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KOSTANJEVICA NA KRKI – Z včerajšnjo pepelnično sredo smo iz norčavega pustnega časa vstopili v 
resnobni postni čas. Po tradiciji je bilo v teh dneh najbolj živahno v pustnih središčih, kakršno je tudi 
Kostanjevica na Krki, kjer na pustni ponedeljek potekajo edinstvene volitve vsakoletnega predsednika 
tamkajšnjega Prforcenhausa. Letos so bile še posebej zanimive, saj se prvi izbrani kandidat ni omehčal, 
tako da so morali izbiro ponoviti, drugi izbranec pa je kljub sprva kar silovitemu odporu (na fotografiji) 
kmalu popustil in se pustil okronati. Več o pustnih prireditvah v Posavju, tako kostanjeviški Šelmariji 
kot dobovskem Fašjenku in sevniškem Pustinovem, lahko preberete na strani 18. Ali je pustnim šemam 
le uspelo pregnati zimo, bomo še videli, morda pa so jo vsaj spravile k razmisleku, da bi se za letos 
vendarle poslovila.  Foto: Peter Pavlovič

Oblast prevzele maškare

Bo regija ostala enotna?
Če je bil Svet regije Posavje 4. februarja na redni 
seji soglasen okoli vseh predlogov, ki se tičejo 
pripomb na prometno strategijo, sodelovanja 
v Svetu za vode savskega bazena in ostalega, 
pa bodo morale občine v prihodnjih dneh 
položiti karte na mizo in dodatno razjasniti svoja 
pričakovanja glede črpanja evropskih sredstev za 
lokalni razvoj.

 Stran 3

Gibalno nadarjeni, 
a ne dovolj vztrajni
Posavski osnovno- in srednješolci so med telesno 
najzmogljivejšimi v Sloveniji. Tako kaže raziskava 
lanskega testiranja za športnovzgojni karton. Še 
vedno pa bi se lahko gibali več, pravijo športni 
strokovnjaki in pedagogi ter s prstom kažejo tudi 
na starše, ki imajo pri tem veliko odgovornost.

 Stran 5

Kulturno delovanje je plemenito

- 5% 




*Ob predložitvi kupona, priznamo popust
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Koliko dijakov 
bo spet šlo drugam?

Tudi če bi vsi posavski devetošolci in devetošolke 
želeli nadaljevati šolanje v domači regiji, zanje v 
Posavju ob že tako ne zelo raznoliki ponudbi ni 
dovolj vpisnih mest v srednjih šolah. Šolniki že 
nekaj let opozarjajo na odliv dijakov v sosednje 
regije, v Ljubljani pa so za ta opozorila gluhi. 

 Strani 16, 17

Letošnji proračun bo nižji
Podražili komunalne storitve

AVTOSERVIS ZVONKO TUHTAR S.P.

NAJBOLJE OCENJENI FIAT SERVIS 
V SLOVENIJI V LETU 2014 

POOBLAŠČENI FIAT IN FIAT PROFESSIONAL SERVIS

www.fiat-tuhtar.si
fiat.tuhtar@siol.net

Tel.: 07 814 43 46
Mob.: 051 642 544

NAJDETE NAS NA LOKACIJI OREHOVO 89A, SEVNICA

petek, 13.03.2015 ob 15:00 uri
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povedali so - O aferi v Banki Slovenije

Marjan Kurnik, Sevnica: Zgolj na podlagi 
poročanja medijev je težko soditi o nepravil-
nostih. Sem za konzervativno ocenjevanje po-
slovanja. Če bi sodil po tem, se mi ne zdi, da 
je prišlo do nepravilnosti, saj zaupam v stro-
ko. Me pa moti, da ljudje z zgolj enciklopedič-
nim znanjem o bančništvu že kar v naprej ob-

sojajo guvernerja. Četudi bodo ugotovljene nepravilnosti, se 
bojim, da bo vse pometeno pod preprogo, kar bo zelo slabo.

Vladka Kežman, Brežice: Glede na očitke 
menim, da so se nepravilnosti tako v Banki 
Slovenije kot v DUTB in bankah nasploh kar 
nakopičile. Izbris podrejenih obveznosti sa-
niranih bank na podlagi zahteve iz Bruslja 
ni sprejemljiv. Vse nečedne posle je potreb-
no razkriti in ugotoviti krivce. Če se to ne bo 

zgodilo, bo vlada izgubila še tisto zaupanje državljanov, koli-
kor ga še ima, saj je obljubljala razkritje vseh nepravilnosti.

Mirjana Marinčič, Leskovec: Ne verjamem 
najbolj, da bodo strukture, ki so na oblasti 
ali blizu nje, imele toliko moči in poguma, da 
bodo odkrile kopreno, ki je nad Banko Slove-
nije. Sodni mlini bodo - ker v pravico in nje-
no moč pa le verjamem - počasi mleli in se 
bo afera zaključila enkrat kasneje, ko bomo 

nanjo že pozabili, nekje na Evropskem sodišču. Oškodovancem 
bo pripadala odškodnina, ki jo bomo plačali davkoplačevalci.

RADEČE - 3. februarja je v prostorih sejne sobe občinske 
uprave Občine Radeče potekala 5. redna seja tamkajšnjega 
občinskega sveta, na kateri je bila osrednja tema razprava 
o predlogu proračuna za leto 2015. 

Temeljni akt, po katerem občina lahko deluje, je že na januarski 
občinski seji predstavila finančnica Marta Ašič, nato so o njem 
razpravljali posamezni odbori, na februarski seji pa je potekala 
splošna razprava. »Proračun je naravnan sanacijsko,« je uvodo-
ma dejal na seji župan Tomaž Režun ter nadaljeval, da bodo v le-
tošnjem letu zaključeni projekti, ki so v izvajanju. Eden izmed teh 
je tudi projekt Posavska špajza, v okviru katerega bo do konca av-
gusta urejena tržnica na Starograjski ulici v Radečah. V razpravi 
je Marija Imperl dejala, da bi si v odboru za gospodarstvo žele-
li, da bi bil letošnji proračun bolj razvojno naravnan, da so javni 
zavodi s tem proračunom doživeli občutno zmanjšanje sredstev, 
a se kljub temu strinjajo z njim. Rafaela Pintarič je menila, da 
predlog proračuna vsebuje glavne in osnovne vsebine ter doda-
la, da je proračun »živ organizem in se lahko spreminja«. Rado 
Mrežar je opozoril na potrebo po obnovi športnih objektov na 
Jagnjenici. »Potrebno se je že pogovarjati o varnosti otrok,« je še 
dodal. Miran Prnaver je menil, da je proračun realno zastavljen.

Višina letošnjega proračuna Občine Radeče na prihodkovni stra-
ni znaša 5 milijonov 206 tisoč evrov, načrtujejo pa za 5 milijonov 
96 tisoč evrov odhodkov.  S. Radi

KOSTANJEVICA NA KRKI – Za danes, 19. februarja, je ponovno 
sklicana 2. redna seja občinskega sveta občine Kostanjevica na 
Krki, tokrat jo sklicuje župan Ladko Petretič. Na dnevnem redu 
je ponovno glasovanje o s strani župana zadržanih sklepih, ki so 
bili sprejeti na 2. izredni seji 29. decembra 2014 – kot smo že 
poročali, gre za ustanovitev petčlanske delovne komisije za pre-
gled izvedenih postopkov glede vračila vlaganj v javno telekomu-
nikacijsko omrežje in določitev nalog komisije, kar je zahtevala 
skupina sedmih svetnikov. Odločali bodo tudi o izdaji soglasja k 
ponovnemu imenovanju Martina Brataniča za direktorja Regio-
nalne razvojne agencije Posavje, pa tudi o predlogu odloka o ob-
činskem proračunu za leto 2015, ki ima predvidenih 2.368.059 
evrov prihodkov in 2.468.840 evrov odhodkov, s čimer je za več 
kot milijon evrov nižji od lani realiziranega proračuna. »V letu 
2015 so sredstva omejena, zato velikih finančnih projektov v 
proračunu ni in jih na kratko lahko strnemo v nekaj alinejah: do-
končanje obnove vodovodov, izgradnja avtobusne postaje pri ZP 
Kostanjevica, ureditev občinske sejne sobe in arhiva, ureditev tu-
ristične informacijske pisarne na novi lokaciji, novogradnja javne 
poti Kočarija – Velike Vodenice, obnova javnih poti po programu, 
ki ga sprejme občinski svet, priprava zemljišča za ureditev špor-
tnega igrišča za mali nogomet na Oštrcu, ureditev treh ekoloških 
otokov, pridobivanje dokumentacije za kanalizacijski sistem Pre-
kopa in Črneča vas, postopki za spremembo veljavnega OPN-a, 
obnova fekalne kanalizacije na cesti Globočice – Slinovce, nujna 
dela na strehi in sanitarijah zdravstvene postaje, obnova strehe 
na Ulici talcev 20 in glede na finančne zmožnosti obnova nepro-
fitnega stanovanja na Resljevi cesti 3,« je občinska uprava zapi-
sala v obrazložitvi predloga proračuna. Občinski svetniki naj bi 
se na seji seznanili še s primopredajnim zapisnikom med novo-
izvoljenim in bivšim županom. P. P.

Danes seja vendarle bo?

Sanacijsko naravnan proračun

Kot je razložil vodja občinske-
ga oddelka za proračun in fi-
nance Aleksander Denžič, 
znašajo predvideni prihodki 
proračuna za leto 2015 pribli-
žno 24.550.000 evrov, predvi-

deni odhodki pa skupaj z raču-
nom financiranja ter računom 
finančnih terjatev in naložb 
27.270.000 evrov. Predviden 
je tudi najem kredita v višini 
900.000 evrov. Rezultat je pri-
manjkljaj v višini 2.034.000 
evrov, ki se med drugim po-
krije iz ocenjenega namen-
skega presežka prihodkov iz 
2014, iz naslova okoljskih da-
jatev ter ocenjenega presež-
ka krajevnih skupnosti. Župan 
Ivan Molan je s pomočjo gra-
fov in tabel predstavil števil-
ke letošnjega proračuna. Dejal 
je, da je to že njegov 11. pro-
račun, katerega sestava je bila 
do sedaj najzahtevnejša, saj se 
je prvič zgodilo, da se je prora-
čun zmanjšal, želja in predlo-
gov pa je bilo za kar 10 milijo-
nov evrov več od razpoložljivih 
sredstev. Za investicije bo letos 
namenjenih manj sredstev, in 
sicer 11.291.000 evrov oz. 42 
% sredstev proračuna. Glavne 
investicije bodo letos obnova 
in gradnja OŠ Cerklje ob Krki, 
urejanje obrtne cone, uredi-
tev zahodne fasade Brežic, ko-
tlovnica v OŠ Velika Dolina ter 
razširitve v gradu Brežice in na 
pokopališču Brežice, poleg teh 
pa se bodo zaključile že začete 
investicije, in sicer Hidravlične 
izboljšave vodovodnega siste-
ma, pločniki Župelevec, Dobo-
va, Bukošek, športno igrišče 
pri OŠ Dobova, obnova več-
namenskih domov Bizeljsko 
in Artiče ter obnova mostu 
preko potoka Močnik. Občina 
tudi tokrat ni pozabila na svo-
je občane, saj jim bo z različni-
mi transferji olajšala življenje 
in delo. Tako bo med drugim 
namenila sredstva za dodatno 
denarno pomoč družinam ob 
rojstvu otroka, štipendije štu-
dentom znotraj Posavske šti-
pendijske sheme, dodatne 
enkratne denarne pomoči in 

Letošnji proračun bo nižji
BREŽICE – Brežiški občinski svetniki so 12. februarja na 4. redni seji, ki se bo nadaljevala 23. februarja, iz-
glasovali, da je predlog proračuna občine Brežice za leto 2015 primeren za javno obravnavo. Poleg tega so 
potrdili nove cene programov vrtca in sprejeli nekaj kadrovskih zadev.

računalniško opismenjevanje 
za starejše, subvencionirala bo 
podjetja in zasebnike ter dru-
štva in ostale nevladne organi-
zacije. Kot je še omenil župan 
Molan, bodo letos odplača-
li 966.000 evrov dolga, kar 
pomeni, da bodo ob 900.000 
evrov kredita na koncu leta 
dolg na občana celo zmanjšali. 
Brežiška občina je z 250 evrov 
na prebivalca še vedno med 
manj zadolženimi občinami v 
Sloveniji.

ZORČIČ: OBČINA BO 
PREŽIVELA

V razpravi, ki je sledila, so sve-
tniki v večini pohvalili sesta-
vljen proračun, obenem pa 
menili, da bi se dalo do njego-
vega drugega branja še mar-
sikaj spremeniti in pridobiti 
na prihodkovni strani. Tako je 
mag. Andrej Vizjak (SDS) de-
jal, naj se ministrico za oko-
lje in prostor opomni na njeno 
obljubo, da bo poskrbela, da 
se dobrih 400.000 evrov sred-
stev t. i. jedrske rente, kolikor 
se je občini zmanjšala, vrne. 
Igor Zorčič (SMC) je prepri-
čan, da bo občina kljub zniža-
nju proračuna preživela. Mari-
jan Žibert (ROK) je pripomnil, 
da so tudi v tem proračunu ne-
kateri kraji favorizirani, drugi 
pa zapostavljeni. Katja Čanžar 
(SDS) pa je predlagala, naj se 
zaradi zmanjšanja sredstev za 
financiranje društev za dobrih 
pet odstotkov do naslednjega 
branja proračuna spremeni na 
zadnji seji sprejeti sklep, in si-
cer da se društvom, ki delujejo 
v javnem interesu, 100-odsto-

tno oprosti najemnina v ob-
činskih prostorih. Svetniki so 
nato potrdili predlog odloka o 
proračunu in ga poslali v jav-
no obravnavo do 27. februar-
ja. Sprejet je bil še sklep o za-
časnem financiranju Občine 
Brežice za obdobje april–junij 
2015, ki bo veljal do potrditve 
proračuna občine za leto 2015.

NOVE CENE PROGRAMOV 
VRTCA

Svetniki so sprejeli nove cene 
programov predšolske vzgoje 
v vrtcih brežiške občine, ki so 
se spremenile zaradi uskladi-
tve s finančnimi načrti vrtcev 
za novo leto. Po novem bo cena 
za 1. starostno obdobje za od-
stotek nižja, cena programa za 
2. starostno obdobje bo viš-
ja za 4 % ter cena programa v 
kombiniranih oddelkih in od-
delkih za 3–4-letne otroke viš-
ja za 5 %. Svetniki so izglaso-
vali še dva amandmaja. Prvi, 

ki ga je predlagala svetniška 
skupina SMC, k sklepu o do-
ločitvi cen programov pred-
šolske vzgoje v vrtcih staršem 
z reševanjem prvega stano-
vanjskega problema za prvega 
otroka dodatno znižuje plačilo 
vrtca za en dohodkovni razred. 
Drugi amandma – predlagal ga 
je Jure Pezdirc (Lista Sonce) 

– pa staršem otrok, ki so raz-
porejeni v 2., 3. in 4. plačni ra-
zred ter imajo v vrtec vključe-
nega le enega otroka, dodatno 
zniža plačilo za 4 (2. starostno 
obdobje) oz. 5 % (kombinira-
ni oddelki in oddelki 3–4 let). 
Nove cene stopijo v veljavo 1. 
marca 2015.

Na področju kadrovskih in 
mandatnih zadev so svetni-
ki dali soglasje k imenovanju 
Martina Brataniča za direk-
torja zavoda Regionalna ra-
zvojna agencija Posavje, za 
koordinatorico za enake mo-
žnosti žensk in moških v ob-
čini Brežice je bila imenovana 
Antonija Zaniuk, sprejet je bil 
sklep o razrešitvi in imenova-
nju predstavnikov ustanovite-
lja v Svet javnega zavoda Za-
vod za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice, svetniki so 
imenovali tudi člane Komisije 
za spremljanje položaja rom-
ske skupnosti v občini Brežice, 

to pa so: Darko Udovič, Peter 
Dirnbek, Benjamin Kodrič 
(predstavniki občinskega sve-
ta), Drago Butara (predstav-
nik KS Cerklje ob Krki), Bran-
ko Blaževič (predstavnik 
občinske uprave) ter Iztok in 
Polonca Kosec (predstavnika 
romske skupnosti).
 Rok Retelj

Občino Brežice in občinske svetnike je 10. februarja član ob-
činskega sveta občine Brežice Ivan Sušin obvestil o svojem od-
stopu s funkcije občinskega svetnika, s čimer mu je tudi prene-
hal mandat. Ker je svetnik odstopil prej kot v šestih mesecih 
od potrditve mandata, Zakon o lokalnih volitvah določa, da bo 
potrebno izvesti nadomestne volitve v volilni enoti, kjer je bil 
svetnik izvoljen, torej v 4. VE. 
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KRADE POGLEDE.

Nova ŠKODA Fabia z vpadljivim dizajnom.

AVTOLINE KRŠKO d.o.o., Bohoričeva 10, Krško, tel.: 07 490 21 20

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,4-4,8 l/100 km in 88-110 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov 
(NOx): 0,0115-0,0538x1011 g/km, trdi delci: 0,00-0,00023 g/km, število delcev: 0,02-7,50. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10  in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  
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KRADE POGLEDE.

Nova ŠKODA Fabia z vpadljivim dizajnom.

AVTOLINE KRŠKO d.o.o., Bohoričeva 10, Krško, tel.: 07 490 21 20

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 3,4-4,8 l/100 km in 88-110 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih oksidov 
(NOx): 0,0115-0,0538x1011 g/km, trdi delci: 0,00-0,00023 g/km, število delcev: 0,02-7,50. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunan-
jega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10  in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  

Občinska svetnika Miran Prnaver in Helena Bregar Šramel

Aleksander Denžič
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PEUGEOT 2008

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,9 l/100 km. Izpuh CO2: 114 g/km. Emisijska stopnja: EURO 5. Vrednost specifi čne 
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0418 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 (Active 1,2 PureTech 60 kW) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV 
in vključenim bonusom Peugeot Financiranje je 13.535 EUR; mesečni obrok je 146 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 02. 02. 2015 znaša 7,9 % in se spremeni, če 
se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,5 %; fi nancirana vrednost 9.475 EUR; skupni znesek za plačilo 15.984 EUR; stranka v 
primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 4 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 60.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje 
pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

- Kovinska barva 
- Avtomatska klimatska naprava 
- Parkirni senzorji zadaj

www.peugeot.si

ŽE ZA 13.535 €*

PEUGEOT 2008 
Active 1,2 PureTech

PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59

PSC PAIC.indd   2 2/6/15   10:21 AM

BREŽICE – 11. februar je – v skladu s številkami v datumu – 
evropski dan številke 112. Iz brežiškega Centra za obveščanje 
so nam ob tej priložnosti sporočili, da so v letu 2014 zabele-
žili skupno 678 izrednih dogodkov. Od tega je bilo največ teh-

ničnih intervencij - 128,  118 je bilo nesreč v 
cestnem prometu, prav tako pa je bilo v 104 
primerih potrebno intervenirati zaradi požarov 
na objektih. Glede na pretekla leta se je zmanj-
šalo število požarov v naravi, je pojasnila vodja 
brežiške izpostave Uprave za zaščito in reševa-
nje RS Zdenka Močnik (na fotografiji) Največ 

intervencij enot za zaščito in reševanje je bilo v dopoldanskem 
času - 314, v popoldanskem času so posredovali 279-krat, v 
nočnem času pa 85-krat. Med meseci je bil najbolj obremenjen 
september, v katerem je bilo 97 intervencij, predvsem zaradi 
obsežnih poplav. Največ izrednih dogodkov se je zgodilo v ob-
čini Krško - 325, sledi občina Brežice s 175, občina Sevnica s 
153 in občina Kostanjevica na Krki s 25 izrednimi dogodki. »V 
letu 2014 smo na številko 112 prejeli 30.457 klicev.  S številke 
112 smo opravili 11.722 klicev, skupaj je bilo tako opravljenih 
42.179 klicev,« je statistiko za lansko leto še strnila Močnikova.
 P. P.

Svetnice in svetniki so spreje-
li tudi letni program gospodar-
skih javnih služb za območje 
občine ter potrdili povišanje 
cen za oskrbo s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje komu-
nalne in padavinske vode, zbi-
ranje komunalnih in bioloških 
odpadkov ter njihovo obdela-
vo. Višina mesečne položnice 
za gospodinjstva, priključena 
na javno vodovodno in kana-
lizacijsko omrežje, ob upošte-
vanju subvencije občine gospo-
dinjstvom v višini 89 % (cca 
4,45 €/4-člansko gospodinj-
stvo) bo višja v povprečju za 6 
% (od 1 do 3 €/mesec). Od me-
seca marca dalje bosta omre-
žnina in cena izvajanja storitev 
na položnici prikazani ločeno, 
prav tako pa bo od prihodnje-
ga meseca dalje osnova za za-
računavanje stroška zbiranja 
in obdelave ter prefakturiranja 
stroška odlaganja komunalnih 
odpadkov na regijski center 
CeROD število stalno prijavlje-
nih oseb v posameznem gospo-
dinjstvu, za posamezno osebo 
pa znaša obračunska osnova 
40 litrov odpadkov/mesec. Na 

Lani manj požarov v naravi

Podražili komunalne storitve
KRŠKO - 5. februarja je krški občinski svet na 3. redni seji sprejel dvoletni proračun občine. Prihodki so v 
letošnjem letu ocenjeni na 36,6 milijona (mio) evrov (€) in v prihodnjem letu na 37 mio €, medtem ko so 
odhodki tako v letošnjem kot naslednjem letu načrtovani v višini 31,9 mio €.

isti osnovi se bo obračunaval 
ta strošek tudi za nosilce de-
javnosti in počitniške objekte 
ter druge objekte za občasno 
uporabo, medtem ko za večje 
gospodarske subjekte ostaja v 
dosedanji obliki. 

Med obravnavanimi in spreje-
timi točkami dnevnega reda sta 
bila tudi plana razvoja vzdrže-
vanja občinskih cest v obdobju 
let 2015-2018 in 2016-2019 
ter osnutek Odloka o zagotovi-
tvi sredstev v letošnjem in pri-
hodnjem letu za odpravo po-
sledic poplav v letih 2010 in 
2014. Letos je za vzdrževanje 
cest predvidenih 685.000 €, 
v prihodnjem letu pa sto tisoč 
evrov več, medtem ko bo za od-
pravo posledic poplav iz naslo-
va interventnih sredstev obči-
ne letos namenjenih 274.000 
€, drugo leto pa 157.000 €. 
Medtem ko so lani sanirali 
plaz na Trški Gori, Reštanju, 
ki ga bodo dokončali še v leto-
šnjem letu, zgradili most na Ar-
meškem in sanirali plaza v Po-
dulcah in Vrhuljah, bodo letos 
iz proračunske rezerve sanira-

li plaz na Libni, Čelah, pri Jelši 
na Bohorju in zaključili dela na 
sanaciji plazu v Volovniku ter 
sanirali več poškodovanih as-
faltnih muld po različnih kra-
jih po občini. 

Med obravnavanim točkami 
naj omenimo še točko volitve 
in imenovanja, v sklopu katere 
so svetniki dali soglasji na ime-
novanje Franca Češnovarja z 
Rake za direktorja Centra za 
podjetništvo in turizem Krško, 
zanj je glasovalo 19 svetnikov, 
osem pa imenovanju nasproto-
valo, ter Martina Brataniča iz 
Brežic za direktorja Regional-
ne razvojne agencije Posavje, 
ki mu je dalo podporo vseh 27 
udeleženih svetnikov. V Uprav-
ni odbor Sklada za financiranje 
razgradnje NEK in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz NEK 
so za članico imenovali Mate-
jo Zupan z Zdol, Boštjana Pir-
ca iz Krškega za predstavnika 
občinskega sveta v Svet jav-
nega zavoda LEAD (Lokalna 
energetska agencija za Dolenj-
sko, Posavje in Belo krajino), 
Davorina Nagliča iz Leskovca 

pri Krškem v Svet za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prome-
tu, v Svet za sobivanje v občini 
Krško pa Jožico Repše, Robi-
ja Brajdiča st., Ano Somrak, 
Tamaro Vonta in Morana Jur-
koviča.
 Bojana Mavsar 

Svet regije je najprej potrdil 
pripombe na predlog Strategi-
je razvoja prometa v RS in po-
oblastil RRA Posavje, da uve-
ljavlja zapisano na pristojnem 
Ministrstvu za infrastruktu-
ro. Predvsem je zelo pomanj-
kljiva obravnava regijske pro-
blematike v omenjeni državni 
strategiji, kot da bi se država 
držala le državnega nivoja, ki 
ji omogoča črpanje kohezij-
skih sredstev in ne konkre-
tnih ukrepov, ki bi dejansko 
razvojno reševali problema-
tiko prometa na lokalnem ni-
voju. Tako so, po uskladitvi z 
vodstvi občin, iz RRA opozori-
li, da v strategijo ni vključenih 
cela vrsta že zasnovanih in v 
državnih prostorskih načr-
tih predvidenih prometnih re-
šitev, kot npr., da v dokumentu 
sploh ni omenjeno nadaljeva-
nje in dokončanje državnega 
prostorskega načrta za pro-
jekt 3. razvojne osi oz. njene-
ga osrednjega dela, nikjer niso 
zajeti letališče Cerklje ob Krki, 
Feniks, izven nivojsko križanje 
v bližini naselja Zgornji Lenart 
v brežiški občini (kjer bo tekla 
medmestna povezava), ni kon-
kretnih vstopnih in izstopnih 
točk v smislu mejnih preho-
dov, ni poudarjena pomemb-
nost vzpostavitve lokalnega 
kolesarskega omrežja, prav 
tako manjka opredelitev peš 
prometa ipd. Država, po mne-
nju regijskega vodstva, pro-
metnega omrežja v strategiji 

Bo denar za podeželje razdelil Posavje?
KRŠKO - Na 62. redni seji Sveta regije Posavje, ki jo je vodil predsedujoči krški župan mag. Miran Stanko, so prisotni župan Franjo Debelak, Tomaž Režun, 
kostanjeviška direktorica občinske uprave Judita Lajkovič, Ivan Molan, Srečko Ocvirk in vodstvo RRA Posavje razpravljali o prometni usmeritvi Posavja, vključitvi 
v Svet za vode, odstopu predsednika odbora za HE na Spodnji Savi, župan Molan pa je v točki razno omenil možnost samostojnega črpanja sredstev CLLD (t.im. lo-
kalni razvoj, ki ga vodi skupnost oz. Community-Led Local Development).

ne obravnava kot celovit pro-
metni sistem, ki bi omogočal 
skladni razvoj države. 

Svet regije je obravnaval tudi 
predlog za sodelovanje pri 
ustanovitvi Sveta za vode v 

Savskem bazenu in obravnaval 
dosedanje in nadaljnje sodelo-
vanje z Mednarodno komisijo 
za Savski bazen oz. Internatio-
nal Sava River Basin Commis-
sion. Do tega sodelovanja so 
se župani opredelili pozitiv-
no, pobudo je že pred časom 
prevzela občina Sevnica, ki je 
z omenjeno komisijo že ime-
la pozitivne izkušnje. V pred-
zadnji točki 62. redne seje pa 
so obravnavali predlog pred-
sednika Nika Galeše o za-
ključku svojega mandata v od-

boru za HE na Spodnji Savi in 
sklenili, da bodo omenjeni od-
bor oz. komisijo, ki naj bi ce-
lovito bdela nad problematiko 
spodnje Save in njenega sobi-
vanja z elektrarnami, podprli 
tudi v prihodnje in osvežili na-

loge, strategije in sestavo tega 
organa. 

BO ŠEL VSAK PO SVOJE?

Na prvi pogled nepričakova-
no pa je pod točko razno zavr-
šalo, ko je brežiški župan Ivan 
Molan postavil vprašanje o 
prihodnji razdelitvi razvojnih 
sredstev CLLD v prihajajoči fi-
nančni perspektivi in se vpra-
šal o obstoju Lokalne akcijske 
skupine Posavje znotraj regije 
ter nakazal možnost, da bi šle 

občine v ustanavljanje svojih 
LAS-ov. Krški župan je pozval 
k podrobnejši seznanitvi s pri-
stopom CLLD in razmisleku o 
tem, da regijsko delovanje na-
vsezadnje omogoča tudi majh-
nim občinam, da enakopravne-
je sodelujejo pri črpanju.

Pravzaprav pa so bili takšni 
pomisleki le vprašanje časa. 
Vsem, ki smo spremljali ra-
zvojne premike Evrope na po-
dročju podeželja, nastajajoči 
nacionalni Program za razvoj 
podeželja in Operativni pro-
gram za izvajanje Evropske 
kohezijske politike, je bilo ja-
sno, da bodo občine slej ko 
prej spoznale, da so bile z no-
vimi načrti prikrajšane za ne-
kaj pomembnih virov sredstev, 
s katerimi so izvajale velike in-
vesticije. Ukrep Obnova in ra-
zvoj vasi, ukrep Ohranjanje in 
izboljševanje dediščine pode-
želja, Program regij – našte-
to je bilo prej vir precejšnjih 
sredstev, potem pa sta država 
in Evropa naredili premike v 
novo smer z idejo „gradili smo 
dovolj, sedaj pa je treba zgraje-
nim in obnovljenim objektom 
dati vsebine“. Evropa in država 
sta v smislu vsebin prepoznali 
pomen pristopa LEADER, t.im. 
pristopa od spodaj navzgor, ki 
ga že od leta 2008 izvaja Lo-
kalna akcijska skupina Posav-
je. Šlo je za na prvi pogled maj-
hen denar, saj ta pristop ni bil 
namenjen velikim investici-

jam, temveč vsebini, nov pro-
gram CLLD pa naj bi bil tako 
samo nadgradnja že obstoje-
čega. Izvajanje pristopa Lea-
der sicer ni bilo povsem ideal-
no ne na nacionalnem nivoju 
ne na regionalnem nivoju, a 
izbrani projekti in preko 100 
posavskih partnerjev je uspelo 
uresničiti pristop manjših jav-
no-zasebnih partnerstev. 

Sedaj, ko je drugje zmanjkalo 
virov, so mnogi pomislili, da 
država ponuja CLLD kot vir fi-
nanciranja obnov večnamen-
skih domov, čistilnih naprav 
ipd. A pristop CLLD, ki bo čr-
pal iz treh evropskih skladov, 
nikakor ne more biti nadome-
stek prej omenjenih ukrepov, 
saj je že po svoji definiciji na 
evropski ravni namenjen vse-
binskemu povezovanju in so-
delovanju in ne individualno 
usmerjenim investicijam po-
sameznih občin. 

Če pogledamo trenutna pred-
videvanja, bi bil LAS Posavje, 
ki združuje člane iz vseh po-
savskih občin, kot predhodnik 
pristopa CLLD upravičen do 
črpanja nekaj več kot 2,5 mi-
lijona evrov sredstev. Zane-

marljiv znesek, ko gre za večje 
investicije, a velik za manj-
še projekte, ki bi vznikali po 
celot nem Posavju. V kolikor bi 
velike občine, ki so tudi članice 
LAS in imajo v upravnem od-
boru svoje predstavnike, ki bi 
morali do podrobnosti pozna-
ti zaveze pristopa Leader, že-
lele ustanavljati svoje akcijske 
skupine za črpanje sredstev, bi 
se zgodilo vsaj dvoje: prvič - tri 
manjše posavske občine, ki ni-
majo niti 10.000 prebivalcev, 
ne bi mogle sodelovati pri čr-
panju, a bi ravno tem že maj-
hen denar prišel zelo prav, in 
drugo, velike občine bi, realno 
gledano, dobile precej manj 
sredstev, kot jih najbrž priča-
kujejo, ker bi zastopale intere-
se omejenega področja.  

Če naj bi se kaj naučili iz pristo-
pov Leader in CLLD, je to po-
vezovanje in razumevanje par-
tnerskega sodelovanja. Zato je 
toliko bolj vprašljivo razmišlja-
ti, da bi bili v prihodnosti rav-
no ti pristopi, ki so se jim za-
radi nižjih sredstev prej mnogi 
posmehovali, vir drobljenja že 
tako majhne regije.

 Maruša Mavsar

Sevniški župan Srečko Ocvirk, brežiški župan Ivan Molan in 
direktorica kostanjeviške občinske uprave Judita Lajkovič
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FEJ GA BODI! - Brežiški policisti so 12. 2. zvečer 58-letnemu 
moškemu prepovedali približevanje ženi, saj jo je pretepel, pri 
tem poškodoval in ji grozil z ubojem. Kot so ugotovili v razgo-
voru z žrtvijo, slednja že dalj časa trpi moževo psihično in fi-
zično nasilje, vendar zaradi strahu pred njim do sedaj ni upa-
la poiskati pomoči. 

PADEL POD KOLO TRAKTORJA - Krški policisti so obravna-
vali nesrečo, ki se je zgodila 4. 2. na dvorišču stanovanjske hiše 
na Senovem, kjer je 72-letni moški pri vzvratni vožnji nesreč-
no padel s traktorja pod kolo kmetijskega stroja, ki ga je po-
vozilo. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe in bil prepe-
ljan v novomeško bolnišnico.

NESREČA S POBEGOM - 10. 2. je 37-letni voznik osebnega 
vozila okoli 13. ure pri Raki zapeljal na nasprotni vozni pas in 
trčil v vozilo 62-letne voznice, zatem pa odpeljal z mesta ne-
sreče. Pobeglega voznika so policisti izsledili na Zalokah in 
ugotovili, da vozi neregistrirano vozilo in tudi pod vplivom 
alkohola, saj je imel v litru izdihanega zraka 0,52 mg alkoho-
la. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško do-
voljenje, izdali plačilni nalog v znesku 1.620 € ter podelili 16 
kazenskih točk.

ODKLONIL STROKOVNI PREGLED - Krški policisti so v noči 
na 15. 2. v Krškem ustavili voznika osebnega avtomobila, ki 
med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom. 46-letnemu kr-
šitelju so odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je v litru izdi-
hanega zraka pokazal 0,64 mg alkohola (1,33 g/kg), a se ta ni 
strinjal z rezultatom, prav tako pa je odklonil strokovni pre-
gled. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali, zaradi kršitev izda-
li plačilni nalog in spisali obdolžilni predlog. 

OTROK PADEL V JAŠEK - 18. 2. je okoli 8. ure zjutraj v sevni-
škem naselju Heroja Maroka na pločniku pred vrtcem Ciciban 
otrok padel v tri metre globok kanalizacijski jašek. Otroka je 
s pomočjo lestve rešil delavec Komunale Sevnica. Otroka so 
oskrbeli v tamkajšnjem zdravstvenem domu, nakar je bil pre-
peljan v celjsko bolnišnico. 

KRVOLOČNI PSI - 11. 2. so nekaj po 10. uri dopoldan v kraju 
Šutna podivjani psi na kmetiji pokončali kar šest ovac in kozo. 
 Zbrala: B. M.

Metka Resnik, Sremič: Otroci preživijo preveč 
časa za računalnikom in so premalo aktivni. Bila 
sem začudena, ko je zapadel sneg, pa ni bilo ni-
kjer nikogar. Včasih je bilo za nas sankanje pra-
vo veselje. Športnih društev je dovolj, a starši so 
obremenjeni s službami, ne morejo otrok vozi-
ti na aktivnosti. Ampak to se vedno obrestuje. V 

bodoče bo neaktivnost otrok postal zelo pereč problem.

Mojca Ogorelc, Dobova: Otroci, mladostniki in 
tudi odrasli se danes premalo gibamo. Mlade bi 
morali bolj spodbujati k večji telesni dejavnosti, 
bolj kakovostnemu preživljanju prostega časa in 
zdravemu življenjskemu slogu. Najpomembnej-
šo vlogo pri tem imata družina in šola. Dobro bi 
bilo izdelati neke smernice za spodbujanje na-

črtne telesne dejavnosti in jih potem tudi izvajati.

Bernarda Janc, Studenec: Otroci se na splošno 
premalo gibajo. Preveč časa jim vzame seden-
je za računalnikom in pred televizijo. Starši bi 
jih morali spodbujati, da bi se ukvarjali s špor-
tom, bili več v naravi, se sprehajali, hodili plavat, 
smučat itd. V naši družini se ukvarjamo s špor-
tom, kolikor dopušča čas. Ker imamo vinograd, 

največ prostega časa izkoristimo za delo v njem.

Romana Tomše, Račja vas: Definitivno se da-
nes gibljejo manj, kot smo se mi. Jaz se ne spo-
mnim, da bi v otroštvu sedela pred televizijo, 
računalnikov in mobitelov ni bilo, čas smo pre-
življali zunaj, v naravi. Če želim pri obeh svo-
jih otrocih doseči, da gresta ven, jima moram 
to ukazati, žal je treba pri tem tudi malo prisi-

le. Za razvoj otroka je zagotovo dobro, da je čim več v gibanju.

Šolarji v tem tednu uživajo zimske počitnice, nekaj 
odraslih pa smo povprašali, ali se po njihovem mnenju 
otroci danes dovolj gibajo in ukvarjajo s športom ali jim 
preveč časa vzamejo TV, računalniki, mobiteli … Kako bi 
jih morali spodbuditi h gibanju in stiku z naravo?

anketa

Otroci in gibanje

Že kot otrok ste radi risali …
Odkar pomnim, sta moja naj-
bolj zvesta prijatelja svinčnik 
in papir. Že zelo zgodaj sem 
začel čečkati prav povsod - po 
zvezkih, knjigah, tudi šolskih, 
po stenah stanovanjskih hiš 
… Spominjam se, koliko raz-
burjenja sem povzročil še kot 
paglavec, ko sem na steno so-
sednje hiše načečkal: Ne plju-
vajte na tla, spomnite se po-
plav Niagare! No, pri enajstih 
letih pa sem dobil na jugoslo-
vanskih pionirskih igrah za 
svojo risbo priznanje Zlata pa-
leta. To so bili nepozabni časi.
 
Posebna anekdota je pove-
zana z vašim rojstvom.
Mislim, da sem eden redkih, ki 
sem se rodil v Radečah. Oče in 
mati sta se pozno vrnila s so-
botnega plesa in nista uspela 
oditi v porodnišnico, zato je 
oče preko balkona stanovanja 
v bloku obesil brisačo. To je bil 
znak, da se začenja porod, za 
babico, ki je živela v bližini. Ta-
koj je prišla in kmalu sem pri-
jokal na svet. 

Imate zato radi tudi glasbo?
Morda, le kdo bi vedel? Glas-
ba je moja spremljevalka že od 
najzgodnejših otroških let. Pri 
petih letih sem začel igrati vi-
olino, ki me spremlja na mojih 
poteh še dandanes. Pred sed-
mimi leti pa sem bil eden od 
pobudnikov ustanovitve go-
dalnega orkestra Strunikat, ki 
ga vodi Maja Glavač, brez kate-
re v orkestru ne bi bilo kvali-
tete, kot jo imamo. Z glasbo so 
povezani tudi moji trije sino-
vi - Sergej je trobentač, Bojan 
je saksofonist in lanskoletni 
Prešernov študentski nagra-
jenec, Demian pa je nekaj časa 
igral violino v Strunikatu. Ži-
vljenja brez glasbe si torej ne 
znam predstavljati, kot si ga 
ne predstavljam brez barv in 
čopiča ter slikarskega platna. 
Živim pa tudi za oder. 

Lahko rečeva, da vse od svo-
jega rojstva živite za ume-
tnost?
Živim zanjo in uživam v njej. Z 
njo mi je prijetno, nikoli dolgo-
časno. Poleg glasbenega in li-
kovnega izražanja pa me je že 
zgodaj začela zanimati še gle-
dališka umetnost. Kot osnov-
nošolec sem se priključil ra-
deški gledališki skupini, ki jo 
je takrat vodil izjemen men-
tor Janez Pešec, sin pokojnega 
Ivana Pešca, ki je bil velik lju-
bitelj kulture in gledališča. Na-
stopal sem v otroških in mla-
dinskih igrah, kasneje pa sem 
ob ustanovitvi Gledališkega 
društva Radeče izdelal logotip 
društva ter prevzel oblikova-
nje plakatov in gledaliških li-
stov, letakov, vstopnic in scen. 
Seveda pa sem še naprej na-
stopal tudi kot igralec.

K sodelovanju vas je povabi-
lo tudi Društvo Trg Sevnica ... 

To so bili zlati časi, ki so se pri-
čeli s pripravo scene za gleda-
liško predstavo Miklova Zala, 
in režiser Sinjo Jezernik mi je 
nato zaupal še glavno vlogo. 
Bil sem Mirko, Zalin bodoči 
mož, zaradi katerega pa je mo-
rala lepa Zala v turško ujetni-
štvo, saj se je vame zagledalo 
še drugo dekle, ki je iz ljubosu-
mnosti želelo preprečiti poro-
ko. Z gledališko skupino sev-
niškega društva Trg sem nato 

sodeloval še v gledališkem 
spektaklu Deseti brat, nato pa 
sem se sam lotil režije pred-
stave Rokovnjači ter k sodelo-
vanju povabil še Moški pevski 
zbor Papirničar Jagnjenica, ra-
deško folklorno skupino Bru-
sači in godalni orkester Stru-
nikat. Še danes pa sem vesel, 
da je celotno glasbeno opre-
mo za uprizoritev Rokovnja-
čev napisal priznani slovenski 
skladatelj in tedanji profesor 
na Akademiji za glasbo v Lju-
bljani Tomaž Habe.

V kateri gledališki vlogi ste 
si najbolj všeč?
Rad sem Ivan Cankar, ker je 
v njegovih tekstih nekaj ve-
ličastnega, brezčasnega. Ce-
nim ga kot pisatelja, misleca, 
domoljuba. Dal je ogromno za 
to naše ljubo slovenstvo, zato 
sem z velikim veseljem spre-
jel ponudbo že omenjenega 
režiserja in se prvič predsta-
vil v vlogi Ivana Cankarja pred 
nekaj leti v sevniški kultur-
ni dvorani v predstavi Velikih 
pet. Sedaj igram tega velikega 
mojstra pisane besede že v več 
različicah in vse so pri občin-
stvu z navdušenjem sprejete. 

Kdaj se je začela vaša pot 
ilustratorja?
Z ilustracijami sem se začel 
ukvarjati, ko sem bil zaposlen 
v radeški papirnici. Nekega dne 
je prišel urednik revije Zdrav-
je, ki je iskal nekoga, ki bi znal 

narisati marjetico. Ko je videl 
mojo risbo, me je povabil k so-
delovanju. Danes je za menoj 
že več kot 160 likovnih oprem 
knjig, šolskih učbenikov za de-
vetletko, s Tomažem Habetom 
pa sva skupaj ustvarjala knjigo, 
ki je čudovit priročnik za pou-
čevanje v glasbeni pripravnici. 
Zadnja leta pa se bolj posve-
čam otroški ilustraciji v slika-
nicah, saj je otroški svet domi-
šljijsko zelo bogat. Morda jim 

želim na ta način podariti del-
ček sebe, saj sem želel posta-
ti vzgojitelj, a v tistem letu, ko 
sem zaključeval osnovno šolo 
in se odločal za poklic, fantov 
še niso sprejemali na srednjo 
vzgojiteljsko šolo. 

Lotili ste se tudi poslikave 
sakralnega objekta …
Ta želja se mi je uresničila, ko 
so na Šmarčni na novo zgradili 
cerkev. Za poslikavo notranjo-
sti cerkve, ki so jo domačini po-
stavili po drugi svetovni vojni v 
spomin na težke čase izgnan-
stva, sem porabil okoli tisoč de-
lovnih ur, a o tem, koliko ener-
gije in razmišljanja je bilo pred 
tem, pa raje ne bom govoril. Na 
svoj končni izdelek sem pono-
sen in vesel, da sem s pomočjo 
krajank in krajanov Šmarčne 
uresničil svojo željo. Hvaležen 
sem jim za njihovo zaupanje.

Imeli ste tudi nekaj razstav.
Ko sem bil mlajši, sem imel kar 
veliko razstav, samostojnih in 
skupinskih, a še vedno se zelo 
rad spominjam svoje prve. Ver-
jetno drži rek, da prve ne po-
zabiš nikoli. No, ta je bila ob 
zaključku moje osemletke v 
mojih rodnih Radečah, zadnja 
pa v Galeriji Ana v Sevnici. Spo-
minjam se, da je bila ta sevni-
ška razstava zelo dobro obiska-
na. Naslovil sem jo Vse, kar je 
skrivnostno in lepo, je poveza-
no z žensko. Takšen naslov sem 
izbral, ker je bila ženska nosil-

ni likovni element kompozicije. 
Za nameček pa je zlatarka Ta-
deja Traven slike obogatila še 
s štirinajstkaratnim zlatom in 
kristali Swarovsky. Takrat sem 
se predstavil kot slikar in kot 
glasbenik, saj sem zaigral tudi 
na violino z godalnim orke-
strom Strunikat, ki je bil glas-
beni gost na otvoritvi.  

Pred nekaj meseci ste do-
mače ognjišče zamenjali za 
prijetno obmorsko mestece 
Piran, zakaj?
Odšel sem zaradi posla in se 
nato v to majhno obmorsko 
mesto s prekrasnim Tartini-
jevim trgom in bogato zgodo-
vino ter živahnim kulturnim 
utripom enostavno zaljubil. V 
Piranu imam svoj atelje, v ka-
terem lahko v miru ustvarjam. 
Pridružil sem se tudi gledali-
škemu društvu Cuker teater 
Portorož in v lanskem novem-
bru sem že igral v novi gleda-
liški predstavi Slike po dolini 
Šentflorjanski, v marcu pa bi 
želel, da bi se z njo predstavili 
še v Radečah. Zelo dober odziv 
je v februarju doživela tudi lut-
kovna pravljica z naslovom O 
sončku, ki ne more spati, s ka-
tero smo nastopali v piranski 
mestni knjižnici. Pod njo sem 
se podpisal kot režiser in po 
predstavi so otroci v delavni-
ci pod mojim vodstvom izde-
lali vsak svoj sonček, zvezdico 
ali pa oblaček. Kot prostovo-
ljec sodelujem tudi s Centrom 
za usposabljanje Elvire Vato-
vec Strunjan. To je zavod, v ka-
terem so otroci in mladostniki 
z lažjo, zmerno in težjo motnjo 
v duševnem razvoju. Poslikal 
sem šolo, občasno pa vodim 
tudi likovne delavnice. Zame 
je to posebna izkušnja, saj so 
ti otroci izredno iskreni. 

Primorska vas je prevzela, 
ampak še vedno se radi vra-
čate v Radeče …
Radeče ostajajo moj rojstni 
kraj in moj dom. Tukaj prebi-
vajo moji prijatelji in znanci, 
starši in moja starejša sestra. 
Še vedno se rad udeležim ka-
terega izmed kulturnih dogod-
kov, zaigram na violino v go-
dalnem orkestru. Radeče so 
kraj, kjer sem pustil veliko ne-
vidnih in vidnih sledi, ki pa jih 
sedaj puščam še drugje. Lepo 
je biti svoboden, a zavedati se 
moraš tudi svojih korenin.   

Kaj vam pomeni priznanje 
Ivana Pešca, ki ste ga preje-
li v mesecu kulture?
To je priznanje za moje doseda-
nje kolektivno delo, za delova-
nje v ljubiteljski kulturi. Hkra-
ti pa je to tudi priznanje za vse 
tiste, s katerimi sem sodeloval 
in s katerimi še vedno sodelu-
jem. Hvaležen sem, da občina 
Radeče ceni vse, ki se ukvarja-
mo s kulturo, in s podelitvijo 
tega kipca hkrati spodbuja lju-
biteljsko dejavnost. 
 Smilja Radi

Bojan Sumrak, ilustrator, glasbenik, ljubiteljski igralec in režiser:

RADEČE - Letošnjo nagrado Ivana Pešca, ki jo v občini Radeče podeljujejo že vrsto let ob slovenskem kul-
turnem prazniku za dosežke na področju kulture, je prejel Bojan Sumrak zaradi svoje dolgoletne predano-
sti glasbeni, gledališki in likovni umetnosti. Želel je biti vzgojitelj, a je postal umetnik.

Ni življenja brez glasbe in barv

Bojan Sumrak
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Dejaven način življenja je zelo 
pomemben za otrokov razvoj, 
zato je seveda priporočljivo, da 
se mladi čim več gibljejo. Kot 
je razvidno iz poročila SLO-
Fit - Športnovzgojnega karto-
na za šolsko leto 2013/2014, 
ki ga je pripravil Laboratorij 
za diagnostiko telesnega in gi-
balnega razvoja na Fakulteti 
za šport Univerze v Ljubljani, 
je stanje predvsem pri fantov-
ski populaciji v Sloveniji za-
skrbljujoče, saj se kaže trend 
upadanja dejavnega načina ži-
vljenja in posledičnega upada-
nja gibalnih sposobnosti, ki se 
kaže v zmanjšani gibalni učin-
kovitosti, to pa pripelje do vi-
šanja nedejavne telesne mase. 
Analizo telesnih značilnosti je 
laboratorij opravil na podlagi 
meritev telesne višine, mase, 
kožne gube nadlahti in indek-
sa teles ne mase, preverili pa 
so tudi prehranjenost otrok po 
kriterijih International Obesi-
ty Task Force (IOTF). V razi-
skavo so bili vključeni otroci in 
mladostniki od šest do 19 let 
oz. tisti, ki so v prejšnjem šol-
skem letu opravili testiranje za 
športnovzgojni karton (ŠVK). 

POSAVSKI OTROCI SO 
»ROBUSTNEJŠI«

Seveda nas je zanimalo, kako 
so se pri tem odrezali posa-
vski osnovno- in srednješol-
ci. Če na kratko povzamemo, 
je slika prehranjenosti popu-
lacije v spodnjem Posavju za-
skrbljujoča, slika gibalne učin-
kovitosti pa med najboljšimi 
v državi. Lahko ugotovimo, 
da obstaja utemeljen dvom v 
ustreznost mednarodnih kri-
terijev prehranjenosti, saj je 
zelo verjetno, da je nekaj od-
stotni delež preddebelih otrok 
in mladostnikov kategoriziran 
med prekomerno prehranjene 
zaradi svoje velike mišične in 
ne maščobne mase. Po podat-
kih laboratorija je namreč kar 
28,7 % tistih fantov, ki so raz-
vrščeni med preddebele, de-
jansko gibalno učinkovitih, še 

dodatnih 1,9 % pa je celo gi-
balno nadarjenih. Podobna sli-
ka je tudi pri preddebelih de-
kletih, kjer sta ta deleža 27,5 
in 1,6 %. Kot pravi doc. dr. Gre-
gor Starc s Fakultete za šport, 
je glede Posavja stvar nekoliko 
drugačna kot pri ostali Slove-
niji, saj gre očitno za posebno 
populacijo otrok, ki so robu-
stnejši od ostalih otrok, pa 
vendar zelo visoko zmogljivi 
v primerjavi s populacijo. Kot 
dodaja, to opažajo že nekaj 
let in očitno bo treba naredi-
ti posebno študijo, da ugotovi-
jo, v čem se posavska popula-
cija razlikuje od ostalih. Eden 
od razlogov je po Starčevem 
mnenju gotovo tudi nadpov-
prečna izobrazbena struktu-
ra posavskih učiteljev športne 
vzgoje. Razveseljivo je tudi dej-
stvo, da je bil največji delež gi-
balno nadarjenih deklet oz. po-
tencialnih vrhunskih športnic 
v letu 2014 ravno v spodnje-
posavski regiji.

TALENT JE, NI PA INTERESA, 
DA BI GA RAZVILI

Za mnenje o gibalni aktivnosti 
posavskih otrok smo povpra-
šali tudi nekaj športnih trener-
jev, pedagogov in ostalih de-
lavcev v nekaterih posavskih 
športnih klubih, dodajamo pa 
še opažanja fizioterapevtke. 
Kot pravi Franci Kranjec, ki 
je že 23 let športni pedagog 

na OŠ Blanca, pešanje gibal-
nih sposobnosti otrok najbolj 
opaža ravno pri testiranjih za 

ŠVK. Največji 
trend upada-
nja je v teku 
na 600 m, 
saj otroci ni-
majo več hi-
trostne vzdr-
žljivosti, in v 
moči ramen-

skega obroča, njihova motori-
ka je na splošno slabša. »Me-
nim, da je to posledica preveč 
časa, ki ga preživijo pred raču-
nalniki in mobiteli, televizija 
morda ni več toliko problema-
tična. Niso več toliko pripra-
vljeni ostajati po pouku, da bi 
dodatno vadili. Nekateri ima-
jo talent, a nimajo interesa, 
da bi ga razvili, to me najbolj 
boli,« razmišlja Kranjec, ki do-
daja, da se kljub nadpovpreč-
nim rezultatom na testiranjih 
trend iz mestnih šol prena-
ša tudi na podeželske. »Kole-
ga iz pedagoških vrst mi je že 
pred 15 leti rekel, da v mestu 
niso več vsi učenci pripravlje-
ni iti na tekmovanja in zasto-
pati šolo, zdaj se to dogaja tudi 
že pri nas. Problem je sestaviti 
ekipe, pri športih z žogo še gre, 
težje pa recimo pri atletiki oz. 
teku, ki je bolj naporna. Smo v 
začaranem krogu, to se prena-
ša iz generacije v generacijo.« 
Kranjec opaža, da je zelo ve-
liko otrok s povečano telesno 
težo. Po njegovem so za to v ve-
liki meri odgovorni starši, ki se 
borijo za preživetje in zato ni-
majo časa za otroke, slednji pa 
so prepuščeni samim sebi ter 
se premalo gibljejo in tudi ne-
zdravo prehranjujejo. 

VEČ ŠPORTA V ŠOLAH

Tudi Rafko Povhe iz Atletske-
ga kluba Sevnica meni, da so 
ključni starši, ki morajo svoje 
otroke pravočasno spodbuja-
ti in jim dati tudi občutek od-
govornosti, da vztrajajo, tudi 
če jim včasih ne gre najbolje. 
»Mladi imajo veliko energije 
in so tudi zelo delovni, če jih 
starši, učitelji, trenerji in celo-
tno okolje pravilno in pravo-
časno usmerijo v tiste dejav-

nosti, kjer so 
najbolj talen-
tirani,« raz-
laga in hkra-
ti ugotavlja, 
da vidi večji 
problem pri 
š p o r t n i k i h 
srednješol-

cih. V Sevnici namreč ni pra-
ve srednje šole (gimnazije) 
in so vsi vezani na prevoze v 
druge kraje. To pa vzame ve-
liko časa, ki bi ga lahko špor-
tniki izkoristili za treniranje, 
učenje ali počitek. Zaradi vo-
žnje v druge kraje je še bolj 
problematično redno in pra-
vilno prehranjevanje in to v 
ključnih obdobjih odraščanja. 
Tu vidi glavne vzroke za večji 
upad športnikov srednješolcev 
v Sevnici. Po njegovem bi bilo 
treba za izboljšanje stanja v šo-
lah dati več poudarka na šport. 
Tam naj bi ga vodili primerni 
strokovni kadri, ki bi mlade 
vsestransko motorično razvi-
jali in bolj talentirane otroke 
za posamezne športe pošiljali 
v klube, v katerih bi bil primar-
ni cilj rezultat. Sedaj pa je veli-
kokrat tako, da klubi privablja-
jo že zelo mlade (celo iz vrtca), 
a nimajo usposobljenega stro-
kovnega kadra za to starost in 
se zaradi tega dela velika ško-
da, kajti pri teh letih se še ne 
ve točno, za kateri šport je kdo 
talentiran.

Boštjan Bajc, vodja trener-
jev v Plavalnem klubu Celu-

lozar Krško, 
potrjuje že 
prej omenje-
no dejstvo, 
da so gibalne 
sposobnosti 
večine otrok 
že leta v upa-
danju. »Vča-

sih smo se otroci igrali zunaj, 
na igriščih, plezali po drevesih, 
igra je bila spontana in nas je 
družila. Danes otroci večino-
ma sedijo pred zasloni, druži-
jo se 'on-line' in posledice so 
med drugim tudi v znižanih 
gibalnih sposobnostih,« pravi 
in nadaljuje, da pa je na dru-
gi strani Gaussove krivulje del 
mlade populacije, ki po gibal-
nih sposobnostih krepko pre-
sega predhodnike. To se vidi 
tudi v plavanju, kjer rekordi v 
mlajših starostnih kategorijah 
zadnja leta močno naraščajo. 

Da bi morali starši svoje otro-
ke kar nekako na silo odgna-
ti izpred računalnikov v nara-
vo, meni tudi Zdenka Senica 
Grubič, koordinatorica za žen-
sko športno gimnastiko pri Te-
lovadnem društvu Sokol Bre-
žice, ki ugotavlja, da otroci, 
potem ko začnejo trenirati do-
ločen šport, prehitro omagajo. 
Za vrhunski šport se tako red-
ko odločajo, ker jih vleče na 

Rezultati lanskega testiranja za športnovzgojni karton (ŠVK) 
kažejo, da je posavska mladina med najboljšimi v Sloveniji, 
kar se tiče gibalne nadarjenosti. V času, ko sta mladostnikova 
najboljša prijatelja mobitel in računalnik, je to vsekakor spod-
budna novica. Hkrati sploh ne dvomim, da tistim, ki se redno 
ukvarjajo s športom in dobesedno živijo zanj, bistveno več po-
menijo žoga, kolo, tekaški copati ali kakšen drug športni pri-
pomoček. Zakaj posavski mladoletniki pravzaprav odstopajo 
od svojih vrstnikov? S podrobno analizo bi se to dalo ugotovi-
ti, dejstvo pa je, da je v naši regiji kar nekaj dejavnikov, ki bi 
tezo o gibalno nadarjenih posavskih učencih in dijakih potr-
dili. Naj naštejem samo nekatere. 

V Posavju se je v zadnjih letih povečal obseg novogradenj špor-
tnih objektov (to velja predvsem za občino Brežice), ki so pre-
zasedeni, saj je vadbenih skupin veliko več, kot je na razpola-
go prostora v objektih. Nadalje v posavskih šolah in društvih 
delujejo športni strokovnjaki z visoko izobrazbo, veliko znanja 
in izkušnjami. Športne vsebine so se prilagodile vadečim raz-
ličnih spolov, zaradi česar se je recimo dvignila raven ženske 
odbojke v Posavju. Tu so še rezultati vrhunskih športnikov in 
tradicionalne posavske športne prireditve, ki iz leta v leto pri-
vabljajo več udeležencev. 

Ob tem pa se pojavljajo določeni pomisleki, ali gre delovanje 
v pravo smer, predvsem na področju vadbenega procesa. Ob-
seg finančnih sredstev, namenjenih športnim programom, je 
premajhen glede na rezultate, ki jih športniki dosegajo, po-
sledično se razvija komercialni šport. Diplomiranci fakultete 
za šport so večinoma nezaposljivi, zato iščejo možnosti za za-
služek, prav tako pa tudi zaposleni športni pedagogi v popol-
danskem času izvajajo s.p.-je in svoje učence trenirajo za dober 
denar. Cene vadbe so posledično vedno dražje. Prav tako šole 
postopoma zapirajo vrata športnim društvom, ki so še ne dol-
go tega nazaj svojo vadbo izvajala takoj po pouku. Rezultati 
ŠVK še kažejo, da je srednješolska populacija slabša od osnov-
nošolske. Razlog je verjetno v tem, da se kar precej športnikov 
srednješolcev odloči za šolanje v ostalih regijah, recimo v No-
vem mestu. Tu se poraja vprašanje, kako kakovostne športne 
programe sploh lahko ponudijo posavske srednje šole, da za-
držijo nadpovprečne dijake.

Glede na lani sprejet Nacionalni program športa za obdobje 
do leta 2023 (letos naj bi bil sprejet tudi nov zakon o športu) 
se lahko športna društva upravičeno veselijo naslednjih let, saj 
jim program prinaša zvišanje sredstev predvsem pri financi-
ranju športnih programov. To pa pomeni še večji poudarek na 
kvalitetni vadbi, zato lahko z veliko mero upanja rečem, da 
bodo tudi posavski mladostniki, ko bodo v dilemi, ali žoga ali 
računalnik, v vedno večjem številu izbrali prvo.

Žoga ali 
računalnik? Žoga!

komentar

Piše: Rok Retelj

druge kon-
ce ter se jim 
k o n k r e t n o 
v športni gi-
mnastiki ne 
ljubi garati 
in se marsi-
čemu odpo-
vedati, kar 
pa je garanci-

ja za uspeh v vrhunskem špor-
tu. V TD Sokol so z vpisom za-
enkrat zadovoljni in upajo, da 
bo še naprej tako ter da bodo 
otroci in starši začutili, da 
je športna gimnastika bazi-
čen šport, ki ima poudarek na 
osnovni motoriki in je v pomoč 
tistim, ki se kasneje odločijo za 
nek drug šport.

PROBLEM VEDNO VIŠJE 
VPISNINE

Četudi se otroci dandanes 
manj gibljejo kot včasih, pa 
posavski športni klubi ne be-
ležijo ravno velikega osipa pri 
vpisu. Večji problem pri tem 
so vpisnine, ki so vedno viš-
je, saj je vadba možna praktič-
no le še v organizirani, plačljivi 

Gibalna sposobnost posavske mladine

Otroci v Posavju visoko zmogljivi
POSAVJE - Smo sredi zimskih počitnic, ki jih tako učenci kot dijaki ponavadi brezskrbno uživajo. Vsak iz-
med njih se pred vsakimi počitnicami sprašuje, kaj početi v teh dneh, ko je več možnosti za aktivno preži-
vljanje prostega časa. Del tega je zagotovo tudi gibanje oz. ukvarjanje s športom. Ob tem se pogosto poro-
di vprašanje, ali se otroci in mladoletniki sploh dovolj gibljejo, glede na to, da v današnjem času, ko so med 
njimi zelo popularna socialna omrežja in vsa tehnologija z mobiteli na čelu, zaradi tega velikokrat »zmanj-
ka« časa za kak sprehod, tek, kolesarjenje in ostale športne dejavnosti.

Franci Kranjec

Rafko Povhe

Boštjan Bajc

Posavje se med slovenskimi regijami ponaša z najvišjim de-
ležem gibalno nadarjenih deklet (foto: arhiv PO).

Zdenka Senica 
Grubič

obliki. Tukaj pa pride do izra-
za razslojenost, saj lahko ne-
kateri starši glede na finanč-
ne zmožnosti svojim otrokom 
nudijo več, drugi pa manj. Ve-
liko je odvisno tudi od pogojev 
za vadbo, strokovnega kadra, 
posluha financerjev ter moti-
viranosti staršev in otrok. Dej-
stvo je, da v zadnjih letih priha-
ja do vedno večjega »booma« 
športnih dejavnosti, število 
otrok pa se zaradi nižje rodno-
sti postopoma zmanjšuje, zato 
je lahko v nekaterih društvih 
vpis tudi manjši.

Ne glede na vse pa lahko za-
ključimo, da so posavski otro-
ci poleg goriških in gorenjskih 
telesno najzmogljivejši, kot 
kaže zadnje poročilo ŠVK. Ta 
dosežek jim gre seveda lahko 
v ponos, še vedno pa bode v oči 
njihova zaskrbljujoča prehra-
njenost. Predvsem na tem po-
dročju bo potrebno še marsi-
kaj narediti, da bodo rezultati 
še boljši in posavski otroci čez 
nekaj let zgled vsem ostalim 
vrstnikom v Sloveniji.
 Rok Retelj

Iz homo sapiens v homo sedens
Fizioterapevtka Nataša Beršnak iz Sevnice, ki nastopa tudi 
kot predavateljica na temo razvoja mladih, opozarja, da smo 
se iz »homo sapiens« spremenili v »homo sedens«, vsem nam 
manjka naravnega gibanja, kot so tek, hoja, poskoki, guganje, 
plavanje: »Tehnologija je človeku resda odvzela napor, kar pa je 
dvorezen meč. Naše lastno telo nam postaja popolni neznanec, 
pomanjkljiva motorika, povešena ramena, grba prsne hrbteni-
ce oz. 'puklasta' drža, skrajšane mišice kolka, anomalije stopal, 
šibke mišice, pomanjkanje vzdržljivosti in kondicije ter absolu-
tno nerazgibana telesa pa so le del težav, ki pestijo in bodo pe-
stile mlade generacije.« Beršnakova opaža tudi, da zna vedno 
manj ljudi pravilno dihati, da imajo tudi mladi težave pri pre-
hrani in hidraciji telesa. Opozarja še na pomen dobrega zgle-
da: »Starši lahko naredimo predvsem to, da začnemo pri sebi 
in ne pozabimo, da otroci v prvih letih uživajo v gibanju. Do-
kler jih ne zasujemo z materialnimi in nematerialnimi dobri-
nami moderne družbe, ki so tako močan magnet za otroka, da 
preglasijo potrebe telesa.«
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Po himni Republike Slovenije, 
uglasbeni Prešernovi Zdravlji-
ci v izvedbi Moškega pevskega 
zbora Kapele, je besedo povzel 
župan Ivan Molan, ki je pou-
daril, da Občina Brežice pod-
pira kulturo v največji možni 
meri, saj naložba v kulturo ni 
namenjena za kratki rok, tem-
več je to naložba za bodočnost. 
Ob tem je občanom čestital za 
praznik, vsem, ki se na kate-
rem koli področju ukvarjajo s 
kulturo ter prejemnikom pri-
znanj in odličij za trud, vložen 
v kulturo.

Slavnostni nagovor je imel 
Martin Dušič, predsednik 
Društva za varovanje mater-
nega jezika, naravne in kul-
turne dediščine Maksa Ple-
teršnika Pišece. V zgoščenem 
razmišljanju je izpostavil na-
šega rojaka, jezikoslovca – slo-
varnika Maksa Pleteršnika, ki 
je ustvaril veliki slovar s 110 
tisoč slovenskimi besedami, s 
katerimi »dal narodu je svo-
jemu zaklad, odkril bogastvo 
mu slovenskega jezika«, kot 
piše na njegovem nagrobniku 
v Pišecah. Ob tem je poudaril 
spomin na regionalne velikane 
slovenskega jezika: jezikoslov-
ca - slovničarja dr. Jožeta Topo-
rišiča, na prve očete slovenske 
besede Bohoriča, Dalmatina 
in Valvasorja, kar kliče po tem, 
da bi za šolsko mladino in vse 
Slovence lahko imeli jezikovno 
učno pot oziroma pot sloven-
ske besede v Posavju. »Ni na-
ključje, da smo si Slovenci za 
svoj kulturni praznik – praznik 
slovenske kulture izbrali dan, 

Dušič: Jezik je domovina ...
BREŽICE – Zveza kulturnih društev Brežice je 6. februarja v Domu kulture pripravila slavnostno prireditev 
v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Ob tem so podelili priznanja in odličja za leto 2014, častno 
priznanje je prejel Vladimir Cedilnik iz brežiškega društva likovnikov.

ko se spominjamo našega ve-
likega poeta Franceta Prešer-
na, ki je slovenski jezik dvignil 
na visoko umetniško raven in 
s tem pred celim svetom le še 
potrdil tudi Slomškove besede, 
ki je prav tako sredi 19. stole-
tja svoje rojake opominjal, da 
je greh sramovati se svojega 
jezika, ga zatajiti ali celo po-
zabiti …« 
Dušič je izrazil pohvalo in po-
nos na vse tiste občane, ki se s 
kulturo ukvarjajo tako profe-
sionalno kot amatersko, s tem 
omogočajo našo notranjo rast 
in bogatenje, naša naloga pa je, 
da jih v njihovem poslanstvu 
spodbujamo in podpiramo. 
Spomnil je na slovenska dru-
štva v tujini, ki častno opravlja-
jo svoje kulturno poslanstvo v 
besedi, sliki, glasbi, igri, rekoč: 
»Kako lepa je misel našega pi-
satelja Lojzeta Kovačiča: Jezik 
je domovina, ki jo lahko vedno 
vzameš s seboj!« Zahvalil se je 

medijem, ki poročamo o kul-
turnih utripih in s tem boga-
timo bralstvo in poslušalstvo. 
»Spoštovani, in ne pozabimo, 
da imamo tudi svojo osebno 
kulturo, kulturo bivanja, kul-
turo rojstva in smrti, kultu-
ro medosebnih in medseboj-
nih odnosov, da ne pozabimo 
na prijazen nasmeh, pozdrav 
… in tudi objem …« je zaključil.

Po čestitki nagrajencem je 
predsednik ZKD Brežice 
Jože Denžič podelil prizna-
nja in odličja ZKD Brežice za 
leto 2014. Priznanja so pre-
jeli: Anita Gramc (KD MePZ 
Viva Brežice), Alenka Jezer-
nik (FS KUD OŽ Artiče), Ber-
nardka Lončarič Črpič (KUD 
Slavček Velika Dolina) in Hed-
vika Lopatič (PD Imani); bro-
nasti odličji Ivan Hriberšek 
(KD Globoko) in Miha Pše-
ničnik (KD Kapele); srebrni 
odličji Andrej Kvartuh (KUD 

Slavček Velika Dolina) in Slav-
ko Požar (KD Franc Bogovič 
Dobova); zlati odličji Ivan Ha-
ler (KUD OŽ Artiče) in Marjan 
Piltaver (KD Ivan Kobal Kr-
ška vas); častno priznanje pa 
je prejel Vladimir Cedilnik 
(Društvo likovnikov Brežice), 
ki je v imenu nagrajencev de-
jal, da niso tu zaradi priznanj, 
pač pa predvsem zato, da daje-
jo in uživajo v vseh tistih, ki na-
predujejo »… in smo veseli, da 
naše delo cenijo!«

Povezovalne niti je vrhunsko 
spletala, vključujoč izbrano 
Prešernovo poezijo, Mateja 
Jankovič Čurič, program pa so 
bogatili Otroška folklorna sku-
pina OŠ in Folklorna skupina 
KUD Oton Župančič iz Artič in 
Kapelski pubje, ljudski pevci 
KD Kapele.

 Natja Jenko Sunčič 
 Foto: Foto Rožman

Devet izmed enajstih letošnjih nagrajencev s predsednikom ZKD Brežice Jožetom Denžičem

Prireditev, ki jo je povezova-
la Staša Jordan, se je začela z 
Zdravljico in uvodnim pozdra-
vom ravnateljice Melite Sku-
šek, ki je omenila, da so na šoli 
ponosni na dejstvo, da v vseh 
letih obstoja Gorjupove galeri-
je učenci niso poškodovali niti 
enega umetniškega dela. Pro-
gram so oblikovali učenci OŠ 
Jožeta Gorjupa Kostanjevica 
na Krki, ki so uprizorili igro z 
zgodovinsko tematiko »Kako 
je nastal kostanjeviški samo-
stan?«, v nadaljevanju so si 
obiskovalci ogledali film Tur-
jaška Rozamunda po literarni 
predlogi Franceta Prešerna, v 
katerem so glavne vloge prav 
tako igrali učenci, ki so svoj na-
stop zaokrožili s petjem v Ro-
zamundinem pevskem zboru. 
Slavnostni govornik prof. dr. 
Milček Komelj je med drugim 
dejal, da Kostanjevica v svojem 
odnosu do kulture že več kot 
pol stoletja ostaja najsvetlejši 
zgled. »Središče dejavnosti v 
tukajšnjem mestu ob Krki je li-

Gorjupova zbirka prenovljena
KOSTANJEVICA NA KRKI - Na kulturni praznik so v prostorih OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki odprli 
prenovljeno zbirko Gorjupove galerije, še pred odprtjem pa je potekala prireditev ob kulturnem dnevu, na 
kateri je obiskovalce nagovoril predsednik Slovenske matice, akademik prof. dr. Milček Komelj. 

kovna kultura. Razlog oz. izho-
dišče zanjo pa je kostanjeviški 
cistercijanski samostan s svo-
jo gotsko cerkvijo kot evropsko 
pomembnim arhitekturnim 
spomenikom,« je poudaril in 
dodal, da sta se po osamosvo-
jitvi slovenska in hrvaška ma-
tica prvič srečali ravno v pro-
storih kostanjeviške galerije. O 
Gorjupovi zbirki pa je povedal, 
da na novo preurejena potrju-
je, »da se kulturna zavest nje-

nega pobudnika, donatorjev in 
varuhov ohranja in prenavlja 
še naprej ter da je v Kostanje-
vici pri izboru umetnosti ob li-
teraturi in glasbi likovna ume-
tnost nepogrešljiva«.

V drugem delu je sledilo od-
prtje prenovljene Gorjupove 
zbirke, ki jo je predstavil ku-
stos Goran Milovanović, odprl 
pa kostanjeviški župan Ladko 
Petretič. Zbirko so prenovili 

po 18 letih in ima poseben po-
men, saj velja za začetek likov-
ne dejavnosti v Kostanjevici na 
Krki. Leta 1955 je namreč pro-
svetni in kulturni delavec Lado 
Smrekar začel z načrtnim zbi-
ranjem umetnin za šolske pro-
store. V zbirko so svoja dela 
donirali umetniki, ki so sodi-
li v sam vrh takratne sodob-
ne likovne umetnosti (Bogdan 
Borčić, Zoran Didek, Maksim 
Gaspari, Božidar Jakac, Vladi-
mir Lamut idr., več umetnin pa 
so podarili tudi sorodniki roja-
ka Jožeta Gorjupa). Zbirka da-
nes šteje prek 2000 del in tvo-
ri celoto, katere deli so pogosto 
prisotni na mnogih razstavah, 
obenem pa služi kot neusahljiv 
vir vsem novim postavitvam v 
prostorih kostanjeviške šole. 
Zadnjo redakcijo je v začetku 
letošnjega leta opravil Milova-
nović, ko je ob izboru sodobnih 
avtorjev v zbirki poudaril ne-
kaj historičnih nizov in konsti-
tutivnih elementov zbirke.
 Rok Retelj

Obiskovalci so se sprehodili po prenovljeni Gorjupovi zbirki.

Začenjajo se hišna opravila in popravila, nekateri boste gradili, 
drugi obnavljali, tretji pa nudili omenjene storitve.

Kot vsako leto vam bodo v pomoč tudi tematske strani 
Urejamo dom, ki bodo izšle 5. 3. 2015.

Več informacij na 040 302 809 in marketing@posavje.info.

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - V Trubarjevem domu upokojencev 
v Loki pri Zidanem Mostu je 13. februarja potekala slovesna po-
delitev nagrade, ki jo podeljuje Evropski parlament na predlog 
evropskih poslank in poslancev in je simbolno priznanje za po-
sebne dosežke na področju dejavnosti ali dela državljanov Evro-
pe v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Tokrat 
je nagrado Državljan Evrope 2014 prejel pisatelj, dramaturg, ese-
jist in prevajalec dr. Alojz Rebula, ki jesen svojega življenja preži-
vlja v meščanski hiši v Loki, kjer je svoja najlepša otroška in mla-
dostna leta preživljala njegova žena - pisateljica dr. Zora Tavčar. 
Poleg pisatelja, ki je v lanskem letu postal tudi častni občan ob-
čine Sevnica, je nagrado prejela tudi sociologinja, filozofinja in 
publicistka dr. Spomenka Hribar. V obrazložitvi so oba preje-
mnika nagrade opisali kot prepoznavna zagovornika evropskih 
vrednot, ki si prizadevata za demokracijo in pluralnost, spoštova-
nje človekovih pravic in človekovega dostojanstva ter preseganje 
ideoloških razhajanj z dialogom in svobodo izražanja.
S kratkim glasbenim programom so svečani dogodek, ki so se ga 
poleg sevniškega župana Srečka Ocvirka udeležili tudi evrop-
ski poslanci - Lojze Peterle, Ivo Vajgl, Romana Tomc in Franc 
Bogovič, obogatili člani kvarteta Vega z Akademije za glasbo v 
Ljubljani.  S. R.

Rebuli nagrada Državljan Evrope

Dr. Alojz Rebula in dr. Spomenka Hribar sta na predlog sloven-
skih evropskih poslancev prejela nagrado Državljan Evrope.

POSAVJE - Po podatkih »Zlatega kamna«, blagovne znam-
ka podjetij za komunikacijo, svetovanje in razvoj SBR in 
Planet GV, ki izvajata vrsto analiz razvitosti občin, je fi-
nančno samostojnih le 111 od 212 slovenskih občin, od 
posavskih le občini Krško in Brežice. 

V družbi so na podlagi zaključnih računov občin iz leta 2012 
izdelali indeks finančne samostojnosti slovenskih občin glede 
na to, v kolikšni meri te pokrivajo svojo tekočo porabo s sred-
stvi, ustvarjenimi na območju občin (tekoča poraba je razli-
ka med celotnimi odhodki občine in vsemi investicijskimi od-
hodki in transferji). Po tem merilu je finančno samostojnih 
111 slovenskih občin, v ostali 101 občini pa je tekoča poraba 
večja in so jo zato primorane financirati tudi z drugimi prili-
vi. Prvo mesto prepričljivo zaseda občina Trzin, ki je po meri-
lih finančnega ministrstva najbolj razvita slovenska občina, v 
kateri zberejo več kot dvakrat toliko sredstev, kot jih porabijo 
za tekoče delovanje občine. Od posavskih občin je po teh ka-
zalcih samostojna le občina Krško, ki se uvršča na 42. mesto 
med skupno 212 občinami, ki tekočo porabo pokriva v višini 
132,8 %, občina Brežice je uvrščena tik pod mejo še finančno 
samostojnih občin, in sicer na 107. mesto (100,6 %), občina 
Radeče na 114. mesto (98 %), občina Sevnica na 123. mesto 
(91,1 %), občina Kostanjevica na Krki na 127. mesto (91,8 %) 
in občina Bistrica ob Sotli na 201. mesto, ki pokriva tekočo po-
rabo z lastnimi sredstvi v višini 49,4 %. 
 B. M. 

V Posavju finančno samostojni
le krška in brežiška občina
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S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

Smilja Radi
za območje občine Sevnica na
smilja.radi@posavje.info

Rok Retelj
za območje občine Brežice na
rok.retelj@posavje.info

Bojana Mavsar
za območje občine Krško na
bojana.mavsar@posavje.info

 

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

e-pošta: kt.trsinar@siol.net

Tesarska dela:
ostrešja, kozolci,

brunarice, vrtne ute.

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

www.krovstvo-trsinar.si

Kot je dejal mag. Igor Ter-
šar, direktor Javnega skla-
da RS za kulturne dejavnosti 
kot slavnostni govornik na le-
tošnji osrednji občinski pro-
slavi, smo uspeli Slovenci ne 
glede na to, da smo bili v pre-
teklosti kot maloštevilna in de-
želno razdrobljena slovenska 
jezikovna skupnost izposta-
vljeni mnogim vplivom, ohra-
njati svojo lastno kulturo, ki je 
bila kot način življenja, vključ-
no z vrednotami, prepričanji in 
tradicijo tista pomembna zna-
čilnost, ki nas je ločevala od 
ostalih narodov in nam zago-
tavljala naš prostor v tem ču-
dovitem delčku Evrope: »Služi-
la nam je kot temelj za duhovni 
in materialni napredek. Bila je 
gonilo našega nacionalnega ra-
zvoja in zagotovilo našega ob-
stoja. Ker se za ohranitev slo-
venstva nismo mogli boriti z 
lastno vojsko ali močnim do-
mačim plemstvom, smo se 
oprijeli kulture in se enako za-
greto ter uspešno borili z be-
sedo, knjigo, s pesmijo in pro-
zo. Zato je slovenska kultura 
tudi danes tako zelo pomemb-
na. Na pomen, ki ji ga pripisu-
jemo, kaže tudi dejstvo, da smo 
kot eden redkih narodov kul-
turi posvetili državni praznik.« 
Kot je še dejal, se lahko tudi v 
občini Krško kultura pohvali s 
pestro raznolikostjo, po barvi-
tem umetniškem ustvarjanju 
tako posameznikov, društev 
kot javnih zavodov, nevladnih 
organizacij in samozaposlenih 
v kulturi pa je z uspehi in vi-
zijo širše prepoznavna v slo-
venskem prostoru, od svojih 
začetkov pa do danes pa je do-
živela izjemen razvoj.

Temelje razmahu krajevne in 
slovenske kulture so v veliki 
meri prispevale prav v Krškem 

Kulturno delovanje je plemenito
KRŠKO - 7. februarja je na osrednji slovesnosti v počastitev kulturnega praznika župan mag. Miran Stanko 
Valvasorjevi knjižnici Krško ob 50-letnem jubileju podelil v trajno hrambo faksimile prvega obsežnejšega 
pravnega akta v slovenskem jeziku Gorske bukve z Rake, 19 posameznikov pa je prejelo Prešernove plakete.

živeče zgodovinske osebnosti, 
pol tisočletja krajevnega kul-
turnega utripa pa so na pro-
slavi med glasbenimi točkami 
Policijskega orkestra pod tak-
tirko dirigenta Nejca Beča-
na z nastopi ponazorili »zna-
meniti Krčani« Adam Bohorič 
(Matjaž Krajnc), Jurij Dalma-
tin (Filip Černelč), Janez Vaj-
kard Valvasor (Anton Petro-
vič) s soprogo Ano Maksimilo 
in hčerjo Regino Konstanco 
(Sonja Levičar, Ivanka Čer-
nelič Jurečič), Josipina Ho-
čevar (Klavdija Mirt), Ana 
Schmidinger Romih (Mirjana 
Marinčič) in Janez Mencin-
ger (Simon Kerin), V naveza-
vi z nekdanjim in novodobnim 
doprinosom Krčanov h kultu-
ri pa je predsednica Zveze kul-
turnih društev Krško Mirjana 
Marinčič v svojem govoru kri-
tično dejala, da pomemben 
del človeške kulture predsta-
vlja tudi kultura odnosov, ki 
se odraža v spoštovanju dela, 
ki ga je prispeval posameznik 
za lepše in boljše kulturno ži-

vljenje v kraju, a je slednje žal 
tudi krivično prezrto: »Morda 
bodo v Krškem čez sto let obu-
dili tudi lik glasbenika, ravna-
telja, mentorja, učitelja, pri-
jatelja (Drago Gradišek, op. 
p), ki ga njegov čas ni spoznal 
za zaslužnega, četudi njegovi 
učenci sedijo v mnogih orke-
strih po Sloveniji.«

V nadaljevanju prireditve, ki 
se jo je letos udeležilo le nekaj 
deset občanov, čemur so brž-
kone botrovale slabe vremen-
ske napovedi, so župan mag. 
Miran Stanko, vodja območ-
ne izpostave JSKD Sonja Le-
vičar in Mirjana Marinčič po-
delili 19 Prešernovih plaket in 
priznanj. Priznanje za dosežek 
leta je prejel član DKD Svobo-
da Senovo Rok Sanda, srebr-
ni Prešernovi plaketi Irena 
Kozole (DKD Svoboda Seno-
vo) in Blaž Sotošek (KD An-
ton Aškerc Koprivnica), pla-
kete pa Jožica Mikek Veber 
(Društvo ljubiteljev fotogra-
fije Krško), Andreja Bračun 

in Irena Kožuh (KD Svobo-
da Brestanica), Štefan Petri-
šič, Nina Petrovič in Simon 
Šoln (DKD Svoboda Seno-
vo), Janez Jože Olovec, Mati-
ja Gorenc in Manca Marinčič 
(KD Leskovec pri Krškem) ter 
Janko Bogolin, Rado Pribo-
žič in Sandi Lekše (KD Anton 
Aškerc Koprivnica). Priznanja 
z zahvalo za omogočanje po-
gojev za delovanje ljubiteljske 
kulture so prejeli trije člani KD 
Anton Aškerc Koprivnica Bo-
štjan Gunčar, Jože Jankovič 
in Franci Tomažin, najžlah-
tnejšo zlato Prešernovo plake-
to pa za življenjsko delo Mar-
gareta Marjetič, dolgoletna 
predsednica KD Svoboda Bre-
stanica. Kot je slednja dejala, je 
ljubiteljstvo plemenit cvet, ki 
ga je potrebno nenehno nego-
vati in skrbeti, da ta ne usah-
ne, in pozvala obiskovalce, da 
se zazrejo tudi vase, najdejo 
svoj dar, ga razvijajo, pokažejo 
tudi drugim in na ta način bo-
gatijo kulturno življenje.
 Bojana Mavsar

Prejemniki Prešernovih plaket občine Krško z Mirjano Marinčič, mag. Igorjem Teršarjem, So-
njo Levičar ter županom mag. Miranom Stankom s soprogo 

CERKLJE OB KRKI – Vinogradniško, turistično in kulturno dru-
štvo Cerklje ob Krki je 8. februarja za vinogradnice, vinogradni-
ke in prijatelje društva organiziralo 3. Prešernov vinogradniški 
pohod. V lepem, sončnem jutru smo se zbrali na Žejnem, od ko-
der nas je pot vodila mimo Ivanjškove in Piltaverjeve zidanice 
v Straži in nato v Kozelc k Dušakovim, skozi Mrzlavo vas v Mr-
zlavski gaj k Tomšetovim in dalje v Vitovec k predsedniku dru-
štva Jožetu Prahu, od koder smo pot nadaljevali na Stankovo, 
kjer nas je sprejela prijazna družina Tomšetovih, Miha pa se je 
za to priliko preoblekel iz zidarja v kuharja. Na več postojankah 
se je trideseterica pohodnikov okrepčala, večkrat ubrano zape-
la, seveda pa ni manjkalo niti recitatorjev Prešernovih stvaritev. 
Bil je prelep, s soncem obsijan dan. Jože Piltaver 

PODBOČJE - Teater svetokriški, gledališka skupina Kulturnega 
društva Stane Kerin Podbočje, je na kulturni praznik sokrajane 
in sokrajanke še drugo leto zapored povabil v Butale. Pod režij-
sko taktirko Ivanke Černelič Jurečič so namreč uprizorili na-
daljevanje lanske predstave o Butalcih, letošnja nosi naslov »V 
Butalah imajo obilo vseh dobrot, samo ...«. V vlogah prebivalcev 
Butal, prizorišča slovitih humoresk Frana Milčinskega, je nasto-
pilo 14 odraslih (Metka Vrhovšek, Mija Vrhovšek, Renata Ju-
rečič, Jerneja Dornik, Mija Baškovč, Tjaša Strgar, Simona Ja-
lovec Pavlovič, Olga Colarič, Matjaž Jurečič, Rok Kerin, Peter 
Pavlovič, Jani Hribar, Andrej Drmaž, Franc Černelič) in devet 
otrok (Zoja Iva Jurečič, Erazem Dornik, Jakob Jurečič, Črt Bo-
žič, Zoja Nala Božič, Lucija Pavlovič, Manica Pavlovič, Jazon 
Krošelj, Marko Pavlovič), Simon Kerin kot razbojnik Cefizelj 
ter Lora Ana Jurečič in Aljaž Vrhovšek kot peka. Podboška dvo-
rana je bila znova nabito polna, za vse, ki si predstave tokrat niso 
utegnili ogledati, pa jo bodo ponovili še v nedeljo, 1. marca, ter 
v ponedeljek, 2. marca. P. P.

VELIKI TRN - ŽePZ Femina 
Cantat, ki deluje v okviru Dru-
štva za ohranitev podeželja Ve-
liki Trn, je na praznično nede-
ljo v goste povabil pesnico in 
pisateljico Nežo Maurer. Slo-
venski kulturni praznik smo 
krajani Velikega Trna lahko 
praznovali ob slovenski ljud-
ski pesmi, ki se je prepletala 
s poezijo še vedno iskrive, to-
ple in optimistične Neže Mau-
rer. Predsednik KS Veliki Trn 
Franc Lekše je vse navzoče 
pozdravil v slavnostnem na-
govoru; obiskovalce in gostjo 
je pozdravila tudi predsednica 
Društva za ohranitev podeže-
lja Irena Žarn. V krajšem raz-

Kulturni praznik spet z Butalci

Igralska zasedba je generacijsko zelo pestra, saj se razprosti-
ra od nepolnih štirih do 70 let (foto: Ž. Jurečič).

Prešernov vinogradniški pohod

Kulturni dan z Nežo Maurer na Velikem Trnu

govoru nam je spoštovana go-
stja dovolila pokukati v svoje 
bogato ustvarjalno življenje in 
podelila z nami svoje življenj-

ske modrosti. Vsi navzoči smo 
srkali pesničino neizmerno 
energijo in se naužili njene lju-
bezni do življenja. Košček bo-

gatega opusa pesmi za otroke 
sta predstavili Mihaela in Si-
mona Cerovšek. Umetniška 
vodja zbora Ana Češnjevar 
pa je svoje pevke vodila sko-
zi mozaik slovenskih ljudskih 
pesmi. Na idilično zasneženem 
Velikem Trnu smo lahko doži-
veli res pravi praznik sloven-
ske kulture, močno obogaten 
in pozlačen s prisotnostjo spo-
štovane pesnice in pisateljice 
Neže Maurer. Zadržali smo se 
še v klepetu ob toplih napitkih 
in prigrizkih, izmenjali veliko 
iskrivih pogledov, lepih misli 
in toplih stiskov rok.
 Irena Janc, 
 foto: Katja Rožman

Neža Maurer, v ozadju članice ŽePZ Femina Cantat
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BOŠTANJ - Tako kot že vrsto let je tudi v letošnjem januarju po-
tekalo ponovoletno srečanje sevniškega župana Srečka Ocvir-
ka z duhovniki, ki delujejo v župnijah občine Sevnica. Srečanja 
sta se udeležila tudi »dušna pastirja« iz dveh sosednjih občin, iz 
Šentruperta in Škocjana. Prijeten dogodek, ki vsako leto poteka 
v drugi župniji, je 21. januarja potekal v Boštanju, kjer je goste 
sprejel v tamkajšnjem župnišču domači župnik Fonzi Žibert. Po 
dobrodošlici sta zbrane pred ogledom dokumentarnega filma, ki 
je prikazal najpomembnejše investicije v sevniški občini v prete-
klem letu, pozdravila tudi župan Srečko Ocvirk in predsednik KS 
Boštanj Jože Udovč. Sproščeno druženje se je nato nadaljevalo z 
ogledom jaslic v župnijski cerkvi Povišanja sv. Križa, ki jih je me-
sec dni postavljal in postavil pred božičem Ciril Udovč. Zaključek 
s kosilom se je odvil v gostišču Dolinšek na Vrhu pri Boštanju, v 
bližini katerega stoji na Topolovcu cerkev Marijinega nebovze-
tja, ki jo je dal v 18. stoletju v zahvalo za ozdravitev zgraditi ta-
kratni boštanjski graščak Andrej Mordax.  S. R.

Ponovoletno srečanje z duhovniki

V boštanjski fari je v januarju potekalo ponovoletno srečanje 
sevniškega župana z duhovniki.

RADEČE – Radeški Dom kulture so 7. februarja napolnili pri-
padniki in podporniki kulturnega utripa tamkajšnjih kra-
jev in s proslavo obeležili kulturni praznik. 

Slavnostni govornik, župan občine Radeče Tomaž Režun, je ob 
tej priložnosti dejal, da ravno kultura morda postaja najpomemb-
nejši ščit ohranjanja narodne identitete, a je kljub temu ali ravno 
zaradi tega ne smemo jemati kot samoumevno, temveč ji mora-
mo namenjati spodbudo in zaščito. Domačim kulturnikom, ka-
terih rezultati dela presegajo meje ljubiteljskega udejstvovanja, 
je izrazil svoje spoštovanje in občudovanje ter poudaril tudi, da 
je ponosen, da iz čiste ljubezni do kulture s talentom in veseljem 
mnogi pomembno sooblikujejo to sfero družbe. 
Na proslavi je župan podelil priznanje Ivana Pešca, ki jo je prejel 
vsestranski Bojan Sumrak za izjemne dosežke in uspešno de-
lovanje na področju kulture v občini Radeče. Sumrak je že vse 
svoje življenje predan glasbi, gledališču in tudi likovni umetno-
sti. Spremljevalni program so z glasbo in petjem ter recitacijami 
in gledališkimi vložki organizirali člani gledališke skupine Žaba 
gleda&išče Prosvetnega društva Vrhovo v sodelovanju z Jazzek 
band. Ula Brečko, Urška Klajn, Mateja Klembas in Mia Pod-
lesnik so v predstavi Saj t'ko lepo je živet – Ježku za sto let nav-
zočim približale bogato dediščino Franeta Milčinskega – Ježka, v 
instrumentalnem delu pa so sodelovali še Matija Marion na sa-
ksofonu, Tomaž Zevnik na klarinetu, Jaka Kastelic na harmo-
niki, Miha Gantar na klavirju, Ilj Pušnik na kontrabasu in Uroš 
Nemanič na bobnih. Proslavi je sledilo še druženje ob prigrizku 
v avli kulturnega doma. D. Jazbec

Radeško Peščevo priznanje 
Bojanu Sumraku

Priznanje ZKD Sevnica za dol-
goletno uspešno in odgovor-
no delo ter posebne uspehe 
in dosežke na področju raz-
ličnih oblik ljubiteljske kul-
turne dejavnosti v sevniški 
občini je prejela članica Kul-
turnega društva Primož Tru-
bar Loka pri Zidanem Mo-
stu Ana Strajnar, ki je polnih 
22 let prepevala tudi v MePZ 
Primož Trubar. Priznanje je 
prejela tudi članica Kulturno 
športnega društva Telče in nje-
gova ustanovna članica Zden-
ka Slapšak, ki že več kot de-
set let prepeva tudi v skupini 
Ljudske pevke s Telč. Za ak-
tivno delovanje v KUD Budna 
vas je priznanje prejela Ele-
na Sigmund, Andreja Kobal 
za 15-letno aktivno sodelova-
nje v Kulturnem društvu Franc 
Požun Zabukovje in Tine Bec 
za uspešno dolgoletno glasbe-
no udejstvovanje, saj je član 
MePZ župnije Boštanj, je zbo-
rovodja MePZ Zvon, zadnji dve 
leti vodi Oktet Jurij Dalmatin, 
na raznih prireditvah pa sode-
luje tudi kot pianist. Bronasto 
Prešernovo plaketo je prejel 
Ljubo Motore za svojo preda-
nost fotografiranju, s katerim 
že več kot 40 let beleži dogod-
ke v sevniški občini (njegove 
fotografije so tudi del mnogih 
knjižnih izdaj), od leta 2007 pa 
uspešno vodi foto sekcijo Dru-
štva Trg Sevnica. Za 15-letno 
predano in skrbno ljubiteljsko 
raziskovanje zgodovine Sev-
nice in sevniške občine je bro-
nasto Prešernovo plaketo pre-
jel še Oskar Zoran Zelič, ki je 
tudi aktiven član igralske sek-
cije Društva Trg Sevnica. Zbo-
rovodja Ciril Udovč je prejel 
srebrno Prešernovo plaketo v 
imenu MePZ župnije Boštanj. 
Zbor je s svojim delovanjem 
začel leta 1988 ter s štiride-

S kulturo obogaten vsak dan
SEVNICA – Na slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je potekala v sevniški kulturni dvorani 
11. februarja in je bila posvečena obeležitvi 150-letnice ustanovitve narodne čitalnice v Sevnici, je Zveza 
kulturnih društev Sevnica podelila tudi priznanja in Prešernove plakete.

setimi pevkami in pevci soraz-
meno hitro osvojil »železni re-
pertoar« sakralnih skladb ter 
ga še nadgradil, v lanskem  pa 
je izvedel v domači boštanjski 
cerkvi že 25. jubilejni božični 
koncert. Najvišje priznanje - 
zlato Prešernovo plaketo je v 
imenu Okteta Jurij Dalmatin, 
ki  je v lanskem letu prazno-
val 50-letnico delovanja, pre-
vzel predsednik okteta Andrej 
Lisec.

»Materialni pogoji za delova-
nje ljubiteljske kulture so vse-
lej bili in so še danes zelo skro-
mni, zato moramo biti še toliko 
bolj ponosni na nocojšnje do-
bitnike priznanj in hvaležni za 
njihovo večletno ali celo dol-
goletno odgovorno delo pri 
ohranjanju in razvoju kultu-
re v svojem kraju ter v širšem 
prostoru,« je v svojem nago-
voru med drugim dejal pred-
sednik ZKD Sevnica Jože No-
vak, župan Srečko Ocvirk pa 
je menil, da je kultura v sev-

niški občini po zaslugi števil-
nih društev in posameznikov, 
ki negujejo glasbeno, likovno, 
gledališko, folklorno in druge 
zvrsti umetnosti, na zelo viso-
ki ravni. »Razne prireditve, ki 
jih kulturna društva oblikujejo 
skozi vse leto in z njimi boga-
tijo utrip življenja, pritrjujejo 
dejstvu, da je s kulturo oboga-
ten vsak dan,« je še dejal.

Slovesnost ob slovenskem kul-
turnem prazniku so z glasbe-
nim delom programa obogatili 
učenci in učenke Glasbene šole 
Sevnica, dramsko pa je dogo-
dek popestril v vlogi sevniške-
ga učitelja Tomaža Dernjača, 
ki je bil eden od ustanovite-
ljev narodne čitalnice v Sev-
nici pred 150 leti, Oskar Zo-
ran Zelič. »Sevniška čitalnica 
je bila prva v Posavju oziroma 

v savski dolini med Ljubljano 
in Zagrebom ter sedemnajsta 
na Slovenskem. S svojim de-
lovanjem je pomembno pri-
spevala h krepitvi slovenstva 
in bila tudi pobudnik velikega 
vseslovenskega tabora v Sev-
nici 2. maja 1869. O obeležitvi 
150-letnice od ustanovitve či-
talnice v Sevnici bomo tekom 
leta še slišali, največ 26. no-
vembra 2015, ko bo v okviru 
prireditev ob občinskem pra-
zniku osrednji dogodek, name-
njen tej pomembni obletnici,« 
je tekla predstavitev in v za-
ključku še povabilo na osre-
dnjo prireditev.

V preddverju kulturne dvora-
ne so bila postavljena na ogled 
še izbrana slikarska dela 14. li-
kovnega shoda Grad Sevnica 
2014.  Smilja Radi

Prejemniki priznanj in Prešernovih plaket ZKD Sevnica: Ljubo Motore, Ana Strajnar, Oskar 
Zoran Zelič, Zdenka Slapšak, Elena Sigmund, predsednik Okteta Jurij Dalmatin Andrej Lisec, 
Andreja Kobal in zborovodja MePZ župnije Boštanj Ciril Udovč z županom Srečkom Ocvirkom 
in predsednikom ZKD Sevnica Jožetom Novakom

Dne 22. 01. 2015 je bil v drugi letošnji številki Posavskega obzornika 
objavljen članek o črpanju evropskih sredstev občin Posavske regije 
(Koliko evropskega denarja smo uspeli pridobiti v Posavju?), v kate-
rem pa avtorica ni zajela občin Radeče in Bistrica ob Sotli. Ker naša 
občina skupaj z Bistrico ob Sotli dejansko predstavlja del Posavske 
regije, tema pa je zanimiva tudi za naše občanke in občane, smo se 
odločili podati tudi krajšo informacijo o črpanju evropskih sredstev 
s strani Občine Radeče.  

V programskem obdobju 2007-2013 sta Občina Radeče in JZ KTRC 
Radeče skupaj sodelovala oz. še vedno sodelujeta v 13 projektih, so-
financiranih s sredstvi različnih evropskih skladov. Občina Radeče je 
tako v tem obdobju izvedla oz. še izvaja projekte Rekonstrukcija lo-
kalne ceste Jagnjenica-Svibno-Sela, TRC Savus, Izdelava katastra GJI 
v Posavju, Izgradnja regijske deponije Unično II. faza - kompostar-
na, Centralna čistilna naprava Radeče, Vrtec Čira Čara Radeče, Po-
savska špajza – Radeška tržnica in Energetska sanacija stavbe JZ OŠ 
Marjana Nemca Radeče, JZ KTRC Radeče pa manjše projekte Kre-
pitev evropske identitete skozi raznolikost posameznika, Motivacij-
ski projekt udejanjanja turističnih potencialov, Gozdni sadeži – vr-
nitev h koreninam, SMART – Sustainable villages and education in 
POPOTNIK – Posavske poti prijetnih doživetij. V dobri polovici nave-
denih projektov smo sodelovali kot edini partner, v preostalih pa v 
partnerski navezi z različnimi, tudi mednarodnimi partnerji. V obra-
zložitvi ne zajemamo podatkov celotnih partnerskih projektov, pač 
pa zgolj podatke naših podprojektov, torej naše dejanske stroške in 
nam namenjene sofinancerske deleže iz evropskih virov.

Skupna vrednost vseh navedenih projektov brez upoštevanja vre-
dnosti partnerskih deležev projektov tako znaša 6.381.472,90 EUR, 
od tega je bilo s strani različnih evropskih skladov sofinancirano za 
3.832.806,32 EUR sredstev (60,06 % skupne vrednosti), preostanek 
v višini 2.548.666,58 EUR (39,94 % skupne vrednosti) pa predstavlja 
naš lasten delež. Za pokritje slednjega smo v več projektih uspeli za-
gotovili tudi sredstva iz državnega proračuna (23. člen ZFO-1), kar 
sicer ne štejemo za evropska sredstva, a smo z njimi uspeli še do-
datno zmanjšati lastni delež. 

Dodati velja še, da so nekateri od teh projektov sicer še v izvajanju, 
zato vsa sredstva še niso počrpana, vendar pa večjih odstopanj od 
predstavljenih številk ne gre pričakovati, saj se projekti zaključuje-
jo skladno s pričakovanji.

Črpanje sredstev evropskih skladov 
v občini Radeče
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Senovci obeležujejo krajev-
ni praznik v spomin na po-
hod XIV. divizije, ki je v noči 
z 9. na 10. februar 1944 na-
padla nemško postojanko in 
uničila naprave v reštanjskem 
premogovniku. In kot je dejal 
v nagovoru zbranim letošnji 
slavnostni govornik, predse-
dnik države Borut Pahor, je 
potrebno spomin na polprete-
klo zgodovino ohranjati na pri-
meren način: »Nekdo, ki je me-
nil, da razpolaga z vso močjo, 
voljo in silo tega sveta, nas je 
nekako zbrisal iz svojih načr-
tov za prihodnost. Mi smo se 
temu postavili po robu in ob-
stali. XIV. divizija je ena takih 
lepih primerov poguma in do-
moljubnosti. Zato se smemo 
tega tudi 70 let kasneje spo-
minjati z občutkom ponosa, 
s slavnim spominom na naše 
domoljube in osvobodilno gi-
banje.« Ob tem je izrazil upa-
nje, da bomo letošnji jubilej 
- 70. obletnico konca vojne - 
pričakali z večjo mero sprave, 
saj nam je, kot je poudaril, dr-
žava vsem skupna tako v vre-
dnostnem kot duhovnem po-
menu. »Pomembno je, da kot 
narod pri pomembnih stva-
reh stopimo skupaj. Strpnost 
je v naših rokah! In kultura 
ni le kulturna dediščina, knji-
ga, gledališče ..., je tudi kultu-
ra življenja. In ta domovina je 
premajhna za izključevanje,« 
je dejal ob zaključku svojega 
nagovora, pri čemer je naslo-
vil čestitke letošnjim nagrajen-
cem in krajanom ob prazniku 
ter jim zaželel, da bi tovrstne 
dosežke, kot so ga zabeležili v 
minulem letu, ko so v okviru 
projekta Moja dežela - lepa in 
gostoljubna v kategoriji manj-
ših mest prejeli priznanje Turi-
stične zveze Slovenije za osvo-
jeno 3. mesto, dosegali tudi na 
drugih področjih.

Z razvojnega vidika je bilo mi-
nulo mandatno obdobje za kraj 
in krajevno skupnost uspešno, 
je izpostavil predsednik sveta 
KS Vlado Grahovac, saj se re-
zultati odražajo skozi uspešno 
zaključene projekte, nov elan 
v teh težkih časih pa pred-
stavljata s proizvodnjo v kra-
ju dve podjetji, in sicer družba 
Grapak iz Krškega, ki je na Se-

»Strpnost je v naših rokah!«
SENOVO - S prireditvijo, naslovljeno »Pravica pravic je pravica«, so 9. februarja krajanke in krajani kra-
jevne skupnosti Senovo v Domu XIV. divizije počastili slovenski kulturni in krajevni praznik, na njej pa za 
ustvarjalni prispevek podelili sedem krajevnih priznanj.

novem odprla poslovno enoto, 
in Papiroti, hčerinsko podjetje 
Grupe Plastoform iz Šmarjete. 
Kot je dejal Grahovac, je spod-
budna vizija obeh družb, ki v 
kraju načrtujeta postopno ši-
ritev proizvodnje, posledično 
pa tudi nova delovna mesta. 
V nadaljevanju slovesnosti 
je predsednik podelil krajev-
na priznanja posameznikom, 
društvu in podjetju, ki so na 
različnih področjih doprine-
sli k dvigu kvalitete življenja. 
Priznanje KS Senovo so prejeli 
Nada Kozole, Bojan Petrovič 
in Rudi Glogovšek, priznanje 
z znakom KS Sonja Kmetec in 
Jože Šoln, priznanje z velikim 
znakom KS pa podjetje Alu - 
Požgaj proizvodnja stavbne-
ga pohištva ter Društvo prija-

teljev mladine Senovo.

Čestitkam letošnjim nagra-
jencem se je pridružil tudi žu-
pan občine mag. Miran Stan-
ko, sicer pa so pester kulturni 
program, ki ga je povezovala 
Tatjana Uduč, izvedli Pihal-
ni orkester in recitatorja DKD 
Svoboda Senovo, z glasbeni-
mi in recitatorskimi točkami 
učenci šole in Mešani pevski 
zbor DU Senovo. Po uradnem 
delu je sledilo ob pogostitvi 
članov domačega turističnega 
društva, Aktiva podeželskih 
žena sv. Anton in Društva vino-
gradnikov Sremič še družabno 
srečanje krajanov, ki se mu je 
pridružil tudi predsednik Pa-
hor, ki si je pred prihodom na 
Senovo v družbi župana ogle-

dal tudi obnovljen rajhenbur-
ški grad in vanj umeščeno na-
cionalno razstavo o slovenskih 
izgnancih ter čokoladnico, ki jo 
je v sklopu grajskega komple-
ksa odprla Hiša trt, vina in čo-
kolade Kunej iz Brestanice. Kot 
je povedal po pogovoru z no-
silcema dejavnosti Alešem in 
Emanuelo Kunej, se na gradu 
prepletata tako poklon kultur-
ni dediščini kot podjetništvu 
mladih, »ki se vračajo na do-
mačije in poslovne priložnosti 
vidijo v manj tradicionalnih, a 
hkrati inovativnih nišah«. 
 Bojana Mavsar 

Prejemniki krajevnih priznanj z županom mag. Miranom Stankom, predsednikom države Bo-
rutom Pahorjem in predsednikom sveta KS Senovo Vladom Grahovcem

SENOVO – V spomin na omenjeni pohod XIV. divizije so 7. fe-
braurja pripravili tradicionalni pohod. Pohodniki so se zbrali 
pri spomeniku NOB na Senovem, kjer sta jih nagovorila pred-
sednik sveta KS Senovo Vlado Grahovac in predsednik Turi-
stičnega društva Senovo Anton Petrovič. Nato so se do koče 
na Bohorju odpravili z Jablance, mimo partizanske bolnice (na 
fotografiji). Pri bolnici so jih s pasuljem in drugimi dobrota-
mi pogostili brestaniški Gorniki in člani neformalnega društva 
Bohorniki, ki so tudi letos v partizanski bolnici noč prej pre-
spali.  B. Colarič

SENOVO - V okviru krajevne-
ga praznika, 50-letnice Val-
vasorjeve knjižnice Krško ter 
10-letnice knjižnice na Seno-
vem je 2. februarja v tamkaj-
šnjem izposojevališču dr. To-
maž Teropšič odprl razstavo 
fotografij Februar '44 zbiralca 
Vladimirja Abrama. Abram 
iz Krškega, ki je nekaj let živel 
tudi na Senovem, je zbiralec 
starih razglednic, fotografij in 
drugih zgodovinskih predme-
tov. Na Senovem je razstavil ne-
kaj fotografij iz svoje zbirke, ki 
so bile posnete po vojaški akci-
ji XIV. divizije.  B. C./B. M.

Razstava fotografij Februar '44 

Dr. Tomaž Teropšič, Vladimir Abram in Vilko Planinc, vodja 
izposojevališča na Senovem

SROMLJE - Lepa pesem, topla beseda in druženje so spremljali 
občni zbor Turističnega društva Sromlje, na katerem smo hkrati 
obeležili praznik kulture. Po uvodni besedi predsednice TD Sro-
mlje Anice Kranjčič so s pesmijo nadaljevali Moški pevski zbor 
Sromlje in Ljudski pevci Sromlje. V nadaljevanju so bila podana 
izčrpna poročila o delu društva ter izvedene volitve, na katerih 
je bilo izvoljeno novo-staro vodstvo, kajti izkazalo se je, da v ta-
kšni sestavi deluje zelo dobro, kar potrjujejo tudi občinska, re-
gijska in državna priznanja. 
Ob prisotnosti predstavnice Turistične zveze Slovenije Milene 
Vranetič so bila podeljena priznanja naslednjim članom: za delo 
v društvu nad pet let (bronasto priznanje) so jih prejeli Rudi 
Hervol, Milena Hervol, Blaž Ban, Mihael Nonne, Lenka Non-
ne, Alenka Preskar; za delo v društvu nad deset let (srebrno 
priznanje) Ferdo Pinterič, Ladislav Ban, Rado Peterkovič, An-
ton Kranjčič, Sabina Ferenčak, Marija Avsec; za delo v dru-
štvu nad petnajst let (zlato priznanje) pa Anica Kranjčič, Ljudmi-
la Ban, Zvonka Pinterič, Terezija Petan, Ivanka Peterkovič, 
Marija Major, Marija Prah, Jože Ferenčak in Jože - Pepi Cizl. 
Z novimi načrti za naprej smo občni zbor zaključili ob domačem 
prigrizku, sromeljski kapljici rujnega ter snovanju novih idej za 
še lepši in uspešnejši kraj Sromlje.
 Alenka Preskar   

Kulturno obarvan občni zbor 
Turističnega društva Sromlje

Prejemniki jubilejnih društvenih priznanj

BREŽICE - V avli Upravne 
enote Brežice je do 22. fe-
bruarja na ogled fotografska 
razstava z naslovom »Nasi-
lje na njeni koži«. Razstava 
je nastala kot del dvoletne 
kampanje »Vesna – živeti ži-
vljenje brez nasilja«, s kate-
ro želijo opozoriti na nasilje 
nad ženskami.

Omenjeno kampanjo kot nosi-
lec izvaja Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in 
enake možnosti (MDDSZ) sku-
paj s partnerji (Ministrstvom 
za notranje zadeve - Policijo) 
v okviru evropskega progra-
ma Progress ob finančni pod-
pori Evropske komisije. Kot je 
na otvoritvi razstave 9. febru-
arja poudarila mag. Lea Javor-
nik Novak z Direktorata za 
družino na MDDSZ, je ta raz-
stava eden od korakov kampa-
nje proti nasilju nad ženskami 
treh generacij, torej nad naj-
stnicami, odraslimi ženskami 
in starostnicami, s katero želi-
jo ljudem približati to proble-
matiko, prav tako pa organizi-
rati usposabljanja za strokovni 
kader, ki se ukvarja z dejanski-
mi in potencialnimi žrtvami 
nasilja (socialni delavci, poli-
cisti, tožilci, sodniki, odvetni-
ki, zdravstveno osebje). Kot je 
še dejala, je na javni natečaj 
prispelo 145 fotografij različ-
nih fotografov, ne samo profe-
sionalnih. Strokovna komisija 
s tremi priznanimi fotografi je 
izbrala 40 fotografij, ki so raz-

Nasilje na njeni koži

stavljene na tej razstavi. Sle-
dnja sicer poteka pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika 
države Boruta Pahorja. 

Zbrane je v imenu Občine Bre-
žice pozdravila Patricia Čular, 
ki je poudarila, da ne bomo si-
cer nikoli dosegli ničelne tole-
rance do nasilja nad ženska-
mi, pa vendar je treba s takimi 
kampanjami opozarjati na ta 
problem. Na otvoritvi je svojo 
zgodbo delila tudi ena izmed 

žrtev nasilja. Za glasbeno po-
pestritev otvoritve razstave je 
poskrbela Ester Najger na ci-
trah. Razstavo so sicer pripra-
vili koordinacija za obravnavo 
nasilja v družini regije Posavje 
v sklopu CSD Krško, zavetišče 
za ženske in otroke žrtve na-
silja Pepcin dom ter predstav-
nice Zavoda Emma, nevladne 
organizacije, ki izvaja progra-
me osveščanja in pomoči žr-
tvam nasilja.
 R. Retelj

Otvoritve razstave so se večinoma udeležile strokovne delav-
ke, ki se ukvarjajo z žrtvami nasilja.

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

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ
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Področji turizma in podjetništva sta izredno živi področji. Ka-
kšni premiki se, po vašem mnenju, obetajo regiji na teh dveh 
področjih v letu 2015 in kako se na novo finančno perspekti-
vo 2014 - 2020 pripravljate v javnem zavodu CPT ? 
Zaposleni se udeležujemo izobraževalnih delavnic na temo nove 
finančne perspektive za različne programe. Sodelujemo pri pri-
pravi Regionalnega razvojnega programa, spremljamo spreje-
manje ključnih strateških dokumentov, podajamo pripombe in 
usmeritve na te dokumente. Hkrati pa posredujemo pridoblje-
ne informacije ciljnim skupinam na animacijskih in izobraževal-
nih delavnicah. 
Nova finančna perspektiva daje poudarek sofinanciranju projek-
tov z aktivnostmi mehkih vsebin (spodbujanje naložb v inovaci-
je in raziskave, podpiranje tehnoloških in uporabnih raziskav, pi-
lotskih linij, ukrepov za zgodnje validiranje izdelkov, naprednih 
proizvodnih zmogljivosti in začetne proizvodnje itd.) in ne infra-
strukturnih, kar je ključna razlika od prejšnje finančne perspektive. 
Infrastruktura bo financirana le v primeru, če bo projekt izkazoval 
nujnost po tej aktivnosti in bo le-ta samo del projekta. Pozornost 
bo posvečena eko inovacijam za razvoj inovativnih in okolju pri-
jaznih produktov in netehnološkim inovacijam.
Operativni program za vhodno Slovenijo je že sprejet. Predvi-

deva se podpora inovativnosti, 
rasti podjetništva in internaci-
onalizaciji poslovanja ter pod-
pori mladim, da bodo bolj kon-
kurenčni za zaposlitev. Namen 
podpore je rast podjetij in inter-
nacionalizacija poslovanja, po-
večanje zaposlenosti, hkrati pa 
zmanjšanje težav ranljivih druž-
benih skupin. Cilj je doseganje 
trajnosti in uravnoteženost ra-
zvoja v ekološkem in socialnem 
smislu. Sredstva za razvoj bodo 
mogoča na EU nivoju, predvsem 
program Horizon 2020  in na dr-
žavnem v nivoju iz ukrepov Ope-
rativnega programa, kjer priča-

kujemo razpise v drugi polovici leta. 
Sicer pa sodelujemo s partnerji podpornega okolja podjetništvu, 
od Techpo d.o.o (ki ima status inkubatorja) do Razvojnega cen-
tra ZEL-EN (ki ima prostore za inkubator in za izvajanje tako ime-
novanega co-workinga) pri skupnem kreiranju razvojnih podje-
tniških idej. 

Kakšni so načrti CPT Krško na področju podjetništva v letu 
2015 in dalje?
Nadaljevala se bo animacija podjetnikov in podjetij o pomenu ra-
zvoja, snovanja razvojnih projektov v podjetju in možnostih ter 
pogojih pri pridobivanju in izvajanju projektov z ne/povratnimi 
finančnimi sredstvi – v sodelovanju z institucijami podpornega 
okolja (npr. Techpo, Razvojni center ZEL-EN), preko spletnih stra-
ni, obveščanja po e-pošti, preko animiranja na različnih dogodkih 
ipd. Na delavnice bomo povabili tudi ugledne zunanje predava-
telje za posamezna področja in podjetja, ki bodo predstavili pri-
mere uspešnih projektov. 
Podjetjem bomo tudi v prihodnje nudili pomoč pri snovanju ra-
zvojnih projektov, povezovanju z ostalimi podjetji, razvojnimi in 
izobraževalnimi institucijami ter pri pripravi prijave na ustrezne 
razpise. 
Glede spodbujanja tujih neposrednih investicij se bo nadaljevalo 
sodelovanje z agencijo Spirit (oddelek za iskanje tujih investitor-
jev) z namenom pridobivanja informacij o potencialnih investi-
torjih in finančnih spodbudah tujim investitorjem za investiranje 
v naše okolje ali za odpiranje novih delovnih mest. 
Občinske in poslovne cone zasebnih podjetij v občini bomo pod 
skupno blagovno znamko InvestSlovenija predstavljali na nepre-
mičninskem sejmu v tujini v sodelovanju z agencijo Spirit in osta-
limi partnerji iz Slovenije. 

Kako je z delom točke VEM. Ste z njo zadovoljni ?
Kot institucija s statusom vstopne točke VEM (»Vse na Enem Me-
stu«) izvajamo podporne storitve za obstoječe in potencialne pod-
jetnike, študente, brezposelne, domače in tuje vlagatelje. Sveto-
vanje se izvaja preko telefona, e-pošte in na sedežu CPT. Področje 
svetovanja je zelo različno: ustanovitev novega podjetja, samo-
zaposlitev, izbira statusne oblike, iskanje virov financiranja za sa-
mozaposlitev, možnosti pridobivanja finančnih virov za razvoj itd. 
Preko portala e-VEM izvajamo postopke ustanavljanja in spre-

memb za samostojne podjetnike in gospodarske družbe ter iz-
bris podjetnikov. 
Država ne nudi kontinuirane podpore točkam VEM, ki so celovi-
te podporne storitve uporabnikom, in ne samo tehnična izved-
ba postopkov, temveč tudi širše svetovanje v fazi ustanovitve ter 
razvoja in rasti podjetja. Zaznano pa je zadovoljstvo s strani upo-
rabnikov ravno s tega vidika, ker dobijo veliko koristnih informa-
cij na enem mestu, saj redno koristijo naše storitve. Od države v 
prihodnje pričakujemo večjo podporo VEM točkam  (nadgradnjo 
in prepoznavnost), ki bodo podjetjem in podjetnikom nudile do-
datne, bolj koristne storitve v smislu odpravljanja birokratskih ovir. 

V ospredju dela Centra za podjetništvo in turizem je tudi ra-
zvoj turizma v občini Krško?
Občina Krško je v preteklem obdobju veliko investirala v infra-
strukturne projekte: obnovo Valvazorjevega kompleksa, gradu 
Rajhenburg, mesta Krško, razvil se je Svet energije v GEN-u, itd. 
Prav tako so investirali zasebniki v obnovo hotelov, gostišč, zida-
nic kot bivalne objekte. V novi finančni perspektivi (2014 - 2020), 
v razvojnem smislu ni več spodbud za izgradnjo turistične infra-
strukture oz. turističnih kapacitet. Programi države in EU so usmer-
jeni v snovanje nove inovativne ponudbe in dejavnosti, povečanju 
obsega poslovanja, povezovanju in internacionalizaciji trženja ter 
novim zaposlitvam. V tej smeri je planirano tudi delo našega cen-
tra. Prizadevamo si, da razvoj turistične ponudbe v občini temelji 
na sodelovanju in v sinergiji med vsemi akterji na področju turiz-
ma v občini – javni zavodi, zasebni ponudniki, prebivalci itd. So-
delujemo tudi z različnimi strokovnjaki, ki jih vključimo v projekt 
že v obdobju kreiranja in ne zgolj v samo izvedbo.
Za ponudnike in ostale turistične akterje bomo organizirali izobra-
ževalne delavnice na temo razvoja storitev, dviga kakovosti po-
nudbe, oglede dobrih praks. Oblikovali bomo različne turistične 
pakete za različne ciljne skupine, sodelovali pri organizaciji dogod-
kov s tematiko vina in kulinarike, na področju športa in rekreaci-
je, oživljanje starega mestnega 
jedra itd. 
Turistično ponudbo bomo 
nadgrajevali, širili in dopolnje-
vali z novimi razvojnimi projek-
ti, ki jih bomo kreirali v partner-
stvu na regionalni in državni 
ravni.

Temeljni cilj izvedbe planira-
nih aktivnosti je doseči večjo 
prepoznavnost občine kot tu-
ristične destinacije, znotraj in 
zunaj meja Slovenije, s turistič-
nimi proizvodi, ki predstavljajo 
konkurenčno prednost našega 
okolja. Pri razvoju in izboljšanju 
turističnih proizvodov se glede 
na naravne in kulturne resurse, 
obstoječo turistično ponudbo, 
trende doma in v tujini usmer-
jamo k naslednjim ključnim te-
matskim proizvodom: 'Aktivne 
počitnice na podeželju', 'Mesto 
in kultura', 'Posebna doživetja 
in prireditve'. 
Poudarek pri vseh aktivnostih 
je povezovanje na nivoju regi-
je in tematsko na nivoju drža-
ve. Regija Posavje je v lanskem 
letu pristopila k partnerstvu 
nacionalnega združenja za 
Pohodništvo&kolesarjenje GIZ. 
V sodelovanju z njimi aktivno 
izvajamo promocijo na temat-
skih sejmih v tujini. Udeležu-
jemo se sejmov v državah (Ni-
zozemska, Belgija, Nemčija), iz 
katerih že sedaj prihaja največ 
turistov v Slovenijo in si želijo 
aktivnih počitnic na podeže-
lju. Razvijamo Posavski festi-
val pohodništva, ki bo pote-
kal v maju in juniju. Vsako leto 
se vanj vključi več organizator-
jev pohodništva in kolesarje-

nja. Festival je del projekta SLOVENIJA HODI, v okviru katerega 
se pod skupno blagovno znamko promovirajo vsi pohodniški fe-
stivali v Sloveniji. 
Samo udeležba na sejmu ni zadostna, zato bomo tuji trg o naši 
ponudbi informirali in promovirali tudi preko tujih 'tour' opera-
terjev, turističnih agencij in novinarjev. Za njih organiziramo štu-
dijske ture po destinaciji, na način, da se sami prepričajo o kvali-
teti in širini ponudbe. 
Pri promociji in trženju bomo v prihodnje dali še več poudarka 
internetnim in mobilnim e-storitvam ter prehodu iz tiskanega v 
elektronska promocijska gradiva. Storitve omogočajo, da si obi-
skovalci sami načrtujejo bivanje na destinaciji, saj je vedno več in-
dividualnih gostov, ki sami načrtujejo počitnice oz. dopust.

Že čez nekaj dni pripravljate tudi delavnico Inovativnost kot 
priložnost pridobivanja nepovratnih sredstev - zakaj in komu 
bi priporočali obisk te delavnice?
Omenjena delavnica je animacijsko izobraževalna, namenjena  
je spodbujanju inovativnosti v podjetjih in ustanavljanju start-up 
podjetij. V kratkem se pričakuje javni razpis Slovenskega podjetni-
škega sklada, ki podpira mlada, inovativna in perspektivna pod-
jetja. 
Udeleženci bodo dobili informacije o pomenu organiziranja ra-
zvojno raziskovalnih skupin in spodbujanju inovativnosti znotraj 
podjetij. Delavnica je namenjena k spodbudi udeležencev za pri-
pravo razvojnih projektov. Poleg že omenjenega nacionalnega 
razpisa so na voljo tudi mednarodni razpisi EU programa Hori-
zon 2020. Za uspešno kandidiranje na teh razpisih je nujno po-
vezovanje s partnerji iz tujine. Predavali bodo predavatelji z refe-
rencami že odobrenih projektov iz EU razpisov, nekatere od njih 
bodo tudi predstavili. 
Cilji delavnice je, da se tudi z našo pomočjo v naši regiji kreira-
jo razvojni projekti, ki bodo uspešni pri pridobivanju državnih ali 
evropskih finančnih sredstev.

CPT Krško predstavlja svoje načrte

LETO 2015 PRINAŠA PRILOŽNOSTI 
PODJETNIŠTVU IN TURIZMU

KRŠKO – Ob začetku leta so v Centru za podjetništvo in turizem Krško zaposleni, z direktorjem Francem Češnovarjem na čelu, predstavili načrte za bližnje ob-
dobje in aktivnosti, ki so že v teku. Že čez nekaj dni pripravljajo delavnico z imenom Inovativnost kot priložnost za pridobitev nepovratnih sredstev. To naj bi 
bila ena izmed delavnic, ki bodo na voljo zainteresiranim. 

Evropska sredstva so postala pomemben del razvoja in rasti uspešnih podjetij v EU, zato je še 
kako pomembno, da svojo konkurenčnost tudi v vašem podjetju ustrezno okrepite z njihovo 

pomočjo. Čeprav smo v obdobju, ko razpisnih rokov ni tako zelo veliko, je prav sedaj pravi čas, 
da se na pridobivanje teh sredstev v letu 2015 dobro pripravimo.  

Vabimo vas na brezplačno delavnico:

INOVATIVNOST KOT PRILOŽNOST 
ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV, 

ki bo v ponedeljek, 23. februarja 2015, ob 12. uri 
v poslovni zgradbi ZEL-EN, v Poslovni coni Vrbina (Vrbina 18, Krško) 

12.00 – 12.30 
Uvodni pozdravi, predstavitev CPT Krško ter Tehnološkega centra 
Posavje - Techpo (Franc Češnovar, direktor) 
Pomen spodbujanja inovativnosti za razvoj podjetništva (Franc Češnovar, 
uni.dip.inž., CPT Krško)

12.30 – 12.45 Sofinanciranje zagona podjetij – razpis P2 (CPT Krško) 

12.45 – 13.30 Davčno optimiranje s poudarkom na davčnih olajšavah, tudi za raziska-
ve in razvoj (Milena Krošelj, KIN.SI)

13.30 – 13.45 Odmor za osvežitev

13.45 – 15.15
Povečajte možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev  
Aktualni razpisi, kako pridobiti nepovratna sredstva za izvedbo investicij, 
skriti triki, ki vplivajo na uspešnost prijave, dobre prakse (Tiko Pro d.o.o.)

15.15 – 15.45
Predstavitev – ZEL-EN (poslovne storitve Zel-en, poslovni prostori za inku-
bator in co-working ...)
Diskusija, neformalno druženje 

Udeležba na delavnici je brezplačna. Vljudno vabljeni. 

Vsebina je aktualna tako za vodstvo podjetij kot za razvojnike v podjetjih ter za inovativne 
posameznike in novoustanovljena podjetja, ki želijo svojo poslovno idejo razvijati kot novo 

storitev oz. nov izdelek.

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo sporočite najpozneje do petka, 20. februarja, 
na tel. št. 07/ 490 22 20 oz. po elektronski pošti: info@cptkrsko.si.

ZEL-EN

na
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Predstavitev pohodništva in os-
talih možnosti aktivnih počitnic 
v Posavju na sejmu v Amster-
damu

CPT Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško
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V štiridesetih letih obstoja in 
več kot 30 milijonih zadovolj-
nih kupcev je tudi Golf pripe-
ljal na razpotje nove dobe, ele-
ktrične mobilnosti. e-Golf je še 
vedno pravi Golf, tak, kot ga 
poznate in si ga želite. Odkril 
pa vam bo čisto drugo dimen-
zijo vožnje. Eleganco tihega 
električnega jadranja z veliko 
več vozniške uglajenosti, brez 
izpustov in brez stresa, s po-
močjo preprosto uporabne, a 
sila pametne tehnologije. Ele-
ktrični Golf vam bom torej od-
kril svet energijske preudar-
nosti, ki kot edina pot vodi k 
čisti, ekonomični in do okolja 
odgovorni osebni in poslovni 
mobilnosti. 

E-Golf uporablja električni 
motor, ki proizvede 84 kW 

(113 KM) in 270 Nm navora, 

kar mu omogoča, da od 0 do 
100 km/h pospeši v 10,4 se-
kunde, hitrost pa je omejena 
na 140 km/h. Domet Volkswa-
gna e-Golf je 190 kilometrov.

PRIHODNOST JE BLIŽJE 
KOT SI MISLIMO

Zelo kmalu bo prišel čas, ko bo 
oskrba z električno energijo 
ob cestah celovitejša, uporab-
niško prijaznejša, v primerjavi 
z naftnimi derivati neprimer-
no cenejša in zaradi pametnih 

polnilnih omrežij celo prepro-
stejše dostopna kot bencin na 
črpalki. Avtomobili pa jo bodo 
znali zajemati brez človekove 
pomoči. Prihaja torej čas elek-
trične mobilnosti, čas e-Golfa 
in e-Upa!, ki sta voznika zmo-
žna naučiti energijske neodvi-
snosti, preudarne rabe energi-
je in ga s pametno tehnologijo 
prepričati, da pogoj za svobo-
do na odprti cesti ni zgolj 60 
litrov fosilnega goriva v avto-
mobilskem rezervoarju.

Novi Volkswagen e-Golf v Posavju
V začetku letošnjega leta smo testirali novega električnega Volkswagen e-Golfa, ki smo si ga sposodili pri Avto-
hiši Radanovič Brežice.

Radanovič Brežice d.o.o., Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice, Tel.: 07/499 21 50
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Aprila lansko leto je Brežičane razveselila novica, da se v Intermar-
ketu odpira trgovina z izbranimi ekološko pridelanimi živili, pre-
hranskimi dodatki in naravi prijaznimi kozmetičnimi, negovalnimi 
in čistilnimi izdelki. Ekološka trgovina Julija pa je vnesla svež veter 
tudi s svojim spodbujevalnim odnosom do slovenskih ekoloških 
proizvajalcev, pohvalnim celovitim pogledom na zdravje strank, 
kar vključuje 
tudi sveto-
vanja, in očit-
nemu dajanju 
prednosti kva-
liteti izdelkov, 
katerih po-
nudba se ves 
čas dopolnju-
je. Da si kupec 
zasluži le naj-
boljše, doba-
vitelj pa po-
šten in dober 
odnos, izhaja 
iz prepričanj simpatičnega zakonskega para iz brežiške občine, 
Siniše in Tine Hotko. »Do ideje o trgovini sva prišla, ker sva bila 
že sama kupca pretežno ekoloških izdelkov za svojo družino, a sva 
težko našla raznovrstno ponudbo na enem mestu, prav tako pa so 
bile cene v dotedanji ponudbi precej visoke,« pojasni Siniša. Svo-
jo pozitivnost sta dodala trdemu delu in sedaj že skoraj celo leto 
trgovina v Brežicah sprejema številne zadovoljne stranke.  

Kupci se najraje odločajo za domače izdelke, kot so npr. mlečni iz-
delki, moke, piškoti, zelo veliko pa jih vsakodnevno hodi tudi po 
najrazličnejše začimbe, ekološka semena za vrt, okusne napitke, 
olja, pa tudi bolj 'eksotične' izdelke preverjenega izvora, kot so vul-
kanski kamen, karité maslo, psyllium ipd. Siniša še pojasni, da ima-
jo vsi zaposleni tudi za prihodnost jasno vizijo tako prijetne, do lju-
di odprte prodajalne, kjer bodo strankam, po kar najbolj dostopni 
ceni, ponujene najrazličnejše možnosti za zdrav način življenja. 
 M. M.

Ekološka trgovina Julija, Intermarket Brežice, 
Tovarniška c. 10/a, 8250 Brežice, tel: 08 20 56 192

predstavljamo

Kot je uvodoma dejala v. d. di-
rektorice RRA Posavje in vod-
ja projekta za Posavje Nata-
ša Šterban Bezjak, je projekt 
Podjetno v svet podjetništva, ki 
je zakorakal v tretje leto, zelo 
uspešen, saj beležijo 60-od-
stotni izhod njegovih udele-
žencev (mlajših brezposelnih 
z višjo ali visoko stopnjo izo-
brazbe) v (samo)zaposlitev. 
Konec lanskega decembra so 
v Posavju vanj vključili že sku-
pno peto skupino (lani tretjo) 
desetih nadebudnih podjetni-
kov, ki pod vodstvom mentor-
jev štiri mesece razvijajo svo-
jo poslovno idejo, pripravljajo 
poslovni načrt za ustanovitev 
podjetja in se usposabljajo za 
podjetniško kariero, v času 
usposabljanja pa so zaposleni 
pri Regionalni razvojni agenci-
ji Posavje in jim za to obdobje 
pripada plača v višini minimal-
ne plače ter vsa nadomestila, 
ki pripadajo delavcu v skladu 
z veljavno delovnopravno za-
konodajo. Projekt se izvaja na 
območju vse Slovenije, njegova 
vrednost je 3.888.354 €, finan-
cirata pa ga Evropski socialni 
sklad (85 %) in Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zade-
ve (15 %). 

Tokratna skupina mladih in 
podjetnih po njenih besedah 
kar precej odstopa od prej-
šnjih, »saj so njeni člani zelo 

Novih deset mladih in podjetnih
KRŠKO - V prostorih Regionalne razvojne agencije Posavje so se 12. februarja predstavili udeleženci tret-
je skupine operacije Podjetno v svet podjetništva 2014. Svoje podjetniške ideje, ki jih od 22. decembra štiri 
mesece razvijajo v okviru projekta, je predstavilo šest deklet in štirje fantje.

proaktivno naravnani, zelo so-
delujejo in se vidi, da imajo ne-
kateri svoje podjetniške ideje 
že precej razvite, tako da je z 
njimi lažje delati«. Kar polovi-
ca predstavljenih podjetniških 
idej je vsaj v določeni meri po-
vezana s hrano oz. njeno pri-
pravo. Robert Špiler je pred-
stavil posest Juglans, kjer so 
razvili solarni sušilnik za sad-
je in zelišča, projektirajo in iz-
delujejo tudi kompostne enote 
za ogrevanje objektov ali rastli-
njakov ter ponujajo predavanja 
o permakulturi in delavnice o 
vrtnarjenju. Anton Mavsar je 
v podjetju ApiMtech razvil ter-
mosublimator, ki na naraven 
način zdravi čebele pred zaje-
dalcem varojo, poleg tega pa 
ponuja tudi izdelke iz medu, 
naravno kozmetiko in izdela-
vo čebelnjakov po meri. Tama-

ra Lesinšek pripravlja kulina-
rični blog T as Tasty z okusnimi 
recepti iz različnih kuhinj sve-
ta, z njim pa združuje kulina-
riko, fotografijo in socialna 
omrežja. Suzana Pavlič ponuja 
projektiranje in izvedbo ribni-
kov in ribogojnic, pa tudi oku-
sno slovensko postrv in hrano 
na njeni osnovi pod geslom Po-
strv na krožnik – zdravnika na 
dopust! Kristjan Prijatelj pa 
je razvil OmnioCounter, pripo-
moček za hitrejše štetje bakte-
rijskih kolonij, kar poenostavi 
delo v laboratoriju.

Dve ideji lahko uvrstimo na po-
dročje turizma. Patricija Ma-
rić namreč ponuja najem sta-
rodobnih vozil (Najemi oldija) 
za popestritev poročnega dne, 
obletnice poroke, rojstnega 
dne ali podobne priložnosti, 

vidi pa jih tudi kot popestritev 
turistične ponudbe. Rok Prah 
razvija električno kolo, ki bo 
ponujalo varno, zanesljivo in 
lahkotno vožnjo s pomočjo 
elektro pogonskega sklopa, še 
zlasti za ljudi v tretjem življenj-
skem obdobju. Po ena ideja pa 
se nanaša na področje urejanja 
doma, ponudbe kreativnih re-
šitev ter izobraževanja. Nina 
Gramc je namreč predstavila 
storitev »Toplota po vaši meri« 
oz. krmilni sistem za sprogra-
miranje ogrevalnega sistema, 
ki se lahko uporabi tudi za re-
guliranje osvetlitve v objektu. 
Sabina Košir ustvarja spletni 
album kreativnih rešitev oz. 
portal, na katerem ponuja foto-
grafije, vektorsko grafiko, pre-
dloge za oblikovanje tiskovnih 
in spletnih strani ter mobilne 
aplikacije. Andreja Malus pa 
pripravlja tečaje robotike za 
otroke (Robolus), ki odgovar-
jajo na potrebe današnjih otrok 
po učenju skozi izkušnjo, krea-
tivnem udejstvovanju in prilo-
žnostih, da sami izpeljejo svo-
je projekte.

Predstavitve so spremljali 
pred stavniki posavskih občin. 
Krški župan mag. Miran Stan-
ko je vsem čestital za vstop v 
svet podjetništva, a pogrešal 
ideje »s poslovnim modelom«.
 Peter Pavlovič
 foto: Jure Tičar, RRA Posavje

Udeleženci tretje lanske skupine projekta PVSP

BREŽICE – V tamkajšnji Mestni hiši je 10. februarja potekal usta-
novni sestanek Vseslovenske civilne pobude (VCP) Dimnik – 
enota Posavje«. »V preteklosti je veljalo, da se je treba prijeti za 
gumb, ko si srečal dimnikarja, ker naj bi to prineslo srečo. Danes 
se moramo prijeti za denarnico, saj so dimnikarji postali pred-
vsem »inkasanti«, ki s pomočjo podeljenih koncesij »skubijo« la-
stnike kurilnih naprav,« je v vabilu na sestanek zapisal pobudnik 
Ivan Tomše (v Posavskem obzorniku smo januarja objavili nje-
govo pobudo vladi RS za spremembo zakonodaje na področju di-
mnikarske službe). VCP Dimnik – enota Posavje se zavzema za 
uskladitev dimnikarske zakonodaje z zakonodajo v Evropski uni-
ji, ki zagotavlja načela svobodnega opravljanja dejavnosti, kon-
kurenčnost in spoštovanje človekovih pravic lastnikov kurilnih 
in dimovodnih naprav; uskladitev zakonodaje z Ustavo RS; uki-
nitev koncesij in uvedbo sistema dimnikarske dejavnosti, ki naj 
omogoči konkurenco in prosto izbiro dimnikarja; ukinitev obve-
znega merjenja emisij in preglede malih kurilnih naprav za te-
koča in plinasta goriva, kondenzacijske kotle na plin ter kurilne 
naprave na pelete (do 50 kW), ker takih meritev ne predvideva 
zakonodaja Evropske unije; potrebne nastavitve in meritve ku-
rilnih napravah naj izvajajo strokovno usposobljeni in pooblašče-
ni serviserji; inšpekcijske službe naj ukrepajo, če ugotovijo, da v 
posameznih primerih prihaja do obremenjevanja okolja, požar-
ne nevarnosti ali negativnih vplivov na zdravje; ukine se predpi-
sana frekvenca posameznih storitev na malih kurilnih napravah 
- lastniku kurilne naprave je potrebno zaupati, da bo sam pokli-
cal dimnikarja, ko ga bo potreboval. Za vodjo civilne iniciative so 
izbrali Tomšeta, njegov namestnik je Bruno Potokar, blagajnik 
Bojan Jurkas, strokovni svetovalec pa Milan Rožman. Iniciati-
va vse svoje akcije objavlja na skupni domeni slovenskih inicia-
tiv info@dci-malečnik.si.
 P. P.

VCP Dimnik – enota Posavje

Siniša Hotko v Ekološki trgovini Julija

Zdravo in cenovno dostopno

www.ekotrgovina-julija.si tel: 08 20 56 192
AKCIJA -25% SUPER ŽIVILA 

POPUST SE OBRAČUNA NA BLAGAJNI
Akcija za bz. Super Obrok in velja od 16.2.2015 – 15.3.2015 oz. do odprodaje zalog. 

v Intermarketu Brežice
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Široka izbira semen, čebulic, zemlje, strojev in orodja 
za čudovit in poln vrt!

www.eurogarden.si www.rotar-trgovina.si
Eurogarden d.o.o., Podsmreka 7e, 1356 Dobrova P.E. Krško: Eurogarden d.o.o., Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško

Gremo na tržnico
Ponudniki na posavskih tržnicah: 

interes pri kmetih je – je tudi pri potrošnikih?

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

V zadovoljstvo nam je, da se jih 
je udeležilo veliko ljudi. Udele-
žencev je bilo več kot 200 in s 
tem približno toliko kmetij. To 
pomeni, da sta pri kmetih pri-
sotna interes in želja stopanja 
na novo pot, pot neposredne 
prodaje. Udeleženci so bili raz-
lični: kmetje, ki že prodajajo ne-
posredno; kmetje, ki se o tem 
odločajo; pa tudi kmetje, ki so 
v dani situaciji primorani svo-
je poslovanje prilagoditi no-
vim predpisom. Te narekuje-
jo nenehno spreminjajoča se 
določila na nacionalnem nivo-
ju (nova Uredba o dopolnilnih 
dejavnostih, predpisi v pove-
zavi z vodenjem evidenc in fi-
nančnega poslovanja), pa tudi 
novi tržni redi. Pri tem velja iz-
postaviti, da je na območju 
Posavja kar precejšnje šte-
vilo kmetij, ki se ukvarjajo z 
neposredno prodajo oz. pro-
dajo na tržnicah, pa jih na po-
savskem območju ne srečamo. 
Odgovor je preprost: premaj-
hen obseg prodaje. O tem po-

gosto potarnajo tudi tisti kme-
tje, ki na posavskih tržnicah že 
prodajajo, kajti obseg prodaje 
se iz leta v leto zmanjšuje.

Naravne danosti na območju 
Posavja omogočajo kmetova-
nje v vseh kmetijskih panogah: 
od mlečne prireje do pridelave 
raznovrstne zelenjave in sad-
ja. Generacijski prenosi kme-
tij in različni stimulativni ukre-
pi kmetijske politike (ne smemo 
zanemariti relativno uspešnega 
prenosa znanja) so omogočili, 
da je danes v Posavju veliko 
kmetij, ki se pogumno odlo-
čajo za pridelavo hrane višje 
kakovosti (izpostaviti velja eko-
loško pridelavo), vse do prede-

lave kmetijskih pridelkov. Zlasti 
pri predelavi kmetijskih pridel-
kov morajo kmetije pridobiti ve-
liko novih znanj. Nezanemarlji-
va so tudi potrebna finančna 
sredstva, ko se kmetje odločajo 
za registracijo obratov različnih 
vrst predelave. Kmetije v naši re-
giji ponujajo zelo širok spekter 
prehranskih izdelkov, ki zajema 
različne vrste zelenjave, sadja, 
poljščin in kar je še pomemb-
neje, zelo širok nabor predela-
nih kmetijskih pridelkov. Ta ob-
sega raznovrstne moke, različne 
izdelke predelave sadja, mesa in 
mleka. Sem prištevamo še zelo 
širok spekter prehranskih izdel-
kov, povezanih s peko – od kru-
ha in potic do peciva. Z razno-
likostjo prehranskih izdelkov 
nam ni na voljo samo paleta 
različnih izdelkov, temveč tudi 
paleta različnih okusov. 

Pogosto uporabljamo besedno 
zvezo trajnostni razvoj. Od šte-
vilnih definicij trajnostnega ra-
zvoja bi si upala povzeti bistvo 
vseh: za trajnostni razvoj skr-
bimo ali smo del njega, kadar 
prispevamo na vseh nivojih 
našega življenja, da bo okolje, 
v katerem živimo, ostalo našim 
zanamcem vsaj v takšnem sta-
nju, v kakršnem smo živeli mi. 
Vsakomur je najbližje tisto oko-
lje, v katerem živi. Da podeželje 
že nekaj časa predstavlja nad-
standard bivalnega okolja v pri-
merjavi z urbanim, ni nikakršna 
novost. Za podeželje pa je zna-
čilen preplet dejavnosti in med 
pomembnejšimi členi je rav-
no kmetijstvo z vsemi svoji-
mi dejavnostmi. Kmetijstvo pa 
so »velike« in »majhne« kmeti-
je. Kmetijstvo je dejavnost, ki 
ohranja okolje (pokošene liva-

de in pašniki, obdelana polja) in 
proizvaja hrano. Kadar kupu-
jemo proizvode in prehran-
ske izdelke ljudi v naši bliži-
ni, neposredno prispevamo k 
razvoju  okolja in s tem skrbi-
mo za trajnostni razvoj.

V seriji člankov preteklih šte-
vilk Posavskega obzornika smo 
bralcem pojasnili, da pridelava 
hrane na kmetijah že dolgo ni 
več prepuščena naključju v 
nobeni fazi. Sistemi nadzora in 
kontrole potrošniku zagotavlja-
jo zdravo in varno hrano. Kme-
tje so redni plačniki vseh obve-
znosti do države – res pa je, da 
pri kmetijskih gospodarstvih 
kot poslovnih subjektih zako-
nodaja dopušča nekatere izje-
me. Na primer to, da v prime-
ru prodaje kmetijskih pridelkov 
(nepredelanih kmetijskih pri-

delkov) kmetje ne izstavljajo ra-
čunov. To odstopanje je mogo-
če, ker so obdavčeni na osnovi 
katastrskega dohodka. 

V seriji člankov v prihodnjih šte-
vilkah Posavskega obzornika 
bodo predstavljene kmetije, 
ki prodajajo  pridelke in izdel-
ke na posavskih tržnicah. Za-
poredje predstavitve kmetij je 
odvisno od vrste proizvodov, ki 
jih glede na sezono ponuja po-
samezna kmetija. Predstavljeni 
ponudniki so sami izkazali in-
teres objave. Število kmetij na 
tržnicah je različno med posa-
meznimi občinami, zato bo tudi 
predstavljeno različno števi-
lo kmetij iz posamezne občine. 

 Projektni partner
 KGZS-Zavod Novo mesto,
 mag. Zdenka Kramar
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Avto Triglav, ki že vrsto let 
opravlja ocenjevanje storitev 
v Fiatovih pooblaščenih avto-
servisih, je na 1. mesto posta-
vilo Avtoservis Tuhtar, ki bo 
v letošnjem marcu obeležilo 
tudi 35-letnico delovanja. »Na 
doseženo prvo mesto in nagra-
do, ki me je prijetno preseneti-
la, nisem računal, čeprav sem 
bil vsa leta ocenjevanja vedno 
blizu vrha, a nikoli nisem bil 
najboljši,« je odkrito povedal 
Zvone Tuhtar, ki se je odločil 
za poklic mehanika, ker je nje-
gov oče vedno popravljal »fič-
kota« pri mehaniku Tomaži-
nu v Boštanju. »Pri Tomažinu 
sem bil vajenec od junija 1970 
do septembra 1973, saj sem se 
23. septembra 1973 zaposlil 
v Trbovljah, v mehanični de-
lavnici gradbenega podjetja. 
Vmes sem naredil tudi šofer-
sko šolo, a tega poklica nisem 
nikoli opravljal. Ko je prišlo do 
ideje o postavitvi obrtne cone 
na Orehovem, sem se odločil, 
kupil zemljišče ter zgradil av-
tomehanično delavnico, ki sem 
jo odprl 1. marca 1980. Žal mi 
je, ker vsi takratni načrti v zve-
zi z obrtno cono na Orehovem 
niso uspeli, kajti v njej naj bi bil 
tudi avtoklepar-ličar, pa delav-
nica za popravilo kmetijskih 
strojev, za splošno elektrikar-

AS Tuhtar med najboljšimi

stvo … Tukaj je obrtna cona en-
kratna, a po tridesetih letih je 
nedokončana, Občina pa tudi 
ničesar ne naredi,« je nizal mi-
sli podjetnik, ki je vesel, da mu 
stranke zaupajo, da so zado-
voljne z njegovo storitvijo. 

Ponosen je tudi na svoje minu-
lo delo v Svetu za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Ob-
čine Sevnica, kjer je bil sedem 
let tudi predsednik tega orga-
na. »Družno smo izvedli veli-
ko preventivnih akcij. Otro-
kom smo dajali manjša darila, 
tudi kresničke, ki se jih ne bi 
smeli sramovati niti starejši, če 
zvečer pešačijo po neosvetlje-

nih ulicah. Ni zgolj fraza, da ko 
s kresničko stopiš iz teme, po-
staneš viden,« je menil in nato 
nadaljeval, da je kot nekdanji 
predsednik KS Sevnica poskr-
bel tudi za ureditev številnih 
cestnih odsekov, kot nekdanji 
sevniški občinski svetnik pa je 
pogosto opozarjal na nevaren 
cestni odsek v naselju Breg, 
ki so ga obiskovalci iz drugih 
krajev poimenovali kar »Knin-
ska krajina«. Ko je nato bese-
da ponovno nanesla na njegov 
osnovni poklic in dejavnost, ki 
jo opravlja, je še dodal, da v AS 
Tuhtar ves čas sledijo razvoju 
in napredku tehnologije. 
 Smilja Radi

Zvone Tuhtar je prejel nagrado za najboljši Fiatov pooblašče-
ni servis za leto 2014.

OREHOVO - V prvih dneh februarja je samostojnega podjetnika Zvoneta Tuhtar-
ja, ki ima na Orehovem pri Sevnici svoj avtoservis, od leta 1997 pa je tudi po-
oblaščeni serviser za vozila znamke Fiat, poleg tega pa je specializiran še za 
znamke Lancia in Alfa Romeo, presenetila posebna nagrada za leto 2014. 

LJUBLJANA, POSAVJE - Vlada RS 
je soglašala z evidentiranjem 
vlaganj družbe HESS d. o. o. v 
objekte energetske ureditve, 
ki skupaj z objekti vodne in-
frastrukture predstavljajo ne-
deljivo celoto za HE Boštanj, 

med osnovna sredstva Mi-
nistrstva za okolje in prostor 
(MOP) po nabavni vrednosti 
6.790.547,38 evrov. Vlada je 
pooblastila ministrico za okol-
je in prostor Ireno Majcen za 
podpis pogodbe. Družba HESS 

je kot koncesionar drugih HE 
po koncesijski pogodbi za iz-
koriščanje energetskega po-
tenciala spodnje Save dolžna 
po zaključku gradnje prenesti 
določene objekte energetskih 
ureditev na koncedenta. 

Vlaganja HESS med osnovna sredstva MOP

Posavske tržnice so prenovljene. Javnofinančna sredstva so porabljena za infrastrukturno ureditev urbanih središč podeželja. Naslednji pomembni cilj pa je dodati 
vsebino tem centrom oz. tržnicam. Vsebino, ki bo privlačna za čim širši krog ljudi in bo kot takšna zanimiva tudi širšemu javnemu interesu. V preteklem letu smo v 
okviru projekta LEADER »Gremo na tržnico«, s ciljem povečanja in popestritve ponudbe, na posavskih tržnicah izvedli strokovna usposabljanja in srečanja s kmeti. 
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Občina Brežice obvešča, da zbira prijave zainteresiranih občanov za 
navoz viškov plodne zemlje ( v nadaljevanju zemlje) z gradbišča HE 
Brežice. Zainteresirani občani se morajo prijaviti na predpisanem 
obrazcu, ki ga dostavijo v sprejemno pisarno Občine Brežice ali pa 
pošljejo po pošti na naslov: Občina Brežice CPB 18, 8250 Brežice. 
Obrazec stranke dobijo na spletni strani Občine Brežice ali pa v pi-
sarni št. 14. Prijave se bodo zbirale do porabe količin zemlje. Zemlja 
se sme prvenstveno uporabljati za izboljšanje kmetijskih zemljišč, 
v manjšem obsegu pa sme Občina Brežice uporabiti zemljo tudi za 
ureditev okolice po gradbenih delih na infrastrukturnih objektih. Na-
voz zemlje je možen izključno na območju občine Brežice.

Nakladanje in razvoz zemlje bo izvajalo podjetje HPG Brežice d.o.o., 
Gornji Lenart 28A, Brežice, ki je bilo izbrano kot najugodnejši ponu-
dnik izmed podjetij, ki izvajajo gradbena dela na gradbišču HE Bre-
žice. Zaradi posebnega režima na gradbišču ni možen odvoz zemlje 
v lastni režiji. Stroški nakladanja in razvoza bremenijo stranko, ki je 
zainteresirana za navoz zemlje, cena pa je pogodbeno določena na 
osnovi izbora najugodnejšega ponudnika in je javno dostopna na 
spletni strani  Občine Brežice in izvajalca. Za termin nakladanja in 
razvoza zemlje se bo potrebno predhodno uskladiti z izvajalcem in 
družbo HESS.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnite na kontaktno osebo: 
Roman Matjašič, tel. št.: 07-620-5552, fax. št.: 07-49-90-052
e-pošta: roman.matjasic@brezice.si

PRSTaN - Posavska stična točka za nevladne organizacije 
kot tehnično-administrativni organ objavlja

VOLITVE PREDSTAVNIKA 
NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

V RAZVOJNI SVET REGIJE POSAVJE
Na spletni strani www.prstan.eu je objavljen razpis volitev pred-
stavnika nevladnih organizacij Posavja (društva, zasebni zavodi, 
ustanove) v najvišji organ regije - Svet regije Posavja. Na poziv k 
podaji predlogov so prispele 3 prijave, od katerih imata dva kan-
didata stalno prebivališče v občini Brežice. V skladu s pravilnikom 
se med dvema kandidatoma izvedejo volitve. Predstavitev kan-
didatov, navodila za glasovanje in glasovnice najdete na navede-
ni spletni strani. 

Rok za oddajo glasovnic je 5. marec 2015 (upoštevane bodo vse 
glasovnice, ki bodo do vključno 5. 3. 2015 oddane na pošto), in 
sicer na naslov: PRSTaN, Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice, s 
pripisom »Glasovnica za predstavnika NVO«.
 PRSTaN

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občinskega sveta Občine Brežice 

objavlja

JAVNI POZIV UPORABNIKOM JAVNIH DOBRIN 
V OBČINI BREŽICE

Z Odlokom o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin v občini Brežice (Uradni list RS, št. 100/08; v nadaljeva-
nju: Odlok) je opredeljen Svet za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin v občini Brežice (v nadaljevanju: svet uporabnikov) kot 
organ varstva pravic uporabnikov javnih dobrin, ki se zagota-
vljajo z izvajanjem obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih 
javnih služb v Občini Brežice. 

Svet uporabnikov, ki je sestavljen iz petih (5) predstavnikov 
uporabnikov javnih dobrin v občini Brežice, imenuje Občinski 
svet občine Brežice. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja predlaga Občinskemu svetu v imenovanje štiri (4) 
člane, enega (1) pa predlaga župan.

Uporabnike javnih dobrin v občini Brežice pozivamo, da nam 
posredujete predloge kandidatov za imenovanje v svet upo-
rabnikov. Podatki o predlaganih kandidatih naj vsebujejo oseb-
ne podatke kandidata (ime in priimek, rojstni podatki, naslov) 
ter soglasje kandidata. 

V skladu s četrtim odstavkom Odloka članstvo v svetu uporab-
nikov ni združljivo z zaposlitvijo, pogodbenim delom ali član-
stvom v organih upravljanja pri izvajalcih lokalnih gospodar-
skih javnih služb in z delom v upravnih organih občine Brežice. 

Prosimo vas, da vaše predloge o možnih kandidatih pošljete 
na naslov: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Občinski svet Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice, najkasneje do 1.3.2015. 

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja
mag. Andrej Vizjak

OBVESTILO o začetku zbiranja prijav 
za navoz viškov plodne zemlje

Občina Brežice v skladu z določili četrtega odstavka 22. člena 
Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Breži-
ce v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Bre-
žice (Uradni list RS, št.: 94/11 in 47/13) objavlja

JAVNI POZIV
za podajo predlogov za imenovanje predstavnika 

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

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

Rok za podajo predlogov je 27. februar 2015 do 15.00 ure 
v sprejemni pisarni občine (soba št. 1). Na pošti oddane vlo-
ge morajo imeti na kuverti poštni žig z datumom: 27. 2. 2015. 

Vljudno vabljeni k sooblikovanju dejavnosti Zavoda za podje-
tništvo, turizem in mladino Brežice, katerega poslanstvo je za-
gotavljanje pogojev za trajno in nemoteno izvajanje dejavno-
sti podjetništva, turizma ter dejavnosti za mlade na območju 
občine Brežice.

Ivan Molan, l.r.
župan občine Brežice

Učenci in učitelji Osnovne šole 
Maksa Pleteršnika Pišece so ob 
novi pridobitvi, kombiju za šol-
ske prevoze, pripravili prijeten 
kulturni dogodek, ki je bil hkrati 
uradna predaja vozila v namen. 
Župan občine Brežice Ivan Mo-
lan je simbolično predal ključe 
novega kombija ravnateljici Nu-
ški Ogorevc in dejal, da bo Ob-
čina Brežice tudi v prihodnje 
nadaljevala z zagotavljanjem 
enakih pogojev za vse otroke, ki 
obiskujejo vrtce in osnovne šole.

Predlog odloka o proračunu Ob-
čine Brežice za leto 2015 je do-
stopen na spletni strani Obči-
ne Brežice (www.brezice.si). 
Pripombe na proračun se lah-
ko pošljejo po elektronski pošti 
(obcina.brezice@brezice.si), na-
vadni pošti (Občina Brežice, CPB 
18, 8250 Brežice) ali se oddajo 
osebno na Oddelku za proračun 

Predlog proračuna občine Brežice 
za leto 2015 v javni obravnavi do 27. 2. 2015
BREŽICE – Svetniki in svetnice Občinskega sveta Občine Brežice so na 4. seji potrdili, da je predlog proračuna Obči-
ne Brežice za leto 2015 primeren za javno obravnavo. Pripombe na predlog lahko občani, občinski svetniki in krajevne 
skupnosti podajo do zaključka javne obravnave, do petka, 27. 2. 2015. 

in finance Občine Brežice (soba 
št. 5, CPB  18, 8250 Brežice), kjer 
je na ogled predlagani proračun 
tudi v tiskani obliki.  

Odlok o proračunu občine je 
najpomembnejši dokument ob-
čine, saj vsebuje načrte in vire fi-
nanciranje za izvajanje nalog ob-
čine in investicij v tekočem letu.  

Predlog proračuna za 
leto 2015 v višini 27,3 
milijone evrov name-
nja 42 % sredstev za 
investicije (oskrba z 
vodo, ravnanje z od-
padno vodo, investi-

cijsko vzdrževanje cest …),  hkra-
ti pa proračun ohranja sredstva, 
namenjena različnim spodbu-
dam in oblikam pomoči občan-
kam ter občanom. 

Transferji posameznikom in go-
spodinjstvom za leto 2015 so 
načrtovani v višini 4,5 milijona 
evrov in zajemajo neposredne 
pomoči občankam in občanom 
(npr. dodatna denarna pomoč 
družinam ob rojstvu otroka, 
štipendije študentom znotraj 
Posavske štipendijske sheme, 
omrežnina komunalne infra-
strukture za vodooskrbo, od-

vajanje in čiščenje komunalnih 
voda in čiščenje odpadkov, do-
datne enkratne denarne pomoči 
za reševanje socialne stiske …), 
subvencije podjetjem in zaseb-
nikom (investicije v novo naba-
vljeno opremo in kmetijsko me-
hanizacijo, najemnine v starem 
mestnem jedru) ter sredstva za 
društva in ostale nevladne or-
ganizacije, ki delujejo na podro-
čju športa, kulture, kmetijstva, 
zdravstvenega varstva in socia-
le, turizma, mladine, humanitar-
nih dejavnosti, dela veteranskih 
organizacij in promocije občine. 

POPRAVEK Javnega razpisa - 
PROGRAMI ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA
Občina Brežice je 5. 2. 2015 na svoji spletni strani objavila po-
pravek Javnega razpisa za sofinanciranje programov s podro-
čja zdravstva in socialnega varstva v letu 2015. 
Popravki niso povezani s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
samezni prijavitelji ali programi. Je pa, med drugim, omejeno 
zgornje število programov, ki se lahko priznajo posameznemu 
prijavitelju in sicer na največ 3 programe.

Popravek razpisne dokumentacije je dosegljiv na 
www.brezice.si. 

Učenci OŠ Pišece z novim kombijem v šolo 

S kombijem se dnevno prepe-
lje 30 otrok
Po besedah ravnateljice Nuške 
Ogorevc so na šoli pomembne 
pridobitve, zamenjave 12 let sta-
rega kombija za novega, zelo ve-
seli. Šolski okoliš pišeške osnov-
ne šole je velik in zelo razgiban, 
zato se večina otrok v šolo pri-
pelje. Poleg večje varnosti in 
udobja novo vozilo pomeni tudi 
priložnost za racionalizacijo stro-
škov prevozov otrok v šolo v na-
ravi in ostalih prevozov ob po-

dobnih priložnostih. 
Novi kombi znamke Citroën 
Jumper (8 + 1) je bil izbran v 
postopku javnega naročanja, 
pri tem so bila upoštevana tudi 
Uredbe o zelenem javnem naro-
čanju, kar pomeni, da je bilo iz-
brano vozilo z nižjo obremenitvi-
jo za okolje. Investicija nakupa 
vozila je znašala dobrih 32.400 
evrov.

Zagotavljanje enakih pogojev 
v vseh osnovnih šolah in vrtcih
Župan Ivan Molan je dejal, da 

Občina Brežice zagotavlja ena-
ke pogoje vsem osnovnim šo-
lam in vrtcem. V skladu s stra-
tegijo nakupov vozil in vlaganj 
v šole občina skrbi za ustvarja-
nje enakih pogojev dela in uče-
nja. Rezultat prizadevanj za ena-
ko dostopnost do izobraževanja 
in vzgoje ter varstva je tudi eno-
tna cena programov vseh vrtcev 
v občini, ne glede na to, kje v ob-
čini se nahajajo. Med največjimi 
vlaganji v izobraževanje je v na-
črtu začetek gradnje in obnove 
OŠ Cerklje ob Krki. 
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Zimsko čiščenje cest po prednostnih razredih
V prvem tednu februarja je zima z obilnimi snežnimi padavinami zopet pokazala zobe, kar se je predvsem pokazalo v 
prometu. Skladno z izvedbenim programom zimske službe na občinskih javnih cestah v občini Krško, ki je temeljni do-
kument za izvajanje zimske službe poleg zakonodaje, so bili pri izvajanju zimske službe upoštevani prednostni razredi, 
naravne geografske značilnosti posameznih cest oziroma odsekov ter količine zapadlega snega. 

Zimsko vzdrževanje cest se 
prednostno izvaja najprej na 
območjih, kjer je padavin več 
oziroma prične snežiti prej, to 
je predvsem na cestah na viš-
jih predelih. Dolžina cestnega 
omrežja ter razgibanost celo-
tnega območja občine zahteva-
ta precej truda, saj leži precej 
cestnih odsekov na severovzho-
du občine na območju Bohorja, 
na jugu po pobočjih Gorjancev 
ter v zahodnem delu po krškem 
gričevju. Vse te ceste so zasne-
žene prej, zato jih je potrebno 
pričeti pravočasno plužiti, da ne 
pride do neprehodnih zametov. 

Hkrati je potrebno upoštevati 
range prednostnih razredov, po 
katerih zimske službe najprej či-
stijo glavne lokalne, mestne in 
krajevne, sledijo ostale lokalne, 
mestne in krajevne ceste, nato 
zimske službe očistijo javne poti 

Občina Krško objavlja skupni razpis 
za vpis otrok v vrtce na območju občine Krško 

za šolsko leto 2015/2016
K vpisu vabimo starše, ki želite v šolskem letu 2015/2016 vklju-
čiti svojega otroka v enega izmed vrtcev na območju občine Kr-
ško, in sicer:

• Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica,  
telefonska številka: 07/62 02 460 ali 07/49 73 025

• Vrtec pri OŠ Koprivnica, telefonska številka: 07/49 76 900
• Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem,  

telefonska številka: 040/ 837 106
• Vrtec pri OŠ Podbočje, telefonska številka: 07/49 77 030
• Vrtec pri OŠ Raka, telefonska številka: 07/49 13 546
• Vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo,  

telefonska številka: 07/48 81 910
• Vrtec Krško, telefonska številka: 07/62 05 400

Vse dodatne informacije v zvezi z vpisi v vrtec, vrstami progra-
mov, ki jih izvajajo vrtci, poslovnim časom vrtca, lahko prebere-
te na spletnih straneh zgoraj navedenih vrtcev, kjer si lahko nati-
snete tudi vlogo za vpis v vrtec, ali pokličite v vrtec. Vloga za vpis 
v vrtec na območju občine Krško za šol. leto 2015/2016 se naha-
ja tudi na spletni strani Občine Krško.

Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno, 
ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2015/2016 (torej v času od 1. 
9. 2015 do 31. 8. 2016), boste svojega otroka dejansko vključili 
v vrtec. Vlogo za vpis otroka je potrebno oddati najkasneje do 
srede, 11. marca 2015, kar velja za vse zgoraj navedene vrtce, 
razen za Vrtec Krško, za katerega velja, da morajo biti vloge za 
vpis otroka v vrtec oddane najkasneje do srede, 18. marca 2015. 

Na podlagi vaših prijav za vpis otroka v vrtec bodo vrtci oblikovali 
oddelke za novo šolsko leto. Da bi bili lahko oddelki čim bolj po-
polnjeni in vrtci racionalno organizirani, je pomembno, da prija-
ve oddate čim prej oz. v predpisanih rokih. O sprejemu otrok no-
vincev v posamezni vrtec v šolskem letu 2015/2016 boste starši 
oz. zakoniti zastopniki s strani vrtcev dokončno obveščeni po seji 
Občinskega sveta Občine Krško, ki bo predvidoma konec junija 
2015 ali v začetku julija 2015, na kateri bodo obravnavali organi-
zacijo in sistemizacijo delovnih mest v vrtcih občine Krško za šol-
sko leto 2015/2016.

1. reda in na koncu javne poti 2. 
reda. Vzporedno s cestami zim-
ska služba čisti tudi pločnike in 
ostale pohodne površine, zopet 
skladno s prioritetami posame-
znih površin (najprej ob glavnih 
cestah, do zdravstvenih domov, 

šol in vrtcev, ob avtobusnih po-
stajališčih in prehodih za pešce, 
nato ostali). V praksi to pomeni, 
da so nekatere prometne in osta-
le površine očiščene prej, druge 
kasneje. V vsakem primeru pa je 
glavni cilj izvajalca čimprejšnja 

izvedba zimske službe, z name-
nom čimprejšnjega zagotavlja-
nja vzpostavitve stabilnih razmer 
v prometu, pri čemer so v opera-
tivno delovanje vedno vključene 
vse razpoložljive ekipe in enote. 

V občini Krško gostje iz Sarajeva

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 11. februarja v Krškem 
gostil župana občine Stari Grad Sarajevo Ibrahima Hadžibajrića s 
sodelavci. Govorili so predvsem o možnostih skupnih projektov in 
pridobivanja evropskih sredstev, predvsem na področju izgradnje 
komunalne infrastrukture.
Potem ko so prve stike navezali na januarski konferenci o vlaganjih 
v komunalno infrastrukturo v jugovzhodni Evropi v Bruslju, kjer je 
župan skupaj s predstavniki družbe Kostak predstavil izkušnje in do-
bro prakso izgradnje komunalne infrastrukture s pomočjo evropskih 
sredstev v občini Krško, so predstavniki občine Stari Grad Sarajevo 
obiskali Krško. Potem ko so si ogledali Center za ravnanje z odpad-
ki v Spodnjem Starem Gradu, jim je župan občine Krško s sodelav-
ci predstavil investicije, ki jih je v zadnji finančni perspektivi Občina 
Krško izpeljala na področju komunalne infrastrukture, šolstva, kul-
turne dediščine in podobno. Kot sta se strinjala oba župana, je prvo 
srečanje dobro izhodišče za sodelovanje tudi v prihodnje ter za mo-
žnosti sodelovanja v skupnih projektih na poti do evropskih sredstev. 

Predstavniki občine Stari Grad Sarajevo na obisku v občini Krško

Svetnice in svetniki so sprejeli 
program dela gospodarskih jav-
nih služb, ki določa, v kakšnem 
obsegu se bodo izvajale komu-
nalne storitve na območju ob-
čine. Obravnavali so tudi spre-
membe osnove za oblikovanje 
novih cen. Kot je poudaril župan 
mag. Miran Stanko, je Občina 
Krško k tej spremembi obliko-
vanja cen za komunalne stori-
tve pristopila na podlagi ured-
be, ki jo je sprejela vlada in velja 
od leta 2013. Bistvena zakono-
dajna sprememba, ki velja za vse 
občine, je, da izenačuje cene za 
gospodarske subjekte in gospo-
dinjstva. Do sedaj so namreč 
podjetja plačevala do 70 % viš-
je cene kot gospodinjstvo. Dru-
ga pomembna sprememba pa 
je, da mora občina zaradi velike-

V začetku februarja je pod okriljem Javne agencije RS za varnost 
prometa tudi v občini Krško potekala vseslovenska preventivna 
akcija Pešec s ciljem zmanjšanja števila prometnih nesreč z ude-
ležbo pešcev in povečanja uporabe odsevnih teles. Pešci spadajo 
med ranljivejše skupine udeležencev v prometu, zato je njihova 
varnost ena izmed prioritet nacionalnega programa. V času ak-
cije je redarstvo Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekr-
škovnega organa opravljalo preventivne nadzore, zlasti na pre-
hodih za pešce pred izobraževalnimi ustanovami v vseh občinah 
- Bistrici ob Sotli, Brežicah, Krškem, Radečah in Sevnici. V sodelo-
vanju s Svetoma za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ob-
čine Krško ter Občine Brežice sta redarja pešcem v okviru akcije 
delila svetlobne odsevnike ter jih opozarjala na pomen njihove 
uporabe za varnost v cest nem prometu. 

Občinski svet o cenah komunalnih storitev 

Dan odprtih vrat v občini Krško

Občina Krško se je 11. februarja pridružila akciji slovenskih občin 
ODPRTA VRATA, ki je potekala že četrto leto zapored. Ta dan je žu-
pan občine Krško mag. Miran Stanko odgovarjal na vprašanja in po-
bude občank in občanov. Ob 50-letnici Valvasorjeve knjižnice Krško 
pa so se akciji pridružili tudi v knjižnici, kjer so si obiskovalci lahko 
ogledali posebni zbirki – Kapucinsko knjižnico in zbirko Speedway v 
Sloveniji. Ves teden pa so se obiskovalci v vseh enotah Valvasorje-
ve knjižnice lahko tudi brezplačno vpisali.

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na tretji seji v tem mandatu 5. februarja sprejeli odloka o prora-
čunu za leti 2015 in 2016 ter med drugim sprejeli program gospodarskih javnih služb za letošnje leto in sklep o predra-
čunskih in zaračunanih cenah za komunalne storitve. 

ga števila novogradenj in prido-
bitev na področju gospodarske 
javne infrastrukture obračunati 
tudi višjo amortizacijo, zaradi če-
sar se na novo oblikujejo omre-
žnine za nekatere storitve, pred-
vsem na področju odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne 
vode. »Da ne bi bil dvig omre-
žnin prevelik, smo se odločili za 
subvencije, pri čemer bo za go-
spodinjstva za področje odvaja-
nja komunalne odpadne vode 
veljala skoraj 89% subvencija,« 
je poudaril župan. Občinski svet 
je sprejel tudi sklep o cenah za 
izvajanje storitev, ki za področje 
vodooskrbe, odvajanja komunal-
nih vod in čiščenje padavinskih 
voda za gospodinjstvo ostaja-
jo enake. Za približno osem od-
stotkov bo višji strošek čiščenja 

komunalne odpadne vode, se pa 
hkrati za 30 % znižuje cena od-
vajanja padavinskih voda. Za go-
spodarstvo pa so cene izvajanja 
storitev nižje. Primerjava cen ko-
munalnih storitev za povprečno 
gospodinjstvo med šestimi obči-
nami v Posavju in širše kaže, da 
v občini Krško novo oblikovane 
cene ne odstopajo. Položnica bo 
tako na primer za gospodinjstvo, 
priključeno na javni kanal, s po-
rabo vode 12 m3 in štirimi člani, 
zaradi zakonodajnih zahtev, višja 
za približno tri evre. 

SPREJELI PRORAČUNA ZA 
LETI 2015 IN 2016
Medtem ko je bilo v lanskem 
letu realiziranih 40,7 milijona 
evrov prihodkov in 39,7 milijo-
na evrov odhodkov, bodo po na-
črtih prihodki za leto 2015 zna-
šali 36,6 milijona evrov, odhodki 
pa 37 milijonov, v letu 2016 pa 
prihodki in odhodki 31,9 milijo-

na evrov. Med drugim so sve-
tniki sprejeli odlok o zagotovitvi 
sredstev za odpravo posledic po-
plav iz proračunskih rezerv v vi-
šini 430 tisoč evrov ter osnutek 
odloka o dodeljevanju enkratne 
denarne pomoči iz sredstev pro-
računa Občine Krško ob narav-
ni ali drugi nesreči, ki predvide-
va enkratno pomoč v višini do 
5000 evrov. 

Sprejeli so tudi letni program 
športa za letošnje leto, v okvi-
ru katerega bodo za programe 
športa namenili 175.000 evrov, 
za športno zvezo 37.000 evrov, 
sofinanciranju najemnin za upo-
rabo športnih objektov za po-
samezna športna društva pa 
120.000 evrov. V največji meri 
bodo sredstva za investicije na 
področju športa namenjena za-
četku obnove Stadiona Matije 
Gubca v Krškem v predvideni vi-
šini 356.000 evrov.
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Boštanjčani so 7. februarja obeležili slovenski kulturni praznik in 
hkrati tudi praznik krajevne skupnost Boštanj. Osrednji del priredi-
tve so pripravili člani in članice Kulturno-umetniškega društva Anton 
Umek Okiški, in sicer z vsebinsko bogato in izvirno dramsko upodobi-
tvijo življenja pesnika Antona Umeka-Okiškega, rojenega na Vrhu pri 
Boštanju. Igrane prizore so obogatili pevski gostje: Oktet Jurij Dalma-
tin, Mešani pevski zbor Zvon in Vokalni kvintet Boštanjski prijatelji.
Krajevna skupnost Boštanj ob tej priložnosti podeljuje priznanja kra-
jevne skupnosti, katerih prejemnika sta letos postala Blaž Zagrajšek 
za nesebično prostovoljno delo na kulturnem in društvenem podro-
čju ter Športno kulturno društvo večno mladi Šmarčna za prispe-
vek k razvoju športa, kulture, ohranjanja tradicije in starih običajev 
ter uspešnega delovanja v lokalnem okolju. Zbrane sta nagovorila 
in priznanja dobitnikom izročila predsednik krajevne skupnosti Jože 
Udovč in župan Srečko Ocvirk.

V občini Sevnica so s strani društev, organizacij in drugih posa-
meznikov skozi leto organizirane razne prireditve, mnoge od njih 
tudi na prostem. Želja in interes lokalne skupnosti je omogoči-
ti čim boljšo dostopnost javne infrastrukture kot pomoč pri iz-
vedbi prireditev. 
Doslej že obstoječo opremo, ki si jo je možno izposoditi preko 
Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejav-
nosti (KŠTM) Sevnica, je Občina v lanskem letu dopolnila med 
drugim tudi z velikim prireditvenim šotorom.
Za izposojo mobilnega montažnega šotora je pripravljen pravil-
nik in v teku javni poziv za uporabo, saj gre za velik in komple-
ksen kos opreme s številnimi elementi, katerega postavitev je 
povezana z večjo mero odgovornosti. 
Rok za oddajo vloge za uporabo šotora preko celotnega leta 
2015 je 27. februar 2015, na KŠTM Sevnica. 
Zavod bo na podlagi pravočasno prispelih vlog pripravil rezer-
vacije in o oblikovanem seznamu obvestil vlagatelje. V prime-
ru potreb po dodatnih terminih čez leto je potrebno vlogo vlo-
žiti ponovno. 
Vsa dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Sevnica 
pod rubriko »Obvestila«.

Najboljši sevniški športniki in športnice
Športna zveza Sevnica je v sodelovanju z Občino Sevnica in KŠTM Sevnica prejšnji četrtek pripravila sprejem za naj-
boljše športnice in športnike.

Športnica leta 2014 je postala 
košarkarica Eva Lisec, športnik 
leta Robert Pavčnik v disciplini 
kickboxing, športna ekipa leta 
pa Klub malega nogometa Sev-
nica. Priznanja so bila podelje-
na tudi najbolj perspektivnim 
športnikom, in sicer košarkarici 

Aleksandri Krošelj, strelki Anu-
ški Kovačič in kolesarju Gabru 
Vandurju. Posebno priznanje 
za izjemne dosežke na podro-

čju športnih tekmovanj je pre-
jela Osnovna šola Sava Kladni-
ka Sevnica. 

Moderator Aleš Tuhtar je k be-
sedi povabil in kratek intervju 
opravil z osrednjo gostjo prire-
ditve Brigito Bukovec, državno 

rekorderko v treh atletskih ka-
tegorijah, prejemnico Bloud-
kove nagrade ter tudi Sloven-
ko leta 1996. Osrednja gostja je 

nato skupaj z županom Srečk-
om Ocvirkom in predsednikom 
Športne zveze Sevnica Tomažem 
Blatnikom tudi podelila prizna-
nja, čestitala za dosežke vsem 
športnikom ter jim zaželela ve-
liko uspehov in trdne volje tudi 
v bodoče.
V spremljevalnem programu pri-
reditve so se s prikazom samoo-

brambnih veščin predstavili tre-
nerji in trenerke Društva borilnih 
veščin Ippon Sevnica. Za glasbe-
no popestritev prireditve so po-
skrbeli učenci Glasbenih šol Sev-
nica in Krško, združeni v orkester 
saksofonov pod mentorstvom 
Matjaža Škoberneta.

 Foto: Občina Sevnica

Med prireditveno opremo odslej društvom na 
voljo tudi veliki šotor

Slovenski kulturni praznik so 8. februarja slovesno obeležili tudi na 
Blanci, in sicer s tradicionalno proslavo v organizaciji Kulturno-ume-
tniškega društva Blanca pod vodstvom predsednice Antonije Mirt. 
Bogat pevsko in dramsko obarvani kulturni program so sooblikovali 
Ljudski pevci Blanca, učenci Osnovne šole Blanca, učenci Kluba har-
monikarjev Povše, recitatorji Kulturno-umetniškega društva Poklek, 
mladi glasbeniki Anja, Klara in Leon Drstvenšek ter pevca Andrej 
Lisec in Jure Klenovšek. 
Kot slavnostna govornica je številčnemu občinstvu v tamkajšnji kul-
turni dvorani spregovorila nekdanja ravnateljica Osnovne šole Blan-
ca Ana Mešiček, tudi sama vse življenje ustvarjalka kulture. Med 
drugim je poudarila, da kulture ne obeležujemo samo s Prešerno-
vim dnem, temveč je ta pomembna na vsakodnevnih poteh, spre-
mljati pa jo mora tudi srčna kultura z medsebojnimi pozdravi, na-
smehi, stiski rok in lepo slovensko besedo. 

V sevniškem domu upokojencev so minuli teden praznovali visok ju-
bilej, stanovalka Neža Žnidaršič je namreč nedavno dopolnila 101 
leto. Poleg stanovalcev in zaposlenih v Domu upokojencev Sevnica, 
kjer prebiva od leta 2007, so ji ob častitljivem jubileju prišli čestitat 
sorodniki in krajani iz rodne krajevne skupnosti Studenec ter drugi 
gostje, med njimi župan Srečko Ocvirk, predsednik tamkajšnje kra-
jevne skupnosti Janoš Janc in predstavniki Rdečega križa. Lep kul-
turni program so ob tej priložnosti pripravili učenci Podružnične 
osnovne šole Studenec.

90. rojstni dan pa je praznoval Boštanjčan Anton Andolšek. V doma-
či hiši v Boštanju so ga ob tej priložnosti obiskali predstavniki lokalne 
skupnosti, med njimi župan Srečko Ocvirk, predsednik krajevne sku-
pnosti Jože Udovč ter predstavnici Rdečega križa. Zelo se je slavlje-
nec razveselil tudi obiska in zapetih pesmi Ljudskih pevcev Boštanj. 

Skupinska fotografija dobitnikov priznanj z osrednjo gostjo, pred-
sednikom športne zveze in županom

Krajevni in kulturni praznik v Boštanju

Predsednik KS Boštanj Jože Udovč, prejemnika priznanja Blaž Za-
grajšek in predsednik ŠKD večno mladi Šmarčna Aleš Felicijan ter 
župan Srečko Ocvirk (Foto: Občina Sevnica)

101. rojstni dan Neže Žnidaršič, 
90 let Antona Andolška

Praznovanje rojstnega dne Neže Žnidaršič 

Na obisku pri Antonu Andolšku

Kulturni praznik na Blanci

Trenerji in trenerke Društva borilnih veščin Ippon Sevnica

Učenci Glasbenih šol Sevnica in Krško, združeni v orkester sakso-
fonov

www.obcina-sevnica.si
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Informativni dnevi v Posavju

POSAVJE – Minuli petek in soboto, 13. in 14. februarja, so tudi na posavskih srednjih in višjih šolah ter fakultetah potekali informativni dnevi. V Posavju je za 623 
bodočih dijakov in dijakinj razpisanih le 590 mest v srednješolskih programih, kar pomeni, da je naša regija ob notranjsko-kraški regiji edina v Sloveniji, kjer je 
razpisanih mest manj kot je učencev, ki zaključujejo osnovno šolo, torej jih bo gotovo nekaj odšlo na šolanje v druge regije. 

Na Šolskem centru Krško-Sev-
nica so devetošolce in njihove 
starše sprejeli v šolski telova-
dnici, kjer so jim pripravili pe-
ster program, v nadaljevanju 
pa še podrobnejšo predstavi-
tev programov in predmetni-
ka v učilnicah. Uvodoma jih 
je nagovorila v. d. direktori-
ce Šolskega centra Krško-Sev-
nica Erna Župan Pirkovič: 
»Glede na število razpisa-
nih mest smo zadovoljni, da 
ste si danes izbrali našo šolo 
in da ste pripravljeni spozna-
ti naše izobraževalne progra-
me.« Kot je povedala, v Krškem 
izobražujejo na področju ele-
ktrotehnike, strojništva in ra-
čunalništva, pa tudi tehniške 
gimnazije, v Sevnici pa za po-
klice mizar, tapetnik in frizer. 
»Želim, da se nam septembra 
pridružite na Šolskem centru 
Krško-Sevnica,« je ob koncu 

dejala Župan Pirkovičeva, ki je 
bila z obiskom informativnega 
dne zelo zadovoljna. 

Ravnatelj Srednje poklicne in 
strokovne šole Krško Jože Pa-
vlovič je v nadaljevanju pove-
dal, da imajo razpisanih rekor-
dno število vpisnih mest – na 
srednjem strokovnem izobra-
ževanju (programi elektro-
tehnik, tehnik računalništva 
in strojni tehnik) bodo prvič 
presegli število 100, razpisa-

Na Srednji šoli Sevnica so na 
informativnih dnevih seznani-
li bodoče dijakinje in dijake s 
tremi izobraževalnimi progra-
mi – mizar, tapetnik in frizer, 
ki jih bodo izvajali v šolskem 
letu 2015/2016. Predstavitev 
šole in organizacijo dela, v ka-
tero so vključili kratek predsta-
vitveni film vseh treh poklicev, 
razstavo izdelkov mladih mi-
zarjev in fotografsko razstavo 
dijakinje 3. letnika Vesne Zor-
man, je vodil v. d. ravnatelja 
Matjaž Prestor. Med drugim 
je povedal, da so na edino sre-
dnjo šolo v Sevnici ponosni za-
posleni in dijaki, ki se lahko po 
triletnem poklicnem izobraže-
vanju zaposlijo ali pa nadalju-
je šolanje, in sicer mizarji za le-
sarskega tehnika, frizerji pa na 
kozmetični srednji šoli. Dejal je 
tudi, da imajo dijakinje in dija-
ki možnost bivanja v dijaškem 
domu, ki je sicer v postopku za-
piranja, a v načrtu je, da bo di-

Ekonomska in trgovska šola 
(ETrŠ) Brežice je organizira-
la informativna dneva, na ka-
terih so se lahko bodoči dijaki 
pozanimali o programih, ki jih 
nudi šola, in spoznali, kaj bodo 
z vpisom na ETrŠ Brežice pri-
dobili. Prvi dan se je v dopol-
danskem terminu v avli šole 
zbralo kar precej devetošolk 
in devetošolcev, letos še neko-
liko več tudi zaradi tega, ker 
šola prvič razpisuje program 
predšolska vzgoja.

Zbrane je pozdravil ravnatelj 
šole Martin Šoško in jim zaže-
lel dobro počutje na šoli ter iz-
razil upanje, da se z večino vi-
dijo tudi 1. septembra letos. Po 
krajšem kulturnem programu, 
v katerem so s petjem, plesom 
in igranjem na instrumente 
nastopili dijaki šole, so se bo-
doči dijaki s svojimi starši od-
pravili v predavalnico, kjer so 
jim še podrobneje predstavi-
li delovanje šole, informativni 
dan pa so zaključili v šolski te-
lovadnici, kjer so skozi različne 
delavnice in stojnice spoznali 
programe, ki jih bo šola izva-
jala v naslednjem šolskem letu.

V Krškem rekordno število 
vpisnih mest

nih je namreč 112 mest, na 
poklicnem in nižjem poklic-
nem izobraževanju (programi 
elek trikar, avtoserviser, obli-
kovalec kovin – orodjar in po-
močnik v tehnoloških proce-
sih) pa 94 mest, skupno torej 
več kot 200 mest. Poleg tega 
razpisujejo tudi dva oddelka 
(56 vpisnih mest) tehniške gi-
mnazije. »Zakaj izbrati našo 
šolo? Ne samo zato, ker smo 
edina šola v Posavju, ki izo-
bražuje za te poklice, ampak 
predvsem zato, ker verjamem, 
da smo dobri. Dobri, ker zna-
mo v vas prebuditi talente in 
vam pomagamo uresničiti vaše 
sanje. In dobri zato, ker se za-
vedamo, da je ključnega po-
mena za strokovno šolo dobro 
sodelovanje z gospodarstvom. 
Danes boste del vsega tega za-
čutili tudi vi, zares pa spoznali 
vsi tisti, ki boste jeseni postali 

naši dijaki in dijakinje,« je za-
ključil Pavlovič.

Bodoče dijake in dijakinje ter 
njihove starše sta nagovori-
la tudi direktor GEN energije 
Martin Novšak, tudi sam bivši 
dijak šole, ter Andrej Mihelin 
z Zavoda za zaposlovanje, ki je 
predstavil zaposlitvene mo-
žnosti v tehničnih poklicih, po 
predstavitvi posameznih pro-
gramov pa so jim bili na raz-
polago tudi predstavniki ne-

katerih posavskih podjetij, ki 
zaposlujejo kadre, kakršne iz-
obražujejo v krški šoli. Sicer pa 
je bil uvodni program tudi pe-
stro glasbeno, pevsko in ple-
sno obarvan, s svojimi spomi-
ni na srednješolska leta pa so 
sodelovali tudi nekateri bivši 
dijaki šole.  P. P.

Devetošolci so skupaj s starši na prvem terminu informativnih dni lepo napolnili tribune šol-
ske telovadnice.

Domen Tomše, Račja vas: Prišel sem si ogle-
dat program tehniška gimnazija. Smer se mi 
zdi zanimiva, da si malo razširim obzorja, ker 
se še nisem natančno odločil, kje bom nadalje-
val šolanje. Zanima me tehnika in bi jo rad po-
vezal z gimnazijskim programom. Predstavi-
tev je bila v redu, povedali so veliko zanimivega.

Dijaški dom tudi v bodoče

jaški dom v nekoliko drugač-
ni obliki deloval tudi v bodoče. 
Skupni predstavitvi vseh treh 
izobraževalnih programov je 
sledil ogled delavnice za bodo-
če frizerje ter mizarje in tape-
tnike (modri in rdeči frizerski 
salon sta urejena na šoli, prak-

tični del pouka za izobraževal-
ni program mizar pa poteka 
v mizarski delavnici podjetja 
Stilles v neposredni bližini sre-
dnje šole). Z obiskom so bili na 
sevniški srednji šoli, ki deluje v 
okviru ŠC Krško-Sevnica, zado-
voljni, saj opažajo, da se zani-
manje za poklic frizer in mizar 
povečuje, to pa je tudi dobra 
popotnica za srednjo šolo, ki 
s svojim obstojem v kraju daje 
srednješolskemu poklicnemu 
izobraževanju poseben pečat, 
saj so mladi prihodnost, na ka-
teri je potrebno graditi, vendar 
pa je v to potrebno vložiti tudi 
nekaj truda.  S. R. 

Predstavitev Srednje šole Sevnica je popestril kratek modni 
izhod, s katerim se je SŠ Sevnica v lanskem maju predstavila 
na Festivalu frizerskih, oblikovnih in tekstilnih šol Slovenije.

Žiga Motoh, Laško: Na informativni dan sem 
prišel v Sevnico, ker me je navdušila predstavi-
tev za poklic mizar, ki so jo imeli na naši osnov-
ni šoli v Laškem. Vsak dan se bom vozil z vla-
kom, saj so povezave dobre. Želim si postati 
dober mizar, a morda se bom kasneje odločil 
za nadaljevanje šolanja in postal lesarski teh-

nik ali pa morda celo inženir lesarstva.

Na ETrŠ Brežice tudi predšolska vzgoja

Kot je za Posavski obzornik de-
jal ravnatelj Šoško, so hvaležni 
ministrstvu, da je vendarle pri-
sluhnilo izrazito izraženim po-
trebam po programu predšol-
ska vzgoja v posavskem okolju. 
Odziv nanj je nad pričakovanji, 
zato ga bodo lahko uspešno za-
čeli izvajati. V vseh srednješol-
skih programih – ekonomski 
tehnik, logistični tehnik, pred-
šolska vzgoja (vsi štiriletni) in 
trgovec (triletni) – ETrŠ Breži-
ce razpisuje po en oddelek oz. 

28 vpisnih mest (26 za trgov-
ca). Prav tako na šoli izvajajo 
tudi višješolski program eko-
nomist in ravnatelj upa, da ga 
bodo lahko ohranjali tudi v na-
slednjih letih, saj trenutno de-
luje na robu obstoja. Opažajo, 
da se interes zanj povečuje, saj 
je ekonomist med najbolj zapo-
sljivimi kadri. Kot je še omenil 
Šoško, je na udaru tudi pro-
gram trgovec, in sicer zaradi 
zakonodaje, ki se spreminja v 
smislu deregulacije poklica. Za 

delo v trgovini namreč ni več 
nujna izobrazba trgovca, inte-
res velikih trgovcev pa je, da bi 
popolnoma sprostili tudi pogo-
je glede izobrazbe. »Upam, da 
bomo v Sloveniji premogli to-
liko pameti ter ohranili dose-
danjo naravnanost in jo kvečje-
mu še izboljšali, da ne puščamo 
otrok pri 14, 15 letih v delo, 
ki se jim bo ponudilo za zelo 
majhne denarje, in jih oropa-
mo možnosti nadaljnjega šola-
nja,« pravi Šoško.  R. R.

Uvodni del informativnih dni je potekal v avli ETrŠ Brežice.

Bodočih dijakov je več kot razpisanih vpisnih mest
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Na brežiški Fakulte-
ti za turizem so prav 
tako pripravili infor-
mativna dneva. Bodo-
čim študentom je po 
uvodnem predstavi-
tvenem videu fakul-
tete dobrodošlico za-
želel dekan doc. dr. 
Božidar Veljković. V 
nadaljevanju je sledi-
la predstavitev vpi-
snega postopka, ki ga 
je predstavila asist. 
dr. Marjetka Rangus, vodja referata za študentske zadeve. 
Nato so študentke fakultete podale še ostale informacije v zve-
zi s študijem, kot so npr. vključitev v študentski svet fakultete, 
obštudijsko dogajanje, študentske izmenjave. Za popestritev in-
formativnega dne je s pevskima točkama poskrbela še ena iz-
med študentk. 

Na Fakulteti za turizem bodo v naslednjem študijskem letu izva-
jali študijske programe na 1. in 2. stopnji, in sicer visokošolski, 
univerzitetni in magistrski program turizem. Na 2. stopnji vpi-
sujejo že drugo generacijo študentov. Za visokošolski program 
je razpisanih 70 mest (redni študij) oz. 15 (izredni), za univer-

zitetni pa 40 oz. 15. Kot je za naš časopis povedal dekan doc. dr. 
Veljković, je letos novost tudi 5. oz. zaključni letnik magistrske-
ga študija, velik dogodek na fakulteti pa bo novembrska medna-
rodna konferenca na temo Turizem in razvoj, na katero bo prišlo 
veliko število strokovnjakov s celega sveta. Po njegovih besedah 
bo to velik strokovni, znanstveni in organizacijski zalogaj, po tem 
dogodku pa bodo Brežice zagotovo bolj prepoznavne.  R. R.

Tudi Gimnazija Brežice je or-
ganizirala informativna dneva 
za vse tiste, ki bi se želeli vpi-
sati na posavsko šolo z najdalj-
šo tradicijo. Prvi dan dopoldne 
je gimnazijo obiskalo 130 de-
vetošolcev s starši in po bese-
dah ravnatelja Uroša Škofa so 
bili visokega obiska zelo veseli. 
Prvi del informativnega dne je 
potekal v Domu kulture Breži-
ce, kjer so se v približno eno-
urnem programu predstavili 
dijaki brežiške gimnazije, tudi 
s svojimi literarnimi deli, po-
leg tega so predstavili nekate-
re projekte na šoli, kot so delo 

Bodočim študentom so od-
prli vrata tudi na Fakulteti za 
energetiko v Krškem, kjer so 
na prvostopenjskem študiju 
na visokošolskem strokovnem 
programu energetika razpisa-
li 70 mest, na univerzitetnem 
programu energetika pa 30 
mest za redni študij. Na magi-
strskem študiju imajo 35 mest 
za redni študij in 20 za izre-
dni, na doktorskem študiju pa 
ni omejitev. Kot nam je pove-
dal dekan fakultete izr. prof. 
dr. Bojan Štumberger, je gle-
de vpisa težko karkoli napo-
vedati, ker je odvisen tudi od 
javnega mnenja o energetiki: 
»Ko se v energetiki pojavlja-
jo določene težave, je normal-
no, da nam malo zaniha tudi 
vpis. Vedno pa računamo, da 
zapolnimo od 50 do 80 odstot-
kov vpisnih mest, na magistr-
skem programu pa zapolnimo 
vsa vpisna mesta.«

Fakulteta za energetiko štu-
dijske programe izvaja od 
študijskega leta 2008/09, to-
rej vpisujejo osmo generaci-
jo študentov. V letu 2014 so 

uspešno podaljšali akredita-
cijo za prvo- in drugostopenj-
ske programe za nadaljnjih 
sedem let. »Fakulteta vsako 
leto – mogoče se to navzven 
ne vidi – raste, to se odraža v 
visoki zaposljivosti naših štu-
dentov, izvajanju evropskih 
projektov in projektov za go-
spodarske družbe v Sloveniji. 
Nenazadnje smo s študijskim 
letom 2014/15 laboratorij-
ske kapacitete preselili v Vr-
bino (razvojni center Zel-en, 

op. a.), kjer nam še manjka 
nekaj opreme, a računamo, da 
jo bomo do konca leta prido-
bili oz. usposobili ter imeli še 
boljše pogoje za delo. V letu 
2015/16 bodo praktično ide-
alni pogoji za študij in razisko-
valno delo tako za zaposlene 
kot za študente,« pojasnjuje 
dekan Štumberger. 

Krška fakulteta je postala tudi 
praktično edino središče za 
izobraževanje na področju je-

drske energetike v Sloveniji. 
»Dejansko se jedrski del ener-
getike, vsaj po mojem vedenju, 
na ravni terciarnega izobraže-
vanja izvaja deloma še v Lju-
bljani, v Mariboru praktično 
ne več, večinoma pa na Fakul-
teti za energetiko v Krškem,« 
pojasnjuje dekan in poudarja 
tudi dobro sodelovanje s po-
savskim gospodarstvom, zla-
sti energetiko, ki nudi fakulte-
ti primerno podporo.
 P. P.

Na gimnaziji oddelek za športnike
z nadarjenimi dijaki, medna-
rodne izmenjave, športne vse-
bine, manjkalo pa ni niti glas-
benih točk. V drugem delu so 
bodoče dijake z njihovimi star-
ši razdelili po skupinah in jih 
popeljali po šoli. 

V šolskem letu 2015/16 ima-
jo na Gimnaziji Brežice razpi-
sane štiri oddelke programa 
gimnazija oz. 112 mest in en 
oddelek programa ekonom-
ska gimnazija oz. 26 mest. Kot 
je dejal ravnatelj Škof, tudi le-
tos nadaljujejo s tistim, kar se 
je v zadnjih dveh letih izkaza-

lo za uspešno – razpisujejo od-
delek s poudarjenimi športni-
mi vsebinami, ki je namenjen 
dijakom s statusom vrhun-
skega športnika, prav tako pa 
tudi vsem tistim, ki jih športne 
vsebine nekoliko bolj zanima-
jo, čeprav niso aktivni v nobe-

nem klubu ali društvu. Kot še 
dodaja Škof, je že prvi dan do-
poldanski obisk pokazal, da se 
bodo napolnila vsa razpisana 
mesta, omejitev pa po njego-
vem letos ne bo, saj je interes 
osnovnošolcev ravno tolikšen, 
kot je razpisanih mest.  R. R.

Luka Račič, Krško: Odločil sem se, da šolanje 
nadaljujem na Gimnaziji Brežice. Sicer grem 
pogledat še na tehniško gimnazijo v Krškem, 
vendar je brežiška moja prva izbira. Že nekaj 
časa sem vedel, da grem na gimnazijo. V šoli 
sem uspešen, zato se ne bojim, da ne bi prišel 
na želeno srednjo šolo.

V programu so se predstavili brežiški gimnazijci.

Bodočih dijakov je več kot razpisanih vpisnih mest

Dijaki na informativnem dnevu Fakultete za energetiko

FE (edino) središče jedrske energetike

FT vpisuje drugo generacijo

Leja Lindič, Trščina: Glede na to, da zaključu-
jem srednjo šolo za gostinstvo in turizem v No-
vem mestu, sem že trdno odločena, da se bom 
vpisala na Fakulteto za turizem, od katere pri-
čakujem, da bo moje dosedanje znanje o turiz-
mu še nadgradila. Upam, da bom s praktičnim 
izobraževanjem dobila dovolj izkušenj za delo 

na recepciji kakšnega hotela.

Zbrani na informativnem dnevu, v pr-
vi vrsti vodstvo fakultete
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SEVNICA - V Sevnici je potekalo tridnevno pustno rajanje, ki so 
ga povezali z valentinovim in ga poimenovali Pustinovo.

Veselo pustovanje se je pričelo v minulem petkovem večeru v 
ogrevanem šotoru na parkirišču Bowlinga de Luxe v Sevnici s 
kratkim nastopom »Korantov Generacij« s Ptuja, ki so na pova-
bilo Društva Zagon iz Tržišča pred tem obiskali Šentjanž, Krmelj 
in Tržišče. V nadaljevanju petkovega večera je za ples in prijetno 
razpoloženje skrbel Dejan Vunjak s skupino Brendijeve barabe, 
na valentinovo soboto pa ansambel Potep. Vesel tridnevni pu-
stni dogodek se je zaključil v nedeljskem popoldnevu s pustnim 
rajanjem za najmlajše. 

V Sevnici pa ni bilo živahno samo pod ogrevanim šotorom, pač 
pa tudi na nekaterih drugih lokacijah in tako je nekatere v sobo-
tnem večeru privabil koncert skupine Makadam v Central’s caf-
fe, kjer je bila med gosti tudi prikupna skupina »žalostnih klov-
nov« iz Radeč.  S. R.

PUST V POSAVJU

KOSTANJEVICA NA KRKI - Z 
oklicem kurenta, prižigom og-
nja in veliko pustno povorko 
se je na pustno nedeljo pri-
čel kostanjeviški pustni festi-
val Šelmarija, ki ga organizira 
Etnološko društvo Prforcen-
haus. Sodelujoči v povorki so 
se zbrali pred občinsko stav-
bo, kjer je predsednik društva 
Jurij Kovačič občinsko zasta-
vo zamenjal s Prforcenhauso-
vo, predsednik Prforcenhau-

sa Klemen Sevšek je prižgal 
pustni ogenj, kanonik Andrej 
Kerin - Kičo pa odpel nekaj 
aktualnih litanij, s čimer se je 
festival pričel. V sprevodu po 
mestnih ulicah je sicer sodelo-
valo nekaj manj pustnih sku-
pin kot ponavadi, prijetno, sko-
raj pomladansko vreme, pa je 
v Kostanjevico na Krki privabi-
lo ogromno število obiskoval-
cev, mnogi med njimi so prišli 
pustno opravljeni. 

Pustni ponedeljek pa je po tra-
diciji namenjen občnemu zbo-
ru Prforcenhausa, ki je potekal 
v osnovni šoli. Kot ponava-
di so njegovi člani v zabavno-
satiričnem programu kritično 
»pretresli« dogajanje v občini 
v minulem letu, najpogostejša 
tarča skečev pa je bila občin-
ska uprava z novoizvoljenim 
županom Ladkom Petreti-
čem na čelu, ki se je ob tem iz-
kazal tudi kot harmonikar. Še 
posebej zanimive so bile le-

tos volitve novega predsed-
nika, ki ga izbirajo na najbolj 
demokratičen način – s prisi-
lo. Prvi izbranec se kljub dol-
gotrajnemu prepričevanju ni 
omehčal, zato je purger garda 
izbrala kar svojega člana Fran-
cija Cvelbarja, ki bo naslednje 
leto nosil predsedniško ogrin-
jalo, krono in žezlo. Šelmarija 
se je zaključila na pepelnično 
sredo s pogrebom kurenta.

 P. P.

SENUŠE, VELIKI TRN - Že 7. leto zapored so 7. februarja z zvon-
ci, videzom in bučnimi vragolijami na Senušah odganjali zimo in 
klicali pomlad ter dobro letino koranti iz Markovcev pri Ptuju. Ob 
Senušah je istega dne 12 korantov z zlodejem obiskalo še nekaj 
drugih krajev krške občine, in sicer Leskovec pri Krškem, Veliko 
vas in Veliki Trn, kjer so gostovali prvič, zaradi česar so jih tam-
kajšnji krajani množično in z navdušenjem sprejeli. Koranti so 
sicer najbolj znan pustni lik na območju Ptujskega in Dravskega 
polja. Odeti so v ovčji kožuh, okoli pasu pa imajo obešeno veri-
go s kravjimi zvonci. Iz ovčjega kožuha je tudi naglavna maska, 
na kateri so odprtine za oči in usta, ki so praviloma oblikovana 
iz belega fižola, z maske štrlita dolg nos in jezik iz usnja, ušesa 
pa so narejena iz puranovih ali gosjih peruti, medtem ko so le-
seni rogovi okrašeni z raznobarvnimi trakovi. Skupino korantov 
vodi hudič v rdečem ali črnem kostumu, preko ledij pa mu visi ri-
biška mreža, v katero s trizobom v rokah namesto rib lovi duše.
 B. M. 

Koranti odganjali zimo

Markovški koranti z vodstvom KS Senuše

BREŽICE - Poleg številnih bo-
dočih dijakov in študentov je 
13. februarja v Brežice prišel 
tudi Fašjenkov župan dr. Stress 
(Dušan Kovačič) in za osem 
dni tradicionalno prevzel ob-
činsko oblast. Še preden mu 
je župan Ivan Molan predal 
občinski ključ, so dr. Stressa 
presenetile uslužbenke ob-
činske uprave, ki so našemlje-
ne v coprnice postavile svoje 
»copranske« zahteve, na kate-
re je Fašjenkov župan kljub za-
četnemu obotavljanju privolil, 
na kar se je na petek, 13., za-

Molan predal oblast Fašjenku 
in »svojim« coprnicam

Dr. Stress je pred občinsko stavbo v Brežicah prišel v sprem-
stvu svoje podžupanje.

Župana Molana, ki se je moral odpraviti na »prisilni dopust«, 
niso pustili lačnega ...

čel ples »županovih copranc«. 
Tako kot vsako leto je tudi to-
krat dr. Stress predstavil svoj 
županski program, ki ga je str-
nil v desetih točkah. Med dru-
gim bodo v času njegove vlada-
vine občinski svetniki zasedali 
brez plačila, skupaj z njim, in 
tako se bo videlo, kdo to po-
čne z užitkom; brežiški vrtec 
bo dal še enkrat razširiti, ker 
je dosti premajhen, prav tako 
brežiško urgenco; hidroelek-
trarne na spodnji Savi bodo 
gradili še naprej, čeprav denar-
ja trenutno ni; ker je brežiška 

občina med najmanj zadolže-
nimi, ima v načrtu dodatno za-
dolževanje.

Po predaji občinskega ključa 
se je nov župan skupaj z vr-
hovno coprnico (Patricio Ču-
lar) in ostalimi spremljevalci 
odpravil v občinske prostore 
in zasedel županovo pisarno. 
Kot je v navadi ob izvolitvi no-
vega župana, je dal že tudi prvo 
izjavo za medije in prejel prvi 
telefonski klic. Da je bilo na ob-
činskih hodnikih, kjer so tudi 
razstavljene fotografije avtor-

ja Franca Šavriča, ki je oveko-
večil dogajanje na mednarod-
nem karnevalu Fašjenk, zelo 
glasno, so poskrbeli koranti iz 
Hajdine, vsakoletni gostje ob 
prevzemu oblasti Fašjenkove-
ga župana, ki so še pred urad-
no predajo oblasti preganjali 
zimo na glavni brežiški ulici. 
Dr. Stress bo občinski ključ žu-
panu Molanu spet vrnil v sobo-
to, 21. februarja, ko se bo v Do-
bovi 17. mednarodni karneval 
Fašjenk tradicionalno zaključil 
z veliko karnevalsko povorko. 
 R. Retelj

Sevniško Pustinovo

»Žalostne klovnese« iz Radeč

Koranti Generacij s Ptuja v Tržišču

Kostanjevici vladal Prforcenhaus

Lanski predsednik je prižgal ogenj in šelmarija se je pričela. V povorki so sodelovali tudi Malenčani kot čebele sivke …

… in Dobovčani z maršalom Titom, Jovanko in spremstvom.

Za novega predsednika so okronali Francija Cvelbarja.
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Razstava je nastala na podla-
gi donacije fotografij, negati-
vov, pozitivov, fotoaparatov, 
opreme in orodij iz fotograf-
skega ateljeja Bavec, ki jo je 
Posavskemu muzeju name-
nil Nicolas Alan Dominko oz. 
Stojan Dominko. Kot je deja-
la avtorica spremne besede v 
knjigi »Fotografi družine Ba-
vec« dr. Ivanka Počkar, je bil 
povod za vse troje – predstavi-
tev knjige, razstave in donaci-
je – delo Dejana Vončine, prof. 
sociologije in muzejskega sve-
tovalca, ki se že 30 let ukvarja z 
dokumentarno fotografijo. Po-
dročje njegovega raziskovanja 
je povezano s portreti in načini 
življenja doslej še neraziskanih 
fotografov in fotografinj.

Dr. Počkarjeva je povedala, da 
je monografija Fotografi dru-
žine Bavec s podnaslovom »3 
fotografinje & 3 fotografi« za 
pokrajino Posavje in tudi šir-
še slovenske razmere poseb-
na, saj je zaokrožena celota o 
fotografskem delu, načinih ži-
vljenja in fotografski dedišči-
ni šestih oseb, katerih življe-
nja in povezanost je raziskal 
in opisal Dejan Vončina. Vinko 
Bavec (1899-1969) je bil po-
klicni fotograf, trgovec, udele-
ženec 1. svetovne vojne, rodo-
ljub, Maistrov borec za severno 

»Rastoča knjiga je projekt, ki 
dokazuje, kako zelo bogato zgo-
dovino imamo, kako pomemb-
ne ljudi nam je dal naš rod in da 
se Slovenci lahko brez občutka 
manjvrednosti postavimo ob 
bok vsem velikim narodom,« 
je v svojem nagovoru dejala 
ravnateljica šentjanške osnov-
ne šole Marija Brce, saj so se 
na šoli z veliko vnemo lotili 
udejanja projekta. »Naši učen-
ci so neposredno vpeti v pro-
jekt. O njem govorimo, pišemo, 
raziskujemo, razmišljamo, na-
stajajo izdelki. Pomagajo nam 
društva in organizacije v kra-
ju ter v občini in počasi nastaja 
dragocena vez, s pomočjo kate-
re bomo še močnejši in učinko-
vitejši, predvsem pa bolj zado-
voljni. Projekt, kot je ta, ljudi 
povezuje in Rastoča knjiga v 
Šentjanžu naj postane jedro, 
okrog katerega se bo zbralo 
vse, kar je pomembnega, do-
brega, plemenitega, napredne-
ga in humanega, « je še dejala 
ravnateljica na slovesnosti, na 
kateri je bil slavnostni govor-
nik predsednik Državnega sve-
ta Republike Slovenije Mitja 
Bervar. Ta je menil, da je knjiga 
prispevala k temu, da je sloven-
ski narod obstal in podobnega 
mnenja je bil tudi predsednik 
SAZU-ja, akademik dr. Boštjan 

Rastoča knjiga Šentjanž
ŠENTJANŽ - Vseslovenski projekt Rastoča knjiga je zaživel v mesecu kulture tudi v »pušel’cu Dolenjske«, 
kjer so v tamkajšnjem kulturnem domu pripravili 5. februarja ob slovenskem kulturnem prazniku poseb-
no slovesnost in na njej predstavili projekt Rastoča knjiga Šentjanž.

Žekš. Dejal je: »Kot narod smo 
preživeli s kulturo, zato jo mo-
ramo gojiti naprej!« Ponosen 
na dogodek, ki bo ime majh-
ne vasi v Mirnski dolini pone-
sel v širne daljave, pa je bil tudi 
predsednik šentjanške krajev-
ne skupnosti Boštjan Krmelj. 

O nastanku in razvoju  projek-
ta Rastoča knjiga sta spregovo-
rila dr. Janez Gabrijelčič ter 
predsednica KUD Budna vas 
Magda Sigmund, ki je dejala: 
»Vseslovenski projekt Rasto-

ča knjiga se je rodil 1. januarja 
2001, da bi povezal vse Sloven-
ce v misli, naj naredi vsakdo 
vsak dan nekaj dobrega zase, 
za družino in širšo skupnost. 
Omenjenega leta so se Ljud-
ske pevke Solzice na pobudo 
Andreje Tomažin vključile v 
promoviranje projekta, in sicer 
z organizacijo prvega koncer-
ta v šentjanški cerkvi z naslo-
vom ’Sreča, biser življenja’. Na 
koncertu, ki je potekal 23. juni-
ja 2001, je takratni predsednik 
Državnega sveta predstavil po-

men in poslanstvo projekta. 
Ljudske pevke Solzice, ki smo 
takrat delovale še pod okriljem 
Aktiva kmečkih žena Šentjanž, 
smo nato sodelovale na trinaj-
stih koncertih po vsej Sloveniji. 
Na srečanju s koordinatorjem 
Rastoče knjige, profesorjem Ja-
nezom Gabrijelčičem pred le-
tom dni v Sevnici, pa se je ro-
dila zamisel o Rastoči knjigi 
Šentjanž.« 

Prva dva avtorja, ki sta s svo-
jimi deli postala del šentjan-
ške Rastoče knjige, sta univ. 
dipl. zgodovinar Janez Kos iz 
zaselka Potok, ki je tudi častni 
krajan Šentjanža, ter jeziko-
slovec Janez Keber iz Budne 
vasi. Oba sta izdala večje šte-
vilo knjižnih del, s katerimi sta 
postavila trajen spomenik svo-
jemu domačemu kraju in nje-
govi zgodovini, slovenskemu 
jeziku in domovini.

V spremljajočem kulturnem 
programu, ki ga je povezova-
la Jožica Pelko, so nastopi-
li učenci in učenke OŠ Mila-
na Majcna Šentjanž, Ljudske 
pevke Solzice, septet Fortuna, 
pevski zbor Kresnice pod vod-
stvom Renate Kuhar in skupi-
na Šentjanški jurjevalci. 
 Smilja Radi

Idejni oče projekta Rastoča knjiga dr. Janez Gabrijelčič, aka-
demik dr. Boštjan Žekš, ravnateljica Marija Brce, predsednik 
Državnega sveta Mitja Bervar, zgodovinar Janez Kos, pred-
sednik šentjanške krajevne skupnosti Boštjan Krmelj, jeziko-
slovec Janez Keber in predsednica KUD Budna vas Magda Si-
gmund (od leve proti desni)

Fotografi družine Bavec
BREŽICE – V malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice je bila 12. februarja v Posavski muzejski vitrini 
javnosti prvič predstavljena priložnostna razstava o fotografih družine Bavec, hkrati pa je potekala pred-
stavitev knjige »Fotografi družine Bavec«, avtorja Dejana Vončine.

mejo, partizanski fotoreporter 
in svobodomislec ter fotograf 
s kraljevim dvornim prizna-
njem, ki ga je prejel od jugo-
slovanskega kraljevega dvora 
leta 1929. Rojen je bil v revni 
in številni družini v vasi Marko-
vec pri Starem trgu pri Ložu na 
Notranjskem. Njegova pot ga 
je vodila od rodnega Markov-
ca preko Reke, Ribnice in Ko-
čevja do Senovega, Brestanice 
in Brežic, kjer si je leta 1932 
kupil hišo ter tu živel in delal 
do smrti. Bil je izjemen kronist 
podeželskih mest, trgov, vasi, 
imel je svojo vizijo, bil je dela-
ven in trmast. V delo in učenje 
Vinka Bavca je bila vpeta vsa 
družina – žena Marija, hčerka 

Sonja, sin Milan, vnuk Stojan 
Dominko, ki spoštljivo varuje 
fotografsko dediščino Bavčeve 
družine, ter redovnica Hermi-
na Justina Pacek. Pri njem se 
je fotografskega poklica izučila 
vrsta fotografov.

Delo in življenjske zgodbe Bav-
čevih so v monografiji zelo is-
kreno izpričane. Avtor Vončina 
je zapisal nekaj bridkih priče-
vanj iz življenj fotografov Ba-
vec. Javnost jih doslej ni pozna-
la, je pa družino včasih zaradi 
nevednosti nerodno presoja-
la. Zato je, kot sta v pogovo-
ru menila Vončina in Počkar-
jeva, skrajni čas, da se Bavčevi 
in njihova družinska dediščina 

na novo ovrednoti. Tudi z željo, 
da bi se obnovil atelje in vzpo-
stavila muzejska zbirka v hiši 
fotografa Bavca, Brežice pa bi 
tako dobile lep objekt.

Direktorica muzeja Alenka 
Černelič Krošelj je na pred-
stavitev povabila predsednika 
svetov KS Brežice in Brestani-
ca Uroša Škofa in Vlada Bez-
jaka, ki je dejal, da bodo pred-
stavitev Bavčevih pripravili 
tudi v Brestanici. Naj še doda-
mo, da je donacija Stojana Do-
minka letošnja prva donacija 
Posavskemu muzeju.
 Natja Jenko Sunčič

Zadaj (z leve): Dejan Vončina, Uroš Škof, Alenka Černelič Kro-
šelj in Vlado Bezjak, spredaj (z leve): hčerka Sonja, vnuk Sto-
jan in dr. Ivanka Počkar

KRŠKO – Pravljične urice so v Valvasorjevi knjižnici Krško občas-
no pripravljali že pred letom 1990, v letu 1991 pa so pravljične 
urice v Valvasorjevi knjižnici Krško postale redna aktivnost, ki 
so jo najmlajši vzeli za svojo vsak teden. Bibliotekarka Antonija 
Amon je ob tem, ko smo skupinico poslušalcev obiskali v enem 
izmed ponedeljkovih pravljičnih trenutkov, povedala nekaj sta-
tističnih podatkov. V tem času se je na različnih lokacijah, kjer 
je domovala knjižnica, zvrstilo okrog 500 pravljičnih ur s 7.000 
nadebudneži, saj je v povprečju prisotnih 14 otrok. Najmlajši se 
ob ponedeljkih zbirajo v mladinskem oddelku krške knjižnice v 
posebni sobici pri Vili Rozalki. Njeno podobo je narisala Andre-
ja Novak Gabrič. »V knjižnico so in še prihajajo otroci z vseh 
vrtcev in šol naše in tudi iz sosednjih občin. Tako zanje izvaja-
mo razne oblike knjižne in knjižnične vzgoje. Seznanjamo jih s 
knjižnico in njeno pestro ponudbo, povabimo jih v svet pravlji-
ce in dobre knjige. Z veseljem in z zavedanjem, da je pravljica 
pot k domišljiji, znanju in vedenju se vsako leto znova veseli-
mo jesensko-zimskih mesecev, ko se v knjižnico naseli posebno 
razpoloženje, ko zadiši po življenju in pravljični resničnosti, ko 
v prav ljičnem kotičku zaživijo posebna bitja, ki pomagajo pois-
kati dobro v nas in nas popeljejo skozi temne in mračne zimske 
večere,« je strnila misli Amonova
 M. Hrvatin 

SEVNICA - V sevniški knjižnici se je 27. januarja odvijalo 2. 
območno srečanje literarnih ustvarjalcev občine Sevnica pod 
skupnim naslovom »Škrjanček poje, žvrgoli ...« Ustvarjalke in 
ustvarjalci so najprej v literarni delavnici dobili nekaj uporab-
nih nasvetov strokovne spremljevalke mag. Ane Porenta, nato je 
sledil še literarni večer, v katerem so se predstavili sevniški lju-
biteljski literarni ustvarjalci in ustvarjalke - Anica Perme, Jože 
Žnidarič, Zdravka Brečko, Gabrijela Kolar, Marija Bajt, Ber-
ta Logar, Rudi Stopar, Tanja Košar, Eva Keber, Vida Križnik 
in Zdenka Andolšek. Po zaključenem nastopu, ki so ga z glas-
benim programom lepo dopolnili učenci in učenke GŠ Sevnica, 
sta se udeleženkam in udeležencem ter strokovni spremljeval-
ki zahvalili vodja sevniške izpostave JSKD RS Katja Pibernik in 
direktorica Knjižnice Sevnica Anita Šiško z obljubo, da se nasle-
dnje leto ponovno srečajo.  S. R.

25-letnica pravljičnih uric

Otroci so uživali v pravljici Ajda in Sam.

»Škrjanček poje, žvrgoli ...«

Ljubiteljski literarni ustvarjalci in ustvarjalke s strokovno 
spremljevalko, vodjo sevniške JSKD in direktorico knjižnice

DOBOVA - Ob kulturnem pra-
zniku je Osnovna šola Dobo-
va 9. februarja v sodelovanju 
s Krajevno skupnostjo Dobo-
va pripravila javno proslavo, 
ki je bila posvečena akademi-
ku prof. dr. Jožetu Toporišiču. 
Na proslavi je ravnateljica šole 
Ivana Baškovič predstavila ži-
vljenje Jožeta Toporišiča, nje-
govo vsestransko delovanje ter 
trud za razvoj in ohranitev slo-
venskega jezika, njegovo sode-
lovanje z različnimi inštitucija-
mi po celem svetu ter priznanja 

Proslava posvečena dr. Jožetu Toporišiču
in nagrade. Nato pa so učenci, 
ki obiskujejo pevski zbor, za-
peli in zaigrali na inštrumente. 
Učenci iz PŠ Kapele so se izka-
zali z "rimastenjem". Nastopi-
li so tudi učenci Glasbene šole 
Brežice: Ina Graj se je predsta-
vila na citrah, Tadej Kopinč je 
s harmoniko zaigral Ruski ples, 
Brina Lubšina pa je igrala na 
klavir. Ob zvokih harmonike so 
zaplesali učenci folklorne sku-
pine Kamenčki. Mažoretke so 
nastopile kot srnice in zača-
rani gozd, šolska gledališka 

skupina pa je uprizorila Lepo 
Vido. Na proslavi so zaplesa-
li tudi odrasli iz Folklorne sek-
cije KD Franc Bogovič, Drago 
Pirman iz Literarne sekcije Be-
seda pa je deklamiral Slovo od 
mladosti. Tadeja Molan je za-
pela Himno in Prešernovo O, 
vrba, učiteljici Nina Iskra in 
Nina Berger iz OŠ Dobova pa 
sta proslavo zaključili s pesmi-
jo Ne bodi kot drugi. Program 
sta povezovala učenca Ina Graj 
in Benjamin Bogovič.
  T. Ogorevc
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SEVNICA - Do 2. marca je v sevniški knjižnici na ogled foto-
grafska razstava Marjetke Erman iz Kladja pri Šentjanžu, ki 
se v svojem prostem času posveča tudi pisanju pesmi in za-
pisovanju misli za različne priložnosti. 

»So stvari, ki ti dajejo navdih in voljo, da greš lažje naprej. Uje-
ti trenutki skozi fotografski objektiv so nastali v preteklih dveh 
letih, ko je Marjetka v roko prijela svoj prvi digitalni fotoaparat. 
Postal je njen sopotnik in zaradi njega drugače gleda na svet - 
opazi stvari, ki jih prej ni. Podobe so največkrat iz bližnje okoli-
ce v različnih letnih časih - narava, živali, rastline, včasih pa tudi 
portreti,« je predstavljala ljubiteljsko fotografinjo, ki je tudi ak-
tivna članica Kulturno umetniškega društva Budna vas, Veroni-
ka Sigmund, ki je povezovala otvoritveni kulturni program, v ka-
terem so nastopile Ljudske pevke Solzice in najmlajši člani KUD 
Budna vas - Aleksandra Sigmund Krajnc, Lea in Ožbej Flor-
jančič ter Anja Petrovič. Z recitalom svojih pesmi sta sodelova-
li tudi pesnica Marija Bajt in Marjetka Erman. 
Pohvale za samostojno razstavo in izbrane motive so izrekli vodja 
sevniške izpostave JSKD Katja Pibernik, predsednik Zveze kul-
turnih društev Sevnica Jože Novak in predsednica KUD Budna 
vas Magda Sigmund, ki je tudi uradno odprla fotografsko raz-
stavo z naslovom Ujeti trenutki.  S. R.

Direktorica Knjižnice Brežice 
Tea Bemkoč je ob pozdravu 
prisotni družini dr. Toporišiča 
ter obiskovalcem izrazila spo-
štovanje akademiku prof. dr. 
Jožetu Toporišiču, rekoč, da je 
dr. Toporišič osrednja osebnost 
jezikovne slovenistike in eden 
največjih slovničarjev v zgo-
dovini slovenščine. Knjižnica 
Brežice je dr. Toporišiča poča-
stila že v času njegovega življe-
nja. Ob 80-letnici je na strokov-
nem oddelku, kot je sam dejal, 
dobil svoj kot. Njegov opus ob-
sega 363 knjig in 478 člankov. 
V domoznanski zbirki je obde-
lanih 76 enot gradiva, neobde-
lanih je še približno 50 član-
kov in želijo si, da bi zbirko v 
celoti dopolnili. Darilo za 85. 
rojstni dan pa je bila predpre-
miera dokumentarnega filma 
z zgovornim naslovom Topori-
šič, tako pa so poimenovali tudi 
tokratno slavnostno prireditev. 

Tako kot se je dr. France Preše-
ren vedno rad spominjal svo-
je rodne Vrbe na Gorenjskem, 

SEVNICA - Prvo sredo v mesecu februarju je Rudi Stopar na 
kulturni prireditvi Radogost, ki se v letošnjem letu odvija 
že peto leto zaporedoma, predstavil Sevničana, ki je imel 
mnogo talentov, a najvidnejša sta bila v glasbi in slikarstvu.

»Berto je izžareval sebe in živel za druge, v glasbi pa je skrival 
svojo notranjo podobo,« je dejal Rudi Stopar v predstavitvi ži-
vljenjske poti Alberta Konca, ki mu življenje ni prizanašalo, tem-
več mu je postavljalo premnoge preizkušnje, iz katerih pa je pri-
hajal odločnejši in modrejši. V letošnjem letu mineva 90 let od 
njegovega rojstva, a med Sevničani so še vedno žive anekdote. 
Ena izmed tistih, ki morda ne bo nikoli utonila v pozabo, je spo-
min na veliko poplavo Sevnične leta 1954, in takrat je danes že 
pokojni Berto, kot so ga klicali, namesto premoženja reševal glas-
bene note. Glasbo je imel namreč neizmerno rad in k njemu so 
prihajali mnogi, ki so se želeli naučiti igranja na harmoniko. Brez 
njega in njegove harmonike v Sevnici skorajda ni bilo dogodka, 
pa poroke tudi ne. Dvajset let svojega življenja je posvetil tudi de-
lovanju ene prvih sevniških glasbenih skupin, ki se je imenova-
la Taninton. Poleg glasbe ga je navduševala še likovna umetnost. 
»Bil je krajinar, portretist, slikar tihožitij, scenski mojster, ljubitelj 
in zbiralec ter restavrator etnografskega bogastva kulturne dedi-
ščine …« je tekla predstavitev umetnika, v čigar spomin so v me-
secu februarju v oknu Radogost na sevniškem gradu razstavljena 
njegova likovna dela, ki so »specifična posebnost, prava redkost«. 

Na otvoritvi sta z igranjem skladb na harmoniko, ki ju je naučil 
Berto Konec, pričarala še posebno domačnost Gašper Dernov-
šek in Rudi Mlinarič.  S. Radi, foto: L. Motore

Na prvi prireditvi, ki je pote-
kala v nedeljo, saj je prav na 
nedeljo, 8. februarja 1965, 
Valvasorjeva knjižnica prvič 
odprla svoja vrata, so zvesti 
bralci vseh generacij prebira-
li poezijo, Glasbena šola Kr-
ško pa je pripravila glasbene 
vložke. V uvodnem govoru je 
direktorica Valvasorjeve knji-
žnice Krško Urška Lobnikar 
Paunović izpostavila pred-
vsem pomembno vlogo knji-
žnice kot socialnega središča 
in številne vsebine, ki jih pri-
pravljajo za različne generaci-
je uporabnikov. Med drugim 
je dejala: »Knjižnica je pro-
stor vseživljenskega učenja, 
kulturnega dogajanja, infor-
macijskega opismenjevanja in 
socialne vključenosti. V petde-
setih letih delovanja knjižnica 
vseskozi ostaja prijeten in to-
pel prostor, v katerem si vedno 
dobrodošel, mesto, kjer lahko 
poklepetaš s prijazno knjižni-

Spomin na vélikega jezikoslovca 
BREŽICE – Kolektiv Knjižnice Brežice je 5. februarja slovenski kulturni praznik proslavil s spominom na 
življenje in delo dr. Jožeta Toporišiča (1926–2014). 

je tudi dr. Jože Toporišič ostal 
zvest svojemu rojstnemu Mo-
stecu. Rad in pogosto se je vra-
čal domov. Domačini bodo po-
grešali njegovo pokončno in 
neomajno držo, ki jo je izkazo-
val v vseh pogledih, zlasti pa so 
cenili, da je njihov Pepi znal po-
kramljati z njimi v ljubem nare-
čju – moščanščini.

Pohvaliti moramo program, ki 
ga je sestavila in vodila sode-
lavka Knjižnice Brežice Ma-

teja Kus. Hana, Maša, Nives, 
Eliška in Zala, učenke Osnov-
ne šole Cerklje ob Krki, pod 
mentorstvom Jasmine Vučič, 
so nas ob zvokih Kreslinove 
»O, Vrba« popeljale v čas Pre-
šernovega otroštva. Dijaki Gi-
mnazije Brežice Gala, Kaja, 
Luka, Damijana, Patricija in 
Tim pa so nas s prikazom do-
gajanja v šolskih klopeh in upo-
rabo slenga, žargona, argoja ter 
moščanskega narečja na pre-
prost in nazoren način sezna-

nili z neknjižnim jezikom, ki 
se mu je prof. dr. Jože Topori-
šič tako rad posvečal. Čudoviti 
zvok citer pa je zazvenel izpod 
rok Anje, tudi dijakinje Gimna-
zije Brežice. Ob vložkih dijakov 
so sodelovale tudi nekdanje 
študentke dr. Toporišiča: Mira 
Jesenšek Urek, Judita Marolt 
in Marjana Milekić, ki se svo-
jega profesorja spominjajo po 
zdravi kritičnosti, zahtevno-
sti in delavnosti, ki je dal trdne 
temelje slovenski slovnici z na-
vodilom, da moramo spoštova-
ti vse jezike, svojega pa ljubiti. 
Malo so se ga tudi bale, a ga je 
bilo užitek poslušati. V imenu 
civilne pobude Mostec se je za 
bogat program zahvalila Moj-
ca Savnik Iskra, rekoč, da je 
bil dr. Toporišič svetovljan, ki 
se je zgledoval po vodilnih sve-
tovnih slovničarjih, ob tem pa 
je poudarjal, da je treba varo-
vati to, kar si je slovenski jezik 
pridobil, v njem pa iskati naj-
boljše, kar je poudarila tudi di-
rektorica knjižnice.
  Natja Jenko Sunčič

Nekdanje Toporišičeve študentke v pogovoru z voditeljico pri-
reditve Matejo Kus 

Valvasorjeva knjižnica Krško 
vstopila v jubilejno leto
KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško so 8. februarja pripravili Zajtrk v knjižnici, s čimer so začeli celole-
tno praznovanje 50-letnice delovanja. Praznujeta pa tudi enoti Valvasorjeve knjižnice Krško, saj izposoje-
vališče Kostanjevica na Krki deluje že 15 let, izposojevališče Senovo pa 10 let.

čarko ali nasmejanim knjižni-
čarjem, srečaš prijatelja ali 
znanca. Prav socialna vloga 
knjižnice se bo zaradi spreme-
njenih družbenih in gospodar-
skih razmer v prihodnosti še 
krepila.« Zbrane je nagovorila 
tudi podžupanja občine Krško 
Ana Somrak, ki je knjižnici če-
stitala ob visokem jubileju, in 

izrazila optimizem glede reše-
vanja problematike izgradnje 
nove knjižnice. Pozdravne be-
sede je obiskovalcem name-
nila tudi predsednica sveta 
KS mesta Krško mag. Nataša 
Šerbec, ki je poudarila pomen 
branja že pri najmlajših in se 
pridružila čestitkam. Tudi kr-
ška krajevna skupnost v le-
tošnjem letu praznuje 50-le-
tnico svojega obstoja, zato je 
Šerbčeva prepričana, da bodo 
ob dvojnem jubileju dose-
danje sodelovanje s knjižni-
co še okrepili. Ob koncu je 
direktorica zbrane popelja-
la v prenovljen prostor, ki so 
ga poimenovali Dnevna soba. 
Knjižničarji si želijo, da bi ga 
uporabniki sprejeli za svoje-
ga in se v njem dobro počutili. 
V prostoru bodo potekale de-
lavnice, obiskovalci bodo lah-
ko prisluhnili različnim pre-

davanjem, prebrali časopis ali 
se le družili. Na prireditvi so 
bile prisotne tudi vse nekda-
nje vodje knjižnice: Marjanca 
Uršič, Ljudmila Šribar, Vida 
Češnjevar Fritz, Ida Merhar 
in Polona Brenčič.

V nadaljevanju leta se bo v 
vseh enotah knjižnice zvrsti-
lo vrsto pogovorov, delavnic, 
predavanj, ki jih bodo pripra-
vili večinoma ustvarjalci iz Po-
savja, saj je Valvasorjeva knji-
žnica Krško ob koncu lanskega 
leta povabila posameznike, in-
stitucije in društva k soobliko-
vanju prireditvene dejavnosti 
knjižnice v prazničnem letu. 
Odziv je bil velik in raznolik, s 
povabilom pa je Valvasorjeva 
knjižnica Krško želela utrditi 
tudi vlogo kulturne ustanove, 
ki je odprta za različne ideje, 
deluje povezovalno in sodelu-
je z različnimi akterji v lokal-
nem okolju ter so njena vrata 
odprta za uporabnike vseh ge-
neracij. Kljub prostorski stiski 
praktično v vseh enotah knji-
žnice, posebej pa v krški, smo 
s povabilom želeli dati mo-
žnost predstavitve ustvarjal-
cem in vsebinsko obogatiti 
program za različne generaci-
je uporabnikov. Zaključek pra-
znovanja bodo v Valvasorjevi 
knjižnici pripravili na Ta veseli 
dan kulture 3. decembra 2015.

 Vir: Valvasorjeva 
 knjižnica Krško

Nekaj podatkov 
o Valvasorjevi knjižnici Krško: 
V knjižnico je včlanjen vsak peti občan obeh občin (21% pre-
bivalcev obeh občin), raziskave pa kažejo, da knjižnico upora-
blja več ljudi, kot je dejanskih članov. V letu 2014 so izposodi-
li prek 390.000 enot gradiva, kar pomeni, da si je vsak občan 
izposodil 14 enot gradiva oziroma vsak član več kot 67 enot. 
V letu 2014 je knjižnico zaradi izposoje in ostale dejavnosti 
obiskalo prek 120.000 obiskovalcev - vsak občan je knjižnico 
obiskal več kot 4-krat.

Z Zajtrka v knjižnici

Ujeti trenutki Marjetke Erman

Ljubiteljska fotografinja Marjetka Erman (desno) v družbi 
vodje sevniške izpostave JSKD Katje Pibernik in predsednika 
Zveze kulturnih društev Sevnica Jožeta Novaka ter člana sev-
niške fotosekcije Društva Trg Jožeta Teraža 

Albert Konec – Berto v Radogostu

Gašper Dernovšek in Rudi Mlinarič sta zaigrala nekaj skladb, 
ki ju je naučil sevniški glasbenik in ljubiteljski slikar Albert 
Konec.
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Mislim, kako lepo se je vse prijetno in prijazno zlo-
žilo v letošnjem februarju! Skoraj v enem paketu 
kulturni praznik, pa dan ljubezni, no, valentinovo, 
k njima pa se je navrgel še pust s svojimi norčija-
mi. Lepo, če smo sposobni videti z lepim pogledom.

K zadnjim kulturnim utripom, ker nam jih res ne 
primanjkuje niti čez vse leto. V brežiški knjižnici so 
v počastitev Prešernovega dne, slovenskega kultur-
nega praznika, pripravili prireditev v spomin na 
velikega slovničarja dr. Jožeta Toporišiča. V nasto-
pu so se izkazali dijaki gimnazije in prav lepo je 
bilo slišati mnenja profesoric, da imajo na šoli do-
bre mlade ljudi. Sicer so prireditev pričele učenke 
OŠ Cerklje ob Krki. Na nastop so se pripravljale za-
vzeto in so tudi imele kaj pokazati. Na vseh mla-
dih licih se je zrcalil ponos (po)ustvarjanja. In spre-
mljajočim dušam je dobro delo ob mladem zanosu.

Prav zares smo lahko uživali nekaj ur zatem še na 
slavnostni prireditvi v Domu kulture v počastitev 
našega slovenskega, edinstvenega v svetu, kulturne-
ga  praznika. Zaslužni na svojih področjih so preje-
li Prešernova priznanja za leto, za leta nazaj. Za lju-
bezen do dela v kulturi. Slavnostni govornik Martin 
Dušič je med ostalim tehtnim razmišljanjem pove-
dal misel pisatelja Lojzeta Kovačiča: »Jezik je do-
movina, ki jo lahko vedno vzameš s seboj!«

Naj postojim. Poslušam cmeravost, zakaj zganjamo 
tak cirkus na dan smrti (8. februarja) našega poe-
ta in zakaj ne na dan rojstva (3. decembra). Pa smo 
se kdaj vprašali, ali vemo, kaj bo od dneva rojstva 
kdor koli izmed nas iztisnil iz življenja v življe-
nje, ko je začeto življenje še popolnoma nepopisan 
list? Če sem še bolj kruta – ali trezna – je še sploh 
kdo komu kaj lahko napisal iz življenja v začetku 
življenjske poti, ko to lahko napišemo in povemo, 
kadar se življenje posameznika izteče? Ker takrat 
vemo. Vemo o sposobnosti, o nadarjenosti, o uspe-
hih, o prizadevanjih, o dobroti … ker je takrat list 
že popisan, ker so takrat že zarisane sledi. Po obeh 
polnih kulturnih dogodkih me je na poti spremljal 
mir. Mir, ki je zadovoljno sedal na vsako padajo-
čo snežinko, med belo kopreno. Na beli gosti prepro-
gi je puščal sledi, ki so se lesketale v oba februarska 
večera. Užitek!

Še en užitek! Tokrat valentinčkov. Srčkov! Doslej 
sem gledala na valentinovo nekako, denimo tako, iz 
kota, hm, izpod maske. Potem se nekaj premakne in 
gre v smeri spreminjanja. V smeri mehkobe in odpr-
tosti. Pa zakaj ljudje ne bi praznovali ta en zveliča-
ven dan ljubezni in naklonjenosti? Zakaj ne bi uži-
vali v poklanjanju in sprejemanju čokoladkastih 
srčkov, vrtnic in lončnic, dišav, toplih nogavičk, ro-
kavic s srčastimi vzorčki, rdečil in dišav, rožnatih 
pisemc, plišastih medvedkov in srčastih rdečih bla-
zinic, kar pač kdo komu poklanja?

Pa zakaj letos ne bi pritisnili rdeč cmok na naše-
mljeno lice, kaj vem, morda na čelo, če ni vse sku-
paj preveč zamaskirano, eni od pustnih mask, se z 
njo zavrteli in ponorčevali iz tega ponorelega sve-
ta? Nekaj žlahtne norčavosti, srca za posladek, 
energije v kulturi, pa bo …

V paketu.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

Četrtek, 19. 2.

• od 8.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: počitniške ak-
tivnosti (še v petek, 20. 2.)

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
(še v petek, 20. 2.)

• od 9.00 do 12.00 v MT Se-
novo: počitniške aktivnosti 
(še v petek, 20. 2.)

• ob 10.00 v Mestni hiši Bre-
žice: Biodanza - gibalno izra-
žanje ob glasbi za brezposel-
ne (vsak četrtek)

• ob 10.00 v Galeriji Božidar 
Jakac v Kostanjevici na Krki: 
brezplačna otroška ustvar-
jalnica »Prvi odtis«, za otro-
ke od 4. do 12. leta

• ob 17.00 v klubu in avli 
KD Krško: dobrodelna pri-
reditev - glasbeno-lutkov-
na predstava »Sonce gre na 
potep« v izvedbi Glasbene-
ga gledališča Melite Osojnik, 
ustvarjalne delavnice in pro-
dajna razstava

• ob 18.00 v Mosconovi gale-
riji na gradu Sevnica: odpr-
tje samostojne razstave Ane 
Jazbec »Vsi smo V«

Petek, 20. 2.

• ob 11.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: ustvarjalne zim-
ske počitnice

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: pustna zabava za vse 
generacije

• ob 17.00 v klubu MC Breži-
ce: masquerade party

• ob 17.00 v lončarskem ate-
ljeju Bernhard v Menciger-
jevi hiši v Krškem: delavnica 
oblikovanja gline za otroke

• ob 17.00 v MT Raka: pustno 
rajanje

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
filmski večer

• ob 21.00 v MC Krško: pre-
dizbor natečaja Botečaj, na-
stopajo: Alterfiction, Port-
mänteau, Tvor, Polna Luna, 
Seul Ocean in Ooral Sea

Sobota, 21. 2.

• ob 9.00 v MT Senovo: var-
stvo otrok

• ob 9.00 v MC Krško: Radio-
active LAN party (tudi v ne-

deljo, 22. 2.)
• od 9.00 do 12.00 v igralni-

ci MC Brežice: živ žav – knji-
žni klub

• ob 10.00 v MT Raka: pripra-
ve na materinski dan

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
naredimo sedežnik

• ob 16.30 v MC Sevnica: pre-
davanje Kristijana Kolege 
»Izvori straha in besa«

• ob 18.00 v Domu XIV. di-
vizije Senovo: letni koncert 
Folklorne skupine DKD Svo-
boda Senovo z gosti KUD 
Mehmed Ibrahimović iz Sre-
brenika (BiH)

• ob 19.00 v klubu MC Breži-
ce: 13. tradicionalni winter 
bike party z Eightbomb 

Nedelja, 22. 2.

• od 14.00 do 17.00 v Me-
stnem muzeju Krško: ne-
deljska muzejska delavnica 
»Vstopi v camero obscuro«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: ponovitev glasbeno-
scenskega koncerta MePZ 
Viva Brežice »Preproste lju-
bezni«

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Vrhovo: gostovanje 
odrasle skupine Gledališke-
ga društva Radeče s predsta-
vo »Gospa poslančeva«

Ponedeljek, 23. 2.

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: komedija »Burka o 
jezičnem dohtarju«, za abo-
nma in izven

Torek, 24. 2.
• ob 10.00 v dnevni sobi Val-

vasorjeve knjižnice Krško: 
cikel delavnic Zdravo življe-
nje – telesna aktivnost: kdaj, 
kaj, koliko in zakaj, predava 
dipl. m. s. Vlasta Curhalek

• ob 17.00 v izposojevališču 
Knjižnice Sevnica v Krmelju: 
pravljična urica

• ob 18.00 v klubu KD Krško: 
»Moje mesto« - razstava in 
pogovorni večer o Olafu Lo-
vrenčiču

Sreda, 25. 2.

• ob 14.00 v Mestni hiši Bre-

žice: Dnevi podjetniških pri-
ložnosti 2015 - predavanje 
Maje Visinski Andrejc »Vse-
bina je kraljica«

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 17.00 v MC Brežice: 
brezplačna delavnica »Učin-
kovit nastop na trgu dela«

Četrtek, 26. 2.

• ob 17.30 v MC Sevnica: te-
matski tečaj »Eksistenčna 
kriza«, sklop 10 predavanj 
na različno tematiko (na-
daljevanje vsak četrtek ob 
17.30)

• ob 18.00 v Dvorani Savi-
ce Zorko Knjižnice Brežice: 
predstavitev knjige Evgena 
Geca »Skrivnosti lepote 2 – 
knjiga za vsako žensko«

• ob 18.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev likovne razstave 
Ane Beltran Porcar »Še eno 
pivo prosim«

• od 18.00 do 19.30 v prosto-
rih društva Magičnost giba-
nja (Hočevarjev trg 1, Krško, 
vhod zadaj): tematska de-
lavnica Magičnost gibanja: 
Spravi se v akcijo!, obvezna 
predhodna prijava, več na 
www.magicnost-gibanja.si

Petek, 27. 2.

• ob 17.00 v MT Senovo: po-
topisno predavanje alpinist-
ke Sandre Voglar

• ob 18.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: Dvoživke 
umirajo dvakrat - pogovor z 
avtorjem Zoranom Kneže-
vičem

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija »Vse o Ivanu«, za modri 
abonma + komedija in za 
izven

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert Red hot chili peppers 
in Rage against the machine 
real tribute banda

Sobota, 28. 2.
• od 9.00 do 12.00 v igralnici 

MC Brežice: živ žav – športni 
pool party

• ob 17.00 v Domu kulture 
Radeče: premiera predsta-
ve »Shakespearova Romeo 
in Julija - Izginotje Silvijine 
tablice« v izvedbi otroške 
skupine Gledališkega dru-
štva Radeče

• ob 18.00 v Domu kultu-
re Brežice: regijski temat-
ski koncert tamburaških in 
mandolinskih skupin Do-
lenjske, Bele krajine in Po-
savja

• ob 19.00 v dvorani KS na 
Skopicah: 8. tradicionalni 
turnir v šnopsu (prijave od 
18.00 dalje)

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

• ob 21.00 v MC Krško: hard-
core koncert – Final Appro-
ach, Growing Rats in Iamdi-
sease

Nedelja, 1. 3.

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: ponovitev pred-
stave »V Butalah imajo obi-
lo vseh dobrot, samo …« v 
izvedbi gledališke skupine 
Teater svetokriški

• ob 21.00 v MC Krško: fran-
coski večer

Ponedeljek, 2. 3.

• ob 13.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: ponovitev pred-
stave »V Butalah imajo obi-
lo vseh dobrot, samo …« v 
izvedbi gledališke skupine 
Teater svetokriški

• ob 17.00 v TVD Partizan Bo-
štanj: začetni tečaj iz osnov 
biodinamike - 1. predavanje 
»Temelji biodinamične me-
tode, kozmični ritmi …«

Sreda, 4. 3.
• ob 21.00 v MC Krško: make-

donski večer

kam v posavju

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

GLEDALIŠČE KOPER: VSE O IVANU
komedija

za MODRI ABONMA+KOMEDIJA in izven
petek, 27.2., ob 19.30 uri

VELIKA DVORANA

ETHNOTRIP
koncert iz Jazzetno cikla, KLUB KDK

sobota, 28.2., ob 20. uri

DVOŽIVKE UMIRAJO DVAKRAT
pogovor s pisateljem

petek, 27. februar, ob 18. uri 
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Zorana Kneževića, avtorja na zadnjem knjižnem sejmu 
nagrajenega prvenca Dvoživke umirajo dvakrat, navdihu-
je življenje »dvoživk«, med dvema domovinama razpe-
tih junakov, priseljencev iz nekdanje Jugoslavije. Z njim 
se bo pogovarjala bibliotekarka Alenka Žugič Jakovina.

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

SENOVO - V Domu XIV. divizije na Senovem se je 14. februar-
ja ljubiteljem zborovskega petja predstavil Mešani pevski zbor 
Društva upokojencev Senovo. Pod vodstvom dirigenta Antona 
Gorenca so upokojenci zapeli nekaj slovenskih narodnih in av-
torskih pesmi, manjkale pa niso niti vse bolj popularne dalma-
tinske pesmi. Obiskovalci, ki so lepo zapolnili senovško dvora-
no, pa so lahko uživali tudi ob petju skupine Sovice. Prisotne sta 
pozdravila predsednik DU Senovo Ludvik Grilc in predsednik 
komisije za kulturo pri ZDUS Ivan Mirt. Program je povezovala 
Andrejka Strnad Panić. 
 B. Colarič, foto: J. Macur

Koncert MePZ DU Senovo
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na muhi ...

Delo za evropskega poslanca je očitno res izčrpljujoče. V to 
smo se prepričali ob nedavnem obisku evropskih poslancev 
v Posavju, ko sta na ogledu sortirne linije podjetja Kostak na 
tehtnico, sicer namenjeno tehtanju odpadkov, skupaj stopi-
li asistentka EU poslanca Lejla Kogej in vodja pisarne EU po-
slanca dr. Igorja Šoltesa mag. Nina Furman – kazalec na teh-
tnici je namreč za obe skupaj pokazal 125 kg, s tem da sta bili 
obe »obteženi« z zimskimi oblačili, polnima torbicama, elek-
tronskimi napravicami in dežniki. Upamo, da sta vsaj iz Po-
savja odšli s kakšnim dekagramčkom dodatne teže ... (P. P.)

Kdo naj koga fotografira - on njo ali ona njega? A verjetno be-
seda med hrvaškim umetnikom Hanibalom Salvarom Hani-
jem, ki rad prihaja na sevniški grad, in sevniško profesorico 
glasbe Jelko Gregorčič Pintar ni tekla o tem. Morda ji je izre-
kel čestitke za odličen klavirski recital, ki ga je pripravila v 
mesecu januarju v grajski kapeli gradu pred otvoritvijo raz-
stave Hanijevega prijatelja Milana Jurine iz Ivanić Grada v 
Stari galeriji. (S. R.)

Lepa slovenska beseda ne bo zamrla, bi lahko sklepali po za-
dovoljnih obrazih treh dam, ki skrbijo za to, da se govori, sli-
ši in bere v njej. Vodja JSKD OI Sevnica Katja Pibernik ohra-
nja s pripravo različnih prireditev slovensko besedo, pesem 
in ples; pesnica in pisateljica mag. Ana Porenta s svojimi lite-
rarnimi delavnicami in strokovnimi usmerjanji pomaga lite-
rarnim zanesenjakom pri ustvarjanju novih besedil; direkto-
rica sevniške knjižnice Anita Šiško pa vedno znova poskrbi, da 
se v knjižnici poleg izposoje knjig odvijajo tudi prireditve, ki 
dvigujejo na višjo raven jezikovno in literarno kulturo. (S. R.)Vsakoletnega zimskega festi-

vala na Bizeljskem, na kate-
rem se s svojim pevskim ta-
lentom predstavljajo učenci 
tamkajšnje šole, zagotovo ne 
bi bilo brez idejnega vodje te 
prireditve Vilka Ureka. Sle-
dnji je najzaslužnejši, da se 
je glasbeni festival letos od-
vil že 24. po vrsti. Vilko je tudi 
mentor vsem tistim, ki imajo 
toliko poguma, da se postavi-
jo na oder in zapojejo eno iz-
med svojih najljubših pesmi, 
ter vsako leto poskrbi tudi za 
glasbeno spremljavo na pri-
reditvi. (R. R.)

Senovčani so se zelo potrudili, da so predsednika države Bo-
ruta Pahorja ob njegovem obisku pogostili, tako kot se šika 
in kot kraju pritiče. Celo več, še sonce, resda ne z neba, temveč 
iz pečice, so mu v mrzlem februarskem večeru položili v roke, 
in bili domala povsem enotnega mnenja, da tako ljudskega 
predsednika do sedaj še nismo imeli, saj se mu v nasprotju z 
njegovimi predhodniki ali drugimi visokimi državnimi obiski 
ni prav nič mudilo, temveč se je ta z gostoljubnimi domači-
ni dolgo zadržal v pomenkovanju in se radodarno odzival na 
želje po skupnem fotografiranju. (B. M., foto: Boštjan Colarič)  

Sevniška skupina Maka-
dam, ki je zabavala obi-
skovalke in obiskovalce 
na pustno soboto v sevni-
škem lokalu Central's caf-
fe, je privabila kar nekaj 
radovednih in razposaje-
nih ter pustnih norčij želj-
nih gostov, med katerimi 
sta bili tudi dve prikupni 
mladenki, proti kateri-
ma so prekaljeni glasbeni 
mački kar pogosto usme-
rili svoj pogled. (S. R.)   

Bila je nedelja in bil je 8. februar, ko je v Krškem začela delo-
vati Valvasorjeva knjižnica. Na nedeljo in na isti datum, le 50 
let kasneje, so se v prostorih samostana zbrale njene doseda-
nje direktorice oz. vodje, da bi sodelovale pri začetku obele-
ževanja okrogle obletnice (na sliki od leve): Polona Brenčič, 
Ljudmila Šribar, Vida Fritz Češnjevar, Ida Merhar, Marjanca 
Uršič in Urška Lobnikar Paunović. Ob tem se ljubitelji knjige, 
branja in kulture nasploh (ponovno) sprašujejo, koliko di-
rektoric (ali nemara direktorjev?) se bo moralo še zamenja-
ti, da bo Krško, ki se hvali, da je geografsko, gospodarsko in 
kdo ve še kakšno središče regije, dobilo novo knjižnico? Za-
misli iz leta 1997 bodo kmalu stare dve desetletji, odločitev 
o lokaciji in celo projekt, ki ga je naredila znana projektant-
ska hiša, dobivata brado, številne (politične) obljube so ste-
kle po Savi, knjižnice pa še ni na obzorju. Mar bo res treba ča-
kati še novih 50 let?

Na kostanjeviški pu-
stni povorki so se z 
domiselno skupin-
sko masko že 18. le-
to zapored izkazali 
Malenčani – letos kot 
malenške čebele siv-
ke. Seveda tudi v nji-
hovem čebelnjaku ni 
manjkalo trotov in v 
enega izmed njih se 
je našemil tudi znani 
strokovnjak za odnose 
z javnostjo Matej Drobnič (na desni). Upamo, da malenških 
trotov ni doletela takšna usoda kot jih v čebeljem panju, kjer 
jih čebele po odsluženi nalogi izženejo … (P. P.)

Prevzem oblasti Fašjenkovega župana v Brežicah so letos 
»zmotile« vreščeče »županove coprance«, ki so s svojim ple-
som še bolj popestrile dogajanje pred in v občinski stavbi. 
Glavno besedo med njimi je imela vrhovna coprnica, pod ma-
sko katere se je skrivala Patricia Čular, s svojo pomočnico Ve-
sno Kržan. Povsem levo je podžupanja Katja Čanžar. Še dobro, 
da so bile občinske uslužbenke čarovnice samo za en dan, si-
cer se županu Ivanu Molanu ne bi pisalo nič dobrega … (R. R.)

gradbene trgovine www.terra-rb.si 
NOVO!!!
Velika izbira 

gnojil
in krmil

 
 



Posavski obzornik - leto XIX, številka 4, četrtek, 19. 2. 2015 23POSAVSKA PANORAMA

razvedrilo

poroke

!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

Toni Rangus in Patricija Slovenec, oba z Gorenjih Sko-
pic, 23. avgust 2014, park v Krškem (Foto: Andrej Matič)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Urška Petrič, Mala Dolina 

– dečka,
• Rebeka Fatur Fux, Brežice 

– dečka,
• Anja Bogovič, Koprivnica – 

deklico,
• Saša Rupnik, Škofja Loka 

– dečka,
• Petra Povše, Veliki Trn – 

deklico,
• Renata Banko, Krško – 

dečka,
• Katja Kozole, Trška Gora – 

deklico,
• Sadije Manaj, Leskovec pri 

Krškem – deklico,
• Janja Rupret, Spodnja 

Libna – deklico,
• Klavdija Ajster, Račja vas 

– dečka,
• Ines Urbanč, Podbočje – 

deklico,

rojstvamoja poroka • Lea Katarina Šinko, 
Brežice – deklico,

• Jana Krmpotič, Loče – 
dečka (dvojčka),

• Majda Flajšman, Brežice 
– dečka,

• Mirela Sendić, Brežice – 
dečka.

ČESTITAMO

• Tomaž Godec in Janja 
Martini, oba iz Brezovice 
na Bizeljskem,

• Matej Dvoršek iz 
Presladola in Andreja 
Hlastan s Senovega,

• Martin Slak iz Jordankala 
in Urška Vovk iz Dolenjega 
Leskovca.

ČESTITAMO

Jelena Đekić iz Krškega
Petindvajsetletna ribica je po poklicu profesorica razrednega po-
uka, ki v prostem času rada bere knjige, se ukvarja z različnimi 
športi, predvsem tekom, vrtnari in se druži s prijatelji. Ker rada 
dela z otroki, kadar ji le čas dopušča, dela kot prostovoljka. Po-
sluša raznovrstno glasbo, njen najljubši film je Beležnica, posnet 
po romanu Nicholasa Sparksa, med knjigami pa je izbrala knjigi 
Jorgeja Bucaya Ti povem zgodbo? in Ti povem še eno zgodbo?.
 Foto: Boštjan Colarič

posavske ženske

Podarite 
Portretno 
fotografiranje

www.fotografika.si Fo
to

gr
af

ik
a,

 B
oš

tja
n 

Co
la

ri
č s

.p
.

Tr
g 

M
at

ije
 G

ub
ca

 3
, K

rš
ko

Dekleta iz Posavja, ki bi bila pripravljena sodelovati v naši rubri-
ki, vabimo, da nam to sporočijo na e-naslov: info@fotografika.si.

LISCA - Ljubezen ne 
pozna meja, lepota 
slovenskih gora pa 
prevzame tudi tujce. 
Bila je sončna sobota, 
ko je Američan Man-
ny L. Dimatulac pri-
stal na zagrebškem 
letališču, kjer ga je 
pričakalo njegovo slo-
vensko dekle. Na poti 
proti Boštanju, kjer 
so živeli stari starši 
Ingrid Marolt, se je 
njegov pogled ustavil 
na padalcih, ki so po-
leteli z Lisce. Zaželel si je obiskati ta posavski biser, ki je naredil 
nanj poseben vtis. Nekaj dni kasneje je na Lisci zaprosil za roko 
svojo srčno izbranko in tako je letošnjega 3. februarja minilo od 
zaroke šest mesecev, spomini pa so še zelo živi.  S. R.

Zaroka na Lisci

Manny in Ingrid

Don Juan
Mladoletnega krškega Don Ju-
ana je povprašal kolega: "Že 
veš, da si postal oče?" On pa 
malo pomisli in počasi vpra-
ša nazaj: "Katera je pa rodila?"

Vročekrvnost
Dve sosedi sta se skregali in se 
med seboj pošteno ozmerjali. 
Ko jima je že skoraj zmanjkalo 
besed, hitrejša zopet vzplamti: 

"Tiho bodi, ciganka zamazana, 
ki se samo enkrat na teden umi-
ješ, jaz se pa vsako nedeljo!"

Delo
Toneta so prijatelji vprašali, 
kje dela. "Na socialnem," jim 
hitro odgovori. "Kaj pa delaš?" 
"Penzijo vlečem!"

NE
Odbor ZB Krško je imel sejo, 
na kateri so se dogovorili, da 
obiščejo obrtnike in podjetja 
s prošnjo za prispevke. Nek-

do omeni, da bi bilo dobro iti 
tudi do grupe za izgradnjo nu-
klearne elektrarne. Pa eden iz-
med članov hitro pristavi: "Tja 
se ne splača iti, saj že na vho-
du piše NE!"

Spoznanje
Jože je zaupal prijatelju, da je 
bil v prvih dveh mesecih zako-

na tako zaljubljen v ženo, da bi 
jo najraje pojedel, po dveh le-
tih pa mu je bilo vedno bolj žal, 
da je ni.

Kratke šale, ki jih objavljamo, 
imajo res že dolgo brado, a verja-
memo, da lahko razvedrijo tudi 
današnje bralce. Sposodili smo si 
jih iz krških Pustnih novic.
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Obiskali smo letni koncert Big banda Krško, skupina 
Liquf sodelovala s Slovensko vojsko, Rebeka Dremelj 
išče moža. Tokrat preberite:

Ljubitelji krškega jazza so se ponovno zbrali na letnem 
koncertu, ki ga je priredil Big band Krško (na fotogra-
fiji) v prenovljeni dvorani Kulturnega doma Krško. Vsem 

zbranim so  predstavili program preteklega leta, pod vod-
stvom dirigenta Aleša Suše pa so se domači publiki kot so-
listi prestavili: Tadeja Molan, Peter Gabrič, Tomaž Gajšt, 
Rok Lopatič, Lovro Ravbar, Bojan Zupančič, Miha Ko-
retič, Klemen Zupan, Darko Sedak Benčič, Miha Recelj 
in Sašo Vaš. Premierno je v Krškem nastopil tudi Mladin-
ski big band Posavje pod dirigentsko palico Toneta Tro-
he. Sicer pa krški Big band ne počiva, že jeseni bodo igrali 
v okviru jazz etno abonmaja KDK, solist bo Matija Dedić, 
znan hrvaški jazz pianist. 

Zagotovo se še spomnite rockerjev iz Krmelja in Šentjanža, 
skupine Liquf (na fotografiji). Tokrat so zaigrali v Vojašni-

ci Jerneja Mola-
na v Cerkljah ob 
Krki, na dan slo-
venskega voja-
škega letalstva. 
S skladbama Ja 
Vejžde! in Krila 

so skupaj s kvintetom Orkestra Slovenske vojske obliko-
vali kulturni program slovesnosti. Sicer pa imajo fantje za 
leto 2015 polno načrtov: »Letos je glavni cilj, da končamo z 
ustvarjanjem gradiva za novo ploščo. Datuma ne upamo še 
napovedovati, lahko pa povemo, da smo že nekje na polo-
vici. Načrtujemo tudi, da nove skladbe predstavimo na čim 
več koncertih, ciljamo pa zopet na kakšne večje festivalne 
odre. Najdete nas na vseh socialnih omrežjih, kjer lahko 
poslušate tudi demo singel z naslovom Muza, ki že malo 
nakaže, v katero smer se bo vrtela nova plošča.« Dodajajo 
še, da so na sodelovanje s Slovensko vojsko izjemno pono-
sni in veseli, da se le-to tudi nadaljuje. V prihodnjih tednih 
obljubljajo še eno presenečenje, tokrat v video obliki …

Etno rockerji DidiWa (na fotografiji) so prehod v novo 
leto obeležili z izidom albuma Greva, na katerem boste 
našli 14 uglasbe-
nih zgodb. Skupi-
no sta v Ljublja-
ni pred devetimi 
leti ustanovi-
la Klemen Ko-
man z Gorenjske 
in Kočevec Rok 
Tomšič, od po-
mladi 2014 de-
luje v zasedbi: Vesna Godler (vokal), ki prihaja iz okolice 
Brežic, Rok Tomšič (kitara), Gregor Solce (bas kitara in 
spremljevalni vokal), Tilen Stepišnik (kitara) in Žiga Šer-
cer (bobni in spremljevalni vokal). V preteklih letih so se 
na glasbeno sceno zapisali predvsem s singlom Dečko, ki ga 
je z uvrstitvijo na kompilacijo Val 10 - Imamo dobro glas-
bo podprl tudi Val 202. Kot so nam še zaupali, etno rocker-
ji že napovedujejo videospot za njihovo skladbo Svetilnik.

Zaključujemo pa s simpatično novičko iz glasbenih vod. 
Posavska pevka Rebeka Dremelj je na facebooku objavi-
la oglas, da išče moža, pa čeprav ima že enega doma. Nič 
ne skrbite, ne gre za ločitveni škandal, ampak si ga je is-
kala le za en dan in še to za potrebe svojega novega vide-
ospota s pomenljivim naslovom Tašča. Nova skladba Re-
beke Dremelj, ki je prišla 8. februarja na naše radijske in 
televizijske postaje, je avtorsko delo Rečana Andreja Ba-
bića, Rebeka pa jo je posnela tako v slovenskem kot hrva-
škem jeziku in poskrbela, da se bodo lahko ob njej jezile 
tašče. V vlogi tašče je nastopila Zvezdana Mlakar, moža 
za to posebno priložnost pa si je Rebeka našla kar preko 
socialnih omrežij, kot smo že omenili. »Moja taščica je naj, 
njen dom je pravi raj, najboljša hrana je prav njena, a nasli-
ka se na čaj, prisežem, da tedaj, ko jaz bi si najmanj želela,« 
pravi te dni hudomušno razpoložena Rebeka.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. nagrada:  bon v vrednosti 15 €
2. nagrada:  bon v vrednosti 10 €
3. nagrada:  bon v vrednosti 5 €

Geslo križanke pošljite do četrtka, 26. februarja, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

VCT RAMOVŠ – PEKLAR d.o.o.,
TRG SVOBODE 13, 8290 SEVNICA

Geslo 2/2015 številke: 

PREIZKUŠENA KVALITETA 
NAŠE KUHINJE

Nagrade, ki jih podarja Oštarija Margareta, prejmejo:

1. nagrada:  mehiška plošča za dve osebi: 
 Fanika Strojin, Dobrava ob Krki;
2. nagrada:  nagrada: dve pici po izbiri: 
 Marko Savić, Brežice;
3. nagrada:  tiramisu za dve osebi: Blaž Sotošek, Veliki Dol.

Podarite cvet - 8. marec - dan žena. VC
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 rezano cvetje in lončnice
 ekološka semena Amarant
 dišavnice, zelenjavnice, začimbe
 gomolji, čebulnice in spomladanske sadike
 balkonskega cvetja

 AKCIJA! 
phalaenopsis-orhideja 7,50 €

VCT RAMOVŠ-PEKLAR d.o.o.,
Cvetličarne Sevnica, Radeče, MC Boštanj

in Vrtnarija Ribniki Sevnica

Roža Marija Pečar iz Sevnice opozarja na neprimerno 
pluženje stranskih cest ob Prvomajski ulici (podobno se 
najbrž dogaja tudi kje drugje). »Po odloku moramo občani 
pred svojimi hišami počistiti sneg, ne smemo ga metati na 
cestišče, saj lahko plačamo kazen. Ko pa plužijo s plugom, 
nimajo nobenih kazni, ne glede na to, kam porinejo sneg,« 
je zapisala ob fotografijah, s katerimi ponazarja, kako je bil 
sneg splužen na dohod do hiše, na živo mejo in vrt. »Zaradi 
malomarnega pluženja sem sama izdelala znak 'stop plug' 
in res ni bilo več pluženo na vhod, ampak na živo mejo in 
cvetlično gredo,« je še dodala, protestni dopis pa je poslala 
tudi na Krajevno skupnost Sevnica. 

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.

skozi vaš objektiv

Krško, stoletje na razglednicah
Polona Brenčič - Silvo Mavsar - Ljudmila Šribar

druga, 
dopolnjena izdaja

format 260 x 285 mm,
224 strani, trda vezava

naročila: 07 49 05 780
               040 634 783

marketing@posavje.info

17,50 €
35,00 €
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»Že kot otrok sem bila zelo 
ustvarjalna. Kvačkati sem zače-
la v 5. razredu. Opazovala sem 
mamo pri kvačkanju in enkrat 
poskusila tudi sama. Doma 
smo imeli knjigo o kvačkanju, 
zato sem se hitro naučila osnov 
kvačkanja. Ko sem to osvojila, 
nisem več prenehala s tem,« 
razlaga Jasmina Srpčič, ki pri-
haja z Dolenjih Skopic, trenu-
tno pa s fantom živi v Novem 
mestu. Naslednji korak, ki ga 
je naredila pri kvačkanju, je bil 
kvačkanje z žico. Tako je začela 
izdelovati nakit, od zapestnic, 
ogrlic, uhanov do prstanov. 
Razložila nam je, kako nastane 
recimo zapestnica. »Najprej je 
treba na žico napeljati vse per-

lice, nato pa začnem kvačkati 
verigo. Debelejša kot je zape-
stnica, več verig nakvačkam. 
Nato iz verig naredim kito in 
tako nastane zapestnica.« Kot 
pravi, je njen nakit zelo prime-

Mlada mojstrica kvačkanja
SKOPICE – Danes mladi svoje spretne prste večinoma uporabljajo za pisanje SMS sporočil oz. tipkanje po 
tipkovnici, se pa še najde tudi tak, ki s svojimi spretnimi prsti ustvarja unikatne izdelke. Ena takih je 27-le-
tna Jasmina Srpčič, ki izdeluje kvačkane izdelke. Njena posebnost so kvačkane orhideje.

ren za kakšno nevesto ali neko-
ga, ki gre na poroko, maturant-
ski ples, valeto, kot darilo itd. 
Izdelkov več ne šteje, prav tako 
ne kvačkanih orhidej, ki jih iz-
deluje in predstavljajo poseb-
nost, saj do sedaj še ni opazila, 
da bi se kdo v Posavju, pa tudi 
širše s tem ukvarjal. Če za nakit 
porabi približno eno uro, ji or-
hideje vzamejo veliko več časa. 
Kvačka orhideje različnih veli-
kosti in barv, eno- in večstebel-
ne. Za manjše porabi približno 
30 ur, za večje pa vsaj dvakrat 
toliko časa. Da gre malo hitreje, 
ji večkrat na pomoč priskočita 
tudi starša, pri čemer njena 
mama priznava, da jo hčerka v 
kvačkanju prekaša vsaj za ne-
kaj stopenj. Jasmina še dodaja, 

da ves material priskrbi sama, 
najbolj v promet pa gredo bele 
orhideje. 

Do sedaj so si lahko njene iz-
delke pobližje ogledali obisko-
valci krške in novomeške Qlan-
die, svojo stojnico pa je imela 
tudi že na Mostecu in v Ljublja-
ni. Nakit in orhideje so zanimivi 
tako za starejše kot mlajše, pri 
čemer se Jasmina spominja, da 
je morala na stojnici hkrati tudi 
že kvačkati nove izdelke, saj je 
bilo zanimanje zelo veliko. »Ko 
me zamika, da bi naredila ne-
kaj novega, pobrskam malo po 
internetu, da najdem kaj zani-
mivega. Potem še tisto obrnem 
malo po svoje. Včasih pa imam 
tudi svojo idejo in grem posku-

sit. Če uspe, uspe, če ne, pa pač 
ne,« še pravi Jasmina, ki sicer 
poučuje angleščino v OŠ Jurija 
Dalmatina Krško, in nadaljuje: 
»Vedno moram nekaj ustvar-
jati, ne morem biti pri miru.« 
Zato poleg kvačkanih izdelkov 
– v njeni omari se seveda naj-
dejo tudi kvačkani kape in šali 
– izpod njenih rok večkrat na-
stanejo tudi izdelki iz papirja, 
fimo mase in še bi lahko našte-
vali. Kdor zna, zna.
 Rok Retelj

Jasmina Srpčič s svojimi izdelki 

Ob letošnjem svetovnem dnevu voda 
Komunala Brežice d.o.o. razpisuje 

nagradni natečaj na temo 
''MOKRIŠČA V OBČINI BREŽICE''

Rok za oddajo del je 13. marec 2015.

Razpis je objavljen na www.komunala-brezice.si. 

Vabljeni k sodelovanju!

Komunala
Brežice d.o.o.

Nakit iz žice (foto: osebni ar-
hiv Jasmine Srpčič)

Program za februar
Ponedeljek, 16.2.2015 – Petek, 20.2.2015, od 8.00 do 16.00
POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V MC KRŠKO

Vsi ponedeljki v februarju, ob 18.00
TURNIR V NAMIZNEM NOGOMETU IN NAMIZNEM TENISU

Vsi torki v februarju, ob 18.00
VEČER DRUŽABNIH IGER

Vse srede v februarju, ob 19.30
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP 

Vsi četrtki v februarju, ob 18.00
POKER LIGA MC KRŠKO

Nedelja, 1.3.2015, ob 21.00 
FRANCOSKI VEČER
Organizator: Društvo širjenja uporabnih znanj s podporo MC Krško. 
Projekt se izvaja pod okriljem programa Erasmus+.

Sreda, 4.3.2015, ob 21.00 
MAKEDONSKI VEČER
Organizator: Društvo širjenja uporabnih znanj s podporo 
MC Krško. Projekt se izvaja pod okriljem programa Erasmus+.

Četrtek, 5.3.2015, ob 21.00 
POLJSKI VEČER
Organizator: Društvo širjenja uporabnih znanj s podporo MC Krško.
Projekt se izvaja pod okriljem programa Erasmus+.

Petek, 6.3.2015, ob 19.00 
OTVORITEV RAZSTAVE »NO LABELS, JUST PEOPLE«
Organizator: Društvo širjenja uporabnih znanj s podporo MC Krško.
Projekt se izvaja pod okriljem programa Erasmus+.

POTOPISNO PREDAVANJE ALPINISTKE SANDRE VOGLAR
NA MLADINSKI TOČKI SENOVO 
V petek, 27.2.2015, ob 17. uri, vas vabimo na alpinistično preda-
vanje Sandre Voglar z naslovom TranGOgirls. Popeljala vas bo po 
svoji alpinistični poti, ki jo je kronala z zadnjim vzponom na 
Trango Nameless Tower, v pakistanskem Karakoramu. Skupaj s še 
dvema vrhunskima alpinistkama so opravile vzpon prve ženske 
naveze na to najmogočnejšo granitno iglo na svetu.

Petek, 27.2.2015, ob 17.00, MT Senovo

Sobota, 28.2.2015, ob 21.00, MC Krško

HARDCORE KONCERT:
FINAL APPROACH, GROWING RATS IN IAMDISEASE 

27. 2 . 2015, OB 21.00 V MC KRŠKO

RED HOT CHILI PEPPERS & 
RAGE AGAINST THE MACHINE

REAL TRIBUTE BAND

VS
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ROKOMET

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Krško : Trebnje 22:44, 
Slovan : Sevnica 23:22
Lestvica – 1. Celje 32, 13. Sevnica 
3, 14. Krško 2

1.B SRL
Rezultati – Dobova : Dol 27:24,  Ve-
lika Nedelja : Brežice 27:34, Gori-
šnica : Radeče 25:29, Brežice : Go-
rišnica 29:33, Cerklje : Dobova 
26:39, Radeče : Škofljica 23:28
Lestvica – 1. Koper 28, 2. Dobova 
28, 7. Brežice 14, 9. Radeče 11

MLADINCI 1. SRL
Rezultat – Krško : Brežice 34:25
Lestvica – 1. Slovan 26, 10. Krško 
10, 12. Brežice 6

KADETI PF – skupina B
Rezultati – Krško : Radgona 31:20, 
Dol : Krško 32:29
Lestvica – 1. Ormož 12, 4. Krško 6

ČLANICE
Rezultat – Brežice : Jadran 29:22
Lestvica – 1. Jadran Hrpelje-Kozi-
na 27, 3. Brežice 21

KADETINJE 
Rezultat – Brežice : Ljubljana 
20:33
Lestvica - 1. Krka 26, 10. Brežice 0

MALI NOGOMET

ČLANI - POKAL
Rezultat – Sevnica : Dobovec 3:6 
(Nečemer, Bizjak, Martić)

MLADINA U21 – vzhod
Rezultat – Dobovec : Sevnica 0:4
Lestvica – 1. Pizzerija Ozmec Or-
mož 22, 3. Sevnica 21

MLADINA U19 – center
Rezultat – Sevnica : Sodražica 2:7
Lestvica – 1. Extrem Sodražica 28, 
6. Sevnica 7

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL
Rezultati – Krško : Pingvini Lju-
bljana 63:74, Maribor : Krško 
83:80
Lestvica – 1. Konjice 26, 6. Posav-
je Krško 18

ČLANI 4. SKL – vzhod 1
Rezultat – Brežice : Ilirija 59:81
Lestvica – 1. Vojnik 10, 6. Brežice 5

KADETI 2. SKL – skupina C2J
Rezultati – Bistrica : Podbočje 
68:42, Grosuplje : Podbočje 61:56
Lestvica – 1. Šmarje – Podčetrtek 
8, 2. Podbočje 75 5

STAREJŠI DEČKI 1. SKL
Rezultati A liga – Olimpija : Krško 
128:63, Krško : Hrastnik 63:58
Rezultati B liga – Brežice : Sežana 
63:45, Brežice : Škofja Loka 70:51
Lestvica A vzhod – 1. Olimpija 27, 
6. Krško 17
Lestvica B sever – 1. Pivka 27, 6. 
HPG Brežice 19

KADETINJE 1. SKL – skupina 1B 
zahod
Rezultat – Podbočje : Črnomelj 
43:41
Lestvica – 1. Kranjska Gora - Jese-
nice 14, 4. Posavje Podbočje 10

ODBOJKA

ČLANI 3. DOL
Rezultati – Žirovnica : Kostanjevi-
ca 3:0 (25:22, 25:23, 25:20), Ko-
stanjevica : Črnuče II 3:0 (25:19, 
25:18, 25:18)
Lestvica – 1. Calcit Kamnik II 40, 2. 
Kostanjevica na Krki 28

ČLANICE 3. DOL
Rezultati – Krško : Brestanica 1:3 
(25:22, 6:25, 25:27, 10:25), Bre-
stanica : Ljubno 1:3 (25:18, 20:25, 
22:25, 21:25), Domžale : Krško 3:0 
(25:17, 25:18, 25.12)
Lestvica – 1. Kostak Elmont Bre-
stanica 33, 8. POK Krško 7

KADETI B liga – skupina C
Rezultati - Lubnik : Kostanjevica 
0:2, Kostanjevica : Žirovnica 2:0
Lestvica – 1. Kostanjevica na Krki 
8 

STAREJŠI DEČKI B liga – skupi-
na C
Rezultati - Kostanjevica : Kočev-
je 2:0, Žirovnica : Kostanjevica 2:0
Lestvica – 1. Žirovnica 12, 2. Kosta-
njevica na Krki 6

STAREJŠE DEKLICE A liga - za-
hod 2
Rezultati – Jesenice : Krško 2:0, Kr-
ško : Grosuplje 0:2
Lestvica – 1. Calcit Kamnik 8, 5. 
POK Krško 2

B liga – skupina B
Rezultati - Grosuplje : Brestanica 
0:2, Brestanica : Novo mesto 2:0
Lestvica – 1. Kostak-Elmont Bre-
stanica 8, 3. Kostanjevica na Krki 2

ligaški semafor

SZIGETVAR, KRŠKO - Ekipa Nogometne šole Krško, selekcija 
U11, je na nogometnem turnirju v mestu Szigetvar na Madžar-
skem osvojila odlično drugo mesto. Na dvodnevnem turnirju je 
sodelovalo 18 ekip iz Madžarske, Romunije, Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine, Bolgarije in ekipa Krškega kot edina iz Slovenije. 
Ekipa Krškega je s trenerjem Sašom Mirosavljevićem na poti 
do finala z veliko borbenosti zmagala štiri tekme, eno pa je igra-
la neodločeno. V finalu je po zelo enakovredni tekmi izgubila 1:0 
z domačini in osvojila odlično drugo mesto.  M. D.

BREŽICE - 18. januarja je v MC Brežice potekal 3. turnir v spo-
min na Vladeta Rokvića, pomembnega člana Šahovskega kluba 
Brežice, ki je bil nosilec članske ekipe, ko se je leta 2005 ponovno 
uvrstila v 2. člansko ligo. Šahisti so se pomerili v hitropoteznem 
tempu z devetimi koli, vsaka partija je trajala deset minut. Tur-
nirja se je udeležilo 26 šahistov iz Slovenije in Hrvaške. Zmagal 
je mojstrski kandidat Jože Skok (ŠD Domžale) pred FIDE moj-
strom Marjanom Črepanom (ŠD Podpeč) in mojstrskim kandi-
datom Vladom Hegedom (ŠK Ericsson Nikola Tesla). Med Bre-
žičani je bil najboljši Drago Kolar na 12. mestu, Adolf Požar je 
bil 14., Matjaž Matjašič pa 15. Med osnovnošolci je bila najbolj-
ša Ana Urbanč pred Tino Urbanč in Anejem Bizjakom (vsi ŠK 
Triglav Krško). Turnir je s prvo potezo odprl Vladetov še ne pet-
letni vnuk Filip.  D. K/R. R.

Nov uspeh selekcije U11

3. Rokvićev memorial 

KRMELJ - Na valentinovo in pustno soboto se je na teku v Krme-
lju zbralo 67 tekmovalcev. Najmlajši so se pomerili na 300, 600, 
1.000 in 2.000 m. Zmagovalci po kategorijah so postali: Hana 
Trebše (OŠ Loka), Maj Repovž (Mali Cirnik), Živa Slapšak (AK 
Sevnica), Timotej Krašovec (AK Sevnica), Maja Knez (AK Rade-
če), Tomi Bajc (AK Sevnica), Lea Haler (AK Sevnica), Jan Ber-
čon (AD Kladivar), Urška Krašovec (AK Sevnica), Matija Riz-
mal (AK Radeče), Tjaša Knez (AK Radeče) in Nejc Gorišek (OŠ 
Blanca). Člani in članice so se pomerili na 4.000 m dolgi progi 
(na fotografiji štart tega teka). Absolutni zmagovalec teka je po-
stal domačin Robert Lendaro (AK Sevnica), ki je vodil od štarta 
do cilja. Najhitrejša med ženskami je bila Lea Haler (AK Sevni-
ca). Zmagovalci teka na 4.000 m po kategorijah so postali: Miha 
Pov šič (AK Sevnica), Mateja Zoran (AK Sevnica), Jure Močivnik 
(Sevnica), Brigita Karlovšek (AK Sevnica), Zdravko Kukman 
(Marathon Novo mesto) ter seveda Lendaro in Halerjeva. Vsi re-
zultati in fotografije teka so objavljeni na spletni strani AK Sev-
nica. 5. tek za pokal Sevnice bo 7. marca na Blanci, kjer bo tudi 
zaključna podelitev sevniškega pokala.  Vir: AK Sevnica

Tokrat tekli v Krmelju 

Vsak preboj v višji krog tekmo-
vanja je bil pred pričetkom na-
stopov gotovo glavni cilj obeh. 
Konkurenca je bila zastrašujo-
ča, ker so bili v Švici zbrani res 
najboljši karateisti  iz Evrope, 
omejitev pa je bila po en pred-
stavnik na posamezno katego-
rijo iz vsake države. Nastja Ga-
lič je med 26 tekmovalkami v 
katah v prvem krogu izgubila 
proti Slovakinji Doroti Balci-
arovi. Le-ta ji je nato naredi-
la svojevrstno uslugo, saj se je 
prebila vse do finalnih borb in 
srebrne medalje, kar je pome-
nilo, da je Nastja dobila še eno 
priložnost v repesažu. Tam se 
je pomerila proti Švedinji Miji 
Karlsson in ob porazu zaklju-
čila svoje nastope na evrop-
skem prvenstvu na 9. mestu. 
Nastja je šele letos napolnila 
18 let in prestopila v katego-
rijo mlajših članic ter kot ena 
najmlajših nabrala ogromno 
izkušenj in ponosno zastopala 

Karateistki na evropskem 
prvenstvu do 21 let
BREŽICE, ZÜRICH - Od 5. do 8. februarja so v Zürichu (Švica) potekala prvenstva stare celine v karateju v 
kadetskih in mladinskih kategorijah ter prvenstvo do 21 let. Na prvenstvih je v katah in borbah nastopilo 
kar 924 karateistov iz 47 evropskih držav, med njimi tudi Posavki Nastja Galič in Kaja Budič.

tako slovenske barve kot tudi 
barve domačega karate klu-
ba iz Brežic. Nastja je imela za 
to prvenstvo pripravljenih pet 
kat: Annan, Suparipei, Kuru-
runfo, Paiku in Chatan Yara Ku-
shanku, poseben pomen pa so 
tokrat posvetili tudi psihološki 
pripravi na nastope in taktiki.

Kaja Budič si je v borbah v ka-
tegoriji nad 68 kg v prvem kro-
gu zanesljivo priborila zmago 
proti Stacie Cunningham iz 
Severne Irske s 6:0. V drugem 
krogu je v izenačenem dvobo-
ju z 0:2 klonila proti kasnejši 
dobitnici bronastega odličja 
Eni Gljivi iz Bosne in Herce-

govine. Kakovost borb in raz-
merje do osvajalk medalj kaže 
na to, da je lahko za Kajo v pri-
hodnosti dosegljiva tudi me-
dalja. Kaja je konec januarja 
in teden dni po EP sicer na-
stopila tudi na »Premier lea-
gue« v Parizu in na Nizozem-
skem v kraju Almere. Gre za 
serijo tekmovanj, ki velja poleg 
evropskih in svetovnih prven-
stev za najmočnejše v karateju. 
Med članicami je Kaja v Franci-
ji dosegla zmago proti Hrvatici 
Anamariji Bujas Čelan in ka-
sneje klonila proti Francozinji 
Anne Laure Florentin, prav 
tako kasnejši nosilki medalje, 
v Almereju pa je klonila v pr-
vem krogu proti Nemki Lauri 
Bustian. Kaja tako pridno zbi-
ra zmage in se pripravlja pred-
vsem na člansko EP v Istanbu-
lu v mesecu marcu in svetovno 
prvenstvo do 21 let, ki bo po-
tekalo v Indoneziji proti koncu 
leta. Luka Šebek 

Nastja Galič na reprezentančnih pripravah pred prvenstvom

CELJE, POSAVJE - 8. februarja 
je v Celju potekalo državno pr-
venstvo JKA zveze Slovenije v 
karateju. Na tekmovanju se je 
pomerilo 179 tekmovalcev in 
tekmovalk iz 11 klubov. Čla-
ni Kluba borilnih veščin Dren 
iz Leskovca so domov prinesli 
pet naslovov državnih prvakov. 
V katah so jih osvojili: Nastja 
Kerin (st. deklice), Žan Ško-
fljanec (kadeti) in Miha Žarn 
(mladinci), ekipni prvaki pri 
kadetih so postali Luka Račič, 
Žan Škofljanec in Senad Dra-
ganovič, pri starejših deklicah 
pa Nina Kerin, Nastja Kerin in 
Kiara Prugovečki. Drugo me-
sto v katah je osvojil Luka Račič 
(kadeti), tretji pa sta bili Nina 
Kerin (ml. deklice) in Džejlana 

Kopica medalj za Dren in Sevnico
Bećić (kadetinje). V borbah je 
Nina Kerin (ml. deklice) osvo-
jila bronasto medaljo, Žan Ško-
fljanec pa je moral finalno bor-
bo predati zaradi poškodbe in 
se zadovoljiti s srebrom. 
Prvenstva so se udeležili tudi 
karateisti KBV Sevnica in se 
osemkrat povzpeli na zmago-
valne stopničke. Ekipa mlajših 
dečkov v postavi Lan Dragar, 
Žiga Plazar in Aleksander 
Kožar je osvojila srebrno me-
daljo. Fantje so nato ponovi-
li uspeh zadnjih dveh tekmo-
vanj ter se po izločitvi ostalih 
nasprotnikov pomerili med 
sabo. Kožar in Plazar sta bila 
v boju za finale izenačena, na-
kar je v podaljšku povedel sle-
dnji in si tako zagotovil mesto 

v finalu, kjer ga je čakal klub-
ski kolega Dragar, ki je postal 
državni prvak pri mlajših deč-
kih. Tudi Tomaž Kajtna je po 
treh prepričljivih zmagah za-
služeno posegel po zlati me-
dalji, največje presenečenje pa 
je pripravil najmlajši tekmo-
valec kluba David Kocman, ki 
je postal državni podprvak pri 
malčkih. Predstavnici nežnej-

šega spola Sara Šantej in Tin-
kara Kelenc sta imeli v katah 
posamezno kljub odličnim na-
stopom malo manj sreče, je pa 
zato Sara pokazala pravo bor-
benost v dogovorjenih bor-
bah, kjer je posegla po brona-
sti medalji. Istočasno je bron v 
dogovorjenih borbah pri fantih 
osvojil Lan Dragar. 
 Vir: KBV Dren in KBV Sevnica
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IZKORISTITE DODATNO OPREMO IN STORITVE V VREDNOSTI VSAJ 2015 EUR.

ODPELJITE SVOJ RENAULT IN ODKRIJTE 
2015 RAZLOGOV ZA VESELJE.

PORABA PRI MEŠANEM CIKLU 3,5 - 6,8 l/100 km. EMISIJE CO2 90 - 155 g/km.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5, ter dušikovih oksidov.  

5 LET JAMSTVA* | BREZPLAČNO VZDRŽEVANJE *

BREZPLAČNO OBVEZNO IN KASKO ZAVAROVANJE*

ZIMSKE PNEVMATIKE*

*  5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 3., 4. in 5. leto ali 100 000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačno vzdrževanje velja 5 let ali 100 000 km,
karkoli se zgodi prej. Brezplačno obvezno in kasko zavarovanje velja za obdobje enega leta. Ponudba velja ob nakupu z Renault Financiranjem. Več o ponudbi na www.renault.si.
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NOVO MESTO , KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7. DO 19. URE, SOBOTA OD 7. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8. DO 18. URE, SOBOTA OD 8. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.

NAJ ŠPORTNICA / ŠPORTNIK / EKIPA 
OBČINE BREŽICE V LETU 2014 

PO IZBORU OBČANOV

GLASOVNICA
Članice Športne zveze Brežice so v skladu s pravilnikom 
zveze in doseženimi rezultati v letu 2014 občanom 
v glasovanje predložile 12 predlogov za športnico / 
športnika / ekipo leta 2014.

1. LEDA KROŠELJ, atletika - skok s palico, 3. mesto 
mladinske olimpijske igre, Nanjing,  trener 
Timotej Kostrevc – Atletski klub Brežice

2. PRIMOŽ KOZMUS, atletika - met kladiva, 6. mesto 
evropsko prvenstvo, Zurich, trener Primož Četrtič 
– Atletski klub Brežice

3. ČLANSKA EKIPA ROKOMETNEGA KLUBA BREŽICE, 
rokomet, napredovanje v 1.B državno rokometno 
ligo, trener Ale Kukavica – Rokometni klub Brežice

4. ČLANSKA, MLADINSKA IN KADETSKA EKIPA SK 
BREŽICE, športno strelstvo – zračna pištola, 2. 
mesto pokal Slovenije (vse kategorije), trener 
Ernest Sečen – Strelski klub Brežice

5. JURE ŽABJEK in  ŽAN OBRADOVIČ, ju-jitsu duo 
pari, 5. mesto svetovno člansko prvenstvo, Pariz, 
trener Dejan Kink – Društvo borilnih veščin 
Katana

6. NASTJA GALIČ, karate - kate, 5. mesto 15. 
balkansko prvenstvo za kadete, mladince in 
U21, Sofija, trener Christian Kajtna – Karate klub 
Brežice

7. DAVID ROŽMAN, športno strelstvo – 
malokalibrska pištola, 1. mesto državno prvenstvo 
Slovenije (kadeti), Ljubljana, trener Ernest Sečen 
– Strelski klub Brežice

8. KRISTIAN GEČ, športno strelstvo – trap, 1. mesto 
pokalno tekmovanje Strelske zveze Slovenije 
(mladinci), Nova Gorica, trener Franc Kolarič – 
Strelsko društvo Rudar Globoko 

9. LARA OMERZU, atletika – skok v višino, 7. mesto 
mladinske olimpijske igre, Nanjing, trener Henrik 
Omerzu – Atletski klub Brežice 

10. KRIŠTOF STRNAD in JAN ZUPANČIČ, ju-jitsu 
duo pari, 1. mesto evropsko prvenstvo (kadeti), 
Dunaj, trener Dejan Kink – Društvo borilnih veščin 
Katana

11. BENJAMIN CIRNSKI, motociklizem - motokros MX 
OPEN R2, 1. pokalno prvenstvo SLO 2014, Avto 
moto društvo Brežice

12. MLADINSKA EKIPA ROKOMETNEGA KLUBA 
BREŽICE, rokomet, napredovanje v 1. državno 
rokometno ligo za mladince, trener Ale Kukavica – 
Rokometni klub Brežice

Glasovnico, na kateri obkrožite številko pred imenom 
vašega kandidata, pošljite na naslov: ŠPORTNA ZVEZA 
BREŽICE, ČERNELČEVA 10, 8250 BREŽICE. Pri dokončnem 
izboru bodo upoštevane vse glasovnice, ki bodo prispele 
do vključno 13. marca 2015 in na katerih bo obkrožena 
največ ENA številka pred imenom kandidata. Nagrada 
občanov in druge strokovne nagrade bodo podeljene na 
svečani prireditvi 26. marca 2015 ob 19.00 uri v Domu 
kulture Brežice.
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Članica brežiškega atletskega 
kluba Lara Omerzu postopno 
napreduje iz leta v leto. Viši-
na letvice se dviguje vse višje, 
njena vzornica Blanka Vlašić 
je v njenih letih zmogla le dva 
centimetra višje. Omenjeni re-
zultat pomeni tudi zagotovlje-
no normo za dvoransko evrop-
sko prvenstvo v atletiki, ki bo 
potekalo od 6. do 8. marca v 
Pragi na Češkem. Lara s svo-
jimi 16 leti že vrsto let napo-
veduje skok v vrhunski razred 
evropske in svetovne atletike, 
še en rezultat kakovostnega in 
načrtnega dela brežiške atleti-
ke. Le teden dni kasneje se je s 
skokom 179 cm okitila tudi s 
članskim državnim naslovom. 

Brežiški atleti so se tudi sicer 
ponovno izkazali z odlični-

Lara z normo za EP v dvorani
BREŽICE, CELJE – Na državnem mladinskem prvenstvu v dvoranski atletiki v Celju je skakalka v višino Lara 
Omerzu s 185 cm podrla osebni in državni rekord v kategoriji mlajših in starejših mladink, kar je hkrati 
letošnji drugi najboljši rezultat na svetu v svoji kategoriji. 

mi rezultati. Ob Lari je v sko-
ku v višino osvojila drugo me-
sto njena klubska prijateljica 
Nika Plankar, ki je presko-
čila 172 cm. Tudi Nika je nov 
up slovenske atletike, ki je le-

tos že izpolnila normo za na-
stop na evropskih olimpijskih 
igrah mladih. 14-letna Nika 
Glojnarič je odlično opravila 
s šprinterskim tekom in znam-
ko klubskega rekorda postavi-

la na 7,72 s. Kot najmlajša je v 
finalu mlajših mladink osvoji-
la 3. mesto. Nejc Bratanič je 
med mlajšimi mladinci zma-
gal v suvanju krogle z rezulta-
tom 16,50 m. V skoku s palico 
sta se z osebnima rekordo-
ma izkazala starejša mladin-
ca Ambrož Tičar s 471 cm in 
z zmago ter Rok Doberšek, ki 
je s 440 cm poletel do 3. me-
sta. Oba sta manj uspešno na-
stopila na članskem DP, kjer je 
Ambrož s 440 cm osvojil 5. in 
Rok s 420 cm 7. mesto. Kevin 
Zorič je med mladinci presko-
čil 340 cm za 7. mesto. Prav 
tako je med članicami v skoku 
s palico mlada Nastja Modic 
osvojila 5. mesto s 350 cm, pri 
mladinkah pa Lara Zupanc 4. 
mesto s  preskočenimi 270 cm.
 Luka Šebek 

Lara Omerzu ob novi rekordni znamki

SENOVO – Društvo Kamenček in Krajevna skupnost Senovo sta 
na dan kulture in v okviru praznika KS Senovo priredila namizno-
teniški turnir »Mali Kamen open 2015«. Med posamezniki pod 
50 let je zmagal Damir Škerl pred Andrejem Brilijem in Uro-
šem Hrovatom, pri posameznikih nad 50 let pa Ivan Rajh pred 
Marjanom Dornikom in Stanetom Kuntaričem. Med dvojica-
mi je bila najboljša naveza Škerl/Brili, pred domačinoma, bra-
toma Sotler, tretje mesto pa sta osvojila Šalamon in Jenčič. Ab-
solutni zmagovalec je postal Damir Škerl. Najboljšim je nagrade 
podelil predsednik KS Senovo Vlado Grahovac.  B. C.

Senovški namiznoteniški turnir 

Najboljše tri dvojice s predsednikom KS Senovo

KOPER, KRŠKO - V Kopru je 12. februarja potekalo državno pr-
venstvo za srednje šole v skokih z male prožne ponjave. Za barve 
Srednješolskega centa Novo mesto je nastopila tudi članica Gim-
nastičnega društva Rain Krško dijakinja Lara Žibert in osvoji-
la naziv državne prvakinje za leto 2015 v skokih z male prožne 
ponjave.  Vir: GD Rain Krško

Lara Žibert državna prvakinja 
v skokih s ponjave

MARIBOR, KRŠKO - Mladi člani Plavalnega kluba Celulozar Krško 
so sodelovali na državnem prvenstvu za mlajše dečke in dekli-
ce v mariborskem bazenu Pristan. Tim Bizjak je osvojil kar pet 
naslovov državnega prvaka (na 50 in 100 m hrbtno, 50 in 100 
m prsno ter na 50 m delfin) in še dvakrat stopil na zmagovalni 
oder (tretji na 100 m mešano in 200 m hrbtno), bil pa je še četr-
ti na 100 m prosto. Odlično je nastopil tudi Brin Lipovž, ki je iz-
boljšal štiri osebne rekorde, v najhitrejši disciplini pa se je na 50 
m prosto spustil pod 40 sekund. Matija Osetič, Florijan Resnik 
in Jan Kozole so svoje najboljše rezultate dosegli na 50 m prs-
no. Za zaključek uspešnega prvenstva je štafeta 4x50 m meša-
no v postavi Resnik, Osetič, Bizjak in Lipovž osvojila 15. mesto. 
V svoji skupini so po hudem boju z 8. priplavali do 2. mesta in se 
tako skupaj veselili odličnih nastopov.
 Vir: PK Celulozar Krško

Tim Bizjak petkrat prvak
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnijh trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih.

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti - sorodniki, prijate-
lji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi 
kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti, saj smo za obja-
vo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:

• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 

ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spominlepa leta

MARJANCA 
OGOREVC

(1931 - 2015) 

Na začetku tega leta je od nas odšla prizadevna članica šte-
vilnih društev in organizacij v našem okolju, Marija Ana Ogo-
revc – Marjanca. Rodila se je 25. marca leta 1931 v Pišecah v 
srednjeposestniški družini Kokot, očetu trgovcu in materi ku-
harici. Njen stari oče Anton Kokot je bil v prvi polovici prej-
šnjega stoletja nadučitelj na pišeški ljudski šoli, oče pa žu-
pan. Otroška leta je Marjanca preživljala še z dvema bratoma 
pod okriljem skrbnih staršev. A še ne kot desetletni deklici ji 
je brezskrbno otroštvo in začetno šolanje skalila vihra druge 
svetovne vojne. Starejši brat je odšel v partizane, a tudi sama 
je še kot otrok opravljala manjša kurirska dela in raznašala 
hrano v vsesplošnem vojnem pomanjkanju. 

Po vojni je nadaljevala šolanje na trgovski šoli Brežice, prvo 
službo je nastopila leta 1949 in delala kot referentka v takra-
tnih občinskih in okrajnih službah v Krškem in Brežicah ter 
s tem pridobivala bogate knjigovodske in računovodske iz-
kušnje. V tistih časih je spoznala Jožeta Ogorevca iz Dečne-
ga sela, s katerim sta se leta 1950 tudi poročila. V prvih letih 
zakona sta se jima rodila sinova Bogdan in Jože. V povojnem 
času je družina živela v Brežicah. A Marjanci je srce vedno bílo 
za rodne Pišece, saj ji je tu oče zapustil domačijo.

Marjanca je bila zelo prizadevna in aktivna članica in krajanka 
na vseh področjih družbenega in kulturnega življenja. Od leta 
1945 je bila članica RK, v domačem kraju tudi več let predse-
dnica, takrat si je še posebej uspešno prizadevala na področju 
krvodajalstva. Bila je ustanovna članica Turistično olepševal-
nega društva Pišece in tudi OTZ Brežice. Za časa tega njene-
ga delovanja so Pišece začele postajati znane, saj so bile pro-
glašene za najlepšo vas Slovenije, prejele pa so tudi turistični 
nagelj, prirejale so se kulinarične razstave in pišeške gospodi-
nje so pod njenim vodstvom tudi drugod prejemale priznanja.

V tistem času so začeli urejati mlin pri cerkvi, ki je danes kul-
turni spomenik. Z vso vnemo je bila aktivna na področju ga-
silstva tako v kraju kot v občini in državi, znatno je pripomo-
gla k uveljavljanju ženskih desetin, prejela je številna gasilska 
priznanja, tudi najvišje, dr. Matevža Haceta. Delovala je v dru-
štvu invalidov Brežice. S svojim delom in aktivnostjo je vse-
kakor veliko pripomogla tudi k pospeševanju razvoja KS Pi-
šece. Aktivna je bila v času vojne za osamosvojitev Slovenije 
in za to prejela priznanje Zveze veteranov Slovenije. Prejela 
je tudi oktobrsko nagrado občine Brežice.

V zgodovini Pišec bo za vedno ostalo zapisano, da je Marjan-
ca Ogorevc svoje celotno tretje življenjsko obdobje posvetila 
Pleteršnikovi domačiji. V dvajsetih letih predsedovanja Ple-
teršnikovemu društvu je s sodelavci poskrbela, da je Pleter-
šnikov muzej še danes vzorno urejen; pripomogla je tudi k 
temu, da obstajajo Pleteršnikovi dnevi s simpoziji in sreča-
nja Slovencev iz tujine; bila je tudi soustanoviteljica skupine 
Pleteršnikovih ljudskih pevcev, s katerimi je tudi sama pela. 
Še do nedavnega je imela polno načrtov, a žal je zbolela in z 
zahrbtno boleznijo izgubila boj. Pogrešali jo bomo in ohrani-
li v lepem spominu.
 Martin Dušič, Pleteršnikova domačija Pišece

IN MEMORIAM

Dane Mižigoj

KRŠKO - Posavski prostor je 
prežet z zanimivimi in ust-
varjalnimi ljudmi, ki se ukvarja-
jo z najrazličnejšimi hobiji, ki pa 
včasih presežejo te meje. Eden 
takšnih je tudi Krčan Dane 
Mižigoj, ki stopa v osemdeseto 
leto svojega življenja. Njegove 
korenine so sicer iz Goriških 
Brd, od koder izvirata starša. 
Leta 1928 se je oče uprl itali-
janski nadvladi, prodal posest-
vo s pekarno in se preselil v Sta-
ro vas pri Krškem. 

Dane Mižigoj se je v svojem življenju soočil z zelo pestrimi de-
lovnimi izzivi. Po poklicu je gradbenik in je pokojnino dočakal kot 
obrtnik. Njegove aktivnosti so zabeležene v različnih društvih in 
organizacijah. Bil je dolgoletni predsednik Društva Sožitje, ak-
tiven v Društvu obrtnikov, član krške Krajevne skupnosti, de-
loval je v častniški organizaciji, pa tudi v okviru aktivnosti VDC 
Leskovec-Krško. 

Pred nekaj več kot tremi desetletji je pričel raziskovati svet radi-
estezije, svoje znanje je nadgradil z bioenergijo, vpisal pa se je 
tudi kot inovator, saj je izdelal vrtno in nato še stensko pirami-
do. Po besedah Mižigoja je radiestezija ugotavljanje nečesa, za 
kar se uporabljajo določeni pripomočki, kot so nihalo, tenzor 
in elantene ali po domače rašle. Bioenergija pa je energija, ki jo 
daje zdravilec - oseba, ki je za to usposobljena, pridobiva pa jo iz 
vesolja in jo skozi roke oddaja na obolelo mesto na telesu. „V zad-
njem času se ta način zdravljenja veliko uporablja, na žalost pa 
se tudi dogaja, da hočejo zdraviti ljudje s premalo znanja, to pa je 
zavajajoče," je pripovedoval Mižigoj in dodal, da se takšna ener-
gija ne da izmeriti, le občuti se jo lahko, če jo daje usposobljen 
zdravilec. Navedel je kot primerjavo glede zaznave električne 
ener gije ali pretoka vode, energijo pa po njegovih besedah lah-
ko meri radiestezist z nihalom.

Znanje radiestezije je pričel črpati od Jožeta Ermana, ki je pred 
tremi desetletji proučeval alternativne vede. „Večkrat sem se 
oglasil pri njem, da sva se o tem pogovarjala. Dobro je govor-
il nemško in angleško ter je imel o radiesteziji veliko literature, 
ki se je tedaj pri nas ni dalo dobiti. Ko sem izvedel za tečaj radi-
estezije v Ljubljani, sem se prijavil in ga zaključil s potrdilom. Na-
jprej sem občasno v kakšni družbi naredil kakšen poizkus. Bilo 
je kar nekaj interesentov, ki so se hoteli z radiestezijo spoznati, 
zato sem organiziral tečaj v Krškem. V tem času se je že začelo 
razvijati zdravljenje z bioenergijo. Tudi iz bioenergije sem oprav-
il tečaj. Pozneje se je pojavil še način zdravljenja z metodo reiki, v 
čemer sem se tudi preizkusil in opravil tečaj,“ je nizal svoje misli 
Mižigoj. Povedal je še, da se z bioenergijo ne da vsega ozdraviti 
kot tudi ne s splošno medicino in njenimi pripomočki. 

Izdelal je tudi posebno mizo, ki stoji na lesenem podstavku, kjer 
je merljiva človekova energija. Njegov izum sta tudi vrtna in sten-
ska piramida. „Vrtno piramido sem dal tudi zaščititi na Patent-
nem zavodu. Idejo sem nato prenesel v stanovanje in skonstru-
iral ter izdelal sobno piramido. S poskusi več obolelih oseb kakor 
tudi s poskusom znanega bioenergetika smo piramido preiz-
kusili in deluje, sprošča nam energijo in jo porazdeli po telesu, 
da se bolje počutimo," je pojasnil Mižigoj, ki je dodal, da želi lju-
dem pomagati s svojim znanjem poznavanja alternativnih ved. 
 Marija Hrvatin

Dane Mižigoj

KLARA ŽAGAR

ZAHVALA

V 92. letu se je od nas za vedno poslovila

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, 
znancem in faranom župnije Leskovec pri Krškem, ki ste nam ob 
slovesu od naše mame stali ob strani, zanjo molili, izrekli sožalje, 
prinesli sveče ter darovali za svete maše in Karitas. Hvaležni smo 
celotnemu osebju DSO Krško, kjer je mama ob skrbni negi in 
prijazni toplini preživela zadnjih nekaj let. Posebna zahvala g. škofu 
msgr. Andreju Glavanu za duhovno bogat nagovor, duhovnikom 
za somaševanje, bogoslovcem, ministrantom, ge. Branki Jenžur za 
ganljive besede slovesa v imenu leskovških faranov, pevcem skupine 
Lavrencij, pogrebni službi Komunala Novo mesto in vsem, ki ste jo v 
tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: hčerka Marjeta z možem, sin Ludvik, 
vnukinji Karmen z družino in Vanja z Lauro

Svoje zemeljsko romanje je dokončala, 
svoj dober boj dobojevala,

Boga, v katerega je verovala,
zdaj gleda iz obličja v obličje.

roj. Zagorc, iz Novega mesta, Šmarješka cesta 24.

KARLA KROŠLA

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedka, tasta, strica, bratranca, dobrega prijatelja in soseda

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in bivšim sodelavcem Integrala Brežice, ki ste nam stali ob 
strani, nam izrekli ustno in pisno sožalje ter darovali sveče in cvetje, 
in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se 
Komunali Brežice, posebej gospodu Mitji Stergarju, gospodu Žičkarju, 
gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem in trobentaču ter 
vsem, ki ste nam stisnili roko v uteho in vas nismo posebej imenovali.
Žalujoči: žena Ana-Marija, sin Robert z družino in hčerka Lidija

… In pojdem od tod. In ostali bodo ptiči 
in peli; 

in ostal bo moj vrt, v njem zeleno drevo 
in vodnjak beli.

(J. R. Jiménez)

iz Brežic, Čolnarska pot 22,

METE VARDJAN 
ŠPACAPAN

ZAHVALA
Ob izgubi naše najdražje

se želimo zahvaliti vsem prijateljem in znancem 
za iskreno sočustvovanje z nami.

Vsi njeni

VESNA GERMAN

OSMRTNICA

Pot življenja je sklenila naša sodelavka

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Sodelavci Občine Brežice

Življenjski smisel ni večnost.
Je ljubezen in spoštovanje.

Kdor ju zmore, je večen.

(Rudi Kerševan)

KRŠKO - 29. janu-
arja so se Jakob 
Rupar, Andraž 
Dimc, Žiga Ro-
štohar, Denis De-
renda Cizel (na 
fotografiji) z men-
torjem mag. Jože-
tom Pernarjem iz 
Gimnazije Krško 
udeležili državne-
ga tekmovanja v 
odpiranju fizikal-
nih sefov »Videl, premislil, odklenil«.  Letos je tekmovanje, ki ga 
vsako leto organizira Hiša eksperimentov, potekalo na Gimnazi-
ji Nova Gorica, zmagala pa je ekipa iz Gimnazije Želimlje, ki se 
bo udeležila mednarodnega tekmovanja v Izraelu. Krški dijaki, 
ki so se tega tekmovanja udeležili prvič, so v močni konkuren-
ci osvojili 2. mesto.
 Denis Derenda Cizel/B. M.

Krški dijaki 2. v odpiranju sefov
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IVAN HOTKO

SPOMIN

24. februarja bo minilo eno leto, 
odkar nas je zapustil

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki se ga vedno radi spominjate, postojite ob njegovem grobu 

in mu prižigate sveče.
Vsi njegovi

iz Globokega 72.

Prazen dom je in dvorišče,
utihnil je tvoj glas.

Bolečina in samota je pri nas.

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V starem mestnem jedru Brežic, 
v zgradbi nasproti občine (Mestni 
atrij, Cesta prvih borcev 17), nas 
lahko obiščete vsak ponedeljek 
in torek ter četrtek in petek od 
9. do 12. ure in naročite male ogla-
se, zahvale, voščila ter druge naro-
čene objave ali si ogledate in naro-
čite knjige založbe Neviodunum. 
 Uredništvo

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!
Spoštovani bralci iz Sevnice in okoliških krajev!
Sporočamo vam, da smo 
odprli dopisništvo Posa-
vskega obzornika tudi v 
Sevnici. Obiščite nas v pro-
storih na naslovu Naselje 
heroja Maroka 29 v Sev-
nici (Turizem, prevozi, avto-
šola Prah Sevnica) vsak po-
nedeljek in petek od 9. do 
12. ure, kjer boste lahko osebno oddali naročila za male oglase, zahvale, 
voščila ter druge naročene objave, si ogledali in naročili knjige iz naše za-
ložbe Neviodunum ali se dogovorili za novinarski prispevek.
 Uredništvo

FERI SLAKONJA

SPOMIN

25. februarja bo minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil mož, oče,

dedek, brat in stric

Iskrena hvala vsem, ki obiskujete njegov grob, prižigate sveče, 
nosite cvetje in ga ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.

s Cerine 9 d.
TEREZIJA ŠTRLEK LEOPOLDA VODUŠKA

ZAHVALA ZAHVALA

V 71. letu nas je za vedno zapustila
draga žena, mama, sestra,

teta, svakinja in babica Ob nepričakovani izgubi našega 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki 
ste jo spremljali v življenju in na njeni zadnji poti.

Posebna zahvala pevkam »Sosede«, gospodu župniku Damjanu 
Kejžarju za lepo opravljen obred in trobentaču za zaigrano Tišino.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutih stali ob strani, nam 
izrekali ustna in pisna sožalja, za darovane sveče, cvetje in svete 
maše. Zahvala pogrebni službi in cvetličarni Žičkar, cerkvenim 
pevkam, pevcem iz Kapel, gospodu župniku Vladu Leskovarju za 
lepo opravljen obred, gospodu Ureku za zaigrano Tišino, gostilni 
Erban, sodelavcem Podgorja iz Šentjerneja in vsem, ki vas nismo 
posebej poimenovali, pa ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njegovi

Žalujoči: mož Vinko, sinova Vinko in Roman ter hči Veronika 
z družinami

roj. VOLČANJŠEK,
iz Bistrice ob Sotli, Trebče 3.

iz Jereslavca

MARIJE GABRIČ

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage mame

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, dobrim sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, darovane 
sveče, denarno pomoč in svete maše. 

Iskrena hvala bolnišnici Brežice za lajšanje bolečin, pogrebni službi 
Žičkar, pevcem iz Brestanice, govorniku Janku Gabriču za ganljive 
besede ter gospodu župniku za lepo opravljen obred. 

Zahvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej 
imenovali, in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoča: Anica z družino

iz Gorenje Lepe vasi 13

MARJANCE OGOREVC

ZAHVALA

Ob izgubi drage mame, tašče, babice, 
prababice, tete in svakinje 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, nam 
izrekli sožalje, darovali sveče in jo pospremili v tako velikem številu 
na njeni zadnji poti. Posebna zahvala osebju Splošne bolnišnice 
Brežice, pogrebni službi Žičkar, gasilcem, govornikom Francu Orniku, 
Martinu Dušiču in Mihi Boraniču za izrečene poslovilne besede ter 
Pleteršnikovim pevcem za zapete pesmi. Hvala vsem, ki ste nam 
kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali. 

Žalujoča: družina Ogorevc

iz Pišec

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

JOŽEF KOS

SPOMIN

8. februarja je minilo deset žalostnih let,
odkar nas je zapustil naš najdražji

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob, mu prižigate sveče
in ga ohranjate v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Ko pošle so ti moči,
zaprl trudne si oči,

pa čeprav spokojno spiš,
v naših srcih še živiš.

s Kostanjka 32.

TEREZIJE GRAMC

ZAHVALA

Zahvala ob izgubi naše ljubljene mame

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki 
ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, sočustvovali z nami, nam 
izrekli ustno in pisno sožalje. 
Hvala za darovano cvetje, podarjene sveče, denarno pomoč ter 
darovane maše. Hvala pogrebni službi Žičkar, govornici Faniki 
Zaniuk, župniku Jožetu Packu in cerkvenemu pevskemu zboru s 
Čateža. Posebna zahvala Anici Pavlovič in Marici Kovačič. Hvala vsem, 
ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali. 

Žalujoči: vsi njeni

Zaman je bil tvoj boj, 
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,

bolezen je bila močnejša od življenja.

s Čedma.

STANKO KEŽMAN

SPOMIN

Minilo je leto, odkar nas je zapustil 

Vsem, ki se spomnite nanj, prižigate sveče
in ga ohranjate v lepem spominu, se vam iskreno zahvaljujeva.

Žena Albina in sin Stanko

z Malega Obreža.

Čeprav harmonike zamrl je glas,
melodije tvoje še živé,

še živé besede tvoje
in v najinih srcih, mislih živiš ti.

In kdor živi v srcu svojih dragih,
smrti ne pozna, temveč le v naslednje,

srečnejše se življenje spet poda.

Spomini nate dajejo nama moč, da brez tebe učiva se živeti,
vse do trenutka, ko spet se skupaj snidemo.

ANICA ŠTRITOF

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je sklenila naša mama

V bolečini, ki ostaja, se zahvaljujemo vsem, ki ste skupaj z njo stopali 
skozi življenje. S svojo dobrosrčnostjo je za vedno pustila svoj pečat.
Zahvaljujemo se za izrečena sožalja, za besede tolažbe, podarjeno 
cvetje in sveče ter da ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena 
zahvala gre Ivanu Držanču za ganljive besede slovesa, Niki Čižmek in 
MePZ Viva Brežice za zapete žalostinke, pravnukinji Pii, da je zmogla 
zrecitirati z bolečino prežete verze, praporščakom zveze borcev za 
poslednji pozdrav in pogrebni službi Žičkar. Hvala tudi vsem tistim, 
ki vas nismo posebej imenovali, a ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani. Še posebej pa se zahvaljujemo družini Pirkovič in osebju 
iz Penziona Sreča, da so zadnja leta za našo Anči tako srčno skrbeli 
in ji kljub bolezni vsakodnevno pričarali nasmeh na usta. 

Za njo žalujemo vsi, ki nas je imela neizmerno rada

V vseh stvareh, 
ki se morejo iz ljubezni dati 

in iz ljubezni jemljejo, 
me išči. 

Povsod sem jaz, 
je moja ljubezen.

(M. Kačič)

iz Spodnje Pohance 1.

EDI ŠOBA

ZAHVALA

V 74. letu nas je zapustil naš dragi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, 
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in z nami sočustvovali. 
Hvala za izrečena sožalja, sveče in darove za sv. maše ter hvala vsem, 
ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Iskrena hvala dr. Petelinčevi, sodelavcem NEK, SKB banke, Občine 
Brežice, g. župniku Mitji in g. Robiju za pogrebni obred, ge. Mojci 
Kukovičič za tople besede slovesa, brestaniškim pevcem in 
praporščakoma. Še enkrat se zahvaljujemo vsem, ki ste ga imeli radi 
in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Krškega.

Vidim tvoj obraz,
slišim tvoj glas ...

Še korak mi je znan,
ko sprašujem zaman.

Zakaj te več ni?
Le spomin še živi.
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Prodam avto Stilo 1.6, l. 2002, 
ohranjen, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 884 533

Kupim star motor Tomos v 
kakršem koli stanju in vojaške 
stvari. Tel.: 070 894 344

KMETIJSTVO

Prodam cepilec (10 t), trifazni, 
za 400 €, in cepilec, traktorski, 
na sveder, za 150 €. Okolica 
Sevnice. Tel: 041 416 941

Prodam nakladalko SIP 17. 
Tel.: 041 589 973

Prodam trosilec SIP Krpan 36, 
v originalnem stanju in ima 4 
spiralne pokončne valje, 1. la-
stnik, letnik 1998, cena 1.850 
€. Tel.: 040 285 998

Prodam pajek SIP 230, moto-
kultivator Gorenje Muta, dizel, 
s koso (1,3 m), zemeljsko fre-
zo, kiper prikolico (1,5 t), trak-
tor Tomo Vinkovič in Acme 
motor. Tel.: 051 496 012

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Franci Peterkoč, Gabrje 
23, Dobova. Tel.: 031 610 933

Kupim bivalni vikend ali sta-
rejšo hišo. Tel.: 031 321 930

Najamem travnik za košnjo 
sena ali otave, ne močvirna 
območja. Tel.: 041 539 106, 
po 15. uri

Bučanje; najamem apartma/
hiško za 3 osebe julija ali av-
gusta. Tel.: 040 727 948

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam Renault Kangoo, 1,5 
dci, letnik 2010, avto ima vleč-
no kljuko, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 343 113 

Prodam Clio 1,2 16V, le-
tnik 2004, prva lastnica, pre-
voženih 73.800 km, odlično 
ohranjen. Tel.: 07 49 63417, 
031 531 760

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

NEPREMIČNINE
Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov, geološka po-
ročila, izvajamo strokovni nad-
zor. ARS Projektiranje, Anton 
Strniša s.p., Gabrovec 1a, Pod-
plat. Tel.: 03 810 4182, 031 
393 560

Projektiranje - legalizaci-
ja, novogradnja, prenova, ru-
šitev, notranja oprema, zuna-
nja ureditev vseh objektov. 
Aspo biro, Samo Vojko Cero-
všek s.p., Papirniška ulica 24, 
Krško. Tel: 041 683 380, aspo.
biro@amis.net

Prodam hišo (70 m2) z vrtom 
(1.330 m2), Veliki Obrež. 
Tel.: 031 415 807 

Projektiranje, legalizacija ali 
nova gradnja vseh vrst objek-
tov. PIS biro Damjan Žibert 
s.p., Glavni trg 27, Sevnica, 
Tel.: 031/431-315, pisbiro@
gmail.com

Prodam gozdnato parcelo (20 
arov), lahko dostopno, ob ce-
sti, večina kostanj za posek, 
k.o. Čatež - Cerina, ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam hišo (140 m2) z ze-
mljiščem (1.600 m2) v Kalcah 
pri Velikem Trnu. Nova fasa-
da in streha. Tel.: 040 121 851

Prodam hišo na Orehovem pri 
Sevnici, visokopritlično, letnik 
1980, z zemljiščem 1200 m2. V 
račun vzamem dvosobno sta-
novanje ali vikend v Posavju. 
Tel.: 031 452 800

Prodam stanovanje, 42 m2, v 
naselju Trobentica v Brežicah. 
Tel.: 041 729 833, e-pošta: ti-
nanikoli@gmail.com

Prodam vinograd v Piroškem 
vrhu s 600 trtami in vinograd 
na Stankovem s 1100 trtami. 
Ugodno. Tel.: 031 535 143

Kupim manjše stanovanje v 
Sevnici, Krškem, v nižjem nad-
stropju. Tel.: 041 621 285

mali oglasi

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

- 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

čistimo zaloge!

na izbrane korekcijske okvirje.*
-50%

Pleteršnikova 1, Brežice

SPECIALISTIČNI OKULISTIČNI PREGLEDI070 660 660

obzornikova oglasna mreža

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

OKULISTIČNI
PREGLEDI

www.optika-keber.si

OptikaKeber

07/499 22 33
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 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 €

Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 €

Ostala ponudba 
je na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Viktoriji Pinter, Lipa pri Frankolo-
vem 22, 3212 Frankolovo. Čestitamo. Lestvica je na sporedu 

vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (7.) Ans. VRT - Šla sva v gozdiček
 2. (1.) Skupina GADI - Ona
 3. (2.) Ans. MARCELA IN - Bodi nežen
 4. (3.) Ans. BRANETA KLAVŽARJA S PRIJATELJI - 
   Divji kostanji
 5. (4.) Ans. POET - Sprehajam se
 6. (9.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Moja zlata Mišika
 7. (5.) Ans. FANTJE Z VSEH VETROV - 
   Skupaj zapuščajva mladost
 8. (6.) Ans. POGUM - Novoletne želje
 9. (10.) JOŽE ANTONČIČ S PRIJATELJI - Rdeči nageljni
 10. (-.) Ans. VIHAR - Valentinovo

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Pajdaši - Kratko, a sladko

 
Kupon št. 246

Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

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

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 21. februar, ob 17. uri

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

IZREZAN OGLAS VELJA KOT KUPON ZA 10 % POPUST

Alojz Kržan s.p., Zaloke 8, 8274 RAKA
T: 07/497 51 22; M: 041/646 944
E: akrzan10@gmail.com 
www.keramika-krzan.info
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Prodam 3 bele odojke pietra-
in, za 2,5 €/kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 308 041

Prodam 2 prašiča, težka okoli 
100 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 040 774 468

Prodam prašiče, težke cca. 35 
kg. Domača reja. 
Tel.: 07 49 75 301

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

Perutninarstvo Kodrič obvešča 
stranke, da se je pričela proda-
ja kokoši za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 041 612 146, Vladimir 
Kodrič s.p., Križišče 9, Krmelj

Prodam zelo lepe doma zva-
ljene peteline in 3 prašiče, tež-
ke okoli 120 kg. 
Tel.: 051 263 351

RAZNO
Invalidski skuter, močnejši, in 
voziček, oba nova, električna 
in primerna za starejše, ugo-
dno prodam. Dostava na dom. 
Tel.: 041 517 900 

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.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

GSM:     031-370-397
Telefon: 07-490-50-40

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj. 
Tel.: 040 673 009

Kupim debele krave in telice 
za zakol ter suhe za dopitanje. 
Plačilo takoj! Tel.: 040 179 780

Prodam breje telice simental-
ke - okolica Tržišča. 
Tel.: 031 626 231

Prodam telico limuzin, staro 9 
mesecev, okrogle bale sena, sa-
mohodno škropilnico in nakla-
dač za gnoj HU-4. 
Tel.: 041 566 396

Prodam 2 telički limuzin in 
sivega bikca, stare 3 mesece. 
Tel.: 074956 236, 041 380 075

Prodam bikca simentalca in 
okrogle bale. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 868 446

Prodam 3 prašiče, težke do 
100 kg, zakoljete pri nas, cena 
2,1 €/kg oz. po dogovoru. 
Tel.: 031 818 022

Prodam prašiče, težke cca. 
160 kg, beli krompir, fižol češ-
njevec in sivček. Tel.: 07 49 67 
826, zvečer

Prodam prašiča, težkega 200 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 558 852

Prodamo prašiča, težkega 
okoli 120 kg. Okolica Leskovca 
pri Krškem. Tel.: 031 334 392

Prodam prašiče, težke 70-
120 kg (možen zakol) ter seno 
v okroglih balah. 
Tel.: 040 767 262

Prodam odojke pietrain, cca. 
28 kg, 2,5 €/kg, prašiče cca. 45 
kg, 2,2 €/kg, in prašiče, težke 
cca. 100 kg, za 1,80 €/kg. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 514 135

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

Prodam bukova kalana drva 
(možna dostava), ugodno; ba-
lirko za kockaste bale in trosi-
lec hlevskega gnoja. 
Tel.: 031 594 663

Prodam bukova drva, možen 
razrez in dostava, ter seno v 
kockah, cena 1 €/kom. 
Tel.: 031 895 748

Prodam suha bukova kalana 
drva. Možen razrez in prevoz. 
Tel.: 031 843 282

Prodam bukova drva, možna 
dostava, kostanjeve kole za vi-
nograd, 2000 litrov cvička in 
pajek SIP (3,5 m). 
Tel.: 040 319 448

Najcenejši lesni peleti v Po-
savju. Vreča (15 kg) 3,50 €. 
Slovenski proizvod. Tel.: 041 
614 793, Romula d.o.o., PE 
Slovenska vas 1s, Jesenice 
na Dolenjskem

 

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam kostanjevo kalano 
kolje dolžine 2,20 m. Cena 1,20 
€/kom. Tel.: 040 982 671, 07 
49 62 185

Prodam kolje za vinograd, pa-
jek SIP (4 m) in menjam seno v 
okroglih balah za drva, vino ali 
kaj drugega. Tel.: 030 694 956

ŽIVALI

Prodam telico, brejo 8 mese-
cev. Tel.: 07 49 51 562 

Traktor IMT 539 DeLuxe, pro-
dam. Prvi lastnik, 3400 del. ur, 
letnik 1988, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 415 924

Prodam koruzo iz koruznja-
ka in 2 prašiča, krmljena z do-
mačo hrano. Tel.: 07 49 67 135

Prodam koruzo v zrnju z do-
stavo, kupim teličko simental-
ko, težko do 100 kg. 
Tel.: 051 499 355

Prodam koruzo v storžih, po 
18 centov, in domače zajce za 
meso ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 031 304 172

Prodam koruzo v zrnju, jedil-
ni krompir in svežo svinjsko 
mast. Tel.: 051 361 635

Prodam seno in otavo v okro-
glih balah ter jedilni krompir 
ali menjam za živino. Kupim 
kosilnico Bucher. 
Tel.: 031 397 434

Seno v kockah, prodam ali za-
menjam za bukova drva, lahko 
hlodovino. Tel.: 041 541 539

Prodam okrogle bale sena ali 
menjam za govedo. Prodam 
tudi nakladalko 312. 
Tel.: 070 574 053

Prodam kvalitetno seno v 
okroglih balah, 25 bal, 500 €, 
in nakladalko v odličnem sta-
nju. Tel.: 031 431 681

Prodam cca. 200 velikih kock 
sena letošnje košnje, shranje-
ne na suhem. Cena 2,40 €/kos, 
Tržišče. Tel.: 041 685 022, Aleš

Prodam metrska kalana drva 
ter suho seno v okroglih balah. 
Tel.: 031 683 708 

Prodam suha (2 leti) samo bu-
kova, kratko žagana in sekana 
drva. Tel.: 041 522 949

Prodam až okvirje za satnice 
(smreka/lipa), brez žice. Kva-
litetna izdelava. 
Tel.: 031 698 070

Prodam malo rabljeno elek-
trično masažno blazino za na 
stol, imenuje se Casada. 
Tel.: 031 211 320

Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 
041 493 455, Marko Kranjec 
s.p., Rožno 15a, Brestanica

STIKI
Ženitvene, zanimive, raznovr-
stne ponudbe od vsepovsod. 
Tel.: 031 836 378, 03 57 26 
319, Leopold Orešnik s.p., Do-
lenja vas 85, Prebold

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

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

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 
€, za okvir pa 3,70 €. Cena objave 
malega oglasa za pravne osebe, s.p. 
in druge posameznike, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati naziv in naslov naročnika. 
Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

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


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

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!

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: Maruša Mavsar

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Smilja Radi, Rok Retelj 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Luka Šebek, 
Simon Uršič, Ljubo Motore, Kristina 
Klemenčič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Maruša Mavsar, 
Bojana Kunej, Smilja Radi

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

PLAČILA
ID za DDV: SI61220388
TRR pri banki SKB:
SI56 0315 5108 6687 920
TRR pri banki NLB: 
SI56 0298 0025 4398 083

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.000 izvodov

 

Naslednja številka (5/2015) bo izšla v 
četrtek, 5. marca 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
26. februar.

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da bo prodaja 
belih kilogramskih 

piščancev ter mladih rjavih, 
grahastih in črnih jarkic 

v petek, 20. 2., in v soboto, 
21. 2., med 9. in 17. uro.

Spoštovane 
stranke! 

PERUTNINARSTVO CIGLARPerutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča, da bo

Naročila na: 
07 49 73 190 ali 031 676 724.

21. februarja prodaja 
rjavih jarkic pred nesnostjo,

3. marca prodaja belih 
kilogramskih piščancev in jarkic 
pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, 

Raka, 4. marca prodaja na 
Kajuhovi 3, Senovo. Vsak 

četrtek lahko kupite enodnevne 
bele piščance, začetek aprila pa 

bele težke kokoši.

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

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji

beli kilogramski piščanci,
rjave in grahaste jarkice
v soboto, 21. februarja.
Nudimo vam tudi prašiče, 

težke od 40 kg dalje, 
za rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154
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cena: 15,00 €

naročila:
07 49 05 780 / 040 634 783

zalozba@posavje.info
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Zmotila sem ga ravno ob sr-
kanju dišeče kave, ki je njegov 
priljubljen „pripomoček“ pri 
pisanju. Rok, pred leti vidno 
odet v punkersko opravo, gla-
sen, neposreden, svobodnja-
ški, danes poda drugačen prvi 
vtis. Izvem, da nisem edina, ki 
ji je vlil ta občutek o spremem-
bi, saj ga marsikdo po treh letih 
študija na Univerzi East Anglia 
v Norwichu le s težavo prepo-
zna. Te spremembe je ujel tudi 
v eno izmed svojih pesmi, ki jo 
najdem na spletu, naslovljeno 
„The Me I Left Behind“ (Jaz, ki 
sem ga pustil za seboj). Ko pov-
prašam o tej pesmi, pojasni: 
„Za sabo sem res pustil neke-
ga Roka, ki sem ga moral spu-
stiti. Za to izkušnjo bom večno 
hvaležen. Tujina, kot vsako ve-
liko dejanje, te naredi zelo po-
nižnega. Ker vsakič znova vidiš, 
da, kamor koli si prišel, nisi še 
nikjer. Kot da plezaš po gori in 
nikoli ne prideš do vrha. Am-
pak jaz obožujem to plezanje.“ 

Prejeto nagrado za dosežek 
leta razume bolj kot prizna-
nje društvu DKD Svoboda Se-
novo, nagrade je iskreno ve-
sel in jo vidi kot spodbudo za 
nadaljnje ustvarjanje. Te dni je 
potekala avdicija za novo gle-
dališko predstavo Ikarus, pred-
premiero želi izvesti 20. junija 
v Novi Gorici, kjer bo potekala 
100. obletnica soške fronte. O 
svoji prehojeni poti danes go-
vori izjemno pronicljivo, z ja-
sno barvo glasu in odločnostjo 
v pogledu ter gestah. Skoraj 
30-letni Rok je rasel na Seno-
vem in na Malem Kamnu, skozi 
spomine me popelje v svoje vi-

hravo najstništvo, ko mu je bilo 
najpomembneje, koliko verig si 
bo obesil na hlače, kako dobro 
bo narejena irokeza na glavi in 
kakšno underground glasbo bo 
ustvarjal. Za profesorje, ki so 

mu govorili, da zapravlja svoj 
talent, se ni zmenil, saj jih ni je-
mal resno. „Najstniki smo imeli 
takrat več družbene povezano-
sti, nismo bili tako individuali-
stični. Ampak na nek način ta 
individualizem zavidam dana-
šnjim mladim. Zgodaj vedo, kaj 
želijo in če bi jaz prepoznal, da 
si želim pisati že kot najstnik, 
bi bila moja pot lahko drugač-
na,“ pojasni. 

Po končani gimnaziji v Breži-
cah se je Rok vpisal na študij 
kitajščine in sociologije kul-
ture, oboje kmalu opustil ter 
obžaloval predvsem to, da je 
staršem naredil stroške s svo-
jimi 'študijskimi poizkusi'. Ko 
je videl, da študij ni zanj, je za-
čel s študentskimi deli na po-
šti, v Tespacku, polagal je tudi 
ploščice, leta 2007 pa dobil 
delo vodje klubskih dejavno-
sti v MC Krško. Ta zaposlitev 
mu je dala veliko širine, dodo-
bra je spoznal lokalno okolje 
in umetniško sceno. Že od leta 
2003 je aktivno deloval tudi v 
društvu Pizdun, organizirali so 
znane Orengfešte v Kostanjku, 
igral v bendu, privlačilo ga je 
tudi gledališče. A za prve kore-
nite spremembe je potreboval 
še resnejšo službo. To je dobil 
v Savaprojektu kot sistemski 
administrator. To ga je prisililo 
tudi v spremembo odnosa do 
urnikov in financ: „Ker sem za-
čel opravljati certifikate in izo-
braževanja, ki so bila izjemno 
draga, sem prvič v življenju 
moral načrtovati svoje finance. 
Tega te nihče ne nauči! A to bi 
te morali naučiti že v osnovni 
ali vsaj srednji šoli.“ Začel je re-
dno teči, živel asketsko, skrbno 
varčeval, hkrati pa je začel čuti-
ti kulturno podhranjenost oko-

lja. Med tekom je poslušal 'av-
dioknjige' in prvič po dolgem 
času začel pisati: „Napisal sem 
zgodbo o paru z demenco, ki se 
vsak dan znova zaljublja. Mislil 
sem, da je to briljantno. Potem 

pa me je prijateljica streznila, 
češ, da je delo zanič. In je ego 
trpel. Zato sem začel brati o pi-
sanju in povsod je bilo isto na-
vodilo – več beri! Jaz pa sem 
zadnja leta bral čedalje manj. 
V srednji šoli sem požiral knji-
ge, no, razen domače branje. In 
ker pri pouku nisem poslušal, 
mi je manjkala tudi književna 
razgledanost.“

Povlekel ga je predvsem Shake-
speare in med ogledom enega 
izmed predavanj na spletu, se 
mu je utrnilo: „Kaj bi dal, da bi 
sedel v tej predavalnici!“ V tis-
tem času je spoznal, da bi lahko 
bil srečen tudi, če ne bi imel re-
dne službe: „To, kar nam vbija-
jo v glavo od malega – pogodba 
za nedoločen čas je zlata. Ugo-
tovil sem, da to ni zame nujno. 
Bilo je poleti 2011 in sem si 
rekel – torej, kako lahko grem 
študirat to, kar me res veseli? 
In začel raziskovati možnosti.“ 
Sledilo je razburljivo obdobje, v 
katerem je še enkrat opravljal 
celotno maturo, da si je zvišal 
ocene, hkrati pa iskal možnost 
za uresničitev sanj. In te so, da 
bi nekega dne živel od pisanja.

In kako postati pisatelj? Danes 
na to gleda povsem realno: „Iz 
glave si je treba izbiti romantič-
no idejo pisatelja. Pisalni stroj, 
beležka v žepu, baretka, brkice: 
nič od tega ti ne pomaga pri pi-
sanju. Vse, kar ti pomaga pri pi-
sanju, sta stalno pisanje in bra-
nje! Kdor ne bere minimalno 
dve uri na dan in kdor ne piše 
vsaj eno uro na dan, se ne more 
oklicati za pisatelja. Tukaj so 
strašno škodo naredili roman-
tiki, niso razkrili, koliko dela je 
pravzaprav potrebno, zažigali 
so svoje osnutke. Prav destruk-

tivno je mišljenje, da ko nekaj 
napišeš, tega ne smeš spreme-
niti. Nujno je spremeniti. No-
ben prvi osnutek ni dober.“ 
Lani je pisal za film in gleda-
lišče, ali je razlika očitna? „Da, 
razlika je ogromna. Film je vi-
zualni medij, gledališče pa vo-
kalni. Oba medija moraš razu-
meti precej dobro, da veš, kako 
tekst spraviti do občinstva. Vse 
skupaj pa mi je bila dobra pra-
ksa za prozo, saj moraš stalno 
opisovati stvari, ki jih oko vidi. 
Po teh dveh delih mi je proza 
drugače stekla,“ pojasni. 

Ko opiše študij, svoje misli in 
pisanja v angleškem jeziku, 
prijateljsko podporo in drago-
ceno spodbudo mnogih dru-
štev, organizacijo Little Roo-
ster Productions, preko katere 
zdaj delajo, in mnoge druge 
zanimivosti, pa se ob minu-
lem kulturnem prazniku do-
takneva tudi vprašanja kul-
ture v posavskem prostoru. 
Pogreša povezovanje ustvar-
jalcev, predvsem pa še vedno, 
ali pa morda po doživeti tuji-
ni še bolj, opaža: „Naše okolje 
je kulturno izredno podhra-
njeno. Izredno. Ko greš v Lju-
bljano, Maribor, Koper, je tam 
čisto drugačen odnos do kultu-
re, kaj šele v Norwichu, kjer za 
vsakim vogalom vidiš perfor-
manse, ulične glasbenike, v lo-
kalih odprte mikrofone za pi-
satelje in pesnike. Mislim, da 
je težava, ker nas je malo in ni 
mase za to, predvsem pa posle-
dica dejstva, da se že dlje časa 
v Sloveniji kulturo obravna-
va kot nekaj, kar je sicer nuj-
no zlo, ampak pri čemer se dá 
privarčevati. V letošnjem letu 
je v naši občini absurdno malo 
sredstev za kulturo, mislim da 
le okoli 1% celotnega prora-
čuna! Morda se, ko padamo v 
zaledje, in to govorim na naci-
onalnem nivoju, želimo oprije-
ti nečesa konkretnega, nečesa, 
kar je naredilo naravoslovje, ki 
lahko res hitro ponudi produkt. 
V kulturi, v družboslovju, pa so 
potrebna desetletja, celo stole-
tja, da kaj pravega nastane. A 
ravno kulturi se imamo Sloven-
ci zahvaliti, da smo danes tu.“ 

Tudi pri pisanju se ni odločil za 
lažjo pot: „Napisal sem tragedi-
jo. Ja, boste rekli, saj Slovenci 
pišemo samo žalostne zgodbe. 
Hkrati pa se po celi Sloveni-
ji igrajo komedije! Nimam nič 
proti temu, komedije so odli-
čen žanr, ampak ne more pa 
biti samo to. Sploh pa ne v ča-
sih, ko se imamo konkretne 
stvari za pogovoriti. Ne more-
mo iti v gledališče in si ob tem 
nenehno dajati plašnice na oči. 
Le kako smo prišli do tega, da 
v gledališču sploh ne pomisli-
mo, da je žalostna zgodba lah-
ko odlična. Da je dragoceno, ko 
lahko sočustvuješ, doživljaš ka-
tarzo, se potapljaš v like in se z 
njimi na novo rojevaš?“
 Maruša Mavsar

KRŠKO – Marija Pirc se je 
rodila 1. februarja 1915 na 
Vidmu, na prvo februarsko 
nedeljo pa je v Domu starej-
ših občanov Krško obeležila 
svoj 100. rojstni dan. 

Marija Pirc ima na svoje otro-
štvo lepe spomine, saj je rasla 
še ob dveh sestrah in bratu, 
rada je obiskovala videmsko 
osnovno šolo in še posebej uži-
vala v učenju zgodovine. Žive-
li so pri družini Ivančič, njena 
mama pa je bila zaposlena na 
šoli. Med drugo svetovno voj-
no so jih izselili v Nemčijo, po 
vrnitvi domov pa se je poroči-
la. Z možem sta imela sedem 
otrok – sinove Vlada, Boga, Ru-
dija, Milana, Marjana in Roma-
na ter hčerko Ido. Po moževi 
prerani smrti je ostala sama z 
otroki, a danes je ponosna, da 
so se vsi izšolali ter si ustvarili 
družine. V življenju je, kot pra-
vi sama, veliko delala. Veselila 
so jo opravila na vrtu, pa tudi 
v sadovnjaku, kjer je pridelo-
vala zelenjavo, breskve in ma-
relice pa celo prodajala. Rada 

je nastopala v dramski skupi-
ni, prosti čas pa preživljala še 
ob pletenju.

V lanskem letu se je preselila 
v krški Dom starejših občanov, 
kjer se veseli vsakega trenutka, 
saj je vedno vesela in nasme-
jana. Ob njenem visokem ju-
bileju so jo s svojim obiskom 
in čestitkami razveselili nje-
ni domači. Čestitali so ji tudi-
direktorica Ani Nuša Masnik, 
krški župan mag. Miran Stan-
ko, predsednica sveta KS me-
sta Krško mag. Nataša Šerbec, 

predstavnica KO Rdečega križa 
Krško - levi breg Ivica Rosto-
har, v imenu stanovalcev pa 
Milka Zagorc. Domski zbor ji 
je zapel nekaj pesmi, zadone-
la je harmonika, zaposleni pa 
so jo presenetili še s pesmico. 
Preden so prerezali veliko tor-
to, je nasmejana slavljenka še 
povedala, da je ključ do časti-
tljive starosti tako v trdni volji 
kakor v trdem delu, predvsem 
pa je potrebno biti vedno op-
timist, saj nas življenje vedno 
nauči kaj novega. 
 Marija Hrvatin

Pri sedmih otrocih dočakala 100 let

Marija Pirc je praznovala 100. rojstni dan.

Rok Sanda, literarni ustvarjalec:

Kulturo imajo za nujno zlo
KRŠKO – Ob letošnjem kulturnem prazniku je posebno nagrado za dosežek leta prejel član DKD Svoboda 
Senovo, scenarist ter režiser filma in istoimenske predstave Gastarbeiter, Rok Sanda. Trenutno zaključuje 
dodiplomski študij kreativnega pisanja in književnosti v Veliki Britaniji.

Rok Sanda

BREŽICE – Do 1. marca je v Posavski muzejski vitrini Po-
savskega muzeja Brežice na ogled album družine Kopinč iz 
Dobove. Razstavo je pripravila muzejska svetovalka Vlas-
ta Dejak.

Kot je na otvoritvi povedala Dejakova, so v muzeju predstavi-
li delček življenjske zgodbe Antona Kopinča iz Dobove, ki se je 
rodil 5. maja 1893 v Rigoncah, poleti 1914 pa je odšel z ostali-
mi fanti in možmi iz Posavja na fronto tudi on, saj je bil mobili-
ziran v avstro-ogrsko vojsko. Ker se je v Brežicah izučil za peka, 
je bil dodeljen divizijski pekarni. V zaledju ruske in kasneje soš-
ke fronte je ves čas vojne v vojaških pekarnah, ki so stale vedno 
nekaj kilometrov zadaj za bojno črto, pekel vojaški kruh – komis. 
Po končani vojni se je vrnil domov. V Dobovi si je sezidal hišo, v 
kateri je tudi imel pekarno. V zakonu z ženo Jožefo se jima je ro-
dilo devet otrok. Med drugo svetovno vojno je bil z družino, 23. 
oktobra 1941, s prvim transportom izgnan v Nemčijo, v taboriš-
če Striegau v spodnjo Šlezijo. Tudi v izgnanstvu je delal v pekar-
ni. Umrl je leta 1959 v Dobovi, kjer je pokopan.

V albumu so ohranjene fotografije iz vojaškega vsakdana v za-
ledju in številne razglednice s podobami krajev, skozi katere je 
potoval na bojno polje, ter razglednice z vojaškimi motivi in do-
mačih krajev, ki so mu jih pošiljali domači, in kartice oz. dopisni-
ce, ki jih je sam narisal ter jih pošiljal domov staršem in bodoči 
ženi v Graz. Razglednice in dopisnice so bile v vojnem času eno 
najbolj množičnih komunikacijskih sredstev. Omogočale so sti-
ke med vojaki in njihovimi družinami ter tudi med samimi voja-
ki, ki so bili razporejeni na različnih bojiščih. Zanimive so zlasti 
kartice, dopisnice, na katere je s svinčnikom in barvami narisal 
pekarno in svoje bivališče na ruskem bojnem polju.
Spominski album, družinsko zapuščino, hrani Julijana Branka 
Kopinč iz Dobove. Muzeju ga je radodarno posodila, da ga lahko 
predstavijo širši javnosti. Po 100 letih tako javnosti prvič razkri-
va delček zgodbe o vojni in preteklosti. Predsednik sveta KS Do-
bova Mihael Boranič je ob dogodku dejal, da Dobovčani svojo 
zgodovino dobro poznajo, tokratni dogodek pa je lepo dopolnil 
zgodovinski mozaik. Prof. Miran Petelinc in učenec Vid Fur-
lan iz GŠ Brežice sta s kulturnim vložkom dopolnila dogodek. 
 N. Jenko Sunčič

Spomin iz vojne in sveta

Družina Kopinč (foto: Boštjan Kolar, PMB)


