno politično dogajanje po televiziji.

90 let Štefana Grahka

Županova čestitka slavljencu

www.brezice.si
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Spoštovane občanke in občani!
Vabimo vas na DAN ODPRTIH VRAT Občine Krško. V to-
rek, 14. februarja, vas bodo sprejeli sodelavci občinske 
uprave, vodstvo pa vam bo odgovorilo na morebitna ak-
tualna vprašanja in predstavilo načrte z različnih podro-
čij. Obisk bo potekal po naslednjem programu:

14.00– 14.30 ure  ogled Občine Krško,
14.30 – 15. ure  predstavitev projektov s področja 

družbenih dejavnosti,
15.00 – 15.30 ure  predstavitev projektov v letu 2011 in 

plani 2012,
15.30 – 16. ure  predstavitev projektov s področja go-

spodarskih dejavnosti,
16.00 – 16.30 ure  predstavitev projektov s področja ure-

janja prostora in varstvo okolja,
16.30 - 17. ure  predstavitev projektov s področja go-

spodarske infrastrukture.

Vljudno vabljeni, da skozi ODPRTA VRATA 
pogledate na možnosti in priložnosti občine Krško!

KURENTI V KRŠKEM

SOBOTA, 11. FEBRUAR 2012. 
OB 9. URI PRI MESTNEM MUZEJU - 
OB 11. URI NA TRŽNICI NA VIDMU.

PRIDRUŽITE SE NAM!
OBČINA KRŠKO

V tem času se nadaljujejo 
dela na dva kilometra dolgi 
povezovalni cesti od Hidroe-
lektrarne Krško do navezave 
na lokalno cesto pod starim 
mostom pri Vipapu. Ob iz-
gradnji pripadajoče opreme 
in signalizacije na tem delu 
obvoznice poteka tudi izved-
ba prepustov preko obstoje-
čih potokov, ki se tu izlivajo 
v reko Savo. Ob vznožju ob-
voznice se ureja tudi večna-
menska pot, namenjena pe-
šcem in kolesarjem. Ta bo 
poskrbela za nov življenjski 
prostor rekreativno-sprosti-
tvenega značaja. Nasip ob 
železnici bo asfaltiran do 
konca letošnjega leta. Stro-
ški gradnje tega dela obvoz-
nice v celoti znašajo 8,1 mio 
evrov. V zaključni fazi, ki po-
teka, je uresničenih že za 6 
mio evrov investicije, kar 
pomeni, da morajo sofinan-
cerji, DRSC, HESS in MOP, v 

Občina Krško
in Zveza kulturnih društev Krško

Vas vljudno vabita na  

proslavo
 ob slovenskem kulturnem prazniku
v torek, 7. februarja 2012, ob 18. uri 

v Kulturni dom Krško.

Slavnostna govornica:
Alenka Černelič Krošelj,

etnologinja in umetnostna zgodovinarka.

Na slovesnosti bomo podelili 
Prešernove plakete.

V kulturnem programu sodelujejo
kulturni ustvarjalci občine Krško 

v režiji Mirjane Marinčič. 

Dobrodošli!

Vljudno vabljeni na zaključno tiskovno konferenco projekta 
»Bogastvo podeželja v skupni turistični ponudbi« z akroni-
mom »Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagre-
bom«, ki bo 14. februarja 2012 od 17. ure dalje v Me-
stnem muzeju Krško. V okviru dogodka bo predstavljen 
tudi kratek film, DVD o medičarstvu in lectarstvu in bro-
šura »Pot medičarstva in lectarstva med Krškim in Zagre-
bom«. Dobrodošli!

Zaradi velikega števila malč-
kov, vključenih v največji vr-
tec v občini Krško, ki bi ga 
bilo v času prenove nemogo-
če zapreti v celoti, investi-
cija poteka v dveh fazah. V 
prvi je bilo zamenjano pohi-
štvo in oprema v igralnicah, 
ogrevalne in prezračevalne 
naprave, sanitarni elementi 
z vsem cevnimi inštalacija-
mi, prenovljen je vodovod, 
izvedena termoizolacijska 
fasada, vzpostavljeni siste-
mi za hlajenje in gretje pro-
storov in nameščeni sončni 
kolektorji. V sklopu zuna-
njih ureditev so prenovljena 
obstoječa parkirišča in ure-
jena dodatna parkirna mesta 
in asfaltni dovozi. 

„V drugi fazi, s katero za-
čenjamo takoj po preseli-

Obvoznica Krško: izvedba nove 
prometne ureditve v bližini NEK in 
zaključna faza nasipa ob železnici  
Dela na bodoči obvoznici Krško, ki bo v prihodnosti zagotovila večjo pretočnost prometa skozi mesto, 
se nadaljujejo. Obvoznica bo gost promet po trenutnem časovnem načrtu razbremenila v roku nasle-
dnjih dveh let. 

tem sklopu zagotoviti le še 2 
mio evrov. 

„Južno od podjetja Vipap se 
v tem času gradi tudi cesta s 
trikrakim krožnim križiščem 
na levem bregu Save. Nivo 
te prometne ureditve bo dvi-
gnjen na nivo visokovodnega 

nasipa, s katerim bo ureje-
na tudi protipoplavna zaščita 
za Nuklearno elektrarno Kr-
ško v primeru t. i. maksimal-
nih poplav,“ pojasnjuje skrb-
nik projekta na Občini Krško 
Niko Somrak. Vrednost ce-
lotne investicije - gradnje 
krožišča, ceste, pločnika in 

kolesarske poti na visokovo-
dnem nasipu - znaša nekaj 
več kot 2,1 mio evrov. Finan-
cerja pa sta poleg Občine Kr-
ško, ki sodeluje s 23-odsto-
tnim vložkom, še Nuklearna 
elektrarna Krško in DRSC.

V naslednji fazi sledi izgra-
dnja še zadnjega mostu čez 
Savo v tem sklopu, na kate-
rega bomo zapeljali z zgoraj 
omenjenega krožišča. Tretji 
most bo zaokrožil premosti-
tve na reki Savi, njegova iz-
vedba pa je odvisna od za-
gotovitve sredstev državnega 
proračuna; po trenutnih za-
gotovilih naj bi se gradnja 
začela konec leta 2012. 

Časovni načrt zaključek ene-
ga večjih in zahtevnejših 
projektov v zgodovini Krške-
ga zaradi trenutne finančne 
situacije v državi prestavlja 
na leto 2014. 

Krožišče južno od podjetja Vipap

Malčki od ponedeljka že v novih igralnicah  
Zaključena prva faza energetske sanacije vrtca Krško

Prva faza energetske sanacije centralnega vrtca Krško je 
uspešno zaključena. Malčki so v prenovljene igralnice prvič 
vstopili v ponedeljek. Po obnovi, avgusta letos, pa bo v »Ci-
cibanu« delovalo 15 oddelkov, v katerih bo predvidoma 270 
otrok. 

tvi otrok, bo prav tako še 
na drugi polovici objekta iz-
vedena celovita energetska 
sanacija, ki bo predvidoma 
zaključena avgusta letos,“ 

pojasnjuje skrbnica projek-
ta Martina Jerele. Zaradi 
gradbenih del bo v tem času 
še vedno oteženo parkira-
nje, pri čemer Občina Krško 

še naprej prosi za strpnost 
in razumevanje staršev in 
prebivalcev Prešernove uli-
ce. Slednjim se prav tako 
zahvaljujemo za potrpežlji-
vost in razumevanje ob mo-
rebitnem občasnem poveča-
nju hrupa in prometa. 

2 mio evrov vredna obnova 
več kot 30 let starega vrtca 
je delno financirana z Evrop-
skega sklada za regionalni ra-
zvoj, ki zagotavlja nekaj več 
kot 1,4 mio evrov denarja.  

Energetska sanacija 1800 m2 

velikega vrtca Krško je po 
obnovi OŠ Raka, OŠ Lesko-
vec in vrtcu Pravljica četrta 
po vrsti, v prihodnosti ji bo-
sta sledili še obnova OŠ Juri-
ja Dalmatina in sanacija vrt-
ca Leskovec in Brestanica.  

Novi nadstreški pri centralnem vrtcu Krško
LESKOVEC PRI KRŠKEM - 1. januarja 2012 je praznovala svoj 
90. rojstni dan Antonija Urbanč iz Leskovca pri Krškem. Izha-
ja iz družine, kjer se je rodilo 13 otrok, šest jih je že umrlo. 
S starši, dvema bratoma in petimi sestrami je bila med vojno 
izgnana v Nemčijo, natančneje v Dresden, kjer je kot mlado 

dekle morala v 
raznih tabori-
ščih poprijeti 
za delo na kme-
tiji, v tovarni, v 
gospodinjstvu, 
ker pa je rada 
delala, ji tudi 
to ni bilo tež-
ko. Po vrnitvi v 
domovino si je 
ustvarila dru-
žino, se sooča-
la z življenjem, 
ki ni bilo vedno 
rožnato. Danes 
ji je lepo, pra-
vi, da le delo 

krepi človeka ter te ohranja v kondiciji, tako da je še da-
nes zelo vitalna in polna energije ter še vedno sama skrbi 
zase, čeprav ima v bližini hčerko z družino. Ob tem lepem 
življenjskem jubileju so jo obiskali podžupanja Ana Somrak, 
predsednik KS Leskovec Bojan Mežič ter predstavniki leskov-
ških izgnancev Franci Žičkar, Fani Lapuh in Anica Baznik.
Zaželeli so ji predvsem veliko zdravja in dobrega počutja 
med tistimi, ki jih ima rada. Anica Baznik

Na novo leto dopolnila 90 let

90-letnica v družbi obiskovalcev

Praznik KS Senovo
Krajevna skupnost Senovo vabi na proslavo ob 

slovenskem kulturnem prazniku in prazniku KS Senovo 
v sredo, 8. februarja 2012, ob 18. uri 

v kulturni dvorani Doma XIV. divizije na Senovem; 
kulturni program Osnovna šola XIV. divizije Senovo 

in DKD Svoboda Senovo. 

Ostale prireditve ob krajevnem prazniku 
so objavljene v napovedniku na str. 21.
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Predavanje z naslovom „Ka-
kšne otroke si želimo in kaj de-
lamo, da to postanejo?“ se je 
nanašalo na temeljne proble-
me pri današnji vzgoji otrok. 
Število otrok z najrazličnejšimi 
težavami naj bi se povečevalo. 
V vseh šolah po besedah dr. Vuk 
Godine pomemben del popula-
cije sestavljajo otroci, za kate-
re učitelji pravijo, da so dru-
gačni. Ti otroci ne upoštevajo 
mej, pravil, pri njih uporaba 
moralnih vzgojnih ukrepov ne 
deluje. Po besedah antropolo-
ginje se to dogaja zaradi so-
dobne vzgoje otrok, ko starši 
vzgajajo brez avtoritete in ka-
zni. »Takšne vrste vzgojo jaz 
poimenujem ‚otroku prijazna 
vzgoja‘. Če otroka vzgajamo 
brez avtoritete in kazni, po-
stane odvisnik. Starši, če ne 
želite, da bo vaš otrok končal 
na heroinu, ne smete praktici-
rati te vzgoje. Zakaj ta vzgo-
ja vodi v odvisnost? Zato, ker 
otrok funkcionalno ne odra-
ste.« Funkcionalno odrasla 
oseba je po njenih besedah ti-
sta, ki med »fajn« in »prav« 
vedno izbere »prav«. 

Otrok gre po besedah gostje 
skozi dve značilni fazi. Prvo 
fazo imenujemo mali otrok, 
drugo pa veliki otrok. »Mali 
otroci so tisti, ki ‚lulajo‘ in 
‚kakajo‘ v plenice, razmeta-
vajo igrače in jih ne pospra-

vijo, brcnejo mačko, udarijo 
mamo, pacajo za mizo in po-
noči hodijo k mami spat. So kr-
šitelji socialnih pravil, vendar 
za kršitve niso kaznovani. Če bi 
mamo vprašali, zakaj otroka, 
ki se je podelal v plenice, ne 
kaznuje, bi rekla, da zato, ker 
je mali otrok,« je prvo otroko-
vo fazo opisala dr. Vuk Godina 
in nadaljevala: »Veliki otrok v 
nasprotju z malim spi v svoji 
postelji, ne paca za mizo, ne 
brca mačke, ne udari mame, 
skratka, veliki otrok je ose-
ba, ki upošteva socialna pravi-
la. Če veliki otrok krši ta pravi-
la, je kaznovan. To je temeljna 
razlika med malim in velikim 
otrokom.« Veliki otroci imajo 
torej svoj kompas – delajo ti-
sto, kar je »prav«. Meja med 
malimi in velikimi otroki je v 
vseh kulturah nekje med tre-
tjim in šestim letom starosti. 

»Vzgoja brez avtoritete in kazni 
je slaba vzgoja, ki vodi v odvisnost«
KOSTANJEVICA NA KRKI – V sklopu dogodkov, ki jih v kostanjeviški knjižnici organizirajo pod okriljem Točke vseživljenjskega učenja, 
je 19. januarja na OŠ Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki gostovala priznana slovenska antropologinja dr. Vesna Vuk Godina.

Med tema letoma se pričakuje, 
da bo otrok prenehal biti mali 
otrok in postal veliki otrok. Pri 
otroku sta samo dve možnosti, 
tako dr. Vuk Godina, ali odraste 
do šestega leta ali pa ne odra-
ste nikoli.

Obstaja pravilo, da se v tistih 
družbah in kulturah, kjer se 
prehod v velikega otroka iz-
vrši okoli tretjega leta staro-
sti, »porabi« za vzgojo otrok 
zelo malo nasilja. Predavate-
ljica je navedla primer Arape-
šev na Novi Gvineji. »Znani so 
kot ljudstvo, ki svojih otrok ni-
koli ne pretepa. Ne štejejo let, 
ampak sezone. Ko otrok doži-
vi tretji veliki dež, se mora ne-
hati obnašati kot mali otrok. 
Njihovi otroci do takrat teka-
jo nagi naokrog in opravljajo 

potrebo, kjer jih pač prime. 
Po tretjem velikem dežju jim 
starši tega več ne tolerirajo in 
to prepovejo. Posledično jih 
za vsako opravljanje potrebe 
na katerem koli drugem me-
stu, kot je stranišče, polijejo 
z vedrom mrzle vode, kar pa 
je v bistvu huda fizična kazen. 
Arapeši zato po otrokovem tre-
tjem letu ne uporabljajo več 
nobene kazni.«

Otrok potrebuje funkcionalno 
odrasle starše. Ljudje, ki niso 
funkcionalno odrasli, ne smejo 
imeti otrok. Kot navaja dr. Vuk 
Godina, to velja predvsem za 
moške. Funkcionalno neodra-
sli moški uničijo otroke in jih 
zato ne smejo imeti. Ženske 
so v tem primeru izvzete zara-
di posebne življenjske izkušnje 
– poroda. Ta zanje ni »fajn«. 

Kršitve prepovedi so pri otro-
cih nekaj povsem običajnega. 
Po besedah dr. Vuk Godine 
otroci kršitve ponavljajo pri-
bližno leto in pol, kar pomeni, 
da morajo biti za vsako kršitev 
tudi kaznovani. Praviloma naj 
to ne bo fizična kazen. »Če pa 

že otroka fizično kaznujemo, 
ga ne smemo nikoli kaznova-
ti tako, da mu proizvedemo 
močno, dolgotrajno bolečino, 
kajti ta vodi v užitek. Problem 
je vezan na eno od naših ču-
tnih dimenzij – med bolečino 
in užitkom namreč ni meje.« 
Obstajajo tri situacije, kjer je 
fizično kazen potrebno upora-
biti: če nobena druga kazen 
ne deluje, če otrok hoče sebi 
kaj narediti in če otrok hoče 
nekomu drugemu kaj narediti. 
Najustreznejšo fizično kazen 
pozna  avstralska zakonodaja: 
»Otroka enkrat do trikrat, od-
visno od prestopka, z dlanjo 
udarimo po riti, s čimer mu 
povzročimo šok. Pri tem ne 
smemo uporabiti nobenih pri-

pomočkov, kot je npr. palica, 
ker potem ne moremo kontro-
lirati otrokove bolečine.« 

Starši se morajo po besedah 
znane slovenske antropologi-
nje predvsem zavedati, da ko 
imajo otroke, morajo delati 
to, kar je za otroka »prav«, 
čeprav ni »fajn« niti njemu 
niti njim. »Naš moralni impe-
rativ mora biti, da ko otrok 
vstopi v 1. razred osnovne 
šole, mora biti funkcionalno 
odrasel. To je edina dolžnost, 
ki jo moramo starši opraviti. 
Če jo opravimo, je naš otrok 
na varnem,« za konec vsem 
staršem svetuje dr. Vuk Go-
dina.
 Rok Retelj

Dr. Vesna Vuk Godina med predavanjem

Otrok potrebuje funkcionalno odrasle 
starše. Ljudje, ki niso funkcionalno odrasli, 
ne smejo imeti otrok. Funkcionalno odrasla 
oseba je tista, ki med »fajn« in »prav« 
vedno izbere »prav«.

Obstajajo tri situacije, kjer je fizično 
kazen potrebno uporabiti: če nobena 
druga kazen ne deluje, če otrok hoče sebi 
kaj narediti in če otrok hoče nekomu 
drugemu kaj narediti.

Cesta prvih borcev 36 | 8250 Brežice
T: +386 8 205 4010
W: www.ft.uni-mb.si

fakulteta za turizem v Brežicah | Univerza v Mariboru

Visokošolski in univerzitetni

študijski program Turizem

VEČ = VEČ
Turizem z dobro prakso.

Vpisujemo naše
prve študente!
Se vidimo na
informativnih
dnevih:
10.02.2012 ob 10h in 15h
11.02.2012 ob 10h
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Dragi mladi, dragi starši in 
vsi ostali, željni znanja!

Na hodnikih šol vse vrvi, še 
bolj živahno pa bo naslednji 

teden ob informativnih 
dnevih. Kam, kako, kdaj, 

zakaj? Skupaj s šolami smo 
pripravili tematsko prilogo 

Znanje, v kateri boste 
našli mnogo uporabnih 

informacij. 

Kako se bodo mladi 
učili, je odvisno tudi od 

vzgoje – obiskali smo dve 
predavanji na to temo: dr. 
Vesne Vuk Godina in dr. 

Tomaža Erzarja. Preberite 
še, kako vzgojo, učenje in 
vedoželjnost vidi domačin, 
profesor fizike in tehnike 
Garsia Kosinac. Dotaknili 

smo se tudi teme disleksije 
z Metko Uršič, svoje želje 
o nadaljnji študijski poti 
pa so nam zaupali tudi 

osnovnošolci in srednješolci. 
Kako pa se izobražujejo 
starejši? Tudi zanje je na 

voljo veliko zanimivih 
programov, več o njih prav 

tako v nadaljevanju. Naj 
bo branje in pridobivanje 

znanja prijetno!
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Aljaž Rožman, 
9. razred OŠ Artiče

»So dnevi, ko se mi ne 
ljubi iti v šolo, ampak za-
vedam se, da je šolanje 
zelo pomembno. Kam se 
bom vpisal naprej, še ne 
vem. Zanimajo me različ-
na področja – računalni-
štvo, mediji, najbolj pa 
šport. O izbiri srednje 
šole bom še temeljito 
premislil.«

Gaber Dernač, 
4. letnik ETrŠ Brežice

»Razmišljam o študiju ma-
nagementa ali ekonomije. 
Kljub odhodu na fakulte-
to pa se bom iz dijaških dni 
vedno spominjal maturant-
skega izleta, maturantskega 
plesa ter smehov pred, med 
in po pouku ...«

Izbrati ustrezen izobraževalni program in z njim uresničiti 
zastavljene cilje je velik izziv, s katerim se srečuje večina 
tistih, ki letos zaključuje šolanje.

V Svetovalnem središču Posavje vam strokovno 
usposobljeni svetovalci lahko pri tem pomagamo z vsemi 
informacijami, ki jih za lažjo odločitev pri izbiri ustreznega 
izobraževalnega programa nujno potrebujete.

V Svetovalnem središču Posavje vam svetujemo:

•	 kako izbrati primeren izobraževalni program;
•	 kako poiskati možnosti za sofinanciranje vašega 

izobraževanja;
•	 kako iskati zaposlitev.

V Svetovalnem središču Posavje pri Ljudski univerzi Krško 
je svetovanje za uporabnike zaupno in BREZPLAČNO.

Obiščite nas ali pokličite v Svetovalno središče Posavje.

Svetovalno dejavnost izvajamo na:

Sedežu Ljudske univerze Krško, Dalmatinova 6, Krško
Telefon: 07-48-81-162, 

e-mail: svetovalno.sredisce@lukrsko.si

in na 

Točkah Svetovalnega središča Posavje v:

Knjižnici Brežice, Trg izgnancev 12 b, Brežice
Vsak tretji torek v mesecu od 12.00 do 17.00
Vsak tretji četrtek v mesecu od 8.00 do 13.00

Informacije in rezervacije na: 051-306-113; 
svetovalno.sredisce@luksrko.si

Knjižnici Sevnica, Prešernova cesta 1, Sevnica
Vsak prvi ponedeljek v mesecu: od 12.00 do 17.00

Vsako prvo sredo v mesecu: od 10.00 do 15.00
Informacije in rezervacije na: 051-306-113; 

svetovalno.sredisce@luksrko.si

Vabljeni v Svetovalno središče Posavje !

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter 
Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških 
virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in 
učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. 

RADEČE – Na Osnovni šoli Marjane Nemca Radeče so se v 
šolskem letu 2011/2012 vključili v mednarodni projekt 
bralne pismenosti, ki so ga v 4. razredu poimenovali Pro-
jekt BP.  Z njim dosegajo zelo dobre rezultate in uspešno 
razvijajo bralno kulturo.

Posebno zanimivo doživetje je bilo za učenke in učence bra-
nje v lanskoletnem sončnem septembrskem dopoldnevu na 
radeškem splavu, na katerem sta mlade bralke in bralce pri-
čakali poleg splavarjev še dve Piki Nogavički, članici Gle-
dališkega društva Radeče. V oktobru so izbrali novo lokaci-
jo za branje. To je bil radeški zdravstveni dom. Zakaj? Vsi 
učenci 4. razreda so bili povabljeni v zobno ambulanto, kjer 
jim je zobozdravnica pregledala zobe. Medtem ko so čaka-
li na pregled, so odprli vsak svojo knjigo in se zatopili v pri-
jetno branje. 

Najbolj odmeven projekt BP pa je bilo pripovedovanje pra-
vljic. Učenci so si za govorni nastop izbrali Rdečo kapico in 
Sneguljčico. Potem ko so v miselne vzorce čitljivo zapisali 
imena glavnih oseb in kratko vsebino, naredili ilustracije ter 
izdelali še zelo zanimive lutke in sceno, so pravljice pred-
stavili – najprej v šoli in nato še mlajšim bratcem, sestricam, 
vzgojiteljicam … v vrtcu. Navdušenje je bilo izjemno. »Hvala 
za popestritev ure. Želimo si, da bi bilo kaj podobnega več-
krat. Tudi sami se bomo preizkusili v govorni vaji in videli 
bomo, kako nam bo uspelo,« so zapisali v tretjem razredu. 
S projektom Bralna pismenost na OŠ Marjana Nemca razvija-
jo branje, širijo bralno pismenost, bogatijo šolski vsakdan, 
razvijajo domišljijo in ohranjajo skrb za lep materni jezik. 
»Imamo še cel kup idej, ki jih bomo realizirali na različne na-
čine,« je še zapisala v prijaznem sporočilu Saša Plevel, uči-
teljica 4. razreda OŠ Marjana Nemca Radeče. S. R.

Berem, bereš, bere

Lovro Klanjšček, 
4. letnik ETrŠ Brežice

»Seveda razmišljam o nadalj-
nji študijski poti. Zanimajo 
me predvsem tuji jeziki (an-
gleščina, nemščina), mana-
gement in glasba. Vseeno pa 
ne bom pozabil na dobre čase 
srednje šole, iz katere mi 
bodo v spominu najbolj osta-
li: druženje s sošolci, kave 
med odmori, maturantski iz-
let, maturantski ples, določe-
ni profesorji/profesorice ...«

BLANCA – Na OŠ Blanca se je 16. januarja odvijalo področ-
no tekmovanje iz zgodovine za 28 osnovnih šol. Tekmo-
vanja se je udeležilo 73 mladih zgodovinark in zgodovi-
narjev. 

Tema letošnjega zgodovinskega tekmovanja je bila »Srednje-
veška mesta na Slovenskem«, zato so učenke in učenci spre-
jeli tekmovalke in tekmovalce na OŠ Blanca v srednjeveških 
oblačilih, kar je udeleženke in udeležence navdušilo. Zani-
mivemu sprejemu je sledil kratek kulturni program s »sre-
dnjeveškim pridihom« in nato tekmovanje. Le-to je poteka-
lo tekoče, v zadovoljstvo vseh – tudi svetovalca za zgodovino 
Vojka Kunaverja, ki že vrsto let vodi in koordinira tekmova-
nje iz znanja zgodovine v osnovnih šolah. M. K. K.

Malo stvari je pomembnejših 
od skrbi za okolje.

Postanite diplomirani ekotehnolog.

Informativni dnevi:
10. 2. 2012  ob 10.00 in 15.00
11. 2. 2012 ob 10.00
24. 8. 2012 ob 16.00

Trg mladosti 2 | Velenje 
t: 03 898 64 10 | info@vsvo.si

www.vsvo.si

Področno tekmovanje 
iz zgodovine na OŠ Blanca

Na OŠ Blanca je potekal sprejem udeleženk in udeležen-
cev področnega tekmovanja iz zgodovine v srednjeve-
ških oblačilih.

Modrost je najboljši 
popotni tovariš.

Španski pregovor

Ponavljanje je 
mati znanja.

Latinski pregovor

Večji kot je otok znanja, 
daljša je obala čudes.

Ralph M. Sockman

Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

Karl Heinrich Waggerl

▪  program osnovna šola za odrasle 
 (brezplačno)

▪ srednje poklicno izobraževanje
 -  ADMINISTRATOR 
 -  GASTRONOMSKE IN HOTELSKE  

 STORITVE  
 -  TRGOVEC

▪  poklicno-tehniško izobraževanje 
 - EKONOMSKI TEHNIK
 - GASTRONOMIJA

▪  srednje strokovno izobraževanje
 - EKONOMSKI TEHNIK
 - PREDŠOLSKA VZGOJA
 - GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Informativni dan: 14.2.2012 ob 16.00 uri

▪  višješolski strokovne programi:                       

 - ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE
 - EKONOMIST 
 -  LOGISTIČNO INŽENIRSTVO

Informacije in prijave: 
CIK TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

T: 07 / 34 82 100, 34 82 103, 34-82-104, 34-82-105; 
E: info@ciktrebnje.si, www.ciktrebnje.si

CIK TREBNJE
vabi k vpisu

(kot študij na daljavo izvaja zavod IRC Ljubljana)

▪ Tuji jeziki: angleščina, nemščina, 
italijanščina, španščina

▪ Slovenščina za tujce
▪ Računalništvo začetni in 

nadaljevalni: Word, Excel, 
 internet in elektronska pošta, 

Word in Excel triki, Power point …

▪ Usposabljanje za knjigovodska 
dela (osnovni in nadaljevalni)

▪ NPK socialni-a oskrbovalec-ka na 
    domu
▪ NPK pomočnik-ca kuharja-ice
▪ NPK pomočnik-ca natakarja-ice

Vabljeni v spomladanski vpis tečajev, programov usposabljanja 
in drugega strokovnega izobraževanja:



ZNANJEPosavski obzornik - leto XVI, številka 3, četrtek, 2. 2. 2012 13

Imate kar nekaj pedago-
ških izkušenj. Kaj ste med 
tem delom spoznali, je med 
otroci danes dovolj želje po 
znanju in učenju? Se po-
zna razlika med današnjo 
in preteklimi generacijami?
Žal se res pozna razlika med 
današnjimi in preteklimi ge-
neracijami. Že dolgo opa-
žam, da sta želja po znanju 
in motiviranost pri učenju 
manjša. Tudi učenje posta-
ja čedalje bolj naporno. Za-
nimivo pa je, da so kljub 
manjšemu vloženemu napo-
ru pričakovanja glede ocen 
in uspeha nasploh s strani 
staršev in otrok zelo visoka.

Kako lahko željo po učenju 
spodbujajo starši in kako 
učitelji? Je med njimi do-
volj sodelovanja? 
Starši so ključnega pome-
na pri spodbujanju želje po 
učenju. Otrokom morajo biti 
vzor že v predšolskem obdo-
bju in vztrajati vse življe-
nje. Zdi se mi pomembno, 
da starši, še posebno v zgo-
dnjem otroštvu, do sedmega 
leta, spodbujajo razvoj do-
mišljije in radovednosti sko-
zi branje raznovrstnih kvali-
tetnih knjig. Zgodbe naj bi 
bile navdihujoče in naj bi 
nas spodbujale, da postane-
mo boljši. Enako pomembno 

je razvijati smisel za glasbo, 
petje, likovno ustvarjalnost, 
ročna dela, znanost ... Uči-
telj naj bi navdihoval mla-
de skozi strokovno podaja-
nje snovi, pa tudi s svojo 
osebnostjo, kar je predpo-
goj, da mu mladi prisluhne-
jo. Učitelj naj ne bi pouče-
val samo fizike, matematike 
ali slovenskega jezika, am-
pak spodbujal otroke, ki so 
mu zaupani, da iz njih izvle-
če tisto najboljše. Sodelo-
vanje med starši in učitelji 
pa bi se moralo še dodatno 
okrepiti posebej na predme-
tni stopnji.

Naj omenim osebno izku-
šnjo, povezano z zanima-
njem mojih otrok za praz-
godovino. Poleg prebranih 
knjig iz knjižnice o dinoza-
vrih smo kmalu začeli hoditi 
na krajše in daljše izlete, na 
katerih smo našli različne fo-
sile in kristale. Sčasoma smo 
spoznali mnogo resničnih po-
znavalcev, obiskali številne 
sejme ter muzeje doma in v 
tujini. Na koncu smo izsledi-
li še prave odtise dinozavrov 
v Istri. Hčerka je potem ne-
kaj primerkov iz svoje zbir-
ke predstavila v šoli.

Zdaj ste strokovni sodela-
vec Sveta energije. Kakšen 

je po vašem mnenju pomen 
takšnih centrov, kjer lahko 
mladi nabirajo znanje na 
neformalen, bolj sproščen 
način? Kako se takšen cen-
ter dopolnjuje z učnimi 
programi v šolah?
Pomen takih centrov je izre-
dno velik in prispeva k po-
pularizaciji znanosti. Svet 
energije je med drugim tudi 
pravi primer uspešne pove-
zave gospodarstva in šol-
stva. V sami zasnovi centra 
je bila močno prisotna želja, 
da se mladim podajo čimbolj 
objektivne in koristne in-
formacije, ki hkrati sovpa-
dajo z učnimi načrti neka-
terih predmetov. Tako smo 

se približali temam, ki se 
obravnavajo v osnovnih šo-
lah pri naravoslovju, tehniki 
in tehnologiji, fiziki in kemi-
ji, v srednji šoli pa pri fiziki, 
energetiki, ekologiji, nara-
voslovju … Želeli smo ustva-
riti center, ki obiskovalca po 
obisku ne bi pustil ravnodu-
šnega glede predstavljenih 
vsebin, temveč bi ga spod-
budil k nadaljnjemu razi-
skovanju. Seveda je treba 
poudariti tudi interaktivno 
zasnovo Sveta energije, kar 
naši obiskovalci zelo pohva-
lijo in se radi vračajo s svo-
jimi družinami, prijatelji ali 
sodelavci.

Kaj opažate pri tem delu, 
je v mladih in manj mladih 
dovolj vedoželjnosti o na-
ravoslovnem oz. konkre-
tneje energetskem podro-
čju?
Prepričan sem, da so otroci 
rojeni raziskovalci. Pri for-
malnem izobraževanju je 
pri mladih dovolj vedoželj-
nosti, ampak morda prema-
lo vztrajnosti in potrpežlji-
vosti, da se ustvarijo globlje 
povezave, ki so tako po-
membne pri naravoslovnih 
predmetih. Te povezave zah-
tevajo intelektualni napor in 
čas, ki žal sovpada z obču-
tljivim obdobjem »podalj-
šane pubertete« v višjih ra-
zredih osnovne šole ter prve 
polovice srednje šole. Ener-
getsko področje je sestavlje-
no iz širokega spektra zna-
nja, ki se dotika slehernega 
posameznika v življenju in 
je zato zelo zanimiva tema 
tudi manj mladim (starej-
šim) obiskovalcem, ki imajo 
več izkušenj. Vedoželjnost 
je lahko nalezljiva in je te-
sno povezana z veseljem do 
življenja.

Na podlagi česa naj bi se 
otroci (in seveda njihovi 
starši) odločali za nadalj-
nje izobraževanje, zgolj 
na podlagi svojih interesov 

ali tudi kariernih priložno-
sti, možnega zaslužka ...? 
Pri odločitvi je treba upošte-
vati obe plati. 
 
Pogosto govorimo o družbi 
znanja. Kaj ta izraz pome-
ni vam?
Današnji izobraževalni sis-
tem nam nudi predvsem 
knjižno znanje, ki naj bi 
nam pomagalo preživeti, ne 
pa znanje za življenje. Ven-
dar pa beseda edukacija, ki 
izhaja iz besede educare, v 
resnici pomeni spodbujanje 
k udejanjanju že prirojenih 
človeških vrednot. Družba 
znanja zame pomeni napre-
dek človeštva, v katerem sta 
znanje in vzgoja ali človeške 
vrednote neločljivo preple-
tena. 

Mora biti znanje nujno upo-
rabno, kot poudarjajo ne-
kateri, ali je vrednota samo 
po sebi, tudi če nam v ži-
vljenju ne prinaša neposre-
dne materialne koristi?
Vsako znanje, ki nam širi 
duha in omogoča, da poma-
gamo sebi in družbi, je kori-
stno, uporabno znanje, zato 
je potrebno predvsem raz-
mišljati, kako bi ga dali na-
prej.

 Peter Pavlovič

Garsia Kosinac, profesor fizike in tehnike

Vedoželjnost je tesno povezana z veseljem do življenja
Garsia Kosinac, po rodu iz Splita, po izobrazbi pa profesor fizike in tehnike, že 14. leto živi v Krškem, kamor ga je pripeljala ljubezen do življenjske sopotnice Ju-
lijane, profesorice angleščine in italijanščine, s katero sta se spoznala na izobraževanju v Švici, danes pa sta starša sedmošolke Nadine in četrtošolca Leona. Potem 
ko je 13 let poučeval fiziko, tehniko, naravoslovje, astronomijo in tudi matematiko na osnovnih šolah Leskovec in Krško, je pred skoraj natanko letom dni, 1. fe-
bruarja lani, sprejel nov izziv in se zaposlil v GEN energiji kot strokovni sodelavec interaktivnega in multimedijskega središča o energiji in energetiki Svet energije. 
Kot pravi, je pedagoško žilico podedoval po očetu, univerzitetnemu profesorju, „mehko dušo“ pa po mami, ljubiteljici poezije, ki mu je dala ime po slovitem špan-
skem pesniku Federicu Garcii Lorci. Z nami je delil nekaj svojih izkušenj in opažanj o pomenu vedoželjnosti, izobraževanja in znanja, zlasti pri mladih.

Garsia Kosinac ob enem od eksponatov v Svetu energije
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Ekonomska in trgovska šola Brežice
vabi v šolskem letu 2012/13 k vpisu v prenovljene in nove perspektivne programe, ki 

zagotavljajo večjo možnost zaposlovanja, več priložnosti za pridobitev kadrovskih 
štipendij in uspešno nadaljevanje študija. 

Prednosti šolanja na ETrŠ Brežice so v bližini domačega kraja, fleksibilnosti dela, uporabnosti 
znanj, sodobno opremljenih prostorih in prijaznosti šole, ki se kaže v skrbi za vsakega 

posameznika. Uspešnost naših maturantov in diplomantov je garancija za dobro odločitev.

- Bodočim študentom  je na voljo po bolonjskih načelih prenovljen program  za 
pridobitev višješolske strokovne izobrazbe z nazivom EKONOMIST,  ki v obliki 
rednega in izrednega študija zagotavlja praktično uporabna znanja, ki so med bolj 
iskanimi na trgu dela (komerciala, finance, računovodstvo, zavarovalništvo, 
bančništvo, posredništvo, trženje, logistika, javna uprava …) 

- Bodoči dijaki se lahko vpišejo v štiriletne programe ekonomski tehnik, logistični 
tehnik in tehnik varovanja ali triletni program trgovec. Trgovcem je na voljo 
nadaljevanje izobraževanja v poklicno tehniškem programu (3 + 2) ekonomski 
tehnik. Izvajamo tudi programe za odrasle. 

INFORMACIJE: 
-  07 499 25 50 ali www.etrs.si
-  Informativni dan:

◦ petek, 10. februar 2012 ob 9.00 in 
15.00 za bodoče dijake 

 in ob 11.00 za študente ter
◦ sobota, 11. februar 2012 ob 9.00 za 

dijake ter ob 11.00 za študente.

V A B L J E N I ! 

Veè informacij:
Krško: Hoèevarjev trg 1, 8270 Krško, tel: 07-6202-216

Velenje:  Koroška cesta 62a, 3320 Velenje, tel: 03-7770-400
e-mail: fe@uni-mb.si.

www.fe.uni-mb.si

Prikljuèi se tudi ti!

INFORMATIVNA DNEVA:
petek, 10. februar 2012 ob 10:00 in 15:00

sobota, 11. februar 2012 ob 10:00
v prostorih fakultete, Hoèevarjev trg 1, Krško

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru  v študijskem 
letu 2012/2013 vabi k vpisu v študijske programe:

Visokošolski strokovni študijski program Energetika
(I. bolonjska stopnja)

Univerzitetni študijski program Energetika
(I. bolonjska stopnja)

Magistrski študijski program Energetika
(II. bolonjska stopnja)

Tako v tekočem študijskem 
letu na Univerzi za tretje ži-
vljenjsko obdobje potekajo 
razna predavanja in delav-
nice o zdravju pod skupnim 
naslovom Zdravje je v na-
ših rokah in Krepimo sive ce-
lice, računalniško izobraže-
vanje v projektu Dvig ravni 
pismenosti ter razni študij-
ski krožki in delavnice, med 
katerimi je tudi likovna de-
lavnica, ki jo že tretje leto 
zapored vodi kot mentorica 
Mojca Lampe Kajtna. V le-
tošnjem letu jo obiskuje 20 
tečajnic, ki so se z likovnim 
ustvarjanjem ljubiteljsko 
ukvarjale že v preteklosti in 
želijo znanje nadgraditi, ali 
pa so nadarjenost in voljo do 
risanja odkrile v tretjem ži-
vljenjskem obdobju oziroma 
po upokojitvi. Kot je poveda-

la Lampe Kajtna, je v leto-
šnjem letu poudarek izobra-
ževanja na tehnikah risanja, 
na akvarelu, olju in akrilu ter 

na risanju raznih tihožitij, od 
rož do pokrajine, ki jo bodo 
v toplejših mesecih tečajni-
ce upodabljale tudi s slika-
njem v naravi, medtem ko so 
se v preteklih dveh letih te-
čajnice seznanjale predvsem 
s študijsko risbo tihožitja in 
s tehnikami slikanja s paste-
lom in akrilom ter risanjem s  
tušem ter ogljem. 

Seveda pa vrednost tečajev, 
kakor smo se lahko tudi sami 
prepričali ob našem obisku li-
kovne delavnice, ni le v pri-
dobivanju znanja in ohra-
njanju interesno aktivnega 
življenja v tretjem življenj-
skem obdobju, temveč tudi 

v prijetnem druženju, saj so 
se na ta način že stkala mno-
ga nova poznanstva in prija-
teljstva. 
 Bojana Mavsar 

Koristno s prijetnim: izobraževanje, 
ustvarjanje in druženje

Slikanje jim je v zadovoljstvo in razvedrilo, pravijo te-
čajnice likovne delavnice. Na fotografiji v družbi z direk-
torico LU Krško Natašo Kršak (desno zadaj) ter mentori-
co Mojco Lampe Kajtna (na sredini zadaj) 

KRŠKO - Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki je namenjena starejšim in še vedno uka željnim ob-
čanom, deluje pri Ljudski univerzi Krško že dvanajsto leto. Skozi leta so prvotni program učenja tujih 
jezikov razširili še na druga področja izobraževanja, letno pa je v izobraževalne programe vključenih 
preko 100 članic in članov. 

Tjaša Perc, Glogov Brod, 
4. letnik Srednje vzgoji-
teljske šole Celje

»Iz srednje šole odhajam z 
lepimi vtisi, saj je popolnoma 
izpolnila moja pričakovanja. 
Pridobila sem si veliko po-
trebnega znanja in prakse za 
delo, ki ga želim opravljati. 
Šolanje bom nadaljevala na 
Pedagoški fakulteti v Ljublja-
ni, smer predšolska vzgoja.«

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 14. decembra je v OŠ Leskovec zo-
pet bleščalo Tisoč iskric. Gre za tradicionalno decembrsko 
prireditev, ki je sestavljena iz kulturnega programa in pred-
novoletnega sejma. Kulturni program so oblikovali učenci 
matične šole in njene podružnice Veliki Podlog ter učiteljski 
pevski zbor. Izdelke za sejem so izdelali učenci in so jih obi-
skovalci lahko zamenjali za kupljeno vstopnico. M. Marinčič
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DOBRODOŠLI 
V DIJAŠKEM IN ŠTUDENTSKEM DOMU NOVO MESTO!

 Dijaški in študentski dom Novo mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto
T 07 393 55 87; M 041 734 204; E dsd-nm @guest.arnes.si; W www.dijaskidom.org

DIJAKE IN ŠTUDENTE  VABIMO NA INFORMATIVNI DAN:

• v petek, 10. februarja 2012, od 8. do 18. ure
• v soboto, 11. februarja 2012, od 8. do 12. ure

IŠČETE DIJAŠKO ALI ŠTUDENTSKO SOBO V NOVEM MESTU?

• Bližina šol
• Bližina avtobusne in železniške postaje
• Koristno preživljanje prostega časa
• Domska svetovalna služba

• Svetovanje v stiskah in težavah
• Brezžični dostop do interneta
• Dolgoletna tradicija
• Učna pomoč
• Dobra hrana (študentski boni)

V MARCU 2012 ODPIRAMO 
PRENOVLJEN SODOBEN ŠTUDENTSKI DOM!

Vpis v novi študentski dom za šolsko leto 2011/12 bo možen od marca 2012.

Dijaški in študentski dom Novo mesto (DŠD NM) je vzgojno izobraževalna ustanova, ki nudi 
varno in spodbudno okolje za vse tiste dijake in študente, ki se bodo šolali v Novem mestu 
in prihajajo iz drugih krajev. 

DŠD NM se nahaja v neposredni bližini največjega novomeškega srednješolskega centra, 
10 minut hoda od železniške in avtobusne postaje ter 20 minut od centra mesta. 

Poleg prehrane in nastanitve nudimo dijakom orga-
nizirano učenje v urejenih učilnicah, učno opremo 
in učno pomoč. Ustvarjamo pogoje za kvalitetno iz-
rabo prostega časa v različnih organiziranih dejav-
nostih, ki omogočajo osebno rast in vseživljenjsko 
učenje. V domu imamo knjižnico s čitalnico in raču-
nalniško učilnico. Za športne aktivnosti je na voljo 
manjša telovadnica v domu, zunanja športna igrišča 
in Športna dvorana Leona Štuklja. Dijaki in študen-
ti se lahko vključujejo v različne krožke: okoljevar-
stveni, oblikovalni, glasbeni, medijski itd. in različne 

športne aktivnosti: strelstvo, badminton, odbojka, nogomet, košarka, aerobika, joga. V domu 
imamo prav tako poseben prostor, namenjen družabnim večerom in domskim prireditvam.

Pripravljamo različna predavanja o uspešnem učenju, zdravi prehrani in drugih aktualnih 
temah, organiziramo oglede različnih kulturnih in geografskih znamenitosti in udeležbo na 
različnih kulturnih prireditvah.

Življenje v skupnosti omogoča in prinaša vrsto prednosti in rezul-
tati kažejo, da dijaki, ki bivajo pri nas dosegajo, boljši učni uspeh.

Če imajo starši v dijaškem domu hkrati vključenega več kot ene-
ga otroka, imajo pravico do subvencionirane oskrbnine. Zaradi 
posebnih okoliščin lahko dijaki pri nas izjemoma bivajo le v zim-
skem času, ko so razmere za vožnjo neugodne, ali med tednom, 
kadar je pouk popoldan. 

KRŠKO - Disleksija je motnja 
branja in pisanja. Navezuje 
se na specifično učno teža-
vo in najbolj pride do izraza 
pri zapisovanju, pri računa-
nju. Po raziskavah je nekje 
do 30 odstotkov populaci-
je, ki ima disleksijo, v 80 
odstotkih je lahko dedna, 
v treh odstotkih pa osebe 
niso zmožne narediti niti 
zapisa. O omenjeni motnji 
je spregovorila Metka Uršič. 

Pedagoginja Metka Uršič, ki 
pripravlja predavanja o di-
slekciji, je v pogovoru med 
drugim dejala: „Dislekti-
ki menjujejo črke in števil-
ke, mogoče je včasih mo-
tena tudi koordinacija, saj 
drugače pretvarjajo in osva-
jajo dobljene informacije. 
Motnja se ugotovi pri obrav-
navah in s testi. Imamo faze 
zgodnjega odkrivanja, to je 
v predšolskem obdobju. Ti 
otroci imajo npr. problem 
pri naštevanju, to so teža-
ve kratkoročnega spomina.“ 
Najbolj objektivno pa se po 
besedah Uršičeve disleksija 

SEVNICA - V sodobni družbi 
je vedno več starejših, ki se 
vključujejo v različne oblike 
neformalnega izobraževanja. 
Takšno obliko pridobivanja 
znanja ponuja tudi društvo 
Univerza za tretje življenj-
sko obdobje Sevnica, ki svo-
jim članicam in članom omo-
goča vključevanje v različne 
študijske krožke. V letošnjem 
študijskem letu jih deluje pet-
najst. Največ zanimanja vla-
da za računalniški krožek – za 
začetni in nadaljevalni. Zelo 
dobro obiskani so tudi osta-
li krožki: slikarski, ustvarjal-
ni, fotografski in ročnodel-
ski. Slušateljice in slušatelji 
U3 obiskujejo tudi tečaj an-
gleškega in italijanskega jezi-
ka. Za rekreacijo skrbita dva 
krožka: aerobika za starejše 
in gibanje za zdravo telo. Ob 
torkih se »urijo« v življenju z 
nasmehom. Skupina Utrinek je 
ustvarjalna v glasbenem krož-
ku. O zadovoljstvu pri pridobi-
vanju in usvajanju neformal-
nega znanja največ povedo 
nasmejani obrazi udeleženk 
in udeležencev.

Pod vodstvom Vinka Šeška in 
Ljuba Motoreta v sevniškem 
društvu U3 deluje skupina, ki 
na svojih tedenskih pohodih v 
bližnjo in daljno okolico odkri-
va naravne znamenitosti sev-
niške občine. Teme razisko-
vanj so geološke posebnosti 
in stare naselbine; zanimajo 
jih tudi zaščitene rastline in 
njihova rastišča. Na pohodih 
včasih naletijo tudi na neure-

jena divja odlagališča in le-ta 
registrirajo. Ukvarjajo se še z 
raziskovanjem pozitivnih točk 
in z energijo Zemlje, saj sta-
re naselbine in cerkvice ter ra-
zna obeležja vedno stojijo v 
energijski povezavi. Vse, kar 
odkrijejo, fotografirajo in se-
stavijo zapisnik, ki vsebuje 
tudi komentarje udeleženk in 
udeležencev.
 S. Radi, foto: N. Vahtar

Z nasmehom do novih znanj

V okviru sevniškega društva U3 deluje skupina, ki na svo-
jih tedenskih pohodih v bližnjo in daljno okolico odkriva 
naravne in ostale znamenitosti sevniške občine.

Motnja branja in pisanja

ugotovi v tretjem razredu. 
Tem otrokom je potrebno 
ponuditi zelo široko razlago, 
da prejeto informacijo pri-
merno umestijo v svojo bazo 
podatkov. „Ko se učimo neko 
snov, ki obravnava več sklo-
pov, jo je smiselno prikaza-
ti na široko. Če npr. pred-
stavljamo gozd, povemo, 
kdo v njem živi, katera dre-
vesa in podrasti tam raste-
jo, šele nato lahko govorimo 
o smreki, hrastu,“ je podala 
primer sogovornica in doda-
la, da se motnje ne da niko-

li čisto odpraviti, ampak se 
da naučiti, kako informacije 
umeščati v svojo bazo. „Dis-
leksija kot taka ne vpliva na 
splošno poučenost, bolj kot 
je otrok pameten, hitreje si 
najde sistem, da nemoteno 
funkcionira. Staršem svetu-
jemo, da otrokom na široko 
razlagajo snovi, jim podajo 
čim več informacij, jih spra-
šujejo, kaj jim ni jasno, saj 
nato prejeto po svoje prede-
lajo in si zapomnijo,“ je za-
ključila Uršičeva.
  M. Kalčič Pedagoginja Metka Uršič

Človekova suverenost 
je v znanju.

Francis Bacon

Znanje je zaklad, 
ki venomer spremlja 

svojega lastnika.

Kitajski pregovor

To, kar vemo, je kapljica; 
to, česar ne vemo, je morje.

Isaac Newton
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V Gimnaziji Brežice se dijaki izobražujejo po programu gimnazija in 
ekonomska gimnazija. Trenutno je na šoli 585 dijakov. Vsi gimnazij-
ski programi zagotavljajo splošno izobrazbo, ki je osnova za študij na 
katerem koli študijskem programu pri nas in v tujini. Preteklo šol-
sko leto je bilo zelo uspešno, kar dokazuje rezultat splošne mature. 

Po besedah ravnatelja šole Uroša Škofa si prizadevajo, da bi tradi-
cijo dobre gimnazije nadaljevali in razvijali tudi v prihodnje. V tem 
šolskem letu so pridobili novo telovadnico, razdelilnico hrane in učil-
nice. Konec preteklega koledarskega leta so se pričela obnovitvena 
dela še na starem ─ samostanskem delu šole. S to investicijo bodo 
imeli pogoje za normalno delo. Prav tako si želijo, da bi šola lahko 
v prihodnosti izvajala tudi program gimnazije s športnimi oddelki. 

Ravnatelj Škof vidi poslanstvo šole v ustvarjanju stimulativnega de-
lovnega okolja, v katerem vsak dijak vsestransko razvije svoje spo-
sobnosti in dobro zaključi šolanje z uspešno opravljeno maturo, 
zato učitelji vzpodbujajo posameznikovo ustvarjalnost in mladim 
krepijo zavest o pozitivni samopodobi, hkrati pa šola razvija obču-
tek sobivanja z drugimi ljudmi. Ravnatelj vidi prednost gimnazije 
pred drugimi šolami v tem, da ustanova ustvarja okolje brez na-
silja, kjer se spoštuje tradicija in pozitivne vrednote.

Na šoli potekajo različne aktivno-
sti ─ pilotni projekt Ljubezen je 
večna, pri katerem gre za branje 
izbranega književnega dela pri 
več predmetih, sodelovalno po-
učevanje matematike in ekono-
mije v okviru šolskega razvojnega 
projekta v oddelku ekonomske 
gimnazije, medpredmetno po-
vezovanje splošnoizobraževal-
nih in strokovnih predmetov, tim-
sko poučevanje, aktivne oblike in 
metode dela, uporaba sodobnih 
tehnologij, projekt učenje uče-
nja, mednarodne izmenjave … 

So ena izmed petih slovenskih 
gimnazij, ki že peto leto siste-
matično uvaja vzgojno-izobra-
ževalno delo z nadarjenimi dija-
ki v srednjih šolah, razvija nove 
oblike in metode dela z nadar-
jenimi dijaki za poglabljanje in 
širitev njihovega znanja znotraj 
pouka in pri interesnih dejavno-
stih. Redno organizira sobotne 
šole in tabore za nadarjene, skr-
bi tudi za vsestransko izobraže-
vanje svojih učiteljev.

V letošnjem katalogu interesnih dejavnosti dijakom ponujajo več 
kot 80 različnih možnosti ─ krožke, branje za bralne značke, pri-
prave na tekmovanja iz znanja, medpredmetne ekskurzije po Slo-
veniji in v tujino (npr. na Irsko, Malto, v Srbijo, na Madžarsko), pe-
stre športne aktivnosti in prostovoljno delo.

Šola je ponosna, da je članica Unescove mreže šol. Dijaki sodelujejo 
v različnih taborih in se skupaj učijo, raziskujejo in tkejo nova prijatelj-
stva. Pomembno je, da vzpostavljajo sodelovalne odnose in neposred-
no doživljajo socialno soodvisnost, kar je temelj za bogato življenje po-
sameznika in skupnosti tako doma kot po svetu. V tem šolskem letu 
bogatijo dosedanje delo, ki je začrtano v učnih načrtih in letnem na-
črtu šole, še priprave na maturo, mednarodno sodelovanje, projekt 
Comenius in ohranjanje stikov s šolami v Franciji, v Srbiji in v Italiji.  

V šolskem letu 2012/2013 razpisujejo naslednje programe: 
gimnazija s štirimi oddelki in ekonomska gimnazija z 

enim oddelkom ter maturitetni tečaj z enim oddelkom.

Informativna dneva:
• v petek, 10. 2. 2012, ob 9. in 15. uri 
• ter v soboto, 11. 2. 2012, ob 9. uri.

Bodoči dijaki lahko dodatne informacije dobijo po 
telefonu 07 49 92 350 ali na šolski spletni strani 

www.gimnazija-brezice.si

Gimnazija Brežice – najstarejša srednja šola 
Posavja, šola s tradicijo, prepoznavna na mnogih 
področjih, ne samo v posavskem prostoru, temveč 
tudi širše, na državni in mednarodni ravni

Ob 20. obletnici padca berlinskega 
zidu so si dijaki v okvir projektne-
ga tedna ogledali Berlin.

Vsako leto na dan Prešernove-
ga rojstva oziroma na veseli dan 
kulture organizirajo Dan odprtih 
vrat, na katerega vabijo deve-
tošolce, njihove starše, učitelje, 
šolske svetovalce in ravnatelje 
posav skih osnovnih šol.

Govoril je o teoriji navezano-
sti, o kateri teče beseda tudi 
v njegovi lansko leto izdani 
knjigi z istoimenskim naslo-
vom. Teorija navezanosti, ki 
je nastala v 50. in 60. letih 
prejšnjega stoletja, poudar-
ja, da je za varen otrokov 
razvoj bolj od pozornosti na 
zunanje vedenje pomembno, 
da razumemo otrokov notra-
nji svet in se nanj uglasimo. 
Pred vpeljavo te teorije so 
vsi govorili le o tem, da otrok 
ne potrebuje stikov, ampak 
fizično varnost (npr. potreba 
po hrani), nihče ni pomislil, 
da je bolj kot vse to potreb-
na čustvena varnost. Slednje 
so ugotovili šele v času druge 
svetovne vojne. „To je bilo v 
Londonu, ko so ob nemškem 
bombardiranju otroke pe-
ljali ven iz mesta, na pode-
želje. Izkazalo se je, da so 
imeli londonski otroci, ki so 
bili ločeni od staršev in var-
ni pred bombardiranjem, več 
travmatičnih posledic, noč-
nih mor, strahov in negoto-
vosti kot otroci, ki so ostali 
v Londonu pri svojih starših. 
Zakaj? Tisti otroci, ki so bili 
daleč stran od staršev, na-
mreč niso imeli čustvene bli-
žine,“ je s primerom ponazo-
ril dr. Erzar. 

Po njegovih besedah otrok 
potrebuje čustveno priso-
tnost primarnega skrbnika, 
ponavadi mame. Čustveno 

Vabimo vas k vpisu 
v brezplačne programe za odrasle

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in 
šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja;prednostne 
usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.«

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 
T: 07 / 34 82 100, 34 82 103; 
E: info@ciktrebnje.si, www.ciktrebnje.si

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – 
Beremo in pišemo skupaj

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – 
Most do izobrazbe

Usposabljanje za življenjsko uspešnost – 
Izzivi podeželja

Računalniška pismenost za odrasle
Branje za znanje in branje za zabavo

Informacije in prijave: 07/34 82 104
Vabljeni!

Vidimo se na informativnih dnevih:
v petek, 10.2.1012 in v soboto, 11.2.2012

»Menim, da je dijaški dom primerna odločitev. Vedno smo na 
toplem, namesto, da čakamo in zmrzujemo na avtobusnih in železni-
ških postajah. Imamo toplo, redno hrano in ne živimo le na tisti tako 
imenovani hitri prehrani. Družimo se več z vrstniki, ker imamo več 
prostega časa, kot bi ga drugače imeli. Vzgojitelji v domu nam nudijo 
strokovno pomoč. Imamo dovolj časa za učenje in pripravo na šolske 
obveznosti. V prostem času se lahko udeležujemo različnih 
interesnih dejavnosti, gremo v kino … Dijaški dom je velikokrat tudi 
pomembna stopnica v razvoju naše samostojnosti.«            

Mateja                                                                                     

Ljubljanska 21, 3000 Celje
T: 03 426 66 00, F: 03 426 66 21
E: dd.celje@guest.arnes.si
www.ddcelje.si

Čustvena navezanost v otroštvu je 
pogoj za zaupen odnos v odraslosti
BREŽICE – V okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Posavje je 26. januarja v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice predaval slovenski teolog, filozof, pedagog in psiholog psihoanalitik dr. Tomaž Erzar. 

varnost otroku predstavlja 
oseba, ki je pripravljena usli-
šati njegov protest. Otroško 
kričanje oz. jok pri odraslih 
povzroči tako frekvenco, da 
se preprosto morajo odzvati. 
Njihov odziv otroku predsta-
vlja tisto skrb, ki jo potrebu-
je. „Otrok, ki s svojo inici-
ativo uspe priklicati starše, 
dobi notranje občutje, ki ga 
spremlja celo življenje – od-
ziv ostalih. Lahko se torej za-
nese na ljudi, ljudje so mu 
naklonjeni in vredni zaupa-
nja, ko je v stiski,“ je dejal 
predavatelj in dodal, da so 
raziskave v 80. letih potrdi-
le, da otrok miselno najbolj 
napreduje v okolju, ki mu je 

naklonjeno. „Tisti otroci, ki 
so jim starši bolj naklonjeni 
in se odzovejo na njihov pro-
test, se bolje učijo.“ 

Dr. Erzar zagovarja vzgojo, ki 
je povezana s čustveno bliži-
no. Ta včasih spregleda ka-
kšen otrokov spodrsljaj, iz-
raz njegovega nemira ali 
objestnosti. „Če otroku za-
upaš in mu od vsega začetka 
poskušaš zagotoviti občutek 
oz. nek kompas, kaj je varno 
in kaj ni, potem je to v redu. 
Povedano drugače, do otroka 
se skušaš obnašati tako, kot 
da ve, kaj je njegov kompas. 
Otroku torej omogočiš, da 
njegove izkušnje ne padejo 
v prazno.“ Temeljna podlaga 
za razvoj iskrenih in zaupnih 
medosebnih odnosov v odra-
sli dobi je varna navezanost v 
otroštvu. Kot pravi dr. Erzar, 
so raziskave pokazale, da so 
si ljudje, ki so bili v otroštvu 
močno čustveno navezani na 
starše, tudi kasneje v odra-
sli dobi izbrali partnerje, ob 
katerih so se počutili spreje-
te in zaželene. Odrasle od-
nose so začeli dojemati kot 
odnose navezanosti. Slednja 
pa ni značilna samo pri lju-
deh, ampak se pojavlja tudi 
pri živalih, kar je pojasnil z 
zanimivima primeroma. „Av-
strijski raziskovalec Lorenz 
je nekega dne s krznenimi 
škornji stal v vodi in opazil, 
da so se okoli njega nabra-

le mlade račke, ki so meh-
ko krzno zamenjale za svojo 
mamo, na katero so bile zelo 
navezane. Drug primer je iz 
ZDA. Raziskovalci so izdelali 
leseno lutko v obliki opice, 
ki je v roki držala steklenič-
ko z mlekom. Hkrati so izde-
lali še eno lutko brez stekle-
ničke, ki pa je bila oblečena 
v krzno. Potem so opazova-
li opičjega mladiča. Večino 
časa se je stiskal pri krzne-
ni lutki, zapustil jo je samo 
za toliko časa, da se je šel k 
drugi lutki na hitro okrepčat. 
Poskus je pokazal, da hrana 
sama po sebi ni vir čustvene 
povezanosti.“

Predavatelj na ljubljanski 
Teološki fakulteti je pouda-
ril, da je naše zdravje če-
dalje bolj odvisno od tega, 
kako močno mrežo toplih, 
iskrenih in odkritih odnosov 
bomo imeli v svoji neposre-
dni bližini. „V družbi bi na-
stal zelo drugačen občutek, 
če bi se tudi odrasli ljudje 
zavedali tega, da je v od-
nosih pomembna varnost, 
občutek povezanosti, nek 
notranji mir. Če se lahko za-
nesemo, da nam je svet na-
klonjen in prijazen, potem 
imamo popolnoma drugačno 
voljo do življenja, kot če ži-
vimo v svetu, ki je obrnjen 
proti nam,“ je predavanje 
zaključil dr. Erzar.
 Rok Retelj

Dr. Tomaž Erzar

Gimnazija Brežice - stari del, ki se trenutno obnavlja

Nova telovadnica in prizidek

Comenius srečanje v Nemčiji

Investiranje v znanje izplača najvišje obresti.

Benjamin Franklin
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Župan Srečko Ocvirk se je nedavno srečal z duhovniki, ki 
delujejo v župnijah na območju sevniške občine. Tradicio-
nalno srečanje, ki se vsako leto odvija na območju ene od 
župnij, je bilo letos v Tržišču, kjer je za prijetno dobrodo-
šlico poskrbel tamkajšnji župnik Jože Kohek. Po sprejemu 
v župnišču so zbrani, med njimi tudi podžupana Občine Sev-
nica Janez Kukec in Jožef Žnidarič, obiskali bližnje prosto-

re krajevnega urada, v katerih se ob torkih srečujejo člani in 
članice Društva upokojencev Tržišče. V nadaljevanju je sledil 
uradni del srečanja v Gostilni Jelen Malus z nagovori župana 
Srečka Ocvirka, tržiškega župnika Jožeta Kohka in dekana de-
kanije Videm ob Savi Jožeta Špesa. Vsi so si bili enotni, da 
je dobro sodelovanje med lokalno skupnostjo in predstavni-
ki župnij potrebno ohraniti tudi v bodoče, k čemur tovrstna 
srečanja zagotovo pomembno prispevajo. 

Dela v sklopu investicije po be-
sedah nadzornika Ludvika Fa-
ina potekajo skladno s termin-
skim planom. Gradbena dela 
so že končana, prav tako so 
končana tudi groba instalacij-
ska dela, ki vključujejo ele-
ktro- in strojne instalacije. 
Trenutno so v izvedbi obrtni-
ška dela, in sicer opremljanje 
stavbe z okni, vrati, keramiko 
in montažnimi stropi. Za do-
končanje je potrebno izvesti še 

zaključne tlake, slikopleskar-
ska dela, montažo opreme in 
zunanje ureditve. Po pogod-
benem roku morajo biti dela 
dokončana v letošnjem juniju.
Celotna pogodbena vrednost 
vrtca, ki bo vseboval nekatere 
bistvene elemente učinkovite 
rabe energije, znaša okrog 1,3 
milijona evrov, oprema pa še 
dodatnih 130 tisoč evrov. 1,05 
milijona evrov Občini Sevni-
ca zagotavlja pozitiven sklep 

države iz naslova razpisa re-
gionalnih spodbud, preostali 
delež pa bo zagotovljen iz ob-
činskega proračuna.
V Osnovni šoli Krmelj, v okvi-
ru katere deluje vrtec, izved-
bo projekta ocenjujejo zelo 
pozitivno. »Nov vrtec pri šoli 
dobiva vsak dan novo podobo, 
kar s ponosom spremljamo ne 
samo zaposleni, starši in otro-
ci, ampak tudi krajani, saj bo 
novo zgrajeni objekt pridobi-

tev širšega pomena. Resnično 
se veselimo dne, ko bo v nove 
prostore zakorakalo preko sto 
predšolskih otrok. Gradnjo 
spremljamo z optimizmom, 
saj je napredek viden iz dne-
va v dan. Pohvaliti želim tudi 
spodbudno sodelovanje s pred-
stavniki občine, z izvajalcem in 
nadzorom, ki sprejemajo naše 
potrebe in želje v smislu iska-
nja optimalnih rešitev,« pravi 
ravnateljica Gusta Mirt.  

Krmelj v pričakovanju novega vrtca
Vrtec v Krmelju, ki je največja aktualna investicija Občine Sevnica s področja vzgoje in izobraževanja, 
iz dneva v dan dobiva prijetnejšo podobo. Nov vrtec s šestimi oddelki, tremi za prvo in tremi za dru-
go starostno obdobje, bo velika pridobitev za kraj in celotno Mirnsko dolino, kjer se vključenost otrok v 
vrtce – v skladu s stalnim trendom na območju celotne sevniške občine – iz leta v leto povečuje.

Nov vrtec je umeščen ob objektu krmeljske nove (spo-
dnje) osnovne šole. (Foto: Občina Sevnica)

Podoba vrtca je iz dneva v dan prijetnejša. (Foto: Ob-
čina Sevnica)

Urejanje kakovostnega 
vodooskrbnega sistema
Okolju in človeku prijazno življenje omogoča tudi urejena 
in kakovostna vodooskrba. Občina Sevnica interesom po pri-
ključitvah na javne vodooskrbne sisteme skuša vztrajno sle-
diti, zato se večje težave na tem področju ne pojavljajo.

Po podatkih sevniške Komunale je 78,5 odstotkov vseh obča-
nov priključenih na javne vodovode (od tega jih okrog 54 od-
stotkov uporablja vodovode v upravljanju Komunale Sevnica), 
21,5 odstotkov vseh občanov pa uporablja zasebne vodovo-
de. V letu 2011 je bil poudarek na priključevanju posameznih 
manjših na večje vodovodne sisteme, v prihodnje pa Občina 
Sevnica načrtuje nadaljevanje ureditev povezovalnih vodnih 
virov in izgradnjo nekaterih primarnih vodovodnih sistemov. 
Predstavniki Občine Sevnica, Komunale Sevnica in Krajevne 
skupnosti Loka pri Zidanem Mostu so se v zadnjem obdobju 
večkrat sestali na temo celovitega urejanja vodooskrbe v tem 
predelu občine. Celovita ureditev vodooskrbe je trenutno naj-
bolj potrebna v zaselkih Jelša, Slap in Radež, v ostalih kra-
jih in zaselkih pa je ta z različnimi vodovodi relativno dobro 
urejena. Razvojni načrti Občine za to območje predvidevajo 
pridobitve dodatnih novih vodnih virov zadostne vodnatosti 
za oskrbo širšega območja ter izgradnjo primarnih tranzitnih 
vodovodov. Samo priključevanje in povezovanje obstoječih 
manjših vodovodnih sistemov na nove vodne vire in nov pri-
marni vodovod pa bo izvršeno postopoma, glede na izražen 
interes in potrebe posameznega kraja. Izgradnja novega pri-
marnega vodovodnega sistema je načrtovana v letih 2014 in 
2015, medtem ko je v letih 2012 in 2013 načrtovana priprava 
dokumentacije ter raziskovanje in ureditev novih vodnih vi-
rov. S tovrstnim sosledjem del bo dosežena zagotovitev zado-
stne količine pitne vode za celotno območje ter izhodišče za 
kakovostno vodooskrbo v prihodnje. 

Svetovno prvenstvo mladih ribičev
Od 24. do 29. julija bo na območju občin Sevnica in Rade-
če potekalo svetovno prvenstvo mladih ribičev, ki se bodo 
pomerili na tekmovalnih trasah, umeščenih v akumulaci-
jah hidroelektrarn Vrhovo in Boštanj. Koncept in organi-
zacijska priprava na izjemno velik in turistično privlačen 
dogodek sta bila medijem predstavljena na novinarski kon-
ferenci 20. januarja na Gradu Sevnica.

Ribiška zveza Slovenije je organizacijo tekmovanja zaupa-
la izkušenima Ribiški družini Radeče in Ribiški družini Sevni-
ca, pri pripravah pa sodelujeta tudi Občini Sevnica in Rade-
če ter KŠTM Sevnica. Našteti akterji bodo združili moči za 
organizacijo tekmovanja, na katerem se pričakuje udeležbo 
kar okoli 55 štiričlanskih ekip, ki bodo razdeljene v tri tek-
movalne kategorije – U14, U18 in U23. Tekmovalna poligona 
na območju akumulacij hidroelektrarn Vrhovo in Boštanj so-
dita med najboljše trase v Evropi, njuna kakovost pa se od-
raža predvsem z vidika dobre dostopnosti, odlične urejeno-
sti in izenačenosti lovnih mest ter v tem delu z ribami zelo 
bogate reke Save.
Svetovno prvenstvo za Slovenijo in Posavje, še posebej pa za 
obe občini, predstavlja velik in pomemben dogodek – tako 
z vidika prepoznavnosti kot tudi promocije bogate turistič-
ne ponudbe. Ekipe bodo nastanjene čim bliže tekmovalnim 
trasam in bodo uporabljale razpoložljive turistično-gostinske 
kapacitete, kar predstavlja veliko priložnost in hkrati izziv 
za promocijo in trženje turizma ter spremljajočih storitev. 
Izpostavimo še, da bo otvoritvena slovesnost svetovnega pr-
venstva v organizaciji Ribiške družine Sevnica 26. julija ob 
18. uri pri Športnem domu Sevnica, uradna razglasitev re-
zultatov in zaključna slovesnost v organizaciji Ribiške dru-
žine Radeče pa bo 29. julija ob 18. uri na Mestnem trgu v 
Radečah.

Sodelujoči na novinarski konferenci, z leve: direktori-
ca KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, župan občine Sevnica 
Srečko Ocvirk, predsednik Ribiške družine Sevnica Sandi 
Kosmač, predsednik Ribiške zveze Slovenije Borut Jerše, 
predsednik Ribiške zveze Radeče Ferdo Barachini in podžu-
panja občine Radeče Rafaela Pintarič (Foto: KŠTM Sevnica)Uspešno zaključen program 

»Živimo zdravo« 
V prostorih Trubarjevega doma upokojencev v Loki pri Zi-
danem Mostu je 24. januarja potekala prireditev ob uspe-
šno zaključenem programu »Živimo zdravo«, ki pred-
stavlja pomemben korak k dolgoročni krepitvi javnega 
zdravja v sevniški občini.

Program »Živimo zdravo«, ki sta ga od lanskega oktobra izva-
jala Zdravstveni dom Sevnica in Zavod za zdravstveno varstvo 
Celje v sodelovanju z Občino Sevnica in Krajevno skupnostjo 
Loka pri Zidanem Mostu, je ob torkih popoldan redno priva-
bljal od 30 pa vse do 50 udeležencev iz kraja in bližnje okoli-
ce. Cikel brezplačnih delavnic in predavanj na temo zdravega 

življenjskega sloga, ki 
vključuje telesno ak-
tivnost, zdravo pre-
hrano in prepreče-
vanje nenalezljivih 
kroničnih bolezni, je 
doživel odličen odziv 
in pripravljenost na 
sodelovanje. Glede 
na uspešno izvedbo 
izvajalci program na-
črtujejo v bodoče po-
noviti še v kateri od 
krajevnih skupnosti 
sevniške občine.
Izvajalcem in podpor-

nikom projekta sta se z izročenimi priznanji zahvalili pred-
stojnica oddelka za socialno medicino in promocijo zdravja 
na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje Nuša Konec Juričič 
in regionalna koordinatorka projekta Karmen Korošec. Po-
leg koordinatorke programa v sevniški občini Violete Bahat 
Kmetič, direktorice Zdravstvenega doma Sevnica Vladimire 
Tomšič in njunih sodelavk, so priznanja prejeli tudi sevniški 
župan Srečko Ocvirk, predsednik sveta Krajevne skupnosti 
Loka pri Zidanem Mostu Jože Racman, direktor Trubarjeve-
ga doma upokojencev Robert Potočnik in ravnateljica Vrtca 
Ciciban Sevnica Vlasta Fele. Zaključno prireditev so s svo-
jim nastopom obogatili otroci iz enote Bibarija Vrtca Ciciban 
Sevnica, ki deluje pri podružnični osnovni šoli Loka pri Zida-
nem Mostu. Pod budnim očesom vzgojiteljic so ti pripravili 
tudi plakate na temo zdravega načina življenja. Z glasbenimi 
točkami so se v zaključku dogodka predstavili še štirje mladi 
glasbeniki, Neža in Nejc Močnik ter Jan in Luka Strajnar.

Zaključne prireditve sta se udeležila tudi župan Srečko 
Ocvirk in podžupan Jožef Žnidarič. (Foto: Občina Sevnica)

Podjetje Infra je v sklopu dokončanja ureditev ob izgradnji 
hidroelektrarne Blanca pristopilo k izgradnji prodnih zadrže-
valnikov na vodotokih, ki so se urejali ob izgradnji tega ener-
getskega objekta. Gre za vodotoke Loški potok, Globoški po-
tok, Konjšca in Blanščica. Izvajalec del je vodnogospodarsko 
podjetje Hidrotehnik. 

Gradnja prodnih zadrževalnikov

Tradicionalno srečanje z 
duhovniki

Vinogradniška društva sevniške občine pod pokroviteljstvom in 
v sodelovanju z županom Srečkom Ocvirkom organizirajo izbor 
za »županovo vino 2012«, ki bo namenjeno promociji občine 
in bo imelo status protokolarnega vina za različne priložnosti. 
V letu 2012 bo kot županovo vino izbrano vino modre franki-
nje. Sprejem vzorcev vin bo 23. februarja, od 17. do 19. ure, 
v kulturni dvorani v Šentjanžu, ocenjevanje vzorcev pa bo 25. 
februarja, na isti lokaciji. Izbran bo vzorec, ki bo dosegel naj-
višje število točk. Izbrano županovo vino bo uradno razglašeno 
na javni družabni prireditvi v mesecu marcu v Šentjanžu. Kot 
prejšnja leta bo tudi letošnje županovo vino uspešen promo-
tor sevniške občine ter njenih vinogradnikov in vinogradniške 
dediščine, zato vljudno vabljeni k sodelovanju. Javni poziv je 
v celoti dostopen na spletni strani Občine Sevnica.

Skupinska fotografija s tradicionalnega srečanja (Foto: 
Občina Sevnica)

Izbor županovega vina 2012

Nastopili so otroci iz enote Bibari-
ja Vrtca Ciciban Sevnica. (Foto: Ob-
čina Sevnica)
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ligaški semafor

PODČETRTEK, RADEČE - Mednarodna speed badminton 
zveza ISBO se je v letu 2011 odločila storiti naslednji ve-
liki korak k popularizaciji te najhitreje rastoče igre z lo-
parji na svetu – ustanovitev t. i. ISBO Speedminton® World 
Series, pod okriljem katere bo v letošnjem letu potekalo 
16 največjih turnirjev. Prvi izmed njih, Slovenian Open, je 
ob udeležbi dobre stoterice igralk in igralcev iz 11 držav 
minuli konec tedna potekal v športni dvorani v Podčetrtku.

Radečanka Jasmina Keber je priložnost, da se na domačih 
igriščih vpiše v zgodovino kot prva zmagovalka turnirja Sve-
tovne serije, odlično izkoristila. Kot prva nosilka je suvere-
no opravila s skupinskim delom tekmovanja in na malce večji 
odpor naletela šele v polfinalu, v katerem je izločila Švedi-
njo Rebecco Nielsen. V finalu je nato premagala še drugo 
nosilko Barboro Syč-Krivanovo, ki je z zmago nad presene-
tljivo polfinalistko Nino Jazbinšek (SBK Radeče) prepreči-
la slovenski finale. 

V moškem delu tekmovanja je vlogo favorita upravičil naj-
boljši francoski igralec Berenger Mocaer, ki je v finalu pre-
senetljivo gladko premagal hrvaškega igralca Mišela Mihet-
ca. Za slovenski rezultat dneva je z delitvijo tretjega mesta 
s Slovakom Andrejem Ostrihonom presenetljivo poskrbel 
Klemen Pleško, medtem ko je državni prvak Robi Titovšek 
(SBK Radeče) obtičal v četrtfinalu.

Vzporedno ob tekmovanju članskih kategorij je v Podčetrt-
ku potekalo tudi tekmovanje mladinskih kategorij. Najboljši 
rezultat med slovenskimi igralkami in igralci je z drugim me-
stom v kategoriji do 18 let dosegla Anja Rutar (SBK Radeče). 
Na stopničkah sta se ji z delitvijo tretjega mesta pridružili 
klubski soigralki Danaja Knez in Simona Meh.
 M. Šušteršič

Kebrovi prvi turnir Svetovne serije

Jasmina Keber

KRŠKO, SARAJEVO – Dve izmed najbolj nadarjenih gene-
racij Nogometne šole NK Krško, selekciji U10 in U12, sta 
se od 12. do 15. januarja mudili na največjem mednaro-
dnem turnirju v Bosni in Hercegovini. Na turnirju so na-
stopile predvsem ekipe iz Hrvaške, BIH in Srbije.

Ob začetnih težavah s privajanjem na drugačna igralna pra-
vila in pogojem za igro sta ekipi iz Krškega prvi dan turnir-
ja končali neuspešno. V nadaljevanju turnirja pa so Krčani 
ob prihodu številnih staršev – navijačev uspeli pokazati svo-
je razkošno znanje. Selekcija U10 je po uvodnih porazih pro-
ti hrvaškima ekipama Orkan iz Dugega rata in HASK Zagreb z 
najtesnejšim rezultatom izgubila možnost za visoko uvrsti-
tev na turnirju. Vseeno pa so v zadnji tekmi v skupini visoko 
premagali kasnejšo tretjeuvrščeno ekipo Žarkovo iz Srbije. 
Tako so se prepustili lepotam Sarajeva in vzpodbujanju sta-
rejših soigralcev na turnirju. 

Ekipa U12 je po uvodnem porazu proti ekipi podmladka le-
gendarnega »Željota« iz Sarajeva v skupini visoko premaga-
la hrvaški Omiš in Tuzlo iz BIH. V izločilnih bojih so po vrsti 
premagali Jadran (Hrv), Respekt (BIH) in v polfinalu še Alu-
minij iz Kidričevega. V velikem finalu turnirja so se srečali z 
domačo ekipo organizatorja FK Sampion Junior iz Sarajeva, 
ki jih je po izenačenem boju z zadetkom v drugem polčasu 
premagala z rezultatom 1:0. S tem je selekcija U12 osvojila 
visoko 2. mesto med 24-imi ekipami. 

David Kovačič je bil proglašen za najboljšega igralca celo-
tnega turnirja, čeprav mu je po napornem razporedu v fina-
lu že zmanjkovalo moči za prikaz svojih mojstrovin. S strani 
ostalih udeležencev sta si za predstavitev Krškega in Slove-
nije na turnirju prislužili pohvale obe ekipi, tako za igro kot 
zgledno obnašanje, in tudi navijači, ki so vneto spodbuja-
li obe ekipi. 
 Luka Šebek

Demografskim razlogom, ki 
manjšajo vpis tako v osnov-
ne kot srednje šole, lahko 
dodamo še odliv potencialne 
vpisne populacije iz spodnje-
posavske regije v sosednja 
regijska in nacionalna sredi-
šča, predvsem v Celje, Novo 
mesto ter Ljubljano. Letos 
so se posavski srednješolski 
ravnatelji in ravnateljice lo-
tili natančnejše analize ak-
tualnega trenda ob predpo-
stavki, da so za takšen odliv 
krive slabe javnoprometne 
povezave. Direktorica ŠC Kr-
ško–Sevnica Alenka Žuraj Ba-
log je predstavila ugotovitve 
te interne analize: »Podatki, 
ki smo jih zbrali, kažejo 32 
in več odstotkov odliva sre-
dnješolske populacije vsa-
ko leto že od šolskega leta 
2006/07 dalje, takšnega od-
liva ne kaže nobena druga re-
gija v državi. Mladi odhajajo 
tudi v izobraževalne progra-
me, ki jih izvajamo posavske 
srednje šole, po našem mne-
nju dobro in v mlade usmer-
jeno. Pregled javnih povezav 
med srednješolskimi središči 
v Posavju, kamor smo vklju-
čili tudi občini Kostanjevi-
ca na Krki in Bistrica ob So-
tli, pa ne odslikava porazne 
slike, ki jo kaže odliv. Razen 

slabih povezav v Mirnski do-
lini na drugih relacijah pove-
zave obstajajo, morda bi bila 
potrebna le večja koncentra-
cija le-teh ob konicah.«

Iskanje odgovorov na vpra-
šanje, kaj toliko mladih in z 
njimi staršev prepriča, da je 
drugje več priložnosti za pri-
hodnji razvoj otrok, da je dru-
gje boljše in lepše, je tisto, s 
čimer se bodo posavske izo-
braževalne institucije ubada-
le v prihodnje. »V Posavju se 
s fenomenom odliva dijakov 
(še) ne ukvarjamo dovolj, vsaj 
sistematsko in na ustreznih 
mestih vplivanja in odločanja 
ne. Reševanje ugotovljene-
ga, ustvarjanje razvojnih pri-

ložnosti, odpiranje delovnih 
mest presega odgovornosti in 
možnosti srednjih šol. Kar pa 
šole lahko storimo, je odsti-
ranje tistega, kar vidimo, in 
proaktivno delovanje v smislu 
iskanja novih možnosti, ki bi 
prispevale tudi k razvoju na-
šega skupnega prostora,« je 
Žuraj Balogova nakazala, da 
aktivnosti njih samih v priho-
dnje ne bodo dovolj za zau-
stavljanje tega za Posavje ne-
ugodnega trenda.

V ŠC Krško-Sevnica si želijo 
s proaktivnim vključevanjem 
v okolje že v prihodnjem šol-
skem letu odpreti možnosti 
za razvoj. Na vzajemno po-
budo so pričeli s sodelova-
njem z Nogometno šolo NK 
Krško in RK Krško. Pričeli so 
z razvijanjem modela izobra-
ževanja, usmerjenega in pri-
lagojenega nadarjenim sre-
dnješolcem športnikom, ki bi 
omogočil uresničiti tako izo-
brazbeno kot športno odlič-
nost. Žurajeva je ob tem do-
dala: »Model bo vključeval 
izvedbene prilagoditve pred-
metnika in urnika, s čimer že 
imamo izkušnje iz preteklih 
let. Predstavljamo pa si ga 
kot mnogo več: od individu-
alizirane skrbi in spremlja-

ve v obliki tutorstva, ki bi ga 
skupaj izvajala šola in špor-
tni klub za posameznega di-
jaka, svetovanja dijakom 
in staršem, dopolnjevanja 
predmetnika z vsebinami, 
potrebnimi za športnike, do 
zagotavljanja tehniške iz-
obrazbene odličnosti tudi 
skozi izvajanje programa za 
nadarjene, saj bo model ce-
pljen na obstoječe izobra-
ževalne programe strokovne 
gimnazije in strokovnega oz. 
poklicnega izobraževanja.«

V bodoče si v ŠC Krško-Sevni-
ca želijo, da bi v takšni raz-
poreditvi dela v sklopu po-
uka svojo priložnost videlo 
čimveč ambicioznih špor-
tnih društev in posamezni-
kov v Krškem in Posavju ter 
tudi iz drugih okolij, ki bi se 
želeli ob izobrazbi dodatno 
usposabljati tudi na podro-
čju športa. Šolski center Kr-
ško-Sevnica lahko ob privlač-
nih programih in obeh svojih 
lokacijah, kjer obstaja tudi 
možnost bivanja in vzgoje 
v dijaškem domu, v bodoče 
primerno zaokroži ponudbo 
srednješolskega in poklicne-
ga izobraževanja na območju 
Posavja in širše.
 Luka Šebek

ŠC Krško-Sevnica ponuja roko 
športnikom Posavja in širše 
KRŠKO, SEVNICA - Možnost ustanovitve pokrajine Posavje pred nekaj leti je za vse nas prinašala mnogo-
tere priložnosti in odgovornosti tudi na področju šolstva. Pokrajine ni in je najbrž tudi ne bo, vodstve-
ni delavci in delavke posavskih srednjih šol pa že vrsto let zaznavajo neugodne trende pri vpisu v posa-
vske srednješolske in poklicne izobraževalne programe.

Mladi Krčani v Sarajevu

Alenka Žuraj Balog, direk-
torica ŠC Krško-Sevnica

www.agencijaspin.com

Zasebna zobna ordinacija
Liljana Nikolić, dr. stom

Ulica Stanka Škalerja 29, SI-8250 Brežice

Imate poslovno idejo?
Želite ustanoviti d.o.o., vendar pa vam na začetku poti 

manjka 7.500 € za osnovni kapital?

Ponujamo vam nakup popolnoma novega podjetja!
(za katerega ne potrebujete 7.500 osnovnega kapitala)

Hitro in ugodno!
Postanite lastnik popolnoma novega podjetja,

ki do sedaj še ni poslovalo.

Za dodatne informacije nam pišite na info@
agencijaspin.si ali pokličite na 041 77 77 61!
Agencija Spin d.o.o., Šolska 2, 8250 Brežice SPINNING YOUR CREATIVITY!

ROKOMET
MLADINCI - 1. DRL
Rezultati – Grosuplje : Krško 
27:34, Krško : Celje 39:27, Krško 
: Sviš 36:27 
Lestvica – 1. Loka 25, 2. Krško 24

KADETI, PF skupina B
Rezultati – Krško : Ormož 
43:33,Trebnje : Krško 30:40
Lestvica – 1. Celje 6, 2. Krško 4  

STAREJŠI DEČKI A, PF skupina A
Rezultati – Krško : Ormož 26:24, 
Rudar : Brežice 28:24, Krško : Ce-
lje 32:19, Brežice : Drava 25:22, 
Šmartno : Krško 23:32
Lestvica - 1. Krško 6, 6. Brežice 2

STAREJŠI DEČKI B, skupina B
Rezultati – Krško : Ormož 26:25, 
Krško : Celje 17:36, Šmartno : Kr-
ško 35:24 
Lestvica – 1. Celje 6, 4. Krško 2 

MLAJŠI DEČKI A, skupina JUG
Rezultati – Dobova : Dol 18:10, Dol 
: Krško 18:26
Lestvica – 1. Krško 14, 3. Dobova 
6, 6. Radeče 0

MLAJŠI DEČKI B, skupina JUG
Rezultati – Dol : Krško 11:26, Sev-
nica : Šmartno 14:41, Radeče : 
Rudar 17:25, Krško : Sevnica 32:5, 
Sevnica : Dol 8:31
Lestvica – 1. Rudar 18, 2. Krško 
16, 4. Radeče 7,6. Sevnica -1

ČLANICE, 2. državna liga – 
VZHOD
Rezultati – Rače : Brežice 26:33, 
Brežice : Krim B 24:28
Lestvica - 1. Žalec 21, 3. Breži-
ce 13

KADETINJE, skupina VZHOD
Rezultati – Brežice : Žalec 30:26
Lestvica – 1. Celje 14, 4. Brežice 8

STAREJŠE DEKLICE, skupina 
VZHOD
Rezultati – Brežice : Millenium 
28:5, Brežice : Žalec 30:15 
Lestvica - 1. Ptuj 23, 4. Brežice 14

MLAJŠE DEKLICE A, skupina 
VZHOD
Rezultati – Brežice : Alen Mihalj 
8:26, Brežice : Velenje 16:28
Lestvica - 1. Alen Mihalj 12, 6. 
Brežice 0

MLAJŠE DEKLICE B, skupina 
VZHOD
Rezultati – Brežice : Velenje 12:34
Lestvica - 1. Žalec 18, 10. Breži-
ce 0

KOŠARKA
ČLANI – 3. SKL
Rezultati – Posavje Krško : Dom-
žale 62:74, Lenart : Posavje Kr-
ško 107:110 
Lestvica - 1. Domžale 23, 2. Po-
savje Krško 17

ČLANI – 4. SKL – skupina VZHOD
Rezultati - Posavje Podbočje : 
Posavje Sevnica 75:71, Prevalje 
: Posavje Podbočje 64:71, Posav-
je Sevnica : Slovenj Gradec 73:71
Lestvica – 1. Celjski Vitez 20, 2. 
Posavje Podbočje 19, 8. Posavje 
Sevnica 11

ODBOJKA
2. DOL 
Rezultati – Benedikt : Kostak El-
mont 3:1 (25:16, 18:25, 25:16, 
25:22), Kostak Elmont : Novo 
mesto II 3:1 (23:25, 25:23, 25:15, 
25:8)
Lestvica – 1. Branik II 36, 11. Ko-
stak-Elmont 10

KADETINJE – A liga – ZAHOD 1
Rezultati - Kostak-Elmont : Grosu-
plje 2:0 (26:24, 25:11), Kostak-El-
mont : Koper 0:2 (11:25, 22:25)
Lestvica – 1. Koper 8, 5. Ko-
stak-Elmont 2

STAREJŠE DEKLICE – A liga – ZA-
HOD 2
Rezultati - Domžale : Kostak-El-
mont 2:0 (25:22, 25:21), Ko-
stak-Elmont : Jesenice 0:2 (9:25, 
11:25)
Lestvica – 1. Jesenice 4, 4. Ko-
stak Elmont 0

MALA ODBOJKA – repesaž 3. krog
POK Krško : Bled III 0:2 (23:25, 
14:25), POK Krško : Bled II 2:1 
(25:8, 14:25, 25:17), POK Krško : 
Bled III 0:2 (15:25, 15:25)

MINI ODBOJKA – turnir 2. krog
Kostak-Elmont : POK Krško 3:0, 
Kostak-Elmont : Domžale II 3:0, 
POK Krško : Grosuplje 0:3, Kostak 
-Elmont : Grosuplje 0:3, Pok Kr-
ško : Domžale II 3:0 

MINI ODBOJKA – turnir 1. krog
Kostanjevica : Žužemberk 2:1, 
Kostanjevica : Zmajčki 2:1 

MALA ODBOJKA – turnir 1. krog
Kostanjevica : Kropa 2:1, Kosta-
njevica : Žirovnica 1:2, Kostanje-
vica : Kropa 2:0

MALI NOGOMET
ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultati – Sevnica : Velike Lašče 
6:6 (Pešec 3x, Isić 2x, Kugler), Rib-
nica : Sevnica 3:0
Lestvica - 1. Vuko 34, 3. Sevnica 22

STRELSTVO
ZRAČNA PIŠTOLA – 1. LIGA – ČLA-
NI – 4. turnir
1. Miklavž 1129, 3. Marok Sevni-
ca 1120 (Juvan 376, Kunšek 374, 
Kolman 370), 4. Brežice 1120 (Vid-
mar 377, Kržan 372, Ferenčak 371)
Lestvica ekipno po 4. krogu: 1. Mi-
klavž 60, 3. Brežice 37, 4. Marok 
Sevnica 32
Lestvica posamično po 4. krogu : 
1. Simonič Boštjan (MIK) 78, 3. Vid-
mar (BRE) 72, 12. Juvan (MSE) 48, 
14. Kunšek (MSE) 38

ZRAČNA PIŠTOLA – 2. LIGA – JU-
GOVZHOD – po 3. turnirju
Lestvica ekipno: 1. Marok Sevni-
ca II 30, 2. Brežice II 27, 4. Lesko-
vec 16

ZRAČNA PUŠKA – 2. LIGA – JUGO-
VZHOD – po 3. turnirju
Lestvica ekipno: 1. Krka Novo me-
sto 30, 2. Leskovec 24, 5. Marok 
Sevnica 9, 6. Brežice 1

PLAVANJE
ZIMSKO PRVENSTVO - Maribor

KADETINJE (uvrstitve med 8)
50m prosto: 7. Bizjak 28.94, 8. 
Jambriško 29.20, 100m prosto: 
8. Jambriško 1:04.15, 400m pro-
sto: 6. Bizjak 4:45.84, 100m pr-
sno: 8. Grilc 1:23.83, 200m prsno: 
8. Grilc 2:58.61, 100m hrbtno: 5. 
Bizjak 1:10.13, 200m hrbtno: 4. 
Bizjak 2:28.46, štafeta 4x100m 
prosto: PK Celulozar 4:21.71 šta-
feta 4x200m prosto: 8. PK Celu-
lozar 9:20.68, sestava štafete: 
Jambriško, Zorič, Grilc, Bizjak

KADETI (uvrstitve med 10)
100m hrbtno: 10. Bajc 1:05.60

MLADINCI (uvrstitve med 10)
100m prosto: 10. Ameti 55.58, 
100m delfin: 8. Ameti 1:01.52, 
50m hrbtno: 9. Ameti 28.10  



Posavski obzornik - leto XVI, številka 3, četrtek, 2. 2. 2012 19ŠPORTNO POSAVJE

V uredništvu smo se pred kratkim poigravali z idejo, 
da bi po nekaj letih premora znova organizirali izbor 
športnika Posavja, v tem primeru seveda za leto 2011. 
Poleg tega, da smo najprimernejši čas za takšen izbor, 
torej zadnji mesec leta, zamudili, se je odprlo še nekaj 
dilem. Prva med njimi je že način izbora, saj se ponu-
jajo različne možnosti, od izbora s pomočjo strokovne 
komisije do glasovanja bralcev ali celo nekakšne kom-
binacije obojega. Medtem ko se pri prvem načinu odpi-
ra vprašanje, kako sestaviti kolikor toliko objektivno 
in neobremenjeno komisijo, katere člani ne bi favori-
zirali ekip in posameznikov iz športov, s katerimi so 
sami tako ali drugače povezani, se je pri „ljudskem“ 
glasovanju težko izogniti organiziranemu kampanj-
skemu glasovanju (zlasti v luči dejstva, da je naš časo-
pis in s tem glasovnice zastonj), ki bi v ospredje porini-
lo koga, ki si po „objektivnih“ kriterijih tega ne zasluži. 
Ker bi želeli s tovrstnim izborom animirati in privabi-
ti k sodelovanju predvsem širok krog naših bralcev, bi 
se najbrž odločili za drugo metodo in upali, da „kam-
panja“ katerega od kandidatov ne bi pretirano izkri-
vila rezultatov.

Težji del naloge je najbrž nabor potencialnih kandida-
tov. V moški konkurenci bi nespornemu favoritu izbo-
ra, brežiškemu atletskemu šampionu Primožu Kozmu-
su, najbrž zoperstavili državnega prvaka v triatlonu, 
Krčana Jaroslava Kovačiča, ter nekaj reprezentantov 
v športih z žogo, ki delujejo „v emigraciji“ - rokomet-
nega vratarja Gorazda Škofa (Cimos Koper), odboj-
karja Andreja Flajsa (ACH Volley), malonogometaša 
Sebastjana Drobneta (Dobovec) ter nogometnega upa 
Roberta Beriča (NK Maribor). 

Medtem ko je pri moških kandidatov vendarle kar ne-
kaj, je drugače v ženski konkurenci. Tudi tu se kot prva 
favoritinja ponuja iz brežiških atletskih vrst - Barba-
ra Špiler, ki ji kar stežka najdemo enakovredno kon-
kurentko. Najbrž bi izbirali med brežiško rokometaši-
co na „začasnem delu“ v Novem mestu Urško Videnič 
(bolj znana Barbara Varlec se po premoru zaradi ma-
terinstva šele vrača na parket), najboljšo brestaniško 
odbojkarico Jernejo Planinc, obetavno sevniško teka-
čico Saro Karlovšek, krško šahistko Natašo Bučar, mor-
da bi dodali še katero od uspešnih tekmovalk v manj 
izpostavljenih športih (strelstvo, borilne veščine, bad-
minton ipd). Skratka, kandidatk ni ravno na pretek. 

Tudi za izbor ekipe leta je v moški konkurenci lažje 
najti kandidate. Rokometne ekipe Krškega, Sevnice 
in Dobove, če se omejimo le na trenutno najuspešnej-
še, nogometni klub Krško in malonogometni klub Sev-
nica so dovolj pestra izbira. V ženski konkurenci sta v 
prvem planu rokometna ekipa iz Brežic in odbojkar-
ska iz Brestanice, manj odmevni, a ne prezrti, so uspe-
hi krških in sevniških šahistk, za razširitev nabora bi se 
spet morali ozreti na že prej omenjene »manjše« športe.

Kakorkoli že, odločili smo se, da izbora za nazaj ne 
bomo izvedli, se pa bomo začeli pripravljati na letoš-
njega, ki ga načrtujemo v jesenskih mesecih. Do takrat 
pa bomo lahko „evidentirali“ še kakšnega kandida-
ta/ko, morda tudi iz športnih zvrsti, ki smo jih tokrat 
spregledali. Naj se tekma torej začne!

Športnik leta

pogled s klopi
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BLANCA – OŠ Blanca je 20. ja-
nuarja gostila 46. pionirski ko-
šarkarski festival. Udeležen-
ke četrtfinalnega tekmovanja 
četrte skupine za deklice, le-
tnik 1997 in mlajše, so bile 
učenke OŠ Ob Dravinji iz Slo-
venskih Konjic, OŠ Domžale in 
OŠ Blanca. Slavile so košarka-
rice OŠ Ob Dravinji, ki so se 
skupaj z domžalskimi vrstni-
cami uvrstile v polfinale tega 
tekmovanja. Med tekmami so 
za dobro vzdušje skrbeli do-
mači učenci s harmonikami 
in učenke s plesnimi točka-
mi, vse ekipe pa sta nagovori-
la tudi ravnateljica OŠ Blanca 
Ana Mešiček in župan občine 
Sevnica Srečko Ocvirk.
 M. Hojski Tkavc/R. R.

Košarkarski 
festival na OŠ 
Blanca

Za uspehe v preteklosti je 
v veliki meri zaslužen dol-
goletni predsednik in spon-
zor kluba Drago Krošelj, ki 
je z vložki svojega podjetja 
nesebično pomagal vzdrže-
vati kakovostni nivo ekipe. 
MNK Sevnica med poznaval-
ci že leta sodi med bolj ure-
jena okolja, ki pišejo zgo-
dovino ne le posavskega, 
temveč tudi slovenskega fut-
sala. Iz vrst sevniškega klu-
ba so v času, ko so si Sev-
ničani lastili naslov prvakov, 
izhajali številni reprezen-
tantje, tudi sedanji selektor 
reprezentance Andrej Dobo-
vičnik. Trenutno igra za re-
prezentanco bivši član MNK 
Sevnica Sebastjan Drobne, 
Dejan Bizjak pa je tik pred 
prestopom v KMF Ekonomac 
iz Smedereva, vodilno ekipo 
v 1. srbski ligi.

Sevniški futsal blizu slovenskemu vrhu
SEVNICA – Malonogometni klub Sevnica je po ustanovitvi leta 1991 pod okriljem NZS pričel s tekmova-
njem v letu 1996. Že v sezoni 1997/98 so osvojili naslov državnih prvakov, kateremu so kasneje doda-
li še nekaj drugih mest in uvrstitev med prve tri v kategoriji mladincev. Po uspešnosti jih lahko uvrstimo 
med najuspešnejša posavska društva v moštvenih igrah z žogo.

Predsednik kluba Marko Li-
sec je ocenil prihodnost v 
klubu: »Zelo se trudimo, da 
v teh težkih časih zagotovi-
mo sredstva za normalno de-
lovanje kluba in redno izpol-
njujemo svoje obveznosti 
do igralcev, dobaviteljev in 
NZS. Ob finančni stabilizaci-
ji bi bili radi tudi tekmoval-
no uspešni, saj za letos na-
črtujemo preboj v 1.SFL ter 

uspeh v mladinski kategoriji 
(U-18), kjer bi si želel zma-
go oz. vsaj uvrstitev v polfi-
nale. Bistveno je, da v klub 
pripeljemo in izobrazimo do-
datne kadre (trenerji, uprav-
ni delavci), da klub postane 
še bolj zanimiv perspektiv-
nim igralcem tudi iz širše re-
gije ter da s tem izpolnimo 
dolgoročno vizijo kluba. Klu-
bi in zveza dajemo vse večji 

poudarek razvoju lastnega 
kadra, saj je moderni futsal 
s svojo eksplozivnostjo in hi-
trostjo vse manj primeren za 
tiste, ki prehajajo iz velikega 
nogometa.«

Mali nogomet je, če gleda-
mo skozi oči množičnosti 
udeležbe v rekreativnih li-
gah in turnirjih, eden naj-
bolj popularnih športov v 
Posavju. Tradicionalni vaški 
turnirji so pravi športni pra-
zniki, ki privabljajo ogromno 
ljudi, igralcev, zanesenjakov, 
podpornikov in navijačev. V 
KMN Sevnica so se pred leti 
odločili za bolj tekmovalno 
usmerjenost, a vseeno pod-
pirajo vse aktivnosti, vezane 
na mali nogomet širom Po-
savja, kjer se že danes kali 
kakšen bodoči talent.
 Luka Šebek

KRŠKO - V septembru so te-
čajnice krožka o jogi na Ljud-
ski univerzi Krško pričele z 
načrtno vadbo joge v prosto-
rih Glasbene šole Krško. Tečaj 
obiskuje 15 članic, v pretežni 
meri upokojenk, vodi pa jih 
inštruktorica joge Majda Še-
ler. Vadijo ob torkih in ob če-
trtkih v dopoldanskem času. 
V poletnih mesecih so izva-
jale jogo na travi v mestnem 
parku, ko pa je postalo bolj 
mrzlo, pa so se preselile v za-

prte, ogrevane prostore. »Bi-
stvo joge je harmonija uma, 
telesa in duha. Do te pa pri-
demo preko globokega jogij-
skega dihanja, miselne kon-
centracije in meditacije. Po 
nenehnem ponavljanju asan 
dosežemo stanje blaženosti – 
nirvane,« je zapisala ena iz-
med članic skupine Zora Pe-
vec in dodala, da z nenehno 
vadbo joge v praksi uresniču-
jejo antično načelo: »Zdrav 
duh v zdravem telesu!«

Zdrav duh v zdravem telesu!

Piše: Peter Pavlovič

NOVO MESTO, KRŠKO - Za-
vod za šport Novo mesto je 
organiziral sprejem najbolj-
ših športnikov Mestne obči-
ne Novo mesto za leto 2011, 
Olimpijski komite Slovenije 
pa je obenem podelil zlate 
znake in bronaste plakete za 
najboljše športnike in trener-
je v letu 2011 v dolenjski re-
giji. Med nagrajenci sta bila 
tudi člana Plesnega kluba Lu-
kec Krško. Zlati znak OKS za 
leto 2011 sta prejela Sebasti-
jan Vodlan in Luka Vodlan za 
3. mesto na svetovnem prven-
stvu v stepu v kategoriji pari, 
njun trener-koreograf Jadran 
Živkovič pa bronasti znak.

Bratoma Vodlan 
zlati znak OKS
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ARTIČE - V Kulturnem domu Artiče je 21. januarja potekal 
tamburaški koncert, na katerem sta nastopila Tamburaški 
orkester KUD Oton Župančič Artiče pod vodstvom dirigen-
ta Dragutina Križanića in Starejši tamburaški orkester Fer-

do Livadić iz Samoborja pod vodstvom dirigentke Anamarije 
Šimičić. Oba orkestra beležita številne nastope tako na do-
mačem kot tujem prizorišču, kjer vsak zase dosegata zavi-
dljive uspehe. Skoraj dveurni koncert, katerega program je 
spretno povezoval Drago Pirman, so ob spremljavi tambura-
šev s svojim petjem še bolj obogatili izjemni solisti: Elizabe-
ta Križanić, Mihaela Komočar, Matjaž Prevejšek, Đurđica 
Pleše Vujica, Petra Uršič in Filip Ferenčak. Za preseneče-
nje večera so poskrbeli samoborski tamburaši, ki so doma-
činom ob vokalni spremljavi Petre Uršič zaigrali priljublje-
no Bilbino pesem Hvala za vijolice, pa tudi sicer je bil večer 
prežet s skladbami najrazličnejših vsebin in značajev tako 
domačih kot tujih avtorjev. K. K.

V Artičah donele tamburice

Dirigenta, solisti in povezovalec koncerta

RAZBOR POD LISCO - Tretjo januarsko soboto zvečer se je v 
Domu krajanov Razbor pod Lisco odvijal 68. Razborski večer s 
skrbno izbranimi gosti, ki so s svojimi nastopi utrjevali misel, 
da je najpomembneje v človekovem življenju »biti dar drug 
drugemu«. To misel je v svojem predavanju razvijal osrednji 

gost večera pater dr. Karel Gržan. Dejal je, da nas dotik, bli-
žina, medosebna zaznavnost bogati in tako lažje sprejema-
mo napore življenja. »Odrešitev je, če te nekdo sprejme v 
tvoji celoviti resničnosti. Pogovori o naših občutjih, čustvih, 
razpoloženjih so nujni v naših odnosih,« so bile misli, ki jih 
je nato uspešno vpletel še v sliko ozvezdja Oriona, ki je po 
njegovem mnenju izjemno močno in hkrati popolno.
Razborski večer je s pevskim nastopom obogatil dekliški sep-
tet Fortuna iz Šentjanža, s slikami in z vitraji umetnica Elena 
Sigmund iz Budne vasi pri Šentjanžu, poetične besede mode-
ratorke Brede Vidmar pa so tudi tokrat vnašale v večer po-
sebno toplino in nežnost. S. R., foto: L. M.

BREŽICE – Brežiški ljubitelji kulture so se 17. januarja zbra-
li na ustanovni skupščini in ustanovili Kulturno društvo Dru-
gi oder. V Prosvetnem domu Brežice se je zbralo več kot 20 
nekdanjih amaterskih gledaliških igralcev ter ljubiteljev odr-
skih desk in različnih kulturnih dejavnosti z namenom ponov-
ne oživitve brežiške odrske zasedbe z domačimi igralci, re-
žiserji in scenaristi. Sprejeli so statut in izvolili predsednico 
društva Mojco Florjanič, ki je tudi njegova zakonita zasto-
pnica. Društvo bo v Brežicah predvsem ponovno oživilo in raz-
vijalo amatersko igralsko dejavnost, spodbujalo in organizira-
lo pa naj bi tudi delo v različnih sekcijah, prirejalo literarne 
večere, recitale in različne druge kulturne dogodke. V načr-
tu za letos so organizacija literarnih večerov, obiski različ-
nih gledališč in gledaliških predstav ter uprizoritev prve sa-
mostojne igre. L. Zagmajster Jovanović

VRHOVO – V slabi dve uri trajajoči gledališki predstavi Hrup za 
odrom, prirejeni po literarni predlogi angleškega komediografa 
Michaela Frayna, so se premierno v majhni dvorani Prosvetne-
ga društva Vrhovo 20. januarja zvečer predstavili člani in čla-
nice tamkajšnje mladinske gledališke skupine. Mladostno razi-
grano predstavo je režirala domačinka Urška Klajn, ki se je ob 
zaključku predstave zahvalila za trud in vložen čas mladim igral-

kam in igralcem – Luki Klanšku, Mateji Klembas, Ajdi Sever, 
Špeli Klanšek, Simonu Bregarju, Andražu Kunaju, Mii Podle-
snik in Andreji Šunta, scenografki Maši Matoša Žgank, masker-
ki Evi Sinkovič ter tehničnemu mojstru zvoka, luči in grafične 
podobe Martinu Klajnu.  
Predstavo so si ogledali tudi predstavniki občine Velika Plana iz 
Srbije skupaj s svojim županom, ki so se v tistem času mudili 
na tridnevnem obisku v občini Radeče. »Srbska delegacija vra-
ča obisk predstavnikov Prosvetnega društva Vrhovo in gledališke 
skupine na Masukinih dnevih v Veliki Plani v lanskem septembru. 
Naše druženje se je dvignilo na občinski nivo, tako da bo v pri-
hodnjih mesecih sledil še podpis o pobratenju med obema ob-
činama. Želimo okrepiti naše sodelovanje na kulturnem in turi-
stičnem področju,« je povedala predsednica Prosvetnega društva 
Vrhovo Andreja Burkelc Klajn. S. R.

KRŠKO – Pred leti nastala plesna skupina Unique, ki jo 
vodi Sanja Antolič, je 20. januarja v Kulturnem domu Kr-
ško uprizorila plesno predstavo Ženska – multipraktik. Di-
namične plesalke so obiskovalce navdušile z zanimivimi 
plesnimi točkami, ki so bile podkrepljene s projekcijami 
pripovedovalk o ženskem svetu in njeni vpetosti v vsak-
danje življenje. Koreografijo plesov je pripravila Antoli-
čeva, eno plesno točko pa je kot koreografinja prispevala 
Amanda Šoba. Plesale so Tea Florjanič, Vida Jurečič, Sta-
ša Kerin, Monika Mohar, Nina Pisek, Staša Puntar, Aman-
da Škrabar in Tamara Vardič. M. K.

Biti dar drug drugemu

Skrbno pripravljeni in vodeni Razborski večeri vedno pri-
vabijo v slikovito hribovito vasico pod Lisco številne obi-
skovalke in obiskovalce od blizu in od daleč.

Hrup za odrom 

Mladinska gledališka skupina Prosvetnega društva Vrho-
vo se bo v mesecu marcu s komedijo Hrup za odrom pred-
stavila tudi na Masukinih dnevih v Veliki Plani v Srbiji.

Ustanovili KD Drugi oder

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

Igrajo: Nina Valič, Bojan Emeršič, Valter Dragan

sobota, 4.2., ob 19.30 uri
ZA MODRI ABONMA IN IZVEN

NEŽKA SE MOŽI, komedija

BLANCA - Na odru Kulturnega doma Blanca se je 28. januar-
ja predstavila gledališka skupina KUD Poklek s predstavo Bog 
masakra, ki jo je po literarni predlogi francoske dramatičar-
ke Yasmine Reza režirala Alenka Šet. V igri so štirje amater-
ski igralci z zanimivimi dialogi in z izvrstno obrazno mimiko 
razkrivali medosebne odnose in skušali z navzven urejenim 
videzom delovati kot harmonična družina.

V drami, ki je v ožjem smislu komedija s prvinami barbar-
stva, je teklo soočenje dveh zakonskih parov ter prizadeva-
nja obojih za pojasnitev pretepa med enajstletnima sošolce-
ma. Fanta sta se stepla v parku. Eden je odnesel celo kožo, 
drugi z odlomljenima sekalcema in s poškodovanim živcem. 
Navidezna prijaznost obeh gostiteljev, zakoncev Veronike in 
Mihe Horjak (Urška Mirt in Martin Romih), se kmalu spreme-
ni v resen in celo s pretepom opravljen kratek prepir. Dru-
gi zakonski par, Anja in Alen Resnik (Ana Kozinc in Gregor 
Mirt), ki sta sprva delovala zelo uglajeno, kmalu pokažeta, 
da med njima ni nobene harmonije, spoštovanja, pozorno-
sti, ljubezni. Odlična gledališka predstava, za katero so gle-
dališčniki s Pokleka intenzivno vadili približno dva meseca 
pod vodstvom Alenke Šet, je doživela močan in dolg aplavz 
domačega občinstva. S. R.

Bog masakra na blanškem odru

Gregor Mirt in Ana Kozinc v vlogi zakoncev Resnik ter Mar-
tin Romih in Urška Mirt v vlogi zakoncev Horjak so v gle-
dališki predstavi sprva dajali vtis ljubečih partnerjev in 
skrbnih staršev.

KRŠKO – 27. januarja so se v Kulturnem domu Krško na po-
vabilo Kulturnega društva Pihalni orkester Krško zbrali člani 
in članice posavskih pihalnih orkestrov na prireditvi, ki so jo 
poimenovali Revija pihalnih orkestrov Posavja. Zbranim so 
pod taktirko Dejana Žnideršiča koncertirali domači godbe-
niki, kot solist pa je zaigral še Peter Gabrič. KD godba Blan-

ški vinogradniki so zaigrali pod dirigentsko palico Jasmine 
Erjavec, KD Pihalni orkester Kapele pa pod taktirko Franci-
ja Arha. Nastopili so še Pihalni orkester DKD Svoboda Seno-
vo z dirigentom Halidom Tubeishatom, KD Pihalni orkester 
Kostanjevica na Krki pod dirigentsko palico Tonija Homana, 
kot solist pa je nastopil Marko Jurečič. KD Gasilski pihalni 

orkester Loče se je predsta-
vil pod taktirko Daniela Ivše, 
KD Godba Sevnica pa pod 
taktirko Matica Nejca Kre-
če. Prijetne misli za uspešno 
nadaljnje glasbeno ustvarja-
nje je godbenikom iz krške 
občinske uprave podal An-
drej Sluga, ki je predsednici 
krških godbenikov Darji Do-
bršek in dirigentu Žnideršiču 
pomagal tudi pri podeljeva-
nju priložnostnih plaket. Pri-
reditev je povezovala Sonja 
Pajk.  M. Kalčič

Revija posavskih godb

Na krškem odru so nastopili tudi kostanjeviški godbeniki. 

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781
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Kam v Posavju?

Tisoče ljudi različnih starosti išče delo. Tisti, ki zna-
jo, pišejo stotine prošenj za zaposlitev. Iz meseca 
v mesec nekateri bolj, drugi manj aktivno čakajo 
na svojo priložnost, da bi končno lahko (spet) rekli: 
»Grem v službo« in konec meseca dobili plačilo. Ob 
vsem, kar pronica iz medijev glede stanja v državi, 
je jasno: kapo dol, če imaš dandanes službo in priho-
dek, s katerim lahko preživljaš sebe in družino. 

Ravno o brezposelnosti ter fizičnih in psihičnih te-
gobah, ki jih le-ta prinese s sabo, je pred nekaj me-
seci tekla beseda v krogu manjše družbe, kamor sem 
prisedla na čaj. Kolega je našteval primere, jih pod-
krepil s številkami, vsi prisotni so zaskrbljeno pri-
kimavali in se brezpogojno strinjali, kako je služba 
dandanes pravi blagoslov! A glej ga zlomka – nekaj 
dni za tem se pogovarjam s tremi, ki so prisostvovali 
dotičnemu pogovoru, z vsakim posebej, mimogrede. 
Vsi trije imajo službe, ne le to – imajo redne službe. 
Prva dela v srednje velikem podjetju, druga v jav-
nem zavodu s spodobnim plačilom, tretji je oblikova-
lec v zasebnem sektorju. 

S prvo sva se ujeli po telefonu, na moje vprašanje, 
kako gre, je bruhnila: »Katastrofa, kako pa bo, če je 
ponedeljek? Spet sem na šihtu!« Nekaj ur kasneje 
pred pošto srečam drugo gospodično. Tisto, ki konec 
meseca plačo dobi iz javnega sektorja, torej tudi iz 
mojega davkoplačevalskega denarja, ura pa je bila 
le nekaj minut čez tretjo. Vprašam, ali je prej kon-
čala? »Ne, ne, Maruša, jaz sem vedno spakirana že 
petnajst minut do tretje, tako da sem ob treh pravza-
prav že v avtu,« odvrne. Seveda gre lahko za bolj kot 
ne osamljen primer takšne uslužbenke in osebno po-
znam kar nekaj javnih uslužbencev, ki bodo za do-
bro strank bili plat zvona še dolgo čez delovni čas in 
tega nikamor posebej beležili, a ljudje in njihovo ra-
zumevanje službe in delodajalca so dejansko različ-
ni. In potem doda še popularno opazko glede pone-
deljka: »Kar slabo mi je, ko pomislim, da moram ta 
teden še štirikrat v službo!«

Tretjega kolega, ki dela v zasebnem sektorju, sre-
čam v soboto, ko kot novinarka delam v Brežicah. 
Skačem sem in tja s fotoaparatom, ko se mi omenje-
ni nariše pred objektiv: »Bok, bok! Si ti tudi tukaj?«. 
Odvrnem, da bom do konca dogodka tu, tako da se 
še kaj vidimo – s temi besedami sem se pravzaprav 
želela na hitro izmuzniti naprej – potem pa je sledil 
posebni komentar z globokim, usmiljenja vrednim 
pogledom, namenjen samo meni: »Ojoj, boga reva, a 
danes delaš? V soboto! Ojoj, pa taka služba. Jaz ne bi 
sprejel, če bi moral še čez vikend delat, ni šans ej.« 

Po resnici povedano, se mi ni dalo trošiti energije in 
besed. Tri osebe, ki so odločno, kar vročično kimale, 
kako je danes težko dobiti službo in kako je danes še 
težje dobiti plačilo za to delo. Vse tri so na srečo vsak 
mesec plačane za svoje delo. To isto delo, nad kate-
rim se, odkar jih poznam, ves čas na nek način prito-
žujejo. Enkrat so vsega hudega krivi ponedeljki, dru-
gič delodajalci, ki hočejo večjo učinkovitost ali malo 
samoiniciativnosti, tretjič neznosne pisarne, delov-
ni pogoji, sodelavci, slaba malica itn. Visoka stopnja 
brezposelnosti je dejstvo, jamranje ljudi, ki se samo 
od časa do časa zavedajo resnosti situacije, pa prav 
tako.

Piše: Maruša Mavsar

Oda službi

podčrtano

Četrtek, 2. 2.

• od 16.30 do 20.00 v Pro-
svetnem domu Artiče: 18. 
sadjarski dnevi Posavja - 4. 
posvet o malinah 

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: lutkovna predstava 
„Veliki lov na pošast“

Petek, 3. 2.

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
ustvarjalnica

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: večerni čvek

• ob 18.00 v MT Raka: glas-
beni večer

• ob 18.00 v MC Sevnica: 
predavanje Janeza Božiča 
o permakulturi

• ob 18.00 v gostilni Kmečki 
hram v Kostanjevici na Krki: 
razstava fotografij Mateja 
Jordana „Jest pa moj gla-
žek v štirih letnih časih“

• ob 18.00 v dvorani TVD Par-
tizan v Boštanju: proslava v 
počastitev slovenskega kul-
turnega praznika in prazni-
ka KS Boštanj

• ob 20.00 v Športni dvora-
ni Brežice: koncert zased-
be Perpetuum Jazzile

Sobota, 4. 2.

• od 9.00 dalje v telovadni-
ci OŠ Leskovec pri Krškem: 
turnir za prvaka Posavja v 
malem nogometu

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni živ 
žav

• ob 10.00 v MT Raka: avto-
portret

• ob 10.00 v Bivaku Senovo: 
dan za pikado

• ob 14.00 v MT Veliki Ka-
men: ustvarjalne delavnice

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: srečanje ljudskih 
pevcev Zapojmo čisto po 
domače

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: komedija Nežika se 
moži 

• ob 20.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: javna radijska od-
daja 1. programa Radia Slo-
venija „Prizma optimizma“

• ob 20.00 v razstavni avli 
MC Brežice: otvoritev foto-
grafske razstave Igorja Ribi-
ča z naslovom „Mozaik“

Nedelja, 5. 2.

• ob 6.00 s parkirišča pri Re-
stavraciji Štefanič Brežice: 
odhod na zahtevno zimsko 
turo s PD Brežice na Kofce 
(1488 m) in Veliki vrh (2088 
m)

• ob 16.00 v Športnem domu 
Sevnica: Zlati hiti

Ponedeljek, 6. 2.

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: kolokvij z naslovom 
„Anton Aleksander grof Au-
ersperg – Anastazij Zelenec“

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Brežice: slavnostna 
prireditev v počastitev slo-
venskega kulturnega pra-
znika, slavnostni nagovor: 
Ana Mamilovič, filozofinja 
in likovna ustvarjalka, pri-
ložnostni program: Volilna 
kampanja ali Nekdo te mora 
imeti rad (Žaba Gleda&išče)

Torek, 7. 2.

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazni-
ku, slavnostna govornica 
bo Alenka Černelič Krošelj, 
etnologinja in umetnostna 
zgodovinarka, v kulturnem 
programu sodelujejo kul-
turni ustvarjalci občine Kr-
ško v režiji Mirjane Marinčič

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: osrednja slove-
snost ob kulturnem prazni-
ku, slavnostna govornica bo 
dr. Zora Tavčar, pisateljica, 
esejistka, prevajalka, peda-
goginja in kulturna delavka

• ob 18.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kosta-
njevici na Krki: otvoritev 
razstave Društva likovnih 
umetnikov Dolenjske in 
osrednja občinska priredi-
tev ob slovenskem kultur-
nem prazniku

Sreda, 8. 2.

• ob 8.00 izpred spomenika 
NOB pri ZD Senovo: pohod 
po poteh XIV. divizije Seno-
vo – Bohor

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: proslava ob kultur-
nem prazniku s podelitvijo 
priznanja Ivana Pešca

• ob 18.00 v kulturni dvora-
ni Doma XIV. divizije na Se-
novem: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku in 
prazniku Krajevne skupno-
sti Senovo

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: proslava ob slo-
venskem kulturnem pra-
zniku

Četrtek, 9. 2.

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: gledališka predstava 
za otroke „Zrcalce“

Petek, 10. 2.

• ob 14.00 v Bivaku Senovo: 
ustvarjalnica

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: lego večer

• ob 18.00 v MT Raka: kuhar-
ski večer

• ob 18.00 v dvorani OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica: 
krajevna proslava ob kul-
turnem prazniku, nastopi-
li bodo člani literarne sku-
pine Svobode Brestanica, 
MoPZ Svoboda Brestanica 
ter tenorist Marko Železnik 
in sopranistka Kristina Prah, 
na klavirju ju bo spremljal 
Martin Šušteršič

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
predavanje Alenke Gorza in 
Sama Jereba „Raznolikost 
slovenskih zasebnih vrtov“

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: potopisno predavanje 
Klemna Volontarja „V naro-
čju najvišjih gora – Nepal“

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Butnhrupn

Sobota, 11. 2.

• ob 9.00 v športni dvorani 
Doma XIV. divizije Senovo: 
tradicionalni humanitarni 
turnir v malem nogometu

• od 10.00 do 12.00 v igral-

nici MC Brežice: sobotni živ 
žav

• ob 10.00 v MT Raka: ustvar-
janje iz gline

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: filmonija

• ob 18.00 v dvorani na Sko-
picah: turnir v šnopsu

• ob 18.00 v Domu XIV. di-
vizije na Senovem: 19. do-
brodelna prireditev »Za so-
dobnejšo šolo« z naslovom 
»Brodniki z gosti pomaga-
jo šoli«

• ob 18.00 v gostilni Kmeč-
ki hram v Kostanjevici na 
Krki: 20. pustna degustaci-
ja cvička

• ob 19.00 na gradu Mokri-
ce: Valentinov ples s sve-
čano večerjo v družbi Ka-
tarine Venturini

• ob 19.00 v Kulturnem 
domu Bistrica ob Sotli: 5. 
letni koncert etno skupine 
Nojek, gostje: Ansambel 
Braneta Klavžarja, Dekli-
ški zbor z Metodo in God-
ba Orlica

• ob 21.00 v MC Krško: Va-
lentinov koncert skupine 
Flirrt

• ob 21.30 v klubu MC Breži-
ce: koncert skupine Shyam

Nedelja, 12. 2.

• ob 9.00 v gostilni Senica 
na Senovem: šahovski tur-
nir „Memorial Andreja Str-
nada“

• ob 17.00 v Kulturnem 
domu Krško: Vrček glasbe 
in smeha za valentinovo s 
Srečkom Pavkovičem, na-
stopajoči: ansambel Rubin, 
skupina Zakapane, Boštjan 
Dirnbek, Matija Puž ...

skozi vaš objektiv

Tokrat objavljamo fotografijo bralke iz KS Cerklje ob Krki, 
ki je ob njej zapisala: „Znano je, da imajo razne ustanove 
ali podjetja t. i. ‚dneve odprtih vrat‘. Krajevna skupnost 
Cerklje ob Krki pa ima na cerkljanskem pokopališču že 
‚mesece podrtih vrat‘! Resda so pokojniki tiho, zgovorni 
pa so očividci, plačniki grobnin in priložena fotografija!“

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

Ponedeljek, 13. 2.

• v Knjižnici Sevnica: foto-
grafska razstava „Potova-
nja skozi objektiv“ Mateje 
Mazgan

• ob 19.00 v sejni sobi PD Bo-
hor Senovo: planinski večer 
– Vinko Šeško: Jordanija

Torek, 14. 2.

• ob 17.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: predstavi-
tev rezultatov projekta in 
predstavitev brošure Pot 
medičarstva in lectarstva 
med Krškim in Zagrebom, 
ob 18.00: premierno pred-
vajanje krajšega predsta-
vitvenega filma o dediščini 
medičarstva in lectarstva 
skupnega čezmejnega ob-
močja

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: literarni večer V spomin  
pesniku Tonetu Pavčku

• ob 19.00 v Termah Čatež: 
komedija Šef Šefica

Sreda, 15. 2.

• od 10.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: druženje ma-
mic z otroki

• ob 14.30 v Bivaku Senovo: 
gledališka delavnica

• ob 16.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: pustna ustvarjal-
na delavnica

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Vikija Gro-
šlja „Everest in Nanga Par-
bat“

Posavski muzej Brežice v nedrih gradu hrani bogato zbir-
ko grafi k gradov, ki je plod evidentiranja, zbiranja, doku-
mentiranja muzejskih delavcev zadnjih dveh desetletij. 
To so izjemna dela, ki so si zagotovila odlično mesto v 
slovenskem in evropskem kulturnem prostoru.

Z željo po predstavitvi širši javnosti podobe urbanih nase-
lij 17. stoletja in potrebo po ohranitvi dragocene kulturne 
dediščine, smo se v Posavskem muzeju Brežice odločili 
za ponatis grafi k gradov Posavja. Gradovi so uprizorjeni 
na bakrorezih iz albumov Georga Matthaeusa Vischerja in 
Janeza Vajkarda Valvasorja. Izbrali smo gradove, ki so se 
ohranili do današnjih dni – Brežice, Pišece, Bizeljsko, Mo-
krice, Brestanica, Šrajbarski turn in Sevnica.

Grafi čna mapa Gradovi Posavja je primerna tudi kot pre-
stižno darilo in znaša 70,00 €. Ob naročilu od 5 do 10 iz-
vodov vam priznamo 10 %, nad 10 izvodov pa 20 % popust.

Grafična mapa 
Gradovi Posavja

Naročite jo lahko na tel. št. 07 466 05 11, 
po e-pošti jelena.kostevc@guest.arnes.si 

ali pa se osebno zglasite v Posavskem muzeju Brežice, 
Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice.
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Na muhi ...

Kostanjeviški praznik domačih kolin v Kmečkem hramu so 
letos popestrili z licitacijo tlačenke, ki jo je Društvu do-
mače koline podaril znani gostilničar z Rateža Anton Vov-
ko, sicer tudi zmagovalec ocenjevanja tlačenk. Licitacijo, 
na kateri so sodelujoči za simboličnih 5 evrov uganjevali 
težo mesene poslastice, je vodil blagajnik društva Peter 
Luštek (na fotografiji), ki je udeležencem nazorno poka-
zal, kako se jo „potežka“. S pomočjo licitacije je v dru-
štveno blagajno „kapnilo“ 165 evrov, pravilno težo (2,58 
kg) pa je – morda tudi s pomočjo Luštkovih napotkov - naj-
bolj natančno ocenila ženska roka. (P. P.) 

Ali bo imelo Posavje poslanca več? To možnost ima po 
(morebitni) potrditvi Franca Bogoviča za kmetijskega mi-
nistra 48-letni Roman Žveglič iz Stržišča pri Zabukovju v 
sevniški občini, ki pa izjav o tem zaenkrat ne želi daja-
ti. Aktualni predsednik Sindikata kmetov Slovenije je še 
vedno zelo dejaven na področju kmetijske politike, ki jo 
je predstavil tudi na januarskem občnem zboru Govedo-
rejskega društva Sevnica. (S. R.)

Voditelj:

Cena vstopnice v preprodaji: 15 €
na dan koncerta: 18 €
Prodajna mesta:
SEVNICA:
RADEČE:
BLANCA:
KRMELJ:
BRESTANICA:
STUDENEC:
TELEFONSKA PRODAJA:  040 305 516

Gostje koncerta:

graverstvo
èevljarstvo

          kljuèi 
(navadni, specialni)

V Gostilni in piceriji 
Jernejev hram 
v Šentjerneju  

redno ali honorarno 

zaposlimo KUHARJA m/ž

Pisne prijave do 16.2.2012 
na naslov 

Gostilna JERNEJEV HRAM, 
Trubarjeva c. 2a, 
8310 Šentjernej 

ali na 3b.gostinstvo@gmail.com. 
Več info: 040 662 661.

PERUTNINARSTVO CIGLAR

Perutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

Naročila sprejemamo 
na 

07 49 73 190 in
031 676 724.

 bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev, 

rjavih ter grahastih jarkic               
2. marca

na Kajuhovi 3, Senovo ter
3. marca 

pri Mirt Alojzu 
Gmajna 28, Raka

s Senovega sporoča, da 

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

da bo prodaja 

belih kilogramskih 
piščancev in rjavih jarkic 

za nadaljnjo rejo 
v soboto, 18. februarja.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče za 
nadaljnjo rejo ali zakol. 

Tel.: 031 621 522, 07 49 21 563
Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,

Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar sporoča 
cenjenim strankam, da bo prodaja 

belih kilogramskih piščancev ter 
mladih rjavih in grahastih jarkic

v soboto, 18. februarja. 

Če smo pred časom pisali o neprepoznavnosti kandida-
ta za župana (beri: ne hodi na veselice), moramo svo-
je navedbe dopolniti. Miran Stanko je svojo prepoznav-
nost vzel zares, saj ga na številnih dogodkih srečujemo 
tudi v novi stilski preo-
brazbi, brez brk, v mlado-
stni kon diciji in dobre vo-
lje. Na sliki v družbi Gorana 
Udov ča, predsednika KS Do-
lenja vas, sicer aktivne-
ga teka ča. Zlobni jeziki se 
že sprašujejo, kdaj bomo 
Stanka lahko videli v špor-
tni opremi teči po mestnih 
ulicah ali vaških kolovozih?  
(Foto: V. Š.) 

Brežiško občinsko svetnico Rajko 
Križanac smo tokrat v družbi s svo-
jo ljubko hčerkico opazili izven bre-
žiških meja. Čeprav ni tekla beseda o 
politiki, je vidno uživala tudi v malce 
drugačni prireditvi, saj se je pripe-
ljala v Dolenjo vas in se od srca sme-
jala vsem dovtipom, ki so jih stresali 
v programu že pete ocvirkijade. Ker 
je zelo aktivna tudi v domačem kra-
ju, si je mogoče nabirala kakšne ide-
je, ki jih bo prenesla v svoje Jeseni-
ce na Dolenjskem. (M. K.) 

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

Adolf Moškon, na fotografiji v pogovoru z direktorjem ZD 
Krško Damijanom Blatnikom in njegovo pomočnico Vlasto 
Curhalek, ob obisku zdravstvenega doma ni potreboval 
zdravniške pomoči, pač pa se je udeležil tamkajšnjega 
odkritja spominske plošče partizana Maksa Strmecki-
ja. Ob tem je na harmoniko zaigral tudi nekaj borbenih 
skladb, sicer pa Dolfi v teh dneh dokončuje spominski kro-
nološki pregled v devetdesetih letih delujočega ansam-
bla 40x band, katerega član je bil in ki se bojda namera-
va ponovno formirati. (B. M.)
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V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Nika Zupan, Brestanica – 

deklico,
• Irena Volčanjšek, Volčje – 

dečka,
• Polonca Virant, Log – 

dečka,
• Simona Tihole Zupančič, 

Brežice – deklico,
• Vanja Saje, Brežice – 

deklico,
• Stanislava Mežič, Dolga 

Raka – deklico,
• Alenka Abina, Krško – 

dečka,
• Katja Jurkas, Arnovo selo 

– dečka,
• Simona Tomše, Dobeno – 

deklico,
• Tamara Brečko Bogovčič, 

Velika Dolina – deklico,
• Maja Kink, Mrzla Planina – 

deklico,
• Maja Marolt, Brege – 

dečka,
• Martina Erban, Župelevec 

– dečka,
• Barbara Iljaš, Bizeljsko – 

deklico,
• Jasmina Humek, Brežice – 

deklico,
• Marjana Penca Palčič, 

Podbočje – deklico,
• Jožica Mlakar, Dolenji 

Leskovec – dečka,
• Maja Miljatović, Orehovo 

– dečka,
• Senka Hodžić, Krško – 

deklico,
• Gabrijela Kopinč, Sela pri 

Dobovi – dečka,
• Dolores Osek, Male Rodne 

– deklico,
• Alenka Nikić, Krško – 

deklico.

ČESTITAMO

• Jožef in Ida Repše, 
Sevnica – obred zlate 
poroke,

• Gregor Bonin, Koper 
in Vesna Milenković, 
Hrvaška,

• Elvin Nukić, Visoko in 
Almira Selimović, Brežice,

• Drago Bohorč, Rožno in 
Marjetka Božič Štefanič, 
Novo mesto,

• Vlado Bratanič, Bukošek 
in Danijela Cvijić, Bosna 
in Hercegovina,

• Mitja Baškovč, Senovo 
in Bojana Ćolić, Bosna in 
Hercegovina.

ČESTITAMO

rojstva

poroke

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

Mateja Grmovšek iz Podgorja pri Pišecah in Bojan Hot-
ko iz Župelevca, 7. januar 2012, pri gradu v Brežicah. 
(Foto: Gregor Molan)

moja poroka

Ženska! Glavo gor! Sem si rekla 27. prosinca, ki je bil 
prvi svetovni dan optimizma. Za pozabljive – optimi-
zem pomeni veder pogled na svet in življenje. Torej, 
rožnogledanost. Rožnogledanost nad slovenskimi feno-
menalci. Naj se ve – nad onimi, tistimi, ki so med prvi-
mi ukinitvami ukinili ministrstvo za kulturo. Beseda 
fenomen je grškega izvora. Pomeni redek pojav, izre-
dno stvar, nenavadno prikazen ali izredno sposobne-
ga človeka. So slovenski fenomenalci nenavadne pri-
kazni? Ali izredno sposobni ljudje? Odločitev je vaša, 
naša. Smemo se obesiti še na čas. Ki bo pokazal obstoj-
nost te čudovitosti. Fenomenalnosti. Prvi odstavek.

Drugi odstavek. Glavo gor! Ker ni bojazni, da ta na-
rod ne bi delal kulture. Vedno jo je delal. Se ji posve-
čal. Jo zaljšal. Se z njo branil. Z njo suval v nemarno-
sti, ogabnosti, neresnice in krivice. Se z njo obdržal. In 
se bo z njo obdržal. Ker verjamemo v narodove ustvar-
jalke in ustvarjalce. Tu, zdaj in vselej. Rožice, vejice, 
travice si utrejo pot še iz tako nemogoče nemogočega 
betona. Hipotetično mi v mislih vstaja, zori planika. 
V simboliki planike vidim ustvarjalni narod. Njegov 
naboj. Njegovo hotenje. Njegov preboj. Ko dozori čas, 
da sesuje, kar ga tlači. Kar ga hoče umoriti. Za to ima 
orodje. Svinčnike, krede, gibe, glas, stas, besede. Misli.

Samo obrnila bom stvari. Jih drugače razvrstila. Se 
besedno poigrala. V tretjem odstavku. Ker imam to 
možnost. Ki si jo dovolim. Ta narod bo vedno pel in 
plesal. Igral odrske igre. Mimo zakulisij, kjer bi mu 
snovanje radi zadušili. Bo risal. Še na tako neugle-
dni površini. Na pomečkani površini bo pisal. Samo 
da bo. Še tako zgrbančena površina bo snovalcu likov 
in besed vredna diamantov, kjer bo za hip, morda celo 
zelo dolgih hipov, glede na (ne)naklonjenost trenut-
ka, moral dušni zapis pritajeno čakati  na lagodnejše 
podnebje. Notnim zapisom se taisto piše. Koga begata 
kultura in prosveta? 

Kultura je pro-sveta. Ki obelodani noč. Temo. Zato 
grem/o sem doli. V dolino Posavja. Naših mest in vasi. 
Kjer so rodovitne kulturne površine. Kjer so zrasli bu-
tični primeri. Se izstrelili v orbito domovine: Matej 
Filipčič, Bernarda Žarn, Klemen Slakonja, Mihaela 
Komočar, Marjetka Podgoršek Horžen, novinarske ko-
legice Alenka M.I., Irena U.C., Tamara V., Nuša Deren-
da, vsestranska Rebeka D.Š., pevke Solzic, pevci Vive, 
godbeniki, plesalci folklore in PD Imani, orkestri glas-
benih šol; imamo Rudija Stoparja, Alojza Konca, Vla-
da Cedilnika, Cvetko Miloš, Jožeta Marinča, Rudija 
Mlinarja … v četrtem odstavku.

V petem sem se dolžna kulturno opravičiti še mno-
gim neimenovanim. In zaslužnim kulturnim sopro-
svetiteljem. Od naštetih in nenaštetih bi Maribor EPK 
(Evropska prestolnica kulture) 2012 za partnersko me-
sto lahko vzela tudi katero naših mest. Popolnoma po-
mirjene duše! V ustvarjanju smo tu tako razkošni, 
da jemlje sapo. Posebno ob neurjih pokrivanja kul-
turnih dogodkov. Kar pri našem časniku počnemo do 
vseh možnih zmogljivosti. Smo fenomenalni ljubite-
lji vseh zvrsti kulture. V našem Zavodu vključno z iz-
dajanjem knjig. Zato za nas pri PO še naprej velja »z 
glavo gor!«. 

Piše: Natja Jenko Sunčič

Glavo gor!

Ostali mediji:
•	 VHS-C
•	 super	in		
digital	8

•	 mini	DV

PRESNEMAVANJE
z VhS NA dVd

Info: 070/878781

V Hotelu City Krško
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Tudi Kristina Kozmus iz 
Presladola pri Brestanici 
se je odzvala na naše va-
bilo k sodelovanju. Tako 
nam piše: "V vsakodnevni 
prehrani se vedno mudi in 
je potrebno tudi v kuhinji 
biti hiter in uspešen. Ob 
hitrem tempu današnje-
ga sveta tudi pri vsako-
dnevni pripravi obrokov 
ugotavljamo, kaj je bolj 
zdravo. Tako tudi, kako 
bi še drugače pripravi-
li kislo zelje – zelenjavo 
za tiste jedce, ki je ne 
jedo ali je ne marajo. To 
je večstranski zavitek, ki 
ga lahko vzamemo s se-
boj na potovanje ali izlet 
namesto sendviča, lahko 
ga postrežemo za predjed 
ali kot prilogo pri kosilu 
ali večerji poleg mesa." 

ZELJNI ZAVITEK 

Testo: 
• 20 dag moke
• približno 0,5 dcl mlač-

ne vode
• 1 jajce 
• 2 žlici olivnega olja
• ščep soli
• malo limoninega soka - 

limonine kisline (da je 
bolj prebavljivo)

Iz navedenih sestavin 
zgnetemo vlečeno testo 
v hlebček in ga pustimo 
počivati vsaj 30 min.

Nadev: 
Približno ½ do 1 kg surove-
ga kislega zelja dušimo na 
malo maščobe in nareza-
ne čebule. Med dušenjem 
dodamo kumino in popra-
mo po okusu. Nadev se naj 
ohladi vsaj do mlačnega. 

Priprava:
Hlebček testa razvalja-
mo tako kot za ostale 
zavitke, nanj potresemo 
prej pripravljen nadev, 
po želji lahko dodamo 
med zelje tudi skuto. Za-
vitek zvijemo kot ostale 
zavitke, položimo v pe-
kač na peki papir, če že-
limo lahko zavitek pred 
peko premažemo na tan-
ko z olivnim oljem in pe-
čemo v pečici na 200°C, 
približno 30 min. Postre-
žemo toplo ali hladno.

Pošljite nam tudi vi svoj 
najljubši recept, navedite 
potrebne sestavine in opi-
šite, kako jed ali pecivo 
pripravite. Lahko nave-
dete tudi, kdo vas je pri-
prave naučil ali kje ste ga 
prebrali. Priložite še svoj 
portret (fotografijo) in po 
možnosti fotografijo jedi 
ali peciva. Dodajte svoje 
ime in priimek ter naslov 
(samo za našo rabo pa 
bo dobrodošla tudi šte-
vilka telefona). Svoj re-
cept nam pošljite na na-
slov uredništva: Posavski 
obzornik, Trg Matije Gub-
ca 3, 8270 Krško (za Bral-
ci kuhajo) ali na e-pošto: 
redakcija@posavje.info. 
Kuharje oz. avtorje ob-
javljenih receptov bomo 
nagradili s knjigo Franci-
ja Planinca – KRUH IN PE-
CIVO PO DOMAČE!

bralci 
kuhajo

Knjige 
iz Posavja
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Mihaela Pureber in Primož Opalk iz Cirja pri Raki,  
9. junij 2011, park Krško (Foto: Stane Maver) 

Vrtnica je eden izmed najbolj prepoznavnih simbolov 
ljubezni in lepote, podarite jo svojim najdražjim.

Vabljeni v VC Kerin in Poslovalnico Senovo!
Obiščite nas in presenečeni boste nad ponudbo.

Velika izbira!

Kerin Janko s.p., 
CKŽ 65A, 8270 Krško

Tel.: 07/49 02 560, Fax: 07/49 02 571
Poslovalnica Senovo, Tel.: 07/49 79 121

CKŽ 141, KRŠKO - Tel.: 07 49 22 243
Del. čas: pon.-pet. 8-20, sobota: 8-17

Obiščite tudi 
našo prodajalno 

v Radečah
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• prešite odeje že od 19,99 €   
 naprej
• jogi rjuhe že od 5,99 € naprej
• posteljnina flanela - 20 % popust
• flanela rjuhe, tudi navadne brez  
 elastike
• Odeja Škofja Loka - 20 % na   
 določene art.
• vzglavniki, velika izbira-ugodno
• posteljnina tudi izven   
 standardne mere
• grt. porcelan 30 delni, 19 delni  
 NOVO-UGODNO
• ŠIVANJE ZAVES BREZPLAČNO

-10 % POPUST PRI NAROČILU ZAVES V MESECU FEBRUARJU

Vse za vaš dom!
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Prvenec, vrnitev punka, glasbene priložnosti v ZDA 
in nov resničnostni šov v Sloveniji. V tokratnih glas-
benih novičkah:

Krmeljski rokerji Liquf z letošnjim letom načrtujejo 
napad na glasbene odre, kjer bodo na klubski turne-
ji predstavljali svoj prvenec Začetek Konca. Posneli so 
tudi prvi videospot in sicer za skladbo Iluzija. »Iluzija 
je že vsepovsod okoli nas. Glavni režiser in scenarist 
Niko Zagode, njegov asistent Luka Marčetič ter tehnik 
in direktor fotografije Miha Rainer so s pripravljeno 
zgodbo ponazorili besedilo in zgodbo komada, ki odra-
ža današnje stanje družbe, ter čedalje večje probleme 
z upravljanjem samega sebe,« je povedal pevec skupi-
ne Franci Bastardi. Vabljeni k ogledu.

Ste mislili da je v naši regiji punk popolnoma zamrl? 
Potem se zelo motite. WTF!? (na fotografiji) so namreč 
punkerji, ki prihajajo iz Brežič v sestavi: Aljoša (vokal), 
Grega (bass), Črt Piksi (kitara) in David (bobni). Za 
njimi je sicer že nekaj klubskih nastopov, med njihov 

najbolj poslušan izdelek pa sodi pesem Hej jo. »Zatrl 
sem vse želje svoje, če so tvoje so tud moje, pomagal 
vsem potrebnim nuje, zdaj se mi to maščuje. Šibkej-
šemu ponujal dlan, s telesom svojim šel v bran, nasta-
vljal rame jim za jok, čeprav še sam otrok,« je le del-
ček besedila, ki nas vrne v nekdanje punkerske čase, 
ko so na glasbeni sceni kraljevali Pankrti, Nieti, Via 
Ofenziva, Buldogi in podobni žanrski bandi.

Pesem Njej, ki jo izvaja Boštjan Dirnbek, je posta-
la pesem leta 2011 na eni izmed komercialnih radij-
skih postaj. Za laskavi naslov se je potegovalo več po-
savskih izvajalcev, med drugim tudi Rebeka Dremelj. 
Slednja sicer ni zmagala, se je pa po rumenih medijih 
kot blisk razširila novica, da se je pevka odpravila čez 
lužo iskat nove poslovne priložnosti. Namigovanj o no-
vih glasbenih sodelovanjih torej ne gre izvzeti, še pra-
vijo tisti oboževalci, ki podrobneje spremljajo njeno 
glasbeno kariero.

Širom Slovenije so se začeli predizbori za glasbeni re-
sničnostni šov  – X faktor. In tako so tudi v Novem mestu 
iskali pevke, pevce, vokalne skupine, raperje - skratka 
vse, ki imajo zvezdniški paket, potencial in tisto nekaj 
več: X faktor. »Poleg avdicijskega nastopa sem se naj-
bolj razveselil še svojega prvega intervjuja. Res pa je, 
da sem se takoj po razdelitvi številk začel zavedati, ko-
liko konkurence sploh imam. Imel sem namreč številko 
5013, a predizbori še zdaleč niso bili zaključeni. No, žal 
mi je, da žirija ni povedala svojega mnenja o petju kan-
didatov. Omenili so le, da pridejo rezultati 6. februarja, 
do takrat pa bodo z vsakim dnem živčki bolj napeti,« 
nam je svojo izkušnjo z X faktorjem zaupal pevec in ki-

tarist iz Krškega Lovro Klanjšček. Smo pa na predizbo-
rih zasledili tudi Andreja Jeličiča – Šerifa, znanega po 
Posavju kot pevca skupine Snowblind (na fotografiji). 
Očitno bo šov, ki obljublja šolanje, kaljenje, mentori-
ranje, preobrazbo in postavljanje novih glasbenih mej-
nikov ponudil tudi pestro izbiro posavskih glasbenih ta-
lentov. In mi jih bomo pozorno spremljali.

Okoli Valentinovega vas čaka več glasbenih poslastic, 
med njimi tudi Vrček glasbe in smeha 12. februarja v 
Kulturnem domu Krškom, pred tem pa, že čez nekaj 
dni prav tako pod budnim očesom Srečka Pavkoviča 
prireditev Zlati hiti v Sevnici. Več o dogodkih v Posav-
ju pa tudi na www.posavje.info ter seveda v časopisu 
pod obvestili in napovednikom Kam v Posavju. Izberi-
te si svoj dogodek in uživajte
 Pripravlja: Simon Uršič

glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene 
novičke
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07/49 22 200  

Več o zbiranju bonusa preberi na 
www.dostavahrane.com ali vprašaj dostavljalca!

040 145 185041 944 933 

1. nagrada: 3 x domača velika pizza  
2. nagrada:  2 x domača velika pizza
3. nagrada:  3 x hamburger

Geslo križanke pošljite do četrtka, 9.2.2012, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

PIZZERIA FONTANA, 
DALMATINOVA ULICA 2, KRŠKO

Geslo 2/2012 številke: 

KVALITETA IN ZADOVOLJSTVO 
V SALONU NADJA

Nagrade, ki jih podarja FRIZERSKI SALON NADJA, Nada 
Kodrič s.p. iz Krškega, prejmejo:

1. nagrada:  barvanje in striženje las: Tanja Pšeničnik,
 Artiče   
2. nagrada:  barvanje las: Milena Novak, Krško
3. nagrada:  striženje las: Dijana Koritnik, Sevnica

Odgovorite na spodaj zapisano nagradno vprašanje in 
s tem sodelujte v žrebanju v kar dveh nagradnih igrah 
hkrati! Z malo sreče lahko dobite vstopnico za glasbe-
ni dogodek Vrček glasbe in smeha – za valentinovo s 
Srečkom Pavkovičem (Ansambel Rubin, Lisjaki, Boštjan 
Dirnbek, Ansambel Prosen ... ), ki bo 12.2., ali pa se 
pridružite nasmejanemu občinstvu komedije Šef šefica o 
medsebojnih odnosih na delovnem mestu, ki bo ravno na 
valentinovo, 14.2. V hudomušni predstavi igrata Mojca 
Funkl in Jernej Kuntner, »On« in »Ona« pa se bosta na 
vse pretege borila za isti šefovski stolček, tako da bo še 
vroče, predvsem pa smešno!

Vprašanje, s katerim se lahko pridružite občinstvu na 
teh prijetnih dogodkih, pa se glasi:

Kakšno ime nosijo tokratne tematske strani, v 
katerih lahko med drugim preberete več o bližajočih 
informativnih dnevih? (pokukajte na stran 11) 

Pravilni odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov, 
za lažje obveščanje lahko tudi telefonsko številko)
nam do četrtka, 9. februarja, pošljite na naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro«
Trg Matije Gubca 3

8270 Krško

Odgovor in svoje podatke pa nam lahko pošljete tudi 
preko elektronske pošte na naslov: 

nagradna.igra@posavje.info
Deset nagrajencev bomo o prejeti nagradi obvestili na 
posredovane kontakte.

Šef šefica in Vrček glasbe 
s Posavskim obzornikom!
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SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 4. februarja, ob 17. uri

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Ester Srdajev, Brodarjev trg 13, 

1000 Ljubljana. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako 
soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna:  
 1.  (5.) Ans. SAŠA AVSENIKA in SLOVENSKI OKTET - 
   Zvezde na nebu žare  
 2.  (4.) ČUKI in MODRIJANI - Daj mi poljub  
 3.  (2.) Ans. POGUM - V Volčjem potoku 
 4.  (1.) FANTJE TREH DOLIN - Spominska knjiga
 5.  (9.)  Ans. ERAZEM - Tebi za rojstni dan
 6.  (7.)  BRATJE IZ OPLOTNICE - Tvoje oči 
 7.  (3.)  SLOVENSKI ZVOKI - Daj mi srce 
 8.  (10.)  Ans. STANKA PETRIČA - Muzika ali jaz 
 9.  (6.)  Ans. SLOVENSKIH 6 - Smučar Blaž  
 10.  (-)  Ans. PETKA - Ljubezen iskal sem 

Predlog tega tedna za glasovanje:  
  Navihanke - Je pač tako  

Kupon št. 87
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

Kupone pošljite na naslov:  
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto 

Na podlagi 34.  in 35. člena Zakona o zavodih (Ur.l. št. 12/91, 45/94 - Odl. 
US, 8/96), 10., 11. in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdra-
vstveni dom Krško (Ur.l. št. 78/2011) in sklepa sprejetega na 1. seji Sveta 
zavoda, dne 18.1.2012, Svet zavoda Zdravstvenega doma Krško objavlja 

prosto delovno mesto:
direktor-ja/ice za mandatno obdobje 4 let.

Pogoji:
• univerzitetna izobrazba ali 2. bolonjska stopnja zdravstvene smeri,
• najmanj 5 let delovnih izkušenj v dejavnosti zdravstva,
• aktivno znanje slovenskega jezika,
• da kandidat-ka ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivega deja-

nja zoper gospodarstvo, zoper delovno  razmerje in socialno  varnost, 
zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna 
bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in še ni preteklo 
pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora,

• da kandidatu-ki ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja po-
klica, in sicer za čas trajanja prepovedi,

• da kandidat-ka ni bil kot direktor oziroma član uprave podjetja, nad ka-
terim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo 
odškodnine upnikom po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje pod-
jetij, in še ni preteklo dve leti od pravnomočnosti sodbe.

Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, krat-
kim življenjepisom, dosedanjimi delovnimi izkušnjami ter programom in 
vizijo razvoja ter dela zavoda za mandatno obdobje, izjavo o izpolnjeva-
nju zadnjih treh pogojev (4., 5. in 6. alineja), izjavo, s katero pooblašča ZD  
Krško, da v njegovem imenu pridobi dokazilo, da ni v kazenskem postopku 
in izjavo, s katero pooblašča ZD  Krško, da v njegovem imenu pridobi doka-
zilo, da ni bil-a pravnomočno obsojen-a, pošljite na naslov: 
Svet zavoda Zdravstveni dom Krško,  Cesta krških žrtev 132c,  8270 Krško, 
z oznako »Prijava za razpis direktorja/ice«, "NE ODPIRAJ" .
Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele do 22.2.2012 do 12. ure na 
omenjeni naslov ali osebno v tajništvo Zdravstvenega doma Krško. Ne-
popolne vloge bodo izločene iz postopka, nepravočasno prispele pa ne 
bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.

 Svet zavoda Zdravstveni dom Krško

LUTKOVNA PREDSTAVA  
»VELIKI LOV NA POŠAST«

• četrtek, 2. februar, ob 17. uri –  
Izposojevališče na Senovem 

Vabljeni na otroško lutkovno predstavo »Veliki lov na po-
šast« v izvedbi lutkovne skupine Valvasorjeve knjižnice. 

PUSTNA USTVARJALNA DELAVNICA

• sreda, 15. februar, od 16. ure dalje –  
Mladinski oddelek, Krško

Vabimo vas, da se nam pridružite na ustvarjalni de-
lavnici, kjer se bomo prepustili domišljiji in si sami 
ustvarili pustne maske.

LITERARNI VEČER S PISATELJEM 
VINKOM MÖDERNDORFERJEM 

• petek, 17. februar, ob 19. uri –  
Dvorana v parku, Krško

Vabimo vas na literarni večer z enim najbolj plodnih slo-
venskih pisateljev, ki piše vse literarne vrste oz. zvrsti, 
Vinkom Möderndorferjem. S pisateljem se bo o njego-
vem delu, med drugim tudi o njegovem maturitetnem 
besedilu Limonada Slovenica, o gledališču, filmu in lite-
rarni postprodukciji  pogovarjal knjižničar Vilko Planinc.

USTVARJALNE ZIMSKE POČITNICE
• 20., 22. in 24. februar ob 11. uri –  

Mladinski oddelek, Krško
V času zimskih počitnic vabimo otroke in starše, da 
preživijo počitniške dni v naši knjižnici. Tako se bomo 
v ponedeljek, sredo in petek družili v ustvarjalnih de-
lavnicah, izdelovali zanimive stvari in prijetno preži-
vljali proste urice.

POTOPISNO PREDAVANJE  
ČILE + BOLIVIJA + ARGENTINA

• četrtek, 23. februar, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Vabimo vas na potopisno predavanje Mateja Koširja, 
svetovnega popotnika in fotografa, ki nam bo z beseda-
mi, fotografijo in tradicionalno glasbo odkrival skriv-
nosti Čila, Bolivije in Argentine. 

PREDAVANJE »ŠČEPEC REŠITVE«
• sreda, 29. februar, ob 18. uri -  

Gostilna Kmečki hram Kostanjevica 
Sanja Lončar, vodja projekta Skupaj za zdravje člo-
veka in narave, ki že vrsto let ozavešča o nujnosti 
iskanja pravih vzrokov in naravnih rešitev za težave 
današnjega časa, bo na predavanju v okviru delovanja 
Točke vseživljenjskega učenja v kostanjeviški knjižnici 
spregovorila o začimbah in predstavila knjigo Ščepec 
rešitve, zamolčane zdravilne moči začimb. 

RAZSTAVA O DELOVANJU CENTRA 
SONČEK, DRUŠTVA GLUHIN 

IN NAGLUŠNIH POSAVJA, 
VDC KRŠKO-LESKOVEC 

IN OSNOVNE ŠOLE DR. M. ROSTOHARJA
• februar 2012 - Osrednja knjižnica v Krškem

V novembru bo v avli knjižnice na ogled pregledna razstava 
o delovanju Centra Sonček Krško, Društva gluhih in naglu-
šnih Posavja, Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja in Varsve-
no-delovnega centra Krško-Leskovec. Tudi ostala društva, 
ki bi se želela predstaviti pri nas, vabljena, da nas pokliče-
te za dogovor na tel. 07 4904 000 (Urška Šoštar)

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

• ob četrtkih, tedensko med 9. – 11. uro –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Tudi v letošnjem letu vas vabimo na računalniške 
delavnice za starejše »Z miško v svet«. Za termin se 
lahko dogovorite na tel. 07 4904 000.

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN  
POSEBNA ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

• Osrednja knjižnica v Krškem
V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo 
dediščino in tradicijo našega okolja, zato vas vabimo 
na ogled bogate baročne kapucinske knjižnice in 
posebne zbirke Speedway v Sloveniji. Za voden ogled 
se lahko vnaprej dogovorite na tel. 07 4904 000.

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V FEBRUARJU PRIREDITVE 
V MESECU FEBRUARJU   

 
FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 

Potovanja skozi objektiv Mateje Mazgan
Fotografska razstava Mateje Mazgan bo svojevrsten vpogled v svet žen-
ske, ki že od mladih nog kaže svojo popotniško žilico in jo spretno pove-
zuje z mnoštvom interesnih polj ter jih spretno prepleta v pokončen, sa-
mozavesten in odločen odnos do aktivnega življenja in lovljenja objektivu 
izzvanih kompozicij. V objektiv je ujela preko 50 dežel. Kot članica Dru-
štva ljubiteljev fotografije bo svoje fotografije od 13. februarja 2012 raz-
stavljala v Knjižnici Sevnica. 

Literarni večer
V SPOMIN PESNIKU TONETU PAVČKU

• v torek, 14. februarja 2012, ob 18. uri
Dijaki Šolskega centra Krško-Sevnica se bodo z izborom njegovih pesmi 
poklonili slovenskemu pesniku, ki je mnogim segel v srce – Tonetu Pavč-
ku. Del večera bo posvečen tudi pesnikovemu sinu Marku in hčeri Saši Pav-
ček, ki sta se prav tako zapisala v slovenski kulturni prostor. Večer bo obar-
van z glasbenim programom.

Predavanje EVEREST IN NANGA PARBAT

• v sredo, 15. februarja 2012, ob 18. uri
Tokratno predavanje bomo oplemenitili v himalajskem slogu, ko bomo 
preko zgodb o dveh izmed najvišjih gora našega planeta spoznavali gor-
niško in osebnostno pot priznanega alpinista Vikija Grošlja. Himalaja je 
namreč močno oblikovala njegovo osebnost. Tako o Mount Everestu kot 
o Nanga Parbatu je napisal knjigo in posnel film, nam pa bo Viki Grošelj 
predstavil svoja osebna soočanja z obema, pa tudi najpomembnejša sve-
tovna dogajanja na njih. 

Potopisno predavanje
FIDŽI IN NOVA ZELANDIJA

• v četrtek, 23. februarja 2012, ob 18. uri
Povsem nenavadna kombinacija potovanja, vsaj kar se tiče letnih časov – 
poletje na Fidžiju in zima na Novi Zelandiji. Potovanje se ni začelo, kot 
bi mnogi pomislili, s počitkom na Fidžiju, »zemeljskem raju«. Vse skupaj 
je bilo precej adrenalinsko, doživljajsko obarvano, s kančkom podežel-
skega in mestnega pridiha … Popotovanje bomo nadaljevali v pravi zimi 
na Novi Zelandiji. Dežela dolgega belega oblaka, kakor so jo poimenova-
li Maori, je vse, kar si lahko želijo ljubitelji narave … Na Pacifik nas bo za-
peljala Mateja Mazgan.

PRAVLJIČNE URICE
• v sredo, 15. februarja 2012, in v sredo, 29. februarja 2012, 

ob 17. uri v Knjižnici Sevnica, 
• v torek, 28. februarja 2012, ob 17. uri  

v Izposojevališču Krmelj.

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 
Vljudno vabljeni!

Prodaja vstopnic:
Kulturni dom Krško: 10. - 12.00 in 15. - 17.00

tel. 07 488 0194 ali 040 305 516

BREŽICE, KAPELE – 27. 
decembra so pred-
stavniki KS Kapele 
in društva izgnancev 
Andrej Šitnik, Anton 
Požar in Ivan Kro-
šelj (na fotografiji) 
v Domu upokojencev 
Brežice obiskali šti-
ri varovance iz KS Ka-
pele. 88-letni Mariji 
Požar s Slogonskega, 
86-letni Ani Stanič iz 
Župelevca, 99-letni 
Ani Vogrinc iz Kapel 
in 86-letnemu Jože-
tu Ferlanu z Vrhja so 
zaželeli obilo zdravja 
in dobrega počutja v 
letu 2012 ter jim iz-
ročili darila. 
 M. Bukovinski

Obiskali varovance iz KS Kapele
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Naročila za ZAHVALE in V SPOMIN 
sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije 
Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, po 
pošti (ime in priimek, naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu 
marketing@posavje.info. Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. 
Rok za oddajo za objavo v naslednji številki je do torka pred izidom 
časopisa, do 10.00 ure.

v spomin

Če imaš nekoga rad,
ta nikoli ne umre,

samo zelo, zelo daleč je ...

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izrečene besede sožalja, podarjene sveče, dr. Josipoviču in 
osebju internega oddelka bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin, 
pogrebni službi KOP Brežice, govornici za izrečene besede slovesa, 
pevcem za zapete žalostinke, trobentaču, praporščakom, gospodu 
župniku za opravljen obred, aktivu kmečkih žena in vsem, ki vas 
nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi.

VLADIMIRJA GERJEVIČA
iz Gornjega Lenarta.

ZAHVALA

ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega

Ne jočite na mojem grobu,
le mirno k njem pristopite,

ne veste, kako trpel sem,
in večni mir mi zaželite.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, nam 
namenili toplo besedo tolažbe, stisk roke, izrekli ustna in pisna 
sožalja, darovali cvetje, sveče in svete maše in na tak ali drugačen 
način sočustvovali. Hvala sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem, sodelavcem Davčnega urada Brežice, 
govorniku Stanetu Preskarju, oktetu Orlica Pišece, Kvartetu trobil 
iz Krškega, praporščakom, gospodu župniku za opravljen obred, 
vsem društvom in pogrebni službi Žičkar. Še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi.

STANKO KOSTEVC
z Malega Vrha 17.

ZAHVALA
V 71. letu starosti je utrujen od bolečin 
za vedno zaspal naš dragi mož, ate, tast, 
dedo, brat, svak, stric, bratranec in boter

Je čas, ki da …
Je čas, ki vzame …
Pravijo, je čas, ki celi rane …

In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zazreš se v spomine.

Na zadnjo pot smo ga pospremili 12. januarja v rodnem Drvarju. 
Zaradi sodelovanja in druženja z njim smo boljši in bogatejši.
Hvala vsem, ki ste spomin nanj počastili z vpisom v žalno knjigo v šoli. 

Učenci in sodelavci 
OŠ Raka

VLADE ROKVIĆ

8. januarja nas je presunila vest, da je od nas za vedno odšel 
naš sodelavec, učitelj in mentor

Ne jokajte ob mojem grobu
privoščite mi večni mir,
izčrpal sem svoje moči

in zaprl trudne oči.

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, 
sveče in denarno pomoč. Hvala pogrebni službi Novak za lepo 
opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, trobentaču za 
zaigrano Tišino, govornici g. Mileni za poslovilne besede ob grobu, 
sodelavcem CGP NM, motoristom, Društvu upokojencev Tržišče, 
Društvu vinogradnikov Malkovec in PGD Tržišče.
Iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki niste posebej omenjeni in vsem, 
ki ste ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi.

RUDI REPOVŽ
Pavla vas 4a, Tržišče.

ZAHVALA
V 51. letu starosti nas je za vedno 

zapustil naš dragi

Življenja trenutki dragoceni,
za vedno zdaj so izgubljeni.

Življenje tvoje je minilo,
vso lepoto in trdoto sveta je odkrilo.
Čeprav trenutek tvoj je zdaj končan,

v srcu nas spremljala boš sleherni dan. 

Ob boleči izgubi naše mame se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom in prijateljem za podarjeno cvetje, sveče, 
svete maše in izraze sožalja. Hvala patronažni sestri gospe Polonci 
Umek za obiske na domu in nasvete, gospodu Gorencu in pogrebni 
službi Kostak za pogrebne storitve. Zahvaljujemo se gospodu 
župniku Mitji Markoviču za lepo opravljen obred, govorniku 
gospodu Mižigoju, pevcem, Kvartetu trobil iz Krškega, gostišču 
Dular za gostinske usluge in vsem, ki ste našo mamo pospremili 
na njeni zadnji poti k počitku. 

Žalujoči: vsi njeni.

GELCA KORITNIK, roj. ŽIVIČ
iz Stare vasi pri Krškem.

ZAHVALA
20. januarja, na pragu 87. leta, je za vedno zaspala naša ljuba 

mama, stara mama, tašča, sestra in teta 

obzornikova oglasna mreža

Prirejamo telovadne večere
ki potekajo ob torkih in četrtkih ob 20. uri 

v FITNESS CENTRU 
ARENA KEMO 
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                                       Informacije na tel: 041 / 791 799 

VABLJENE 
NA KLASIČNO TELOVADBO,

PRIMERNO ZA VSE GENERACIJE!

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas

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 Sevnica

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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SLO - 8271 Krško, Hočevarjev trg 3, 
tel.: 07 49 21 674, fax: 07 49 01 085

GSM: 041 630 135, 041 684 320, 
e-mail: BooM@siol.net, www.boom.si

TURISTIČNA 
AGENCIJA 

BooM

JALTA, JALTA - KOMEDIJA 
ZAGREB - 11.2.2012

30 € / MUZIKAL

LJUBEZENSKI NAPOJ - HNK 
ZAGREB - 18.2.2012

35 € / OPERA
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Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

MIRJANA POPOVIĆ
(12.3.1957 - 22.1.2012), Cesta 4. julija 66, Krško.

ZAHVALA
V 55. letu starosti nas je v hudi in 

zahrbtni (boleči) bolezni zapustila hčer, 
mama, žena, sestra, teta in dobra 

prijateljica

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, znancem in sosedom, ki ste v težkih trenutkih 
slovesa sočustvovali z nami, darovali cvetje in sveče, nam izrekali 
sožalje in jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti. 
Hvala g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred, posebej pa 
govornici ravnateljici Antoniji Glas-Smodič za poslovilne besede 
ter pogrebni službi za opravljene pogrebne storitve.

Žalujoči: vsi njeni.
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Prodam opaž od 4,4 € dalje 
in brune od 5,7 € dalje. Cene 
s prevozom na dom. 
Tel.: 040 624 123 

Metrska bukova drva, silažne 
bale in ceno v kockah - pro-
dam. Tel.: 041 809 074

Prodam suha bukova drva, 
dvoredni sejalec koruze, lič-
kalnik, suhe hrastove plo-
he, rdeče vino, elektromo-
tor enofazni 1,1 KV. 
Tel.: 031 583 198

Prodam krmo, 150 kock, po 
2 €. Tel.: 030 258 740

Prodam seno in slamo v koc-
kah ter vino belo, rdeče in 
modro frankinjo; cena po do-
govoru. Tel.: 07 49 25 671

Prodam 1000 kg ovsa in 500 
kg ječmena. Tel.: 031 761 266

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 041 581 488

Prodam koruzo v zrnju, cena 
po dogovoru, prodam pa tudi 
belo in rdeče vino, bizeljski 
okoliš. Tel.: 031 466 504

VINOGRADNIŠTVO, 
ŽIVILA

Prodam 500 litrov odlične-
ga cvička, cena po dogovo-
ru. Tel.: 051 322 940

Prodam rdeče vino sremi-
čan, modro frankinjo in la-
ški rizling; okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam rdeče vino z bizeljske-
ga okoliša. Tel.: 051 222 335

Prodam krompir desire, pride-
lan kot bio. Tel.: 041 738 338 

Prodam modro frankinjo po 
1liter/1,00 € ter belo meša-
no in žametno črnino po 1 li-
ter/0,80 €. Tel.: 031 727 724 

ŽIVALI

Prodam teličko simentalko, 
staro 14 dni. Tel.: 031 312 613 

Prodam prašiča, težkega oko-
li 150 kg, in kostanjevo kolje, 
2 metra. Tel.: 041 589 757

Prodam prašiča, težkega 
100-130 kg, hranjen z doma-
čo hrano. 
Tel.: 041 243 497 (zvečer)

Prodam prašiča 180 kg, hra-
njen z domačo hrano, možen 
zakol. Tel.: 031 397 434

Prodam prašiče, težke 100-
140 kg, ter koruzo v zrnju in 
strokih iz koruznjaka. 
Tel.: 07 49 67 135

Prodam prašiče za zakol, 35-
180 kg, domača hrana, svinj-
sko mast in prekajeno meso. 
Ugodno. Tel.: 031 664 286

Prodam več prašičev, težkih 
od 30 do 50 kg. 
Tel.: 041 858 998

Prodam prašiča, težkega 
okoli 200 kg, hranjenega z 
domačo kuhano hrano. 
Tel.: 07 49 79 406

Prodam prašiča za zakol, kr-
mljen z domačo hrano, lah-
ko tudi polovico ali četrtino. 
Tel.: 051 338 819

Prodam prašiča, težkega 90-
100 kg, možen zakol doma. 
Tel.: 070 874 133

Prodam dva prašiča, težka 
cca 60 kg, po 1,8 €/kg, ter 
svinjo, cca 250 kg, za 250 €. 
Kupim jari ječmen. 
Tel.: 041 514 135

Prodam prašiča, težkega 170 
kg, hranjen z domačo hrano. 
Tel.: 041 565 142

Prodam dva prašiča, težka od 
40 do 50 kg. Tel.: 031 305 893

Prodam odojke, težke od 20 
- 30 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam telico, brejo 7 me-
secev, pasme LS, trifazni cir-
kular na kolesih in vrtno mizo 
s klopmi. Tel.: 051 215 489

Prodam bikca simentalca, 
cca 170 kg, in dva prašiča od 
80 do 100 kg; možen zakol. 
Tel.: 031 843 282

Zajčnik, nov, za dve, tri, štiri 
ali šest samic z mladiči. Mo-
žna dostava, različne veliko-
sti. Tel.: 040 229 459 

Prodam bikca sivca, težke-
ga okrog 115 kg, cena 420 €. 
Tel.: 031 261 404

Prodam bikca limuzin, sta-
rega 2 meseca, cena 530 €. 
Tel.: 051 258 803 

Prodam pridnega ovna, sta-
rega leto in pol, ter brejo 
ovco. Tel.: 07 49 76 147  

Prodam zajce pasme orjak, 
posamezno ali samice z mla-
diči. Tel.: 051 358 306

Prodamo pritlikave srna-
ste pinče, črne z rodovni-
kom, odlično leglo. 
Tel.: 03 56 84 680

RAZNO

Odkup starega železa, 
peči, radiatorji, štedilni-
ki, itd. Brezplačni odvoz 
bele tehnike, plačam, od-
peljem.  
Tel.: 051 867 171

Prodam sesalec "4 In Won-
der pro" z likalnikom. Dela 12 
operacij. Cena 1.000 € (re-
dna cena 1.273 €). 
Tel.: 07 49 64 377

Prodam mešalec za testo Bo-
sch, 55 W, za 1 kg testa ter 
sestavine in nerabljen vodni 
parni čistilec, ugodno. 
Tel.: 07 49 64 109

Ugodno prodam 200-litrsko 
zamrzovalno skrinjo LTH. 
Tel.: 070 866 564

Prodam globok otroški vozi-
ček in avtosedež od 7-18 kg.
Tel.: 031 455 138

Za našega malčka iščemo re-
dno varstvo v Radečah ali 
okolici; prodamo Suzuki Sa-
murai, 4X4, obnovljen, mo-
žna menjava za drva. 
Tel.: 031 761 565

STIKI

Rad bi spoznal dekle ali ma-
mico za skupno življenjsko 
pot pri meni. Naj se nama 
uresničijo sanje. 
Tel.: 051 847 975

35-letni fant bi rad spoznal 
punco, damico iz Posavja za 
srečanja, druženja, prija-
teljstvo. Tel.: 051 702 513

Simpatičen, osamljen 58-le-
tni moški, s stanovanjem 
v Brežicah, želim spoznati 
simpatično žensko. 
Tel.: 041 502 610

Sem pošten, dobrega srca in 
bi po tej poti rad spoznal de-
kle ali mamico. 
Tel.: 040 309 412

Naročila za male oglase sprejema-
mo vsak delovni dan v tednu od po-
nedeljka do petka od 8. do 15. ure na 
sedežu uredništva (Trg Matije Gubca 
3, 8270 Krško (hotel City, prej Sremič). 
Naročila sprejemamo tudi po faksu 07 
49 05 781 ali po elektronski pošti:

mali.oglasi@posavje.info.
Za objavo v naslednji številki mo-

rajo biti oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure).

Cena za mali oglas za fizične osebe 
v obsegu do 15 besed (ena telefonska 
številka šteje za eno besedo) znaša 
5,00 € + DDV, skupaj 6,00 €. Vsaka 
nadaljnja beseda 0,50 € + DDV, skupaj 
0,60 €. Dodatek za poudarjeno obja-
vo (okvir) znaša 3,00 € + DDV, skupaj 
3,60 €, skupaj znaša osnovna cena 
malega oglasa v okvirju z DDV 9,60 €. 
Cena fotografije (samo za fizične ose-

NAROČILO MALEGA OGLASA

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta: Kontaktni telefon:

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

be), max.: 40 x 30 mm znaša 16,67 € + 
DDV, skupaj 20,00 €.

Cena malega oglasa za pravne 
osebe in s.p., v obsegu do 15 besed 
(ena telefonska številka šteje za eno 
besedo) znaša 10,00 € + DDV, skupaj 
12,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 1,00 
€ + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek za 
poudarjeno objavo (okvir) znaša 6,00 
€ + DDV, skupaj 7,20 €, skupaj zanje 
znaša osnovna cena malega oglasa v 
okvirju z DDV 19,20 €. 

Posamezni naročnik lahko v eni 
številki naroči največ dva mala oglasa.

Vsebina oglasa naj bo napisa-
na čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. 
Oglas mora biti napisan v slovenskem 
jeziku. Za resničnost in verodostoj-
nost objavljenih oglasov odgovarja 
naročnik.

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas (6 €), B. osnovni oglas v okvirju (9,60 €)



mali oglasi

NEPREMIČNINE

Krška vas, prodamo opre-
mljeno hišo, 11x8m, 4. leto 
vseljena, funkcionalna, kva-
litetna; izredna prilika. 
Tel.: 041 640 328 

V starejšem delu Sevnice 
prodamo starejše stanova-
nje, cca 100 m2. 
Tel.: 051 670 377 (po 20. uri)

Na zelo lepi razgledni točki 
blizu Malkovca prodam sta-
rejšo zidanico in vinograd, 
600 trt. Tel.: 031 626 372

Prodam ali dam v najem vi-
nograd na Malem vrhu (Glo-
boko) in prodam cisterno za 
vino, 800 l. Tel.: 040 718 656 

V Cerkljah ob Krki, blizu 
osnovne šole, dajem v na-
jem 2-sobno stanovanje. 
Tel.: 031 854 755

Za daljše obdobje oddam v 
najem 3-sobno stanovanje 
na Papirniški ulici v Krškem. 
Tel.: 041 821 536

V najem oddam dva lokala 
in ročno avtopralnico v obr-
tni coni Leskovec. 
Tel.: 031 300 995

Oddam sobo v starem delu 
mesta Krško. Tel.: 040 221 015

Oddam stanovanje starejše-
mu paru ali ženski. Potrebu-
jem pomoč v gospodinjstvu 
in urejanju okolice. 
Tel.: 07 49 26 285

Najamemo kmetijo s stano-
vanjsko hišo, lahko prevza-
memo tudi skrb za ostarele 
lastnike. Tel.: 051 234 478 

Izdelujem PGD projekte za 
pridobitev gradbenih dovo-
ljenj - novogradnje in lega-
lizacije. Tel.: 051 302 776; 
RG Pro Robert Gabrič s.p., 
Gubčeva 4, Krško

AVTOMOBILIZEM

Odkup vozil od letnika 1998 
dalje, lahko v okvari, lažje 
poškodovana. Gotovina ta-
koj. Tel.: 041 326 887 

Prodam Renault Clio 1.2, 16V, 
2007, prevoženih 52.000 km, 
dobro ohranjen, s klimo in vso 
opremo, reg. do 28.12.2012. 
Tel.: 031 793 132

Kupim katero koli osebno 
vozilo, lahko celo, poško-
dovano ali v okvari. Gotovi-
na takoj. Tel.: 041 597 309

KMETIJSTVO

Prodam traktor Fent, 15 KM, 
letnik 1955, vozen, in motor 
MZ 150, letnik 1975. 
Tel.: 041 851 656

Prodam traktor Univerzal 
445, original kabina, let. 
1996, kupim pa frezo Batu-
je. Tel.: 040 840 065

Prodam Univerzal 445, DTC 
4x4, tapicirana kabina, le-
tnik 1998 in snežno rolbo za 
Muto, okrogli priklop. 
Tel.: 041 552 915

Prodam rotacijsko kosilnico 
1,85 m, na 2 bobna, letnik 
2006, malo rabljena. 
Tel.: 051 240 594

Prodam turbino za traktor-
sko škropilnico Agromehani-
ka Kranj za škropljenje sad-
ja s šobicami, cena ugodna. 
Tel.: 041 560 136

Prodam bukova drva. Cena 50 
€ za meter. Tel.: 041 695 452

Prodam brezova in hrastova 
drva, pa tudi kostanjevo ko-
lje. Tel.: 031 813 735 

Prodam sejalnico za koruzo, 
dvoredno, novejši model in 
mlin za žito, traktorski kle-
pec SIP; možna menjava za 
teleta. Tel.: 070 618 239

Prodam bukove brikete in 
pelete. Tel.: 070 665 823 

Prodam trofazni cirkular za 
drva, nov, domače izdelave. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 797 599

Kupim 100-litrsko škropilnico 
za traktor in prodam rablje-
no prikolico za avto. 
Tel.: 041 915 707

Prodam mešana metrska 
drva in kostanjevo kolje, dol-
žine 2 m. Tel.: 031 780 779

Prodam kalano kolje 2, 2,5 
in 3 m. Tel.: 041 839 802

Prodam kalano kostanjevo 
kolje dolžine 2 m. Cena 1,00 €. 
Tel: 031 439 645 

Prodam kostanjevo kolje, 
seno, otavo v refuzi, neškro-
pljeno vino. Tel.: 041 832 189

Prodam kostanjeve kole raz-
ličnih dolžin. 
Tel.: 041 653 875

Prodam večjo količino kosta-
njevega lesa, debelina 10-25 
cm, dolžina po želji kupca, 
ugodno. Tel.: 041 923 192

Prodam kratko žagana buko-
va drva in vietnamskega pra-
šička za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 07 49 65 331

Prodam bukova drva, razža-
gana in razcepljena. Možna 
dostava na dom. 
Tel.: 040 738 059 

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.

Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, nonota, brata, strica, svaka in 
dobrega soseda, se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem 
za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, denarno pomoč in svete 
maše. Iskrena hvala družinam Urek, Molan in Gorenc za pomoč v težkih 
trenutkih, pogrebnemu podjetju KOP Brežice, g. Lešu in Cvetličarni 
Tina. Posebna hvala govorniku g. Preskarju za ganljive besede slovesa 
in g. župniku Kšeli za opravljeni cerkveni obred. Hvala pevcem iz 
Artič in izvajalcu Tišine, sodelavcem podjetja Marche Starine, hotelu 
Splavar v Brežicah, Petrolu Starine, učenki 6.b razreda Osnovne šole 
Brežice in restavraciji Štefanič za gostinske usluge. Zahvalo smo 
dolžni bolnišnici v Ljubljani in v Brežicah, doktorici Vandi Zorko in 
doktorju Josipoviču, ki sta blažila njegove bolečine. Še enkrat iskrena 
hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali in darovali v težkih trenutkih, 
pa vas nismo posebej imenovali. Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje 
in našega dragega Karla spremili na njegovo zadnjo pot.

Vsi njegovi, ki smo ga imeli srčno radi.

KARLU GOLOBIČU
iz Gornjega Lenarta 3a pri Brežicah.

ZAHVALA
18. januarja je ugasnilo življenje 

našemu dragemu

Nisi se izgubila kot zven v tihoto,
nisi odšla v nič in pozabo;

po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.

(T. Pavček)

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ji stali ob strani in venomer 
znova dokazovali, kako ste jo imeli radi.

Za izjemno skrb in podporo se zahvaljujemo medicinskemu osebju 
Splošne bolnišnice Brežice. Zahvaljujemo se Obrtno-podjetniški 
zbornici in Krajevni skupnosti mesta Krško, hvala tudi gospodu 
župniku za sveto mašo. Zahvaljujemo se Mojci Novak in Mojci 
Rostohar za čudovita poslovilna govora.

Iskrena hvala vsem, ki ste jo od blizu in daleč prišli pospremit na 
njeni zadnji poti, hvala vam za darovane sveče, podarjeno cvetje, 
za vse izrečene besede sožalja. Že s toplo besedo ste nam zelo 
pomagali v teh trenutkih. Hvala še enkrat vsem.

Žalujoči: mož Tone, hčerka Tatjana z družino, 
sin Toni ter sestri Mimica Stopinšek 

in Ivica Rostohar z družinama in brat Ivan z družino.

SLAVE KOS

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše ljubljene žene, 
mame, sestre, babice, tete, svakinje
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O tem, kako pomembna je 
preteklost, se zavemo šele, ko 
začnemo prebirati stare zapi-
se, v katerih je mogoče naj-
ti mnogo zanimivih zgodb, ki 
so povezane z domačimi lju-
dmi in z domačimi kraji. Del 
teh zgodb je želel iztrgati po-

zabi dr. Viktor Tiller, ki je v 
letih 1937-1939 v samozalož-
bi natisnil štiri knjižice: Breži-
ce z okolico, Krško in okolica, 
Sevnica in okolica, Dekanija Vi-
dem v brežiškem okraju. Ne-
precenljivo vrednost njegove 
dediščine so prepoznali pri za-

ložbi Neviodunum iz Krškega 
in odločili so se za ponatis, ki 
je zahteval veliko časa in tru-
da, da so knjižice izšle iden-
tične izvirnikom, čeprav ne 
gre za pravi faksimile. »Prav 
je, da ohranjamo skupen spo-
min in spoznavamo naše kra-
je in ljudi iz preteklosti. Zbir-
ka štirih knjižic je sedaj tudi 
del naše domoznanske zbirke 
in je dostopna našim članicam 
in članom,« je v svojem uvo-
du poudarila direktorica sevni-
ške knjižnice Anita Šiško, po-
nosna, da se tudi na ta način 
knjižnica povezuje s širšim po-
savskim okoljem.

O Tillerjevem življenju in 
delu je spregovorila upokoje-
na knjižničarka in ustanovite-
ljica domoznanskega oddelka 
Valvasorjeve knjižnice Krško 
Ljudmila Šribar. »Brežicam, 
Krškemu, Sevnici in Videmski 
dekaniji je ohranil regionalno 
geografijo, zgodovinske pre-
glede in v svojem času cenjene 
dogodke. Tako je naslednjim 
rodovom predal tudi pregled 
predvojnega znanja, vpetosti 
v politične in upravne tokove, 
cerkveno organiziranost, spo-
min na znane osebnosti in še 
marsikaj, kar je vihra vojne 
1941-1945 takoj zatem uničila. 
Kasnejši raziskovalci so s pre-

tresom dokumentarnega in ar-
hivskega gradiva in novimi viri 
nekatere podatke sicer inter-
pretirali popolneje, vendar ta 
štiri domoznanska dela ostaja-
jo žlahtne priče posavske pre-
teklosti,« je povedala Šribar-
jeva in se za prizadevanja pri 
ohranjanju posavske preteklo-
sti zahvalila uredniku ter di-
rektorju zavoda Neviodunum 
Silvestru Mavsarju, ki se poja-
vlja kot urednik in sodelavec v 
več kot petdesetih knjižnih de-
lih in v tridesetih kot (so)avtor.

Za rahlo hudomušno in igrivo 
predstavitev sta s prebiranjem 
zanimivih odlomkov iz vseh 
štirih knjižic in malih ogla-
sov ustvarjala sproščen večer 
Maruša Mavsar in Filip Čer-
nelč. Obiskovalke in obisko-
valci so ob poslušanju »malih 
oglasov« v svoj spomin prikli-
cali še podobe omenjenih oseb 
– gostilničarja in mesarja An-
tona Kragla, izdelovalca mo-
ških in damskih oblek ter vseh 
vrst uniform Ivana Ostrovršni-
ka, gostilničarja Franja Valan-
ta, frizerja za dame in gospode 

Rudolfa Kreutza, gostilničar-
ja Ferdinanda Kragla iz Vranja 
pri Sevnici in še nekatere dru-
ge. Pri omembi nekaterih imen 
iz sevniške preteklosti so se ne-
katerim celo orosile oči, saj so 
bili med navzočimi na predsta-
vitvi tudi njihovi potomci oz. 
sorodniki. 

Predstavitev, ki jo je spretno 
povezovala Bojana Kunej, so 
z glasbenimi točkami popestri-
li učenci Glasbene šole Sevni-
ca ter varovanci in varovan-
ka DUO Impoljca z mentorjem 
Gregorjem Oblakom. »Bilo je 
res lepo, sproščeno, domače in 
zelo prijetno doživetje. Vsi sku-
paj tkemo nevidne nitke, ki lep-
šajo našo sedanjost in ohranja-
jo del še za zanamce,« je dejala 
ena izmed obiskovalk, ki se je 
nato odločila za nakup štirih 
poljudnih brošur, varno shra-
njenih kot celota v lični škatli. 
»Eno bom podarila sorodnici v 
spomin na njenega očeta, ki je 
omenjen v sevniškem delu,« je 
omenila z nasmehom na obra-
zu. Smilja Radi, 
 foto: Ljubo Motore

Vsi skupaj tkemo nevidne nitke ...
SEVNICA – V sodelovanju s Knjižnico Sevnica je posavska založba Neviodunum pripravila 19. januarja v 
sevniški knjižnici predstavitev ponatisa štirih drobnih knjižic zgodovinarja in geografa dr. Viktorja Til-
lerja (rojen 23. januarja 1878 v Brežicah, 21. decembra 1961 umrl v Ljubljani).

V sevniški knjižnici je potekala predstavitev ponatisa štirih 
drobnih knjižic zgodovinarja in geografa dr. Viktorja Til-
lerja, ki je s tem iztrgal pozabi del posavske preteklosti.

Ljudmila Šribar je pred-
stavila življenje in delo dr. 
Viktorja Tillerja.

Direktorica sevniške knji-
žnice Anita Šiško

Odlomke iz Tillerjevih knjižic sta prebirala Maruša Ma-
vsar in Filip Černelč.

Sevniški podžupan Jože 
Žnidarič in povezovalka 
predstavitve Bojana Kunej

… ter varovanci in varovanka DUO Impoljca z mentorjem 
Gregorjem Oblakom

Prireditev so popestrili učenci Glasbene šole Sevnica Jer-
nej Fister in Timotej Kadilnik s harmoniko ter Matija Vid-
mar in Jernej Bregar s kitaro in ksilofonom ...

naročila: 
tel.: 07 49 05 780, 

mob.: 040 634 783,
zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

    Brežice z okolico

+ Krško in okolica

+ Sevnica in okolica

+ Dekanija Videm v brežiškem okraju

www.neviodunum.si

cena 
17 €


