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DVE MODNI REVIJI

Iz naših krajev, 
str. 7

Mladi: Moda kot 
izraz in povod 
v spremembo 
mišljenja

MLADI GENIJALCI ŠOLANJE PSOV

Znanje,
str. 10

Zadnja stran,
str. 24

Novomeščani za las 
pred Krčani

Ko te pes pelje skozi 
življenje

Naslednja številka bo izšla 
27. februarja 2014!

Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
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 IZ VSEBINE

2  Komu vzeti, 
da bo več za 
kmetijstvo?

5  Praznik KS 
Senovo

8  25 let društva 
varnostnih 
inženirjev

10 Znanje
11  15 let Gimnazije 

Krško
12  Kultura
17  Kam v Posavju
20  Križanka
23  Mali oglasi

nadaljevanje na str. 2

Naš pogovor,
str. 3

JOŽE MARINČ, 
slikar:

Raje sem kritiziran 
kot neopazen

POSAVJE - Sneg in žled, ki sta v minulih dveh tednih pov
zročala velike nevšečnosti po celotni državi, sta v Posav
ju največ težav povzročila v sevniški občini, predvsem v 
hribovitih predelih, ki so bili vsaj za en dan »odrezani« od 
občinskega središča, pouk pa je bil 3. februarja v sevni
ških osnovnih šolah zaradi poledenelih cest in nevarnosti 
padanja drevja odpovedan. V krški in brežiški občini ve
čjih težav zaradi žleda ni bilo, podrlo se je nekaj dreves, 
zaradi česar je bil nekoliko oviran promet, eno drevo pa 
je v občini Krško padlo na stanovanjsko hišo.

V občini Sevnica je bila zaradi padajočih dreves v preteklem 
tednu motena prevoznost cest predvsem na območju Šen-
tjanža in Velikega Cirnika, težave pa so se pojavljale tudi v 
drugih delih občine. Pomoč pa so najbolj potrebovali 2. in 3. 
februarja krajani Leskovca in Požarč v KS Šentjanž, saj jim 
je podrto drevje prekinilo dobavo električne energije. Ko so 
delavci Elektra Celje ob pomoči šentjanških gasilcev in PGD 
Veliki Cirnik odmaknili podrto drevje na daljnovodu Krmelj 
– Šentjanž ter na Požarčah postavili nov drog, so omogočili 
ponovno dobavo električne energije. Z odstranitvijo podrtih 
dreves so zagotovili tudi prevoznost cest. »V dvodnevno ak-
cijo je bilo vključenih prvi dan enajst, naslednji dan pa de-
vet gasilcev,« je dejal po uspešno zaključenem posredova-
nju predsednik PGD Šentjanž Boštjan Repovž. Zaradi izpada 
elektrike je bila motena tudi oskrba s pitno vodo, ki jo je Ko-
munala Sevnica reševala z namestitvijo agregatov. 

Po katastrofalnih posledicah ledene ujme, ki je prvi vikend v 
februarju zajela večji del Slovenije, najbolj prizadeti pa so 
bili kraji na Notranjskem, so ljudem na tem območju prete-
kli četrtek priskočili na pomoč še gasilci iz Posavja - iz Ga-
silske zveze Krško jih je na pomoč odšlo 17, od tega štirje 
prostovoljni gasilci iz kostanjeviške občine, iz Gasilske zve-

Žled je prizadel zlasti sevniški konec

Sneg in žled sta največ težav v Posavju povzročila v sevniški občini. V dolini Graho-
vice v KS Boštanj je bilo več podrtih dreves, ki so ovirala prevoznost lokalnih cest.

Na Sremiču se je na stanovanjsko hišo podrlo drevo. Ga-
silci PGE Krško so drevo razžagali na kose in ga s pomo-
čjo hidravličnega dvigala odstranili, streho pa pokrili s 
PVC folijo (foto: PGE Krško).

Praznujejo 160-letnico šelmarije
KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviški pustni festival, po-
znan pod imenom šelmarija, letos praznuje 160. obletnico. 
Etnološko društvo Prforcenhaus jo bo obeležilo z dvema pu-
stnima akademijama. Prva bo jutri ob 12. uri, ko bo v La-
mutovem likovnem salonu srečanje ljubiteljev pustovanja, 
prijateljev in novinarjev, na kateri bodo predstavili knjigo 
Kostanjeviška šelmarija in razstavo Pust skozi čas ter pode-
lili najvišje pustno priznanje – zlato šelmo, ki jo bo prejel 
dolgoletni član Prforcenhausa Tine Hodnik. V soboto ob 18. 
uri bo v Lamutovem likovnem salonu pustna akademija na-
menjena vsem občanom, njeni gostje pa bodo prof. dr. Ja
nez Bogataj, dr. Bojana Rogelj Škafar in dr. Nena Židov iz 
Slovenskega etnografskega muzeja. Osrednji program leto-
šnje šelmarije se sicer pričenja v nedeljo, 2. marca, z ju-
tranjo pustno budnico ter popoldanskim oklicem Kurenta in 
veliko pustno povorko. P. P.

Strokovnjakinja za sadjarstvo 
Andreja Brence je med dru-
gim dejala, da je bilo v minu-
lem letu na območju Posavja 
veliko obnov. Kljub temu, da 
so se nekoliko zmanjšale povr-
šine jablan, je v tem okolju že 
več kot polovica nasadov po-
kritih s protitočno mrežo. Opa-
ža tudi, da so se ljudje začeli 
vračati na kmetije, kjer ima-
jo kupci zaupanje v prideloval-
ca in je značilna široka pale-
ta pridelave sadja. K temu je 
veliko pripomogel slogan „ku-
pujmo domače“. Omenila je 
tudi, da je leto 2013 pokaza-
lo, kako ranljivo je sadjarstvo, 
na primer na področju varstva 
rastlin, kjer se pojavljajo ško-
dljivci, za katere sadjarji niso 
imeli pravega odgovora. „Pravi 
odgovor na spremenljive vre-
menske spremembe je zago-
tovo tehnološki odgovor,“ pra-
vi in dodaja, da je bila za prve 
mesece minulega leta značil-
na strašna moča, ki je pustila 

Sadjarji, bodite aktivni kupci!
ARTIČE – Na jubilejnih 20. sadjarskih dnevih Posavja, ki od torka do danes po
tekajo v Prosvetnem domu Artiče, je o sadjarstvu v Posavju v minulem letu 
spregovorila Andreja Brence iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.

posledice na drevesih, čez po-
letje pa je grozila še vročina. 
Kot sadjarki se ji zdi nespre-
jemljivo, da v Sloveniji poje-
mo le 18 kilogramov jabolk na 
prebivalca, pridelamo pa jih 
skoraj dvakrat toliko. To je po 
njenih besedah zagotovo eden 
najbolj neizkoriščenih poten-
cialov, ki jih imamo. „Tukaj pa 
niso krivi samo trgovci. Sve-
tujem vam, da greste enkrat 
kot sadjarji v trgovino in ku-
pite jabolka. Marsikje namreč 
dajejo za nagrado vrečko ja-
bolk, ki enostavno niso užitna. 
To je najslabša reklama za sad-
je in sadjarje, ki bi morali po-
stati aktivni kupci in tako vreč-
ko jabolk zavrniti.“ Za konec 
pa je sadjarjem še položila na 
srce: „Ukvarjamo se z najlepšo 
kmetijsko dejavnostjo, po be-
sedah mag. Alojza Mustra gre 
za poezijo kmetijstva. Nada-
ljujmo s to poezijo in si zapo-
mnimo, da je zdrava in dobra 
hrana vrednota.“

Ob jubileju sadjarskih dne-
vov je nekaj besed spregovo-
ril tudi predsednik Sadjarske-
ga društva Artiče Mitja Molan. 
Dejal je, da je bilo sodelova-
nje med društvom in Kme-
tijsko-gozdarskim zavodom 
Novo mesto, organizatorje-
ma sadjarskih dnevov, zme-
raj zelo dobro, prav tako so 
imeli tudi posluh in podporo 
posavskih občin, predvsem re-
ferentov za kmetijstvo. Piko 
na i sadjarskim dnevom pa so 
po njegovem dali predavate-
lji. „Pred 20 leti je bila Slo-
venija mlada država, sooča-
la se je z mnogimi problemi, 
kot sta izguba trga na Hrva-
škem in razne reorganizacije. 
Prvo vodilo je bilo, da smo se 
sadjarji zato morali povezati. 
Drugo vodilo pa, da je znanje 
tisto, ki ti pomaga v še tako 
težkih časih. In tega sadjarji 
v tem koncu nikdar nismo iz-
gubili,“ je povedal.
 Rok Retelj
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nadaljevanje s str. 1

Varnostne razmere v sevniški 
občini sta predstavila vodja 
Medobčinskega inšpektorata 
Martin Cerjak ter komandir 
Policijske postaje Sevnica Da
niel Žniderič. Cerjak je med 
drugim povedal, da je bilo v 
lanskem letu izdanih največ 
ukrepov redarske službe za-
radi nepravilnega parkiranja, 
Žniderič pa je opozoril na po-
rast kriminalnih dejanj, ki so 
bila v lanskem letu v primer-
javi z letom 2012 večja za 24 
%. Storilci v glavnem niso bili 
domačini, pač pa so priha-
jali iz drugih območij. Naj-
več kriminalnih dejanj se je 
na območju sevniške občine 
zgodilo v poletnih mesecih. 
Povečano stopnjo kriminali-
tete je pripisal družbenemu 
trendu in premajhnemu šte-
vilu zaposlenih na PP Sevnica, 
ki ima 13 operativnih polici-
stov za delo na terenu. 

V nadaljevanju seje so se 

Na januarski seji tudi o varnosti, 
Lisci in »sevniških Stožicah«
SEVNICA - Na seji sevniškega občinskega sveta, ki je potekala zadnjo sredo v januarju v konferenč
ni dvorani na sevniškem gradu, so svetnice in svetniki prejeli v obravnavo 22 točk dnevnega reda. Med 
njimi je bilo tudi poročilo o varnostnih razmerah v sevniški občini, pobuda o brezplačnem prenosu do
ločenih objektov na Lisci in pripadajočega zemljišča na Občino Sevnica ter načrt za izgradnjo stadiona. 

svetnice in svetniki seznani-
li z možnostjo brezplačnega 
prenosa lastništva obstoje-
čih objektov na Lisci (Tonč-
kovega doma, depandans in 
dveh lesenih hišic) ter pripa-
dajočega zemljišča na Obči-
no Sevnica s strani Planinske 
zveze Slovenije in Planinske-
ga društva Lisca Sevnica. Po-
budo so obravnavali in spre-

jeli v sevniškem planinskem 
društvu, vendar želijo pla-
ninci ohraniti v svoji lasti 
Jurkovo kočo s funkcional-
nim zemljiščem. 

Pobudo, da bi imela Sevni-
ca stadion z atletsko stezo 
in s travnatim nogometnim 
igriščem, je bilo že večkrat 
slišati, podrobnejši načrt pa 

je bil prvič predstavljen na 
letošnji januarski občinski 
seji. Po predstavitvi projek-
ta, ki bi nudil možnost raz-
vijanja v domala vseh špor-
tnih kategorijah (atletika, 
nogomet, košarka, plavanje 
…) z ustrezno infrastruktur-
no ureditvijo in navezavo na 
že obstoječe objekte na od-
kupljenih zemljiščih v bliži-
ni sevniškega bazena in špor-
tnega doma, so svetnice in 
svetniki izpostavili ceno iz-
gradnje »sevniških Stožic« 
ter načrt upravljanja in vzdr-
ževanja. Odgovor je bil, da 
bi bila cena osnovnega pro-
grama z ureditvijo atletske-
ga stadiona okoli 5 milijonov 
evrov. Ob tem je predstavnik 
projektanta Aleš Janžovnik 
dejal, da je projekt vizionar-
ski, a stvari v njem so posta-
vljene tako, da jih je mogo-
če uresničiti v več fazah in v 
več letih. 
 Smilja Radi

BREŽICE – Občinski svet Občine Brežice je 3. februarja na
daljeval s 26. redno sejo in med drugim sprejel sklep o do
ločitvi višine znižanja najemnine za poslovne prostore za 
leto 2014 ter predlog odloka o občinskem podrobnem na
črtu (OPPN) gramoznica Boršt.

Omenjeni sklep predvideva 50-odstotno znižanje najemnin 
za društva, klube, zveze in organizacije, ki se ukvarjajo z 
neprofitno dejavnostjo in imajo sedež v občini Brežice. S 
tem ukrepom želi občina pomagati organizacijam, da bodo 
z manjšim finančnim bremenom najemnine lažje opravljale 
svoje osnovno poslanstvo. OPPN gramoznica Boršt predvide-
va novo ureditev in s tem nadaljevanje že obstoječega pri-
dobivanja gramoza na tem območju. Predvideni so določitev 
novih parcel – parcelacija, ureditev nove gramoznice s spro-
tno sanacijo in rekultivacijo, habitata ter površin za šport, 
rekreacijo in prosti čas, gradnja nezahtevnih in enostavnih 
objektov ter redna vzdrževalna dela. Nova gramoznica se bo 
formirala v neposredni bližini stare gramoznice Boršt, njena 
širitev s sprotno sanacijo, rekultivacijo in ustvarjanjem ha-
bitata pa se bo izvajala po fazah. Končna ureditev predvide-
va delno vodno površino, sestavljeno iz več ločenih jezer z 
različnimi namembnostmi (šport, rekreacija, ribištvo, nara-
voslovni turizem), delno rekultivirane kmetijske površine in 
delno urejen habitat v zahodnem delu območja. 

Brežiški svetniki so odločali tudi o potrditvi dokumenta iden-
tifikacije investicijskega projekta za energetsko sanacijo 
Knjižnice Brežice (starejši del objekta) in OŠ Globoko ter no-
velaciji dokumenta identifikacije investicijskega projekta Ce-
lostna revitalizacija in modernizacija Prosvetnega doma Arti-
če. Obravnavali in sprejeli so še sklep o potrditvi dokumenta 
investicijskega projekta Obnova večnamenskega doma Bizelj-
sko. Med svetniškimi pobudami in vprašanji, ki so bile na vrsti 
že v prvem delu 26. seje, pa naj izpostavimo pobudi Mitje Dr
žaniča in Antona Kmetiča, naj se preveri ustreznost razsve-
tljave prehoda za pešce pri Lidlu v Brežicah, saj ti niso dobro 
vidni. Mitja Oštrbenk je ponovno pozval, naj se javna razsve-
tljava prižiga kasneje in ugaša prej, saj bo tako lahko obči-
na privarčevala pri stroških za razsvetljavo. Davor Račič pa 
je predlagal, da bi se po vzoru drugih mest na nekaterih bre-
žiških ulicah (Hrastinska, Gregorčičeva, Aškerčeva …), kjer je 
bilo na križiščih že veliko nesreč, vse znake za neprednostno 
cesto zamenjalo s STOP znaki. Tako bi po njegovem še več na-
redili za prometno varnost.  Rok Retelj

Neprofitnim organizacijam za 
polovico znižali najemnine

Pogled na prostorsko umestitev v primeru maksimalne 
možne zasedenosti z objekti na športno-rekreacijskem 
območju (vir: Savaprojekt d.d. Krško)

KRŠKO – Za naslednji četrtek, 20. februarja, je sklicana 31. 
redna seja občinskega sveta Občine Krško. Na dnevnem redu 
je 13 točk, med njimi potrditev potrebnih dokumentov za na-
domestno gradnjo vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica 
ter za dozidavo, rekonstrukcijo in preureditev vrtca pri OŠ 
Leskovec pri Krškem, osnutek odloka o vplivu lokacije stano-
vanja na višino neprofitne najemnine v občini Krško, osnutek 
sprememb in dopolnitev statuta Občine Krško, osnutek skle-
pa o občinskem grbu, znaku in zastavi ter osnutek odloka o 
zagotovitvi sredstev v letu 2014 za odpravo posledic neurja 
iz leta 2005 in poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotrajne 
zime v letu 2013. Ob koncu je predvidenih še nekaj premo-
ženjsko-pravnih in kadrovskih sklepov. P. P.

Naslednji četrtek krška seja

ze Brežice 12 in iz Gasilske zveze Sevnica 16. S seboj v Po-
stojno so odpeljali tudi agregate in tehnično-reševalno orod-
je. Poleg požrtvovalnih gasilcev pa je enodnevno pomoč pri 
odstranjevanju posledic ledene ujme minulo soboto nudilo 
tudi pet pripadnikov Civilne zaščite Brežice in dva člana Ki-
nološkega društva Izar, ki so v Logatec odpeljali tudi agregat, 
hrano in ostale potrebščine (podrobneje na str. 13).

In kolikšna je škoda v gozdovih? Iz Zavoda za gozdove Slove-
nije so sporočili, da bo končna ocena količine in strukture po-
škodovanega drevja znana, ko bodo terenske razmere omo-
gočale neposreden pregled poškodovanih gozdov, in potem 
se bo v čim krajšem času izdelal tudi načrt sanacije po žle-
du poškodovanih gozdov. »Menim, da škoda v gozdovih ni to-
likšna, kot je bila po snegolomu 28. in 29. oktobra 2012. To-
krat pa je prizadetih tudi veliko iglavcev, kar bo še posebej 
problem zaradi lubadarja, zato bi bilo dobro vse skupaj čim 
prej sanirati. Les bo žal uporaben v večini primerov samo za 
drva,« pa je dejal po prvem ogledu škode upokojeni revirni 
gozdar in lastnik gozda Jože Šinkovec iz Boštanja. 
 S. Radi

Žled prizadel zlasti sevniški konec

Po besedah policistov Policij-
ske postaje Šmarje pri Jel-
šah je občina Bistrica ob Sotli 
še vedno »oaza glede krimi-
nalitete«, kar v veliki meri 
pripisujejo poštenosti in po-
vezanosti domačinov. Če po-
vzamemo tri zanimivosti do-
godkov, zaradi katerih so 
policisti v preteklem letu 
posredovali v krajih bistri-
ške občine: kar se tiče pro-
metnih nesreč, se jih večina 
zgodi zaradi trka z divjadjo, 
kar v gozdnati pokrajini obči-
ne niti ni nenavadno; čeprav 
je občina obmejna, ni zabele-
ženih večjih težav zaradi ile-
galnih prestopov meje; kar se 
tiče kaznivih dejanj, pa so ti-
sti bistriški domovi, ki stojijo 
bolj na samem, pogosta tar-
ča nepridipravov, ki se želijo 
okoristiti s premišljenimi ropi. 
Na žalost so tarče takšnih ro-
pov pogosto ravno najšibkej-
ši člani družbe in ostareli, ki 
si od povzročenega psihičnega 
in materialnega šoka le stež-

SEVNICA - V občinah Sevnica, Mirna, Mokronog-Trebelno in 
Šentrupert so pred dnevi začeli s podpisovanjem peticije pro-
ti postavitvi visokonapetnostnega zračnega daljnovoda 2x110 
kV, ki naj bi potekal na relaciji Trebnje – Sevnica. »Po sevni-
ški občini že poteka daljnovod Krško - Beričevo (2X400 kV), 
katerega posledice že čutimo na našem zdravju in kvaliteti 
življenja,« je civilna iniciativa med drugim zapisala v sporo-
čilu za javnost. »Nismo proti daljnovodu, vendar naj ne po-
teka po zraku, naj bo v zemlji,« še dodajajo. 14. februarja 
ob 18. uri bo potekal v mokronoškem gasilskem domu tudi 
prvi sestanek civilne iniciative na omenjeno temo.  S. R.

Komu vzeti, da bo več za kmetijstvo?
BISTRICA OB SOTLI – Prvi teden februarja je potekala 24. redna seja občinskega sveta občine Bistrica ob 
Sotli, na kateri so se svetniki seznanili s predlogom odloka o proračunu in podali nekaj pripomb nanj, 
precej pozornosti pa namenili tudi oceni varnostnih razmer v preteklem letu.

ka opomorejo, zato je veliko 
vredno, da smo pozorni ne le 
na svojo lastnino, temveč tudi 
na sosedovo, saj ravno med-
sebojna pomoč prepreči ta-
kšna in podobna dejanja.
Čeprav je šlo za predlog, se je 
vnela živahna razprava okoli 
odloka o proračunu občine 
Bistrica ob Sotli, ki bo letos 
predvidoma težak okoli 2,3 
milijona evrov. Prof. dr. Metka 
Hudina in Jože Kralj sta na-
mreč izrazila svoje ogorčenje 

nad predlogom, da se v priho-
dnjem proračunu zmanjšajo 
sredstva, namenjena kmetij-
stvu, ali z besedami Hudine: 
»Kar 42,6 % vseh zemljišč v 
Bistrici ob Sotli je kmetijskih, 
kmetijstvo omogoča 193 de-
lovnih mest, podjetja torej 
prispevajo v naši občini manj 
delovnih mest kot kmetij-
stvo, 50 % pridelave v občini 
pa je tržne, vi bi pa zmanj-
ševali sredstva kmetijstvu za 
50 %!« Župan Franjo Debelak 
in direktorica občinske upra-
ve Ana Bercko sta prisotnim 
pojasnila, da gre kot vedno le 
za predlog in da naj svetniki 
ob zahtevah tudi konkretno 
predlagajo, kje naj, ob stal-
nem zmanjševanju sredstev s 
strani države, vzamejo manj-
kajoča sredstva. »Imate infor-
macije s terena, stalen stik z 
ljudmi kot njihovi predstav-
niki, zato kot vedno tudi se-
daj prosimo za vaše predloge, 
tako glede proračuna kot gle-
de predloga novih projektov, 

ki bi jih občina v prihodnjem 
obdobju izvedla,« sta še en-
krat poudarila. 
Pohvalno je, da bo občina 
znova zagrizla tudi v številne 
projekte, ki omogočajo sofi-
nanciranje z evropskimi sred-
stvi (višina prihodkov s tega 
naslova je predvidena okoli 
687. 000 evrov), o čemer smo 
pisali že v prejšnji številki Po-
savskega obzornika. Za neka-
tere projekte imajo že skle-
njene pogodbe z ministrstvi, 
denimo za obnovo gospodar-
skega poslopja Gabronka, ob-
novo prostorov v večnamen-
ski zgradbi skupnega pomena 
- sušilnici, za investicijo regij-
skega projekta Posavska špaj-
za, za obnovo ceste Hrastje – 
Črešnjevec in obnovo cest na 
območju Sv. Križa ter za pro-
jekt Leader Semena prihodno-
sti. Oddali pa so tudi prijave 
za obnovo vodovodne infra-
strukture ter za projekt »Ne 
pozabimo vasi«, ki predvide-
va ureditev krožne pešpoti, 
ki se prične v Bistrici ob So-
tli, nadaljuje okrog Kunšper-
ske gore, v sotesko Zelenjak 
in ob reki Sotli, pešpot pa naj 
bi zajela tudi večji del kultur-
ne dediščine in naravnih zna-
menitosti občine. 
Na seji je prošnjo za občinsko 
pomoč pri obnovi župnišča po-
dal župnik iz župnije Svetega 
Petra Damjan Kejžar, občin-
ski svet pa je obravnaval tudi 
podrobnosti glede ustanovitve 
zavoda rogaške glasbene šole.
 Maruša Mavsar

Peticija proti daljnovodu 

Svetniki med poročilom policistov
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Kako je v današnjem času 
biti samostojni kulturni 
ustvarjalec? Je vam, ker 
imate ime in sloves, mor
da lažje?
Ko sem bil še mlad, je bilo 
lažje, potem pa iz leta v 
leto težje, pa ne toliko zara-
di mojega dela, saj navseza-
dnje leta prinesejo izkušnje, 
samostojnost, odločnost, po-
končnost ... Glavni problem 
tega področja je, da galeri-
sti in muzealci gledajo le, 
da stvari pri njih ‚splavajo‘, 
umetnik pa je samo nek do-
datek ... Pozabljajo, da brez 
nas ne bi imeli kaj početi. 
Jasno jim je, da morajo pla-
čati cvetličarja, ki prine-
se ikebano, plačati tistega, 
ki postavlja in obeša slike, 
umetniku pa ne bi dali nič. 
Razstava je lahko uspešna, 
ne da bi umetnik dobil vsaj 
toliko povrnjenih stroškov, 
da bi lahko pokril vsaj ma-
terialne stroške in navseza-
dnje davke. 

Pravijo, da ste že zgodaj 
znali dobro prodajati svoje 
slike, sodelovati z znanimi 
firmami, ki so jih kupovale 
ali pa zgolj najemale, da so 
visele v njihovih prostorih. 
Kako je s tem danes?
Leta nazaj se je marsikdaj 
zgodilo, da sem delal velike 
projekte – opremil sem cele 
banke, pošte, pa nedavno hi-
droelektrarno Krško, za moje 
pojme enega mojih večjih 
projektov. Pri tem je bil po-
treben pogum obeh, tako na-
ročnika kot mene, da sem se 
tega lotil in upal iti v tak jav-
ni objekt, ki ga lahko vsak-
do vidi in kritizira, od njega 
se ne morem umakniti. Veli-
ko sem se ukvarjal s tem, da 
je umetnost prodrla v neka 
področja in okolja, kamor 
prej ni, nazadnje denimo, 
ko sem naredil veliko sliko 
„Simfonija pomladi“ v sre-
dišču Novega mesta. Seve-
da pa se je potrebno pri teh 
zadevah dobro pripraviti, da 
vse, ki neposredno sodeluje-
jo, prepričaš kot umetnik, da 
ti zaupajo in ti pustijo proste 
roke. Nikoli ne pristajam na 
pogojevanje, kaj bom nasli-
kal, vedno imam svoj izraz in 
če jim je to všeč, jim je, si-
cer pa se razidemo. 

Omenili ste že hidroelek
trarno Krško. Kaj vam po
meni ta projekt, ste dobi
li nanj kakšne reakcije tudi 
iz umetniških krogov? 
Najlepša reakcija je bila, ko 
mi je nekdo, ki ga sploh ni-
sem poznal, rekel, da je zelo 
vesel, ko se pelje v službo 
mimo elektrarne in mu sli-
ka na njej polepša dan. Po-
dobnih odgovorov je bilo kar 
veliko. Mnogim se je to zde-
la lepa osvežitev, pa tudi po-
buda, da bi se tudi drugje, 
po vsej Sloveniji, več ukvar-
jali s tem, kako industrijske 
objekte polepšati, naredi-
ti likovno zanimive. Pogosto 
se pri gradnji na to pozablja. 
Kar pa se tiče mojih prijate-
ljev, je morda res, da tega 
dela morda ne čutijo toli-
ko, ker imajo težave z nje-

govo velikostjo, pravzaprav 
imamo vsi v slovenskem oko-
lju težave s tem. Mislim, da 
sem postal nekoliko ‚eksoti-
čen‘ za naše okolje, ki je na-
vajeno na neko drugačno sli-
karstvo. Ko je prišel k meni 
galerist iz Beograda in videl 

to sliko, me je takoj povabil 
k razstavi v Beogradu. 

Ste se kdaj počutili ute
snjeni v tem okolju? Kakšne 
so prednosti, če je svobo
dni umetnik v Ljubljani ali 
pa na periferiji?
Ko sem bil mlad, sem bil 
prepričan, da se bom vrnil 
v Ljubljano, potem pa sem 
postajal tukaj vedno bolj 
svoboden, ni bilo mestnega 
vrveža, čas je bil čisto dru-
gačen in lažje sem delal. Po-
leg tega v Kostanjevico kot 
umetniško središče priha-
jajo na razstave razni lju-
dje - slikarji, kiparji, kriti-
ki – in stik s temi krogi nikoli 
ni bil povsem prekinjen. Ga-
lerija Božidar Jakac dobro 
dela, razstave so eminentne 
in bilo je neizogibno, da so 
razni razstavljalci in udele-
ženci Forme vive prišli tudi v 
moj atelje, kjer smo se veli-
ko družili in debatirali. Ko si 
enkrat že vsaj malo profili-
rana osebnost, je podeželje 
dosti boljše za umetnika kot 
pa mesto, dokler pa si mlad, 
je dobro, če si v mestu, saj 
si sicer oddaljen od medijev, 
organizatorjev razstav … 

Vedno ste iskali neke nove 
prijeme, npr. sestavljanke, 
slikanje na velike in majh
ne formate. Še vedno eks
perimentirate?
Skoraj pred 20 leti, ko sem 
prišel do neke svoje formi-
ranosti in načina dela, sem 
se odločil, da ne bom spal. 
Moj ideal sta bila Picasso in 
naš Borčić. Kako sta bila lah-
ko sveža vse do pozne sta-
rosti? To me zanima in zato 
ne neham. Zdaj sem začel 
z novo tehniko, ki ji pravim 
‚kapljanje‘, za katero imam 
prav posebej izdelano orod-
je. To je komplicirana tehni-
ka, za katero rabiš določen 
čas, temperaturo, gosto-

to barve, hitrost padanja … 
Tega se pač učiš preko izku-
šenj. Upam, da ne bom za-
spal in da bom kolikor se le 
da ustvarjal po novih idejah. 
Ob mojem letošnjem jubi-
leju sem začel razmišljati o 
razstavi del, ki sem jih skici-

ral že pred 20 leti, pa nisem 
vedel, kaj bi z njimi. Odlo-
čil sem se, da bom poskusil 
s kiparstvom.

Z lesom?
Različno, odvisno od tega, 
kaj bi rad povedal. En način 
je kalejdoskop, kar izhaja iz 
mojega otroštva, ko sem zelo 
rad gledal skozi majhen ka-
lejdoskop, ki ga je kupil oče 
na nekem sejmu. Drugi kip je 
‚arhiv‘, ki bo narejen iz ste-
klene vaze oz. vrča, v njem 
pa bodo stvari, ki bi jih rad 
vrgel stran, pa jih ne mo-
reš, čeprav jih ne rabiš. Ta 
kip bo zanimiv tudi za ostale, 
denimo za delavce v tovarni 
– skupaj ustvarjamo kip, so-
delujemo. Moja celotna ki-
parska razstava bo narejena 
tako, da bodo obiskovalci so-
delovali pri vsakem kipu.

Vas kaj mika udeležba na 
Forma vivi?
Forma viva me je kot ume-
tnika vedno zanimala. Več-
krat sem bil prisoten kot opa-
zovalec, z leti pa sem sam pri 
sebi naredil nekaj skic, idej 
in mogoče sem bom res en-
krat javil na razpis, ko bom 
pripravljen in ko bom imel 
zanimiv projekt. Vedno imam 
rajši, da me kritizirajo kot 
pa, da sem neopazen.

Pred časom ste denimo po
tovali po vaseh in razsta
vljali svojo sliko na avtu, 
slišati je bilo tudi o slikanju 
iz balona …
Pri teh projektih gre za ne-
posreden stik z ljudmi, ta-
kojšen odziv itd. Potujoča 
galerija je izhajala iz tega, 
da grem v neko odročno vas, 
kamor pridejo potujoča pe-
karna, potujoča ribarnica in 
– potujoči umetnik. Z doma-
čini sem se pogovarjal o tem, 
kdaj in kam hodijo na raz-
stave in v galerije, pa tudi o 

moji sliki, ki je bila na stre-
hi avta. Ideja o balonu še ni 
povsem ovržena, vendar pa 
jo bomo morali malo spre-
meniti, ker finančno ni bila 
izvedljiva. Platno, veliko 100 
x 100 metrov, namreč stane 
približno deset tisoč evrov, 
kar je predrago. To bi se de-
lalo z metodo kapljanja z vi-
šine 100 metrov, spodaj pa bi 
morali poskrbeti, da bi bilo 
vse skupaj ekološko spreje-
mljivo – da ne bi pronicalo v 
zemljo, uničevalo trave ipd. 
Možno je, da zadevo izpe-
ljemo v manjših dimenzijah, 
vendar pa pri takšnem pro-
jektu velikost nekaj pomeni.

Kje vse visijo vaše slike?
To so otroci, ki gredo po sve-
tu … Res so šli daleč, celo v 
Avstraliji sta dve sliki, v Ame-
riki, v Rusiji, v Nemčiji, tudi 
v Afriki – v Egiptu in Južni 
Afriki. V Kanadi je ena sli-
ka, ki sem jo naredil še, ko 
sem bil v prvem letniku sre-
dnje šole za oblikovanje. Ne-
kateri pravijo, da sem delo-
holik, čeprav sam tega ne 
bi rekel, znam tudi mirova-
ti. Jutro me zbudi in začnem 
delati, potem pa kar delam 
in se ne pustim motiti, vsa-
kodnevne opravke in formal-
nosti pa prepuščam ženi. Ne 
prodam toliko slik, kot bi si 
želel, več prinesejo projekti, 
slike pa ostajajo in mislim, 
da jih je več kot tisoč.

Kako gledate na ljubiteljsko 
likovno ustvarjanje, ki se je 
zelo razmahnilo, ljubitelj
ski likovniki se združujejo 
v društvih, organizirajo ko
lonije, odpirajo razstave …?
V bistvu jih razumem, to 
imajo za razvedrilo in hobi, 
so dobro organizirani, radi se 
družijo. Marsikdo pravi, da 
moje slike odkrivaš postopo-
ma - tudi sam pri kakšni sli-
ki takoj ne vidim veliko, čez 
čas pa malo več - ljubitelj-
ski likovniki pa imajo radi, da 
element lepote pride takoj, 
nimajo časa za poglabljanje. 
Mene denimo zanima portret 
le kot globinski, njih pa le 
kot takojšnji vizualni efekt in 
konec. To je nekaj časa sicer 
zanimivo, potem pa postane 
dolgočasno. V naši branži, 
med poklicnimi slikarji, nas 
je manj, smo bolj egoistični 
in kritični eden do drugega, 
pri njih pa ni nobene kriti-
ke, vsi se imajo radi in hvali-
jo eden drugega. 
Zdaj, ko že imam nekaj let 
in dela za sabo, mi je za kri-
tike že čisto vseeno. S temi 
malenkostmi, kot so društva 
in prepiri v njih, nagrade ob 
kulturnem prazniku, se ne 
ukvarjam več. Pri nas v Ko-
stanjevici je vedno problem, 
ker Prešernove nagrade ne 
dobi kulturnik, ustvarjalec 
kulture, ampak organizator 
kulture, kar v Ljubljani ni 
ravno navada in je popolno-
ma zgrešeno.

Kako naj bi se po vašem 
mnenju umetniki odzivali 
na aktualno stanje v družbi? 
Situacija, kakršna je danes, 
me vsak dan bolj revoltira, 

Jože Vukčevič, Kostanjevica na Krki: Pro-
slave ob kulturnem prazniku se vsako leto 
udeležim, ker je lokalnega značaja. Letošnji 
program mi je bil všeč, morda je bil le malce 
predolg. Tudi med letom imamo dovolj kul-
turne ponudbe in sem razmišljal, da morda 
sploh ne rabimo kulturnega doma, saj je tu-

kaj v šoli povsem v redu, tudi udeležba je dobra. Kdo dobi 
Prešernova priznanja, pa ne spremljam tako podrobno. 

Franc Zakšek, Hrastek: Okoliške proslave se-
veda spremljam, in če se le da, se jih tudi 
udeležujem. Kulturnemu dnevu je namenje-
ne dovolj pozornosti. Pozanimam se tudi o 
dobitnikih priznanj. V časopisih rad prebiram 
o kulturnem dogajanju v moji bližini. Tudi 
priznanja gredo v prave roke, saj jih dobijo 

ljudje, ki veliko naredijo za kulturo. Na nekaterih kulturnih 
dogodkih sicer pogrešam malo več obiska.

Neja Leskovšek, Sevnica: Vem, da je Fran-
ce Prešeren naš največji slovenski pesnik, saj 
smo se o tem učili v šoli, kjer smo brali nje-
gove pesmi in jih recitirali. Izdal je tudi eno 
samo pesniško zbirko Poezije, vendar pa do-
godkov okoli kulturnega praznika ne spre-
mljam. Niti ne vem, da se v občini podelju-

jejo Prešernove plakete, in zdi se mi, da večine mladih to 
tudi ne zanima preveč. 

Maja Pinterič, Sromlje: Praznične priredi-
tve se udeležim v sklopu šole, všeč mi je, da 
na gimnaziji prazniku namenimo precej po-
zornosti. Aktivno pa na proslavi sodelujem 
v domačem kraju. Spremljam pa tudi druge 
prireditve po občini in mislim, da jih je kar 
dovolj. Glede nagrad je prav, da se podelju-

jejo, saj se mi zdi, da je potrebno posvetiti pozornost tistim, 
ki močneje zaznamujejo lokalno kulturo. 

Pravkar smo tudi v Posavju v številnih krajih obeležili kul
turni praznik, zato smo tokratne sogovornike vprašali, ali 
spremljajo proslave na občinskem oz. lokalnem nivoju, pa 
tudi, ali so seznanjeni o prejemnikih Prešernovih priznanj 
in ali gredo ta priznanja po njihovem mnenju v prave roke.

anketa

Kulturne proslave in priznanja

Jože Marinč

Jože Marinč, slikar:

Raje sem kritiziran kot neopazen
DOBE – Jože Marinč, po rodu iz Dolnje Brige pri Kočevski Reki, sicer pa že dolgoletni prebivalec Dob pri 
Kostanjevici na Krki, sodi med najbolj prepoznavne slikarje ne le v posavsko-dolenjskem, pač pa tudi v 
celotnem slovenskem okolju. V skoraj štiridesetletni ustvarjalni karieri ima za sabo že več kot 70 samo
stojnih razstav in projektov, poleg tega je sodeloval še na prek 100 skupinskih razstavah, v svojih vitri
nah ima tudi precej nagrad. Čez dober mesec dni, natančneje na Jožefovo, bo obeležil osebni jubilej, 
60-letnico, in ob tej priložnosti smo ga obiskali v njegovem ateljeju v domači hiši, kjer živi z ženo Ire
no, sinova Janžej in Talmaj pa sta si življenje uredila v Ljubljani oz. Berlinu.

ker se noben minister za kul-
turo in nobena politična veja 
ne zanima zame kot umetni-
ka. V ‚starih‘ časih so v moj 
atelje prišli vsi župani oz. 
predsedniki skupščin občin 
in pomembnejši direktorji, 
zdaj pa še moj lastni župan, 
ki ima enega umetnika v celi 
občini, nima želje, da bi me 
tu pozdravil in vprašal, kaj 
počnem. To je žalostno. Vsi 
župani bi radi samo zidali in 
betonirali, nič pa ne bi vlaga-
li v program, to jih ne zani-
ma. S tem načinom ne bodo 
naredili nič, to je le kratko-
ročno uspešno.

Čeprav niste domačin, že 
30 let živite v Kostanjevici 
oz. malce izven nje na Do
bah. Se počutite kot Kosta
njevičan? 
Ja, Kostanjevičan sem po 
mojem že kar dolgo, hitro 
sem se udomačil, ker se rad 
družim z domačini, v gostil-
nah in na prireditvah sem kar 
redno prisoten, veliko sem 
sodeloval tudi pri Prforcen-
hausu, ki je ena največjih in 
najbolj zanimivih stvari v Ko-
stanjevici. Vedno sem bil ra-
doveden, rad sem vsepovsod 
zraven, čeprav sem potem 
morda z mislimi drugje … 
Morda še ta zanimivost: ko 
sem bil še majhen, smo se 
igrali neko otroško igro, kjer 
si moral povedati, kam boš 
odšel, ko boš velik. S prstom 
sem pritisnil na zemljevid in 
sem zadel ravno Kostanjevi-
co … To je bilo pred 50 leti, 
a se je res uresničilo. 

Kakšen je vaš pogled na Ko
stanjevico kot kulturnem 
središču širših razmer in 
kako ocenjujete trenutno 
stanje v kostanjeviški kul
turi?

Ta kultura zelo lepo deluje, 
dokler ima ljudi, vendar pa 
vidimo, da ljudje počasi oma-
hujejo oz. izgubljajo voljo. 
Pred leti je mladina ustano-
vila Flokart, bil sem celo nji-
hov sponzor, potem pa so se 
hitro skregali z občino zara-
di neke logistike ali denarja. 
Končno so nekaj začeli dela-
ti, pa so jih takoj uničili. Če 
bi vprašali občinske svetnike, 
bi najbrž tudi Galerijo Boži-
dar Jakac zaprli ali jo prepu-
stili komu drugemu. Zanje je 
to le finančno breme, pri če-
mer jih po svoje razumem, 
poleg tega se lepo vidi, da ne 
hodijo na prireditve oz. hodi 
le župan, ker mora. V takem 
majhnem okolju je zelo malo 
možnosti, da bi bila kultur-
na struja malo močnejša, če-
prav je morda močnejša kot 
kje drugje. Ljudje se zdaj 
počasi že spominjajo, kako 
je bila nekoč v gradu opera, 
koncerti, velike razstave … in 
kako se je to danes spreme-
nilo. Po drugi strani pa ima-
mo danes med mladimi obli-
kovalce, arhitekte, igralce, 
tudi slikarje, vendar vsi osta-
jajo v Ljubljani. Kostanjevica 
je mnogo mladim odprla oči 
za pot v svet, veliko jih je šlo 
po svetu …

Je zdaj že minilo dovolj 
časa za oceno, ali je bila od
cepitev kostanjeviške obči
ne od krške upravičena? 
Kaže, da ni bila, jaz bi bil 
za to, da se občina ukine in 
priključi kateri drugi, večji. 
Meni bi bilo sicer ljubše, da 
bi se priključili v novomeški 
konec, predvsem morda za-
radi ‚stare‘ pripadnosti. V 
Kostanjevici je najbolje, če 
nič ne delaš in s tabo ni pro-
blemov.
 Peter Pavlovič
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V pozdravnem nagovoru je 
župan Ivan Molan dejal, da 
občina živi s kulturo in za 
kulturo ter poudaril, da iz-
rečene besede niso fraza, 
ampak resničnost, na kate-
ro so v občini lahko resnič-
no ponosni, pa tudi na to, da 
brez prostovoljnega dela ne 
bi bilo kulture. Kultura živi 
v vrtcih in šolah, saj se bre-
žiška osnovna šola ponaša z 
nazivom »Naj kulturna šola 
v Sloveniji«, ter sklenil mi-
sli: »Naj živi kultura v obči-
ni Brežice še naprej!«

Direktor Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti mag. Igor 
Teršar je v slavnostnem na-
govoru izpostavil, da je kul-
tura pomemben del sloven-
ske identitete, saj je usodno 
povezana z razvojem naše 
družbe in države. Ljubitelj-
ska kultura je pri nas mno-
žična, dobro organizirana in 
izjemno kakovostna, pono-
sni smo lahko, da se pri nas z 
njo aktivno ukvarja okoli 100 
tisoč odraslih v do pet tisoč 
kulturnih društvih in skupi-
nah. »Za občino Brežice lah-
ko rečemo, da je v sloven-
skem prostoru prepoznavna 
kot ena od najuspešnejših 
občin v razvoju kulturnih pro-
gramov. Od kulturne dedišči-
ne, obnove kulturnih spome-

»Naj živi brežiška kultura!«
BREŽICE – Zveza kulturnih društev Brežice je v počastitev slovenskega kulturnega praznika 6. februar
ja v Domu kulture pripravila slavnostno prireditev s podelitvijo priznanj in odličij. Prireditev je odpr
la Trobilna sekcija Trobsi KD Gasilski pihalni orkester Loče s himno Republike Slovenije, z izbranimi mi
slimi jo je vodila in povezovala Darja Šumlaj, z zvoki tamburic pa je udeležence po Sloveniji popeljal 
Tamburaški orkester KUD Oton Župančič iz Artič z dirigentom Dragutinom Križanićem.

nikov in mesta samega pa do 
podpore kulturnim inštituci-
jam in kulturnim društvom. 
Identiteta občine sloni na 
tradiciji. Kulturne in narav-
ne znamenitosti omogoča-
jo razvoj turizma, s čimer 
so povezana mnoga dogaja-
nja na kulturnem področju. 
Kulturne prireditve, ki pred-
stavljajo temelje stavbne 
dediščine, vsekakor omogo-
čajo krepitev lokalne in naci-
onalne zavesti. Razvoj mesta 
Brežice je biser za tovrstna 
turistična in kulturna doga-
janja, ljubiteljska kultura 
ima pri vaši občini pomemb-
no in dolgo tradicijo. Lani je 
mesto obeležilo 660-letnico 
mestnih pravic, obnovljen je 

bil Dom kulture, ki si zaslu-
ži čestitke, pomembno vlo-
go imajo vsa kulturna dru-
štva. V pretekli sezoni so bili 
med najboljšimi Kapelski pu-
bje, skupina sodobnega ple-
sa Imani, Mešani pevski zbor 
Viva s tremi zlatimi plaketa-
mi na mednarodnem tekmo-
vanju na Tajskem, Mladinski 
pevski zbor Artiče kot naju-
spešnejši zbor v širši regiji, 
Pihalni orkester Kapele in Ga-
silski pihalni orkester Loče se 
uvrščata med najboljše slo-
venske pihalne orkestre, Li-
kovna družina KD Franc Bo-
govič Dobova na razstavah 
Zlata paleta, tamburaši iz 
Artič so med najuspešnejši-
mi v državi, uspešno razvija-

te otroško gledališče … do al-
ternativnih uspešnih skupin, 
ki delujejo v občini. Pri tem 
imajo pomembno vlogo tudi 
vrtci in šole, knjižnica, glas-
bena šola, posamezni slikar-
ji in literati v društvih. Pose-
bej pa me veseli, da je prav 
OŠ Brežice nosilka najpresti-
žnejšega naziva Kulturna šola 
leta, za kar še enkrat iskrene 
čestitke,« je povedal Teršar. 
Čestital je tudi nagrajencem 
za uspehe na umetniškem, 
pedagoškem in mentorskem 
področju, kar jim je uspe-
lo kljub težkim časom in ob 
ostrih finančnih pogojih.

Predsednik ZKD Brežice Jože 
Denžič je podelil priznanja 
ZKD Brežice za leto 2013: 
Rozaliji Avsec (KUD Brežice), 
Marku Krainerju (KD MoPZ 
Bizeljsko), Jerneji Rožman 
(PD Imani), Jerneju Ilja
šu (KUD OŽ Artiče); bronasti 
odličji Mariji Jagrič (KD Orli-
ca Pišece) in Dragu Pirmanu 
(KD FB Dobova); srebrno odli-
čje Robertu Fuksu (KUD OŽ 
Artiče) ter zlati odličji Ire
ni Hribar (KD MePZ Viva) in 
Idi Ostrelič (KUD OŽ Artiče). 
Slednja se je v imenu nagra-
jencev zahvalila za podelje-
na priznanja, ki so zaveza za 
nadaljnje delo. 
 Natja Jenko Sunčič

Nagrajenci ob kulturnem prazniku s predsednikom ZKD 
Brežice (foto: Foto Rožman)   

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Kostanjevici na Krki so kultur
ni praznik obeležili s tradicionalno osrednjo občinsko pro
slavo v večnamenskem prostoru tamkajšnje osnovne šole. 

Slavnostna govornica je bila pisateljica (lani je izšel njen od-
meven prvenec z naslovom V imenu očeta), novinarka, ure-
dnica in literarna kritičarka Dijana Matković, ki je z občin-
stvom delila osebno zgodbo odraščanja v priseljenski delavski 
družini, v kateri ne umetnost ne izobrazba nista imela no-
bene vrednosti, zato je pot do njiju morala najti sama, pri 
tem pa se spopadati še z nerazumevanjem v šoli, z izjemo 
osnovnošolskega knjižničarja, ki je v njej prepoznal potenci-
al. »Želim, da veste, da umetnost in z njo slovenska kultura 
nista nekaj od življenja ločenega, nekaj, o čemer lahko go-
vorimo samo prevzvišeno ob prazniku; nasprotno, umetnost 
mnogim daje razlog in smisel za bivanje,« je poudarila in v 
nadaljevanju razmišljanja o kulturi dejala še: »Ko beremo, 
poslušamo glasbo ali občudujemo sliko, se učimo tako o svo-
jih čustvih kot o čustvih drugih ljudi. Umetnost nas s tem, ko 
nam odpira svetove, uči empatije, strpnosti in razumevanja 
drugačnega.« Kot je še dodala, je v času vse večjega pomanj-
kanja in stisk umetnost mnogim edino zatočišče, ki jim vrača 
dostojanstvo. »Tega nam ne bo posredovala nova holivudska 
filmska uspešnica in še manj sobotna odprava v nakupoval-
no središče. To nam bo dala samo umetnost,« je zaključila.

Program, v katerem so učenci OŠ Jožeta Gorjupa pod men-
torstvom Metke Povše uprizorili mladinsko igro Enkolsa, Zala 
Kržičnik in Eva Kranjc pa zaigrali na flavti, je povezoval Ja
kob Piletič, ki je nastopil tudi kot France Prešeren v nekaj 
prizorih iz pesnikovega življenja. Ob koncu prireditve je s 
priredbami ljudskih pesmi nastopila še štiričlanska zasedba 
Nuragi.  P. Pavlovič

»Kultura ni ločena od življenja«

Priznanje za dosežek leta sta 
prejela člana Društva likov-
nikov Krško OKO Avgust Fa
bjančič in Branka Pirc. Med 
dobitnike bronastih Prešer-
novih plaket so se zapisa-
li član KD Stane Kerin Pod-
bočje Franc Zakšek, član 
KD Svoboda Brestanica Ja
nez Mirt, članici KD Anton 
Aškerc Koprivnica Anja Rad
kovič in Ivana Lekše, članica 
KD Libna Marica Resnik, čla-
nici KD Leskovec pri Krškem 
Marjetka Perec in Mojca Špi
ler, člana Društva likovnikov 
Krško OKO Jože Šterk in An
drej Čebular ter član DKD 
Svoboda Senovo Simon To
vornik. Srebrne Prešernove 
plakete so prejele članica 
DKD Svoboda Senovo Radica 
Šoln ter članici Društva likov-
nikov Krško OKO Branka Pirc 
in Slavica Jesenko. 

Slavnostni govornik na prire-
ditvi je bil Janko Avsenak, 
vodja MoPZ Svoboda Bresta-
nica, ki je že od malih nog 
povezan s kulturo. Med dru-
gim se je dotaknil pojma do-
moljubje. „Izguba domolju-
bja se kaže na vseh področjih 
našega bivanja. Ali je res po-
trebno, da pri nas v najožjem 
okolju obiskujemo slovenske 
gostinske lokale in trgovine 
z zvenečimi imeni, kot so Si-
cilija, Pacific, Twins, Point in 
California? Biti imeniten pa 
je zlezlo pod kožo tudi ve-
ljakom v parlamentu in celo 
predsedniku države, ko uče-
no uporabljajo tujke – pred-
vsem ameriške, se ve –, da bi 
jih razumela tudi slovenska 

Mlade uspešno navdušujejo za kulturo
KRŠKO – Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je v krškem hramu kulture potekala proslava, 
na kateri sta krški župan mag. Miran Stanko in predsednica Zveze kulturnih društev Krško Mirjana Ma
rinčič 14 kulturnim ustvarjalcem podelila Prešernove plakete in priznanja ZKD Krško.

mladina,“ je dejal in nada-
ljeval: „Šolski sistem bolj ki-
lavo in oklevaje govori o do-
movinski vzgoji. O državnih 
praznikih smo skregani med 
seboj. Himno si vsak razla-
ga po svoje. Zastave skoraj 
nihče več ne izobesi na svo-
jem balkonu, še zlasti ne ob 
slovenskem kulturnem pra-
zniku.“ Prepričan je, da je 
največja moč vsakega na-
roda ravno v njegovi izvir-
nosti, zato je po njegovem 
še kako pomembno, da zna-
mo ustvariti sredino, v kateri 
imata kultura in njeno delo-
vanje podporo in visoko spo-
štovanje. „Biti kulturnik in 
delovati v kulturi bodisi pro-
fesionalno bodisi ljubitelj-
sko naj nam bo v veselje in 
ponos. Kultura nas bogati in 
nam tudi v težkih časih daje 
upanje v boljšo prihodnost, 
v kar verjamemo in ne sme-
mo nikoli dvomiti,“ pa so bile 
njegove zaključne besede. 

Številne zbrane sta nagovo-
rila tudi podeljevalca nagrad 
Mirjana Marinčič in župan 
mag. Miran Stanko. Predse-
dnica ZKD Krško je poudari-
la, da je pred vsemi velika 
odgovornost, da bodo mlade 
navdušili za kulturo v vseh 
njenih pojavnih oblikah. Kot 
je povedala, lahko z mirno 
vestjo zatrdi, da jim v kr-
ški občini to uspeva, kar do-
kazuje tudi letošnji kulturni 
program na proslavi, saj je v 
njem nastopilo prek 80 otrok 

OŠ Leskovec pri Krškem. Kr-
ški župan pa je dejal, da je 
ljubiteljska kultura skozi sto-
letja pomagala ohranjati slo-
venski jezik in našo identi-
teto, s katero smo se lahko 
izkazovali pred drugimi naro-
di. Pomagala nam je tudi ob 
osamosvojitvi. „Ampak tudi 
sedaj, ko imamo svojo drža-
vo, ne sme kultura ugasniti, 
kajti z našo slovensko kulturo 
je potrebno dokazovati, da 
smo samostojen in ponosen 
narod ter da se lahko posta-
vimo ob bok drugih narodov, 
ki so po številu sicer večji, 
niso pa tako veliki na kultur-
nem področju.“ Za kulturni 
program so poskrbeli učen-
ci OŠ Leskovec pri Krškem, 
ki so domiselno, na moderen 
način, uprizorili Prešernovo 
poezijo, in člani Rajhenbur-
škega okteta. Ob zaključku 
prireditve, skozi katero je 
vodila Jasmina Spahalić, je 
predsednik Društva likovni-
kov Krško OKO Roman Bla
tnik skupaj z nagrajenko Sla-
vico Jesenko odprl tudi njeno 
retrospektivno razstavo, ki si 
jo je mogoče ogledati v avli 
KD Krško. Rok Retelj

Letošnji prejemniki Prešernovih plaket in priznanj z žu-
panom, predsednico ZKD Krško, vodjo JSKD OI Krško So-
njo Levičar in povezovalko večera

Šolarji med mladinsko igro Enkolsa

SENOVO - V okviru praznika Krajevne skupnosti Senovo je 
31. januarja potekal dobrodelni koncert Večer dalmatinskih 
pesmi, ki ga je v sodelovanju z OŠ XIV. divizije Senovo pri-
pravil ansambel Brodniki s prijatelji. Zbrana sredstva, 1100 
evrov, bodo namenili otrokom iz socialno ogroženih družin. 
Okoli 300 obiskovalcem so večer z glasbo, pesmijo in plesom 

poleg ansambla Brodniki popestrili tudi skupina Iber, Jasmi
na Levičar, ansambel Potep, skupina Sovice, Klapa Paran-
gal, Fantje izpod Lisce, ansambel Lojzeta Ogorevca, plesna 
skupina Tower Pancers iz Brestanice in Klara Moškon, prire-
ditev pa je povezovala Vlasta Moškon. V imenu otrok in nji-
hovih družin se je vsem obiskovalcem in nastopajočim, ki so 
se odpovedali honorarju, zahvalil ravnatelj OŠ XIV. divizije 
Senovo Vinko Hostar.  B. Colarič, foto: J. Macur

Dobrodelni koncert na Senovem

Ravnatelj Vinko Hostar in povezovalka Vlasta Moškon (le-
vo) z delom nastopajočih

www.segrad.si, GSM: 041 477 715
Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec 

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

Velika izbira darilnega programa
Pozornosti za valentinovo

VSE ZA VRT:
- organska gnojila
- semenske vrečke vrtnin
- ptujski čebulček in česen
- semenski krompir

UGODNO!

Z vami že 50 let
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» inštalacije vseh vrst vodovodnih in plinskih napeljav
» toplotne oz. centralne inštalacije in vzdrževanje
» inštalacije talnega ogrevanja – diamantno vrtanje
» čiščenje hišnih in večjih kanalizacij
» dobava in montaža toplotnih  črpalk 

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

tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456

V pozdravnem nagovoru je 
predsednik sveta KS Vlado 
Grahovac dejal, da bo spomin 
na legendarni pohod 14. divi-
zije, katere enote so v noči iz 
9. na 10. februar 1944 napa-
dle nemško postojanko in uni-
čile rudniške naprave v Rešta-
nju, za vedno zapisan tudi v 
zgodovino Senovega. „Žrtve, 
ki se jih spominjamo, naj sim-
bolizirajo moč in pogum, ki ga 
zmore človek, če v nekaj res 
verjame in se bori za bolj-
še sebe, svojih otrok in širše 
skupnosti,“ je poudaril Gra-
hovac in se zahvalil sokraja-
nom za opravljeno delo v mi-
nulem letu. Omenil je nekaj 
najpomembnejših pridobitev 
na področju krajevne infra-
strukture, med drugim dokon-
čanje mostu na Kajuhovi uli-

ci, obnovo fasade na godbeni 
sobi, ureditev otroškega igri-
šča pri zdravstvenem domu in 
številna manjša dela. Čeprav 
razmere niso najbolj ugodne, 
bodo po besedah Grahovca v 
KS Senovo letos nadaljevali z 
uresničevanjem zastavljenih 
ciljev, pri tem pa seveda ra-
čunajo na pomoč občine. Za-
hvalil se je društvom in po-
sameznikom, ki pripravljajo 
številne prireditve in se tudi 
sicer trudijo za izboljšanje ži-
vljenja v kraju. Med njimi so 
letošnji nagrajenci Katarina 

Stanko: Država je na skupne cilje
in potrebe posameznika pozabila
SENOVO - Tudi letos so praznovanje krajevnega praznika Senovčani združili s proslavo Prešernovega 
dne, na katerem so ob bogatem kulturnem programu podelili krajevna priznanja. Slavnostni govornik je 
bil tokrat župan občine Krško mag. Miran Stanko. 

Simonišek, Miha Senica, Ani
ca Planinc, Dragica Kolan in 
Mladinski odsek PD Bohor Se-
novo, še posebno pa Osnov-
na šola XIV. divizije Senovo, 
v imenu katere je priznanje 
z velikim znakom sprejel rav-

natelj Vinko Hostar. Za dol-
goletno sodelovanje so se za-
hvalili tudi tajniku KS Radu 
Bogolinu.

Slavnostni govornik mag. Mi
ran Stanko je, potem ko je 
navedel nekaj zgodovinskih 
dejstev o dogodkih izpred 70 
let, izpostavil vprašanje, ali 
imamo danes še toliko pogu-
ma in smo danes še toliko po-
vezani, da bi lahko sledili sku-
pnim ciljem kljub oviram, kot 
sta ekonomska in finančna kri-
za, zatem pa nadaljeval: „Dr-

žava je na skupne cilje in po-
trebe posameznika, kot kaže, 
pozabila. Namesto da bi pri-
sluhnila posamezniku, pisa-
la zakone na podlagi izkušenj 
malih ljudi, ki živimo v obči-
nah, krajevnih skupnostih, 

naseljih, piše neživljenjske 
zakone ter predlaga nove ure-
ditve mimo zgodovinskih, go-
spodarskih in družbenih dej-
stev.“ Stanko je opozoril, da 
gredo odločitve politikov, ki 
žal ne poznajo življenja zunaj 
centra, v smer centralizacije: 
„Občina Krško je v vseh pogle-
dih, tako gospodarskem, teri-
torialnem, upravnem in dru-
gih, vedno bila in še vedno 
je center posavske regije. In 
kljub drugačnim načrtom dr-
žave se bomo trudili, da nam 
tega položaja na zemljevidu 

naše države ne odvzamejo.“
Potem ko je poudaril, da so ci-
lji občinske uprave usmerjeni 
k uspešnemu razvoju celotne 
občine, je župan navedel ne-
kaj konkretnih projektov, med 
njimi zlasti hidravlične izbolj-
šave vodovodnega sistema, v 
okviru katerih bo zagotovljena 
kvalitetna pitna voda KS Seno-
vo tudi v sušnih obdobjih. 

Ob koncu je Stanko spomnil, 
da Senovo že skoraj stoletje 
v okviru DKD Svoboda in dru-
gih društev diha in živi s kul-
turo, ki je vedno pomagala 
razvijati ustvarjalnost in ino-
vativnost ljudi. Senovčani so 
znali skrbeti za sodelovanje 
tudi na drugih področjih ter 
hkrati skrbeli za medgenera-
cijsko povezovanje. S svojo 

aktivnostjo širijo tudi kvali-
teto življenja v občini Krško.

Program, s katerim so tudi 
tokrat domiselno obeleži-
li tako krajevni kot kulturni 
praznik, so pripravili učen-
ci senovške šole in člani DKD 
Svoboda Senovo. Senovška 
društva so v avli doma pri-
pravila priložnotno razstavo 
o svoji dejavnosti. Po prire-
ditvi, katere se je udeležil 
tudi poslanec v Državnem 
zboru RS Franc Bogovič s so-
progo, pa je sledilo družab-
no srečanje, za katerega so 
poskrbeli domače turistično 
društvo in vinogradniki.
 Silvester Mavsar

SROMLJE – 8. februarja je bila na Sromljah tradicionalna 
slovesnost ob kulturnem prazniku, sledil pa je občni zbor 
članstva domačega turističnega društva, na katerem so si 
zastavili nekaj novih delovnih načrtov. 

Na dan kulturnega praznika so se v domači dvorani Doma kra-
janov na Sromljah s pevsko obarvano proslavo poklonili naši 
kulturi. Prisotne so s svojim nastopom razveselili domači pev-
ci, domači ljudski pevci, mlada harmonikarka, prijetno vo-
denje pa je bilo zaupano sestrama Pinterič. 
V uradnem delu letnega zbora članov Turističnega društva 
Sromlje pa so pregledali izpeljane aktivnosti minulega leta, 
ki jih je predstavila predsednica Anica Kranjčevič. Prav tako 
je nanizala letošnji delovni načrt, v katerem je izpostavila, 
da bodo izpeljali nekaj strokovnih predavanj, pa tudi  ek-
skurzijo za člane. „V načrtu imamo organizacijo gledališke 
predstave, družabni večer v počastitev materinskega dne, pa 
tudi dokončanje brošure Sromlje skozi čas,“ je dejala Kranj-
čevičeva in dodala, da se bodo posvetili še zasaditvi in hor-
tikulturnemu urejanju kraja, košnji pri javnih objektih, po-
savskemu festivalu pohodništva, organizaciji 12. pohoda po 
Sromeljski pešpoti, izvajali aktivnosti v projektu Popotnik ter 
v svoje vrste poskušali pridobiti tudi nekaj novih članov. Na 
Sromljah najde posebno mesto tudi druženje, ki se prepleta 
z izmenjavo mnenj in raznimi načrti, ki jih Sromljani in Sro-
mljanke z velikim zanosom obelodanijo ter poskrbijo za pro-
mocijo svojega kraja in življenja v njem.
  M. Hrvatin

Dihajo s kulturo in turizmom

Zbrani na praznik slovenske kulture

PODBOČJE - V Kulturnem dru-
štvu Stane Kerin Podbočje so 
za letošnji kulturni praznik 
pripravili premiero predstave 
„Štiri skoraj butalske in še ka-
kšna za povrh!“ v izvedbi tam-
kajšnje gledališke skupine, ki 
se po novem imenuje Teater 
svetokriški. V enourni pred-
stavi, priredbi znane zgod-
be o Butalcih Franeta Milčin-
skega, ki jo je režirala Ivanka 
Černelič Jurečič, je v vlogah 
Butalcev in Tepanjčana zai-

gralo 21 odraslih (Ana Kram
peršek, Mija Baškovč, Rena
ta Jurečič, Metka Vrhovšek, 
Jerneja Dornik, Jerneja Po
žun, Mija Vrhovšek, Olga Co
larič, Slavica Drmaž, Anja 
Strgar, Tjaša Strgar, Andre
ja Barič Kerin, Franc Černe
lič, Matjaž Jurečič, Matjaž 
Jurečič, Rok Kerin, Andrej 
Drmaž, Aleš Hočevar, Jani 
Hribar, Luka Gramc in Simon 
Kerin) ter devet otrok (Eva 
Kramperšek, Zoja Iva Jure

čič, Manica Pavlovič, Lucija 
Pavlovič, Ula Pavlovič, Era
zem Dornik, Jakob Jurečič, 
Črt Božič in Jazon Krošelj), 
prizori iz vedno aktualnih Bu-
tal (vsak namernost z resnič-
nimi osebami in dogodki je, 
kot je dejala režiserka, zgolj 
namerna) pa so pošteno na-
smejali do zadnjega kotička 
napolnjen podboški kulturni 
dom, tako da bodo predstavo 
ponovili še v nedeljo, 23. fe-
bruarja. P. P.

Teater svetokriški zaigral Butalce

SENOVO - Društvo za praktič-
no streljanje Senovo in Kra-
jevna skupnost Senovo sta na 
strelišču Zaklo pod Bohorjem 
pripravila že tradicionalni 
dan odprtih vrat ob prazni-

ku KS Senovo. Obiskovalci so 
lahko preizkusili različne vr-
ste pištol in pušk ter preverili 
svoje znanje s streljanjem na 
tarčo. Streljanje je potekalo 
pod budnim očesom Toneta 
Kinka in Marjana Brinovca. 
Med drugimi sta mirno roko 
preverila tudi predsednik KS 
Senovo Vlado Grahovac in 
župan občine Krško mag. Mi
ran Stanko (na fotografiji). 
 B. C.

Na strelišču 
Zaklo je pokalo

Predsednik KS Senovo Vlado Grahovac z nagrajenci

Krajani so se tudi tokrat množično udeležili proslave. Izvajalci kulturnega programa
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Osnovna šola Marjana Nemca Radeče je vključena v šte
vilne projekte, med katerimi ima dolgo tradicijo Ekošola, 
ponašamo pa se tudi z nazivoma Kulturna šola in Plane
tu Zemlja prijazna šola. Ta naziva smo si pridobili s števil
nimi dejavnostmi (redne obeležitve praznikov in drugih 
pomembnih dni, številni gledališki in glasbeni nastopi, li
terarno-novinarska dejavnost, okoljevarstveni projekti). 

Posebnost naše šole je gledališki abonma za vse učence, ve-
liko pozornost pa že tretje leto namenjamo tudi projektu 
bralna pismenost, v katerega sta vključena tako šola kot tudi 
vrtec. Redno sodelujemo z otroško oddajo Infodrom, v kate-
ri smo v letošnjem šolskem letu že predstavili dva novejša 
projekta – Simbiozo in tutorstvo. V okviru Simbioze pomaga-
mo starejšim osvajati računalniška znanja, pri tutorstvu pa 
učno uspešni učenci pomagamo svojim sošolcem in mlajšim 
pri učenju in nalogah. Nadarjeni učenci občasno tudi sami 
pripravimo kako učno uro, s čimer se veliko naučimo, sošol-
cem in učiteljem pa popestrimo pouk. Naša šola je pripravila 
tudi samostojno razstavo Plakat kot učna vsebina, ki je bila 
na ogled v Galeriji Zveze društev slovenskih likovnih umetni-
kov v Ljubljani. Razstava je bila sestavni del vsebin študij-
skega obiska pedagoških delavcev iz tujine. Veliko dobrih re-
zultatov dosegamo tudi na tekmovanjih iz znanja, zato smo 
letos organizirali državno tekmovanje iz logike in vsesloven-
ski debatni turnir na katerem smo zmagali tako ekipno (1. 
mesto –Tjulnji – Lea Zahrastnik, Alen Kerkoč, Špela Rav
nikar) kot tudi posamično (1. mesto Lea Zahrastnik, 3. me-
sto Špela Ravnikar).
 
Svojih uspehov pa ne dokazujemo le na tekmovanjih iz zna-
nja, temveč tudi na športnih tekmovanjih (atletika, smuča-
nje, rokomet, nogomet, košarka, odbojka …). Učenci in uči-
telji pa tesno sodelujemo tudi s krajem (Park Dvor Hotemež, 
obiskovanje doma ostarelih, sodelovanje s čebelarji, gozdar-
ji …). Sodelovanje s krajem je še posebej tesno na podružnič-
ni šoli Svibno. kjer imamo poleg izobraževanja osnovno vo-
dilo, da v kraju sodelujemo z vsemi društvi, smo prisotni na 
vseh prireditvah in pomembnih obeležjih. Že vrsto let smo 
Ekošola in v letošnjem letu pod okriljem vodilnega partnerja 

Kulturni dom Krško skupaj z društvom podeželskih žena Arni-
ka pridno urejamo naš zeliščni vrt. V jesenskem času, ko smo 
skrbno pobirali naš prvi pridelek, so nas prišli posnet celo iz 
Andragoškega centra Slovenije. Učenci preko celega šolske-
ga leta iščejo informacije o svojem izbranem zelišču ter iz-
delujejo vsak svojo zgibanko, ki jo bodo ob zaključku pro-
jekta predstavili. Ponašamo se tudi z nazivom Kulturna šola, 
ki smo si ga prislužili z udejstvovanjem na kulturnih priredi-
tvah v krajevni skupnosti, občini in izven nje. Že sedmo leto 
zapored z lastno predstavo sodelujemo na gledališkem abo-
nmaju v Radečah. V letošnjem letu smo pripravili predstavo 
Žogica Nogica, s katero se bomo predstavili tudi na festivalu 
gledaliških skupin podružničnih šol Slovenije. Posebnost na-
ših predstav je v tem, da vedno nastopajo vsi učenci šole. V 
naslednjem letu Ljudski pevci iz Svibnega praznujejo 10 let 
obstoja in pripravljamo se za skupen nastop, ki bo v septem-
bru 2014. Aktivno življenje in delo na podeželski šoli je ve-
dno močno prepleteno z življenjem in delom krajanov. Ker 
oboji želimo ustvariti čim več, se projektov ne odrekamo in 
vsak po svojih močeh prispevamo k razvoju domačega kraja. 
OŠ Marjana Nemca Radeče je torej prijazna vsem. Učitelji in 
učenci se med seboj spodbujamo, da bi dosegli še boljše re-
zultate, med tem pa spletemo tudi marsikatere prijateljske 
vezi. In kot pravi naša ravnateljica Katja Selčan: »Naše vre-
dnote, ki jih živimo na šoli, dobrosrčnost, znanje, spoštova-
nje, odgovornost, ustvarjalnost, postajajo v današnjem času, 
času hitrih sprememb, še toliko bolj pomembne. Verjamem, 
da nam bo skupaj uspelo, saj dobro šolo sooblikujemo vsi.«

Če želite o nas izvedeti še več, pa lahko obiščete spletno 
stran: jzosmn.radece.si, kjer si nas lahko v fotogaleriji tudi 
ogledate pri raznovrstnih dejavnostih.
 Lea Zahrastnik, 8. b

Šola na griču

Po slovenski himni, ki jo je 
zapel Mihael Strniša, je po-
vezovalka prireditve Ula 
Brečko na oder povabila 
slavnostno govornico Urško 
Klajn iz Vrhovega. Mlada kul-
turnica je predana delu v do-
mačem prosvetnem društvu, 
kjer vodi mladinsko gledali-
ško skupino, in odrskim de-
skam že vrsto let. V lanskem 
letu je na regijskem delu 
tekmovanja 52. Linhartove-
ga srečanja, ko so se pred-
stavljale amaterske gledali-
ške skupine celjske regije, 
prejela nagrado za glavno 
žensko vlogo v predstavi In-
stant domače gledališke sku-
pine Žaba gleda&išče. Poleg 
tega je bila na XXI. Novača-
novih gledaliških srečanjih, 
ki jih vsako leto organizira 

»Uradnih pisnih virov, iz kate-
rih bi lahko izvedeli kaj več o 
začetkih delovanja sevniške 
knjižnice, žal ni, opiramo se 
lahko samo na ustne vire, ki 
pa niso tako verodostojni kot 
pisni. Tako izhajamo iz dej-
stva, da so julija leta 1945 
prve knjige za delovanje knji-
žnice darovali meščani Sevni-
ce,« je dejala Anita Šiško in 

nato ob slikovnem gradivu, ki 
ga je prispeval sevniški kronist 
dogodkov Ljubo Motore, pred-
stavila tudi prostore, v katerih 
je delovala knjižnica. »Po pri-
povedovanju je knjižnica naj-
prej delovala v prostorih telo-
vadnega društva Partizan. Po 
letu 1950 se je preselila v pro-
store Jugotaninske menze. Po 
letu 1962 je knjižnica delova-
la pod okriljem različnih or-
ganizacij, tudi v kletnih pro-
storih bloka v Naselju heroja 

Ob prazniku o zgodovini knjižnice
SEVNICA - Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je potekala v Kulturni dvorani Sevnica osre
dnja sevniška občinska slovesnost. Slavnostna govornica je bila direktorica Knjižnice Sevnica Anita Ši
ško. Jedro njenega govora je bilo namenjeno predstavitvi razvoja knjižnice, ki v letošnjem letu vstopa 
v 56. leto delovanja.

Maroka. Leta 1964 je knjižni-
co zalila voda in se je preselila 
v prostore mesnice v Šmarju, 
kjer je delovala do leta 1969. 
V tem letu je dobila nove pro-
store pri trgovini Merx v veli-
kosti 52 m2, kjer je gradivo za 
mladino ostalo do leta 1992. 
Gradivo za odrasle se je leta 
1989 preselilo v sindikalno 
dvorano v Naselje heroja Ma-

roka 17, v stavbo današnje Ko-
munale. Leta 1992 se je knji-
žnica preselila na Trg svobode 
10, kjer je delovala do leta 
2007,« je nizala podatke, ki 
so marsikoga presenetili. Od 
septembra 2007 knjižnica de-
luje v novih, večjih, sodobno 
opremljenih prostorih z osmi-
mi zaposlenimi strokovnimi 
delavkami in 75.000 enotami 
gradiva. Ima 3.400 aktivnih 
članic in članov ter sodeluje v 
vseslovenskem projektu Rasto-

ča knjiga. Omenjeni projekt je 
začela leta 2006 uresničevati 
v sodelovanju s sevniško knji-
žnico nekdanja ravnateljica 
OŠ Sava Kladnika Sevnica Jel
ka Slukan. Takrat je sevniška 
osnovna šola izdala dve knji-
žni deli, in sicer pesniško zbir-
ko devetošolke Janje Račič z 
naslovom Če srce bi govorilo … 
in leposlovno delo v prozi z na-
slovom Mala velika Klara ta-
kratnih devetošolcev, ki jih je 
za pisanje kratkih zgodb nav-
dušila Danica Prnaver. 

Na slovesnosti, kjer je zbra-
ne uvodoma nagovoril sev-
niški župan Srečko Ocvirk, 
v zaključnem delu pa idejni 
oče vseslovenskega projekta 
Rastoča knjiga dr. Janez Ga
brijelčič, je predsednik ZKD 
Sevnica Jože Novak podelil 
Prešernove plakete in prizna-
nja za ustvarjanje v ljubitelj-

ski kulturi. Prešernovo prizna-
nje sta prejela Vinko Šeško in 
Janko Plahuta. Bronasto Pre-
šernovo plaketo sta prejeli 
Anica Kos in Zvonka Mrgole, 
srebrno Prešernovo plaketo pa 
Milena Krajnc in Zoran Cvar. 
Zlato Prešernovo plaketo je 
prejel Rado Kostrevc.

V pravljični svet, ki še živi v 
knjigah, so s kratko gleda-
liško predstavo z naslovom 
Pet pepelk popeljali navzoče 
v kulturni dvorani še učenci 
in učenke Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica, za glasbe-
ne osvežitev pa je poskrbela 
Glasbena šola Sevnica. Pove-
zovalca prireditve sta bila Ta
nja Mikolič in Aleš Tuhtar. V 
preddverju kulturne dvorane 
so bile na ogled knjige, ki so 
del Rastoče knjige Sevnica. 
 Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Prejemniki Prešernovih priznanj in plaket (od leve proti 
desni): Vinko Šeško, Milena Krajnc, Rado Kostrevc, Zvon-
ka Mrgole, Zoran Cvar, Anica Kos in Janko Plahuta ter 
predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak

V Radečah o mladih in kulturi
RADEČE - V radeškem Domu kulture so proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki so jo pripravi
li 6. februarja, popestrili z Goldonijevo komedijo Krčmarica Mirandolina v izvedbi KUD Zarja Trnovlje. 
Slavnostna govornica je bila članica Prosvetnega društva Vrhovo Urška Klajn. Nagrade Ivana Pešca za 
področje kulture letos niso podelili, ker ni bilo nobenega predloga. 

KUD Zarja Trnovlje-Celje, 
proglašena za igralko večera. 

Absolventka slovenistike in 
umetnostne zgodovine na 
Filozofski fakulteti v Lju-

bljani je v svoj slavnostni 
govor vtkala misli o kultu-
ri in mladih. »Seveda pa se 
želim ob tej priložnosti na-
vezati tudi na mnogo mla-
dih ljudi, ki svoj prosti čas 
nesebično posvečamo ljubi-
teljski kulturi. Ki se zave-
damo, da kultura ne pome-
ni samo dneva, ko naj bi se 
zaradi moralne dolžnosti od-
pravili na kakšno dolgočasno 
kulturno proslavo. Mnogo nas 
je takšnih, ki kljub majhni fi-
nančni pomoči verjamemo v 
svoje sanje in ustvarjamo ve-
like projekte. Velike za dušo, 
če imamo srečo pa tudi veli-
ke za vas, gledalce. Premno-
gim odrekanjem verjetno 
niti ne moremo reči odre-
kanja, saj se vsakega nove-
ga projekta lotimo z veli-
kim zanosom in ljubeznijo. 
Pot do cilja je kljub vsemu 
včasih težka. In preveliki ci-
lji znajo tu in tam človeka 
prehitro ugonobiti. Kar za-
res šteje, je tu in zdaj. Je 

ta trenutek. Je znoj, je ka-
men, ob katerega se spota-
knemo, in je cvet, v katere-
ga se zastrmimo. Je napor, ki 
ga vložimo v svoje delo in ki 
včasih terja tudi medsebojne 
konflikte in spore. Vendar je 
na koncu potrditev z druge 
strani dvorane tista, ki zares 
šteje in tista, zaradi katere 
verjamemo v svoje delo in 
vase,« je tekel vrelec besed 
in se izlil v posebne misli, da 
naj bi počeli vse, kar počne-
mo, z ljubeznijo. »S tem bo-
ste na nek način nagradili in 
počastili vse ustvarjalce, ki 
se vedno znova trudimo, da 
bi v sivo življenje vnesli ne-
kaj barve. Četudi samo za ti-
stih nekaj trenutkov,« je za-
ključila Urška Klajn.

Po govoru mlade kulturnice 
iz Vrhovega je sledila še gle-
dališka predstava Krčmarica 
Mirandolina v izvedbi KUD 
Zarja Trnovlje. 
 Smilja Radi

Slavnostna govornica 
Urška Klajn

Častni gost dr. Janez Gabrijelčič in slavnostna govorni-
ca, direktorica Knjižnice Sevnica Anita Šiško

Učenci POŠ Svibno sodelujejo pri različnih dejavnostih.

Cvetličarna “Silva”, Trg svobode 3, Sevnica
Tel.: 07 81 62 760

Del. čas: Pon-Pet: 7-18; Sob: 7-14; Ned: 8-11 
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Po predavanju bo potekala nagradna igra, 
kupone zanjo dobite v naših cvetličarnah in vrtnariji.

Vabimo vas na predavanje
o balkonskem cvetju in dišavnicah ter zeliščih,

ki bo 25. februarja, ob 17. uri,
v gasilskem domu v Sevnici.

Predavala bo gospa Marija Horvat, ing. agr.
Vljudno vabljeni!
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POSTALI SMO ČLAN MREŽE 
B.H.S. HITRIH SERVISOV

20%
otvoritveni
popust na 
storitev

B.H.S. Avtoline

B.H.S. AVTOLINE, Bohoričeva 10, 8270 Krško
t: 07 49 02 113 | m: 031 688 077 | www.avtoline.si
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DIMNIKARSTVO ANA JELANČIĆ, s.p. SE JE 31.12.2013
PREOBLIKOVALO V SNEDIM, d.o.o.

Ribniki 12, 8290 Sevnica

TEL.: 07/81 62 060
FAX: 07/81 62 061
GSM: 031/320 900

info@snedim.si

Mila zima pomeni še
večjo obremenitev

za vašo kurilno napravo!

SENOVO - V ZP Senovo smo si že dalj časa želeli prenosno ve-
čfunkcijsko EKG napravo, ki omogoča kontinuirano spremlja-
nje osnovnih življenjskih funkcij, uporabljamo pa ga tudi za 
defibrilacijo pri reševanju življenjsko ogrožujočih aritmij in 
pri oživljanju. V decembru lani smo se odločili, da poskusimo 
zbrati vsaj del denarja za nabavo aparata z donacijami. Od-
ziv lokalnih podjetij je bil presenetljiv. V zelo kratkem času 
smo zbrali dobro polovico potrebnih sredstev, ostanek smo 
pokrili s sredstvi Zdravstvenega doma Krško in 20. januarja 
2014 je v naši ambulanti že stal prenosni aparat LIFEPACK 12. 
Aparat nam omogoča izvajanje defibrilacije, elektrokonver-
zije in začasne zunanje elektrostimulacije pri reševanju ži-
vljenjsko ogrožujočih aritmij. Omogoča pa nam tudi trajno 
spremljanje srčnega ritma in EKG zapisa, zasičenosti krvi s 
kisikom in spremljanje krvnega tlaka. Že v naslednjih dneh 
smo izvedli ustrezno izobraževanje. Vaje na simulatorju smo 
opravili vsi zaposleni, uporabili pa smo ga tudi že na terenu, 
kjer seveda ni šlo za vajo, ampak zares. Donatorjem, ki so 
omogočili nakup, se iskreno zahvaljujemo.
 Vir: ZP Senovo

Nova pridobitev v ZP Senovo

SENOVO – Ob prazniku krajevne skupnosti Senovo so 8. februarja 
organizirali že tradicionalni pohod na Bohor v spomin na pohod 
XIV. divizije, ki je v noči z 9. na 10. februar 1944 napadla nem-
ško postojanko in uničila naprave v premogovniku na Senovem. 
Kljub slabemu vremenu so se najvztrajnejši pohodniki zbrali ob 

spomeniku NOB pri zdravstvenem domu Senovo. Pohodnike so na 
pot pospremili predsednik Sveta krajevne skupnosti Senovo Vlado 
Grahovac, predsednik Turističnega društva Senovo Anton Petro
vič in predsednik Krajevnega odbora Zveze borcev za vrednote 
NOB Ernest Breznikar. Pohodniki so se do koče na Bohorju od-
pravili z Jablance, mimo partizanske bolnice, kjer so jih pogo-
stili  brestaniški Gorniki in neformalno društvo Bohorniki, ki so v 
partizanski bolnici noč prej tudi prespali.  B. Colarič

Tradicionalno na Bohor

Pohodniki pri partizanski bolnici

Modna revija, ki jo je 2. 
februarja v prostorih Mla-
dinskega centra Krško or-
ganiziralo Društvo širjenja 
uporabnih znanj, je v okviru 
projekta European youth fa-
shion show združila 25 mla-

dih iz Slovenije, Ukrajine, 
Belorusije, Gruzije in Arme-
nije. Skozi šivanje, krojenje, 
kvačkanje, pletenje in po-
merjanje za amatersko mo-
dno revijo, ki je bila zasno-
vana kot zaključek projekta, 
so se spletle trdne prijatelj-
ske vezi. V skupini pobudni-
kov projekta, ki se je rodil 
v mladih glavah decembra 
lansko leto, so sodelova-
li Špela Špan, Erblina Su
leymanji, Klara Pajić, Jaka 
Fekonja, Senta Jeler, Kaja 
Mirt in Žiga Bašek, pomaga-
li pa so tudi drugi prostovolj-
ci društva. Projekt so poleg 
krškega Mladinskega centra 
podprli v krški občini in Mo-
vit z Mladi v akciji, idejo o 
mednarodni izmenjavi z mo-
dno noto pa so s potrebnimi 
materiali, blagom in izdelki 
podprla tudi lokalna podje-
tja, npr. Atom Krško, Kopi-
tarna Sevnica in Lisca. »Vlo-
go modelov so prevzela kar 
dekleta iz partnerskih držav 
ter dijakinje ŠC Krško-Sevni-
ca, smer frizerstvo, ki so iz-
vedle tudi delavnico ličenja 
in urejanja pričesk ter nali-
čile in uredile vse modele za 
revijo. Dijakinjam in njihovi 
profesorici praktičnega pou-
ka, Lavri Dokler, se najlepše 
zahvaljujemo,« so poudarili 
omenjeni prostovoljci. Ka
tarina Ceglar, predstavnica 
Mladinskega centra Krško, ki 
je prijaviteljem tudi formal-
no omogočil izvedbo izme-
njave, je mlade udeležence 
izredno pohvalila in pouda-
rila, da se je moda izkazala 
kot izreden povezovalni ele-
ment: »Moda je seveda brez-
časna, je tudi orodje, ki je 
nadvse primerno za izražanje 
svojih videnj sveta. Barve, 
kroji, kombinacije, upora-

ba različnih materialov mla-
dim dopušča ustvarjalnost, 
kreativnost, spajanje novih 
elementov. V ozadju tega 
ustvarjanja pa se je odvija-
lo tudi skrito premagovanje 
stereotipov in predsodkov.«

Razbijanje predsodkov pa je 
vsekakor uspelo tudi stilsko 
dovršeni modni reviji z ime-
nom RE-fashion show, ki jo 
je tri dni prej v krškem ho-
telu City organizirala Stara 
šola oz. socialno podjetje 
Zavod Knof. Šlo je za revi-
jo, ki je na modno brv posta-
vila osvežena in redizajnira-
na stara oblačila, ki so tako 
dobila povsem novo, a hkra-
ti trendovsko življenje, obe-

nem, in to je bilo eno glavnih 
sporočil okolja, pa ponovna 
uporaba oblačil znatno po-
magala okolju, saj naj bi 
bila tekstilna industrija ena 
največjih onesnaževalcev 
vode na svetu, za 200-gram-
sko majico iz bombaža men-
da porabimo več kot 2.700 
litrov vode, 8 kilovatnih ur 
elektrike, vzgoja bomba-
ža pa terja tudi veliko pe-
sticidov. »Če bi vsak od nas 
samo 1 kilogram oblačil, na-
menjen na odlagališče, po-
novno uporabil, predelal ali 
podaril, bi prihranili 6.000 
litrov vode in oblačilom po-
daljšali življenjsko dobo,« 
nam je zaupala vodja revije 
in vodja Stare šole, kjer gre 

za že tri prodajalne izdelkov 
ponovne uporabe (v Sevnici, 
Krškem in Trbovljah), Nata
ša Gjuričič. Gjuričičeva je z 
idejo posebne modne revije, 
kjer modno kolekcijo sesta-
vljajo že uporabljena oblači-
la, navdušila mnogo mladih 
prostovoljcev, ideja ponovne 
uporabe in varovanja okolja 
pa je prepričala tudi podje-
tja, na primer Hišo narave, 
da so z naravno kozmetiko 
naličili vse modele in člane 
ekipe, za dopadljive frizure 
pa je poskrbela Anja Pinte
rič. Obiskovalci so bili priča 
trendovski modni reviji sta-

rih oblačil, ki sta jih Gjuriči-
čeva in kreatorka Saša Gro
nik poiskali v enotah Stare 
šole med oblačili, ki jih je 
nekdo že zavrgel: »Skrat-
ka navdušena sem nad od-
zivom, zavedam se dejstva, 
da s tem dogodkom še nismo 
spremenili miselnosti ljudi, 
smo jim pa pokazali drugo 
možnost. Obiskovalci so opa-
zili, da so lahko tudi oblači-
la iz druge roke moderna in 
še več, izžarevajo individu-
alnost in nosijo močno spo-
ročilo - o modi z zavestjo.« 
Projekt Stare šole, katere-
ga cilj je tudi zaposlovanje 
ljudi iz ranljivih skupin, je 
do avgusta še sofinanciran s 
strani EU, v Knofu pa so pre-
pričani, da bodo prodajalne 
živele in se razvijale samo-
stojno tudi brez teh prora-
čunskih sredstev. 

Povezovanje mladih iz Slove-
nije in izven z atraktivnimi 
in entuziastičnimi dogodki, 
premagovanje predsodkov o 
že uporabljenih izdelkih in 
varovanje okolja, za piko na 
i pa še modni kosi: prijetna 
večera že kličeta po ponovi-
tvah.  Maruša Mavsar
 foto: I. Stojnič, J. Ceglar

Mladi: Moda kot izraz in povod 
v spremembo mišljenja
KRŠKO – Da je moda lahko umetniški in etični izraz obenem in da presega nacionalno pripadnost, sta 
dokazali dve modni reviji v Krškem v minulih tednih. Obe sta potekali v organizaciji mladih in nosili za
nimiva sporočila, vredna širjenja.

BREŽICE – Brežiška Območna izpostava JSKD je 30. janu
arja v Domu kulture tretjič pripravila otvoritev razstave 
Fotografske igrarije. Do konca razpisnega roka so dobili 
na ogled 159 fotografskih del 36 mladih avtorjev iz šestih 
osnovnih šol brežiške občine.

Kot je povedala Lučka Černelič, ki je vodila otvoritev, je pro-
jekt zrasel iz ideje, da tudi najmlajšim avtorjem omogočijo, 
da že ob pritisku na sprožilec fotoaparata razmišljajo o kom-
poziciji in o smislu poglobljenega ukvarjanja s fotografijo. K 
ogledu in presojanju kvalitete izdelkov so povabili preizku-
šene fotografe Branka Benčina, Vlada Bucala in Gregorja 
Podvinskega, ki so za razstavo izbrali 59 del.
Mladim avtorjem z mentorji (Vlado Cizl iz OŠ Artiče, Tanja 
Plevnik iz OŠ Bizeljsko in OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, Bo
jana Mavri Pavlič iz OŠ Brežice, Mitja Mladkovič iz OŠ Dobo-
va ter Edita Krošl iz OŠ Velika Dolina) so podelili priznanja. 
Po presoji žirije je eno nagrado prejela Eva Vidmar in dve 
nagradi Tasha Voglar, obe iz OŠ Dobova. Mlade fotografe in 
njihove mentorje je pohvalila podžupanja Katja Čanžar in 
jim želela veliko ustvarjalnega naboja še naprej. Za prijetne 
glasbene in recitatorske premore so poskrbeli učenci OŠ Do-
bova iz izbirnega predmeta »ansambelska igra«.
 N. Jenko S.

Tretje fotografske igrarije

Mentorica Edita Krošl iz OŠ Velika Dolina z učenci
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ZGORNJA POHANCA - V družinskem podjetju Darsad, Sad
jarstvo Krošelj, iz Zgornje Pohance, ki se ukvarja s pride
lavo in prodajo sadja, zelenjave ter vinogradništvom, so  
predstavili novo pridobitev – avtomat, namenjen za pro
dajo svežega slovenskega sadja. Glavni pobudnik te ideje 
Primož Jazbar pravi, da so se za takšen način prodaje od
ločili zato, ker se želijo izogniti dolgim prodajnim verigam, 
skrajšati čas dobave in se še bolj približati potrošniku.

V avtomatih nameravajo po-
nujati pridelke iz lastne pro-
izvodnje in pridelke lokalnih 
partnerjev, zato bo asorti-
ment prilagojen letnim ča-
som. »Poleg jabolk bo v 
avtomatih na voljo tudi se-
zonsko sadje, kot so jagode, 
maline, hruške, breskve, če-
šnje … Ponujali bomo sadje 
tako iz integrirane kot ekolo-
ške pridelave in tudi pridel-
ke iz domače proizvodnje, 
torej suho sadje, orehe, le-
šnike,« pravi Jazbar. Ker se 
ljudje čedalje bolj zavedajo 
pomena zdrave, doma pride-

lane hrane, je tudi direktor Darsada Darko Krošelj prepričan, 
da bo posel s prodajnimi aparati dobro stekel. Avtomate ameri-
škega proizvajalca z domačim sadjem bodo namestili v občinah, 
upravnih enotah, bolnišnicah, šolah, fakultetah in raznih podje-
tjih, pri čemer jim bo prioriteta Dolenjska z Ljubljano. »Cena 
bo za kupca sprejemljiva, saj se bomo zgledovali po malopro-
dajnih cenah v trgovinah,« zagotavljajo v Darsadu in dodajajo, 
da neprodanega sadja ne bodo zavrgli, ampak ga bodo predela-
li v sok in kis ali pa ga posušili.  Kristina Klemenčič 

Gre za prostovoljno združe-
nje strokovnjakov s področja 
varnosti in zdravja pri delu, 
varstva pred požarom in var-
stva okolja, ki se je takoj po 
ustanovitvi vključilo v Zvezo 
društev varnostnih inženirjev 
in tehnikov Slovenije. V zdru-
ženju so v vseh letih delova-
nja za člane izvajali posve-
te, izobraževanja, strokovne 
ekskurzije z ogledom inštitu-
tov in tovarn tako doma kot 
po Evropi ter tvorno sodelo-
vali pri ustanavljanju Zbor-
nice varnosti in zdravja pri 
delu, podajali smernice in 
predloge pri oblikovanju za-
konskih aktov s tega podro-
čja, v programu razvoja slo-
venskega sistema varnosti in 
zdravja, med drugim v sode-
lovanju s Inženirsko zborni-
co Slovenije tudi pri ustana-
vljanju sekcije tehnologov in 
organizaciji strokovnih izpi-
tov za pooblaščene inženir-
je. Kot je podaril mag. Miro 
Škufca, jim je osnovno vo-
dilo pri delovanju izhodišče, 
da sta varnost in zdravje po-
membni vrednoti, ki vplivata 
na kakovost življenja in dela, 

25 let društva varnostnih inženirjev
KRŠKO - Člani konec leta 1988 ustanovljenega Medobčinskega društva varnostnih inženirjev (MDVI) za ob
močje Dolenjske, Bele krajine in Posavja so 30. januarja v Kulturnem domu Krško s svečano akademijo obe
ležili 25-letnico delovanja. Društvo je med najaktivnejšimi in z okoli sto člani drugo največje v Zvezi dru
štev varnostnih inženirjev in tehnikov Slovenije. Že četrto mandatno obdobje ga vodi mag. Miro Škufca. 

na uspešnost poslovanja pod-
jetij in drugih organizacij ter 
da so urejeni delovni pogoji 
in procesi eni izmed poglavi-
tnejših dejavnikov, ki vpliva-
jo za zagotavljanje varnosti 
in zdravje delavcev. 

Na svečani akademiji sta ob 
spremljajočem kulturnem 
programu, ki so ga izvedli te-
norist Marko Železnik in ci-
trarka Anja Drstvenšek ter 

kitarista Nejc Godec in Ja
nez Janežič, povezovala pa 
Petra Rep Bunetič, predse-
dnik društva mag. Miro Šku-
fca in krški župan mag. Mi
ran Stanko podelila zahvale 
za osebni doprinos pri ra-
zvoju društva in uveljavlja-
nju ter ugledu stroke. Preje-
li so jih nekdanji predsedniki 
Rudi Ivančič, Branko Košir, 
Jože Žagar, ki je 33 let kot 
diplomirani varnostni inže-

nir delal na področju varno-
sti in zdravja pri delu v krški 
tovarni celuloze in papirja, 
dolgoletni glavni inšpektor 
RS za delo Borut Brezovar 
in v odsotnosti Milan Rifelj. 
Najvišje priznanje, zahvalo 
za življenjsko delo, je pre-
jel Alojz Cerjak iz Krškega, 
ustanovni član MDVI ter In-
ženirske zbornice Slovenije, 
ki je 16 let vodil službo var-
stva pri delu v času izgradnje 
NEK, njenega poskusnega in 
rednega obratovanja, ob vr-
sti priznanj je bil leta 2005 
tudi prejemnik nagrade za 
življenjsko delo strokovne 
Fundacije Avgusta Kuharja.

Pred svečano akademijo so si 
udeleženci ogledali jedrsko 
elektrarno in informacijsko 
središče družbe GEN energi-
je ter se zbrali tudi na posve-
tu, na katerem so bile pred-
stavljene aktualne teme s 
področja varnosti in zdravja 
pri delu, varstva pred poža-
ri in varnostne kulture pod-
jetja NEK.

 Bojana Mavsar 

Prejemniki zahval s predsednikom društva in krškim žu-
panom (z leve): mag. Miro Škufca, Alojz Cerjak, mag. Mi-
ran Stanko, Borut Brezovar, Branko Košir, Rudi Ivančič 
in Jože Žagar

PROIZVODNJA – JANUAR 2014

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – JANUAR 2014

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 KOEL 18 - 94 400 4 100 0 2

PB4 ZP 0 - 109 300 21 100 0 0

PB5 KOEL 6 - 94 400 14 100 0 2

PB5 ZP 0 - 93 300 14 100 0 0

CPB 18, 8280 Brestanica

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
1.137.870 22 15

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Po besedah župana Ivana 
Molana že vse od leta 2005 
intenzivno delajo na spod-
budah za gospodarstvo. Naj-
pomembnejša je bila vzpo-
stavitev industrijskih con v 
Brezini in Dobovi, lani pa so 
pridobili tudi približno 3,7 
hektarja komunalno opre-
mljenih površin s proizvodni-
mi halami v Slovenski vasi, 
kjer jim je tudi že uspelo do-
biti najemnika. Župan je še 
povedal, da še vedno pre-
cej pričakujejo tudi od go-
spodarskega središča Feniks, 
saj tu vidijo dodatno prilo-
žnost za razvoj. „Industrij-
ske cone so narejene, sedaj 
jim je treba na nek način 
dati življenje in vzpostavi-
ti nove vlagatelje, čeprav 
se zavedamo, da je trenu-
tno to zelo težko, kajti Slo-
venija je na zelo nizki ravni, 
kar se tiče zainteresiranosti 
za gospodarska vlaganja. Ne 
glede na to moramo v občini 
narediti vse, da bomo uspe-
li te cone spet zagnati in v 
njih ustvariti nova delovna 
mesta. Osredotočali se bomo 
predvsem na slovenski trg in 
več energije vlagali v manj-
še obrtnike,“ pravi župan in 
dodaja, da so Dnevi podje-
tniških priložnosti v pomoč 
predvsem mladim podjetni-
kom oz. t. i. start-up pod-
jetjem, ki jim bodo ponudili 
dodatne ugodnosti pridobi-
vanja nepovratnih občinskih 
proračunskih sredstev. Kot 
je še poudaril župan, bo ob-
čina v prihodnje zagotovila 
približno 500 tisoč evrov le-
tno za investicije konkretnih 
delodajalcev, ki bodo s svo-
jo dejavnostjo zagotavlja-
li nova delovna mesta. Zato 
v Slovenski vasi, kjer imajo 
možnost posodobitve prido-
bljenega objekta, načrtujejo 
razvoj prvega inkubatorja, ki 
bo zagotovil osnovne pogo-

»Industrijske cone je treba oživiti«
BREŽICE – Na Občini Brežice so 4. februarja, dan pred začetkom predavanj v sklopu letošnjih Dnevov 
podjetniških priložnosti, pripravili tiskovno konferenco, na kateri so poleg vsebine predavanj spregovo
rili tudi o priložnostih in spodbudah na področju podjetništva.

je dela več manjšim podje-
tnikom.

Ker se na občini zavedajo 
omejitev svojega proraču-
na, želijo čim več podjetni-
kov seznaniti in spodbuditi, 
da sredstva za svoje projek-
te poiščejo tudi v drugih vi-
rih. Zato bo marca v Mestni 
hiši Brežice svoja vrata od-
prla svetovalna pisarna, kjer 
bodo lahko podjetniki prido-
bili podrobne informacije o 
prijavah na razpise na držav-
nem in evropskem nivoju. S 
svojim znanjem in izkušnja-
mi bo podjetnikom na razpo-

lago višja svetovalka v kabi-
netu župana Patricia Čular. 
Slednja je dodala, da podob-
no kot na področju kmetij-
stva načrtujejo letos tudi za 
vse ostale na področju pod-
jetništva spodbudo oz. so-
financiranje skupnih nasto-
pov na sejmih po Sloveniji. 
Omenila je tudi razpis Ob-
zorje oz. Horizon 2020, o 
katerem bo govora tudi na 
Dnevih podjetniških prilo-
žnosti in ki namenja sred-
stva za raziskave in inovaci-
je v obsegu 80 milijard evrov 
za obdobje 2014–2020. Zno-
traj tega zneska je dobrih 

deset odstotkov namenje-
nih za spodbude mikro, ma-
lim in srednjim podjetjem, 
zato Čularjeva želi, da v tem 
obdobju znotraj tega razpi-
sa uspešno prijavijo vsaj en 
projekt podjetja ali konzor-
cija partnerjev iz brežiške 
občine. Področni svetovalec 
Centra za podjetništvo in tu-
rizem pri ZPTM Brežice mag. 
Karl Vertovšek je za konec 
predstavil vsebino predavanj 
na Dnevih podjetniških pri-
ložnosti, na katera se je po 
njegovih besedah prijavilo 
več kot 130 slušateljev.
 Rok Retelj

Cooling and Heating Solutions

Evroelektron Aleš Škoberne s.p.
Cesta 4. julija 133a, 8270 Krško, Tel.: 07 49 21 570, 49 20 570

www.evroelektron.com

 CENOVNO UGODNO IN VARČNO
 OGREVANJE S TOPLOTNIMI ČRPALKAMI 
 MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE

PRODAJA, MONTAŽA 
IN SERVIS

KRŠKO – V začetku februarja je zasedal Razvojni svet regi-
je Posavje in se na svoji 3. redni seji seznanil s t. im. stra-
teškim delom Regionalnega razvojnega programa 2014-2020 
in nastajanjem programskega dela tega razvojno pomemb-
nega dokumenta. Člani sveta so z vodji priprave pregledali 
matriko novega operativnega programa, prisluhnili direktor-
ju RRA Posavje, ki je podal informacije o sklepih Razvojnega 
sveta vzhodne kohezijske regije, potrdili so člane v posame-
zne odbore razvojnega sveta, prisluhnili pa tudi pojasnilom 
predstavnice MGRT Snežane Čanak, ki je prisostvovala seji, 
o nenehnem spreminjanju časovnic in usmeritev s strani mi-
nistrstva glede novega operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike. Potrdilo se je, da po eni strani 
slovenski RRA-ji in razvojni sveti hitijo z zaključevanjem in 
potrjevanjem vseh strateških dokumentov, ki so podlaga za 
črpanje sredstev in sofinanciranje regijskih projektov, obe-
nem pa vsi ti procesi potekajo v stalnem pomanjkanju ali za-
mujanju ključnih informacij s strani države. V želji, da bi bili 
nastajajoči dokumenti tudi dobra podlaga za nadaljnji regij-
ski razvoj in ne le papir, ki ga regija mora imeti, je Razvoj-
ni svet regije Posavje podal tudi nekaj pripomb na delovno 
gradivo matrike OP in poudaril pomembnost nadaljnjega na-
tančnega dela posameznih odborov.  M. M. 

Seznanili so se s strateškim 
delom RRP 2014-2020

Sadje odslej tudi v avtomatih 

Primož Jazbar pri »sadjematu«
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Pred enim letom smo začeli s tečajem za sadjarske mojstre, ki je bil uvod 
v celo vrsto dogodkov: tečaj za permakulturne načrtovalce kot osnova 
za pridobitev mednarodne licence, podjetniški delavnici za iskanje po-
slovnih priložnosti na posavskem podeželju, tečaj predelave sadja kot 
nadgradnja sadjarskega tečaja z veliko praktičnih vsebin, ki so podlaga 
za pridobitev certifikata NPK sadjar/sadjarka in predelovalec/predelo-
valka sadja, javnosti smo odprli vrata štirih oglednih travniških sadov-
njakov, opremili smo se z različno sadjarsko opremo za izvajanje delav-
nic v učnih sadovnjakih in v postopku predelave sadja, spoznali zanimive 
primere dobrih praks na strokovni ekskurziji, socialni delavnici in štu-
dijski krožek »Sadje in skupnost« sta se osredotočili na iskanje načinov 
povezovanja malih kmetov hribovitih predelov Posavja, pripravili smo 
razstavo Vpliv podeželskih učiteljev na sadjarsko kulturo Svibnega in 

zaključili s posvetom 
o različnih trajnostnih pristopih v sadjarstvu.

Zadnji dogodek je bil 24. januarja 2014 v Kulturnem domu Krško. Pre-
davatelji so vsak z drugega zornega kota pogledali na travniški sadovnjak, 
ki je pomemben element razvoja podeželja v smeri trajnostnega razvoja: 
doc. dr. Stanislav Tojnko iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 
v Mariboru je predstavil premalo poznan način analitičnega vrednotenja 
travniških sadovnjakov in kakšen je jegov pomen; mr.sc. Marija Ševar 
iz Kmetijsko svetovalne službe v Zagrebu je doživeto govorila o bivališčih 
za koristne organizme v travniških sadovnjakih in njihovem dragocenem 
prispevku k biotski pestrosti, pri opraševanju, hrustanju nezaželene mr-
golazni in s tem varovanju sadnega drevja. Andreja Brence iz KGZ Novo 
Mesto je kot vedno zanimivo spomnila na korake pri načrtovanju, sajenju 
in vzgoji sadnega drevja, pa tudi na pogoste napake, ki se jim moramo iz-
ogniti, da iz sadike zraste drevo. Sadjar Drago Purgaj iz Cerkvenjaka je 

imel nehvaležno nalogo, da v kratkem času predstavi biološko-dinamič-
no metodo kot izhodišče trajnostnega kmetovanja. Ta pristop, ki vklju-
čuje mnoge učinkovite naravne preparate za krepitev in varstvo vseh vrst 
rastlin, uspešno uporabljajo ekološki kmetje, vrtičkarji, sadjarji, vinogra-
dniki in drugi, povezani v društvu Ajda Posavje.
Na posvetu smo prvič predstavili dva v nizu kratkih izobraževalnih fil-
mov, ki so rezultat našega projekta »Trajnostni sadovnjaki«. V sliki in 
besedi prikažejo pet sadjarskih opravil (načrtovanje nasada, sajenje, rez, 
cepljenje, izdelava sadnega soka), ki smo jim dodali še izdelavo visoke 
gomilaste grede po permakulturnih načelih. V začetku marca bodo do-
stopni v knjižnicah Posavja.

Projekt v številkah

Podatki vas bodo prepričali, da je med Posavci veliko zanimanja za sad-
jarstvo, veliko želje po znanju in da so dovzetni za naravi prijazno kme-
tovanje.
Na dveh sadjarskih tečajih, permakulturnem načrtovanju, podjetniških 
delavnicah in socialnem sklopu smo imeli 172 udeležb. Ker pa se je kar 
nekaj oseb udeležilo več izobraževanj in ko to upoštevamo, pridemo do 
številke 108 udeležencev. Prištejmo še dneve odprtih vrat, sadjarsko raz-
stavo, posvet in ekskurzijo, pa se številka poveča še za 250 udeležencev.
Projekt je bil namenjen najširšemu krogu prebivalcev na območju LAS 
Posavja, prvenstveno pa malim kmetom, lastnikom kmetijskih zemljišč 
in sadovnjakov. Ta cilj je bil več kot dosežen: na vseh tečajih je bilo 88 
manjših lastnikov in solastnikov kmetijskih zemljišč in članov kmečke-
ga gospodinjstva, na dveh sadjarskih tečajih pa je bilo takšnih kar 87 %. 
Veseli smo udeležbe 74 žensk, želeli pa smo si več mladih; to je skupina, 
ki ji bomo v bodoče nameniti več 
pozornosti.
Udeleženci so največ prihajali iz 
občine Krško (59), sledijo Radeče 
(34), Sevnica (28), Brežice (27), 
Bistrica ob Sotli (13) in Kostanje-
vica ob Krki s petimi udeležbami. 
Skupna vrednost projekta znaša 
56.310,85 eur; pri 84 % sofinanci-
ranju znašajo zaprošena LEADER 
sredstva 43.952,96 eur, lastna sred-
stva partnerjev pa 12.357,89 eur.
Inovativnost projekta »Priložnosti 
v posavskih tradicionalnih sadov-
njakih« oz. »Trajnostni sadov-
njaki« se kaže zlasti v pristopu in 
vključevanju ciljnih skupin, saj smo 
izobraževanja s kmetijskega podro-

čja namenili prvenstveno tistim skupinam, ki jih izobraževanja v organi-
zaciji kmetijskih služb ne zajemajo (lastnikom manjših kmetijskih po-
vršin, malim kmetom, vrtičkarjem, mladim in ostalim, ki jih kmetijska 
dejavnost zanima). To potrjuje tudi velik odziv na razpisana izobraževa-
nja. Inovativnost projekta pa je tudi v tem, da sicer sonaravno sadjarsko 
prakso v tradicionalnih travniških nasadih primerja in povezuje z osta-
limi sonaravnimi praksami, zlasti s permakulturo.

Zaključek, ki ni konec

Posavce smo tako oborožili z znanjem z okolju prijaznimi sadjarskimi 
praksami in jih spodbudili k prepoznavanju podjetniških priložnosti v 
svojem okolju. V naslednjih letih lahko upravičeno pričakujemo nove za-
saditve travniških nasadov, več permakulturnega pristopa pri poseganju 
v prostor, več dopolnilnih dejavnosti na manjših kmetijah, več izmenjav 
pridelkov in izdelkov, pa tudi kakšno delovno mesto več. 

Med izvajanjem projekta so se spletle tudi prijateljske vezi med udele-
ženci, saj se družijo, izmenjujemo znanje in si želijo novih izzivov. Le-
ti so naša zaveza pri uresničevanju trajnosti projekta v naslednjih letih. 
Imamo že celo vrsto idej, nekatere od njih bomo uresničili že letos: 15. 
marca bo delavnica obrezovanja sadnega drevja na Posestvu Verbena 
na Okroglicah, spomladi bodo v Zavodu Svibna na Brezovski Gori pova-
bili družine k izdelovanju bivališč za koristne organizme, saj je leto 
2014 mednarodno leto družinskega kmetovanja, 6. marca začenjamo 
tečaj zeliščarstva z mag. Kukmanom, močno se ogrevamo za nove per-
makulturne vsebine. Družila in učila pa se bo tudi skupina sadjarjev, ki 
je nastala kot rezultat študijskega krožka »Sadje in skupnost«, ki je od-
prta za vse, ki želijo sadjarsko znanje obnavljati, poglobiti in izmenjeva-
ti izkušnje; nadela si je pomenljivo ime: »Dokaj normalni sadjarji«.

Zahvaljujemo se vsem udeležencem naših projektnih dogodkov: s pri-
sotnostjo ste potrdili, da so v Posavju plodna tla za naravi prijazno delo 
na zemlji, iz katerih bodo vzklila semena za ekološko pridelavo hrano, 
da se bo ohranilo in vrnilo življenje v vasi, kjer bo tudi zato višja kako-
vost bivanja. Hvala tudi tehnični pisarni LAS Posavje za prijazno pomoč.

Projekt »Trajnostni sadovnjaki« je sofinanciran iz sredstev Leader in je bil leta 2012 
izbran na javnem pozivu LAS Posavje; v njem sodelujemo partnerji Verbena d.o.o. 
iz Okroglic, Javni zavod Kozjanski Park, Zavod Svibna z Brezovske Gore in Kultur-
no društvo Svibno. 

ProjekT »PriložnoSTi v PoSAvSkih 
TraDicionAlnih SADovnjAkih« Bo živel nAPrej

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje 
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Zadovoljni tečajniki z opravljenim delom in novimi znanji o prede-
lavi sadja

Vseh tečajev in večine drugih do-
godkov se je udeležila Marjana Ko-
vačič s Sremiča, ki je z dobro voljo, 
lastnimi pesmimi in modro franki-
njo iz domačega vinograda prispe-
vala k prijetnemu razpoloženju.

Razmišljate o realizaciji svoje podjetniške ideje? 

Vabljeni na delavnico

Od ideje do lastnega podjetja 
petek, 21. februarja 2014, ob 14.00 
Mladinski center Krško, Cesta krških žrtev 105, Krško

Na delavnici boste izvedeli o pomenu inovativnosti za razvoj novih proizvodov, o načinu 
financiranja start-up podjetij, o davčnih olajšavah ter spoznali primere dobrih praks in 
delovanje podjetniškega inkubatorja v okviru Techpo-ja. Ne prezrite: nagrada 1500 EUR 
za storitve priprave poslovnega načrta in pomoč pri prijavi za razpise (Start:up oz. P2). 

Udeležba na delavnici je brezplačna. Vljudno vabljeni: predstavniki podjetij oz. zaposleni 
v razvojnih oddelkih, študenti, dijaki, brezposelni oz. prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. 

Prijave sprejemamo po e-pošti info@techpo.si oz. info@cptkrsko.si 
ali na mobitel: 041 739 586 ter na 07/ 490 22 20. 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Kot so v dopisu, ki so ga na-
slovili na pristojne ustano-
ve in vinogradniška društva, 
zapisali na Inšpektoratu RS 
za kmetijstvo in okolje, se 
v zadnjih letih kot posledi-
ca povečanja števila raznih 
ocenjevanj vin kažejo tako 
pozitivni učinki v obliki dvi-
ga kvalitete vin in povečanja 
števila ljubiteljskih vinogra-
dnikov kot negativni učinki, 
povezani s tem, da udeležen-
ci tekmovanj v želji po čim 
boljših uvrstitvah dokupuje-
jo grozdje in vino, čeprav za-
kon o vinu določa, da se lah-
ko s pridelavo grozdja, mošta 
in vina ukvarjajo fizične ose-
be pod pogojem, da je grozd-
je njihov lastni pridelek oz. 
ga lahko dokupijo le izjemo-
ma, če je bil njihov lastni pri-
delek pomembno zmanjšan 
zaradi naravne nesreče. „V 
raznih medijih se nato poja-
vljajo imena tekmovalcev, ki 
z dejansko pridelavo grozdja, 
mošta in vina nimajo nobene 
zveze, predstavljajo pa nelo-
jalno konkurenco resnim vi-
narjem in vinogradnikom. Za-
radi navedenega bo vinarska 
inšpekcija v letu 2014 priče-
la pregledovati podatke iz 
registra vinogradov in regi-
stra kmetijskih gospodarstev 
ter drugo dokumentacijo o 
grozdju, moštu, vinu in dru-
gih proizvodih tudi pri sode-
lujočih na različnih ocenjeva-
njih vin,“ piše v dopisu, pod 
katerim sta podpisani glavna 

POSAVJE – V Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske (ZDVD) so se z nezadovolj
stvom in zaskrbljenostjo odzvali na dopis Inšpektorata RS za kmetijstvo in oko
lje glede obvezne prijave pridelka sodelujočih na različnih ocenjevanjih.

inšpektorica mag. Saša Dra
gar Milanovič in vodja vinar-
ske inšpekcije Andreja But. 

Kot pravi predsednik ZDVD 
Matjaž Jakše, bo to precej-
šnja sprememba na doseda-
njo prakso in velik udarec 
ljubiteljskemu vinogradni-
štvu in društvenemu orga-
niziranju: „Velik udarec bo 
tudi za najrazličnejše ekspe-
rimente in poskuse malih ino-
vativnih vinogradnikov. Ravno 
zaradi takšnih poskusov smo, 
če se spomnimo preteklosti, 
spremenili sortni sestav do-
voljenih in priporočenih sort 
grozdja v Beli krajini, Bizelj-

sko-sremiškem okolišu in na 
Dolenjskem ... Smešno je, 
da teh istih pridelovalcev na 
ocenjevanjih v tujini ne bo 
nihče vprašal za prijavo pri-
delka in za vpis v register.“ 
Kot je dodal, bodo v skladu 
s tem naslednji na vrsti iz-
delovalci salam, članice ak-
tivov kmečkih žena in njihov 
kruh … „Do kdaj bodo sloven-
sko kmetijsko politiko vodili 
lobiji, ki že trideset let niso 
nobenemu vinogradniku po-
nudili resne partnerske po-
godbe za odkup grozdja in 
posaditev vinogradov?“ se 
sprašuje Jakše.
 Peter Pavlovič

Inšpektorji nad ocenjevanja vin; 
Jakše: to je velik udarec za društva

Se društvenim ocenjevanjem vin res slabo piše?

LJUBLJANA - Na delavnici v 
okviru tehničnega sodelova-
nja z Mednarodno agencijo za 
atomsko energijo (MAAE), ki je 
potekala od 28. do 30. januar-
ja v Ljubljani, je Agencija za 
radioaktivne odpadke (ARAO) 
predstavila rezultate terenskih 
raziskav na lokaciji bodočega 
odlagališča nizko- in srednje-
radioaktivnih odpadkov Vrbi-
na, in sicer predvsem vidik ani-
zotropije (kar pomeni, da so 
lastnosti kamnine z vidika pre-
pustnosti za tekočine v različ-
nih smereh različne) ter pre-
pustnosti inženirskih pregrad 
in naravnih materialov za te-
kočine, med njimi tudi za žlah-
tne pline, ki lahko nastajajo v 

S strokovnjaki MAAE o terenskih 
raziskavah v Vrbini

odlagališču. Gre za rezultate 
raziskav, ki so bile opravljene 
predvsem pred letom 2012. 
Sodelovali so strokovnjaki 
MAAE, ki imajo z anizotropijo 
in možnim nastajanjem žlah-
tnih plinov v odlagališču veli-
ko izkušenj. Zadnje terenske 
raziskave skupaj z varnostnimi 

analizami potrjujejo, da sta 
lokacija in koncept odlaganja 
v pripovršinske silose zelo do-
bro izbrana in načrtovana. Re-
zultati kažejo, da bo vpliv bo-
dočega odlagališča na okolje, 
če izvzamemo videz in omeje-
no rabo prostora, praktično ni-
čen. Vir: ARAO
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Zaključni kviz, na katerem se 
je sicer pomerilo 16 tričlanskih 
ekip, je potekal v treh krogih. 
V drugi krog jih je napredova-
lo enajst (tri so bile izenačene 
na devetem mestu), najbolj-
še tri pa so se pomerile še v fi-
nalnem krogu, kjer je v nape-
tem zaključku, ko je odločalo 
zadnje vprašanje, novomeška 
ekipa za las premagala krško. 
Sodelovala je tudi ekipa Gim-
nazije Krško Šolskega centra 
Krško-Sevnica v postavi Mario 
Klenovšek, Katarina Pribožič 
in Matic Resnik, ki se je pre-
bila v drugi krog.

V podjetju GEN energija so 
tekmovanje Mladi genijal-
ci v okviru projekta »Mladi v 
svetu energije« razpisali dru-
go leto zapored. Lani so pre-
mierno tekmovanje namenili 
posavskih osnovnošolcem, le-
tošnje pa je bilo namenjeno 
vsem slovenskim dijakom 3. in 
4. letnikov srednješolskih pro-
gramov elektrotehnik ter teh-
ničnih gimnazij. K sodelova-
nju se je prijavilo kar 16 od 
skupno 24 tehničnih srednje-

šolskih programov iz celotne 
Slovenije (dijaki in mentor-
ji iz Maribora, Novega mesta, 
Ravn na Koroškem, Pirana, 
Ljubljane, Ptuja, Celja, Trbo-
velj, Krškega, Velenja in Kra-
nja). Zanje so pripravili po-
sebno e-gradivo za učenje in 

Kviz o energetiki Mladi genijalci

Novomeščani za las pred Krčani
KRŠKO – Zmagovalec zaključnega kviza o energetiki Mladi genijalci, ki je 4. februarja potekal v veli
ki dvorani Kulturnega doma Krško v organizaciji GEN energije skupaj z Nuklearno elektrarno Krško in v 
partnerstvu s Šolskim centrom Krško-Sevnica, je ekipa Tehniške gimnazije Šolskega centra Novo mesto 
v sestavi Žan Kuplenik, Rok Šikonja in Gašper Šimc. Drugo mesto je osvojila ekipa Srednje poklicne in 
strokovne šole Krško Šolskega centra Krško-Sevnica, ki so jo zastopali Boštjan Janežič, Davorin Škoda in 
Klemen Žveglič, tretje pa ekipa Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana. 

izpeljali dva sklopa priprav na 
tekmovanje, med katerimi so 
vsi mentorji in dijaki obiskali 
tudi Svet energije v Krškem. 
Po šolah so izvedli šolska tek-
movanja, s pomočjo katerih 
so se formirale tričlanske eki-
pe, ki so se udeležile zaključ-
nega kviza. V skupini GEN so 
prepričani, da je tekmovanje 
Mladi genijalci odlična prilo-
žnost za povezovanje znanja, 
idej in izkušenj med šolstvom 
in gospodarstvom. Kviz dija-

ke spodbuja k poglobljenemu 
preučevanju celovite zgodbe 
o energiji, trajnostnih in ob-
novljivih virih energije, osnov-
nih pojmih v energetiki, pod-
nebnih spremembah, jedrski 
energiji kot trajnostnem viru 
in radioaktivnosti.

Zbrane tekmovalce je poz-
dravil direktor podjetja GEN 
energija Martin Novšak in po-
udaril: »Od vlaganja v zna-
nje mladih – tudi v neformal-
nih oblikah, kot je današnji 
dogodek, ter od razvijanja 
ustvarjalnosti, radovednosti 
in raziskovanja je odvisna naša 
prihodnost.« Kot je dodal, je 
od tega odvisno, ali bomo kot 
družba kos izzivom našega 
časa in ali bomo lahko gospo-
darstvu zagotovili dovolj ino-
vativnih, sposobnih in ustrezno 
izobraženih mladih ljudi. Pred-
sednik uprave Nuklearne elek-
trarne Krško Stane Rožman je 
poudaril, da je »projekt, v ka-
terem se povezujeta izobraže-
vanje in zabava, izjemna pri-
ložnost, da mlade spodbudimo 

k razmisleku, k pogumu in k 
samostojnosti pri oblikovanju 
njihove in naše skupne priho-
dnosti.« Spodbudne besede in 
dobrodošlico v Krškem je dija-
kom iz vse Slovenije namenil 
tudi župan občine Krško mag. 
Miran Stanko. 

Tekmovanje je tehnično vodil 
Garsia Kosinac iz GEN energi-
je, strokovno komisijo pa so 
sestavljali: Matjaž Žvar kot 
predsednik, Igor Fifnja, Me
lita Lenošek Kavčič, Robert 
Rožman in Ivana Tršelič. Pre-
more med krogi tekmovanja 
je popestrila glasbena zased-
ba Uranium pills project, pri-
pravili pa so tudi vprašanja in 
nagrade za številne navijače. 
 Peter Pavlovič

Najboljše tri ekipe: levo Krčani, v sredini Novomeščani in desno Ljubljančani

Posvet strokovne komisije in vodstva tekmovanja

Drugouvrščena domača ekipa (foto: Benjamin Kovač)

KRŠKO - Ljudska univerza Krško je izvedla še zadnja dva od 
12 izobraževalnih programov v okviru projekta Splošno in ne-
formalno izobraževanje odraslih, ki ga je v celoti financiralo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski 
socialni sklad. 50-urna tečaja slovenščine »Govorim sloven-

sko« sta potekala v sodelovanju z OŠ Sava Kladnika Sevnica 
in OŠ Jurija Dalmatina Krško ter Zavodom RS za zaposlova-
nje OS Sevnica. Učenja slovenščine se je udeležilo 25 tuj-
cev, priseljencev iz Kosova, Bosne in Srbije. Tečaj je bil na-
menjen učenju slovenščine za potrebe vsakdanjega življenja 
in dela. Udeleženci so na tečaju razvijali jezikovne spretno-
sti, poudarek pa je bil predvsem na praktični rabi jezika. S 
prijaznim in razumevajočim odnosom sta profesorici skuša-
li ustvarjati prijetno in sproščeno vzdušje za učenje. Stkala 
so se nova prijateljstva. S prepletanjem različnih vsebin iz 
slovenske kulture, zgodovine in ureditve sta omogočili tudi 
vpogled v slovensko kulturo. Srečanja so potekala dvakrat 
tedensko. Tečaj so zaključili s kulinaričnim dnevom, izme-
njali so si mnenja o samem tečaju. Direktorica Ljudske uni-
verze Krško Nataša Kršak je podelila tečajnikom potrdila o 
uspešno opravljenem tečaju.  Vir: LU Krško

BREŽICE - V obdobju od 2013 do 2015 poteka v okviru projekta 
Comenius partnerstva mednarodno sodelovanje javnih zavodov 
na področju šolskega izobraževanja, in sicer med osnovnimi šo-
lami iz Turčije, Poljske, Češke, Španije in Slovenije. V projekt z 
naslovom »Crossing the borders« ali Prečkanje meja smo se po-
vezale osnovne šole iz različnih držav, ki v svojem okolju zazna-
vamo skupno problematiko. Cilj projekta, v katerega je vklju-
čena tudi Osnovna šola Brežice, je pomoč otrokom s posebnimi 
potrebami pri vključevanju v okolje in mladostnikom oz. odra-
slim pri iskanju služb ter izmenjava dobrih praks.
V prvi polovici novembra 2013 je delegacija ožjega projektnega 
tima iz omenjenih držav obiskala svoje španske partnerje v Tarifi, 
kjer so si udeleženci začrtali povsem konkretne cilje delovanja 
in postavili termine za izvedbo posameznih nalog ter medseboj-
ne izmenjave. Na petdnevnem delovnem obisku v španski Tarifi 
so gostitelji predstavili članom projektnega tima tudi Osnovno 
šolo Tahivilla, Osnovno šolo Bolonia, Osnovno šolo La Zarzuela in 
VDC Tarifa. Poleg povsem konkretnih delovnih nalog iz vsebinske-
ga dela projekta je delegacija na obisku uresničevala tudi pose-
ben cilj vseh programov Comenius – to je širjenje znanja in ra-
zumevanja raznolikosti evropskih kultur in jezikov ter širjenja  
pomena med mladimi in izobraževalnim osebjem. Iz OŠ Brežice 
so se srečanja udeležile Petra Vaš, vodja projekta, Sabina Dobr
šek Mladkovič, Mateja Kovačič in Marjanca Pečar, članice pro-
jektnega tima, ter ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak. Že 
23. marca bomo v Brežicah z velikim zadovoljstvom gostili par-
tnerje zgoraj omenjenih držav.  Petra Vaš, vodja projekta 

Slovenščina za tujce na LU Krško

Udeleženci tečaja z direktorico LU Krško

OŠ Brežice v Comenius partnerstvu

»Znanje in prijateljstvo, 
z roko v roki.«

GIMNAZIJA BREŽICE — 
GIMNAZIJA S TRADICIJO

Vabimo k vpisu v programa GIMNAZIJA in EKONOMSKA GIMNAZIJA.

NOVOST! ODDELEK S POUDARJENIMI ŠPORTNIMI VSEBINAMI
Informativni dan:

14. 2. 2014 ob 9. in 15. uri, 15. 2. 2014 ob 9. uri

Obiščite našo spletno stran  www.gimnazija-brezice.si, 

postanite naš prijatelj na          ,
sledite nam na         . 
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BREŽICE – 25. in 26. januarja je v organizaciji Mladinskega 
sveta Slovenije (MSS) in Mladinske mreže MaMa ter v sode-
lovanju z Mladinskim centrom Brežice potekal projekt „Di-
alog mladih 2.0: Vključujemo!“, katerega namen je bil, da 
bo glas mladih (u)slišan. Na dvodnevnem srečanju so mladi 
pod budnim očesom organizatorjev, pridružila se jim je tudi 
predsednica MSS Tea Jarc, izoblikovali tri konkretne ukre-
pe s področij trajnostnega razvoja, zaposlovanja in mladin-
skega organiziranja ter jih oblikovali v samostojne projek-
te: lokalna samooskrba z ekološko pridelano hrano, socialno 
podjetje (SO)BIVANJE in ustanovitev komisije za mladinska 
vprašanja. Vse tri za mlade pomembne predloge in ukrepe 
so predstavili na okrogli mizi, kjer so se jim pridružile pod-
županja občine Brežice Katja Čanžar, svetovalka v kabine-
tu župana občine Brežice Patricia Čular, direktorica breži-
ške občinske uprave Irena Rudman in direktorica Območne 
službe Zavoda za zaposlovanje Sevnica Irena Pirc, ki so se 
na vse ukrepe pozitivno odzvale, ponudile konkretno pomoč 
pri realizaciji zastavljenih projektov in si z mladimi izme-
njale kontakte. To je še en dokaz več, da je včasih potreb-
no le vstati in posledično se poti in rešitve razpirajo same.

 Tomaž Tomše, ZPTM Brežice

Gimnazijski program je na-
stal na tradiciji tehniške-
ga izobraževanja v Krškem, 
ki sega v leto 1957, ko se je 
v tedanjo Tehniško srednjo 
šolo Videm-Krško na Hoče-
varjevem trgu vpisala prva 
generacija dijakov. Ker so se 
s spremembo šolske zakono-
daje na univerzitetni študij 
lahko vpisali le dijaki z opra-
vljeno maturo, je bil leta 
1998 sprejet nov izobraže-
valni program tehniška gi-

mnazija, šola se je najprej 
vključila v projekt poskusne 
mature, nato pa v šolskem 
letu 1999/2000 vanj vpisa-
la prvo generacijo dijakov 
– sprva en oddelek, v nasle-
dnjih šolskih letih (z eno iz-
jemo) pa po dva. Uvedba in 
promocija tehniške gimnazi-
je je potekala ravno v času 
začetka gradnje nove šolske 
stavbe z veliko športno dvo-
rano, sodobnimi učilnicami 
in laboratoriji na območju 
Spodnjega Griča, kamor so 
se preselili januarja 2002. Ko 
je bil aprila 2005 ustanovljen 
Šolski center Krško-Sevnica, 
je gimnazija postala ena od 
treh organizacijskih enot za-
voda. V 15 letih je krško gim-
nazijo obiskovalo čez 700 di-
jakov in dijakinj, maturo pa 
jih je v enajstih generacijah 
opravilo 437, med njimi tri-
je zlati maturanti: Aleš Biz
jak leta 2007, Boris Mitrović 
leta 2009 in Tomaž Perčić 
leta 2010.

Ravnateljica Gimnazije Kr-
ško Erna Župan Pirkovič je 
spomnila na prve korake pri 

15 let Gimnazije Krško

Najstnica na poti v odraslost
KRŠKO – Vodstvo, zaposleni in dijaki Gimnazije Krško, ki deluje v okviru Šolskega centra Krško-Sevnica, 
so 5. februarja s svečano akademijo v Kulturnem domu Krško obeležili 15-letnico gimnazijskega izobra
ževanja v Krškem, s programom pa so hkrati zaznamovali tudi kulturni praznik.

ustanavljanju gimnazijskega 
programa, ko ni bilo lahko 
prepričati starše in bodoče 
dijake v prihodnost progra-
ma, a so se začetni dvomi 
postopoma razblinili. „Že-
limo, da bodo dijaki dobro 
opremljeni za življenje in 
vzgajani v samozavestnega 
posameznika s kritičnim po-
gledom na svet, znanjem, 
veščinami in spretnostmi za 
oblikovanje boljšega sveta,“ 
je dejala. „Naša gimnazija 

letos šteje 15 let. Kot se za 
vsako najstnico spodobi, se 
je predala praznovanju … Za 
vsako adolescenco pride tre-
nutek resnice – potrebno je 
odrasti, si postaviti nove izzi-

ve, prevzeti najprej odgovor-
nost zase in nato še za dru-
ge,“ pa je v svojem govoru 
povedala direktorica ŠC Kr-
ško-Sevnica mag. Alenka Žu
raj Balog in zaključila: „Po-
gumno naprej v odraslost, 
Gimnazija Krško, in ne poza-
bi na sanje.“ Šoli je ob jubi-
leju čestital tudi župan mag. 
Miran Stanko in pri tem iz-
postavil tradicijo tehniškega 
izobraževanja v Krškem, pa 
tudi pravilnost odločitve za 
ustanovitev gimnazije pred 
15 leti. Predstojnica novo-
meškega Zavoda za šolstvo 
dr. Stanka Preskar je pouda-
rila, da je pri odločanju za 
poklice zelo pomembna dife-
renciacija možnosti. „Upam, 

da nam bo v Posavju zopet 
dano, da bomo znali strni-
ti vrste in razmisliti tudi o 
drugih programih, da bomo 
v bodočnosti našim učencem 
dali še več priložnosti in da 
jih ne bo 70 odstotkov odha-
jalo na izobraževanje zunaj 
našega prostora,“ je dejala. 
Osrednji govornik je bil nek-
danji ravnatelj krške srednje 
šole Lojze Štih, ki je mladim 
predstavil nekaj spominov in 
anekdot izpred desetletij ter 
jim zaželel, da bi vsi, ki bodo 
končali šolanje, tudi dobi-
li službo. 

Žuraj Balogova je v nadalje-
vanju podelila plakete najza-
služnejšim za razvoj progra-
ma gimnazija: nekdanjima 
ravnateljema Ivanu Žiber
tu in Ernestu Simončiču, 
sedanji ravnateljici Erni Žu-
pan Pirkovič ter profesorje-
ma Janezu Firbasu in Alenki 
Vene. Dijaki 12. generacije 
krške gimnazije so na jubi-
lejni prireditvi predstavi-
li zgodovino programa sko-
zi preplet glasbenih, pevskih 
in plesnih nastopov, še pose-
bej so navdušili z aktualno 
priredbo Prešernovega Povo-
dnega moža in s tem poča-
stili tudi kulturni praznik. 
Predstavili so himno gimna-
zije, ki jo je napisal Ervin 
Tršelič, ter logotip, ki ga je 
izdelal Žiga Vene, nekate-
ri izmed bivših dijakov so v 
videoposnetkih delili svoje 
spomine in izkušnje iz gim-
nazijskih let. Ob koncu seve-
da ni manjkala niti rojstno-
dnevna torta.
 Peter Pavlovič

Prejemniki jubilejnih plaket (z leve): Janez Firbas, Erna 
Župan Pirkovič, Ivan Žibert, Ernest Simončič in Alenka Vene

Dijaki in dijakinje so pripravili zanimivo priredbo Prešer-
novega Povodnega moža.

Literarni večer ob 15-letnici 
gimnazije
Na zadnji januarski večer so v avli Šolskega centra Kr-
ško-Sevnica ob 15-letnici gimnazijskega programa pripra-
vili literarni večer z naslovom „15 literatov za 15 let gi-
mnazije“. Potekal je ob predstavitvi izbranih del poezije 
večinoma nekdanjih dijakinj in dijaka (Jerica Hriberšek, 
Doroteja Jazbec, Anja Kolar, Anja Kranjc, Barbara Ku
žnik, Goran Novak, Nina Povhe, Lina Troha), nastopili sta 
tudi profesorici Veronika Gradišek in Maja Divjak Malava
šič, navzoči pa so prisluhnili še izboru poezije profesorice 
Alenke Špan v angleščini ter delu ustvarjalnega opusa di-
rektorice ŠC Krško-Sevnica Alenke Žuraj Balog. Povabilu 
organizatorja literarnega večera, prof. Bojana Novaka, so 
se odzvali tudi člani Kulturno umetniškega društva Apoka-
lipsa iz Ljubljane dr. Primož Repar, dr. Stanislava Chro
bakova Repar in Jurij Hudolin. Program je glasbeno po-
pestril pihalni trio Glasbene šole Krško pod mentorstvom 
Roberta Pirca v sestavi Eva Fritz na fagotu ter Matic So
tošek in Jakob Ban na klarinetu. Ob koncu je ravnateljica 
Gimnazije Krško Erna Župan Pirkovič nastopajočim v za-
hvalo podelila vrtnice.  D. Jazbec

VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE 
NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA 

IN IZKUŠENJ
Ljudska univerza Krško je bila uspešna na javnem razpisu za so-
financiranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja nefor-
malno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 
do 2014, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialne-
ga sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.

Ker se zavedamo, da je skrito znanje zaklad, ki ga je vredno od-
kriti in ovrednotiti, na Ljudski univerzi Krško izvajamo postopke 
vrednotenja, kjer ljudem pomagamo odkriti in ustrezno zapi-
sati znanja, ki so jih pridobili na različne načine, v različnih ži-
vljenjskih in delovnih položajih.

NAMEN VREDNOTENJA:
• Vključitev v formalno izobraževanje (dokončanje prekinjenega 

izobraževanja; sprememba smeri, nadaljevanje izobraževanja).
• Pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK).
• Evidentiranje in opis znanja in izkušenj posameznika.
• Lažje sprejemanje odločitev na vseh življenjskih področjih.

POMEN KLJUČNIH KOMPETENC:
• V sodobni družbi so vse bolj pomembne KLJUČNE KOMPETEN-

CE. Zajemajo vsa znanja, izkušnje in vrednote, ki jih mora imeti 
posameznik, da uspešno funkcionira pri delu, v osebnem življe-
nju in v družbi. Pomembno je, da znamo ključne kompetence 
prepoznati, jih ovrednotiti in ugotoviti, kaj oz. katere kompe-
tence še potrebujemo. Pri tem vam lahko pomagata strokovni 
delavki za vrednotenje na Ljudski univerzi Krško.

KAJ PRIDOBITE Z VKLJUČITVIJO V POSTOPEK VREDNOTENJA?
• Pregled vseh neformalnih znanj in izkušenj;
• Evropass življenjepis;
• Podatke o vaših kompetencah;
• Elektronski portfolijo …

KDO IN KJE IZPELJUJE VPNZ: 
Ljudska univerza Krško je ena od petnajstih organizacij v Slo-
veniji, ki zagotavljajo dejavnost vrednotenja in priznavanja ne-
formalno in priložnostno pridobljenega znanja in izkušenj od-
raslih. Na voljo sta vam dve strokovno usposobljeni delavki za 
vrednotenje, ki vam lahko brezplačno pomagata pri načrtova-
nju izobraževalne ali poklicne poti.

Več informacij o vrednotenju in priznavanju znanja in izkušenj 
odraslih, pridobljenih v različnih oblikah neformalnega in prilo-
žnostnega učenja, lahko dobite na Ljudski univerzi Krško, Dal-
matinova ulica 6 in po telefonu 07 48 81 170.

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministr-
stvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izpeljuje v okviru Operativ-
nega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne priori-
tete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve 
»Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

MNENJE UDELEŽENCEV POSTOPKA:

Jure (31 let): V postopku vrednotenje neformalno pridobljenega 
znanja in izkušenj sem izdelal elektronski portfolijo in Europass ži-
vljenjepis, s pomočjo katerih se bom na bolj enostaven in učin-
kovit način predstavljal delodajalcem. Odkril sem, da imam tudi 
kompetence, o katerih sploh nisem razmišljal in se jih šele zdaj za-
res zavedam.

Andreja (28 let): Postopek se mi je zdel strokoven in kakovostno 
izpeljan s strani svetovalke za vrednotenje. Pridobljene in ugoto-
vljene kompetence in znanja mi bodo tudi v prihodnosti koristile, 
saj se bom z dobro pripravljeno dokumentacijo lažje predstavljala 
delodajalcem in bom bolj konkurenčna na trgu dela.

Na razredni stopnji so tek-
movali Miha Zagmajster, 
Manca Mihelin, Vita Ster
mecki, Bojana Lupšina, 
Aida Perko, Žiga Kobe, Ani
ta Hren, Luka Koren, Vanes
sa Kukovičič, Ema Arnšek 
ter v duetu Andrej Sotov
šek in Maj Borošak. Nastopa-
joči na predmetni stopnji pa 
so bili Tjaša Antolovič, Maja 
Horvatič, Klavdija Vovk, 
Ema Agnič, Marko Zagmaj
ster, Lana Kotnik in Rebeka 
Kobe. Občinstvo, ki je do za-
dnjega kotička napolnilo te-
lovadnico bizeljske šole, je z 
glasovanjem odločilo, da sta 
zmagovalca letošnjega zim-
skega festivala Aida Perko s 
pesmijo The winner takes it 
all in Marko Zagmajster, ki je 

Aida in Marko najbolj navdušila
BIZELJSKO – Na zadnji januarski dan so na Osnovni šoli Bizeljsko pripravili že 23. zimski festival – pevsko 
tekmovanje učencev šole, ki je letos postreglo s skupno 17 nastopajočimi na razredni in predmetni stopnji.

zapel pesem Poslovni oglas. 
Aida je zmagala drugič zapo-
red, Marko pa je zadnjič na-
stopil na zimskem festivalu, 
saj bo z naslednjim šolskim 
letom postal srednješolec. 

Najboljšim je pokale pode-

lila pevka Brigita Šuler, ki 
je na uvodu festivala zape-
la s svojo nečakinjo Evo Ju
lijo, nastopajočim pa je če-
stital tudi glasbeni pedagog 
Vilko Urek, ki vsako leto na 
festivalu poskrbi za glasbeno 
spremljavo. Rezultate je raz-

glasila ter se vsem zahvali-
la za obisk ravnateljica Met
ka Kržan. Vse nastopajoče je 
spremljala vokalna skupina v 
sestavi Patricija Kos, Klara 
Koren, Blanka Stermecki, 
Sonja Dolmovič, Tjaša Plev
nik in Tina Kržan. V revijal-
nem delu med preštevanjem 
glasov so s pevskimi nasto-
pi festival obogatili še pred-
šolski otroci in nekateri go-
sti, med drugim tudi Nives 
Knezić, zmagovalka nedav-
nega 1. otroškega festivala 
„Pokaži, kaj znaš“ v Drašah 
na Hrvaškem, na katerem 
so uspešno nastopili tudi bi-
zeljski osnovnošolci. Festival 
sta povezovali Lana Kotnik in 
Sara Plevnik.
 R. Retelj

Zmagovalca 23. zimskega festivala Aida Perko in Mar-
ko Zagmajster

Glas mladih (u)slišan
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Nastopili so Big band Kr-
ško, Pihalni kvintet Glasbene 
šole Krško, Pevke izpod Bo-
čja iz KD Stane Kerin Podbo-
čje, pevsko-dramska sekcija 
Društva upokojencev Senovo, 
pevska skupina Društva pode-
želskih žena Pod Gorjanci iz 
Kostanjevice na Krki, mažo-
rete Mažoretnega kluba Ba-
ton Krško, MePZ Koprivnica iz 
KD Anton Aškerc Koprivnica, 
lutkovna skupina DKD Svo-
boda Senovo, plesna skupina 
Tower Pancers in literarna 
sekcija KD Svoboda Bresta-
nica, Ljudski pevci Ajda iz 
KD Žarek Dolenja vas in fol-
kloristi DKD Svoboda Seno-
vo, medtem ko so bile v avli 
doma na ogled ilustracije Ve
sne Zakonjšek iz Društva li-
kovnikov Krško OKO, razstava 
fotografij „Pozabljeni kultur-
ni spomeniki“ članov Društva 
ljubiteljev fotografije Krško, 
razstava ročnih del članic 
Kulturnega društva Libna in 
razstava lutk lutkovne skupi-
ne DKD Svoboda Senovo.

Mozaik ustvarjanja 16 društev 
SENOVO - V organizaciji krške Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zve
ze kulturnih društev Krško je v tamkajšnjem Domu 14. divizije 17. januarja potekal letošnji Kulturni 
mozaik, sestavljen iz pevskih, plesnih, literarno-dramskih nastopov, ki jih je izvedlo 12 društev, štiri pa 
so pripravila spremljajoče razstave likovnih, fotografskih, lutkovnih in ročnih del.

Kot je v nagovoru obiskoval-
cev dejala v uvodu prireditve 
vodja OI JSKD Krško Sonja Le
vičar, se ljubiteljska kulturna 
dejavnost na območju občin 
Krško in Kostanjevica na Krki 
odraža skozi delovanje več 
kot 25 aktivnih kulturnih dru-
štev z več kot 60 skupinami, 
ki združujejo prek 1200 čla-

nov: „S svojimi ustvarjalnimi 
sposobnostmi in ljubeznijo do 
kulturnega ustvarjanja boga-
tijo naše okolje. Po aktivno-
sti se med seboj razlikujejo, 
nekatera so zelo aktivna, or-
ganizirajo veliko prireditev in 
tudi sodelujejo na dogodkih 
drugih organizatorjev, med-
tem ko druga te možnosti ni-

majo in pripravijo le eno ali 
dve prireditvi na leto v doma-
čem kraju.“ Ob tem je še iz-
postavila, da ima ljubiteljsko 
kulturno udejstvovanje tudi 
močan socializacijski pomen, 
saj preko njega posamezniki 
kvalitetno preživljajo prosti 
čas, se družabno angažirajo 
in se potrjujejo tako v svo-
jih očeh kot tudi v okolju. Si-
cer je temeljna usmeritev OI 
JSKD predstavljanje dosežkov 
ljubiteljskih kulturnih ustvar-
jalcev na revijah oz. sreča-
njih in vrednotenje teh tako 
na območnem, regionalnem 
kot tudi nacionalnem nivo-
ju, v program pa sodijo tudi 
organizacija izobraževanj, ki 
ponujajo temeljna znanja iz 
posameznih področij in so 
namenjena spodbujanju de-
javnosti, ter priprava javnih 
razpisov in pozivov za sofi-
nanciranje kulturnih projek-
tov in programov za kultur-
na društva in zveze kulturnih 
društev. 
 Bojana Mavsar 

Najmlajša zasedba med nastopajočimi so bile krške ma-
žorete Baton, ki so korakale v ritmu glasbe in spretno vr-
tele mažoretne palice. Prepoznavne so po klubski unifor-
mi, poleg palice pa med njihovo obvezno opremo sodijo 
še škornji in klobuk.

Dogajanje na odru je bilo po-
stavljeno v dan pred soje-
njem Veroniki Deseniški, ki 
je bila obsojena čarovništva, 
saj naj bi zaradi nje Friderik 
Celjski umoril svojo prvo ženo 
Elizabeto Frankopansko. Sle-
dil je dan sojenja in nato še 
dan po sodbi, ko so na celj-
skem gradu priredili večerno 
zabavo v čast novega viteza 
Ulrika, vnuka Hermana Celj-
skega. Na zabavi je zvesti vi-
tez in zavrnjeni snubec lepe 
Veronike Jošt pl. Helfenberg 
povedal celjskemu grofu Her-
manu, da je Veroniko utopil; 
pravdač, ki jo je zagovarjal in 
ni verjel, da je čarovnica, pa 
se je pokončal sam.
V drami Celjski grofje so za-
igrali osrednje vloge Emil 
Stopar kot grof Herman II. 
Celjski, Jure Renko kot grof 
Friderik Celjski, Domen Sla

BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je 31. januarja v 
večnamenski športni dvorani pripravilo odprtje samostoj
ne likovne razstave njihove članice Vladke Sumrek z na
slovom »Modra nit«. 

O avtoričinem življenju in 
ustvarjalnem delu je sprego-
vorila predsednica društva Kri
stina Bevc. Vladka Sumrek, 
rojena leta 1954, je aktivna 
članica društva, ki je začela 
svojo slikarsko zgodbo upoda-
bljati na platnih leta 1992. V 
22 letih se je občinstvu več-
krat predstavila samostojno 
in skupinsko, kar je dokaz, da 
njena ustvarjalnost in nalezlji-
va pozitivna življenjska ener-
gija ne mirujeta. Kjer koli je 
gostovala s svojim opusom, 
jo znova radi povabijo med-
se, hotel Breza v Podčetrtku 
je že eden takšnih, kjer je tradicionalno njihova gostja. Naj 
izpostavimo še njena sodelovanja na regijskih tekmovanjih 
ter sodelovanje na mednarodni razstavi v Slovenskem domu 
Zagreb. Ob tem ne moremo mimo tega, da si je ob svojem 
domu na Črncu uredila lastni atelje in galerijo, kjer so vra-
ta vedno odprta. Je delavna in v društvu vedno pripravljena 
prevzeti kakšno zadolžitev.
Svojo ustvarjalno pot je pričela v olju, sedaj že nekaj let po-
sega po akrilnih barvah, modra barva pa je ostala in je njena 
stalna spremljevalka. Osrednja lastnost modre barve je, da 
odganja negativno energijo, kar je zlahka poistovetiti z av-
torico, pri kateri so tudi v akrilu ostale njene 'vangoghovske' 
ognjevite kratke poteze, kot jih je poimenoval akademski 
slikar Alojz Konec. Sicer pa se Vladka nenehno dopolnjuje 
in izobražuje na delavnicah in tečajih pod mentorstvi aka-
demskih slikarjev in likovnih pedagogov Rajka Čubra in Vla
da Cedilnika. Odprtje razstave so s plesom lepo popestrile 
plesalke Plesnega društva Imani. N. Jenko S. 

Celjski grofje na odrskih deskah
SEVNICA - Igralska skupina sevniškega društva Trg se je 5. in 6. februarja predstavila v sevniški kulturni 
dvorani z gledališko igro Celjski grofje. Predstava, ki sta jo po literarni predlogi Bratka Krefta priredila 
Sinjo Jezernik in Oskar Zoran Zelič, je v petih dejanjih prikazala zgodbo o vzponu najbolj znane in naj
pomembnejše slovenske plemiške rodbine, ki pri doseganju svojih ciljev ni poznala čustev.

dič kot grof Ulrik Celjski, Mar
janca Pečar kot Veronika De-
seniška in Edvard Pfeifer kot 
ljubosumni vitez pl. Helfen-
berg. Vlogo radožive kraljice 
Barbare je upodobila Marjana 
Štojs, njenega ljubimca, ita-
lijanskega kneza Piccolomini-

ja, je upodobil Oskar Zoran 
Zelič. V vlogo pravdača Niko-
laja se je vživel Robert Kaše, 
strogi sodnik je bil Tone Zgo
nec. V stranskih vlogah so na-
stopili Franci Sotošek kot pa-
ter Gregor, gvardijan celjskih 
minoritov Janez Šibilja, pa-

dar oz. zdravilec Franci Gros, 
pekovski mojster Jože Žele
znik in trgovec Marjan Pe
rič. Dvorni dami sta bili Mari
ja Jezernik in Meta Pfeifer, 
vojaka pa Jože Staroveški in 
Uroš Krejan.
Celotni predstavi, ki je bila 
predvsem igra besed, so svo-
je dodali tudi izvirni kostumi 
nastopajočih. Izdelali so jih v 
Inštitutu za svobodo oblače-
nja Brestanica. Kostumogra-
finja je bila Irena Ina Čebu
lar. Celostno grafično podobo 
in sceno na odru je pripravil 
Tone Zgonec. Tehnično eki-
po so sestavljali Jože Teraž, 
Matej Maver in Damjan Po
pelar. Šepetalka je bila Bre
da Drenek Sotošek. Predsta-
vo je režiral Sinjo Jezernik, 
asistent režiserja je bil Oskar 
Zoran Zelič. 
 Smilja Radi

Igralska skupina sevniškega društva Trg se je na odrskih 
deskah predstavila z dramo Celjski grofje.

Modra je njen zaščitni znak

Vladka Sumrek

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

JAKA BITENC: 
ZDRAVILNI UČINKI 

KONOPLJE
predavanje, Klub KDK

četrtek, 13.2., ob 19. uri 

BILA SVA MLADA OBA 
muzikal z glasbo ansambla bratov Avsenik

Igrajo: Nataša Tič Ralijan, Gojmir Lešnjak Gojc, Maruša Majer, 
Žiga Udir in Tadej Pišek; Glasbeniki: ansambel Gregorji

petek, 14.2., ob 19.30 uri 

DUBRAVKO LAPAINE: DIDGERIDOO 
glasbena meditacija

sobota, 15.2., ob 20. uri
Okrogla dvorana Gradu Rajhenburg

 

Mini teater: ŽABJI KRALJ 
igrano-lutkovna predstava, 3+

Igra: Tadej Pišek

četrtek, 20.2., ob 18. uri
ZA RUMENI ABONMA in izven

 

ARTBEATERS
koncert iz Jazz-etno cikla, Klub KDK

Zasedba: Peter Ugrin – violina, Gregor Ftičar – klaviature, 
Jan Gregorka – el. bas kitara in Anže Žurbi - bobni

petek, 21.2., ob 20. uri
ZA JAZZ-ETNO ABONMA in izven

 

Špas teater: 39 STOPNIC 
komedija

Igrajo: Uroš Smolej,Nataša Tič Ralijan, 
Gojmir Lešnjak Gojc in Primož Ekart

sobota, 22.2., ob 19.30 uri
ZA MODRI ABONMA in izven

BREŽICE – Plesno društvo Imani Brežice je 23. januarja v 
Domu kulture predstavilo zimsko produkcijo plesnih priprav-
nic, ki so jo mladi plesalci zaplesali in odigrali pod streho 
»Moja hiška«. Pod ljubko predstavo so se s plesom na odru 
podpisali Plesna pripravnica 1, Plesna pripravnica 2, Hip hop 

1, Hip hop 2, Sodobni ples 2+3 in Sodobni ples 4 s šestimi toč-
kami, ki so sestavljale njihovo hiško: Gradimo, gradimo hi-
škico, Ogledalo, Telefončki, Mucki, Dobro jutro! in Življenje 
je lepo. Vodja projekta je bila Urša Rupnik, scena in men-
torstvo sta bila delo Rupnikove in Tjaše Žveglič, zgodbico je 
pripovedovala Melisa Herakovič, predsednica društva Kseni
ja Herakovič pa se je tudi ob tej priložnosti zahvalila star-
šem, ki so uživali v predstavi, za vso podporo in razumeva-
nje pri njihovem delu. N. J. S., foto: LIJAmedia

Moja hiška plesnih pripravnic

Ena od šestih točk, ki so sestavljale »hiško«

SEVNICA – Po lanskoletni uspešni literarni ustvarjalnici v sevni-
ški knjižnici se ta nadaljuje v letošnjem letu. Prva se je odvijala 
27. januarja, naslednja bo zadnji ponedeljek v februarju. Prva 
letošnja ustvarjalna literarna delavnica je prinesla novo temo 
za pisanje in nastala so izvirna besedila, ki so jih avtorice in av-

torji tudi prebirali drug drugemu. Zapisi misli, občutij, čustev, 
hrepenenj, spominov, želja … so rojevali besedila, ki so razkri-
vala del notranjosti posameznika – tiste notranjosti, ki je mor-
da nikoli ne bi delili z drugimi, če je ne bi ubesedili v pisani be-
sedi. »Pišemo zaradi sebe in ne zato, da bi bili drugi zadovoljni. 
Gradimo zase, razvijamo sebe,« je dejala mentorica Marija Hr
vatin, ki je uspešno tkala preprogo toplih in spodbudnih besed. 
Udeleženkam in udeležencem je zaželela veliko ustvarjalnega 
duha tudi direktorica sevniške knjižnice Anita Šiško.  S. R.

S pisanjem odkrivamo sebe

Udeleženci literarne delavnice 

KRŠKO – Na občnem zboru članov Društva likovnikov Krško 
OKO so za novega predsednika društva izvolili Romana Bla
tnika, dosedanja predsednica Branka Pirc pa ostaja podpred-
sednica društva. Kot so ugotovili pri pregledu dela skozi leto 
2013, so zastavljene načrte celo presegli, saj je bilo društvo 
aktivno širom Slovenije in tudi izven njenih meja, pri tem 
pa doseglo lepe uspehe.

Blatnik namesto Pirčeve
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

Uradne ure za obiskovalce: vsak delovnik od 9. – 13. ure, sobota, nedelja, prazniki po dogovoru z dežurnim veterinarjem.

www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

CEZAR
14005B
Toplega doma in prijazne dru-
žine si želi tudi simpatičen in ži-
vahen kuža manjše rasti - ati 
jazbečar, mama bernski plan-
šar. 

COLA 
14014B 
Prijazna in igriva tri mesece 
stara psička, sterilizirana in 
zdrava, bo vesela novega doma 
in družine.

CHAMEL
14016B
Prikupna psička majhne rasti, 
stara 3 mesece, sterilizirana in 
čipirana, išče topel dom in pri-
jazne ljudi.

Občina Brežice je ponudila pomoč Občini Logatec pri od
stranjevanju posledic ledene ujme, ki jo je ta z veseljem 
sprejela. Tako je ekipa šestih pripadnikov Civilne zaščite 
občine Brežice in dveh članov Kinološkega društva IZAR 
v soboto, 8. februarja, pomagala čistiti desni breg rečne 
struge potoka Logaščice in ponora Jačka, kjer je zaradi ta
ljenja snega in ledu ter podrtih dreves v strugi obstajala 
nevarnost poplavljanja. 

Že v četrtek, 6. februarja, je Civilna zaščita občine Brežice 
poslala občini Logatec električni agregat, za prevoz agregata 
je poskrbelo Kinološko društvo IZAR, ki je dostavilo tudi hrano 
in ostale potrebščine za pomoč prizadetim občanom Logatca. 
Ob prihodu v Logatec je ekipo brežiških prostovoljcev štab 
Civilne zaščite občine Logatec zaradi nevarnosti poplav ob 
taljenju snega ter žleda in zaradi dežja, razporedil na či-
ščenje desnega brega rečne struge potoka Logaščice in po-
nora Jačka. Ob naraščanju potoka bi podrta drevesa in ve-
jevje zamašila ponor, kamor ponikne potok Logaščica, in bi 
prišlo do izlitja ter poplavljanja. Prostovoljci so sekali in ža-
gali podrta drevesa, odlomljeno vejevje ter ga odnašali iz 
obalne strmine na višje ležeča mesta, zlagali na kup ter za-
žigali. Delo je bilo nevarno in težaško, saj je zaradi strme-
ga, zasneženega in blatnega brega obstajala nevarnost zdrsa 
v deroči potok. Delo sta poleg strmega in spolzkega terena 
oteževala tudi megla ter občasni dež. Kljub temu je breži-
ški ekipi uspelo počistiti in urediti 300 metrov strme obale 
potoka. Ob 20. uri so se blatni ter premočeni, vendar živi in 
zdravi, vrnili v Brežice. Civilna zaščita občine Brežice je sku-
paj s Kinološkim društvom IZAR dokazala, da je zmožna ter 
usposobljena ob naravnih nesrečah posredovati ter pomaga-
ti ljudem v stiski tudi v drugih delih naše države in ne samo 
na območju naše občine. 

Dela, ki so bila izvedena v 
času energetske obnove stav-
be Zdravstvenega doma Bre-
žice od meseca junija 2013 
do začetka leta 2014, so na-
slednja: toplotna izolacija 
podstrešja, toplotna izola-
cija fasade, frekvenčna re-
gulacija obtočnih črpalk, 
hidravlično uravnoteženje 
ogrevalnih sistemov, vgra-
dnja termostatskih ventilov, 
zamenjava kotla za ogreva-
nje – prehod iz kurilnega olja 
na zemeljski plin, ogrevanje 
s toplotno črpalko, priprava 
sanitarne tople vode z vgra-
dnjo solarnega sistema. Ob-
nova je pomembno izboljšala 
energetsko učinkovitost sa-
mega objekta, saj bo pred-
videna poraba toplotne ener-
gije po sanaciji za več kot 50 
% nižja, prihranek bo znašal 
464,6 MWh/leto. Izvajalec 
del energetske sanacije je 
bil na javnem razpisu izbra-
no gradbeno podjetje CGP 
d.d. iz Novega mesta, dela 
pa so potekala pod strokov-
nim nadzorom podjetja Sa-
vaprojekt d.d. iz Krškega. 

Finančna konstrukcija
Občina Brežice je za sred-
stva uspešno kandidirala na 
javnem razpisu za predno-
stno usmeritev »Energet-

Energetsko saniran Zdravstveni dom 
Brežice predan v namen 
Z odkritjem razlagalne table s podatki o investiciji sta župan občine Brežice Ivan Molan in direktor 
Zdravstvenega doma Brežice Miroslav Laktić uradno predala v namen energetsko sanirano stavbo, kjer 
domuje brežiški zdravstveni dom. Za 446.000 evrov vredno investicijo je Občina Brežice pridobila 
evropska sredstva sofinanciranja. Občina bo tudi v prihodnje nadaljevala z energetskimi sanacijami jav
nih stavb z namenom uresničiti več ciljev – povečati energetsko učinkovitost, znižati stroške, spodbudi
ti uporabo obnovljivih virov energije in izboljšati bivanjske pogoje tako zaposlenih kot obiskovalcev. 

ska sanacija javnih stavb«, 
v okviru OP razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za 
obdobje 2007–2013, razvojne 
prioritete »Trajnostna raba 
energije«, ki ga je izvedlo 
Ministrstvo za infrastruktu-
ro in prostor. Pri financiranju 
energetske sanacije so moči 
združili Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor, Občina 
Brežice in Javni zavod Zdra-
vstveni dom Brežice, manj-
ši del sredstev je prispeva-
la tudi Lekarna Brežice (za 
del sanacije objekta, v ka-
terem se opravlja lekarni-
ška dejavnost). Skupna vre-
dnost investicije je 446.000 
EUR, od tega je 330.000 EUR 
sredstev prispevalo Ministr-

stvo za infrastrukturo in pro-
stor, 90.000 EUR ZD Brežice, 
18.000 EUR Občina Brežice in 
8.000 EUR Lekarna Brežice.

Energetske sanacije javnih 
stavb v občini Brežice
Občina Brežice investira v 
energetske obnove javnih 
stavb z namenom izboljšanja 
bivalnih pogojev in zmanjša-
nja stroškov ogrevanja. Obči-
na Brežice je tako energetsko 
obnovila Dom kulture Breži-
ce, dela potekajo tudi na 
stavbi OŠ Velika Dolina in vrt-
cu Brežice, saj bo novi objekt 
energetsko varčen. Strokov-
ne službe občine pripravljajo 
dokumentacijo za energetsko 
sanacijo stavbe OŠ Globo-

ko ter stari del stavbe Knji-
žnice Brežice (obe obnovi sta 
vezani na ponudbo ustreznih 
razpisov za sofinanciranje in 
uspešnost prijav). Energet-
ska sanacija bo izvedena tudi 
pri rekonstrukciji Prosvetne-
ga doma Artiče (obnova ve-
zana na razpis za pridobi-
tev sredstev sofinanciranja 
in uspešnost prijave). Pred-
videna je še sanacija kotlov-
nice v gradu Brežice (name-
sto kurilnega olja zemeljski 
plin) in uporaba obnovljivih 
virov energije (toplotna čr-
palka). Seveda pa so vse na-
vedene investicije vezane na 
javne razpise za sofinancira-
nje in uspešnost prijav na jav-
nih razpisih.

Operacijo je delno financirala 
Evropska unija, in sicer iz Ko-
hezijskega sklada. Operacija 
se izvaja v okviru Operativne-
ga programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za 
obdobje 2007-2013, 6. Razvoj-
ne prioritete »Trajnostna raba 
energije«, 1. Prednostne usme-
ritve »Energetska sanacija jav-
nih stavb«. Sredstva kohezij-
skega sklada predstavljajo 85 %, 
slovenska udeležba za kohezijsko 
politiko pa 15 %.

Mladi podjetniki so kot študen-
tje Fakultete za elektrotehni-
ko Univerze v Ljubljani s pro-
jektom Enolyse osvojili prvo 
mesto v programu start:Clo-
ud 2013, namenjenem pospe-
ševanju mladih start upov s 
področja poslovnih rešitev v 
oblaku. Z razvitim sistemom 
za nadzor fermentacije mo-
šta kot najpomembnejšem 
procesu v vinarstvu je projekt 
že pritegnil pozornost po ce-
lem svetu. Avtorji so se odzva-
li povabilu na srečanje s sve-
tovno priznanim investitorjem 
Jerryjem Colonno, povabilu k 
predstavitvi izdelka na argen-
tinskem nacionalnem inštitutu 
za vinogradništvo in k povabi-
lu za sodelovanje z vinarji iz 
Makedonije, Francije, Avstra-

Občini Logatec pomoč Civilne 
zaščite občine Brežice in 
Kinološkega društva IZAR

Jernej Agrež, Simona Potočar, Bojan Kos, Primož Kaplan, 
Branko Pavlin, Samo Krušnik, Stjepan Količ in Roman Zakšek

Skupini Enolyse nagrada Občine Brežice
Ob začetku predavanj v sklopu programa Dnevi podjetniških priložnosti, ki jih je s podporo Občine Bre
žice pripravil in izvaja Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, je številne obiskovalce pri
tegnila predstavitev projekta Enolyse v izvedbi mladih brežiških podjetnikov Martina Blazinška, Jake 
Ogorevca in Primoža Zajca. Župan Ivan Molan je ekipi mladih »start-up« podjetnikov podelil nagrado v 
višini 2.000 evrov za izjemne dosežke na področju znanstveno raziskovalnega dela. Po besedah župana 
je temeljna naloga občine, da prepozna dobre podjetniške ideje in omogoči ustrezno okolje za razvoj 
in podporo inovatorjem ter podjetnikom. 

lije, Hrvaške, Nove Zelandije 
in Argentine.
Na pobudo župana občine Bre-
žice Ivana Molana je občinska 
komisija skladno s pravilnikom 
o nagradah Občine Brežice za 
izjemne dosežke obravnavala 
in potrdila predlog za pode-
litev nagrade Občine Brežice 
za izjemne dosežke na znan-
stveno raziskovalnem podro-

čju projektu Enolyse. S po-
delitvijo nagrade želi občina 
dodatno spodbuditi, da mlado 
podjetje Enolyse, ki so ga fan-
tje že ustanovili s sedežem v 
občini Brežice, v čim krajšem  
času stopi na trg s končnim iz-
delkom za ponudnika. Vinarji, 
prisotni na predstavitvi, so iz-
kazali interes in podali kar ne-
kaj pomembnih usmeritev za 
nadaljnji razvoj.
Predstavnik ekipe Enolyse 
Martin Blazinšek pravi,  da 
se je skupina na predstavitvi 
razveselila velike udeležbe vi-
nogradnikov, ki so tudi njihove 
potencialne stranke, in dej-
stva, da je tudi lokalno okolje 
prepoznalo Enolyse kot dobro 
idejo z razvojnim potencia-
lom. V naslednjih mesecih v  

podjetju načrtujejo nadaljnji 
intenzivni tehnološki razvoj 
izdelka in t. i. predprodajo 
strankam, ki bodo postale prvi 
uporabniki sistema za nadzor 
fermentacije mošta. 
Pri Enolyse razvijajo rešitev za 
spremljanje poteka fermenta-
cije na daljavo. Sistem je se-
stavljen iz pametnega senzor-
ja, ki meri sladkorno stopnjo, 
alkohol in temperaturo, ter iz 
spletne oz. mobilne aplika-
cije. Pametni algoritem po-
šlje vinarju opozorilo, SMS ali 
email dan pred potekom fer-
mentacije in ga opozori, da 
mora pretočiti vino. 

(vir: podjetje ENOLYSE, ra-
zvoj merilnih sistemov in 
programske opreme, d.o.o.).
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Priznanje za dosežek leta je 
prejel Avgust Fabjančič za iz-
redne uspehe na področju iz-
delovanja kulis. Te je v gledali-
ški skupini DKD Svoboda Senovo 
prvič predstavil pri uprizori-
tvi igre Silvestrska sprava leta 
2010, kulise za postavitev igre 
Otroci Lenta so bile še nad-
gradnja predhodnih izkušenj. 
Njegov izredni dosežek pa je 
izdelava kulis za predstavo 
Dekliščina. Sicer izdeluje tudi 
kulise za lutkovno skupino Se-
novo, leskovško gledališko sku-
pino in druge. Za nominacijo 
za najvišjo nagrado na najsta-
rejšem evropskem Extemporu 
v Piranu v lanskem letu je pri-
znanje za dosežek leta prejela 
tudi Branka Pirc, ki jo je med-
narodna strokovna komisija za 
perorisbo slovenskih solin »Sa-
larium argentum« (slan denar) 
nominirala skupaj s še šestimi 
nominiranci med 256 deli. 
Srebrno Prešernovo plaketo je 
prejela Radica Šoln za uspe-
šno vodenje dramske skupine 
DKD Svoboda Senovo, v kate-
ri je prvotno skrbela za kostu-
mografijo in tekstilije, zdaj 
pa sodeluje tudi z manjšimi in 
zahtevnejšimi vlogami, je pre-
dana, zanesljiva in zgledno so-
deluje s soigralci. Njen najve-
čji uspeh je izbira in kreiranje 

Ob kulturnem prazniku podelili 
Prešernove plakete in priznanja
Za predano delo in izredne uspehe na področju ljubiteljske kulture v občini Krško sta župan občine Kr
ško mag. Miran Stanko in predsednica Zveze kulturnih društev (ZKD) Krško Mirjana Marinčič na osrednji 
slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku 7. februarja v Kulturnem domu Krško štirinajstim kultur
nim ustvarjalcem podelila Prešernove plakete in priznanja.

oblačil 60-članskega ansambla 
v igri Otroci Lenta. Hkrati je 
kot predsednica dramske sku-
pine nepogrešljiva pri organizi-
ranju vaj in načrtovanju dela v 
prihodnje. Srebrno Prešernovo 
plaketo je prejela tudi članica 
Društva likovnikov Krško OKO 
Branka Pirc za uspešno udeja-
njanje na likovnem področju. 
Njena ustvarjanja so se zače-
la z risbo, sledili so akvareli, 
kar ji predstavlja največji sli-
karski izziv. Trenutno se posve-
ča perorisbi, umetnostni kritik 
dr. Mirko Juteršek pa je zapi-
sal, da je prava mojstrica male 
plastike, polna energije. Tudi 
Slavica Jesenko je za 50 let 
uspešnega aktivnega ljubitelj-
skega ustvarjanja prejela sre-
brno Prešernovo plaketo. Vse-
skozi je bila aktivna in uspešna 
slikarka, od leta 1964 kot čla-
nica krškega likovnega kluba 
KLIK, nato leta 1996 kot sou-
stanoviteljica Društva likovni-
kov Krško OKO in že nekaj let 
častna članica tega društva. S 
svojimi slikami – akrili in olji na 
platnu je doživljala velik uspeh 
v nekdanji Jugoslaviji, posebno 
v Bajini Bašti, razstavljala je 
vsepovsod po Sloveniji.
Med dobitnike bronastih Pre-
šernovih plaket so se zapisa-
li Franc Zakšek, član KD Sta-

ne Kerin Podbočje, ki večino 
svojega časa posveča petju 
v skupini Koledniki iz Bušeče 
vasi, za ohranjanje ljudske-
ga petja in izročila ter pro-
mocijo kulture po Sloveniji; 
Janez Mirt, član KD Svoboda 
Brestanica, za neutrudno de-
lovanje v treh pevskih zborih 
– Moškem zboru Svoboda Bre-
stanica, Mešanem cerkvenem 
zboru Brestanica in Rajhen-
burškem oktetu; Anja Radko
vič, članica KD Anton Aškerc 
Koprivnica, za uspešno delo 
zborovodkinje, katere glas-
bena pot je razprta med žen-
skim pevskim zborom Solzice, 
Mešanim pevskim zborom Vi-
nea Kozje in Mešanim pevskim 
zborom Koprivnica; članica KD 
Anton Aškerc Koprivnica Iva
na Lekše za velik prispevek k 
ohranjanju kulturne dedišči-
ne, saj uspešno vodi ročnodel-

sko skupino Ivančice, ki 
prenaša znanje na mlaj-
še rodove; Marica Re
snik, članica KD Libna, 
ki veze, kleklja, obliku-
je glino, uvaja nove čla-
nice in jih spodbuja k 
ustvarjalnosti ter skrbi 
za uspešno predstavitev 
društva z ročnimi spre-
tnostmi in znanji; Mar
jetka Perec, članica KD 
Leskovec pri Krškem, za 

predano delo v društvu, v ka-
terem deluje kot igralka, šepe-
talka, članica plesne sekcije in 
sekcije za ohranjaje kulturne 
dediščine; Mojca Špiler, člani-
ca dramske, literarne in ple-
sne sekcije KD Leskovec pri 
Krškem, za uspešno promoci-
jo društva; član Likovnega dru-
štva Krško OKO Jože Šterk za 
uspešno slikarsko udejanja-
nje, za katerega je prejel že 
vrsto priznanj; Andrej Čebu
lar, član Društva likovnikov Kr-
ško OKO, za uspešno kiparsko 
delo - njegov »čajnik za dva« 
je bil izbran na slovenskem na-
tečaju Edinstveno iz Slovenije 
kot eden najuspešnejših izdel-
kov; ter Simon Tovornik, član 
DKD Svoboda Senovo, za uspe-
šno delovanje v Pihalnem or-
kestru, v katerem predano igra 
trobento in sodeluje pri organi-
zaciji delovanja orkestra.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je z ministrstvom 
za pravosodje konec januarja podpisal dogovor, s katerim 
bo Občina Krško na lokaciji stare železnine v starem me
stnem jedru Krškega umestila nov poslovni objekt za po
trebe okrajnega sodišča v Krškem.

Objekt na CKŽ 19 - stara železnina je dotrajan, v izdela-
vi je projektna dokumentacija za njegovo odstranitev. Ob-
čina Krško bo na lokaciji tega objekta umestila nov poslov-
ni objekt, primeren za delo okrajnega sodišča v Krškem, ki 
trenutno deluje na več lokacijah, saj se na naslovu CKŽ 12 
soočajo s prostorsko stisko. Z dogovorom sta se Občina Kr-
ško in Ministrstvo za pravosodje zavezala, da Občina Krško v 
zameno za nove poslovne prostore za potrebe okrajnega so-
dišča od Republike Slovenije dobi v last poslovne prostore v 
Krškem, med drugim tudi na CKŽ 14. Kot pravi župan obči-
ne Krško mag. Miran Stanko, bo Občina Krško v skladu z do-
govorom še v tem letu naročila izdelavo potrebne dokumen-
tacije in pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega 
objekta na CKŽ 19, ki naj bi bil zgrajen do sredine leta 2016.

Stara železnina z novo vsebino

Javno zbiranje ponudb za najem 
kompleksa »ŠRC Brestanica«

Občina Krško zbira ponudbe za najem kompleksa »Športno 
rekreacijski center Brestanica« za dobo osmih let. Izhodišč-
na vrednost letne najemnine znaša štiri tisoč evrov, rok za 
oddajo ponudb pa je 3. marec 2014. Razpisna dokumenta-
cija je objavljena na spletni strani Občine Krško http://
www.krsko.si/2228/postopek-javnega-zbiranja-ponudb-
za-oddajo-v-najem-kompleksa-src-brestanica, zainteresi-
rani ponudniki pa lahko vprašanja posredujejo po pošti na 
naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško ali na elektronski 
naslov fedja.markovic@krsko.si za postopek ter na zdravko.
pilipovic@krsko.si in klavdija.zibert@krsko.si za vprašanja 
v zvezi s predmetom najema. Rok za zbiranje ponudb je 3. 
marec 2014 do 10. ure, istega dne ob 12. uri pa bo v sejni 
sobi D Občine Krško javno odpiranje ponudb.

Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresniče-
vanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 
2014. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2014 v okvirni 
višini 138.500,00 evrov za več ukrepov, in sicer:
• Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 

(110.000 evrov)
• Varstvo tradicionalne krajine in stavb (10.000 evrov)
• Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (500 evrov)
• Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (5.000 evrov)
• Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (10.000 

evrov)
• Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij (3.000 evrov)
Vloge morajo biti oddane najkasneje do ponedeljka, 10.03.2014, 
za ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva, tehnična podpo-
ra, varstvo tradicionalne krajine in stavb, zavarovanje in naložbe 
v dopolnilne dejavnosti oziroma do torka, 30.09.2014, za ukrep: 
prevzemnik kmetije na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospo-
darske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisna dokumentacija 
je od dneva te objave do izteka prijavnega roka na voljo na sple-
tni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresi-
rani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske 
dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informa-
cije posreduje Magda Krošelj, tel. 07/498 13 19, e-mail: magda-
lena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od 8.00 do 10.00 ure.

Spoštovane občanke in občani!
V petek, 14. februarja, vas vljudno vabimo na 

DAN ODPRTIH VRAT OBČINE KRŠKO.

Da spoznate enega večjih projektov preteklega leta, 
vas med 11. in 12. uro vabimo na voden 
ogled obnovljene Mencingerjeve hiše 

na naslovu CKŽ 4.

Med 12. in 13. uro pa vas vabimo v sejno sobo A 
Občine Krško, kjer boste lahko izvedeli več o postopku 
sprejemanja Občinskega prostorskega načrta občine 

Krško kot ključnega prostorskega dokumenta.

Vabljeni!

Preventivni akciji za večjo varnost pešcev 
»Bodi Viden, bodi preViden« se s tem te-
dnom priključuje tudi Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu (SPV) obči-
ne Krško. Med najbolj ogroženimi pešci 
so predvsem osnovnošolski otroci med sedmim in štirinaj-
stim letom pa tudi starejši od 65 let. SPV občine Krško bo z 
akcijami na terenu pešce opozarjal in seznanjal, kako varno 
hoditi ob cesti, kako jo prečkati, kako pravilno uporabljati 
odsevna telesa ter jih seznanjal z vsemi predpisi, ki oprede-
ljujejo pešca v prometu. Z akcijo želijo predvsem spodbudi-
ti povečano uporabo odsevnih teles s ciljem večje vidljivo-
sti pešcev v prometu. Odsevna telesa lahko občani dobijo v 
informacijski pisarni Občine Krško.

Ljudska univerza Krško do 20.2.2014 vpisuje v naslednje 
izobraževalne programe za odrasle:
• Sodobno starševstvo; študijski krožek, 30 ur
• Obudimo spomine na družabne igre naših staršev; štu

dijski krožek, 30 ur
• Masaža telesa za domačo rabo; 20 ur
• Uporaba zdravilnih rastlin; 20 ur
• Osnove digitalne fotografije; 20 ur
• Osnove računalništva za starejše; 20 ur
• Spoznajmo Excel; 20 ur
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost; Most do izobraz-

be, 120 ur

Za več informacij pokličite na številko: 07/ 48 81 160 ali 
obiščite spletno stran:www.lukrsko.si.

Vabljeni.

Za večjo varnost pešcev

Sredstva za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini 
Krško za leto 2014

Avgust Fabjančič, fo-
to: Hrvoje T. Oršanič

Janez Mirt, foto:  
Hrvoje T. Oršanič

Mojca Špiler,  
foto: Tilen Žagar

Radica Šoln, foto: 
Hrvoje T. Oršanič

Ivana Lekše, foto: 
Hrvoje T. Oršanič

Andrej Čebular,  
foto: Boris Moškon

Branka Pirc,  
foto: Boris Moškon

Anja Radkovič, foto: 
Hrvoje T. Oršanič

Jože Šterk,  
foto: Boris Moškon

Slavica Jesenko,  
foto: Boris Moškon

Marica Resnik, foto: 
Jožica Mikek Veber

Simon Tovornik, fo-
to: Hrvoje T. Oršanič

Franc Zakšek,  
foto: Branko Benčin

Marjetka Perec,  
foto: Tilen Žagar
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Občina Sevnica redno sode-
luje in v prvih mesecih leta, 
obdobju občnih zborov, po-
sebno pozornost namenja 
številnim društvom, zvezam 
in drugim organizacijam, ki 
so pomemben del lokalne 
skupnosti. Z namenom po-
govora o delu, načrtih in po-
dročjih sodelovanja na pova-
bilo župana Srečka Ocvirka 
vsako leto poteka tudi sre-
čanje s predstavniki župnij, 
ki delujejo na območju sev-
niške občine: Boštanj, Sevni-
ca, Studenec, Šentjanž, Trži-
šče, Loka pri Zidanem Mostu, 
Škocjan, Zabukovje, Bresta-
nica in Šentrupert. 
Tradicionalni dogodek je bil 
letos na Studencu, kjer je 
goste sprejel in jim dobrodo-
šlico zaželel domači župnik 

Vabilo na dan odprtih vrat
Občina Sevnica se pridružuje akciji »Odprta vrata«, ki bo v 
številnih občinah po Sloveniji potekala 14. februarja 2013. 
Letošnja skupna akcija slovenskih občin in Skupnosti občin 
Slovenije bo potekala že tretjič zapored. Občine smo tiste, 
ki vodimo in usklajujemo lokalni razvoj ter izvajamo števil-
ne naloge javnega pomena, hkrati pa želimo biti občanom 
dostopen servis in svoje delo usmerjati tudi v zagotavljanje 
kakovostne informiranosti o pomembnih temah. 
V Sevnici se ob letošnjem dnevu odprtih vrat usmerjamo v 
združevanje aktualnih tematik in ga naslavljamo: »Davek 
na nepremičnine in urejanje prostorskih evidenc«. V fazi 
uvedbe davka na nepremičnine je potrebna uskladitev šte-
vilnih prostorskih evidenc; med njimi nekatere vodi tudi ob-
čina. Ker gre za zelo široko tematiko, želimo z organizacijo 
odprtega dne na to temo pomagati pri odgovorih na vpraša-
nja oziroma dilemah, ki jih ta tematika odpira.
Dan odprtih vrat bo potekal v sejni sobi Občine Sevnica, in 
sicer v treh terminih:od 9. do 10. ure, od 11. do 12. ure in 
od 13. do 14. ure. Vljudno vas vabimo, da se nam pridruži-
te in vas lepo pozdravljamo.

V Boštanju združili krajevni 
in kulturni praznik 
Po tradiciji kulturni praznik s prireditvijo in druženjem vsako leto obeležijo v Boštanju ter ga preplete
jo s praznovanjem krajevnega praznika. Letošnja slovesnost je potekala prav na dan kulturnega prazni
ka, 8. februarja, v dvorani TVD Partizan Boštanj.

Podelitev priznanj Krajevne skupnosti Boštanj Nastop učencev Osnovne šole Boštanj
To je tudi priložnost za pode-
litev priznanj krajevne sku-
pnosti, katerih prejemniki so 
letos postali Milan Simončič, 
Janez Levstik in Franc Po
vše starejši. Priznanja sta 
dobitnikom izročila predse-
dnik sveta Krajevne skupno-
sti Boštanj Jože Udovč in 

župan Srečko Ocvirk. Oba 
sta nagovorila številčno ob-
činstvo ter v svoje misli pre-
pletla čestitke ob kulturnem 
in krajevnem prazniku. Bo-
štanjčani so dogodku doda-
li noto solidarnosti in na pri-
reditvi zbrali prostovoljna 
sredstva, ki bodo namenje-

na prizadetim ob nedavni na-
ravni nesreči.
Preplet igre, plesa in petja 
so pod skupnim naslovom 
»Ljudska pesem si podaja 
roko s Prešernom« izvedli 
učenci Osnovne šole Boštanj 
pod mentorstvom učiteljic 
Zdenke Kozinc, Silvestre 

Kotar in Mateje Repovž Li
sec. Program je povezovala 
Jelka Bec. Druženje se je po 
uradnem delu dogodka nada-
ljevalo ob dobrotah aktiva 
žena Boštanj in Društva vino-
gradnikov Sevnica-Boštanj. 

 Foto: Občina Sevnica

Kulturni praznik so s proslavo obeležili tudi na Blanci v orga-
nizaciji Ljudskih pevcev Kulturno-umetniškega društva France 
Prešeren Blanca. Poleg Ljudskih pevcev z Blance so nastopili 

še učenci domače osnovne šole, brata Stopar in David Špigel, 
sestrici Anja in Klara Drstvenšek ter Folklorna skupina Dru-
štva upokojencev Razbor. Program je povezoval Jernej Sto
par. Vsi nastopajoči so bili enotni, da slovensko ljudsko izro-
čilo iz naukov babic in dedov ne bo nikoli pozabljeno ter bo 
vedno izvir dobrih misli in dejanj.

Na dan slovenskega kulturnega praznika je bila v Lutrovski 
kleti pod Gradom Sevnica izvedena premiera novega izobra-
ževalnega programa z naslovom »Učna ura Primoža Trubar-
ja«. V učni uri, ki je skupno delo KŠTM Sevnica in društva 
Sevniški graščaki, so gledalci doživeli monolog tega velikana 

slovenstva, skupaj z glasbo iz sredine 16. stoletja, izvajano 
v živo. Kot enega od programov KŠTM Sevnica in društvo Sev-
niški graščaki omogočata gostovanje učne ure Primoža Tru-
barja, več informacij o tem pa na spletni strani www.grad-
sevnica.com/programi-za-otroke. 

Kulturni praznik obeležili tudi 
na Blanci

Premiera »Učne ure Primoža 
Trubarja«

Z odkupom vseh potrebnih zemljišč so omogočeni nadaljnji po-
stopki za izvedbo projekta stadion Sevnica s spremljajočimi 
objekti. 3. februarja se je pričela javna razgrnitev dopolnjene-
ga osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
za ta projekt. Z OPPN je načrtovana celovita ureditev športno 
rekreacijskega centra na območju že obstoječih športno rekre-
acijskih objektov, kjer se načrtovane ureditve za potrebe špor-
ta in rekreacije smiselno nadaljujejo z izgradnjo raznovrstnih 
športnih ter spremljajočih objektov. Zaradi postopnega razvoja 
območja za športno-rekreacijske dejavnosti bo z odlokom omo-
gočena faznost oziroma etapnost gradnje, ki bo vezana na raz-
položljiva sredstva ter na občinski program investiranja v špor-
tno in drugo infrastrukturo. Javna razgrnitev bo potekala do 5. 
marca v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevni
ca ter Krajevne skupnosti Sevnica. Javna obravnava dopolnjene-
ga osnutka OPPN bo 17. februarja ob 17. uri v Kulturni dvorani 
Sevnica. V času tridesetdnevne javne razgrnitve in javne obrav-
nave dopolnjenega osnutka OPPN lahko svoje pripombe in predlo-
ge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki.

Občina Sevnica skladno z zakonom o zaščiti živali del prora-
čunskih sredstev namenja skrbi za zapuščene živali, in sicer 
preko pogodbe z Veterinarsko postajo Sevnica o izvajanju de-
javnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču. 
V proračunu za leto 2014 je za to namenjenih 14.000 evrov. 
Ker je v zadnjih dveh letih beležiti porast števila zapuščenih 
živali, predvsem mačk, se je občina v sodelovanju s sevniško 
veterinarsko postajo odločila za preventivni ukrep, in sicer 
sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk, saj je to po pri-
poročilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju šte-
vila zapuščenih živali.
Prvi cikel v sklopu te akcije poteka od 10. do 28. februar-
ja 2014. Cena sterilizacije je 67,50 evrov, pri čemer občina 
sofinancira 25 evrov, veterinarska postaja 13 evrov, soude-
ležba lastnika pa je 29,50 evrov. Možnost sofinanciranja je 
omogočena lastnikom mačk z območja občine. Lastniki, ki se 
bodo odločili za koriščenje možnosti sofinanciranja, mačko 
pripeljejo v prostore Veterinarske postaje Sevnica po pred-
hodnem dogovoru. 

Tradicionalno srečanje z duhovniki

Anton Bobič. Po pozdravu s 
strani predsednika Krajevne 
skupnosti Studenec Janoša 
Janca je goste nagovoril žu-
pan Srečko Ocvirk ter udele-

žencem srečanja predstavil 
prizadevanja lokalne sku-
pnost za urejenost sakral-
nih objektov z okolico, tako 
dosedanje ureditve kot izzi-

ve za prihodnje. Srečanje je 
bilo, kot leta doslej, dobro 
obiskano.

 Foto: Občina Sevnica

Srečanje župana z duhovniki je bilo letos na Studencu. 

Pričetek javne razgrnitve OPPN 
za stadion Sevnica

Sofinanciranje sterilizacije 
lastniških mačk

Nastopajoči na proslavi (foto: Roman Drstvenšek)

Prizor iz učne ure (foto: Rok Petančič)

TRŽIŠČE – Zadnji dan v januarju je OŠ Tržišče pripravila dobro-
delni koncert z naslovom Zimski glasbeni večer. V dve uri tra-
jajočem glasbenem dogodku so se predstavili narodnozabav-
ni ansambli Nemir, Veseli Dolenjci in Novi Dolenjci, glasbena 
skupina Eni od sedmih miljard, Ice on fire, duet Katja in Gre-
gor, Franci Pušnik, Andreja Zaljetelj, Tina Lenart z družino, 
učenke in učenci GŠ Sevnica, otroški in mladinski pevski zbor 
OŠ Tržišče ter solista Tomaž Čegovnik in Tom Kobe ob klavir-
ski spremljavi Robija Markoviča ter ansambla Vesela Dolina 
in Pogled. Prireditev sta povezovali Andreja Simeonov in Ro
mana Mislaj. Zbranih 859 evrov bo OŠ Tržišče namenila pred-
vsem izvedbi šole v naravi.  S. R, foto: OŠ Tržišče

Zimski glasbeni večer v Tržišču
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. SRL 
Rezultati – Krško : Ce-
lje 26:36, Sevnica : Ormož 
32:25, Gorenje : Krško 36:17, 
Trebnje : Sevnica 25:18
Lestvica – 1. Gorenje Velenje 
39, 8. Sevnica 15, 12. Krško 8 

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Dobova : Slovenj 
Gradec 17:25, Grosuplje : Ra-
deče 28:28 
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 
22, 3. Dobova 18, 9. Radeče 8

ČLANI – 2. SRL
Rezultati – Brežice : Pomur-
je 35:17, Železniki : Breži-
ce 23:23
Lestvica – 1. Koper 28, 5. 
Brežice 21

MLADINCI – 1. SRL
Rezultat – Krško : Trebnje 
30:27
Lestvica - 1. Celje 22, 9. Kr-
ško 13

ČLANICE 1.B SRL
Rezultat - Kočevje : Breži-
ce 15:30
Lestvica – 1. Ljubljana 26, 2. 
Brežice 20

MALI NOGOMET
Rezultat - Škofije : Sevnica 
3:7 (Grigič 2, Mehić 2, Mar-
tič, Kurtić, Krnc)
Lestvica – 1. Litija 27, 3. Sev-
nica 24

MLADINCI U21
Rezultati – Brezje : Sevnica 
1:8, Sevnica : Litija 4:3
Lestvica - 1. Sevnica 21

MLADI U18
Rezultat – Imeno : Sevnica 3:0
Lestvica - 1. Kebelj Oplotni-
ca 19, 3. Sevnica 7

ODBOJKA
ČLANICE – 3. DOL CENTER
Rezultati – Aliansa II : Bre-
stanica 1:3 (26:24, 15:25, 
15:25, 14:25), Brestanica 
: Volleyball Ljubljana 3:0 
(25:15, 25:12, 25:22)
Lestvica – 1. Kostak Elmont 
Brestanica 31

ČLANI – 3. DOL ZAHOD
Rezultati – Calcit Kamnik II 
: Kostanjevica 3:0 (25:15, 
25:22, 25:18), Kostanjevi-
ca : Šempeter II 3:0 (25:15, 
25:21, 25:22)
Lestvica – 1. Logatec 37, 6. 
Kostanjevica na Krki 21

KOŠARKA
ČLANI – 3. SKL
Rezultat – Branik Maribor : 
Krško 74:69
Lestvica – 1. Celje 23, 2. Po-
savje Krško 21

4. SKL – VZHOD 1
Rezultat - Sevnica : Nazar-
je 73:88
Lestvica – 1. Nazarje 20, 2. 
Posavje Sevnica 15

4. SKL - VZHOD 2
Rezultat - Podbočje : Metli-
ka 60:69
Lestvica – 1. Metlika 15, 5. 
Posavje Podbočje 9

MLADINCI – 2. SKL – B3 VZHOD
Rezultat - Lovrenc na Pohor-
ju : Krško 51:74
Lestvica – 1. Krško 23

BREŽICE - V Mladinskem centru Brežice je potekal 2. turnir 
v spomin na Vladeta Rokvića, pomembnega člana Šahovske-
ga kluba Brežice, ki je bil nosilec članske ekipe, ko se je leta 
2005 ponovno uvrstila v 2. člansko ligo. Tokrat so šahirali v 
pospešenem tempu: 7 kol, 15 minut/partijo. Turnir je bil 
veliko močnejši kot lani in mednarodni, saj se ga udeležilo 
25 udeležencev iz Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercego-
vine. Prepričljivo je zmagal FIDE mojster Bogdan Božinović 
(ŠK Sljeme Agroproteinka), drugi je bil mojstrski kandidat 
Zdravko Margitić (ŠK Ericsson Nikola Tesla), tretji pa Darko 
Mesar (ŠK Zaprešić). Med Brežičani je bil najboljši Jože Vol
čanšek na 4. mestu, Drago Kolar je bil 11., Matjaž Matjašič 
pa 12. Med osnovnošolci je bil najboljši Filip Jambrešić (ŠK 
Zaprešić) pred Josipom in Lucijo Smetiško (oba ŠK Ericsson 
Nikola Tesla). Turnirja sta se udeležila tudi 5- in 6-letna ša-
hista iz Brežic Timon in Matija, pa tudi Vladetov vnuk Filip, 
ki je odprl turnir s prvo potezo.  D. K.

2. Rokvičev memorial Božinoviću

PETEK, 11. 11. 2011, OD 13.00 DALJE

PETEK, 21.9.

DJ PARTY
rola: Thom Yorke

mT VELIKI KAMENmT rAKA

sobota, 8.2.12, 

sreda, 12.9.12, 

sobota, 22.9.12, 

petek, 28.9.12, 

sobota, 29.9.12 , 

sreda, 12.9.12, 

ob 10.00

otvoritev MT Senovo

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

ob 10.00 

Sobotno varstvo otrok

ob 19.00

Stand up - Tin Vodopivec 
in prijatelji

ob 21.00

Metal koncert

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Podpirajo nas:: Občina Krško, Urad RS za mladino, Program Mladi v akciji, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, JSKD

POTOPISNO PREDAVANJE 
ANJE STRGAR

UGANDA, NEPRECENLJIVA IZKUŠNJA
Petek, 8.11.2013, ob 20.00 

v Mladinskem centru Krško.

MC DIRENDAJ
Brezplačne sobotne aktivnosti za otroke od  5. do 10. leta starosti v Mladinskem centru Krško.

Sobota, 23. november 2013, od 10.00 do 13.00
IZDELOVANJE ADVENTNEGA VENČKA

Info: Miša (041 637 662)
Lepo Vabljeni!

DELAVNICA ZA PRIPRAVO PRIJAVE 
NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV ZA OTROKE IN MLADINO

Vabljeni na delavnico za pripravo prijave na 
javni razpis za sofinanciranje programov za 
otroke in mladino, ki jih bo v letu 2014 
sofinancirala Občina Krško. Delavnica bo v 
četrtek, 12. decembra 2013, ob 16. uri v 
prostorih Mladinskega centra Krško, CKŽ 105, 
Krško. Predstavljene bodo novosti razpisa in 
prijavnih obrazcev. Razpis bo odprt od 6. 
decembra 2013 do 10. januarja 2014. 
Dodatne informacije: Bernardka Zorko,
 tel. 07/498 12 84, 
e-mail: bernardka.zorko@krsko.si.

Tečaji francoščine v MC Krško

Začetni tečaj francoščine
Nadaljevalni tečaj francoščine II

Info in prijave na: sabina.planinc@gmail.com ali 040 549 721

Info sestanek: MC Krško, 13. 2. 2014, ob 17.00

Nadaljevalni tečaj Španščine

Info in prijave:tamara.zinko@gmail.com ali 041 470 214

Info sestanek v četrtek, 13.2.2014, ob 18.00

Začetni tečaj Češčine

Info in prijave na: sabina.planinc@gmail.com ali 040 549 721

Info sestanek: MC Krško, 20. 2. 2014, ob 17.00

 

Tokrat lahko na prvem me-
stu izpostavimo Ledo Kro
šelj, ki nenehno napreduje 
pod vodstvom novega tre-
nerskega tandema s Fran
cem Krošljem in Timote
jem Kostrevcem. Leda je 
v zimski sezoni osvojila že 
dva naslova državne prvaki-

nje v skoku s palico v kate-
goriji mladink, pred njo pa 
je še člansko prvenstvo. Še 
pomembneje je, da neneh-
no napreduje tudi rezultat-
sko, saj je dvignila presko-
čeno letvico že na 395 cm, 
kar je državni rekord med 
mlajšimi mladinkami. Na
stja Modic je prav tako po-
drla državni rekord v kate-
goriji pionirk s preskočenimi 
360 cm, osvojila pa je srebro 
med ml. mladinkami ter zla-

Mladi Posavci krojijo atletski vrh
LJUBLJANA, SLOVENSKA BISTRICA - V preteklih tednih so mladi slovenski atleti že opravili z večino zim
skih državnih prvenstev v kategorijah pionirjev od 12 do 16 let ter mlajših in starejših mladincev. Med 
nosilci kolajn vse pogosteje najdemo tudi posavske atlete iz Sevnice in Brežic.

to v pionirski kategoriji do 16 
let. Ob bok Ledi lahko posta-
vimo tudi drug veliki talent 
brežiške atletike z dvema 
naslovoma mladinske prva-
kinje - Lara Omerzu je dva-
krat preskočila 179 cm (ml. 
in st. mladinke). V Sevnici, 
kjer gojijo teke na srednje in 

dolge proge, imajo prav tako 
atletski biser v Karin Gošek. 
Karin je na mladinskem DP v 
krožnih tekih, ki je poteka-
lo na Dunaju, osvojila zlato v 
teku na 3.000 m z rezultatom 
10:14.67. Tam se je izkazal 
tudi Zdolan Jan Breznik, si-
cer član AK iz Velenja, ki je v 
članski konkurenci osvojil 2. 
mesto s časom 8:52.51.

Kar težko je našteti odlične 
rezultate vseh mladih atle-

tov in atletinj, ki so z izbolj-
šanjem vadbenih pogojev v 
Brežicah doživeli še doda-
ten razvoj. Zlate kolajne so 
v preteklih tednih na atlet-
skih prizoriščih v Ljubljani in 
Slovenski Bistrici ob že ome-
njenih dosegli še: Miha Vo
deb (skok v daljino – st. mla-
dinci), Rok Doberšek (palica 
– U16), Nina Plankar (višina 
U16), Nika Glojnarič (60 m 
ovire – U16), Leja Glojnarič 
(višina – U14), Anže Glojna
rič (višina – U12) in Gaja Pin
terič (višina – U12). Ob njih 
so odličja v Brežice prinesli 
še Miha Vodeb (srebro – ovi-
re), Ambrož Tičar (bron – pa-
lica), Matic Kovačič (srebro 
– višina), Tim Medved (bron 
– višina), Nina Pavlek (srebro 
– palica), Lara Zupanc (bron 
- palica), Nika Herakovič 

(bron – višina), Anamari Je
ler Dolmovič (srebro - viši-
na), Gaja Pinterič (bron – da-
ljina in mnogoboj) ter ekipa 
v mnogoboju za selekcijo do 
12 let v postavi Gaja Pinte-
rič, Deja Pacek, Neja Plan
kar in Nika Bevc.

Pred posavskimi atleti so še 
zimsko člansko državno pr-
venstvo ter prvenstva v me-
tih in mnogobojih za mlajše 
atlete. Vse kolajne, ki jih v 
posavskih klubih z veseljem 
preštevajo, pa so še en do-
kaz več, da se dodatno vla-
ganje v šport in pogoje uspe-
šnih športnikov izplača tako 
v tekmovalnem smislu kot 
tudi v povečanju zanimanja 
za aktivno preživljanje pro-
stega časa. 
 Luka Šebek 

Državni prvaki med starejšimi mladinci: Leda Krošelj, Mi-
ha Vodeb in Lara Omerzu
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Kam v Posavju?
Četrtek, 13. 2.

• ob 9.30 v Dnevnem cen-
tru ZPM Krško: Valentino-
va delavnica (prijave v pi-
sarni CKŽ 57 ali po telefonu 
488-03-66, 051-382-095 ali 
e-mailu zpm@zpmkk.si) 

• od 10.00 do 14.05 v Glas-
beni šoli Brežice: 17. re-
gijsko tekmovanje mladih 
glasbenikov Dolenjske - ev-
fonij, pozavna, rog

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška gledališka 
predstava „Vse najboljše 
zate“

• ob 17.00 v MC Krško: info 
sestanek za začetni in na-
daljevalni tečaj francoščine 
(prijave: sabina.planinc@
gmail.com); ob 18.00: info 
sestanek za nadaljevalni te-
čaj španščine (prijave: ta-
mara.zinko@gmail.com)

• ob 18.00 v Kulturni dvo-
rani Sevnica: Športnik leta 
2013 - sprejem športnikov 
in slavnostna podelitev pri-
znanj ob izboru športnika 
leta 2013 v občini Sevnica; 
gost prireditve Marko Sime-
unovič

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: Deseterono-
čje – literarni večer s Hele-
no Cestnik

• ob 18.00 v dvorani Savi-
ce Zorko v Knjižnici Breži-
ce: okrogla miza z naslovom 
„Moja evropska zgodba“ z 
gosti večera Zofijo Mazej 
Kukovič, Andrejo Pavlin in 
Alešem Šekoranjo

• ob 19.00 v KD Krško: preda-
vanje Jake Bitenca „Zdra-
vilni učinki konoplje“

Petek, 14. 2.

• ob 15.30 v MC Sevnica: spo-
znavanje angleškega jezika; 
ob 17:00 predavanje dru-
štva Pandurang - Andrej Pe-
šec „Pasti sodobnega življe-
nja“

• ob 16.00 izpred cerkve sv. 
Valentina na Straži pri Raki: 
8. Valentinov pohod

• od 16.00 dalje v MC Krško: 
glasbeni tabor „ReacToRock 

Krško“ (do nedelje, 16. 2.)
• ob 16.30 v Valvasorjevi 

knjižnici Krško: delavnica 
nastopanja in pripovedova-
nja „PovemPoveš“ s Carmen 
L. Oven

• ob 18.00 v Gostilni Kmečki 
hram v Kostanjevici na Krki: 
literarni večer s pesnico Teo 
Oršanič

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno predavanje 
Lidije Vinkler „Norveška – 
dežela polnočnega sonca“

• ob 18.00 v knjižnici na Se-
novem: predavanje Ivana 
Esenka „Vrt – učilnica ži-
vljenja“

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
premiera lutkovne predsta-
ve „Janko in Metka“ v iz-
vedbi GLG Sevnica 

• ob 19.30 v KD Krško: muzi-
kal z glasbo ansambla bra-
tov Avsenik „Bila sva mlada 
oba“, za izven

• ob 20.00 v hotelu Terme 
v Termah Čatež: Valenti-
nov ples s Katarino Venturi-
ni in glasbeno skupino Ob-
jem; cena svečane večerje 
s plesom: 35 €/osebo

Sobota, 15. 2.

• ob 8.00 na avtobusnem 
obračališču Senovo: Valen-
tinov pohod Kozje-Bohor

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

• od 9.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni živ 
žav – Valentinova delavnica 
za najmlajše

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj – sobotne ustvarjal-
ne delavnice za otroke

• od 10.00 do 17.00 na gra-
du Rajhenburg: didgeri-
doo delavnica, mentor: Du-
bravko Lapaine; ob 20.00 v 
okrogli dvorani gradu: kon-
cert Dubravka Lapaineta

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: gledališka predstava 
„Mali oglasi“, vstop prost 

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: „Kdor hoče še 
pet‘, mora skraja začet‘“ – 

17. območno srečanje pev-
cev ljudskih pesmi in god-
cev ljudskih viž

• ob 18.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kosta-
njevici na Krki: pustna 
akademija ob 160-letnici 
šelmarije - razstava „Pust 
skozi čas“, predstavitev 
knjige Kostanjeviška šel-
marija in podelitev najviš-
jega priznanja – zlata šelma

• ob 19.00 v dvorani na Sko-
picah: 7. tradicionalni tur-
nir v šnopsu

• ob 20.00 v večnamenski 
dvorani Term Čatež: Valen-
tinova predstava „Udar po 
moško 2“ z Vidom Valičem 
in Denisom Avdićem

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: Winter biker party 
– koncert skupine Broken 
Arrow, predskupina: Meta-
likka

Nedelja, 16. 2.

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: gledališka igra „Vsi 
me imajo radi, samo oče 
ne“ v izvedbi Teatra Otočec

• ob 19.00 v MC Krško: ogled 
filma „The King‘s Speech“

Ponedeljek, 17. 2.

• ob 11.00 v MC Sevnica: 
druženje in učenje sloven-
skega jezika

• ob 15.30 v učilnici OZ Rde-
čega križa Sevnica: prvi del 
tečaja prve pomoči za bo-
doče voznike in vse, ki že-
lijo znanje obnoviti (drugi 
del 18. 2. ob 15.30)

Torek, 18. 2.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje „Pra-
vice iz zdravstvenega zava-
rovanja“

• ob 14.00 v Mestni hiši Bre-
žice: Dnevi podjetniških 
priložnosti 2014 – preda-
vanje Liljane Cvjetiča-
nin „Psihološke tehnike za 
uspeh v prodaji“

• ob 17.00 v knjižnici v Kr-
melju: pravljična urica z 
ustvarjalnico

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: gledališka pred-
stava „Dvom“ Prešernove-
ga gledališča Kranj

Sreda, 19. 2.

• ob 15.30 na Ljudski uni-
verzi Krško: prvo srečanje 
študijskega krožka „Sodob-
no starševstvo“; ob 16.30 
prvo srečanje študijskega 
krožka „Obudimo spomi-
ne na družabne igre naših 
staršev“ 

• ob 17.00 v Knjižnici Sev-
nica: pravljična urica z 
ustvarjalnico

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: Dnevi podjetniških 
priložnosti 2014 – predava-
nje Lee Marije Colarič Ja-
kše „Oblikovanje prodajnih 
zgodb v turizmu“ 

Četrtek, 20. 2.

• ob 17.00 v MC Krško: info 
sestanek za začetni tečaj 
češčine (prijave: sabina.
planinc@gmail.com)

• ob 18.00 na gradu Sevni-
ca: odprtje samostojne li-
kovne razstave Elene Si-
gmund „Sonce vstaja nad 
miti“

• ob 18.00 v KD Krško: igra-
no-lutkovna predstava 
„Žabji kralj“, za rumeni 
abonma in izven

Petek, 21. 2.

• ob 15.00 v učilnici OZ Rde-
čega križa Sevnica: izpit iz 
prve pomoči

• ob 17.00 v MC Krško: ku-
harska delavnica

• ob 18.00 v Gostilni Kmeč-
ki hram v Kostanjevici na 
Krki: literarno-športni ve-
čer „Banda in Esad Babačić“

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: premiera komedi-
je „Gospa poslančeva“

• ob 19.00 v Pivnici Apolon 
Krško: kulinarični večer z 
modro frankinjo; rezervaci-
je do 17. 2. na 07 49 02 360

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert zasedbe Artbea-
ters, za jazz-etno abonma 
in izven

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Rock‘n‘roll ekskurzija 
– Sausages, Billysi, Hamo & 
tribute 2 love 

Sobota, 22. 2.

• od 9.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni živ 
žav – brezplačne ustvarjal-
ne delavnice

• ob 10.00 v MC Krško: Ra-
dioactive LAN party (tudi v 
nedeljo, 23. 2.)

• od 10.00 do 11.30 v Me-
stnem muzeju Krško: de-
lavnica Moje knjižno kaza-
lo - Če ne bomo brali, bo 
volk pojedel Rdečo kapico; 
najava (predvsem skupin) 
na zinka.junkar@gradraj-
henburg.si ali 07 62 04 216; 
cena delavnice: 1,5 EUR

• ob 18.00 v Gostilni Kmeč-
ki hram v Kostanjevici na 
Krki: kostanjeviška šelma-
rija – degustacija cvička

• ob 19.00 v kavarni Rosca v 
Brežicah: Maske – na stiči-
šču dveh svetov – literarno 
fotografski dogodek; pro-
gram: Neža Maurer, Špela 
Ravnikar, Drago Pirman, Iva-
na Pavlović, Anita Pegam, 
Peter Dirnbek, Toni Vučajnk

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija „39 stopnic“, za modri 
abonma in izven

• ob 21.00 v MC Brežice: Sola 
ni šala – stand up večer s Ti-
nom Vodopivcem

Nedelja, 23. 2.

• od 16.00 do 18.00 v Me-
stnem muzeju Krško: zim-
ska muzejska delavnica - 
scrapbook album, izvedba: 
Nina Sotelšek; cena delav-
nice: 1,5 EUR

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: ponovitev pred-
stave „Štiri skoraj butalske, 
pa še kakšna za povrh!“ v 
izvedbi gledališke skupine 
Teater svetokriški

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: komedija „Gospa 
poslančeva“, za abonma in 
izven 

• ob 19.00 v MC Krško: ogled 
filma „The Pianist“

Ponedeljek, 24. 2.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško in MT Senovo: počitniške 
aktivnosti za osnovnošolske 
otroke (vsak dan do 28. 2.)

• od 10.00 do 15.00 v studiu 
Luksuz produkcije DZMP v 
MC Krško: brezplačna mla-
dinska filmska delavnica, 
obvezne predhodne prija-
ve na luksuz.produkcija@
gmail.com (vsak dan do 28. 
2.)

• ob 11.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: ustvarjalne 

Pred informativnimi dnevi sem najstnike, s kateri-
mi se večkrat družimo ali pa sem jih bolje spoznala 
kot njihova mentorica pri šolski praksi, povpraša-
la, kam nameravajo po zaključeni srednji šoli. Od-
govori so bili zelo podobni: »Saj je povsem vseeno, a 
ni? Ne glede na fakulteto, službe sigurno ne bo.« In 
potem so pojasnili, da jih čakajo še štiri leta neke-
ga prehodnega obdobja, »veš, tiste mladostniške no-
rosti«, potem pa bodo iskali srečo v Veliki Britani-
ji, Avstraliji, Novi Zelandiji, Amerikah ali Nemčiji. 
»In zato ni pomembno, na katero fakulteto se vpi-
šem, morda je najbolje, da je čim lažja, da bo bolj 
na ‚izi‘ vse tole minilo, potem pa se začne življe-
nje. O tem smo govorili tudi doma,« pove ena izmed 
osemnajstletnih deklet, odličnjakinja.

Pri mojih sogovornikih ni šlo za mlade, ki ne bi 
imeli veselja do dela. So pravzaprav izredno aktiv-
ni in že od malih nog z obšolskimi dejavnostmi raz-
vijajo svoje talente, navkljub temu pa so neverje-
tno hitro sprejeli občutek nemoči. Nemoči, o kateri 
redno poročajo slovenski mediji, s prispevki pa žal 
ne uspejo nagovoriti tistih, ki bi jih morali. „Stoti-
ne poslanih prošenj brez odgovorov; smo ‚nepravi‘ 
kadri; zaposlovanje poteka le po poznanstvih; izo-
brazba je samo papir in kot taka naprodaj; podje-
tniki se dušijo z birokracijo; stari starši bodo morali 
živeti še svoje vnuke ...“ to so nekatera sporočila, ki 
dnevno butajo v naše domove in izdatno pripomo-
rejo, da je zrak še gostejši in da tri generacije pred 
tV sprejemnikom družno in že vnaprej sprejmejo 
svojo temno usodo.

ta vnaprejšnja vdaja v usodo je veliko hujša kot 
dejstvo, da so njihovi strahovi v precejšnji meri 
res upravičeni. Ko namreč nespremenljivost raz-
mer tako brezupno sprejmejo mladi, ni več rezerv-
nih moči, ki bi silnice razvoja v državi še lahko pre-
usmerile.

Sedaj lahko tulimo v nebo o tem, kako bi se mladi 
morali premakniti. A kako, lepo vas prosim, če od-
rasli svojih osnovnih želja ne znamo jasno izraziti, 
jih braniti in stati za svojimi odločitvami! Kakšno 
državo želimo, kakšno gospodarstvo, kakšno zdra-
vstvo, kakšno sobivanje, kakšno okolje, kakšen ra-
zvoj, kakšno prihodnost? V ničemer si nismo enotni! 
Še če bi se lahko zedinili glede preteklosti, skupnih 
vrednot in vizije našega razvoja, bi naslednja sto-
pnja nujno zahtevala večjo samokritičnost in an-
gažiranje: kaj lahko pripomorem sam, kot posame-
znik, k tem ciljem? 

A mi raje ostajamo v megli, hkrati pa neupravičeno 
pričakujemo, da mladi ne bodo imeli megle v glavi! 
Nas je strah prihodnosti, njih pa ne bi smelo biti? 
Mi se ne znajdemo v tem svetu, oni pa bi se ga mo-
rali veseliti? In tako naš krasen zgled že rojeva svo-
je rezultate, lastovke - seveda tiste, dovolj pogumne 
in močne za pot - pa že letijo. In ne, ne bodo se vra-
čale.

Lastovke 
bežijo v tujino

podčrtano

DRUŽABNE URICE
• vsak petek, ob 16.30 uri –

• Mladinski oddelek v Krškem

Otroci, starejši od 5 let, pridružite se nam na družab-
nih srečanjih, kjer se bomo pod vodstvom knjižničarke 
igrali različne družabne igrice, se zabavali, malce razgi-
bali male sive celice, skratka se imeli lepo. Pridite! Ne 
bo nam dolgčas!

PREDSTAVITEV 
ELEKTRONSKIH BAZ PODATKOV

• vsak četrtek, od 12. do 13. ure –
• osrednja knjižnica v Krškem

Z individualno predstavitvijo vam želim predstaviti upo-
rabo elektronskih baz, do katerih naša knjižnica omogo-
ča dostop. Naročite se lahko za predstavitev naslednjih 
baz podatkov:  COBISS/OPAC, MOJA KNJIŽNICA, REFE-
RENČNI SERVIS VPRAŠAJ KNJIŽNIČARJA, METAISKALNIK, 
mCOBISS, BIBLOS.lib, dLIB.si, EBSCO host, TAX-FIN-LEX, 
KAMRA, ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, ter dostop do sple-
tnih strani Uradnega lista RS in spletnih arhivov časopi-
sov Delo, Dnevnik, Dolenjski list, Knjižničarske novice, 
Podjetnik. Za izobraževanje je potrebna predhodna pri-
java (07 490 40 00). 

NOVO V NAŠI KNJIŽNICI
zimske počitnice (tudi 26. 
in 28. 2.)

Torek, 25. 2.

• ob 12.00 v MC Sevnica: 
ustvarjalnica

Sreda, 26. 2.

• ob 11.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: ustvarjalne 
zimske počitnice

• ob 12.00 v MC Sevnica: na-
gradni kviz „Kako poznam 
svoj kraj“

• ob 16.00 v Mestni hiši Bre-
žice: Dnevi podjetniških 
priložnosti 2014 – preda-
vanje Jane Galič „Razlike 
v davkih oz. nove obreme-
nitve ob izplačilu dohod-
kov fizičnim osebam“; ob 
19.00: predavanje Patricie 
Čular „Priložnosti za pod-
jetnike“

• ob 20.00 v MC Krško: Ne-
bojša & Miguel byebye party

Četrtek, 27. 2.

• ob 12.00 v MC Sevnica: šlik-
šlak-šlok tekmovanje

Terme Čatež 
Večnamenska dvorana

15.2. 
ob 20.00

sobota

Prodajna mesta:

Valentinova predstava  

Prvič razprodano, 
drugič za Valentinovo pri nas.
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Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobljenost”; 
prednostne usmeritve“Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.  

Lokalna  razvojna fundacija Posavja, 
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice
gsm 059 955 046, e-mail info@prstan.eu, www.prstan.eu Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

Zaključni račun za društva Pobuda za najem prostorov za nevladne organizacije
v bivšem Domu upokojencev Brežice

Vključevanje NVO v pripravo izvedbenega načrta na področju 
socialnega varstva za območje Posavja

Oddaja poročil za leto 2013

Seminar bo potekal v prostorih 
Mladinskega centra Brežice,  
27.2.2014, ob 17 uri.
Delavnico bo vodila Marija Verbančič, 
Nevtrom d.o.o.
Delavnica je brezplačna.
Prijave na tjasa.penev@prstan.eu ali 
070 550 395.

Tudi letos nudimo brezplačno pomoč 
vsem nevladnim organizacijam v 
Posavju (= društva, zasebni zavodi 
in ustanove) pri pripravi in oddaji 
zaključnih računov ter obračunu davka 
od dohodka pravnih oseb. Zaradi 
velikega povpraševanja smo določili 
skrajne roke za dostavo podatkov:
15. 2. 2014 za tiste, ki boste naše 
storitve izkoristili prvič, ter 15. 3. 
2014 za »stare« stranke.

V torek, 29.1.2014 se je v prostorih 
Zavoda Modra vrata v Brežicah zbralo 
lepo število predstavnikov nevladnih 
organizacij, ki so prepoznali v Pobudi 
za najem prostorov v bivšem Domu 
upokojencev Brežice morebitno 
rešitev problema prostorov za 
nevladnike.

Predstavili smo jih ugodnosti, ki bi 
jih prostor bivšega doma upokojen-
cev nudil: rešitev prostorskih težav za 
vsaj 60 organizacij, lažje medsebojno 
povezovanje in sodelovanje v projek-
tih, možnost izvajanja aktivnosti in 
dogodkov v skupnih prostorih, skrb 
za vzdrževanje stavbe, dostopnost s 
strani uporabnikov, parkirišče, upo-
rabnik ene organizacije bi se seznanil 
s celo paleto ostalih, oživitev spodnje-
ga dela mesta Brežice, …

Leto 2014 se je za NVO pričelo zelo 
dinamično. Poleg vpetosti v nastaja-
nje novega Regionalnega razvojnega 
programa (RRP) za obdobje 2014-
2020, nastaja tudi nov Izvedbeni načrt 
na področju socialnega varstva. V naši 
regiji je koordinator CSD Krško.

Izhodišče za nastanek novega izved-
benega načrta je Resolucija o nacio-
nalnem programu socialnega varstva 
za obdobje 2013-2020. Izvedbeno ra-
ven programa morajo pristojni organi 
na nacionalni in regionalni ravni opre-
deliti v regijskih izvedbenih načrtih.
Kakšna je vloga NVO? Izvedbene na-
črte pripravlja Regijska koordinacijska 
skupina, katere obvezni člani so tudi 
predstavniki NVO. NVO Posavja ima-
mo v koordinacijski skupini 2 člana.
Do sedaj sta bila dva sestanka koor-
dinacijske skupine, na katerih so se 

člani skupine seznanil z postopkom 
izdelave načrta ter vsebino, ki jo mora 
načrt vsebovati. Načrt ima dva dela: 
prvi je opisni opremljen s statističnimi 
podatki ter mrežo izvajalcev social-
novarstvenih storitev, drugi del pa je 
vsebinski, kjer so določene na podlagi 
konsenza prioritete in ukrepi za dose-
go ciljev Resolucije.

Predlogi ukrepov, ki so bili izpostavlje-
ni so bili trije. Prvi predlog je predsta-
vila občina Brežice in se dotika razvoja 
namestitvene podpore za ranljive 
skupine prebivalstva, drugi predlog 
je s strani NVO in se dotika razvoja in 
nadgradnje mreže svetovalnih sto-
ritev v Posavju, tretji predlog pa se 
nanaša na področje programov za 
starejše in svojce.
Več na www.prstan.eu

Ker potreba po prostorih za nevladne 
organizacije obstaja že od nekdaj, 
smo se PRSTaN in Zavod Modra 
vrata odločili, da naslovimo pobudo 
na Občino Brežice. Vendar pa nam 
je ga. Patricia Čular, svetovalka v 
kabinetu župana, pojasnila, da bivši 
Dom upokojencev še ni v njihovi 
lasti in da se na Občini Brežice prav 
tako zavzemajo za prenos stavbe pri 
pristojnem ministrstvu. Zato nam je 
svetovala, da pobudo naslovimo na 
Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti.

Tako smo do 7.2.2014 zbirali podpise 
podpore, ki jih bomo priložili k pobudi 
na ministrstvo. Hvala vsem nevladni-
kom za podporo.

Spremljajte potek na www.prstan.eu

www.prstan.eu - Portal namenjen nevladnim organizacijam Posavja (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam)

Predstavite svojo dejavnost – vsak vaš prispevek na strani je del 
sestavljanke o vas Aktualni evropski, slovenski, občinski in ostali razpisi

Vsi dogodki društev, zavodov in ustanov v Posavju Podajte svoje mnenje, predlog, izkušnje ter se spoznavajte z 
drugimi društvi in organizacijami

Aktualne novice društev, zavodov in ustanov v Posavju, napovedi 
in poročila projektov in dogodkov

Vsaka organizacija ima svojo spletno stran, na kateri se nahajajo 
vaši podatki, novice, dogodki itd.

Ponujate opremo, prostor? Iščete animatorja za otroški tabor?

Vzorci pravilnikov, aktov o ustanovitvi, sponzorskih pogodb ...

Promocija

Razpisi

Dogodki

Strani organizacij

Forum

Novice

Borza

Dokumenti

Kaj najdete na portalu?
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Nastja Smrekar, Župelevec 

– dečka,
• Fanika Strojin, Dobrava ob 

Krki – dečka,
• Betka Knez, Ravno – de-

klico,
• Jožica Žibert, Kalce – dečka,
• Tatjana Grebenc, Brežice 

– dečka,
• Nataša Janc, Sevnica – de-

klico,
• Mateja Kerin, Krško – de-

klico,

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).

rojstva moja poroka
• Teja Mešiček, Ravne pri 

Zdolah – deklico,
• Helena Žokalj, Črešnjice 

pri Cerkljah ob Krki – dečka,
• Ines Pešič, Cirnik – deklico,
• Julijana Barkovič, Globoko 

– dečka (dvojčka).

• Arijan Krasniqi in Ermira 
Gashi, oba iz Krškega,

• Mihajlo Šljivić iz Sevnice 
in Paša Zukanović iz BiH. 

ČESTITAMO!

poroke

BREŽICE – Predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa 
Brežice Irena Kržan je obiskala stanovalce brežiškega Doma 
upokojencev, ki so stari nad 90 let in jih tako razveselila s 
pozornostjo, ki so je bili deležni tudi tisti stanovalci, ki niso 
člani RK. Kot sta povedali vodja mag. Valentina Vuk in soci-

alna delavka Nataša Lozar Podbregar, je v domu stanovalcev 
nad 90 let še več. V imenu stanovalcev je bila zelo zgovorna 
Alojzija Peter, ki je bivanje v domu ter vse osebje opisala: 
»Smo zadovoljni, za nas lepo skrbijo, toplo nam je in imamo 
dobro hrano. Vsi so dobri in vse je dobro!« Ob obisku je Vu-
kova povedala, da so v februarju v domu pričeli s številnimi 
brezplačnimi medgeneracijskimi aktivnostmi, ki bodo pote-
kale v Centru dnevnih aktivnosti od ponedeljka do petka od 
14. ure dalje, po želji in v dogovoru pa tudi v dopoldanskem 
času; vse zainteresirane in voljne za tovrstno sodelovanje pa 
v domu z veseljem pričakujejo.
 N. J. S. 

Vsi so dobri in vse je dobro!

Od leve proti desni: v prvi vrsti Ljudmila Gudalo (letnik 
1922), Iva Bužančič, Francka Lipičar in Erika Hedwig Me-
telko, v drugi vrsti Mihael Martin Cerjak, Alojzija Peter 
in Terezija Filipčič, vsi letnik 1923

SEVNICA – V sevniški enoti Doma upokojencev in oskrbo
vancev Impoljca je 28. januarja potekalo praznovanje ob 
stotem rojstnem dnevu Neže Žnidaršič, ki v domu živi od 
leta 2007. 

Neža Žnidaršič, ki se je rodila 28. januarja 1914, je odrašča-
la v trdni devetčlanski kmečki družini v Rovišču pri Studencu, 
kjer na obnovljeni domačiji še vedno živi njen mlajši, 87-letni 
brat Franc Mikolič. Ko je spoznala svojega bodočega moža, 
se je preselila na njegov dom na Studenec, kjer pa družinska 
idila ni trajala dolgo. V cvetu mladosti ji je neizprosna smrt 
vzela sina Rajka in čez nekaj let še njenega moža. Žalost in 
bolečino je premagovala z obdelovanjem njive in vrta ter go-
jenjem rož, po čemer se je krajanke in krajani Studenca še 
vedno spominjajo. »Veste, pogrešamo rože na vaših oknih,« 
je dejala vodja podružnične šole na Studencu in domačinka 
Andreja Janc ter ji voščila za rojstni dan. 

»Gospa Neža Žnidaršič, danes, ko vam izrekamo čestitke za 
vaših 100 let, smo ponosni, da ste med nami, da ste stano-
valka našega doma. Hvala vam za lepe trenutke, za vaše na-
smehe in za vaš optimizem, iz katerega se vsakodnevno uči-
mo kvalitetno živeti,« je izrekla čestitke za visok jubilej 
vitalni stoletnici vodja sevniške enote Doma upokojencev in 
oskrbovancev Impoljca Franja Svažič. Mnogim dobrim že-
ljam se je pridružila tudi direktorica DUO Impoljca Andreja 
Flajs, pa sevniški župan Srečko Ocvirk, predsednica OZRK 
Sevnica Breda Drenek Sotošek in še mnogi drugi. Slavljenki 
je zapel pevski zborček DUO Impoljca, z nastopom pa so raz-
veselili tudi učenci in učenke podružnične šole na Studencu. 

Nežka Žnidaršič, ki je še bistrega uma in z zanimanjem opa-
zuje dogajanje okoli sebe ter se rada spominja preteklih dni, 
pa ni najstarejša stanovalka doma – Urška Koritnik bo 18. 
oktobra praznovala 102. rojstni dan.  S. Radi 

100 let Neže Žnidaršič

Praznovanja 100. rojstnega dne Nežke Žnidaršič se je 
udeležil tudi njen 13 let mlajši brat Franc Mikolič (desno). 

skozi vaš objektiv

Tokrat rubriko izkoriščamo malo drugače, saj nam je Ja
nez Ivšič iz Krške vasi poslal nekaj posnetkov, ki pričajo 
o tem, da so imeli v prvih dneh februarja na desnem bre-
gu Krke v gosteh bobra, ki je podrl dve vrbi žalujki in se 
na eno še „podpisal“. „Hudomušno bi lahko komentiral, 
da po Sloveniji žled podira drevje, medtem ko je pri nas 
tako mirno, da bober v miru opravlja svoje delo,“ je ob 
tem še zapisal naš bralec.

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.

KOSTANJEK, ZDOLE – 25. januarja je bilo na izletniški kmeti-
ji pri Dularju v Kostanjku še posebno slovesno, saj sta zakon-
ske obljube po petdesetih letih zakona obnovila Milena in Ja
nez Černoga. Dularjevi so bili še posebno ponosni, saj je bil 
opravljen civilni in cerkveni obred ravno pri njih. Ta sobota 
pa je bila tudi pravljična zimska idila, kot pred petdesetimi 
leti, zato sta se zlatoporočenca pripeljala s kočijo, ki je bila 
presenečenje. Z velikim veseljem in ponosom ju je peljal ko-
čijaž Slavko Černelič z Zdol. Janez se je rodil leta 1940 na 

Zdolah kot prvorojenec med petimi otroki materi Angeli in 
očetu Rudiju. Po končani osnovni šoli je nadaljeval šolanje v 
Brežicah in se izučil za trgovca. Nekaj let je bil zaposlen kot 
skladiščnik v Tovarni celuloze in papirja v Krškem, upokojitev 
pa je dočakal kot vodja skladišča v Sop-u Krško. Milena se je 
rodila kot zadnja od treh otrok Žajberjevih, materi Karolini 
in očetu Alojzu iz Grabna. Po končani nižji gimnaziji na Se-
novem je šolanje nadaljevala v Ljubljani in ga tudi uspešno 
končala. Kot mlada učiteljica je prišla poučevat na Zdole in 
je stanovala pri Černogatovih, kjer je živel Janez. Preskoči-
la je iskrica ljubezni. Odločitev za skupno življenjsko pot je 
bila tako močna, da sta se 25. 1. 1964 poročila na matičnem 
uradu v Krškem. Ustvarila sta si topel dom na Zdolah in dru-
žino povečala z rojstvom dveh hčera, Alenke in Jane, danes 
pa njun dom razveseljujejo še trije vnuki, Marko, Urška in 

Andraž, ter pravnuk Jakob. 
Imata velik krog sorodnikov, 
dobrih sosedov, prijateljev in 
znancev, ki se radi vračajo, 
saj se je pri Černogovih ve-
dno dobro jedlo in pilo. Ja-
nez je dober vinogradnik in 
strasten lovec. Milena je iz-
vrstna kuharica in ljubitelji-
ca vsega lepega. Njuni priči 
so bili kar njuni mladi vnuki, 
na katere sta zelo ponosna in 
jih imata zelo rada.
 Alenka Krajnc, foto: Mar-
ko Krajnc, Miloš Kukovičič

Zlatoporočenca Černoga z Zdol

Zlatoporočenca sta se k obredu pripeljala na kočiji.

Obred zlate poroke

Se želite znebiti bolečin tudi vi?
Vabimo Vas na brezplačno demonstracijo in predstavitev tera-
pije z udarnimi valovi!
Trpite zaradi kalcinacije ramenskega obroča, ''trna v peti'', vne-
tja tetiv in mišic kolena, medenice ali hrbtenice? Kronično bo-
lečih mišičnih točk zaradi poškodb in preobremenitev?
Naše terapije z najsodobnejšim STORZ medicinskim aparatom 
so preizkušene na številnih strankah z več kot 80 % ozdravlji-
vostjo in občutnim zmanjšanjem bolečin, ki združuje fokusne 
in radialne valove, kar maksimalno poveča učinkovitost terapij!
Pokličite nas na tel: 0599 70 000, ali nas obiščite na spletni 
strani www.klinikaskylab.com, najdete nas tudi na FB naslovu: 
www.facebook.com/klinikaskylab

Savska pot 10, 
Čatež ob Savi, 8250 Brežice
Tel.: 0599 70 000, splet: www.klinikaskylab.com

PIJANA GORA - Nasmejana in dobre volje nas je na prvi fe-
bruarski dan sprejela Marija Lekše oziroma Mici, kot jo kli-
čemo vaščani. V krogu svojih sorodnikov, nečaka Bineta z 
družino in nečakinje Ivice, je praznovala 90 let, ki jih je do-
polnila 31. januarja, nato smo se z dobrimi željami prazno-
vanju pridružili še vaščani. 

Skromna, skrbna in delovna so besede, ki jo najbolj opišejo. 
V življenju ji ni bilo prizaneseno, saj je bila leta 1942 izse-
ljena v Nemčijo, kjer je preživela tri dolga leta. Pred pribli-
žno 50 leti se je iz Gorenje Lepe vasi preselila v Pijano Goro, 
kjer sta si z možem Slavkom ob napornem delu na kmetiji 
ustvarila dom. Na tekočem z dogajanjem doma in po svetu 
ter odličnim spominom ima vedno povedati kaj zanimivega 
iz obdobja druge svetovne vojne ali prigod iz njene mlado-
sti, zato čas v njeni družbi zelo hitro mine. Zdaj skrbi zanjo 
nečak Bine, da so njeni dnevi bolj sproščeni in z manj vsak-
danjih obveznosti. Za osebni praznik so jo obiskali tudi pod-
županja Ana Somrak, predsednik KS Veliki Trn Franc Lekše 
in član sveta KS Alojz Pirc. B. L.

90 let Marije Lekše

GSM: 031 806 994
Gradiška ulica 10, 8351 Straža

www.porocni-studio.si

Poročni studio

DOBOVA - Društvo invalidov občine Brežice je 8. januarja v 
domu upokojencev Dobova in Termah Paradiso Dobova orga-
niziralo srečanje za prostovoljce, športnike in ostale aktivi-
ste, ki so aktivno delovali pri izvedbi programov v letu 2013. 

Ob tej priložnosti je predsednik Društva invalidov občine 
Brežice Ivan Kostrevc ženski ekipi v pikadu in Branku Fran
cu Vidmarju za dosežene rezultate na športnem udejstvo-
vanju - uvrstitev na državno prvenstvo in osvojitev državne-
ga prvaka v namiznem tenisu ter Ljudskim pevkam Cerklje 
ob Krki za delovanje na področju ljubiteljske kulture izro-
čil priznanja za dosežke v Društvu invalidov občine Brežice 
v letu 2013. Srečanja se je udeležilo 82 prostovoljcev, špor-
tnikov in aktivistov.

Srečanje DIO Brežice
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Lari Bec, Krmelj 70/A, 

8296 Krmelj. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so
boto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. NEMIR - Na lepih prtičkih
 2. (1.) Ans. DOLENJSKI ZVOKI - Zgodbe
 3. (3.) Ans. ZREŠKA POMLAD - Dan s teboj
 4. (6.) SUHA SOLZA - Z lojtrco v kamrco
 5. (10.) Ans. TAPRAVI FALOTI - Skrivnostno dekle
 6. (7.) Ans. BISERI - Tvoja
 7. (8.) Ans. JELEN - Slavček tam v Logu
 8. (4.) Ans. LOJZETA OGOREVCA - Lojzetovih 40 glasbenih
 9. (5.) Ans. MODRIJANI - Povej
 10. (-.) Ans. STORŽIČ - Lušten par 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Kozjanski zven – Mi Kozjanci

Kupon št. 193
Glasujem za: __________________________________________
Moj predlog:  __________________________________________
Moje ime in naslov: _____________________________________
______________________________________________________

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

Slovenija bi na Evroviziji rada videla Nušo Derenda, 
nov repertoar Big Band KK, glasbeni talenti v Krškem, 
in to leta 1990. Tokrat preberite:

Odločitev je padla. Slovenija gre tudi letos na Evrovizi-
jo. Naš letošnji predstavnik bo namreč ponovno izbran 

na Emi. Svojega najljubšega 
izvajalca bodo tako s telefon-
skim glasovanjem izbrali gle-
dalci oddaje, ki bo v soboto, 
8. marca, ob 20. uri. Spomni-
mo, Ema je nazadnje potekala 
leta 2011, takrat so posavske 
barve zastopali Leeloojamais 
s skladbo Slovenka. Medtem 
pa si po anketi, ki jo je izve-
dla facebook stran spletnega 
portala evrovizija.com, Slo-
venci na Eurosongu želijo vi-
deti Nušo Derenda (na foto-

grafiji). A naša posavska rojakinja je že povedala, da 
se Eme letos ne bo udeležila, saj v tako kratkem času z 
ekipo ne morejo narediti dobre skladbe, napol pripra-
vljena pa na nastop, po njenih besedah, raje ne gre. 
Zmagovalec Eme se bo na letošnjem tekmovanju za pe-
sem Evrovizije predstavil v drugi polovici drugega pre-
dizbora, ki bo v četrtek, 8. maja.

Po uspešnem nastopu v Cankarjevem domu je 19. janu-
arja krški Big Band (na fotografiji) v Kulturnem domu 
Krško predstavil nov izbor priredb, med katerimi se je 
slišala glasba skupin Massive Attack in Radiohead ter 

avtorjev, kot so Gordon Goodwin, Tania Maria, Len
ny Kravitz, Michel Camilo, Chick Corea … Tokrat so 
bili solisti: pevka Tadeja Molan, pianist Erik Marenče, 
trobentač Dominik Krajnčan, saksofonista Bojan Zu
pančič in Lovro Ravbar, kitarist Miha Koretič, bobnar 
Janez Gabrič, tolkalist Črt Pšeničnik in trobentač De
jan Brečko, vsi pod taktirko dirigenta Aleša Suše. Velja 
omeniti še, da so Big Band KK opazili tudi češki obože-
valci skupine Depeche Mode in se projektu Depeched 
poklonili s člankom na njihovi spletni strani.

O skupini Tide, ki jo sestavljajo kitarist in pevec Ke
vin Koradin, baskitarist Matej Batelič, kitarist Matej 
Sušnik in bobnar posavskih korenin Blaž Sotošek smo 
v naši rubriki že pisali. Skupina je v novo leto vstopila 
z uspešnim singlom Love Is Gone iz četrtega albuma po 
vrsti s pomenljivim naslovom No. 4. Zasedba sicer al-
bum aktivno predstavlja po Sloveniji, 25. januarja pa 
so se prvič predstavili tudi v Švici. Velja omeniti, da so 
se fantje v skoraj desetih letih delovanja močno uve-
ljavili med slovenskim poslušalstvom, z zadnjim albu-
mom pa se vračajo v preverjen trdi zvok rocka z neko-
liko temačnimi podtoni.

„Državica Slovenija išče talente leta 1990. Ideja je pri-
šla od Sreča Miheliča, bil pa je to izredno popularen 
glasbeni festival med otroki, znan tudi pod imenom Zla-

ti sonček,“ se glasi 
zapis pod nostalgič-
nim videoposnet-
kom, ki bo posebej 
zanimiv za posavske 
glasbene nostalgi-
ke. Torej, če boste 
na spletnem porta-
lu youtube odtipkali 
besedno zvezo „Slo-

venija ima talent 1990“, si boste lahko ogledali in pri-
sluhnili, kakšni so bili glasbeni talenti leta 1990, ko so 
jih izbirali v Kulturnem domu Krško (na fotografiji). 
Brez stroge komisije, a z odlično glasbeno spremljavo 
Big Banda pod vodstvom legendarnega Mojmirja Sepe
ta. Kaj menite, kdaj so bili nastopajoči bolj talentirani?

Svoje glasbene novičke nam pošljite na glasbene.no-
vicke@posavje.info!
 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 15. februar, ob 17. uri

Geslo križanke pošljite do četrtka, 20. februarja, na na-
slov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

Pivnica APOLON, 
Dalmatinova 3, Krško

ZDRAVI IN SIJOČI LASJE
Za mnoge zaveza za zdravje zveni bolj kot zaveza do pomanjka-
nja. Biti obveščen in osveščen Vam omogoča, da sprejemate bolj 
zavestne odločitve za sebe, svojo družino in Planeta kot celote. 
Morda boste izgubili nekaj sekund svojega življenja, medtem ko 
iščete škodljive kemikalije na etiketah izdelkov. Resnica pa je, da 
so mnoge od sestavin izdelkov za osebno nego in lepoto nevarne 
industrijske kemikalije. Že stoletja so zelišča glavni vir lepotnih 
pripomočkov in v zadnjem času veliko povprašujete po naravnih 
barvah, rastlinskih barvilih in izdelkih za nego. Svoje lase muči-
mo že s prepogostim pranjem, z barvanjem, sušenjem, likanjem 
in kodranjem, vse to pa vpliva na njihov videz in na naše zdravje. 
Da bi bili lasje zdravi in sijoči, ne potrebujemo dragih preparatov. 
Uporaba nevarnih barv za lase namreč škodljivo vpliva na ledveni 
in reproduktivni del organov. Lase si lahko pobarvamo na dva nači-
na. Najlažje je, da las „ubijemo“ z amonijakom, izperemo pigment 
in ga obarvamo z „ustrezno“ kemikalijo. Naravna pot pa je, da si 
predvsem vzamemo čas za obred barvanja in si privoščimo oblogo 
iz rastlin, ki vsebujejo naravne pigmente, ki hkrati lase in lasišče 
zdravijo, hranijo in negujejo (kana, sena, amla, indigo). Res pa 
je, da ta korak omogoča le barvanje v smeri potemnitve osnovne 
barve, z zlatimi, rdečimi, rjavimi in črnimi odtenki. Poleg tega pa 
vam v HIŠI NARAVE nudimo tudi naravne barve za lase; na osnovi 
soje, ovsa, koruze, pšenice in kokosovega oreha, ki ne vsebujejo 
amonijaka, parabenov, resorcinola in silikonov. Barvanje poteka na 
klasičen način, vendar brez draženja. Organske sestavine negujejo 
vaše lasišče, odlično prekrijejo sive lase in nudijo obstojnost do 6 
tednov. Zelo pomemben je tudi notranji vnos hranil, kot so neolu-
ščeno proso, koprivna tinktura, prehransko žveplo, silicij, acai ja-
gode, vitamini B skupine ... Bodite skrbni in ljubeči do sebe in si 
enkrat tedensko okrepite lasišče, npr.: zmešajte sok 1 limone in 4 
žlice kokosove maščobe, nanesite na lasišče, pustite delovati pol 
ure, nato pa izperite in umijte z naravnim šamponom. Po nekaj-
kratnem postopku bodo Vaši lasje zdravi in sijoči. 
 Nataša Doberšek

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, 
T: +386 7 49 20 694, 

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si

Dalmatinova 3, Krško - Tel. (07) 490 23 60 - www.pivnicaapolon.com

Praznujte 
praznik 

zaljubljencev
 v Apolonu!

1. nagrada: kosilo za 3 osebe 
2. nagrada:  okusne pizze po izboru za 4 osebe 
3. nagrada:  raznovrstne testenine po izboru za 2 osebi  

Geslo 3/2014 številke: 

S CVETOM JE DAN LEPŠI
Nagrade, ki jih podarja Cvetličarna Žičkar, prejmejo:
1. nagrada: vrednostni bon v višini 25 € + presenečenje; 
Pavlina Kolan, Brežice; 2. nagrada: vrednostni bon v viši-
ni 15 € + presenečenje; Peter Kuhar, Šutna; 3. nagrada: 
vrednostni bon v višini 10 € + presenečenje; Marko Novak, 
Krško; 4. nagrada: presenečenje; Marija Butkovič, Cerklje 
ob Krki; 5. nagrada: presenečenje; Katarina Lozar, Pečje

Posavski obzornik 
tudi na spletu!



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 4, četrtek, 13. 2. 2014 21PREJELI SMO, OBVESTILA

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob 
smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč 
naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi ka
sneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletni
ci smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije Gub-
ca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, v dopisni-
štvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od ponedelj-
ka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, naslov, telefon) 
ali na elektronskem naslovu zahvale@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. ure.

OLGE VOGRIN

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 

tašče, babice, sestre, svakinje in tete

Žalujoči: vsi njeni

28. 07. 1947 - 15. 01. 2014 
z Velike Doline

Niti zbogom nisi rekla,
 tudi roke ne podala,

 smrt te vzela je prezgodaj,
 a v naših srcih boš ostala.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v najtežjih trenutkih 
stali ob strani, nam darovali cvetje, sveče, svete maše in moralno 
podporo. 
Posebna hvala urgentni službi Zdravstvenega doma Brežice, 
pogrebnim storitvam Žičkar, gospodu župniku Janezu Zdešarju za 
opravljen obred in sveto mašo, pevskemu društvu Slavček z Velike 
Doline, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Velika Dolina, Francu 
Hedlu za poslovilne besede, gospodu za zaigrano Tišino, Cvetličarni 
Colarič, Izletniški kmetiji Črpič Svetnik, kolektivu INO in Alpegel, 
maminim bivšim sodelavkam in sodelavcem Agrarie Cvetje Čatež, 
vsem sosedom, sorodnikom, sošolcem, prijateljem in znancem ter 
vsem, ki jih nismo posebno imenovali. Iskrena hvala.

JANEZA PREVEJŠKA

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega 

dragega moža, očeta, starega očeta, 
pradedka, tasta

Žalujoči: vsi njegovi

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,

in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

(S. Gregorčič)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše. Hvala 
vsem ustanovam in posameznikom, ki so prispevali materialno 
podporo, namenjeno za obnovitev potrebnih del župnijske cerkve.
Iskrena hvala Krajevni skupnosti Veliki Trn, Gasilskemu društvu 
Veliki Trn, Čebelarskemu društvu Krško, kolektivu Kostak Krško 
in Stilles Sevnica.
Posebna zahvala Obrtni zbornici Krško in njegovim stanovskim 
kolegom, ki so bili sopotniki večji del njegovega življenja.
Zahvaljujemo se tudi govornikoma g. Janku Gabriču in g. Adolfu 
Moškonu za izrečene besede slovesa, pevcem za zapete žalostinke, 
izvajalcu Tišine, g. župniku Janezu za opravljen obred in sveto 
mašo, g. Žičkarju za lepo opravljene pogrebne storitve.
Iskrena hvala tudi vsem, ki niso bili imenovani in so nam kakorkoli 
pomagali.

IVAN URBANČ

V SPOMIN
6. februarja je minilo 5 žalostnih let, odkar nas je zapustil 

naš dragi mož, ati, dedek, brat, stric in svak

iz Gržeče vasi.

Ni besed več tvojih, 
ni več stiska tvojih rok,

ostal le nate nam spomin je,
a ob spominu trpek jok.
Ne mine ura, dan in noč,

med nami vedno si navzoč,
v naših srcih ti živiš,

zato pot nas vodi tja,
kjer tihi dom le rože zdaj krasijo

in svečke ti v spomin gorijo.

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

Vsi njegovi

FRANCIJU KOTARJU

V SPOMIN

Kadar čas od nas jih loči,
so v spominu še navzoči...

nedoumljivo nam kako, zakaj,
spletajo se niti od onkraj...

16. februarja bosta minili dve leti, odkar zopet odkriva nove 
dimenzije. 

Hvala, da se ga spominjate in ohranjate njegov optimizem.

Vsi njegovi

MIRKO MIRT

V SPOMIN
12. februarja mineva žalostno leto, odkar 

nas je zapustil ljubi mož, ati in ata

iz Lončarjevega Dola.

Kako boli, ko usta govorijo in srce molči,
ko pogledi hrepenijo in želja zaihti.

Misel za teboj žaluje,
te vsak hip na pragu pričakuje ...

Hvala vsem, ki z mislijo nanj postojite ob njegovem grobu, 
prižgete svečko in ga ohranjate v lepem spominu.

Žena Nežka, sin Toni in hči Blanka z družinama

STANE ANDREJAŠ

ZAHVALA

iz Krškega

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, pradedka se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste z nami sočustvovali, nam izrekli sožalje in pokojnika 
pospremili na zadnji poti. Hvala tudi za darovano cvetje, sveče 
in druge izkazane pozornosti. Prav tako se zahvaljujemo župniku, 
govorniku in vsem ostalim sodelujočim za opravljen obred.

Vsi njegovi

Iskrena zahvala vsem, ki ste z nami sočustvovali in se na dan 
slovesa s spoštovanjem poslovili od njega.

Zahvaljujemo se za vsa pisna in ustno izrečena sožalja, stiske rok, 
darovane sveče in cvetje, lepo opravljen cerkveni obred, ganljive 
poslovilne besede obeh govornikov, čustveno zapete pesmi in 
izvedbe celotne pogrebne svečanosti. Posebej zahvala Lovski 
družini Veliki Podlog, vsem očetovim prijateljem, znancem, 
njegovim bivšim sodelavcem ter društvom in skupnostim, v 
katerih je deloval.

ANTONA BUČARJA

ZAHVALA
ob smrti dragega

Vsi njegovi

iz Krškega.

SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, pov-
zemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in 
pro storskimi možnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lah-
ko prizadeli posameznikovo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti 
opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institu-
cij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

Odziv na govor župana na 
Protestu za živali
V sredo, 15.1.2014, je na Trgu Matije Gubca v Krškem potekal miren 
shod z naslovom Protest za živali. Udeleženci shoda so želeli opozoriti 
na nestrinjanje z odločitvijo Občine Krško, da letos zamenja izvajalca 
storitev zavetišča za zapuščene živali. V prejšnjem letu je namreč sto-
ritve za Občino Krško izvajalo novo odprto zavetišče v Brežicah, ki se 
je predvsem s hitro odzivnostjo in dobrim sodelovanjem z lokalno sku-
pnostjo izkazalo kot dober partner in bi si zaslužilo zaupanje tudi v pri-
hodnje. Vendar ne. Občina Krško se je odločila drugače, izvedla javni 
poziv in izbrala drugega ponudnika, ki je bil sicer res cenejši za 3000 € 
na pavšalni letni ravni, a vendar je bistveno bolj oddaljen od krške ob-
čine, predvsem pa ima bistveno slabšo reputacijo od brežiškega zave-
tišča. Kljub vsem argumentom, ki so bili servirani Občini Krško kot ar-
gument proti njihovi slabi odločitvi, Občina Krško vztrajno odgovarja s 
samo enim argumentom: izbrali smo najcenejšega.
Na mirnem shodu je navzoče nagovoril tudi župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko. Po njegovem mnenju so obtožbe na račun Občine Krško, da 
občini ni mar za živali, neutemeljene in pretežke, saj naj bi občina na-
redila za živali tisto, kar ji nalaga zakon. Župan je očitno eden izmed 
tistih optimistov, ki verjamejo, da je zakon nad vsem in merilo za mo-
ralo. S svojo odločitvijo občina pač ni pokazala, da ji je sploh kaj mar 
za živali, saj so izbirali zavetišče na enak način, kot izbirajo ponudnika 
za dobavo WC papirja – najcenejše je najboljše. Pa vendar vsi vemo, da 
je realnost drugačna. Župan je sicer še dodal, da bi se kot občan verje-
tno odločil drugače, saj se lahko občan odloča, citiram gospoda župana, 
‘’kot mu paše’’, občina pa je zavezana zakonodaji in Zakon o javnih na-
ročilih jih zavezuje, da razpolagajo s sredstvi gospodarno, kar v slovar-
ju Občine Krško pomeni najcenejše. Očitno, tako se zdi, v zakonu piše, 
da ko postaneš župan, nisi več občan oz. ne smeš več razmišljati s svo-
jo glavo in čutiti s srcem, ker namesto tebe to dela zakonodaja. Spo-
štovani gospod župan, pojasnite mi prosim potem, zakaj na Občini Kr-
ško ne uporabljate najcenejših prenosnikov, ne pijete najcenejše kave 
in ne opazujete sveta skozi najcenejša okna? Se mi zdi, da ne. Pri vsa-
kem razpisu se morajo namreč najprej postaviti razpisni pogoji, ki ome-
jijo ponudbo. Zakaj potem v primeru javnega poziva za izbor zavetišča 
ni bilo tako? Je po vašem mnenju, gospod župan, s tem Občina Krško res 
pokazala, da ji je kaj mar za živali? 
V nadaljevanju svojega nagovora je župan dejal, da bodo izbrano za-
vetišče, ki ima v javnosti zelo slabo reputacijo, bolj nadzirali. Župan 
v tem primeru očitno več ne zaupa pravni državi, ki poskrbi, da je vse 
prav in v najlepšem redu. Od kje bo Občina Krško črpala finance za nad-
zorovanje izbranega zavetišča in kakšen ta nadzor v resnici bo, si verje-
tno še župan sam ne predstavlja. Na tem mestu pa se pojavi vprašanje, 
če bo po stroških nadzorovanja izbrano zavetišče še vedno najcenejše. 
Župan je dejal, da je želja Občine Krško, da živali na ulicah sploh ne bi 
bilo, k čemur bi lahko največ pripomogli udeleženci shoda sami. Verje-
tno se je malce nespretno izrazil, saj so ravno udeleženci shoda tisti, ki 
posvajajo živali iz zavetišč, pomagajo pri njihovih nastanitvah in pred-
vsem opozarjajo in osveščajo javnost na problematiko zapuščenih živa-
li in tisti, ki si najbolj želijo, da bi se raven zavesti prebivalcev občine 
Krško nekega dne dvignila na tisto raven, ko zapuščenih živali ne bo več. 
In Občina Krško bi jim pri tem morala pomagati. Z in brez zakonodaje, 
sploh če ima občina iste cilje, kot pravi gospod župan.
V zaključku svojega nagovora je ravno župan pozval navzoče, naj ape-
lirajo na zakonodajalca, da spremeni slab zakon o zavetiščih, saj ima-
jo sigurno to moč. Očitno imajo po njegovem mnenju občani moč, da 
spreminjajo zakone, nimajo pa moči, da spreminjajo slabe, nespame-
tne in negospodarne poteze Občine Krško, ki je ne gane niti peticija s 
1200 podpisi, ki jih je župan prejel v roke s strani DZŽP. 
Spoštovani gospod župan, upam, da imate prav in lahko občani vplivamo 
na spremembo zakonodaje. Do takrat pa vas prosim, da ste bolj skrb-
ni, gospodarni in razumski pri javnih naročilih, saj s svojimi odločitva-
mi odločate (tudi) o življenjih drugih. Miha Koretič, Krško 

Čatež je vas na desnem bregu reke Save. Čez njo je speljanih veliko 
mostov. V Sloveniji je najdaljši prav ta, ki povezuje naš kraj z bližnji-
mi Brežicami. Avtocesta ga deli na dvoje in med ljudmi slišim, da re-
čejo ‚zgornji‘ in ‚spodnji‘ Čatež. ‚Spodnji‘ se razteza tik ob reki in se 
širi proti Termam, ‚zgornji‘ je gručasto naselje nad Savo in avtoce-
sto, ob vznožju Šentviške gore. V strmini nad vasjo je bilo, pred ne-
kaj desetletji, zgrajenih precej, večinoma počitniških hišic. Nekate-
re od njih so zadnja leta stalno naseljene. Življenje na hribu je prav 
prijetno. Do tega dela Čateža vodijo lepe poti, ki so tudi v sneženih 
zimah skrbno očiščene in brez težav prevozne.
V zadnjih letih je bilo v kraju veliko postorjenega. Skoraj do vsake hiše 
pelje asfaltna pot, problemi s kanalizacijo se pospešeno rešujejo in če 
bo volja in ‚cvenk‘, bo nekoč tudi vaško središče zaživelo. Odličen re-
zultat prizadevnega dela je obnovljena nekdanja šola, ki je zdaj Dom 
krajanov s prostori Krajevne skupnosti. V njem se skozi vse leto od-
vijajo prireditve, razstave, vaje, treningi, sestanki in še več. Vse te 
dejavnosti povezujejo krajane, zato smo vsi ponosni na naš Dom kra-
janov. To je potreben in prijeten center, ki koristi vsej krajevni sku-

Naj bo že prvi vtis kar najlepši

pnosti. Domačini ga še vedno imenujejo ‚šola‘ in tujcu, ki pride na-
stopat na Čatež, težko dopovemo, katera stavba je ‚Dom krajanov‘. 
Zadrego bi z lahkoto rešili že s tem, da bi dodali napis nad vhodna 
vrata. Potem ne bi bil nihče več v zadregi.
Rada bi opozorila še na eno pomanjkljivost, ki moti predvsem nas, ki 
nismo rojeni Čatežani. O tem smo že nekajkrat razpravljali na raznih 
sestankih. Gre za to, da manjkajo oznake ulic. Na začetku vsake bi 
morala biti tabla z imenom. Obiskovalcu, ki pride prvič v naš kraj, 
težko dopovem, kako najti pot do recimo Razlagovega brega. Ves Ča-
tež ima manj kot deset ulic in menim, da table ne bi smele biti pre-
hud strošek.
Prepričana sem, da bodo pristojni mojo pobudo dobrohotno upošteva-
li in da bosta ti dve pomanjkljivosti, z malo dobre volje, hitro odpra-
vljeni. Vsem želim kar najprijetnejše bivanje v našem lepem kraju!
 Reneja Mihelič, Čatež ob Savi

Ob prejemu 26. številke časopisa Posavski obzornik smo s ponosom 
prebrali In Memoriam, pod katerega je podpisana vaša sodelavka 
Polona Brenčič, ki je bil napisan za našega generalnega direktor-
ja, lani preminulega gospoda Vladislava Deržiča. Opisana življenj-
ska pot in njegovi dosežki so v ljudeh obudili spomin, ki bo v nas ži-
vel vedno. Mnogi so se obrnili na nas z besedami, da si je zaslužil 
te vrstice. Nam je to pomenilo največ, da ste spomnili ljudi nanj 
in na njegova dela, ki so ostala za njim. Še enkrat se vam prisrčno 
zahvaljujemo za toplino, ki ste jo prižgali v nas in v ljudeh s pozor-
nim dejanjem. S spoštovanjem,
 Marjana Deržič s svojimi, Dvorce

Družina Dvoršak iz Mrzle Planine se iskreno zahvaljuje Civilni zašči-
ti občine Sevnica, še posebej g. Radu Gobcu, ki se je zavzel in or-
ganiziral sanacijo in zaščito skalnega pobočja za našo hišo. Hvala.
 Družina Dvoršak

Zahvala

Zahvala
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

CKŽ 65, KRŠKO | Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

Artiče 49, Artiče
e-pošta: anuska@5ka.eu

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

NIZKE CENE!

obzornikova oglasna mreža

Oglašujte na jumbo 
panojih in opozorite 
nase v:
- Brežicah
- Krškem
- Šentjerneju
- Sevnici (Boštanj)

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

CPB 13, Brestanica, 041/625-406, info@telsat.si, www.telsat.si

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

070 660 660
Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p.

Čistimo zaloge

na izbrane okvirje korekcijskih očal

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7

NUDIM IZPOSOJO
MOBILNE DVIŽNE
KOŠARE VIŠINE DO 12,5m,
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
PREMIKANJE PO
DELOVIŠČU.

www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net

ŠIVILJSKA POPRAVILA


MODA ZA MOČNEJŠE

Nakupovalni center 
INTERMARKET BREŽICE

Telefon: 031 312 529
Dževida Šabanović s.p., Tovarniška cesta 10, Brežice

Knjige 
iz Posavja

ZDOLE - V domu Bena Zupančiča na Zdolah je 7.februarja 
potekal občni letni zbor članov Turistično hortikulturne
ga društva Zdole. Vodstvo društva, katerega predsednik je 
Marjan Grič, je zbranim predstavilo aktivnosti in poslovne 
rezultate v preteklem letu in načrt dela za letošnje leto.

V preteklem letu so večkrat uredili in pokosili travnike in peš-
poti ter med drugim z namenom odkrivanja divjih odlagališč or-
ganizirali čistilni akciji znotraj društva. Pripravili so tudi sreča-
nje starejših krajanov in uredili prostor društva, ki je bogatejši 
za mizo in stole. Poleg navedenega so uspešno izvedli več tra-
dicionalnih prireditev, kot sta Miklavževanje in Jurjevanje na 
Zdolah. Zadovoljni so tudi z udeležbo in društveno predstavi-
tvijo na turističnem sejmu Alpe Adria v Ljubljani.
V letošnjem letu ne nameravajo zmanjšati aktivnosti, naspro-
tno, pozivajo še mlade, da se še bolj aktivirajo. Podelili so tudi 
šest priznanj za lepo urejeno okolico znotraj krajevne skupno-
sti, in sicer so jih prejeli: Vanja Resnik (Pleterje), Daniela Mo
lan (Zdole), Martin Toplišek (Ravne), Vinko Planinc (Loke), 
Marina Knez (Lopate) ter Jože in Nada Jevšnik (Kostanjek).
Sicer se društvo aktivno vključuje v širšo krajevno proble-
matiko, denimo v prizadevanja  za ureditev nepreglednega 
cestnega odseka pri vrtcu, kjer je za varnost najmlajših in 
ostalih udeležencev v prometu nujno potrebno urediti ploč-
nik ter označen prehod za pešce. Po besedah predsednika 
krajevne skupnosti Jožeta Slivška so sicer ti projekti priori-
tetni, njihova izvedba pa je žal še vprašljiva, saj gre za dr-
žavno cesto, poleg tega je morala tudi Občina Krško znatno 
znižati proračun za letošnje leto. Samo THD Zdole posluje 
pozitivno. S pripravljenostjo za delo se ne bojijo izzivov, ve-
selijo pa se tudi že prihodnjega leta, v katerem bodo pra-
znovali 20 let delovanja. Sven Mavsar

THD Zdole - optimistično 
v jubilejno leto delovanja

Na občnem zboru Turistično-hortikulturnega društva Zdole

RADEČE - 29. januarja je v prostorih Doma svetega Petra 
v Radečah potekal občni zbor Župnijske Karitas Radeče. 
Vodil ga je predsednik ŽK Radeče, župnik Miro Bergelj.

Po uvodnem pozdravu in sprejetem dnevnem redu je sledilo 
poročilo o delu v preteklem letu. Leto 2013 je bilo za ŽK Ra-
deče aktivno in pestro. Bili smo pred številnimi izzivi in nalo-
gami, kako pomagati bližnjim in pomoči potrebnim. Sledilo je 
še finančno poročilo. Po razpravi sta bili obe poročili sprejeti.
V nadaljevanju so člani ŽK za novega tajnika izvolili Mira

na Prnaverja, za no-
vega blagajnika pa 
Draga Kozinca, ki je 
nasledil Regino Pin
osa. Novi tajnik je 
predstavil načrt dela 
za letošnje leto. V 
letu 2014 bodo na-
daljevali z aktivnost-
mi in dogodki, ki so 
že utečeni iz prete-
klih let, poskušali pa 

bodo tudi z nekaterimi novimi pomagati vsem, ki so potrebni 
tako materialne kot tudi duševne in duhovne pomoči. Načrt 
dela so člani soglasno potrdili. Prisotne je pozdravil tudi prej-
šnji tajnik Roman Martinčič in vse spodbudil za delo vnaprej.   
Predsednik ŽK Radeče se je zahvalil Jožici Martinčič, ki za-
ključuje delo kot prostovoljka, za vse, kar je dobrega storila. 
Občnega zbora sta se udeležila tudi Melita Simončič iz Obči-
ne Radeče in Mihael Kunej iz KO Rdečega križa Radeče. Oba 
sta zbor pozdravila, se zahvalila za postorjeno, zaželela uspe-
šno delo v prihodnje ter izrazila željo po dobrem sodelovanju 
tudi v bodoče. Miran Prnaver

Občni zbor radeške Karitas

RADEČE - Na 142. rednem letnem občnem zboru Prosto
voljnega gasilskega društva Radeče so gasilci osrednje ga
silske organizacije v občini strnili rezultate minulega leta 
ter si začrtali nove cilje. 

Srečanje je zaznamovala predvsem podelitev naziva častni 
poveljnik Ivanu Dolancu. V 42 letih v gasilstvu je pridobil 
naziv gasilski častnik II. stopnje, sodnik gasilsko-športnih di-
sciplin in poveljnik društva, slednjo funkcijo pa je opravljal 
polnih 20 let. Na osnovi 
njegovega predanega in 
humanega dela v ope-
rativi je upravni odbor 
PGD Radeče predlagal, 
36 prisotnih članov na 
občnem zboru pa potr-
dilo, da 64-letni Dolanc 
prejme naziv častni po-
veljnik. 

Radeški gasilci so si-
cer v letu 2013 glede 
na poročilo sedanje-
ga poveljnika Franci
ja Titovška opravili 16 
intervencij, 27 gasil-
cev pa je uspešno za-
ključilo različne teča-
je in usposabljanja. Z 
ozirom na sicer razve-
seljivo dejstvo, da je v 
zadnjih letih v gasilske 
vrste stopilo precej novih, mladih in elana polnih članov, je 
kritično opomnil tudi na pomanjkljivo opremljenost z vidika 
osebne zaščitne opreme (obleka in obutev) ter pozval vod-
stvo k prizadevanju nameniti več finančnih sredstev v ta na-
men, zavedajoč se, da le ustrezno opremljen gasilec lahko 
opravlja svoje delo – pomaga v stiski. Zbrane so po podeli-
tvi priznanj in napredovanj nagovorili predsednik PGD Ra-
deče Franc Jamšek, županja občine Radeče Rafaela Pin
tarič in predsednik Gasilske zveze Radeče Rado Mrežar ter 
predstavniki 18 povabljenih društev. Miha Plevel pa se je v 
imenu novo usposobljenih gasilcev zahvalil Janezu Soncu, 
Luki Suziću in Franciju Titovšku za vztrajno vodenje in ko-
ordiniranje med vključevanjem novih članov v gasilske vr-
ste. Po uradnem delu se je srečanje radeških gasilcev za-
ključilo s pogostitvijo in druženjem.
 Doroteja Jazbec

Ivan Dolanc postal častni 
poveljnik PGD Radeče

Podelitev plakete Dolancu
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Prodam bukova drva, možna 
dostava, trosilec hlevske-
ga gnoja (hribovski, 2,8 t) in 
vino cviček. Tel.: 040 319 448

Prodam slamo v kockah. 
Tel.: 07 49 25 671

Prodam električni mlin na 
kamen s siti. Dolžina 2,2 m, 
širina 1 m. Tel.: 031 627 765

Prodamo bukova drva za 
ogrevanje različnih dolžin 
in debelin. Možna dostava 
na dom, okolica Brežic. Tel.: 
041 734 859, 040 734 353

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam rdeče vino, bizelj-
sko-sremiški okoliš. 
Tel.: 041 314 067

Prodam modro frankinjo ter 
kvalitetno belo in rdeče vino. 
Tel.: 041 983 525

Prodam cviček. 
Tel.: 041 606 829, Andrej

Prodam kole za vinograd, 
akacija, dolžine 2 m, 250 ko-
sov, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 211 964

Prodam 300 kom kostanje-
vega kalanega kolja, dolžine 
2,3 m, cena 1 €/kom. 
Tel.: 040 742 045 

Prodam kolje za vinograd in 
snežno desko za Muto. 
Tel.: 030 694 956

Prodam dve preši – starej-
šo na kamen in hidravlično 
250-litrsko. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 959 112

Prodam krompir (pakiran 
po 15 kg) in ajdovo moko 
lastne pridelave, mleto na 
kamen. Tel.: 031 573 687

ŽIVALI

Prodam 2 breji oslici z mla-
dico, staro 5 mesecev, in za-
pravljivček z vprego. 
Tel.: 041 683 261

Prodam bikca simentalca, 
težkega okoli 150 kg. 
Tel.: 031 879 391 

Prodam brejo kravo 8 mese-
cev in 2 prašiča, težka 100 
kg, iz domače reje. 
Tel. 051 422 161

Prodam telico simentalko, 
težko okoli 600 kg, brejo 6 
mesecev, pašeno v okolici 
Dobove. Tel.: 031 762 872

Prodam mlado kravo simen-
talko, dojiljo, drugič brejo, 
pašno in traktor Univerzal 
550 DTC s prednjim naklada-
čem. Tel.: 041 773 508

Prodam ovna, orehova jedr-
ca. Tel.: 07 81 89 001

Zaradi bolezni prodam več pa-
šnih govedi, telice breje, tele-
ta, krave. Tel.: 041 655 395

Prodam prašiča, težkega oko-
li 130 kg in 100 kg. Okolica 
Leskovca. Tel.: 031 334 392

Prodam prašiča, težkega 
160 kg, hranjenega z doma-
čo hrano. Cena po dogovoru. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 031 812 819

Kupim zaklanega in očišče-
nega prašiča (svinjski polo-
vici), težki do cca. 70 kg, po 
pravi ceni. Tel. 041 644 663

Prodam dva prašiča, težka 
cca. 120-145 kg, za 1,70 €/
kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Ugodno prodam prašiča, 
odojke, mesnati tip, doma-
ča kuhana hrana, možen za-
kol, in suhomesnate izdelke. 
Tel.: 031 664 286 

NEPREMIČNINE

Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov. ARS Projek-
tiranje, Anton Strniša s.p., 
Gabrovec 1a, 3241 Podplat. 
Tel.: 03 810 4182, 031 393 
560 

Projektiranje, legalizacije, 
zunanje ureditve, notranje 
opreme, prenove, novogra-
dnje. Aspo biro, Samo Voj-
ko Cerovšek s.p., Papirniška 
24, Krško. Tel.: 041 683 380, 
www.aspobiro.si

Najamem zapuščeno kmetijo 
ali kmetijsko posest v Posav-
ju. Tel.: 041 846 570

V Cerkljah ob Krki oddamo 
lepo štirisobno stanovanje. 
Tel.: 041 385 955

Prodam trosobno stanovanje 
v Radečah v 2. nadstropju. 
Tel.: 031 413 044

V Brežicah oddam v najem 
komfortno na novo opremlje-
no 2-sobno stanovanje v cen-
tru, zanesljivim najemni-
kom. Tel.: 041 502 610

Oddam v najem dvosob-
no opremljeno stanovanje 
na Cesti 4. julija v Krškem. 
Cena 260 €. Tel.: 041 933 155

V Krškem, na Vidmu, od
dam v najem 2-sobno v ce-
loti opremljeno stanovanje, 
atraktivno, vseljivo takoj. 
Tel.: 040 333 939 

V najem oddam 1,5-sobno 
stanovanje, 44 m2, delno op-
remljeno, na Vidmu – Krško. 
Tel.: 031 569 209, popoldan

Oddam opremljeno enosob-
no stanovanje na Cankarje-
vi ulici v Krškem. Vseljivo ta-
koj. Cena najema je 220 €. 
Tel.: 051 315 439 

Prodam ali zamenjam eno-
sobno stanovanje v NHM 2, 
Sevnica, 5. nadstropje brez 
dvigala, za manjšo hišo v 
centru Sevnice. 
Tel.: 041 720 260

V najem oddam enosobno 
stanovanje v Brežicah. 
Tel.: 07 49 62 476

Na Zdolah prodam travnik v 
izmeri 1,10 ha, na ravnini, 
odlična sončna lega. 
Tel.: 031 627 765

AVTOMOBILIZEM

Prodam Mitsubishi Colt 1.1, 
l. 2005, sive barve, 3 vrata, 
150.000 km, nove zimske + 
letne gume, lepo ohranjen, 
brez rje. Tel.: 041 299 420

Prodam Peugeot 206 1.6 16V, 
letnik 2003, 1. lastnica, av-
tomatska klima, abs, odlično 
ohranjen, 2.500 €. 
Tel.: 051 380 084 

mali oglasi

KMETIJSTVO

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Ga-
brje pri Dobovi 42 a, Dobova

Prodam tračni obračalnik SIP 
200, dobro ohranjen. Pro-
dam tudi 2 bali sena. 
Tel.: 041 591 354

Prodam nakladalko SIP 15 m3 

s kardanom, koruzo v zrnju 
in prašiča, težkega 180 kg. 
Tel.: 041 365 803

Prodam cepilec za drva na 
sveder. Tel.: 041 937 977

Prodam traktor Zetor 52-11, 
registriran, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 985 473

Prodam nakladalec hlevske-
ga gnoja Riko Ribnica, obra-
čalnik SIP 220, pajka SIP 230 
z vreteni, motokultivator 
Muta, kosilnico BCS 127. 
Tel.: 040 295 510

Prodam koruzo iz koruznjaka 
in prašiča, težkega okoli 170 
kg. Tel.: 07 49 67 135

Prodam koruzo v zrnju ali 
mleto, možna dostava, in 
menjam poni kobilico za 
ovce. Tel.: 051 499 355

Prodam slamo v kockah. 
Tel.: 031 394 657

Prodam okrogle bale sena, 
slamo v kockah ter mešana 
razsekana drva. Možna do-
stava, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 469 140

Prodam seno v kockah 300 
kom, cena 0,12 €/kg, in drva 
gaber-breza. Ugodno. 
Tel.: 031 306 645

Prodam 200 oglatih slamna-
tih bal. Tel.: 031 698 469 

Prodam seno v okroglih ba-
lah in močvirsko travo za na-
stilj. Tel.: 041 706 496 

Prodam velike okrogle bale 
sena, koze srnaste pasme ter 
varnostni lok za traktor. 
Tel.: 041 782 366

Prodam večjo količino sila-
žnih bal v okolici Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodam 7 silažnih bal prve 
košnje, ugodno. Tel.: 031 573 
849, 07 49 72 402

Prodam suho seno in otavo v 
okroglih balah. 
Tel.: 041 446 254

Prodam 10 kom okroglih si-
lažnih bal. Tel.: 031 304 436

Prodam 150 kockastih bal 
sena, cena 2,50 €/bala. 
Tel.: 041 900 824 

Prodam bukova drva, ceplje-
na na meter. Možen razrez in 
dostava. Tel.: 031 895 748

Prodam suha drva, možna 
dostava na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., 
Rožno 26, Brestanica

Prodam bukova in akacijeva 
drva, zelo ugodno. 
Tel.: 051 423 092 

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
• p.p. 288, 8270 Krško
• na Info točki v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 13. ure, sre.: zaprto)
• po e-pošti:
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781

Za objavo v naslednji številki morajo 
biti oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure). 
Cena objave malega oglasa za fizične 
osebe do 15 besed znaša 6,50 €, vsa-
ka nadaljnja beseda 0,60 €, za okvir 
pa 3,70 €. Cena objave malega oglasa 
za pravne osebe do 15 besed znaša 
13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 1,20 €, 
za okvir pa 7,40 €. Cene vsebujejo DDV.

Za resničnost in verodostojnost ob-
javljenih oglasov odgovarja naročnik.

Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje dela (storitev), zaposlovanja in množičnega odkupa - prodaje, ne objavljamo, 
razen, če je naročnik registriran za opravljanje te dejavnosti (zaradi preprečevanja dela in zaposlovanja na črno).

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:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas, B. osnovni oglas v okvirju

NAROČILO MALEGA OGLASA

Popusti se ne seštevajo!

Pripravite vaš avto za zimo.  Privoščite mu najboljše!

Akumulatorji Banner
Vzamemo tudi vaš star akumulator.

Euro Avto Nova d.o.o.,  C. 4. julija 85, Krško (nasproti Petrola na Vidmu)
Tel. :  041 732 966,  w w w.euroavtonova.s i

KUPON - 25 %


za nakup novega akumulatorja

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 

Odkup poškodovanih
in celih vozil,

lahko z okvaro motorja,
traktorjev in druge

kmetijske mehanizacije.
Gotovina takoj.

Šentjanž 59, Šentjanž

GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki



Prodamo izločeno svinjo, 
okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730 

Prodam tri 120 kg prašiče, 
dva bikca in odojke. 
Tel.: 041 784 230

Prodam 3 odojke, težke 30-
40 kg, okolica Cerkelj ob 
Krki. Tel.: 030 642 265

Prodam prašiče, težke od 
100 do 120 kg, in izločeno 
plemensko svinjo. 
Tel.: 041 219 522

Kupim odojke, mesnate pa-
sme, težke 20-25 kg. 
Tel.: 031 593 535

Prodam prašiče, težke okoli 
100-120 kg, hranjene z doma-
čo hrano (Dobova). Cena po 
dogovoru. Tel.: 041 243 497

Prodam 2 svinji, težki do 130 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Ugodno prodam težko telico 
simentalko, brejo v 9. mese-
cu, in izločene svinje za za-
kol. Tel.: 031 751 324

Prodam 4 prašiče, težke 40-
45 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 852 119

Prodam 2 prašiča, težka 50 
kg in 70 kg. Tel.: 041 717 664

Prodam prašiča, težkega 100 
kg, možen zakol, in pšenično 
slamo v kockah. 
Tel.: 031 843 282

Prodam pujske, težke 25-30 
kg, primerne za zakol ali na-
daljnjo rejo. Tel.: 041 288 330

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-
stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje

Prodam plemenske kunce pa-
sme orjak, lahko tudi samice 
z mladiči. Tel.: 051 358 306 

RAZNO

Prodam harmoniko Hohner 
4-glasno, 120 basov, 12 regi-
strov, s kovčkom. 
Tel.: 031 305 512

V okolici Krškega nudimo 
brezplačno uporabo stanova-
nja mlajši upokojenki v zame-
no za pomoč na domu. Tel.: 
041 359 828, 041 296 652 

Prodam voziček Pikolo in jaj-
ček za 50 €. Tel.: 031 734 288

Agregat za enofazni tok me
njam za vino ali €. 
Tel.: 031 471 617

Prodam 1000 l PVC cisterno 
za vodo na paleti. 
Tel.: 051 350 630

Ugodno prodam ostrešje in 
kritino Bramac, okrog 2500 
kom, od hiše, stare 16 let. 
Tel.: 031 751 324

Sem starejša gospa, brez 
obveznosti. Iščem osebo ali 
družino za pomoč v gospo-
dinjstvu in na manjši kmeti-
ji. Tel.: 07 49 70 226

Podjetje Avilera d.o.o., Ce-
sta Dolomitskega odreda 10, 
Ljubljana zaposli komercia-
liste zaradi povečanega ob-
sega dela v telefonskem stu-
diu v Krškem. Zaželjeni tudi 
upokojenci. Tel.: 040 723 686 

Izvajam inštrukcije sloven-
ščine in zgodovine ter dijake 
pripravljam na maturo. Prav 
tako lektoriram diplomske in 
druge vrste nalog. Preplet, 
Nataša Jenuš s.p., Mostec 
38, Dobova. Tel.: 068 135 505

STIKI

Ženitvene, zanimive, razno-
vrstne ponudbe od vsepo-
vsod. Tel.: 031 836 378, 03 
57 26 319, Leopold Orešnik 
s.p., Dolenja vas 85, Prebold

46-letni iščem resno žensko 
z Dolenjske ali Posavja za 
skupno življenje na svojem 
domu. Lahko pa po dogovo-
ru. Tel.: 051 226 678

58-letni lažji invalid išče re-
sno žensko za skupno življe-
nje. Tel.: 070 210 773

Sem upokojenec, star 61 let, 
želim spoznati žensko za re-
sno zvezo in skupno življe-
nje. Tel.: 070 359 030

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča cenjenim 
strankam, da bo prodaja

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

 belih kilogramskih 
piščancev, rjavih ter 

grahastih jarkic
- 3. marca pri Mirt Alojzu 
na Gmajni 28, Raka ter

- 4. marca na Kajuhovi 3, Senovo 
Enodnevni beli piščanci pa se 

dobijo vsak četrtek. Telefon: 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 
spoštovanim strankam, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev, rjavih, 

grahastih in črnih mladih jarkic
v sredo, 26. februarja. 

Vsak delavnik so na voljo dnevno 
sveža kokošja jajca.

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

obvešča cenjene stranke, 
da bodo v prodaji

beli kilogramski piščanci,
rjave in grahaste jarkice

v sredo, 26. februarja.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 
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Zanutovih se marsikdo spo-
mni kot zavzetih vaditeljev 
psov v pasji šoli Kinološke-
ga društva Brežice, kjer že 
od 90-ih let vodita tečaje, 
ali pa tega, da ju s prevezo 
na očeh, belo palico in psom 
vodnikom srečujemo na po-
savskih ulicah. V zadnjem de-
setletju sta oba opravila šte-
vilna strokovna usposabljanja 
doma in v tujini, zato danes 
spadata med bolj izkušene 
na področju šolanja psov vo-
dnikov pri nas. Delujeta kot 
inštruktorja šolanih psov, 
Matjaž je tudi sodnik, med-
narodni sodnik in inštruktor 
reševalnih psov ter tudi pre-
davatelj kinološke tematike 
za področje dela z reševalni-
mi psi. Pogovarjali smo se na 
njihovem domu, kjer imajo 
trenutno tri pasje družinske 
člane, v duhu sožitja z žival-
mi pa vzgajata tudi njunega 
osnovnošolca Tevža, ki se že 
tudi sam rad s kužki spreha-
ja po okolici.

Zanutova je jeseni sodelova-
la na simpoziju Uvidim, na 
katerem je predstavila refe-
rat o praktičnih vidikih, s ka-
terimi se vsakodnevno sreču-
jejo slepe osebe. Kot pravi, 
je bilo ostalim udeležencem, 
ki se s problematiko slepih 
ukvarjajo bolj teoretično, 
zanimivo predvsem zato, ker 
so govorili o vseh segmentih 
življenja slepih. »Pes vodnik 
slepo osebo dejansko pelje 
skozi življenje,« pravi Zanu-
tova. Ob tem še doda: »Mo-
rajo pa biti ti psi absolutno 
poslušni, strpni, morajo zna-
ti prinašati stvari. Niti ostali 
ljudje, niti psi, niti muce, nič 
jih ne sme zmotiti v okolju. 
V sistemu šolanja psa je to 
največ, kar lahko dosežeš.« 
Z veseljem se spominja psič-
ke Hexi, ki je k njim prišla iz 
Varaždina: »Ta psička je bila 
neverjetna, bila je že karak-
terno namenjena za to funk-
cijo. Ko je odšla, sva obe de-
set dni jokali. Bili sva zelo 

povezani. Na srečo je dobi-
la dober dom v Izoli.«

Večinoma so za šolanje pri-
merni labradorci, predvsem 
psičke, stare 10 do 12 mese-
cev. V praksi je primernega 
psa težko najti. Pse, ki jih šo-
lata, dobita pri vzrediteljih na 
Hrvaškem, saj ugotavljata, da 
je v Sloveniji premajhna izbi-
ra primernih psov. Ti morajo 
imeti rodovnik in biti popol-
noma zdravi, pomemben pa 
je tudi karakter psa. Ob pre-
vzemu psa opravijo prve te-
ste, ki že pokažejo, če je ta 
primeren, saj so ti psi do te-
daj ves čas preživeli v pesjaku 
in je že hoja po stopnicah za 
njih zelo stresna. Pri psu po-
močniku, ki ga šolajo za gibal-
no ovirane osebe, je zelo po-
membno, da pes rad pobira in 
prinaša stvari. Psa šolata okoli 
deset mesecev, čeprav Zavod 
za zdravstveno zavarovanje 
RS, ki je lastnik psa vodnika 
in plača njegovo šolanje, pri-

zna stroške le za šest mesecev. 
Vendar Zanutova poudarja, da 
je v tem času nemogoče izšo-
lati psa tako, da ne bo težav, 
ko bo izveden prenos psa na 
slepo osebo. 

Prve mesece šolanja poteka 
splošna socializacija psa. Ta 
se privaja zunanjemu okolju, 
sprejema prva povelja, nato 
se izogiba različnim oviram in 
tik pred zaključkom šolanja se 
pripravljenost potrdi s spreho-
di vaditelja s prevezo po me-
stu. Vaditelj s psom mora pred 
komisijo opraviti izpit A, nato 
vaditelj približno en mesec 
ravnanja s psom uči slepo ose-
bo in sledi še izpit B. »Šolava 
ga do tiste točke, ko psu ni po-
trebno nič več govoriti. Ko ču-
timo, da je čas, da pes gre,«  
pojasni Zanutova. Sicer pa mo-
rajo invalidne osebe, med nji-
mi tudi gibalno ovirane, same 
zbrati sredstva za vzgojo psa 
pomočnika, saj ga zavaroval-
nica ne priznava kot tehnič-
ni pripomoček. V tujini imajo 
pse pomočnike tudi diabeti-
ki in otroci avtisti, saj psi na 
otroke zelo blagodejno vpliva-
jo. V Sloveniji je bil do sedaj s 
pomočjo donatorskih sredstev 
za potrebe diabetika izšolan le 
en pes. Zanutova trenutno šo-
lata labradorko Missy za tetra-
plegika Martina Kerina iz Ve-

51-letni Vladimir Veršec, ki 
ima v lasti tudi jugoslovan-
ski mladinski državni rekord 
v hitri hoji na 20 km, se je 
s to atletsko disciplino začel 
ukvarjati dokaj pozno, šele 
pri 18 letih. „Ko sem hodil v 
srednjo šolo v Ljubljani, sem 
bil član AK Velenje. Pa še to 
čisto naključno, saj je v štu-
dentskem naselju stanoval 
tudi Bogdan Makovšek iz Ve-
lenja, ki je bil takrat najbolj-
ši jugoslovanski mladinec v 
hitri hoji. Enkrat sva se čisto 
po naključju srečala na Ro-
žniku in mi je svetoval, naj 
poizkusim s hitro hojo. In sem 
takoj osvojil tehniko. Makov-
šek je bil nad mojo hitro hojo 
tako navdušen, da me je kar 
takoj prijavil na atletski po-
kal Slovenije, ki je bil potem 
naslednji vikend v Mariboru. 
Tekmoval sem na 10 km in bil 
kar takoj brez opomina četrti 
med 12 udeleženci. Od takrat 
pa je šla moja pot dokaj str-
mo navzgor. Bil sem celo kan-
didat za OI v Barceloni 1992. 
S hitro hojo sem res začel po-
zno, vendar so v meni videli 
potencial, ker sem imel po-
sebno tehniko, za katero so 
celo trdili, da je najboljša v 
Jugoslaviji,“ se začetkov spo-
minja Veršec. Vendar pa so se 
njegove olimpijske sanje hi-
tro razblinile, saj je kasneje 
zamenjal službo in ni več mo-
gel usklajevati dela in špor-
ta. Tako ni treniral in tekmo-
val v hitri hoji dolgih 17 let 
oz. dokler ni spet začel na-
stopati kot veteran. Zaveda 
se, da je za sabo pustil naj-
boljša leta ...

Do danes se je udeležil pribli-
žno 20 velikih tekmovanj v hi-
tri hoji. Med največjimi uspe-
hi lahko izpostavimo 2. mesto 
na veteranskem SP v Lahtiju 
leta 2009 in prav tako 2. me-
sto na veteranskem EP v Lju-
bljani leto prej. Lani je na-
stopil tudi na avstrijskem 
članskem prvenstvu v hitri 
hoji na 50 kilometrov in osvo-
jil 2. mesto. „Športni komen-
tatorji delajo veliko napako, 
ko govorijo o maratonu kot 
o najtežji atletski disciplini, 
medtem pa pozabljajo, da je 
najdaljša in najtežja olimpij-
ska disciplina hitra hoja na 50 
km,“ pravi Veršec in dodaja, 
da je hitra hoja primerna tudi 
za poznejša leta, saj je bla-
godejna za sklepe in miši-
ce. Hitro hojo zelo priporoča 
predvsem ljudem, ki so malo 
težji po kilogramih, saj je za 
zmanjšanje telesne teže ve-
liko primernejša kot pa tek. 
Sicer pa pri hitri hoji tako re-
koč ni poškodb, celo naspro-
tno, hitra hoja ima zdravilne 
učinke. „Ko imam probleme s 

sklepi, mi nekaj tednov hitre 
hoje vse pozdravi.“ 

V Sloveniji je trenutno pribli-
žno 15 veteranov v hitri hoji, 
najuspešnejši pa je zagotovo 
zamejski Slovenec Fabio Ru
zzier, ki je tudi najzaslužnej-
ši, da se v zadnjih letih slo-
venska hitra hoja počasi spet 
prebuja. V Kopru namreč vodi 
šolo hitre hoje, v kateri delu-
je tudi Veršec, ki pravi: „Če 
bi se v Posavju, tudi med sta-
rejšimi, v prihodnosti pokazal 
določen interes glede hitre 
hoje, sem seveda pripravljen 
sodelovati in učiti osnov te 
atletske discipline.“ Letos 
posavskega „hitrohodca“, ki 
je tudi član ŠD Bizeljsko in 
Smučarskega kluba Sloven-
ska Bistrica, preko katerega 
otroke uči osnov smučanja, 
večkrat tudi v Avstriji, čaka-
jo še nastopi na dvoranskem 
SP, EP na prostem in balkan-
skem prvenstvu, kjer bo svojo 
bero medalj z največjih tek-
movanj zagotovo še povečal.
 Rok Retelj

Hoja na 50 km težja od maratona 

Vladimir Veršec na čelu „hitrohodcev“ (foto: osebni arhiv)

Ko te pes pelje skozi življenje
BREŽICE – Alenka Sunčič Zanut in Matjaž Zanut velik del svojega časa posvečata šolanju psov. Od leta 
2005 sta izšolala enajst psičk vodnic, ki so vsakodnevno v pomoč slepim osebam. Trenutno šolata psič
ko Missy za pomoč tetraplegiku Martinu Kerinu iz Velikega Podloga. Poleg tega pa se ukvarjata tudi z re
ševalnimi psi in sodelujeta pri različnih reševalnih akcijah. 

Matjaž in Alenka s psičko Missy

KLASIČNO ALI SODOBNO 

V FEBRUARJU 

Akcija velja od 1. 2. do 28. 2. 2014.

-40% 

by lagea.com 

na brežiški obvoznici, Mladinska c. 15
telefon: 07 49 94 760; GSM: 051 418 318; e-pošta: poslovalnica.brezice1@lip-bled.si 
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Dnevna soba TREND v februarju

- 10 %

alples

www.gorenje.si

O P R E M A  V A Š E G A  D O M A

Popust tudi za 
ostale programe!

PROIZVEDENO V SLOVENIJI

Slika je simbolična.

NOVO v prodajnem programu

Vrhunska kvaliteta, sveže in sodobne oblike z možnostjo individualnih prilagoditev po barvah in dimenzijah, 
kvalitetni materiali in detajli z dobro izvedenimi stiki med elementi, vogali in sedalno površino z ergonomijo 
formalnega in neformalnega sedenja. To so argumenti, ki govorijo v prid te kolekcije! 

Vabljeni k ogledu razstavljenih modelov!

Za naročila 
v februarju:   
Inovativne sedežne garaniture ŽAKELJ ŽIRI!

likega Podloga, vendar nakupa 
psa in tudi šolanja zavaroval-
nica ne krije, zato se sredstva 
zbirajo tudi s pomočjo krške-
ga Rdečega križa, kjer je od-
prt poseben račun.

Zanutova ugotavlja, da v do-
mačem okolju, tudi v Breži-
cah, nimamo ustrezne infra-
strukture, ki bi omogočala 
lažje življenje slepim in gi-
balno oviranim osebam na in-
validskih vozičkih. Pravi, da 
je bila v Brežicah, ko se je 
sprehajala s psom s preve-
zo na očeh kot slepa oseba, 
že večkrat skoraj povožena, 
saj so prehodi za pešce sla-
bo postavljeni in da so Bre-
žice tudi eno redkih mest, ki 
nima zvočnih signalov na pre-
hodih za pešce. Težava je tudi 
v tem, da so avtomobili ve-
dno tišji in ljudje večkrat par-
kirajo na prehodih za pešce. S 
še večjimi težavami pa se sre-
čujejo gibalno ovirane osebe 
na invalidskem vozičku, saj so 

prisiljene v vožnjo po cesti in 
jim je dostop zaradi stopnic in 
ostalih ovir marsikam praktič-
no onemogočen. Psi pomoč-
niki naj bi pomagali invalidu 
tudi v trgovini, pa v trgovine 
običajno ne smejo. V skladu z 
zakonodajo pa lahko gredo v 
javne ustanove, npr. v bolni-
šnice, lekarne, kjer pa imata 
tudi Zanutova večinoma pozi-
tivne izkušnje.

Skrbi ju tudi brezbrižen odnos 
posameznikov do slepih oseb. 
Zato se Alenka in Matjaž v 
sodelovanju z Medobčinskim 
društvom slepih in slabovidnih 
iz Novega mesta rada odzove-
ta povabilu šol, kamor prideta 
skupaj s psom in otroke oza-
veščata o sobivanju s slepimi. 
Veliko jima pomeni tudi delo 
z reševalnimi psi in konkretne 
reševalne akcije, saj kot pra-
vi Zanutova, če rešiš v svojem 
življenju eno življenje, si ve-
liko naredil.
 Polona Brenčič

NOVA VAS OB SOTLI – Hitra hoja kot športna disciplina ima v samostojni Slove
niji zelo skromno zgodovino. Po osamosvojitvi je skoraj popolnoma zamrla, 
potekala so samo še veteranska državna prvenstva, podmladka ni bilo. Vseeno 
veseli dejstvo, da v Posavju, točneje v Novi vasi ob Sotli, živi Vladimir Veršec, 
lastnik 11 slovenskih državnih rekordov v različnih kategorijah veteranov.


