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KRŠKO - Jutri, 5. februarja, bo delegacija slovenskih in hrva-
ških poslancev Evropskega parlamenta iz vrst Evropske ljud-
ske stranke (EPP) na pobudo evropskega poslanca Franca 
Bogoviča (SLS/EPP) obiskala Nuklearno elektrarno Krško 
(NEK). Delegacija slovenskih evropskih poslancev, ki jo bodo 
predvidoma sestavljali dr. Milan Zver (SDS/EPP), Romana 
Tomc (SDS/EPP), Patricija Šulin (SDS/EPP) in Franc Bogo-
vič (SLS/EPP), ter hrvaških evropskih poslancev EPP v se-
stavi Dubravka Šuica (HDZ/EPP), Andrej Plenković (HDZ/
EPP), Davor Ivo Stier (HDZ/EPP), Ivana Maletić (HDZ/EPP) 
in Marijana Petir (HSS/EPP), se bo srečala s predsednikom 
uprave NEK Stanetom Rožmanom, članom uprave NEK 
Hrvojem Perharićem in direktorjem Agencije za radioak-
tivne odpadke (ARAO) dr. Tomažem Žagarjem, se seznani-
la z delovanjem in načrti NEK ter si ogledala tudi tehnološki 
del elektrarne. Ob zaključku obiska bodo predstavniki dele-
gacije in vodstvo NEK podali izjavo za javnost. P. P.

AKTUALNO
Spodnja Sava prinaša 
posel domačim podjetjem
Odbor za HE na spodnji Savi se je seznanil z 
vključevanjem posavskega gospodarstva v 
izgradnjo omenjene verige. Slišali smo, da je 
projekt ključnega pomena za lokalna gradbena, 
prevozniška, kovinska in druga podjetja, z njim 
pa pridobivajo tudi pomembne reference za 
bodoče tovrstne projekte.

 Stran 11

Jože Novak, predsednik Zveze 
kulturnih društev Sevnica:

Društva so srce, ki 
poganja kri po žilah

 str. 4

Izr. prof. dr. Bojan Štumberger, 
dekan Fakultete za energetiko: 

Premalo se 
hvalimo z dosežki

 str. 13

Posavski gradovi se povezujejo
GRADOVI POSAVJA   str. 5

GRAD RAJHENBURG  str. 7

KULINARIKA IN DRUŽENJE str. 12

MLADI GENIALCI   str. 10

Razstava o nasilju nad Slovani

Tudi letos pestra Ocvirkijada

Krški gimnazijci tik pod vrhom

Posavski župani 
o načrtih za letošnje leto
Župani posavskih občin so na tradicionalnem 
ponovoletnem srečanju s predstavniki medijev 
predstavili načrte za leto 2016. Čeprav država 
občinam klesti sredstva in zvišuje stroške, 
verjamejo, da bodo lahko vsaj ohranili obstoječi 
življenjski standard občank in občanov.

 Stran 3

PRED KULTURNIM PRAZNIKOM - Slovenci smo eden redkih narodov, ki je kulturi posvetil državni 
praznik. Tudi v Posavju je razvejana in zelo raznolika, je vrednota sama po sebi in toliko večjega 
pomena, ker ohranja nacionalno identiteto, spodbuja in krepi razumevanje in povezanost ter 
utrjuje sodelovanje. Je medgeneracijska, številni mladi ustvarjalci, ki jih srečujemo v vseh porah 
ljubiteljskega ustvarjanja, pa so porok, da bo živela in se razvijala v prihodnje. Med temi so tudi 
mladi ustvarjalci, ki so pod okriljem društva Little Rooster Productions s Senovega v lanskem letu po 
domačih in drugih krajih navduševali s predstavo Ikarus (na fotografiji prizor iz igre). Zase pravijo: 
»Naš cilj je pripovedovati takšne zgodbe in graditi družbo, ki utripa v kulturnem ritmu ter poganja 
kri skozi ožilje inovativne družbe.«  Foto: Sven Mavsar

Evropski poslanci EPP jutri v NEK

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Valentinovo 
v dvoje 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
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Kultura je širok pojem, pojavlja se v vseh sferah človekove-
ga delovanja. Poznamo glasbeno, plesno, oblačilno, tehniško 
itd. Tudi pravila lepega obnašanja so del kulture, a njen naj-
pomembnejši del je jezik. Brez jezika ne bi bilo naroda, drža-
ve, zgodovine … Brez jezika ne bi bilo marsičesa. Kultura torej 
ni prazna beseda, ampak se v njej skriva bogata vsebina, ki jo 
ustvarjajo ljudje različnih starosti, poklicev, interesov … Vse to 
kaže na to, da v naši sredini živijo posamezniki, ki jim je mar 
za jezik in za umetniško ustvarjanje v njem. 

V Posavju deluje veliko kulturnih društev, ki negujejo sloven-
sko besedo, pesem, petje, ples ... Nekatera izmed društev so 
praznovala v letu, ki se je poslovilo, častitljiv 100 ali več let. 
Kako jim je to uspelo? Kakšen je čudežni recept za »stati inu 
obstati«, kot bi rekel Primož Trubar, ki se je zavedal moči in 
vloge jezika ter postavil trdne temelje za njegov nadaljnji ra-
zvoj v drugi polovici 16. stoletja? Skriva se v iskrenem in od-
govornem odnosu do dela, ki je pogosto nagrajeno samo z 
močnim in dolgim aplavzom zadovoljnih obiskovalk in obisko-
valcev, ki so uživali ob sprejemanju pozitivnih vibracij, ki jih 
lahko daje le nekdo, ki je nesebičen in popolnoma predan svo-
jemu poslanstvu. 

Ob obiskovanju različnih kulturnih dogodkov - koncertov, lite-
rarnih večerov, slikarskih razstav, likovnih in literarnih delav-
nic itd. sem srečala veliko zanimivih in ustvarjalnih posame-
znikov, ki se bolj kot z lepo zvenečimi besedami dokazujejo s 
svojim delom. Med njimi je veliko domačinov, ki so našli košček 
prostora, v katerem se dobro počutijo, v katerem lahko ude-
janjajo svoje ideje in puščajo domišljiji prosto pot. Ti ljudje so 
našli svoje poslanstvo v delu, ki ga opravljajo z ljubeznijo - del-
ček svoje notranje biti, del svojega srca pa z veseljem delijo s 
tistimi, ki jim je mar, ki jim ni vseeno za umetnost, ki bo živela 
naprej v njihovih delih. Njihove misli, ki so običajno polne ra-
dosti in volje do vsega, kar ponuja življenje, so vrelec, ki bogati 
vsakdanjik in odpira nova obzorja. To je duhovno bogastvo, ob 
katerem človek začuti, kje se skriva resnica življenja.

Vsak izmed nas pa dobro ve, da suhoparno naštevanje pri-
reditev, naslovov prebranih knjig, gledanih filmov ... ne po-
jasni vsega, kar rojeva, ohranja in poganja tako imenova-
no ljubiteljsko kulturo, zato bodimo ponosni na naše domače 
»unikatne« kulturne ustvarjalce, zanesenjake, ki so nas vedno 
znova pripravljeni popeljati v svet premnogih prečudovitih ču-
des na odrskih deskah, literarnih in pevskih večerih, likovnih 
in kiparskih razstavah ... Potrudimo se in še pogosteje obišči-
mo kulturne hrame ter prireditve, saj je to posebno priznanje 
za njihov trud in spodbuda za njihovo nadaljnje delo.

povedali so - o množični prometni nesreči

Rudi Stopar, Sevnica: Problem nesreč je, da 
imajo vozniki premajhno varnostno razda-
ljo, so nestrpni in ne upoštevajo signalizaci-
je. Morali bi izboljšati kulturo voznikov, da 
bi 'dozoreli' za udeležbo v prometu. Množič-
na nesreča je opomin še posebej za tovornja-
ke, ki bi jih morali umakniti s cest in tovor 

prestaviti na železnice. Pravil za vožnjo v dežju, megli nihče 
ne upošteva. Na TV bi bila lahko izobraževalna oddaja o tem.

Roman Zakšek, Sela pri Dobovi: Največjo 
odgovornost za nesrečo in njene posledice 
nosi upravljalec DARS, ker nima ustreznega 
načrta za množično nesrečo na avtocesti in 
ob pojavu megle ni ustrezno ukrepal. DARS 
bi moral na izpostavljene dele avtoceste takoj 
poslati premične ekipe s posredovalnimi luč-

mi, ki bi opozarjale na nevarnost naleta in pozivale k zmanjša-
nju hitrosti. Ekipe NMP in gasilci so svojo vlogo odigrali odlično.

Marina Novak Rabzelj, Krško: Množična 
prometna nesreča je priložnost, da se iz pre-
učitve vseh okoliščin nesreče naučimo, kako 
še dodatno izboljšati prometno varnost. 
Vozniki moramo biti odgovorni, popolnoma 
zbrani, pozorni, predvidljivi, obzirni, strpni in 
skrbno upoštevati vso prometno signalizaci-

jo. Lahko bi se zgledovali po signalizaciji in označevanju de-
lov cestišča, kjer se pogosto pojavljata megla ali veter, v tujini.

Bodimo ponosni 
na domače 
ustvarjalce

komentar

Piše: Smilja Radi

KRŠKO - Krški občinski svet, ki se bo danes popoldne sestal na 12. 
redni seji, bo prejel v obravnavo in sprejem obsežen dnevni red z 
20 točkami. Med prvimi bo prof. dr. Miran Veselič kot predsednik 
Komisije za spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO Vrbini čla-
ne sveta seznanil s potekom aktivnosti za izgradnjo odlagališča 
NSRAO. V nadaljevanju se bodo svetniki seznanili s predlogom 
odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
Gmajna 3. Gre za predel na koncu naselja Leskovec pri Krškem, 
kjer v osmih nelegalno zgrajenih objektih prebivajo romske dru-
žine in kjer je v prvi fazi predvidena gradnja 13 enodružinskih 
stanovanjskih stavb ter štirje dvojčki, vendar je navedena pozi-
dava, kakor tudi izgradnja prometne infrastrukture, pogojena s 
preselitvijo Romov iz tega območja. Svetniki bodo v sprejem pre-
jeli tudi dva osnutka odlokov, s katerima bosta spodnji grad v Bre-
stanici in arheološko najdišče Drnovo - Neviodunum razglašena 
za kulturni spomenik lokalnega pomena. Seznanili se bodo tudi 
z informacijami o vključenosti občine v družbo CEROD in pro-
jektu CEROD II, ki ga občina ne podpira, saj se v Centru za ravna-
nje z odpadki Spodnji Stari Grad že izvaja sortiranje odpadkov in 
od lani tudi mehanska obdelava, ter z informacijo o širitvi Valva-
sorjeve knjižnice Krško oz. možni izgradnji novega knjižničnega 
trakta zahodno od obstoječega Kapucinskega samostana. B. M. 

Obsežna seja krškega sveta

Dopolnitev se nanaša na od-
pravo pomanjkljivosti, kot se je 
izkazalo v praksi, saj obstoječi 
odlok ni predvideval možnos-
ti odstopa direktorja, kot je to 
storil direktor Damijan Blat-
nik, dr. dent. med., spec. čelju-
stne in zobne ortopedije, pred 
iztekom drugega mandata vo-
denja zdravstvenega doma, s 
prenehanjem funkcije s 1. ja-
nuarjem letos. Posledično svet 

Zdravstveni dom v ženskih rokah
KRŠKO, KOSTANJEVICA NA KRKI - Krški in kostanjeviški občinski svet sta v decembru, krški na redni, kos-
tanjeviški pa dopisni seji, po skrajšanem postopku sprejela Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o usta-
novitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško, po katerem ima ta (predčasno) novo (začasno) vodstvo. 

zavoda ni imel pravne podlage, 
da do javnega razpisa in izbo-
ra novega direktorja, največ pa 
za obdobje enega leta, imenu-
je vršilca dolžnosti direktorja. 
Hkrati sta občinska sveta ob-
stoječi odlok dopolnila s čle-
nom, po katerem ima po no-
vem zdravstveni dom tudi 
strokovnega vodjo. Medtem 
ko direktor zavoda predstavlja 
in zastopa zavod, vodi delo ter 

poslovanje zavoda in je lahko 
po izobrazbi univerzitetne ali 
2. bolonjske stopnje izobraz-
be zdravstvene, ekonomske 
ali pravne smeri, je lahko stro-
kovni vodja le medicinske stro-
ke in ga izmed zaposlenih za 
strokovnega vodjo v potrditev 
svetu zavoda predlaga direktor. 
Na podlagi zapisanega je 
bil tako krško-kostanjeviški 
'hram zdravja' v roku mese-
ca dni deležen kar nekaj kad-
rovskih sprememb. Za vršilko 
dolžnosti direktorja zavoda je 
bila imenovana Tatjana Fab-
jančič Pavlič, inž. rtg., mag. 
ekonomskih in poslovnih ved, 
za strokovno vodjo Janja Zor-
ko Kurinčič, dr. med., spec. 
spl. med., ki je tudi vodja se-

novske zdravstvene postaje, 
dolgoletno pomočnico direk-
torja Vlasto Curhalek, dipl. 
med. ses., pa je na mestu po-
močnice zamenjala Barba-
ra Lackovič, dipl. med. ses., 
mag. zdr. soc. managementa, 
sicer vodja referenčne ambu-
lante Janje Zorko Kurinčič na 
senovski postaji. Dosedanji di-
rektor ZD Damijan Blatnik pa 
je ob specialistični zobozdra-
vstveni ordinaciji začasno, 
predvidoma do podelitve kon-
cesije, prevzel program prim. 
Zupančič Matjaža, ki je bil 
pred upokojitvijo nosilec kon-
cesije za ortodontijo. Ker je 
Zupančič nekaj zadnjih mese-
cev pred upokojitvijo lani po-
leti opravljal dejavnost v sev-
niškem zdravstvenem domu, 
pred tem pa celo delovno dobo 
v občini Krško, je domnevni 
prenos dejavnosti »nazaj« v 
Krško zanetil kar nekaj isker 
med Sevnico in Krškim, a kot 
so pojasnili na krški območni 
enoti Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, zato ni 
razloga, saj je Zupančič v Sev-
nici opravljal dejavnost zelo 
kratko in zgolj zaradi spleta 
okoliščin, ZD Krško pa ima kot 
edini izmed zdravstvenih do-
mov v Posavju zaposlenega or-
todonta.
 Bojana Mavsar 

Strokovna vodja ZD Krško je 
postala Janja Zorko Kurinčič 
(foto: arhiv).

Nocoj ob 18. uri bo namreč v 
Kulturni dvorani Sevnica slo-
vesnost, na kateri bodo po-
delili Prešernove plakete in 
priznanja Zveze kulturnih 
društev Sevnica. Najvišjo, zla-
to plaketo bo prejelo Kulturno 
društvo Primož Trubar Loka 
pri Zidanem Mostu. Slavnostni 
govornik bo predsednik ZKD 
Sevnica Jože Novak, z glasbo 
bo prireditev obogatil Godalni 
orkester Glasbene šole Sevni-
ca, v preddverju dvorane pa bo 
na ogled razstava izbranih del 
XV. Sevniškega likovnega sho-
da Grad 2015.

Jutri, 5. februarja, ob 18. uri bo 
občinska proslava s podelitvi-
jo Prešernovih plaket v Kul-
turnem domu Krško. Zveza 
kulturnih društev Krško zlate 

Posavje praznuje od danes dalje
POSAVJE - Z današnjim dnem se v Posavju pričenjajo osrednje občinske slovesnosti ob slovenskem kultur-
nem prazniku, ki ga bomo obeležili v ponedeljek, 8. februarja. Seveda pa bodo številne proslave potekale 
tudi v drugih večjih in manjših krajevnih središčih.

plakete letos ne bo podelila, 
priznanje za dosežek leta pa 
bosta prejeli Milena Rošto-
har iz Društva likovnikov Kr-
ško OKO in Sabina Košir iz 
Društva ljubiteljev fotografi-
je Krško. Slavnostna govorni-
ca bo lanska zlata Prešernova 
nagrajenka Margareta Marje-
tič, v kulturnem programu pa 
bosta sodelovala KD Svoboda 
Brestanica z gledališko in pev-
sko sekcijo ter DKD Svoboda 
Senovo z gledališko sekcijo. 

Istega dne ob isti uri bo ob-
činska proslava ob kulturnem 
prazniku tudi v Domu kulture 
Radeče, na kateri bodo podeli-
li priznanje Ivana Pešca. Slav-
nostni govornik bo Ivan Sivec, 
glasbeni program pa bodo iz-
vedli pevka Nuška Drašček, 

pianist Blaž Jurjevčič in tol-
kalec Vid Ušeničnik. 

Jutri ob 18. uri bodo kulturni 
praznik obeležili tudi v Bistri-
ci ob Sotli, in sicer z lutkovno 
predstavo za staro in mlado 
»Papir & muzika« v izvedbi Te-
atra Papelito z Brencl bando, 
mladinskim pevskim zborom 
OŠ Bistrica ob Sotli in solisti.

V soboto, 6. februarja, prav 
tako ob 18. uri, bo slavnostna 
prireditev ob kulturnem pra-
zniku še v Domu kulture Bre-
žice, ki bo posvečena akademi-
ku prof. dr. Jožetu Toporišiču. 
Slavnostni govornik bo aka-
demikov sin dr. Tomaž Topo-
rišič, dramaturg in teatrolog. 
Tudi Zveza kulturnih društev 
Brežice bo podelila priznanja 

in odličja, zlata bodo prejeli 
Branko Bogovič iz KD Franc 
Bogovič Dobova, Anton Hri-
bar iz KD MePZ Viva Breži-
ce in Branko Kovačič iz KUD 
Oton Župančič Artiče. Kultur-
ni program bodo oblikova-
li učitelji in učenci Glasbene 
šole Brežice in dijaki Gimna-
zije Brežice.

V Kostanjevici na Krki bodo 
kulturni praznik, ker je ta ko-
nec tedna v znamenju Šelma-
rije, obeležili s prireditvijo v 
petek, 12. februarja, ob 19. uri 
v tamkajšnji šoli. Predstavili 
bodo Vodnik po kulturni de-
diščini Kostanjevice na Krki, 
nastopila pa bo vokalna sku-
pina Solzice iz Brežic.

 Peter Pavlovič

KOSTANJEVICA NA KRKI - Na novičko v prejšnji številki časopisa, 
v kateri smo povzeli izjavo Občine Kostanjevica na Krki o preje-
mu sodbe Okrajnega sodišča v Krškem glede tožbe fizične osebe 
zoper občino glede t. i. telefonije, se je odzval odvetnik omenjene 
fizične osebe Igor Smolej. »Drži, da je Okrajno sodišče v Krškem 
odločalo o zahtevku fizične osebe zoper Občino Kostanjevica na 
Krki o vračilu vložka, vloženega v telekomunikacijsko omrežje in 
da je sodišče izdalo sodbo, vendar pa je zaključek izjave, češ da 
je sodišče potrdilo izračun Občine kot pravilen ter da je bilo delo 
komisije za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
opravljeno korektno in pravilno, zavajajoč in nekorekten,« je za-
pisal v izjavi za javnost, dodal pa še: »Iz izjave občine ne izhaja, 
da sodba Okrajnega sodišča v Krškem še ni pravnomočna, da je 
zoper njo možno in dopustno vložiti pravna sredstva na Višje so-
dišče v Ljubljano in da sodišče ni upoštevalo mnenja Ministrstva 
za izobraževanje, znanost, kulturo niti ni upoštevalo mnenja Dr-
žavnega pravobranilstva, zaradi česar bo zoper odločitev sodišča 
vložena pritožba na Višje sodišče v Ljubljano.« Zaključki občine 
so tako po Smolejevem mnenju najmanj preuranjeni. P. P.

»Zaključki občine preuranjeni«
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BREŽICE
Po besedah župana Ivana Mo-
lana so v občini pred spreje-
tjem proračunov za letoš-
nje in naslednje leto, ki jima 
bodo svetniki prižgali zele-
no luč - župan vsaj upa tako 
- na februarski seji. Dejal je, 
da se bodo morali prilagodi-
ti temu, da jim je vlada zmanj-
šala povprečnino. Kljub temu 
ne bodo drastično zmanjševa-
li sredstev za delovanje dru-
štev in nevladnih organizacij 
kot tudi ne materialnih in po-
dobnih stroškov v javnih zavo-
dih. Je pa župan opozoril na to, 
da ko bo prišlo do določenih 
napredovanj in višjih plač, bo 
v zavodih ostalo manj denarja 
za razvoj in izvajanje progra-
mov, zato bodo verjetno mora-
li iskati tudi določene rezerve. 
V letu 2016 bo osrednja inve-
sticija »Rekonstrukcija in do-
zidava OŠ Cerklje ob Krki«, ki 
je vredna skupno 6,3 milijona 
evrov. Občina bo nadaljevala z 
vlaganjem v oskrbo s kakovo-
stno pitno vodo (vrtina Glogov 
Brod, sekundarni vodovod ob 
hidravličnih izboljšavah, vodo-
vod Cerklje ob Krki - III. faza) 
in izboljšave prometne varnos-
ti z gradnjo pločnikov ter pri-
pravo projektne dokumenta-
cije za kolesarske steze in poti 
(pločnik Velike Malence-Kr-
ška vas, pločnik in kolesarska 
steza rondo Tuš-rondo Trnje, 
kolesarska steza Čatež-Terme 
Čatež, modernizacija Vinar-
ske poti). 
Župan Molan je izpostavil še 
prenos lastništva v primeru 
starega doma upokojencev v 
Brežicah, ki naj bi po njego-
vem zadnjem obisku na mini-
strstvu le stekel, tako da bo ob-
čina v DU uredila prostore za 
brežiško enoto VDC Leskovec-
-Krško, bivalne enote za reše-
vanje stanovanjskih stisk ob-
čanov, prostore za društva in 
ostale namene, ki so v javnem 
interesu. Občina načrtuje tudi 
ureditev mednarodnega cen-
tra Fakultete za turizem, za 
katerega bo skušala pridobiti 
evropska sredstva, kot tudi za 
Vodni center Brežice v sklopu 
ureditev HE Brežice. V tem letu 
je v načrtu tudi priprava izho-
dišč za projektno dokumenta-
cijo ureditve zahodne fasade 
mesta Brežice (navezava na 
ureditev športno-rekreativnih 
površin pri HE Brežice), urejali 
bodo tudi obrtno cono Dobova, 
pri čemer si želi župan v tem 
letu pridobiti vsaj enega vlaga-
telja. Občina je bila že četrtič 
uspešna na razpisu Evropske 
komisije in uspela pridobi-
ti sredstva za projekt »Začu-
ti svobodo vode«, ki bo name-
njen predvsem invalidom in 
katerega aktivnosti so se z no-
vim letom že začele. Župan je 
še dejal, da bodo letos skuša-
li narediti še več na področju 
turističnih dejavnosti v občini, 
tudi zaradi tega je imenoval še 
enega podžupana, ki je zadol-

žen ravno za to področje. Seve-
da pa ni mogel mimo omem-
be begunsko-migrantske krize, 
ki bo brežiško občino zagotovo 
zaznamovala tudi v tem letu.

BISTRICA 
Župan občine Bistrica ob So-
tli Franjo Debelak je dejal, 
da so v letu 2015 izvedli za 
350.000 evrov investicij, kar 
znaša 20 odstotkov občinske-
ga proračuna. Izstopale so sa-
nacije plazov in urejanje vo-
dovodov, zaključili so projekt 
»Ne pozabimo vasi«, za katere-
ga so porabili 130.000 evrov, v 
prostorih občine uredili pošto, 
urejali pa so še lokalne ceste, 
zdravstveni dom in izvedli dela 
na področju vodooskrbe. Nad 
glavo jim še vedno visi grožnja 
odvzema EU sredstev, a upajo, 
da se bo to zanje ugodno rešilo. 

V letu 2016 bodo dali pouda-
rek pripravi projektne in osta-
le dokumentacije za področje 
urejanja in varstva okolja, vo-
dooskrbe in vsebinskega dela 
obstoječih obnovljenih objek-
tov. Zagotavljali bodo sredstva 
za intervencije v kmetijstvu in 
gozdarstvu. »Racionalna raba 
prostora, zagotavljanje pogo-
jev za uvajanje informacijske-
ga sistema za gospodarjenje s 
prostorom in varstvo okolja, 
enakomernejša razporeditev 
dejavnosti in omejevanje tis-
tih posegov, ki poslabšujejo 
razmere v prostoru, pospeše-
vanje posegov, ki spodbujajo 
razvoj in izboljšujejo urbano 
celoto, prednostna raba ze-
mljišč za projekte, ki zasle-
dujejo širše družbene intere-
se, prilagajanje prostorskih 
aktov razvojnim konceptom 
in potrebam investitorjev, iz-
boljšanje bivalnih in delovnih 
pogojev, ohranjanje kulturne 
krajine in skrb za urejeno oko-
lje bodo še naprej prioriteta,« 
je izpostavil Debelak in dodal, 
da si želijo bolj uspešno leto, 
kakor je bilo lani. »Zelo po-
nosni smo, da imamo vinsko 
kraljico, ker tudi na ta način 
promoviramo podeželje, našo 
dobro hrano, vino. Država gle-
da na podeželje zviška in smo 
na koncu njenih prioritet, zato 
bomo sami poskrbeli za prio-
ritete z vlaganjem v investici-
je, predvsem pa tudi s kulturo 
in športom. Smo majhni, am-
pak aktivni,« je še dejal ob za-
ključku.

KOSTANJEVICA NA KRKI
Kostanjeviški podžupan Aleš 
Kegljevič je povedal, da so 
v minulem letu skupaj z ob-
činama Krško in Brežice v 
okviru projekta Hidravlične 
izboljšave vodovodnega sis-
tema izboljšali oskrbo s pi-
tno vodo, skupaj s koncesio-
narjem, podjetjem Kostak, pa 
so pristopili še h gradnji fil-
trirnega sistema na črpališču 
Jama. Asfaltirali so 12 odse-
kov lokalnih cest in sanirali tri 
večje plazove. »Precej pozor-
nosti smo posvetili poplavni 
varnosti, kajti pripravljali smo 
nove načrte upravljanja z vo-
dami do leta 2021 in načrt za 
zmanjšanje poplavne ogrože-
nosti za obdobje 2015-2021. 
Določena dela smo že zače-
li izvajati, tu moram omeni-
ti predvsem posege v strugo 

reke Krke v delu, ki ima naj-
večji vpliv na poplavno varnost 
Kostanjevice na Krki,« je pojas-
nil Kegljevič. Z izgradnjo nove-
ga parkirišča in avtobusnega 
postajališča pri zdravstveni 
postaji so se odločili zmanjša-
ti promet, predvsem avtobusni, 
skozi mestno jedro, projekt naj 
bi bil zaključen junija. Pridru-
žili so se projektu 60 sloven-
skih občin, v okviru katerega 
želijo urediti prostor za avto-
dome in s tem povezanim tu-
rizmom, kot najprimernejšo lo-
kacijo pa so izbrali Gmajno pri 
severnem mostu. Zaključili so 
projekt Posavska špajza, v ka-
terem so prenovili objekt, kjer 
imajo prostor za mestno tržni-
co, poleg tega pa še občinsko 
sejno sobo, arhiv in turistično-
-informacijski center. Skupaj z 
Elektrom Celje so pričeli z več-
milijonskim projektom izgra-
dnje novih kablovodov in tra-
fo postaj. Glede izgradnje term 
si prizadevajo pridobiti konce-
sijo za rabo termalne vode. »V 
zvezi s tem že imamo izdelane 
strokovne hidrološke osnove, 
v teku pa so tudi aktivnosti za 
pridobitev investitorja,« je še 
dodal podžupan. Za zaključek 
je poudaril, da si na občini že-
lijo predvsem konstruktivne-
ga dela občinskega sveta, ki ga 
hromijo zapleti v zvezi s t. i. te-
lefonskim denarjem. 

KRŠKO 
Krški župan mag. Miran Stan-
ko je povedal, da je bil ne glede 
na manj sredstev, ki jih prejme 

občina iz naslova povprečni-
ne, ter nižjih transfernih evrop-
skih in državnih sredstev inve-
sticijski ciklus v občini Krško v 
minulem letu uspešen, pri če-
mer je izpostavil štiri večje rea-
lizirane projekte: medobčinski 
projekt hidravličnih izboljšav 
vodovodnega omrežja, spre-
jem občinskega prostorske na-
črta, ki je bil v postopku obliko-
vanja kar šest let, z njim pa je 
med drugim občina pridobila 
1000 novih gradbenih parcel, 
izgradnjo kompostarne v Spo-
dnjem Starem Gradu ter ener-
getsko sanacijo OŠ Koprivnica 
in obnovo OŠ Jurija Dalmatina 
Krško, ki se s prenovo oddel-
kov višje stopnje nadaljuje tudi 
v letošnjem letu, za kar je zago-
tovoljenih 1,8 milijona evrov.
Potem ko je krški občinski svet 
novembra lani sprejel rebalans 

proračuna za letošnje leto in 
ta na prihodkovni strani zna-
ša dobrih 34 milijonov evrov, 
bo tudi letos okoli polovica 
sredstev namenjenih investi-
cijam. Pri tem je izpostavil na-
predek pri projektu izgradnje 
južne krške obvoznice, ki po-
teka v sklopu izgradnje HE 
Brežice in protipoplavnih na-
sipov. Kot je dejal, je na pro-
jektu prisotnih več investi-
torjev in medtem ko naj bi bil 
južni krak obvoznice, to je od 
vstopa v mesto v Žadovinku do 
križišča pri trgovskem centru 
Megadom, zgrajen do konca iz-
gradnje brežiške HE, naj bi iz-
gradnja tretjega krškega mostu 
in cestnega odseka od navede-
nega trgovskega centra preko 
reke Save, z navezavo na kro-
žno križišče obvoznice Vipap - 
NEK, stekla še v letošnjem letu. 
Letos bo zaključena tudi obno-
va videmske tržnice, pri kate-
ri bodo uredili prometni rešim 
in zunanjo ureditev, objekt pa 
bo dobil tudi novo fasado. Za 
gradnjo občinskih cest bo na-
menjenih skupno 3,5 milijona 
evrov, med drugim bodo ure-
jene pohodne površine na Ru-
darski in Šercerjevi ulici na 
Senovem, Zdolah in Smedni-
ku, dokončana pa bo tudi iz-
gradnja pločnika na Sremiški 
ulici na Vidmu. Načrtovana je 
tudi ureditev krožišča Dorc v 
Brestanici, nadaljevanje pri-
ključevanja uporabnikov na 
optično omrežje, nadaljevali 
bodo s projektom agromelio-
racije na Gorici, Pijavškem po-

lju in Velikem Podlogu, na ob-
močju PC Vrbina pa bo stekla 
1. faza izgradnje komunalne in-
frastrukture. 246.000 evrov bo 
namenjenih za obnovo stadio-
na Matija Gubca in, kot je v za-
ključku dejal župan, bo morala 
občina, ki je lani prejela naziv 
Evropsko mesto športa, preje-
to priznanje upravičiti tudi z 
drugimi vlaganji in omogoča-
njem športnega udejstvovanja 
vsem generacijam. 

RADEČE 
Župan občine Radeče Tomaž 
Režun je med uspešno izpelja-
nimi projekti izpostavil tri več-
je. Najprej zaključeno energet-
sko sanacijo stavbe OŠ Marjana 
Nemca Radeče, ki je bila v celo-
ti poplačana iz sredstev evrop-
skega Kohezijskega sklada in 
iz sredstev slovenske udelež-

be za kohezijsko politiko, med-
tem ko je bil strošek občine v 
okoli 600.000 evrov vrednem 
projektu zgolj plačilo DDV-ja. V 
začetku lanskega poletja je za-
živela Radeška tržnica kot del 
skupnega projekta posavskih 
občin Posavska špajza. »Za-
ključena je tudi izgradnja Cen-
tralne čistilne naprave Radeče, 
ob koncu leta pa je bil z Mini-
strstvom za okolje in prostor 
podpisan še aneks za sofinan-
ciranje dodatnih nepredvidlji-
vih del s sredstvi Evropskega 
kohezijskega sklada v višini 
slabih 200.000 evrov, s kate-
rim se je finančna konstrukci-
ja projekta, vrednega 1,4 mili-
jona evrov, dokončno zaprla. 
Pri tem je Občina Radeče za 
realizacijo projekta prispeva-
la slabih 10 odstotkov skupne 
vrednosti,« je nizal podatke ra-
deški župan ter dodal, da so bili 
poleg naštetih realizirani tudi 
številni manjši projekti, s kate-
rimi se trudijo zagotavljati kva-
litetnejše pogoje za bivanje na 
območju občine. »Omeniti ve-
lja še, da je na območju obči-
ne Radeče v zadnjih dveh letih 
prišlo do bistvenega znižanja 
stopnje brezposelnosti, kar je 
v prvi vrsti posledica ponovne-
ga zagona radeške papirnice,« 
je zaključil ter se ozrl še v pri-
hodnost in dejal, da je v načrtu 
izgradnja pločnika na Jagnjeni-
ci ter ureditev parkirnih pro-
storov z obračališčem za av-
tobuse pri tamkajšnji osnovni 
šoli, stekle pa so tudi aktivno-
sti, usmerjene predvsem v pri-

pravo novih projektov za črpa-
nje sredstev iz nove finančne 
perspektive EU. 

SEVNICA
Leto 2016 je Občina Sevnica 
pričela s sprejetim proraču-
nom, ki kot temeljni finančni 
dokument zagotavlja stabilno 
poslovanje občine, njenih pro-
računskih uporabnikov in dru-
gih prejemnikov javnofinanč-
nih sredstev ter izvrševanje 
vseh zakonskih nalog. »Načr-
tovan je realno in premišljeno, 
ob dejstvu, da se s strani drža-
ve prejeti viri za delovanje lo-
kalnih skupnosti nižajo, nove 
naloge pa nalagajo,« je ob tem 
dejal sevniški župan Srečko 
Ocvirk. Proračun predvideva 
15,6 milijona evrov prihodkov, 
v njem pa bo investicijski del 
usmerjen predvsem v zaklju-
ček izgradnje OŠ Tržišče in te-
lovadnice pri OŠ Milana Majc-
na Šentjanž. Del investicijskih 
sredstev bo namenjenih tudi za 
vzdrževanje cest, nekaj pa jih 
bo porabljenih še na področju 
komunalnega in drugega infra-
strukturnega urejanja. 
»Cilj je vzdrževati obstoječi 
standard, delež sredstev za in-
vesticije pa bo odvisen od viši-
ne povprečnine, investicijskih 
virov države in evropskih raz-
pisov. V teku so vsi javni razpi-
si za dodeljevanja nepovratnih 
sredstev iz občinskega prora-
čuna, in sicer za sofinancira-
nje programov in projektov s 
področij družbenih dejavnosti, 
zdravstvenega varstva in soci-
ale, gospodarstva in kmetijstva 
v letu 2016,« je predstavljal na-
črte za tekoče leto sevniški žu-
pan in dodal, da bo v letošnjem 
letu potekala posodobitev ce-
stne mreže, vendar še ne v 
takšni meri, kot bi bilo to pot-
rebno. Ob tem je omenil tudi 3. 
razvojno os kot pomemben av-
tocestni križ, s katerim bo re-
šen problem cestnih povezav 
med Celjem in Novim mestom. 
Dotaknil se je še občinskega 
prostorskega načrta, ki je v fa-
zah sprememb in dopolnitev, 
skladno z izraženimi potreba-
mi občank in občanov. »Z njim 
želimo zagotoviti dodatne po-
slovne površine za proizvod-
ne objekte in širitev obstoječe 
industrije, s čimer bomo pod-
prli naše gospodarstvo,« je na-
daljeval in dodal, da se znotraj 
občine za dosego skupnih ci-
ljev dobro usklajujejo različ-
ni akterji - občani v okviru va-
ških in krajevnih skupnosti, 
gospodarske družbe, strokov-
ne in stanovske organizacije - 
z roko v roki z lokalno samo-
upravo. »Na tak način želimo 
okrepiti redno usklajevanje in 
izvajanje projektov s strani dr-
žave, ki imajo velik pomen za 
razvoj lokalnega, regijskega in 
državnega prostora,« je zaklju-
čil Ocvirk.
 R. Retelj, M. Hrvatin, 
 P. Pavlovič, B. Mavsar, 
 S. Radi

Vsaj vzdrževati obstoječi standard
ŠENTLENART - Gostiteljica letošnjega srečanja posavskih županov s predstavniki medijev, ki poročajo o njihovem delu in aktivnostih občinskih uprav, je bila Ob-
čina Brežice, ki je srečanje pripravila na Turistični kmetiji Vimpolšek v Šentlenartu pri Brežicah. Župani Ivan Molan (Brežice), Franjo Debelak (Bistrica ob Sotli), 
mag. Miran Stanko (Krško), Tomaž Režun (Radeče) in Srečko Ocvirk (Sevnica) ter podžupan občine Kostanjevica na Krki Aleš Kegljevič (župan Ladko Petretič je 
manjkal zaradi zdravstvenih težav) so predstavili dosežke v minulem in načrte občin v tekočem letu.

Prvi možje posavskih občin na ponovoletnem srečanju z mediji
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V NESREČI LAŽJE POŠKODOVAN PEŠEC - 27. 1. je ob 11. uri 
voznik osebnega vozila pri stadionu Matije Gubca na prehodu 
za pešce s prednjim delom osebnega vozila trčil v 17-letnega 
pešca. Lažje poškodovanega so oskrbeli v zdravstvenem domu. 
Kot redni udeleženci v prometu na tem odseku naj voznike opo-
zorimo na večjo previdnost in pozornost, saj dijaki bližnjega 
srednješolskega centra pogosto prečkajo vozišče neprevidno, 
nepredvidljivo in tudi izven prehodov za pešce. Naslednjega 
dne so okoli 19.30 brežiški policisti obravnavali prometno ne-
srečo v Dečnem selu. Z ogledom kraja so ugotovili,  da je 51-le-
tni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desne-
mu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v jarek. 
Lažje poškodovanega povzročitelja, ki je imel v litru izdihane-
ga zraka 0,92 mg alkohola, so reševalci odpeljali v bolnišnico.

DIMNIŠKI IN DRUGI POŽARI - 22. 1. zvečer je v skladišču tr-
govskega podjetja v Selah pri Dobovi zagorela kartonska em-
balaža in del električne napeljave. Gasilci osmih prostovoljnih 
gasilskih društev so požar pogasili, prezračili prostore in jih 
pregledali s termo kamero. Istega večera je prišlo do dimni-
škega požara v eni izmed stanovanjskih hiš v naselju Buko-
šek. Zagorele saje v dimniku so "ukrotili" gasilci PGD Bukošek 
in Brežice okolica, večje škode pa ni bilo. Do vžiga saj je prišlo 
tudi 25. 1. v  večstanovanjskem bloku na Cesti bratov Milavcev 
v Brežicah, kjer so pri posredovanju gasilci PGD Brežice in Bre-
žice okolica očistili dimnik in okolico pregledali s termo kame-
ro, lastniku pa prepovedali kurjenje. Zaradi nenadzorovanega 
kurjenja pri naselju Kerinov Grm, kjer so na več mestih goreli 
razni odpadki in pnevmatike, pa so bili istega dne na delu tudi 
krški poklicni gasilci .

NEVARNI OSTANKI 2. SV. VOJNE - 22. 1. popoldan so pri ze-
meljskih delih na območju naselja Gorenje Skopice naleteli na 
pravcati mali arzenal neeksplodiranih ubojnih sredstev, in sicer 
75 mm topovsko granato, vžigalnik minometne mine, tri nabo-
je kalibra 7,9 mm in dva naboja kalibra 6,5 mm. V Žadovinku je 
bila 28. 1. pri zemeljskih delih najdena italijanska minometna 
mina kal. 81 mm, zemeljska dela v istem naselju pa so 1. 2. od-
krila minometno mino nemške izdelave kal. 120 mm. V vseh 
primerih gre za ostanke iz 2. sv. vojne, ki so jih varno odstrani-
li in uskladiščili pripadniki Državne enote za varstvo pred ne-
eksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije. 
 Zbrala: B. M.

Aljoša Mihelin, Orehovec: Že vrsto let sodelu-
jem v Šelmariji kot lik v purgergardi pa tudi kot 
član upravnega odbora društva, tako da sode-
lujem tako v pripravah kot na in po dogodkih. 
Pust res bogato doživljam, kar ima v Kostanje-
vici poseben čar. Vse skupaj vzame veliko časa, 
potrebnega pa je veliko entuziazma, in če tega 

ne bo več, tudi pustnega dogajanja ne bo več.

Martina Rožman, Cundrovec: Že od majhnih 
nog imam navado, da se za pusta našemim. Vsa-
ko leto se udeležim dobovske pustne povorke 
pa tudi na kak pustni ples grem kdaj. Čas pust-
nih norčij komaj čakam in ga imam zelo rada, 
saj se lahko našemiš, pokažeš svojo ustvarjal-
nost, si lahko nekaj drugega. Ko sem bila mlajša, 

smo s prijatelji hodili po vaseh, pokazat sem se šla sorodnikom.

Jernej Erman, Šentjanž: V preteklosti sem se 
rad udeleževal pustne povorke v Šentjanžu, se-
daj pa mi tega čas žal ne dopušča več. Še vedno 
pa se z veseljem spominjam, kako sva se z bra-
tom našemila v kakšne junake iz risank ali fil-
mov. Ta norčavi pustni čas mi je všeč, ker v ku-
hinji vsako leto znova zadiši po sveže pečenih 

krofih, ki jih potem delim s prijatelji in s sorodniki.

Eva Cvelbar, Boštanj: Nisem pustna navdušen-
ka in mi pustno šemljenje ni všeč, včasih se pa 
vendarle našemim, če imamo tovrstno priredi-
tev v šoli. Zelo rada pa poskrbim za prijateljice, 
ki uživajo v pustnih kostumih in jih z veseljem 
naličim. Se mi pa vseeno zdi prav, da se ohranja-
jo pustne navade in prirejajo pustne prireditve, 

čeprav imam občutek, da pust vsako leto izgublja na pomenu.

Pred nami je pustni konec tedna in nato še sam pustni 
dan. Tokratne anketirance smo vprašali, ali imajo nava-
do, da se našemijo in pridružijo maškaram, ali obiščejo 
kakšno pustno prireditev ali kako drugače sodelujejo na 
njej pa tudi, ali imajo radi norčavi pustni čas.

anketa

Greste v maškare?

Kdaj in s kakšnim namenom 
je začela z delovanjem ZKD 
Sevnica?
Zvezo kulturnih društev Sevni-
ca je jeseni leta 1980 ustanovi-
lo dvanajst takratnih kulturnih 
društev, tako da letos beležimo 
35 let njenega uspešnega de-
lovanja na različnih področ-
jih sevniške kulture. Več let je 
bila edina občinska kulturna 
organizacija, ki je skrbela za 
ljubiteljsko kulturo, upravlja-
la s kulturno dediščino, skrbe-
la za prireditve na sevniškem 
gradu, galerijsko dejavnost 
in tudi za občinsko knjižnico 
vse do njene formalne ustano-
vitve v javni zavod. Skratka, ob 
skromnih finančnih sredstvih 
in kadrovski zasedbi je bilo 
to obdobje velike zagnano-
sti in zanosa vseh, ki smo de-
lovali v ZKD Sevnica, še pose-
bej pa takratnega tajnika zveze 
Alberta Felicijana, ki je v sev-
niški kulturi zapustil pomem-
ben pečat. Od leta 2006 zveza 
deluje kot samostojno, prosto-
voljno, nevladno in nepridobi-
tno združenje, katere osnovni 
namen je spodbujanje kultur-
ne ustvarjalnosti ter povezova-
nje kulturnih društev, skupin 
in posameznikov, ki delujejo 
ljubiteljsko na področju pros-
točasnih kulturnih dejavno-
sti. Zveza kulturnih društev 
Sevnica, v katero je trenutno 
včlanjenih 28 kulturnih dru-
štev, je organizirana po zako-
nu o društvih, na skupščini pa 
vsakih pet let izvolimo predse-
dnika, tajnika in izvršni odbor, 
ki usmerjajo delovanje zveze. 
Naš program dela je usklajen 
tudi s cilji Zveze kulturnih dru-
štev Slovenije. 

Kakšne prostorske pogoje 
za delovanje imajo kultur-
na društva v sevniški občini? 
Mislim, da so pogoji za delo-
vanje kulturnih društev v naši 
občini dobri, saj imajo skoraj 
vse krajevne skupnosti kultur-
ne domove z ustreznimi pro-
stori za vaje in javne priredi-
tve. Večina jih je v preteklosti 
doživela obnovo, nekaj je tudi 
novozgrajenih. To se je zgodilo 
na Razborju, Lukovcu in Zabu-
kovju. Že kar nekaj let pa je pri-
sotna želja po gradnji sodobne 
in moderne kulturne dvorane 
v Sevnici, ki bi lahko sprejela 
večje število obiskovalk in obi-
skovalcev, predvsem pa omo-
gočila boljši dostop tehničnih 
sredstev do odra in dvorane. 
Sedanja osrednja občinska 
kulturna dvorana je za večje 
glasbene in gledališke zased-
be žal premajhna, neustrezna, 
tudi akustika v njej ni najbolj-
ša. Upam, da se bo našla reši-
tev. 

Letošnji občinski proračun 
namenja delovanju ljubi-

teljske kulturne dejavnosti 
35 tisoč evrov, ste zadovolj-
ni s tem zneskom?
Pred uvedbo varčevalnih ukre-
pov je bil znesek višji in želimo 
si, da bi se ti nekdanji časi vrni-
li. Trenutno je namreč financi-
ranje za uspešno delovanje 
društev zelo skromno, še pose-

bej ob dejstvu, da se vse otvo-
ritve in raznorazni dogodki v 
občini odvijajo v sodelovanju s 
kulturnimi društvi. Mnogokrat 
le-ta zaradi finančne stiske ne 
morejo izpeljati vseh načrto-
vanih dejavnosti in niti nimajo 
sredstev za razvoj, zato lahko 
kaj hitro sledi padec oziro-
ma nedelovanje društva. Nuj-
no je torej povečanje sredstev 
za izboljšanje pogojev delova-
nja, kar si ljubiteljska kultura 
nedvomno zasluži. Moram pa 
reči, da je kljub temu naše so-
delovanje z Občino Sevnica in 
še posebej z županom pri po-
sameznih projektih, ki jih ZKD 
Sevnica organizira ali soorga-
nizira, dobro. 

Ljubiteljska kulturna dejav-
nost v sevniški občini je pe-
stra in raznolika. 
Razveseljuje, da imamo ne-
kaj manjših kakovostnih vo-
kalnih skupin ter dve godbi, o 
katerih se dober glas širi pre-
ko občinskih meja in tudi v tu-
jino. Ob tem moram izposta-
viti tudi uspešno delo mladih 
sevniških mažoretk. Manko 
imamo na področju pevskih 
zborov, trenutno delujeta dve 
odrasli pevski zasedbi, Meša-
ni pevski zbor Zvon v Bošta-
nju in Mešani pevski zbor Li-
sca Sevnica, ki letos praznuje 
40 let delovanja. V Šentjanžu 
v letošnjem letu obeležuje 25 
let delovanja otroško-mladin-

ski pevski zbor Kresnica. Ve-
seli me, da je oživela literarna 
dejavnost, ki ob že zelo uveljav-
ljeni glasbeni in likovni dodat-
no bogati kulturno življenje. Na 
področju ohranjanja ljudskega 
izročila deluje že dolga leta več 
skupin ljudskih pevk in pev-
cev ter godcev, uspešna je tudi 

folklorna dejavnost – pohvali-
mo se lahko z dvema folklor-
nima skupinama, ki ohranjata 
tudi oblačilno kulturo krajev 
izpod Lisce. Na Studencu in 
v Zabukovju uspešno deluje-
ta gledališki skupini z dolgo-
letno tradicijo, še vedno pa se 
radi spominjamo uprizorjenih 
gledaliških spektaklov na sev-
niškem gradu, ki so se odvijali 
na prostem do pred nekaj let v 
okviru sevniškega društva Trg. 
Želim še izpostaviti in pohva-
liti tudi dve ustanovi, ki s svo-
jo organizacijsko in ustvarjalno 
dejavnostjo uspešno sodeluje-
ta z ljubiteljsko kulturo: to sta 
glasbena šola v Sevnici, iz kate-
re prihajajo odlični mladi glas-
beniki ter se vključujejo v God-
bo Sevnica in v Godbo Blanški 
vinogradniki, ter sevniška knji-
žnica, ki organizira več raznih 
kulturnih dogodkov v svojih 
prostorih, na katerih pa nasto-
pajo ali sodelujejo tudi ljubi-
teljski kulturniki. Ne smem pa 
pozabiti tudi razne kulturne 
dogodke na sevniškem gradu 
in v Lutrovski kleti, kjer redno 
sodelujejo kulturni ustvarjalci 
iz naše občine in tako soobliku-
jejo pestro dogajanje na gradu. 

Kakšno je sodelovanje med 
kulturnimi društvi na ob-
činski, regionalni ter držav-
ni ravni? Kako je z nastopi?
Društva med seboj lepo sode-
lujejo, predvsem na priredi-

tvah, kjer se jih lahko predsta-
vi več naenkrat. Takšen lep, 
vzoren primer je sodelovanje 
sevniške godbe z mažoretka-
mi, takšnega sodelovanja in ra-
zumevanja si lahko samo želi-
mo še več.
Vsako leto se odvija tudi sre-
čanje skupin ljudskih pevcev 
in godcev sevniške občine, 
kjer se predstavi lepo število 
nadarjenih oseb. Na regional-
ni in državni ravni tega pove-
zovanja skorajda ni, razen na 
pevskem področju v okviru 
projekta Pesem Posavja, ki jo 
že več kot štirideset let neguje-
jo in ohranjajo tri posavske ob-
močne izpostave JSKD, in sicer 
Brežice, Krško in Sevnica. Ne 
rečemo zaman, da je to posa-
vski pevski praznik, ki ga vsa-
ko leto obišče tudi zelo veliko 
število ljudi. 

Na katerih ravneh sta pove-
zana ZKD Sevnica in JSKD, OI 
Sevnica?
Lahko bi rekel, da od vsega za-
četka na vseh kulturnih rav-
neh, saj je Javni sklad Repu-
blike Slovenije za kulturne 
dejavnosti nastal kot vladna 
organizacija, ki naj bi podpi-
rala razvoj ljubiteljske kultu-
re. Razpolaga s sredstvi za iz-
vajanje skupnih programov 
društev, kot so na primer pev-
ske revije in tekmovanja, raz-
na srečanja skupin, delavni-
ce z različnih področij, kot so 
likovne, literarne in podob-
no, predvsem pa skrbi za stro-
kovno spremljanje in si uspeš-
no prizadeva za izobraževalno 
rast kulturnih ustvarjalcev, fi-
nancira tudi nekaj projektov 
društev in skrbi za mrežo lju-
biteljske kulture nasploh. Naj 
še povem, da ima vodja sev-
niške izpostave JSKD izjemen 
posluh za delovanje kulturnih 
društev, ustvarjalcev in orga-
nizatorjev kulturnih priredi-
tev v sevniški občini in mno-
gi se pogosto obrnejo nanjo 
za nasvet, po pomoč. Skratka, 
naše sodelovanje je zelo dob-
ro, med nami vlada sinergija. 
Te odprtosti in pomoči do lju-
biteljske kulture smo resnič-
no veseli.

Ena izmed posebnosti in 
novost v sevniškem kultur-
nem prostoru je Ta veseli 
dan sevniške kulture, kako 
je zasnovan?
Odvija se 3. decembra. V so-
delovanju s sevniško izposta-
vo JSKD smo se pred tremi leti 
odločili, da pripravimo ob tem 
dnevu poseben program in z 
njim damo priložnost doma-
čim kulturnim ustvarjalkam 
in ustvarjalcem, da se pokaže-
jo širši javnosti. Ideja se je po-
kazala kot zelo dobra in obisk 
je vsako leto odličen, kultur-
na društva pa se trudijo, da 

Jože Novak, predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica:

Društva, ne samo kulturna, 
so srce, ki poganja kri po žilah
BOŠTANJ - Letošnji slavnostni govornik na osrednji slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku v sev-
niški kulturni dvorani bo Jože Novak iz Boštanja, dolgoletni član in aktualni predsednik Zveze kulturnih 
društev (ZKD) Sevnica, ki je na kulturnem področju dejaven že dobrih 40 let.

Jože Novak



Posavski obzornik - leto XX, številka 3, četrtek, 4. 2. 2016 5UTRIP REGIJE

bi se predstavila tudi na osre-
dnjem sevniškem odru. To je 
neke vrste priznanje za njiho-
vo delo in zahvala za mnoge 
prostovoljne ure dela. 

Nagrada so tudi priznanja, 
ki jih podeljujete ob sloven-
skem kulturnem prazniku.
Drži, v naši občini že tradicio-
nalno podelimo na osrednji 
slovesnosti ob kulturnem pra-
zniku priznanja in Prešernove 
plakete Zveze kulturnih dru-
štev Sevnica za dolgoletno us-
pešno in odgovorno delo ter 
posebne uspehe in dosežke na 
področju različnih oblik nego-
vanja ljubiteljske kulturne de-
javnosti, ki imajo poseben po-
men za razvoj kulture v občini. 

Kakšna bi bila kultura brez 
društev, ki jo ustvarjajo, ne-
gujejo, ohranjajo?
Ne predstavljam si. To bi bilo, 
kot bi ne poznali barv, glasbe-
ne lestvice, črk … Ne, brez kul-
ture in kulturnih društev bi 
bil naš vsakdan prazen, dolgo-
časen, nezanimiv. Društva, ne 
samo kulturna, so srce, ki po-
ganja kri po žilah, ki daje živ-
ljenju barve, zvok, smisel. Če 
se ozremo v zgodovino, kdo 
so bili možje, ki so nas ohra-
nili na zemljevidu Evrope? Po-
samezniki, ki so cenili jezik in 
kulturo, sposobni in talentira-
ni možje, ki so z zapisano be-
sedo ohranjali materni jezik, 
ki so s svojim pokončnim de-
lovanjem dokazovali, da obsta-
ja narod, ki ima svoje šege in 
običaje, ki rad prepeva pesmi 
v svojem jeziku, uprizarja gle-

dališke igre itd. Nasledniki teh 
mož, ki so v preteklosti delova-
li v različnih krožkih, nastopali 
na čitalniških večerih, so danes 
društva, ki se zavedajo mogoč-
nih korenin in trdnih temeljev. 

Česa se v življenju še veseli-
te in čemu še radi posveča-
te čas? 
Tukaj moram zavrteti čas na-
zaj. Moja mati je bila odlična 
pevka in solistka, tako da me 
je pesem spremljala povsod 
in ostala je moja zvesta spre-
mljevalka vse do današnjih 
dni. Svoj prosti čas že več kot 
štirideset let namenjam delo-
vanju v ljubiteljski kulturi in 
vesel sem, da sem imel in še 
vedno imam možnost sode-
lovati pri razvoju kulturnega 
utripa v domačem kraju, tudi 
širše. Začel sem kot fantič na 
gledaliških odrih v Boštanju in 
Sevnici, kjer sem igral kar ne-
kaj let, potem sem se priklju-
čil Boštanjskim fantom, ki se 
danes imenujejo Oktet Jurij 
Dalmatin. Z njimi sem preži-
vel skoraj 38 let, kar je dolga 
in častitljiva doba prekrasne 
knjige nepopisanih spominov. 
Za dušo in veselje zadnji čas 
sodelujem pri pevski skupini 
Encijan in pri Mešanem pev-
skem zboru Zvon. In česa se 
še veselim? Zdravja, kajti brez 
tega ne bi mogel udejaniti vse-
ga naštetega, a v zadnjem času 
se trudim nadoknaditi še nekaj 
stvari, ki sem jih skozi leta za-
nemarjal, kajti kulturno delo-
vanje je tudi način življenja in 
- odrekanja. 
 Smilja Radi

IMPOLJCA, KRŠKO - Člani Lions kluba Krško smo obiskali svoje 
prijatelje v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Prija-
telji smo postali skozi vrsto let, ko jih že tradicionalno po novo-
letnih praznikih obiščemo in prinesemo nekaj malega dobrot, 
koledarjev in ponavadi kak tehnični pripomoček. Naše članice 

Nuške, ki je bila pobudnica teh srečanj, tokrat ni bilo več z nami, 
saj je tragično preminula v prometni nesreči v začetku letošnje-
ga leta. Spomnili smo se tudi nanjo in nato nadaljevali druženje, 
ki so ga oskrbovanci popestrili s kulturnim programom, zaigrala 
je harmonika in tudi zaplesali smo. Srečanje smo nadaljevali ob 
prijetnem pogovoru ter se strinjali, da je čas največje darilo, ki 
ga lahko nekomu daš. Zahvaljujemo se za prijazen sprejem, kul-
turni program in pogostitev. Matija Dobovšek, zaposlen v Domu 
Impoljca, je ob tem dejal: »Pravo prijateljstvo je bogastvo, ki ga 
čas plemeniti. Plete vrednote, moč in navdih za prihodnost, za 
življenje, ki nas povezuje in vedno znova opominja, da je življe-
nje lepo. Sled obiska krških dobrotnikov 26. januarja 2016 je do-
nacija novega osebnega računalnika, ki bo omogočil opismenje-
vanje, izobraževanje in vstop na globalno informacijsko ožilje, 
ki širi obzorja. Prisrčno srečanje in dobrovoljno druženje so bili 
pospremljeni s pesmijo, plesom, pogovorom in mnogimi stiski 
rok. Čas, ki ga živimo, pogosto pred nas postavlja kruta življenj-
ska spoznanja, ki znajo naše misli zapeljati na polja strahu in ne-
gotovosti. Pozornost, darežljivost in vrednote krških 'levov' pa 
budijo občutke, ki so neprecenljivi. Saj se le dobro z dobrim vrača 
in tako nam prihodnost v skupen prid obrača.« »Seme prijatelj-
stva bo klilo in rastlo. In plodovi bodo trajni, koristni, uporabni 
– za vse in vsakogar,« sta povzeli direktorica DUO Impoljca An-
dreja Flajs in predsednica Lions kluba Krško Romana Anžiček.
 Vir: LK Krško

Dobrodelnost članov LK Krško

POSAVJE - Od 2. do 5. februarja poteka 19. regijsko tekmovanje 
mladih glasbenikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Učenci 
se predstavljajo v kategorijah: klavir, flavta, oboa, saksofon, kla-
rinet, petje, diatonična harmonika in komorne skupine s trobi-
li. Organizator tekmovanja je Glasbena šola Krško, tekmovanja v 
kategorijah pa potekajo na naslednjih šolah: Glasbena šola Bre-
žice - saksofon, oboa, Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto 
- komorne skupine s trobili, petje, Glasbena šola Črnomelj - kla-
rinet, Glasbena šola Trebnje - diatonična harmonika, Glasbena 
šola Kočevje - flavta in Glasbena šola Sevnica - klavir. Na tekmo-
vanju v različnih kategorijah nastopa 87 učencev. 

Regijsko tekmovanje glasbenikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sreda, 10.2.2016 
Mestna hiša Brežice 

Cesta prvih borcev 22 

Če menite, da so vam kršene pravice, se prijavite na 
080 15 30 

do torka, 9. februarja 2016, do 12. ure 

Avtor fotografije Stane Jerko22 

V brošuri so predstavljeni grad 
Rajhenburg, ki ga upravlja Kul-
turni dom Krško, enota Grad 
Rajhenburg; grad Brežice (Po-
savski muzej Brežice); nek-
danji samostan v Kostanjevi-
ci na Krki (Galerija Božidar 
Jakac); grad Podsreda (Koz-
janski park) ter grad Sevnica 
(Javni zavod za kulturo, šport, 
turizem in mladinske dejav-
nosti (KŠTM) Sevnica). Bro-
šura je izšla decembra 2015 v 
obsegu 16 strani, v slovenšči-
ni in angleščini ter v 30.000 
izvodih. Urednica je direkto-
rica Posavskega muzeja Alen-
ka Černelič Krošelj, oblikova-
la pa jo je Vesna Lapuh. Kot je 
izpostavila Černelič Krošljeva, 
so se v letu 2014 raznovrstni 
upravljalci historičnih stavb 
(gradov, dvorcev in samosta-
na) zbrali na prvem sestanku, 
na katerega so povabili čisto 
vse lastnike in upravljalce to-
vrstnih stavb v Posavju, tudi 
Ministrstvo za kulturo, ki ima 
v lasti tri gradove (Šrajbarski 
turn, Bizeljsko in Pišece), ter 
lastnika dvorca Raka, ki pa se 
nista odzvala. V projektu so-
delujejo tudi Terme Čatež, ki 
imajo v lasti grad Mokrice, pri 
nastanku brošure pa niso sode-
lovale. V brošuri so navedene 
osnovne informacije štirih po-
savskih gradov in nekdanjega 

Posavski gradovi se povezujejo
BREŽICE - V Malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice je 29. januarja potekala predstavitev projekta 
Gradovi Posavja, katerega prvi skupni promocijski rezultat je brošura, v kateri so predstavljeni štirje posa-
vski gradovi in nekdanji samostan.

samostana, hkrati povabi tis-
te, ki želijo obiskati omenjene 
stavbe, in je tudi vsem dostop-
na. Lani so imeli že nekaj ak-
tivnosti, načrtovali so skupne 
projekte in izrazili željo po sku-
pnem promocijskem gradi-
vu, ki je bila ob koncu leta tudi 
uresničena.  Brošuro zaključu-
je t. i. nagradna igra »Korak za 
korakom - grad za gradom«, 
ki po besedah Černelič Kroš-
ljeve ni prava nagradna igra, 
ampak nekakšna pot na različ-
ne načine (peš, s kolesom, av-
tom, avtobusom). S tem vabijo 
vse tiste, ki bodo imeli brošu-
ro v rokah, da obiščejo vseh pet 
predstavljenih lokacij, na vsa-
ki dobijo tudi žig, in ko obišče-
jo vse lokacije, jih čaka tudi na-

grada, pri čemer vsi upravljalci 
historičnih stavb prispevajo 
svoje izdelke. 

Glavni cilj projekta je povezo-
vanje tako na programskem 
kot promocijskem področju, 
skupina je odprta, zato si že-
lijo, da bi se v projekt vključi-
li še ostali povabljeni lastniki 
oz. upravljalci iz Posavja. Pro-
jekt je zasnovan tako, da utrju-
je vezi med gradovi v Posavju 
in nadgrajuje že obstoječe pro-
grame sodelovanja med gra-
dovi in lokalnimi skupnostmi, 
obenem z inovativnim pristo-
pom dviguje prepoznavnost in 
dodano vrednost mreži gradov 
v regiji. V tem trenutku poteka 
intenzivna priprava za prija-
vo na razpis v okviru čezmej-
nega programa Slovenija-Hr-
vaška 2014-2020, pri tem pa 
se aktivno vključuje tudi RRA 
Posavje, je še omenila uredni-
ca brošure. Na predstavitvi so 
sodelovali še vodja enote Grad 
Rajhenburg dr. Helena Rož-
man, kustos Galerije Božidar 
Jakac Goran Milovanović, di-

rektor Kozjanskega parka mag. 
Hrvoje T. Oršanić in direkto-
rica KŠTM Sevnica Mojca Per-
novšek. Rožmanova je pouda-
rila, da so bili veseli pobude po 
vzpostavitvi neformalne zveze 
gradov na območju Posavja. 
Najavila je tudi t. i. rajhenbur-
ški dan penin in sirov, ki bo 2. 
aprila. Milovanović je dodal, da 
bodo sodelovanje nadgradili s 
skupnimi vsebinami, ki bodo 
tudi njim olajšale pot do obi-
skovalcev, ki so v zadnjih le-
tih v upadanju, predvsem kar 
se tiče individualnih obisko-
valcev. Oršanić je omenil no-
vost na gradu Podsreda - info 
center Kozjanskega parka, ki 
so ga lani ustvarili z lastnimi 
sredstvi, in dejal, da se število 
obiska po prenovi gradu pove-
čuje ter da se bodo letos poleti 
na gradu srečali člani družine 
von Windischgrätz in ob tem 
pripravili tudi stalno razstavo 
o zgodovini te družine. Beseda 
je tekla tudi o pišeškem gradu, 
ki je tik pred koncem obnove, 
vendar se pojavlja problem, da 
ni v njem predvidene še nobe-
ne vsebine, kar po Oršaniće-
vem mnenju pomeni ponov-
no propadanje gradu, čeprav 
so bila sredstva obnove kar 
zajetna. Pernovškova pa je po-
vedala, da lahko na ta način vsi 
skupaj ustvarijo kulturno-turi-
stično zanimiv produkt. Dobra 
plat povezovanja je po njenem 
tudi ta, da se dobre prakse še 
razširijo in lahko naredijo še 
kakšno večjo zgodbo iz tega, 
pomembno pa je tudi, da Po-
savje postane prepoznavno 
tudi po gradovih.

 Rok Retelj

Predstavniki upravljalcev petih historičnih stavb, predsta-
vljenih v brošuri Gradovi Posavja

SEVNICA - 28. januarja se je v sevniški knjižnici odvijalo 3. obmo-
čno srečanje literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev občine Sevnica 
pod skupnim imenom »Škrjanček poje, žvrgoli ...«, ki ga je vodi-
la pedagoginja, pesnica in pisateljica mag. Ana Porenta. Z ude-
leženkami in udeleženci srečanja je najprej v literarni delavnici 
spregovorila o vsebini njihovih pesniških in proznih del ter jim 
nato za uspešno nadaljevanje literarne poti dala še nekaj praktič-
nih in strokovnih nasvetov. Literarni delavnici je sledil še literarni 
večer, v katerem so se predstavili ljubitelji in ljubiteljice poetične 
besede - Zdenka Andolšek, Marija Bajt, Jože Žnidarič, Zdrav-
ka Brečko, Gabrijela Kolar, Berta Logar, Rudi Stopar, Tanja 
Košar, Eva Keber, Tanja Mencin in Anica Perme.

Po nastopu, ki so ga z glasbenim programom lepo dopolnili člani 
pevske skupine Florjan PGD Sevnica ter ljudski godec Janez Ko-
šar, sta se udeleženkam in udeležencema ter strokovni spremlje-
valki zahvalili za prijeten in ustvarjalen dogodek vodja sevniške 
izpostave JSKD Katja Pibernik ter direktorica Knjižnice Sevni-
ca Anita Šiško. Zbrana dela sodelujočih bodo objavljena v zbirki 
»Škrjanček poje, žvrgoli … 2016«.  S. R., foto: K. P.

Škrjanček je ponovno zažvrgolel

Na domoznanskem oddelku sevniške knjižnice je potekalo 
3. območno srečanje literarnih ustvarjalcev občine Sevnica.  
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V Sloveniji je ogromno težav in izzivov. 
Državni zbor je poleg vlade, ministrov 
in lokalnih skupnosti glavni generator 
sprememb. A spet se je zgodilo, da je opo-
zicija (predvsem SDS in NSi) »zapolni-
la« skoraj polovico časa januarske seje 
DZ. Če ne bi SDS predlagal Priporočila v 
zvezi s predlogom Zakona o zdravstve-
ni dejavnosti (6 ur razprave) in NSi pre-

dloga spremembe Zakona o prispevkih za socialno varnost (5 
ur razprave), bi sejo končali v dveh dneh. Od obljub o reformah 
na vseh področjih je še vedno glavno vodilo te vlade razmišlja-
nje in preračunavanje. Pa še to potem rodi čudne in neusklaje-
ne predloge zakonov. 

Tako smo imeli tokrat na klopeh novelo Zakona o medijih, kjer 
smo govorili o kvotah slovenske glasbe in možnosti cenzure me-
dijev, ter »nesrečno« reševanje državnih gozdov z Zakonom o 
gospodarjenju z gozdovi v lasti države.

Gre za zakon, kjer se je videlo, da je vlada – predvsem stranki SD 
in SMC – neenotna. Tako so bile razprave na odboru za kmetij-
stvo in na plenarni seji DZ videti kot licitacija branjevk in prepi-
ranje, čigav krompir bo boljši. Plačali pa ga bodo(mo) itak dru-
gi – državljani. S 1. 7. 2016 potečejo 20-letne koncesije na tem 
področju. V praksi je bilo tudi marsikaj narobe. A to ne pome-
ni, da je sistem potrebno 'ad hoc' sesuti in izumljati nekaj nove-
ga, nepreverjenega. Potrdilo se je, da vlada Mira Cerarja z usta-
navljanjem novega državnega gozdarskega podjetja ne spoštuje 
niti lastne koalicijske pogodbe. Tam piše, da si bodo prizadevali 
za morebitno preoblikovanje sklada kmetijskih zemljišč in goz-
dov v enovito državno podjetje. A veleumi so se raje odločili za 
ustanovitev povsem nove družbe, za katero ni jasno niti to, kje 
bo njen sedež, kaj bo počela, koliko ljudi bo zaposlovala, kdo bo 
poslej delal v državnih gozdovih in kam bo šel les iz njih. Vlada 
in koalicijska večina pa so si za ta skok v neznan teren privošči-
li še začetni kapital v znesku 20 mio evrov in še državno poro-
štvo (nedovoljena državna pomoč?) v višini 20 mio evrov. Tako 
so se poslanci koalicije glede na kraj prebivanja kregali, kje naj 
bo sedež podjetja, glede na strankarsko pripadnost pa ali naj 
bo glavna Vlada RS (predlog SD) ali Slovenski državni holding 
(predlog SMC). Vsebina zakona, reševanje lesno-gozdarske veri-
ge? Ah, kaj bi to. Sam sem pripomnil, da bo glede na vse razprti-
je in odprta vprašanja slovenski les prej izvožen v tujino (na ža-
lost!), kot pa bo to podjetje sploh zaživelo. Na srečo je državnih 
gozdov le slabih 20 %. Če bi bilo državnih gozdov več, bi bil boj 
koalicijskih strank še hujši – in pohlep po milijonih še bolj bru-
talen. Ker večina dovoli – in ker prevladuje logika, da bo drža-
va dala poroštvo za to idejo (nesmisel). 

Po mojem mnenju bi bila rešitev dokaj enostavna. V Sloveniji 
imamo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, ki mu je potrebno 
dati več dela ali pa ukiniti, imamo stroko – Zavod za gozdove in 
imamo prakso (ponekod sicer ponesrečeno) v obliki koncesio-
narjev – gozdna gospodarstva. Zato bi lahko le spremenili Zakon 
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS in Zakon o gozdovih. 
Odslovili bi slabe koncesionarje, ki zasledujejo le načelo maksi-
malnega dobička in kršijo zakone, ter na drugi strani pridobili 
kakšne nove (predvsem lokalne) koncesionarje, ki so pripravlje-
ni delati pošteno in plačati višjo koncesijsko dajatev. A mi usta-
navljamo novo podjetje, ki želi svojo (strankarsko?) stroko, novo 
mehanizacijo, nove (strankarske) zaposlitve. In državni denar. 
 
Zakon tudi ne ponuja strategije razvoja gozdarstva, kar bi mo-
ral biti eden ključnih momentov, ne ponuja poenostavljanja 
opravljanja gospodarjenja z gozdovi in ne združuje številnih 
ustanov na tem področju, ampak v pravni red vnaša nov pravni 
subjekt. Poslovni načrt je še ena neznanka tega podjetja. Zgre-
šeno je tudi dejstvo, da je namen zakona povečanje deleža dr-
žavnih gozdov in ne zmanjševanje. Še več, predlog zakona ne po-
nuja rešitve za nemoteno oskrbo slovenske lesno predelovalne 
industrije. Po mojem mnenju bo od 1. 7. 2016 delo v gozdovih v 
lasti države zastalo. Sedanji deležniki bodo »odstavljeni«, pod-
jetje pa še ne bo zaživelo. Zato je ta zakon popolnoma zgrešena 
pot reševanja slovenske gozdno-lesne industrije.

Čigav vrtiček bodo državni 
gozdovi?

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

Begunska in migrantska kri-
za je stalnica političnih pogo-
vorov že zadnjih šest mesecev. 
Najprej se je govorilo o toku mi-
grantov preko Mediterana, kas-
neje še preko Balkana. Zatem 
se je pojavila še tema teroriz-
ma. Na plenarnem zasedanju je 
bila glavna naloga implemen-
tacija ukrepov, ki so se dodaja-
li iz meseca v mesec: »Ključna 
odločitev je šla v smeri, kako 
begunski val poskušati zausta-
viti na turško-grški meji,« pravi 
Bogovič in doda, da je izjemno 
pomemben dogovor s Turčijo 
pri obvladovanju dveh milijo-
nov beguncev na njihovih tleh 
ter obvladovanju še drugih mi-
lijonov ljudi v Jordaniji in Liba-
nonu. Pomembna je tudi okre-
pitev zunanje schengenske 
meje v Grčiji, pri varovanju ka-
tere naj bi pomagale tudi dru-
ge države članice.

Evropa pa se že sooča z novo 
težavo vračanja beguncev v 

Bogovič: Ključni so dogovori
STRASBOURG – V Evropskem parlamentu v Strasbourgu v Franciji je od 18. do 21. januarja potekalo prvo 
letošnje plenarno zasedanje. Ena od tem, izjemno pomembna tudi za Slovenijo in našo regijo, je bila be-
gunska in migrantska kriza. Med opoldanskim odmorom smo se o tem pogovarjali s slovenskim poslan-
cem Francem Bogovičem.

varne države, kot so Srbija, 
Kosovo in Albanija. Slovenija 
bi tako lahko postala stičišče 
dveh tokov, zato je izjemne-
ga pomena, da se bomo znali 
dogovoriti z ostalimi država-
mi: »Mislim, da je za Slovenijo 
v tem primeru predvsem po-
membno, da se bomo znali 
dogovoriti za neko usklajeno 

politiko z Avstrijci in Nemci. 
Zagotovo pa je potreben dogo-
vor na celotni balkanski poti, 
se pravi od Grčije, Makedonije, 
Srbije, Hrvaške pa vse do seve-
ra, do Danske, Švedske,« oce-
njuje Bogovič.

Ob tem še dodaja, da bi se mo-
rala slovenska vlada pri dogo-

varjanju in sprejemanju ukre-
pov in odločitev zgledovati po 
Evropskem parlamentu: »Tri-
alog med komisijo, parlamen-
tom in svetom je zelo aktiven. 
Ko vlečem paralelo z razme-
rami doma, lahko mirno re-
čem, da je tu odnos dosti bolj 
spoštljiv, vsaka od teh inštitu-
cij pa ima svoje mesto. Doma 
imamo velikokrat občutek, da 
si vlada le pokori parlamentar-
no večino, zadeva pa je največ-
krat zaključena že med dogo-
vorom treh ali štirih ljudi na 
koalicijskem vrhu.«

Zadnji dan zasedanja je Bogo-
vič govoril v Evropskem parla-
mentu na temo Povečana tero-
ristična ogroženost in pri tem 
poudaril, da terorizem nima 
meja, zato je treba zagotovi-
ti popolno sodelovanje var-
nostnih služb, predvsem pa 
odpraviti vzroke za razmah 
terorizma.
 Andreja Novoselič

Bogovič s sodelavko Posavskega obzornika pred veliko dvo-
rano EP (foto: Silvester Mavsar)

Gostujoča razstava o nekda-
njem rimskem mestu bo na 
ogled še vse do 5. junija, vse 
od njene otvoritve pa v mu-
zeju izvajajo na tematiko na-
vezujoče aktivnosti, kot so de-
lavnice in predavanja. Tako je 
lepemu številu zbranih o pre-
teklosti drnovskega polja v ja-
nuarja predaval domačin z 
Drnovega Jernej Rihter, ki je 
v minulem letu diplomiral iz 
arheologije na temo »Drnovo 
pri Krškem: retrogradna ana-
liza katastra, ustno izročilo, ar-
heološka topografija«. Kot ar-
heolog, asistent raziskovalec 
je zaposlen na Arheološkem 
inštitutu Znanstveno-razisko-
valnega centra Slovenske aka-
demije znanosti in umetnosti 
v Ljubljani, hkrati pa že prip-
ravlja doktorat na temo »Farna 
cerkev v Kranju«. Zase pravi, 
da se nikoli ni soočil z dile-
mo izbora študija in poklica, 
saj je odraščal na ravnici Kr-

Govorica drnovskega polja
KRŠKO - V sklopu spremljajočih prireditev gostujoče razstave Posavskega muzeja Brežice »Neviodunum, 
rimsko mesto ob Savi« v Mestnem muzeju Krško, ki je bila odprta 2. junija lani, je 19. januarja na temo Go-
vorica drnovskega polja predaval arheolog Jernej Rihter.

škega polja, ki je neprekinjeno 
poseljena od prazgodovine do 
današnjih dni in kjer se je že v 
zgodnjih otroških letih navdu-
šil nad arheološkimi ostalina-
mi in potekajočimi raziskava-
mi na tem območju. 

Rihter se je s predavanjem le-
pemu številu zbranih v muze-
ju, največ jih je bilo domačinov 
z drnovskega območja, osre-
dotočil na razvoj drnovske-
ga polja s pomočjo analize 
starega zemljiškega katastra, 
ustnega izročila, arheološke 
topografije in mitične pokra-
jine, ki so jo skozi stoletja ob-
likovali ljudje s svojimi mitič-
nimi predstavami, s pomočjo 
katerih so želeli razumeti in 
obvladati sile narave. Mednje 
sodijo denimo tudi čarovnice 
na tem območju, ki so jih ljud-
je videvali v obliki letečih lučk 
v temi, shajališče pa naj bi ime-
le v stari savski strugi, kjer so 

našli ostanke pristana, njihovo 
navzočnost in »škodoželjnost« 
pa naj bi potrjevale tudi kos-
ti ali kepe loja z lasmi, zako-
pane na raznih mestih, kar naj 
bi predstavljalo urok za sla-
bo letino ipd. Sicer pa je pre-
davatelj v večji meri v svojem 
predavanju, izhajajoč iz razi-

skovanj in dognanj, predstavil 
vaške predele in poljske povr-
šine, ki sicer niso bile oblikova-
ne istočasno, a so zavedene v 
franciscejskem katastru iz leta 
1824. Pri tem se je osredoto-
čil na sedem predelov z najsta-
rejšimi zemljiškimi skupinami: 
Pasje polje, Fara (z Goričko), 
Cesta, Gruble, Kot (vzhodni in 
zahodni del) ter Jama. 

16. tega meseca se bo v 
Mestnem muzeju zvrstilo še 
eno predavanje, in sicer dr. 
Milana Lovenjaka, antičnega 
zgodovinarja, vodje Osrednje 
humanistične knjižnice Filo-
zofske fakultete in znanstve-
nega sodelavca za področje 
epigrafike. Na slednje podro-
čje, in sicer napise, vklesane, 
vtisnjene, napisane na različ-
ne trdne materiale, se bo nana-
šalo tudi njegovo predavanje.

 Bojana Mavsar

Jernej Rihter je ob Zdenki 
Horvat in Ljudmili Šribar tu-
di soavtor knjige Velika in Go-
renja vas, Leskovec pri Kr-
škem, izdane leta 2014.

OBISKALI DRŽAVNI ZBOR - 
Zveza prijateljev mladine Kr-
ško je 22. januarja organi-
zirala obisk mladih iz občin 
Krško in Kostanjevica na Kr-
ki v Državnem zboru. Sprejel 
in nagovoril jih je predsednik 
DZ dr. Milan Brglez ter se zah-
valil ZPM Krško, ki že 22 let 
organizira obiske in spod-
buja interes mladih za aktiv-
no državljanstvo. Marij Geč 
iz službe DZ za odnose z jav-
nostmi je mladim razkazal 
parlament vključno s fresko 
v avli, ki prikazuje zgodovino 
naše države. Vir: ZPM Krško

V naslednji številki,  ki bo izšla 18. februarja ,
 bomo pripravili  tradicionalne 

tematske strani "Zdravi in vitalni".
Vabljeni k sodelovanju!

Več informacij  na:  
07 49 05 780 in marketing@posavje.info
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- proizvodnja in montaža nerjavnih dimnikov
- sanacija in popravilo obstoječih dimniških tuljav
- novogradnja zidanih ali kovinskih trislojnih dimnikov
- montaža in prodaja kaminskih peči

40 let tradicije

PRIREDITVE ob 9. februarju, 
prazniku KS SENOVO

GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZDRAVNIK PO SILI 
(J. B. MOLIERE – T. PARTLJIČ), KOMEDIJA

• četrtek, 4. februar, ob 19.30 uri PREMIERA in sobota, 6. 
februar 2016, ob 19. uri REPRIZA; v kulturni dvorani Doma 
XIV. divizije Senovo; prireditelja: Gledališka skupina DKD 
Svoboda Senovo in KS Senovo

DAN ODPRTIH VRAT NA STRELIŠČU V ZAKLU
• sobota, 6. februar, ob 10. uri; prireditelja: Društvo za 

praktično streljanje Senovo in KS Senovo

POHOD PO POTEH XIV. DIVIZIJE 
BOHOR - ZABUKOVJE - GRAČNICA 

• sobota, 6. februar, ob 15. uri; zbirno mesto pri pisarni TD 
Senovo; informacije na tel. št. 031 866 831 (Anton Petrovič); 
prireditelji: TD Senovo, KO ZZB Senovo in KS Senovo

MEMORIALNI HITROPOTEZNI ŠAHOVSKI TURNIR 
V SPOMIN ANDREJU STRNADU

• nedelja, 7. februar, ob 9. uri v prostorih Gostilne Senica; 
prireditelja: DU Senovo in KS Senovo

MALI KAMEN OPEN 2016 - TURNIR V NAMIZNEM TENISU 
V MOŠKI IN ŽENSKI KATEGORIJI

• nedelja, 7. februar, ob 9. uri v športni dvorani Doma XIV. divizije 
Senovo; informacije in prijave drustvo.kamencek@gmail.com 
ali na tel. 041 970 196; prireditelja: Društvo Kamenček in KS 
Senovo

POHOD PO POTEH XIV. DIVIZIJE SENOVO – BOHOR 
• ponedeljek, 8. februar, ob 8. uri; zbirno mesto pri spominskem 

obeležju XIV. divizije (ZD Senovo); prireditelji: TD Senovo, KO 
ZZB Senovo in KS Senovo

TRADICIONALNI HUMANITARNI TURNIR 
V MALEM NOGOMETU 

• sobota, 13. februar, ob 9. uri v športni dvorani Doma XIV. 
divizije Senovo; prireditelja: ŠD NK Senovo in KS Senovo

VALENTINOV POHOD KOZJE - BOHOR 
• sobota, 13. februar, ob 8. uri; zbirno mesto na avtobusnem 

obračališču Senovo – pri OMV; prijave do 11. 2. 2016 pri 
PD Bohor Senovo na tel. št. 041 901 308 ali 051 725 412; 
prireditelja: PD Bohor Senovo in KS Senovo

Svet KS Senovo

PROSLAVA OB PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOVO 
IN SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

• petek, 12. februar, ob 18. uri v kulturni dvorani Doma XIV. 
divizije Senovo; slavnostna govornica: varuhinja človekovih 
pravic Vlasta Nussdorfer; podelitev priznanj KS Senovo; kulturni 
program: DKD Svoboda Senovo, MePZ DU Senovo in Osnovna 
šola XIV. divizije Senovo 

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

Kot je dejala predsednica DIS 
1941-1945 prof. Ivica Žnidar-
šič, gre za razstavo, ki sodi v 
sklop nastajajočega evropske-
ga muzeja o fašističnem in na-
cističnem nasilju, za vzposta-
vitev katerega si v društvu 
prizadevajo vse od prvega 
evropskega kongresa izgnan-
cev in beguncev, žrtev fašiz-
ma in nacizma, ki je potekal 
leta 2009 v Ljubljani. Gradi-
vo za pričujočo razstavo je 
zbrala prof. Žnidaršič, pri če-
mer so ji pomagali tudi neka-
teri člani Mednarodnega od-
bora izgnancev in beguncev, 
ob razstavljenem gradivu na 
rajhenburškem gradu pa se 
veliko dokumentacije o raz-
stavi ter gradiva nahaja tudi v 
Informacijskem centru DIS v 
Ljubljani. Razstava je bila od-
prta na dan pred svetovnim 
dnevom spomina na žrtve ho-
lokavsta, ki ga v Evropi obele-
žujemo 27. januarja, na dan, 
ko so leta 1945 sovjetski vo-
jaki ugasnili peči v koncentra-
cijskem taborišču Auschwitz. 
Razstava o fašističnem in naci-
stičnem nasilju nad slovanski-
mi narodi obsega 20 panojev, 
publikacije pa so razstavljene 
v devetih vitrinah.

FAŠIZEM IN NACIZEM NISTA 
IZKORENINJENA

Žal pa se, je dejala Žnidaršiče-
va, po svetu še vedno omenja 
zgolj genocid nad Judi, Romi in 
Sinti, še vedno premalo pa ge-
nocid nad drugimi slovanskimi 
narodi. Kot je med drugim raz-
vidno iz razstave, je Češko leta 
1938 ob izbruhu vojne zapus-
tilo ali bilo izgnanih 230.000 
čeških državljanov, umrlo jih 
je 340.000, od tega zaradi 
svoje slovanske rasne pripa-
dnosti 220.000. Na poljskem 
ozemlju je okupator ustano-
vil 3.690 taborišč, agresor pa 
je deportiral prek 3,2 milijona 
oseb, skupno pa je Poljska med 
vojno izgubila več kot 6 mili-
jonov državljanov. Na ozem-
lju nekdanje Sovjetske zveze 

Razstava o nasilju nad Slovani
BRESTANICA - 26. januarja je krški župan mag. Miran Stanko na gradu Rajhenburg odprl razstavo Društva 
izgnancev Slovenije (DIS) o fašističnem in nacističnem nasilju nad slovanskimi in drugimi narodi med leti 
1920 in 1945. V DIS letos obeležujejo 25 let delovanja, živi pa še dobrih 15 odstotkov nekdanjih izgnancev.

je okupacija trajala 1418 dni, 
v tem obdobju pa je bilo us-
mrčenih 26,6 milijona oseb, 
od tega 13,7 milijona civilnih 
oseb, več kot 2 milijona pa jih 
je umrlo v izgnanstvu v Nem-
čiji. Med okupacijo Belorusije 
je umrlo več kot 2,5 milijona 
prebivalcev ali vsak tretji Be-
lorus, glavno mesto Minsk pa 
je bilo tretje najbolj porušeno 
mesto v Evropi. Med 33 me-
secev dolgo okupacijo Ukraji-
ne je nemški okupator ustre-
lil ali izmučil do smrti več kot 
236.000 civilistov, v obdobju 
let 1941-1945 pa je bilo v oku-
patorjevih taboriščih mučenih 
in umorjenih več kot 8 milijo-
nov Ukrajincev. Iz Slovaške je 
bilo deportiranih 109.000 lju-
di, usmrčenih pa 10.000 oseb. 
Po okupaciji nekdanje Jugo-
slavije je bila Srbija pod ra-
znimi okupatorji, najtežji uso-
di pa je bil izpostavljen srbski 
narod v Neodvisni državi Hr-
vaški (NDH) ter Bosni in Her-
cegovini. Kmalu po razglasi-
tvi NDH je bilo ustanovljenih 
več taborišč, med njimi pa je 
bil največji Jesenovac. V letih 
1941-1945 je bilo v Paveliće-
vi NDH ubitih in umorjenih 
74.762 otrok. 23.504 otroci s 
tega območja so bili ubiti ali na 
drug način umorjeni po nem-
ških in italijanskih taboriščih, 

od tega 19.432 otrok interni-
rancev v taborišču Jesenovac. 
Kraljevino Jugoslavijo je Nem-
čija zlomila v 12-dnevni vojni. 
Iz avstrijske Koroške je bilo 14. 
4. 1942 izgnanih 1.075 Sloven-
cev, od tega več kot polovica 
otrok. Zaradi nacističnega pre-
ganjanja je izgubilo življenje 
več kot 550 koroških Slovenk 
in Slovencev. Izgon Slovencev 
iz Julijske krajine se je pričel že 
leta 1922, med obema vojna-
ma pa je bilo iz domov prisilno 
izgnanih 100.000 Slovencev, 
od tega okoli 70.000 v Kralje-
vino Srbov, Hrvatov in Sloven-
cev. Velik zločin je bil tudi iz-
gon več kot 35.000 Slovencev 
v 32 italijanskih koncentracij-
skih taborišč, med njimi je bil 
največji Rab. 

Žnidaršičeva je v govoru opo-
zorila, da fašizem in nacizem 
nista bila izkoreninjena in da 
se ponovno pojavljata v več-
jem razmahu, pri čemer je za-
skrbljujoče, da se je evropska 
komisija v Generalni skupšči-
ni Združenih narodov novem-
bra 2014, pri tem pa na žalost 
tudi Slovenija, vzdržala pri gla-
sovanju o resoluciji »Boj proti 
poveličevanju nacizma in dru-
gih sodobnih oblik rasizma«, 
zaradi česar v DIS menijo, da 
je prikazovanje grozodejstev 
fašizma in nacizma toliko bolj 
pomembno. Tudi zaradi tega, 
ker se genocida nad sloven-
skim in drugimi slovanskimi 
narodi še vedno ne omenja 
in priznava v sklopu holoka-
vsta in ob obeleževanju temu 
namenjenega mednarodnega 
dneva (27. januar) kakor tudi 

ne ob dnevu spomina na žrtve 
totalitarizmov (23. avgust).

STATUS RAZSTAVE IN 
EVROPSKEGA MUZEJA ŠE 
NEDOREČENA

Ne glede na to, da je pričujoča 
razstava na ogled, pa njeno tra-
janje še ni dorečeno. Kajti gre 
za razstavo, ki so jo pripravi-
li izključno v DIS 1941-1945 
preko povezovanja z Medna-
rodnim odborom izgnancev, 
a brez sodelovanja z Muzejem 
novejše zgodovine Slovenije, 
ki je na gradu kot najemnik 
prostorov vzpostavil dve veli-
ki stalni razstavi, in sicer o tra-
pistih in v letu 2014 o sloven-
skih izgnancih, ki predstavlja 
izgon Slovencev v času 2. sv. 
vojne in se v pretežnem delu 
navezuje na zbirno taborišče 
za izgon Slovencev v nekdanjih 
hlevih pri gradu Rajhenburg, s 
čimer se neločljivo navezuje 
tudi na krajevno in pokrajin-
sko polpreteklo zgodovino. S 
tem, nam je povedala kustosi-
nja in vodja brestaniške eno-
te Muzeja novejše zgodovine 
Irena Fürst, da v letošnjem 
letu načrtujejo tudi otvoritev 
razstave o zaporih oz. t. i. ka-
zensko poboljševalnem domu 
za politične zapornice na gra-
du (1948-1956). In četudi je 
grajsko poslopje videti veli-
ko, se že soočajo s prostor-
sko stisko z razstavnimi pro-
stori, tovrstna institucija, kot 
je evropski muzej, za katere-
ga se zaenkrat niti ne ve, kdo 
mu tovrsten status podeljuje, 
pa bi morala biti samostojna 
institucija. Zato je odločitev o 
umestitvi navedene razstave o 
fašističnem in nacističnem na-
silju nad slovanskimi in drugi-
mi narodi v prvi vrsti odločitev 
lastnika gradu - to je Obči-
ne Krško, ki pa si je zadala ob 
prevzemu in obnovi gradu cilj, 
da bo grad širšega kulturnega 
prireditvenega pomena, s pou-
darkom na predstavitvi bogate 
krajevne in lokalne zgodovine. 
Po drugi strani pa utegne tok-
ratna razstava DIS, meni Für-
stova, pritegniti veliko obisko-
valcev iz tujine, kar bo verjetno 
pokazal čas, saj razstave, ki bi 
na enem mestu prikazovala fa-
šistični in nacistični teror nad 
drugimi evropskimi narodi, v 
Evropi ni. 
 Bojana Mavsar

Otvoritve razstave se je udeležilo prek 100 članov krajevnih 
odborov DIS, spredaj (z leve): krški župan mag. Miran Stanko, 
predsednica DIS 1941-1945 Ivica Žnidaršič ter konzul velepo-
slaništva Republike Poljske v Sloveniji Rafał Budyta. 

Društvo izgnancev Slovenije (DIS) 1941-1945 je bilo ustanov-
ljeno na gradu Rajhenburg 9. junija 1991. V sklopu DIS deluje 
po Sloveniji 85 krajevnih odborov, vanje pa je včlanjenih oko-
li 9.000 nekdanjih izgnancev, prisilnih delavcev in beguncev. 
Od 63.000 izgnanih Slovencev in 17.000 pobeglih pred izgo-
nov med drugo svetovno vojno je danes živih še okoli 10.700, 
povprečna starost pa znaša 79 let. 

KOSTANJEVICA NA KRKI - Za danes, 4. februarja, je po neuspe-
lem decembrskem sklicu ponovno sklicana 8. redna seja kosta-
njeviškega občinskega sveta. Na dnevnem redu je med drugim 
ponovno glasovanje o s strani župana zadržanih sklepih v zvezi 
s t. i. telefonijo, ki so bili sprejeti na oktobrski 7. redni seji, v na-
daljevanju pa tudi predlog proračuna za letošnje leto.  P. P.

Potrjevali bodo proračuna
BREŽICE - Občinski svet občine Brežice se bo 11. februarja ses-
tal na 10. redni seji, na kateri bo med drugim drugič obravnaval 
in najverjetneje tudi sprejel občinska proračuna za letošnje in 
naslednje leto. Na dnevnem redu bo ponovno tudi točka o dolo-
čitvi cen programov predšolske vzgoje, ki jo je na zadnji seji žu-
pan prekinil, saj je svetniška skupina SMC predlagala amandma, 
ki pa po županovem mnenju ni bil še dokončno usklajen z ob-
činsko upravo, kar je predlagatelje amandmaja čudilo, saj so se 
po njihovem zatrjevanju z občino vse dogovorili. Svetniki bodo 
prisluhnili tudi poročilu o delu Nadzornega odbora Občine Bre-
žice za leto 2015 ter predlogu plana dela in finančnem načrtu za 
2016.  R. R.

Ponovni sklic 8. redne seje
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SEVNICA - V sevniški kulturni dvorani se je 19. januarja odvijal 
tradicionalni planinski večer - tudi tokrat z zanimivim gostom in 
kulturnim programom. Prireditev so z nastopom obogatili člani 
sevniške planinske pevske skupine Encijan, s kratko gledališko 
predstavo »Čebelica in potepuh« gledališki krožek OŠ Boštanj in 
osrednji gost - Radovan Skubic Hilarij. Slednji je v pogovoru z 
gozdarjem in naravovarstvenikom Jožetom Prahom predstavil 
načrt 2200 kilometrov dolge poti, ki jo namerava  prehoditi v 36 
dneh. »Točno ob dvanajsti uri se bom 25. junija, na dan držav-
nosti, podal z vrha Triglava. Računam, da bom 30. julija na vrhu 
2764 metrov visokega Koraba v Makedoniji,« je dejal pohodnik, 
ki se bo med potjo srečal tudi s presedniki vlad nekdanjih jugo-
slovankih republik ter jim predal posebno sporočilo za ohrani-
tev Zemlje kot zelenega planeta.
S planinskim večerom, ki ga je povezoval Ciril Dolinšek, so se 
zaključile tudi planinske urice PD Lisca Sevnica, ki so se začele v 
lanskem novembru v Planinskem zavetišču Pod Svetim Rokom, 
v preddverju kulturne dvorane pa je razstavo z izborom foto-
grafij s planinskih pohodov v letu 2015 pripravil Vinko Šeško.
  S. R.

Planinski večer s Hilarijem

Tradicionalni planinski večer PD Lisca Sevnica so s pevskim 
nastop popestrili člani pevske skupine Encijan.

SEVNICA - 19. januarja so se sevniške članice Društva za prepre-
čevanje osteoporoze Posavje v Zdravstvenem domu Sevnica sez-
nanile in preizkusile v temeljnem postopku oživljanja s prikazom 
pravilne uporabe defibrilatorja. »Delavnice, ki jo je vodila dipl. 
m. s. Violeta Bahat Kmetič in je trajala 90 minut, se je udeleži-
lo 25 članic, večina jih je tudi praktično sodelovala. Vprašanj je 
bilo veliko in še več poučnih in strokovnih odgovorov, nasvetov. 
Želimo si, da ne bi bilo potrebno nikoli nuditi prve pomoči, am-
pak nikoli ne veš, zato smo me pripravljene na to,« je sporočila 
predsednica sevniške skupine 'osteoporoznic' Mira Lorenčič. 

 S. R., foto: N. Busar

Delavnica o postopkih oživljanja

V sevniškem zdravstvenem domu so se 'osteoporoznice' sez-
nanjale s temeljnimi postopki oživljanja.

KTRC Radeče in Turistično društvo Radeče sta se letos odločila za 
skupni nastop na 27. mednarodnem sejmu Natour Alpe-Adria, ki je 
potekal pod motom »Avantura natura«. Na najpomembnejšem tu-
rističnem dogodku v regiji Alpe-Jadran se je letos predstavilo več kot 
300 razstavljavcev iz 12 različnih držav, ki so se letos usmerili pred-
vsem v zeleni in aktivni turizem, saj sejma s tovrstno orientacijo v 
tem delu Evrope še ni. 

Bogato sejemsko in ob-
sejemsko dogajanje vsa-
ko leto obišče več kot 
15.000 obiskovalcev, 
zato sejem predstavlja 
pomembno izhodiščno 
točko na začetku sezo-
ne tudi za promocijo tu-
ristične ponudbe obči-
ne Radeče. Našemu že 
uveljavljenemu turistič-
nemu produktu Splavar-
jenje na Savi smo letos 
dodali tudi ponudbo ob-
novljene Hiše na Magol-
niku, ki predstavlja ide-
alne možnosti za razvoj 
zelenega turizma. Doga-
janje na našem razstav-

nem prostoru so pope-
strili naši ponudniki, ki 
so vključeni tako v tu-
ristično ponudbo ob-
čine kot tudi v kuli-
narično ponudbo na 
Radeški tržnici. Za raz-
vajanje zahtevnih bor-
bončic obiskovalcev 
sta poskrbeli Gostilna 
in pizzerija Oštirka ter 
kmetija Abram, mla-
do podjetje Maklu za 
udobje ob prebiranju 
naših programov, pod-
jetje Kozmetika Rainer 
je vabilo na ogled nji-
hove delavnice mil in 
krem v središču Radeč, 
precej zanimanja pa 
sta vzbudila tudi Etno-
loška zbirka Ključevšek 
in Kraljestvo Ostrovr-
harjev – Svibno. 

V okviru vseslovenske akcije »Slovenija hodi« je bil na sejmu pred-
stavljen tudi Posavski festival tematskih poti, v katerega sta vključe-
na Pohod po Učni poti Savus (2. junij) v organizaciji KTRC Radeče ter 
Pohod po Ostrovrharjevih vinskih goricah (11. junij), ki ga organizi-
ra Sekcija vinogradnikov Zagrad. Letos prvič pa smo med obiskoval-
ci zaznali tudi veliko zanimanje za kolesarjenje po dolini reke Sopo-
te, kar seveda vodi k novim razmišljanjem in idejam. 

Turistična ponudba občine Radeče na sejmu 
Natour Alpe-Adria

SEVNICA - 23. januarja so se sevniški čebelarji zbrali na zboru 
članic in članov, kjer so ugotovili, da jih je kljub razvpiti “mede-
ni aferi” vsako leto več, kar je spodbudno. Izvolili so tudi novo 
vodstvo. Več kot 80-člansko Čebelarsko društvo Sevnica bo vo-
dil mlad in prizadeven član, inženir agronomije Miha Metelko s 
Studenca, ki je med drugim izpostavil nujnost ureditve čebelar-
skega doma, večjega sodelovanja z drugimi društvi in instituci-
jami v regiji itd. Tajnik društva je postal univ. dipl. ing. kem. Aleš 
Staroveški, blagajničarka pa Silva Rak. 
Na zboru so podelili tudi odlikovanja Antona Janše III. stopn-
je dolgoletnima članoma društva - Mihi Bratcu in Stanetu Ag-
režu, za dobro opravljeno minulo delo pa so se zahvalili dose-
danjemu predsedniku Francu Zagorcu in blagajničarki Sonji 
Vidmar. Nov član čebelarskega društva je postal župan občine 
Sevnica Srečko Ocvirk, ki je na srečanju poudaril pomembnost 
oskrbe prebivalstva z ekološko in doma pridelano hrano ter za-
želel novemu vodstvu kar največ uspehov.  J. L./S. R.

Sevniško čebelarsko društvo 
z novim vodstvom

Na občnem zboru so podelili tudi priznanja.

Med gosti, ki sta jih v prosto-
rih večnamenskega doma v Za-
bukovju pozdravila predsednik 
tamkajšnje krajevne skupnos-
ti Jože Baumkirher ter župan 
Srečko Ocvirk, sta bila tudi 
škof celjske škofije dr. Stani-
slav Lipovšek in ravnatelj ško-
fijske gospodarske uprave Ško-
fije Novo mesto dr. Janez Gril. 
»Vsi smo povezani, vsi smo v 
službi skupnega blagra za naše 
ljudstvo; vsi smo v službi bož-
jega kraljestva vsak na svoj na-
čin,« je na srečanju med dru-
gim dejal škof dr. Lipovšek in 
dodal, da je papež Frančišek le-
tošnje leto razglasil za izredno 
sveto leto Božjega usmiljenja, 
medtem ko je dr. Gril pohvalil 
prizadevanja sevniške občine 
po ohranitvi stare kmečke hiše 
Alojza Grozdeta v Zgornjih Vo-
dalah pri Tržišču, ki je bil pred 
šestimi leti razglašen za blaže-
nega. »Srečanje lokalne civilne 
oblasti s predstavniki cerkve 
je pomembno, saj udejanjamo 

Delujejo za skupno dobro
ZABUKOVJE – 26. januarja je potekalo v krajevni skupnosti Zabukovje ponovoletno srečanje sevniške ob-
činske uprave in župana Srečka Ocvirka z duhovniki, ki delujejo v župnijah na območju občine Sevnica. 

skupne cilje za skupno dobro,« 
pa je dejal župan.
 
V cerkvi sv. Lenarta, ki stoji v 
središču vasi na malo višjem 
slemenu, je zbranim predstavil 
zgodovino sakralnega objekta 

župnik Vinko Štrucelj iz sev-
niške župnije, saj je ostalo Za-
bukovje pred približno letom 
dni brez svojega dušnega pas-
tirja. Ob tem se je Baumkirher 
pošalil: »Če smo ostali brez 
stalnega duhovnika, so nam 

ostale vsaj kuharice.« Za manj-
šo pogostitev v večnamen-
skem domu so namreč pos-
krbele članice Aktiva kmečkih 
žena Zabukovje.  

Nadaljevanje srečanja se je 
nato odvijalo na Turistični 
kmetiji Grobelnik v Podvrhu, 
v kraju, ki sodi v KS Zabukov-
je. Tukaj je župan spregovoril o 
bodočih načrtih razvoja in pri 
tem poudaril, da prihaja čas, v 
katerem bo več sredstev na-
menjenih za razvojne progra-
me na področju družbenih de-
javnosti ter skrbi za starejše. 
»Upamo, da se bo v letu 2016 
odprlo več možnosti za črpa-
nje evropskih sredstev. Želimo 
več investirati v razvojne pro-
grame, ljudi, zaposlitev, kar pa 
je mogoče le v povezavi z go-
spodarstvom,« je nizal misli 
Ocvirk in dodal, da želi Občina 
Sevnica ustvariti tudi »konku-
rečno okolje za bivanje«. 
 Smilja Radi

Med udeleženci ponovolettnega srečanja z duhovniki so bili 
tudi (od leve proti desni): škof celjske škofije dr. Stanislav Li-
povšek, sevniški župan Srečko Ocvirk, ravnatelj škofijske go-
spodarske uprave Škofije Novo mesto dr. Janez Gril, direktor 
sevniške občinske uprave Zvone Košmerl in predsednik KS Za-
bukovje Jože Baumkirher. 
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BIZELJSKO - »V poplavi vseh 
mogočih novodobnih prazno-
vanj Slovenci spet odkrivamo 
naše domače običaje. Eden takih 
je začetek rezi vinske trte na god 
sv. Vincenca. Naši predniki so ži-
veli z naravo, jo opazovali, pred-
vsem pa so jo spoštovali. Nadvse 
so spoštovali vinsko trto. Sadi-
li so jo na najbolj sončne lege, ji 
darovali največ delovnih ur in ji 
v času po trgatvi pustili obdob-
je počitka. V vinograde so se po-
dali po zimskem sončnem obra-
tu, ko se dnevi pričnejo daljšati,« 
je povedala Milena Rožman 
zbranim ob blagoslovu vinske 
trte, ki se vsako leto odvije pri 
farni cerkvi sv. Lovrenca na Bi-

zeljskem. Po blagoslovu je domači župnik Vlado Leskovar po-
vabil k rezi prvih trt lansko in letošnjo vinsko kraljico Dorote-
jo Šekoranja in Leo Berkovič ter kmetico leta 2015 Leo Babič. 
Kako pomembno opravilo je rezatev, je Milena povedala s stav-
kom: »Zimska rez je umetnost, je podpis vinogradnika na vsa-
ki trti.« Vsem vinogradnikom je zaželela veliko zadovoljstva pri 
delu v vinogradu in dobro letino ter jih povabila k tradicionalne-
mu prigrizku, domačim klobasam ob kozarcu vina. Rez so s pe-
smijo popestrili Ljudski pevci Bizeljsko, za veselo vzdušje pa so 
poskrbeli Uroš, Robi in Gregor.  L. B.

KRŠKO - Na Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja so 25. janu-
arja podžupanja Ana Somrak, ravnateljica šole dr. Barba-
ra Smolej Fritz in učenec šole slavnostno predali v upora-
bo nov kombi, prilagojen za prevoz gibalno oviranih oseb. 
Sredstva za nakup vozila v višini 31.000 evrov je zagotovi-
la Občina Krško.

Kot je ob predaji vozila dejala ravnateljica dr. Barbara Smolej 
Fritz, so imeli še pred dvema desetletjema, ko so učenci šole 
koristili za pot v šolo in iz nje razpoložljive avtobusne prevo-
ze drugih šol in vrtcev, na šoli osem oddelkov z nižjim izobraz-
benim standardom in oddelek posebnega programa, na šoli pa 
tudi niso imeli gibalno oviranih učencev. Do danes so se potre-
be šolajočih zelo spremenile, saj imajo na šoli skupno okoli 70 
šolajočih, in sicer v štirih oddelkih učencev z nižjim izobrazbe-
nim standardom, šestih oddelkih s posebnim programom, šolo 
pa obiskuje tudi 12 učencev s težjo in težko motnjo v gibalnem 
razvoju. Po razpoložljivih podatkih, je še povedala ravnateljica, 
bo v prihodnjih letih šolski prag prestopilo še 11 gibalno ovira-
nih otrok, zato je tovrstno prevozno sredstvo vitalnega pomena 
za njihovo ustanovo, saj je prilagojeno za prevoz invalidnih oseb 
in bo služilo za varne prevoze otrok v šolo in iz nje, za obiskova-
nje pouka in drugih obšolskih aktivnosti izven šolskih prostorov 
pa tudi za izlete. Podžupanja Ana Somrak je ob tem dejala, da je 
realizirana investicija rezultat dobrega sodelovanja med občino 
ter šolo ter da naj z vozilom za zadovoljevanje potreb in v zado-
voljstvo otrok s posebnimi potrebami prevozijo čim več varnih 
kilometrov. Predajo vozila so s priložnostnim kulturnim progra-
mom popestrili učenci šole. B. M. 

Kot je na začetku povedala 
predsednica upravnega od-
bora šolskega sklada Tama-
ra Ogorevc, je glavni namen 
šolskega sklada pridobivanje 
sredstev s prostovoljnimi pri-
spevki donatorjev, zbiranjem 
starega papirja in prostovolj-
nih prispevkov na stojnicah 
ter organizacijo dobrodel-
nih prireditev. Šolski sklad ta 
sredstva namenja za nadstan-
dardne programe, šole v naravi 
in nakup nadstandardne opre-
me. Omenila je, da si že ne-
kaj časa prizadevajo nabaviti 
premični oder pa tudi digital-
no kamero. Šolski sklad vsako 
leto nagradi z izletom učence, 
ki dosežejo posebne uspehe na 
državni ravni, ter ne nazadnje 
pomaga tudi učencem in otro-
kom iz socialno šibkih družin. 
»Odkar šolski sklad deluje, smo 
s prostovoljnimi prispevki in 
zbiranjem odpadnega papirja 
zbrali dobrih 17.600 evrov, po-
rabili pa slabih 13.800. Ob za-

DOBOVA - OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova je 22. januarja v Kulturnem domu Dobova pripravila dobrodel-
no prireditev z naslovom »Skupaj zmoremo več« in dokazala, da ta rek še kako drži. Namen prireditve je bilo 
zbiranje prostovoljnih prispevkov za šolski sklad, namenjeni pa bodo sofinanciranju šol v naravi za učence.

ključku koledarskega leta smo 
v šolskem skladu nabrali dob-
rih 6000 evrov,« je še navedla 
Ogorevčeva in obenem star-
še povabila k sodelovanju pri 
akcijah šolskega sklada, saj se 
bojijo, da jim bo zmanjkalo de-
narja in ne bodo več mogli so-
financirati šol v naravi. Rav-
nateljica dobovske šole Ivana 
Baškovič je ob koncu nabi-

to polno dvorano razveseli-
la s podatkom, da so do kon-
ca prireditve s prostovoljnimi 
prispevki in na stojnicah zbra-
li 1236 evrov. Dejala je še, da 
so obenem na podjetja in usta-
nove poslali prošnjo za pomoč, 
ki so jo izkazali v različnih ob-
likah, tako je na račun šolske-
ga sklada prispelo še dodatnih 
1050 evrov. 

Ravnateljica se je Ogorevče-
vi zahvalila za vse dejavnosti, 
vodenje in koordinacijo, Nini 
Iskra za nemoten potek pri-
reditve in vezno besedilo, uči-
teljici glasbe Mateji Rožman 
za pripravo vseh nastopajočih 
ter mladima povezovalcema 
prireditve Timu Križaniću in 
Emi Kežman. V programu so 
s kombinacijo petja, plesa in 
igranja različnih inštrumentov 
nastopili vsi razredi centralne 
šole v Dobovi in podružnične 
v Kapelah, otroci vrtcev Najdi-
hojica in Sonček, povabilu za 
nastop pa so se odzvale tudi 
nekatere družine dobovskih 
učencev – Križanić, Vučaj-
nk, Kovačič, Petelinc, Furlan 
in Bogovič. Poseben dodatek 
zahvali za vse prispevke v šol-
ski sklad so povsem na kon-
cu dodale strokovne delavke 
šole, ki so se predstavile s pev-
sko točko. 

 R. Retelj

Nastopila je tudi družina Kovačič.

S kombijem bo prevoz otrok lažji

Obojestransko zadovoljstvo podžupanje in ravnateljice ob 
primopredaji ključev vozila

Vincencevo na Bizeljskem

Začetek rezi so pripravili pri 
farni cerkvi sv. Lovrenca.

BREŽICE - Brežiški pohodniki, sicer člani Planinskega društva 
Brežice, ki so se pred leti poimenovali „torkarji“, vodi pa jih Mar-
jan Rovan, so tudi letos že aktivni. Njihov dan je, kot pravijo, to-
rek, ko se jih zbere med 35 in 45 ter se podajo na okoliške vr-
hove, kot so Lisca, Bohor, Kum, Donačka, Begunjščica, pretežka 
tura pa jim niso niti Julijci niti Kamniške planine.  V svojem celo-
letnem programu izletov naredijo med 40 in 50 pohodov. Prvi v 
letošnjem letu je bil v snežnih razmerah, ko so hodili od Čateža 
ob Savi preko Mrzlave vasi na Šentvid. Drugi je potekal od Globo-
čic, Čedma, Izvira in nazaj na Globočice. 19. januarja pa se je 41 
pohodnikov odpravilo z Banove domačije v Artičah čez Mrzlak 
v Volčje ter naprej proti Sromljam. Temperature so bile v torko-
vem dopoldnevu precej pod ničlo, toda 4-urni pohod je bil čudo-
vit, čeprav je manjkala snežna odeja, kakor je povedal zapisova-
lec fotografskih utrinkov Meho Tokić, ki je še dodal, da so zadnji 
torek v januarju krenili še na Špiček.  
 M. Hrvatin

»Torkarji« se letno odpravijo
na do 50 pohodov 

„Torkarji“ na pohodu od Banove domačije do Sromelj  
(foto: M. Tokić)

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

SENOVO - 28. januarja so vrtec 
Najdihojca pri OŠ Jožeta Topori-
šiča Dobova, vrtec pri OŠ Seno-
vo in ZPM Krško pripravili peto 
menjavo Zelenega nahrbtnika z 
Zmajčkom Jurčkom v tem šol-
skem letu. V vrtcu Najdihojca v 
Dobovi je Zmajček Jurček bival 
od 7. do 28. januarja, otroci pa 
so skupaj z Zmajčkom Jurčkom 
spoznavali ekologijo. 28. janu-
arja so se otroci skupaj z vzgoji-
teljicami in Zmajčkom Jurčkom 
odpeljali v vrtec pri OŠ Senovo, 

kjer so jim otroci iz Dobove pripravili bogat plesni in pevski pro-
gram, ročno so izdelali tudi darila in glasbila za nastop, ki so jih 
po nastopu predali otrokom s Senovega, na koncu pa še Zmajčka 
Jurčka, ki jim je prinesel naloge, povezane z zdravo hrano. Tudi 
v vrtcu Senovo so za goste pripravili plesni nastop. Zmajček Jur-
ček bo na Senovem z otroki ustvarjal do 3. marca, nato pa se vra-
ča v brežiško občino v vrtec Kapele.  Vir: ZPM Krško

Zmajček Jurček na Senovo

Stopili skupaj za učence

Prijazno vabljeni,
  veselimo se vašega obiska!

Delovni čas:
pon - pet: 8.00 - 18.00 ure
sobota: 8.00 - 14.30 ure
nedelja: 8.00 - 12.00 ure 

Cvetje in dekoracije za 
vse priložnosti, obarvajte svoj dom 

v pomladne odtenke. 
Za vas odprti tudi 14.02.2016  
in naj bo celo leto valentinovo!  

 Kvedrova 49, 8290 Sevnica Tel.: 07/81 44 172

Orešje 23, 8290 Sevnica Tel.: 07/81 40 000

Odlične rastline 
za vaš vrt, 

balkon in okolico. 

Pomlad na vrtnariji Terraplant 
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LJUBLJANA, POSAVJE - Pri nedavno sklenjenem poslu nakupa 
zemljišč multinacionalke Ikea v BTC-ju v Ljubljani so bili med 
glavnimi akterji Posavci. Vodja projekta Aleš Vahčič iz Brežic kot 
prokurist družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., in Krešo 
Šavrič z Malega Obreža kot direktor družbe Triglav, Upravljanje 
nepremičnin, d.d., sta omogočila izvedbo projekta in 22. januar-
ja sklenila posel prodaje zemljišča Ikei v vrednosti 16,1 milijo-
na evrov brez DDV (celoten posel je znašal dobrih 25 milijonov 
evrov brez DDV), kar predstavlja enega največjih nepremičnin-
skih poslov v Sloveniji v zadnjih desetih letih. Pri tem je upra-
vi prodajalcev pri izvedbi celotnega posla pravno svetoval in jih 
zastopal odvetnik Anton Grilc iz odvetniške pisarne Grilc, Starc 
in partnerji, o.p., d.o.o. iz Krškega, so sporočili iz omenjene od-
vetniške pisarne. Ikeina investicija naj bi znašala blizu 100 mi-
lijonov evrov, kar je velika priložnost za domače gospodarstvo, 
ter prinesla 300 novih delovnih mest. P. P.

Posavci prodali zemljišče Ikei

S podpisa prodajne pogodbe 22. 1. 2016, z leve: Aleš Vahčič, 
Krešo Šavrič, Mitja Selan (prokurist Triglava) in odvetnik An-
ton Grilc

Posavsko gospodarstvo za 
omenjeno obdobje na izvozni 
strani beleži 5,6-odstotno rast 
prihodkov (447.170.000 EUR), 
na uvozni strani pa kar 10-od-
stotno rast uvoza (286.050.000 
EUR), pravi direktor posavske 
gospodarske zbornice Dar-
ko Gorišek, kar po njegovem 
mnenju potrjuje navedbe di-
rektorjev izvozno orientiranih 
podjetij, da je bilo leto 2015 
uspešnejše v primerjavi s pred-
hodnim letom, obetajo pa si 
tudi uspešno leto 2016. »Po na-
vedbah nekaterih direktorjev 
oz. vodstev podjetij bodo neka-
tera podjetja prihodke na tujih 
trgih celo podvojila v primerja-
vi s preteklimi negotovimi leti. 
Sicer jih malce skrbi dogajanje 
na naftnem trgu in podaljševa-
nje plačilnih rokov, pa vendar 
so direktorji izvoznih podjetij 
glede leta 2016 optimistični,« 
pojasnjuje Gorišek.

Glavna zunanje trgovinska 
partnerica posavskega gospo-
darstva je še naprej Hrvaška 
tako na izvozni (+16,7 % rast 
oz. 176.306.000 EUR) kot na 
uvozni strani, kjer je bilo za 
omenjeno obdobje sicer za-

Optimistični glede rasti, a hkrati 
zaskrbljeni glede zaposlovanja
POSAVJE - V prejšnji številki časopisa smo objavili novičko, da je za posavskimi izvozniki, kot na podlagi 
podatkov Statističnega urada RS o zunanjetrgovinskem dogajanju za obdobje od januarja do oktobra mi-
nulega leta ugotavljajo na območni gospodarski zbornici, uspešno leto 2015.

znati padec rasti (-42,2 % oz. 
53.918.000 EUR). Druga naj-
pomembnejša partnerica po-
savskega gospodarstva je 
Nemčija, kjer beležijo padec 
rasti tako na izvozu (-3,1 %) 
kot na uvozu (-19,1 %). Na 
izvozni strani sledijo Itali-
ja (+27,7 %), Srbija (+6,4 %), 
Avstrija (+1,7 %), Poljska 
(-11,8 %), Francija (+20,8 %), 
BiH (+32,9 %), Velika Brita-
nija (+22,1 %) in Madžarska 
(+22,9 %), na uvozni stra-
ni pa Nemčiji sledijo Avstrija 
(+1,2 %), ZDA (-21,0 %), Itali-
ja (+10,8 %), Srbija (+28,1 %), 
Poljska (+1,9 %), Madžarska 
(+7,1 %), BiH (+31,1 %) in Ni-
zozemska (-14,4 %).

Čeprav je iz razgovorov z di-
rektorji zaznati optimizem 
glede nadaljnje ekonomski 
rasti, je tega manj na podro-
čju zaposlovanja, čemur po 
Goriškovih besedah botruje 
predvsem nespodbudno pod-
jetniško okolje v Sloveniji: »Na 

GZS se tako zavzemamo, da 
vlada poleg ostalih reform pri-
oritetno izvede davčno refor-
mo, ki bo prvenstveno razbre-
menila delo in razbremenila 
celotno gospodarstvo.« Go-
spodarstvo z zaskrbljenostjo 
spremlja tudi zadnje dogaja-
nje okoli Schengna. V kolikor 
bi vsak tovornjak za prečka-
nje meje potreboval zgolj uro 
več, bi to slovenskemu gospo-
darstvu pomenilo vsaj 8 mili-
jonov evrov več stroškov, če pa 
bi se zgolj vsak deseti Italijan 
in Avstrijec odločila, da zara-
di daljšega potrebnega časa za 
prečkanje meje ne bi obiskala 
Slovenije, bi to pomenilo več 
kot 55 milijonov evrov turistič-
nega izpada letno. »Za sloven-
sko gospodarstvo je zato iz-
jemno pomembno, da država 
podpre vse rešitve na evrop-
ski ravni, ki krepijo varnostno 
situacijo na zunanjih mejah, 
ter zaščiti interese slovenske-
ga gospodarstva na notranjih 
mejah,« poudarja.

Nekoliko drugačna slika je v 
storitvenem sektorju, kjer je 
čutiti prešibko udejstvovanje 
države pri novih naložbah v 
storitveni in gradbeni sektor, 
opozarja Gorišek, in temu pri-
merno je tudi razpoloženje in 
skrb direktorjev. Po njihovem 
prepričanju bi morala drža-
va vsakoletno investirati med 
400 in 500 milijoni evrov, da bi 
se podjetja s področja inženi-
ringa, svetovalnega inženirin-
ga in gradbeništva ohranjala 
v normalni kondiciji, v letoš-
njem letu pa so predvidene in-
vesticije države ranga 220 mi-
lijonov evrov, kar je vsaj pol 
premalo. »Posavsko gradbeni-
štvo je sicer v prednosti, saj je 
glavnina sektorja neposredno 
ali posredno vpetega v izgra-
dnjo HE Brežice, od energet-
skega dela do akumulacijske-
ga bazena in s tem povezanih 
del, zato je dokončanje verige 
na spodnji Savi v predvidenem 
terminskem planu in nadalje-
vanje izgradnje hidroelektrarn 
na srednji Savi za gradbeni 
sektor izjemnega pomena,« 
ocenjuje Gorišek.

 Peter Pavlovič

Opomba: GZS pripravlja informacije o zunanjetrgovinski sta-
tistiki na podlagi podatkov SURS. Statistični podatki za tekoče 
in praviloma predhodno leto so začasni in so zato zgolj infor-
mativnega značaja. 

KRŠKO, POSAVJE - Kot navajajo na Upravni enoti Krško (UE), je 
bila v Uradnem listu RS, št. 4/2016, objavljena Uredba o sistemu 
dovoljenj za zasaditev vinske trte, ki je začela veljati dne 23. 1. 
2016. V skladu z veljavno EU zakonodajo in Uredbo je potrebno 
za sajenje vinogradov predhodno pridobiti dovoljenje za zasa-
ditev vinske trte, pri čemer so izjema le vinogradi, ki so manjši 
od 0,1 ha in so namenjeni izključno za pridelavo vina, namen-
jenega osebni porabi oz. v vinogradnikovi družini. Vlogo za pri-
dobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte se vloži na UE, kjer je 
pridelovalec vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina, in si-
cer do 30. junija pred vinskim letom, v katerem se bo izvedlo sa-
jenje novega vinograda (npr. za sajenje jeseni 2016 ali spomladi 
2017 je treba vlogo vložiti do 30. 6. 2016). Vloge za pridobitev 
dovoljenja za zasaditev vinske trte na podlagi predhodne krčit-
ve vinograda pa se lahko vloži kadar koli pred začetkom sajen-
ja vinograda. Za zasaditev vinske trte, ki se izvaja na podlagi do-
voljenja za ponovno zasaditev vinske trte, je možno uveljavljati 
podporo za prestrukturiranje vinogradov. Vlogo za podporo se 
vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska 160, 1000 Ljubljana, med 1. oktobrom in 15. decembrom v 
vinskem letu, v katerem se začne izvajati prestrukturiranje (npr. 
za prestrukturiranje, ki se bo izvedlo jeseni 2016 ali spomladi 
2017, je potrebno vlogo vložiti do 15. decembra 2016). Pri tem 
je pomembno, da ima pridelovalec že pred oddajo vloge za pod-
poro izdano dovoljenje UE za zasaditev te površine.
 Vir: UE Krško

Za zasaditev vinske trte je treba 
pridobiti dovoljenje

BREŽICE - S torkovim predavanjem o podjetniških izzivih v 
turizmu so se pričeli letošnji Dnevi podjetniških priložnosti v 
organizaciji Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Bre-
žice. Rdeča nit letošnjih podjetniških srečanj bo identifikaci-
ja turističnih produktov, njihovo oblikovanje in integracija v 
turistične zgodbe. Cilj srečanj bo priprava uporabnega konč-
nega produkta – prodajne zgodbe, s poudarkom na praktič-
nih primerih in aktivnem sodelovanju vseh prisotnih. V tu-
rizmu oblikovanje in pripovedovanje zgodb – zgodbarjenje 
(ang. storytelling) postaja učinkovito orodje v pomoč razvo-
ju in trženju turističnih destinacij, produktov, znamenitosti 
in ponudnikov. Skupaj s strokovnjaki bodo udeleženci pre-
davanj iskali rešitve, ki bodo turista prepričale in navdušile. 
Popoldanska srečanja bodo smiselno povezana v celoto, zato 
je zaželena udeležba na vseh srečanjih. Skozi celoten sklop 
predavanj in delavnic bodo nastali uporabni integralni turi-
stični produkti, s pomočjo katerih bo prihodnja turistična se-
zona še boljša. Predavanja bodo potekala ob torkih ob 16. uri 
v Mestni hiši Brežice. 
 Vir: ZPTM Brežice

Pričeli podjetniške dneve 2016, 
posvečene turizmu

Na tekmovanje se je prijavi-
lo 128 dijakov tretjih in četr-
tih letnikov iz 18 od skupno 24 
tehničnih srednješolskih pro-
gramov v Sloveniji, med dru-
gim tudi iz krških tehnične gi-
mnazije ter Srednje poklicne in 
strokovne šole (SPSŠ). Šole so 
izvedle šolska tekmovanja, na 
katerih so izbrali najboljše tri 
dijake, ki so se na zaključnem 
kvizu potegovali za svojo šolo. 
Dijaki so svoje znanje nad-
grajevali z izbranimi poglav-
ji iz knjige Trajnostna energi-
ja - brez razgretega ozračja in 
s spletnim stičiščem o energi-
ji in energetiki eSvet. V poseb-
nih delavnicah v informacij-
skem središču GEN v Vrbini so 
se posvetili osnovam energe-
tike in energije, radioaktivno-
sti kot naravnem pojavu, v mo-
bilnem laboratoriju radiološke 
zaščite NEK pa so spoznavali 
značilnosti ionizirajočega se-
vanja. Tekmovalce in njihove 
navijače sta uvodoma nago-
vorila predsednik uprave NEK 
Stane Rožman in generalni 
direktor GEN energije Martin 
Novšak. Rožman je poudaril, 
da je energetska prihodnost 
odvisna predvsem od znanja in 
poznavanja izzivov energetike, 
proizvodnje električne energi-
je, čim širše osveščenosti o po-

Krški gimnazijci tik pod vrhom
KRŠKO - 2. februarja je v veliki dvorani Kulturnega doma Krško že četrto leto zapored potekal zaključni 
kviz tekmovanja Mladi genialci, ki ga v sklopu istoimenskega projekta organizirata podjetji GEN energija 
in NEK. Letos so drugič tekmovali srednješolci, zmaga pa je šla v Novo mesto.

menu energetike in občutljivo-
sti okolja ter dobrih in pravih 
odločitev. Ravno zato so se od-
ločili za projekt »Mladi genial-
ci!«, s katerim želijo okrepiti 
energetsko pismenost. Nov-
šak pa je dejal, da se v družbi 
GEN energija že dolga leta za-
vedajo, da naše energetske pri-
hodnosti in načina življenja ni 
brez trajnostno naravnanih vi-
rov, zato spodbujajo znanje in 
ga širijo na čim bolj učinkovit 
način, tudi z odprtjem Sveta 
energije pred leti, s katerim so 
želeli spodbuditi razmišljanje 
o energiji in energetiki ter mla-
de spodbuditi k študiju na tem 
področju. Ob tej priložnosti se 
je zahvalil za sodelovanje NEK, 

šolam in mentorjem. Slednjim 
je nagrade podelila Melita Le-
nošek Kavčič iz GEN energije.

18 trojic dijakov, med kateri-
mi so bile tudi tri dijakinje, je 
v prvem krogu odgovarjalo na 
17 vprašanj o energetiki, letos 
prvič s pomočjo tablic. Deset 
najboljših se je uvrstilo v dru-
gi krog, kjer so prav tako odgo-
varjali na 17 vprašanj. V prvem 
krogu so na 11. mestu obtiča-
li dijaki SPSŠ ŠC Krško - Sev-
nica Marko Sintič, Jan Kuhar 
in Aljaž Škoda (mentor Ro-
bert Rožman). V finalni krog, 
kjer je potekala igra hitrih pr-
stov, so se med petimi najbolj-
šimi v drugem krogu uvrsti-

li tudi dijaki Gimnazije Krško 
Klemen Knez, Nina Kukovi-
čič in Nik Unetič (mentor Jože 
Požun). Predvsem v finalu je 
poleg znanja prišla v ospredje 
tudi hitrost, krški dijaki so bili 
večkrat zelo hitri, celo prehit-
ri, kajti nekajkrat jih je to stalo 
pravilnega odgovora in verje-
tno tudi končne zmage. Vse-
eno so zasedli odlično drugo 
mesto, takoj za dijaki elektro-
tehniškega programa ŠC Novo 
mesto Gašperjem Pečaričem, 
Nejcem Novakom in Timote-
jem Grudnom (mentor Uroš 
Redek), ki so letošnji zmago-
valci tekmovanja Mladi genial-
ci. Na tretje mesto so se uvrstili 
dijaki Srednje elektro-računal-
niške šole Maribor, programa 
Tehniška gimnazija, četrti so 
bili dijaki Gimnazije Lava ŠC 
Celje, peti pa dijaki Elektro 
in računalniške šole ŠC Vele-
nje. Nad potekom tekmovanja 
je bdela strokovna komisija v 
sestavi Matjaž Žvar (predse-
dnik), Igor Fifnja, dr. Luka 
Štrubelj, Garsia Kosinac in 
Urška Novosel, v vlogi pove-
zovalke pa je bila Klara Kuko-
vičič. Za popestritev vzdušja 
so poskrbeli Ritem vodovodar-
ji in svetovni prvaki v stepu iz 
Plesnega kluba Lukec.
 Rok Retelj

Drugouvrščeni dijaki Gimnazije Krško z mentorjem Požunom, 
Rožmanom in Novšakom
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PROIZVODNJA – JANUAR 2016

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB4 ZP 0 - 90 300 3 100 0 0

PB5 KOEL 9 - 118 400 6 100 0 2

PB5 ZP 0 - 175 300 9 100 0 0

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, PB4 

in PB5
226.036 4 6

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Vabljeni v VC Kerin in Poslovalnico Senovo,
 presenečeni boste nad našo ponudbo!

Kerin Janko s.p., CKŽ 65A, 8270 Krško / Tel.: 07 49 02 560 

Na zalogi že tudi program VSE ZA VRT

Velika izbira darilnega programa 
in malih pozornosti za valentinovo

Vključevanje posavskega go-
spodarstva je članom odbo-
ra in povabljenim gostom 
predstavil direktor območne 
gospodarske zbornice Posav-
je Darko Gorišek. Kot je pove-
dal, HE na spodnji Savi skoraj 
90-odstotno gradi slovensko 
gospodarstvo, kar zagotavlja 
gospodarski razvoj ter ohra-
njanje slovenske industrije in 
njene konkurenčnosti. Projekt 
omogoča ohranjanje delov-
nih mest ter strokovni izziv za 
mlade inženirje. V projekt se 
neposredno in posredno vklju-
čuje tudi lokalno, posavsko go-
spodarstvo, zlasti podjetja s 
področja gradbeništva, pre-
vozništva, strojne indrustri-
je, svetovalnega inženiringa … 
»S področja gradbeništva je na 
prvem mestu podjetje Kostak, 
s področja strojne industri-
je Metalna Senovo, s področ-
ja inženiringa podjetje Sipro 
inženiring, v izgradnjo veri-
ge je zelo vpeto tudi podjetje 
Žarn, pa seveda številna dru-
ga podjetja, navsezadnje tudi 
gostinci, ki pripravljajo dnev-
ne obroke za vse te delavce,« 
je povedal Gorišek. V verigo HE 

na spodnji Savi je bilo doslej 
vloženih prek 750 milijonov 
evrov, do konca izgradnje pa 
naj bi jih bilo blizu milijarde, 
od tega tretjino v infrastruktu-
ro, kar zlasti pomembno vpliva 
na gospodarsko rast. 

Seveda pa lokalno gospodar-
stvo vnaprej ne sme imeti 
prednosti, saj investitor izbi-
ra izvajalce z javnimi naroči-
li. »Je pa popolnoma logično, 
da morajo biti lokalni izvajalci 
tudi cenejši in posledično ugo-
dnejši. Z zadovoljstvom lahko 
ugotavljam, da je veliko lokal-
nih izvajalcev že vključenih v 
ta projekt, da pridobivajo izku-
šnje in reference, kar pomeni, 
da bodo tudi vnaprej izpolnje-
vali vse pogoje za pridobivanje 
tovrstnih poslov,« je pojasnil 
direktor družbe HESS Bogdan 
Barbič, kot edino rešitev za iz-
vajalce pa izpostavil povezova-
nje v konzorcije, kot je bilo to 
v primeru HE Brežice. Podob-
no pravi tudi Gorišek, a doda-
ja, da »je to tako velik projekt, 
da ga regionalno gospodarstvo 
ne bi zmoglo samo«. 

Pomen projekta za posavsko 
gospodarstvo izpostavlja tudi 
dolgoletni član odbora Rudi 
Bec, prej zaposlen v Inkosu 
Krmelj, zdaj pa v Metalni Se-
novo. »Maksimalno se želimo 
vključiti pri izdelavi opreme, 
saj imamo pri tem v Sloveniji 
precej znanja, ki smo ga sku-
paj sposobni strniti in skoraj 
100-odstotno pokriti potrebe 
po opremi, ki jo rabi takšna 
elektrarna. Tudi odziv s strani 
investitorja je pozitiven, tako 
da imamo to možnost,« pravi 
Bec. Kaj pa, ko bo projekt za-
ključen? »Tu je nekaj pomisle-
kov, kako nadaljevati, ker so 
to enkratni posli. Z naše stra-
ni bomo vložili vse napore, da 
sodelujemo tudi pri projek-
tu na srednji Savi, pa tudi čez 
mejo na Hrvaškem, ki ima pro-
jekte na tem področju.«

ZAENKRAT VSE V SKLADU 
S TERMINSKIMI ROKI

V »standardnem« delu seje 
sta o poteku gradnje HE Bre-
žice poročala Silvester Jeršič 
iz družbe HESS in mag. Vojko 
Sotošek iz Infre. Kot je pove-

dal Jeršič, so na energetskem 
delu projekta izvedli že 80 % 
gradbenih del, v teku je izde-
lava opreme, velik del ključ-
ne opreme pa je že dobavljen. 
Montaža na prvih dveh preliv-
nih poljih je že zaključena in 
začenja se montaža na tret-
jem. »Poleti načrtujejo preu-
smeritev reke Save na preliv-
na polja, nato pa nadaljevanje 
montaže glavne opreme, zlas-
ti agregatov, prvi med njimi pa 
naj bi se zavrtel decembra, se-
veda ob pogoju, da bodo izpol-
njeni tudi drugi pogoji za dvig 
vode v akumulacijskem ba-
zenu, torej če bo zgrajena t.i. 
nedeljiva infrastruktura in če 
bodo v jesenskem remontu za-
ključene potrebne modifika-
cije v NEK. V naslednjem letu 
načrtujejo testiranja elektrar-
ne, septembra 2017 pa zače-
tek poskusnega obratovanja, 
je še povedal Jeršič. 

S filmsko predstavitvijo je po-
ročilo o infrastrukturnem delu 
projekta podkrepil Sotošek. 
Kot je dejal, gre pri urejanju 
akumulacije na območju od 

Krškega do Brežic za trenutno 
največji gradbeni poseg v Slo-
veniji, pri katerem zaenkrat 
še sledijo terminskemu planu, 
kar pa bo v nadaljevanju od-
visno zlasti od poteka financi-
ranja. Kot je dejal Barbič, za-
enkrat uspešno usklajujejo 
terminske plane energetske-
ga in infrastrukturnega dela 
projekta, opozoril pa je, da 
gradnja akumulacijskega ba-
zena ni kot gradnja avtoceste, 
saj so tukaj vezani na visoke 
vode, zato bo glavnina del po-
tekala v poletnem času, saj bi 
visoka voda lahko odnesla de-
loma zgrajene nasipe in jih od-
nesla v hidroelektrarno, kar bi 
pomenilo dvojno škodo.

SREDSTVA BODO 
ZAGOTAVLJALI SPROTI 

Direktor Infre mag. Vojko So-
tošek je že pri poročilu o po-
teku projekta povedal, da so 
zaenkrat realizirali dela, za ka-
tera so jeseni podpisali pogod-
bo s podjetjem Riko v vrednos-
ti 4,5 milijona evrov. Vlada RS 
je včeraj (3. februarja) obrav-
navala in predvidoma spreje-
la poslovni načrt Infre za leto 
2016, ki v tem trenutku prina-
ša 35 milijonov evrov. »Vemo, 
da ta denar ne bo zadostoval 
do konca gradnje akumula-
cijskega bazena, zato že teče-
jo postopki v okviru vlade in 
med ministrstvi, kako priti do 
novih virov. Danes smo slišali, 
da so predvideni trije viri za to 
financiranje in kot je povedal 
direktor Behin (gen. dir. Di-
rektorata za vode in investici-
je Leon Behin, op. a.), bo tre-
ba sproti s prerazporeditvami 
med finančnimi viri in reba-
lansi poslovnega načrta naše-
ga podjetja, tako kot je bilo v 
preteklosti pri HE Krško, pri-
ti do polne vrednost pogodbe 
(65 milijonov evrov), ki smo jo 
podpisali z Rikom.« 

»Na vladi se zavedamo re-
nosti in pomena te investici-
je,« je zagotovil Behin. Kot je 
še dodal, tudi v primeru, če bo 
vrednost izvedenih del prese-
gla omenjenih 35 milijonov 
evrov, to ne bo razlog za zau-
stavitev del, saj bodo sredstva 
zagotavljali dalje glede na 
dinamiko del, tako da ter-
minskega plana ne bo treba 
spreminjati. »Model financi-
ranja je nastavljen in upamo, 
da se bo tudi izvršil,« je ob tem 
dejal Sotošek, Barbič pa je do-
dal, da »kaj več kot zaupati di-
rektorju Behinu in vladi v tem 
trenutku ne moremo in smo s 
tem zadovoljni«. Člani odbo-
ra so kljub temu sprejeli šti-
ri sklepe, v katerih so pozvali 
MOP k takojšnjemu sprejemu 
poslovnega načrta Infre za 
leto 2016, k pravočasni zago-
tovitvi manjkajočih sredstev 
v državnem proračunu za do-

končanje akumulacijskega ba-
zena HE Brežice in nujnih in-
frastrukturnih ureditev, ki so 
pogoj za dvig vode v bazenu v 
decembru 2016, ter k predlo-
žitvi načrta pravočasnega za-
gotavljanja sredstev do konca 
marca 2016, Infro pa k pravo-
časni izvedbi omenjenih del. 

MOLAN: NE SMEMO 
POZABITI NA POPLAVNO 
VARNOST

Brežiški župan Ivan Molan je 
povedal, da je sicer vesel, da se 
stvari glede izgradnje akumu-
lacijskega bazena le premika-
jo naprej, vendar to ni dovolj: 
»Za Brežice je ključno, da se 
sočasno uredi tudi poplavna 
varnost Krške vasi in Velikih 
Malenc, kjer pa zaenkrat ni še 
nobenega zagotovila, še več, v 
tem trenutku ni na vidiku ne 
finančne konstrukcije ne raz-
pisne dokumentacije, zato pri-
čakujemo, da se bodo te stva-
ri pospešile. Pričakujemo tudi, 
da se bodo pospešile aktivno-
sti za zagotovitev poplavne 
varnosti ob Sotli, kjer je tre-
ba zagotoviti idejni projekt, ki 
bo osnova, da lahko v občin-
ski prostorski načrt vključi-
mo potrebne spremembe.« Z 
njim se je strinjal tudi posla-
nec v Državnem zboru Igor 
Zorčič in poudaril še, da gre 
pri spodnji Savi za državni 
projekt številka 1 na področju 
energetike in mora zato dobi-
ti ustrezno težo v Ljubljani, za 
kar si tudi sam prizadeva na 
srečanjih s predstavniki izvr-
šne veje oblasti.

 Peter Pavlovič

Savska veriga ključnega pomena 
za posavsko gospodarstvo
KRŠKO - Prvič po oktobrski protestni prekinitvi izredne seje se je 1. februarja v Krškem na 32. redni seji 
sestal Odbor za hidroelektrarne na spodnji Savi. Člani so se tokrat posvetili zlasti vključevanju posavskega 
gospodarstva v projekt in financiranju gradnje akumulacijskega bazena za HE Brežice.

VLAGANJA v verigo HE na spodnji Savi (v mio EUR)

TIP
infrastrukture

HE Boštanj
HE Arto - Blanca

HE Krško
HE Brežice

HE 
Mokrice SKUPAJ

Državna
Lokalna
Vodna
Nedeljiva

30
22
96
94

35
57

30
22

131
152

Ostalo 509 113 622

SKUPAJ 752 206 958

Tabela, ki prikazuje vlaganja v verigo HE na spodnji Savi. Vir 
zanjo so podatki družbe Infra d.o.o. in HESS d.o.o.

MAGOLNIK - V nedeljo, 7. februarja, ob 10. uri bo v Hiši na Ma-
golniku nad Svibnim pri Radečah potekal pogovor o analizi ne-
zgod pri delu v gozdu med nepoklicnimi delavci ter prikaz pra-
vilnega ukrepanja pri nesreči v gozdu. Vsako leto se pri delu v 
gozdu namreč pripeti več nesreč, saj poteka delo na prostem, 
kjer je marsikaj odvisno od številnih dejavnikov: terena, vreme-
na, temperatur, vetra itd. Delavce v gozdu pa ne ogrožajo le pa-
dajoča drevesa in veje, temveč tudi nepredvidene poškodbe z de-
lovnimi sredstvi in divje živali, zato je pomembno tudi hitro in 
pravilno ukrepanje pri nesreči v gozdu. 
 Vir: Zavod za gozdove Slovenije 

Ukrepanje pri nesreči v gozdu

STRASBOURG  – Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) 
je na plenarnem zasedanju Evropski parlament in širšo slo-
vensko javnost opozoril na sporno ustanavljanje državnega 
podjetja Slovenski državni gozdovi. Izrazil je zaskrbljenost za-
radi vmešavanja Vlade RS v prosti trg in področje konkurenč-
nosti, saj bi državno podjetje v predlagani obliki zaposlovalo 
gozdarje, sekače, kupovalo traktorje in drugo opremo, gradilo 
logistične centre in na trgu prodajalo les, poslovanje pa bi bilo 
podvrženo vplivom interesnih skupin, medstrankarskih bojev 
in ponesrečenih kadrovskih rešitev, hkrati pa bi bila priso-
tna nevarnost za sistemsko korupcijo. Ustanovitev državnega 
podjetja, kot ga predlaga minister Dejan Židan, zahteva tudi 
veliko davkoplačevalskih sredstev (cca. 20 milijonov evrov), 
pri čemer ponovno ne bo nobenega jamstva za uspešno poslo-
vanje ali da bi kdo prevzel odgovornost. V času Bogovičevega 
ministrovanja je delovna komisija s tem vezi oblikovala več 
predlogov, največ strokovne podpore pa je dobil predlog, da bi 
združili uslužbence Sklada kmetijskih zemljišč, ki se ukvarjajo 
z gozdarstvom, in del uslužbencev Zavoda za gozdove pod isto 
organizacijsko enoto, lahko tudi v okvir podjetja v lasti države, 
in sicer na način, da bi sedanja območja koncesij razdelili na 
večje število manjših enot. Prodaja lesa bi potekala po t. i. sis-
temu "na panju" po postopkih javnih dražb. Naloga zaposlenih 
bi bila določiti 5- do 7-letni etat za posek lesa, transparentno 
izpeljavo razpisa in tekoče kontroliranje posekov, razpisi pa bi 
potekali v treh fazah, najprej za slovenska lesno-predelovalna 
podjetja, nato za hribovske in gorske kmetije, v 3. fazi pa bi sle-
dil splošni javni razpis, na katerem bi lahko konkurirali dose-
danji koncesionarji in vsi ostali usposobljeni izvajalci.  B. M. 

Bogovič proti državni družbi 
Slovenski državni gozdovi
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Dvorana dolenjevaškega več-
namenskega doma je predza-
dnjo januarsko soboto tako re-
koč pokala po šivih, saj so se 
domači in tudi obiskovalci iz 
številnih krajev izven krajev-
nih meja drenjali tako v dvo-
rani kakor tudi pred njo ter 
zapolnili vse kotičke. Že na-
poved programa je bila va-
bljiva, organizatorji pa so še 
pred začetkom ugotovili, da je 
tudi letos prerasla pričakova-
nja. Program se je začel s tri-

Tudi letos pestra Ocvirkijada
DOLENJA VAS – Kulturno društvo Žarek Dolenja vas je 23. januarja v domači dvorani pripravilo deveto Oc-
virkijado, ki je postregla s 46 ocvirkovimi dobrotami izpod rok 32 mojstrov tovrstne kulinarične veščine. 
Prvo nagrado za izdelek »Sem v stalni pripravljenosti« so podelili Prekmurki Jožici Kavaš. 

om Julije, Ane in Alenke, ki 
so zapele ob spremljavi har-
monike Jožeta Sotelška, meh 
harmonike je raztegnil še Ma-
tija Kodrič, nastopili so do-
mači ljudski pevci Ajda pa 
tudi domače pevke Ženskega 
pevskega zbora Prepelice pod 
vodstvom Mire Dernač Haj-
tnik. V goste so prišli ljudski 
pevci in godci s Trebelnega, ki 
so sekcija KUD Emil Adamič iz 
Mokronoga. Za smeh in dobro 
voljo je poskrbela vedno aktu-

alna Pišečka Mica, ki jo odlič-
no upodobi Ivana Zupančič iz 
Podgorja pri Pišecah. Smejal-
ne mišice so dodobra sprosti-
li še domači igralci gledališke 
sekcije Veseli oder, z recitaci-
jama pa sta se predstavila Vi-
tal in Matija Koritnik. Poseb-
na gostja večera je bila kmetica 
leta 2015 Lea Babič, ki je obi-

skovalcem podala nekaj misli 
iz svojega življenja. 

Zbrane sta nagovorila predse-
dnik domače krajevne skup-
nosti Goran Udovč in krška 
podžupanja Ana Somrak. 
Rezultate ocvirkovih dob-
rot je predstavila predsedni-
ca društva Mateja Jesenšek, 
prireditev pa je tradicionalno 
s posebno izbranimi besedami 
vodil Anton Petrovič s Seno-
vega. Komisija, ki jo je vodila 
'mati' dolenjevaške Ocvirki-
jade Irena Stergar, sestavlja-
li pa še Kristina Pinterič in 
Slavica Najger, je imela pod 
budnim očesom strokovnja-

ka živilske stroke Braca Mi-
roševića tudi letos težko delo. 
Odločila se je, da prvo mesto 
podeli Prekmurki Jožici Ka-
vaš z izdelkom »Sem v stalni 
pripravljenosti«, drugo mes-
to so zasedli »Krškopoljci«, ki 
jih je izdelala Milica Vidmar s 
Pesjega, tretje pa je bilo »Ajdo-
vo srce z ocvirki« Senovčanke 
Jožice Omerzu. V nadaljeva-
nju večera je sledila pokušina 
ocvirkovih dobrot, med dru-
gim so postregli s 40 kilogra-
mi sveže pečenih ocvirkov in 
obiskovalci so bili kljub gneči 
navdušeni tako nad prireditvi-
jo kot tudi nad izvrstnimi živili. 
 Marija Hrvatin

Zmagovalni izdelek letošnje 
Ocvirkijade je bil »Sem v stal-
ni pripravljenosti«.

»Mati« Ocvirkijade je Irena Stergar.

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali ocvirkove izdelke in 
jih tudi poskusili.

Za smejalne mišice so dodobra poskrbeli s humorističnimi 
prizori.

Petek, 05. 2. 2016 - Brežice
13.00 Prevzem oblasti na občini Brežice
13.30 Inavguracija Fašjenkovega župana dr. Stresa
14.30 Svečanost po inavguraciji v Restavraciji Štefanič

Sobota, 06. 2. 2016 - Dobova
20.00 Veliko pustovanje v karnevalski dvorani 
20.00 Zabava z ansamblom Agregat band in Luksus bando
24.00 Vroči ples slačipunce.
             Najboljše maske in ˝selfiji˝ bodo nagrajeni.
             Žrebanje nagradne igre od šanka do šanka.

Torek, 09. 2. 2016
7.00 Kosci, Orači in pustna svatba  (Loče)
15.00 Tradicionalni Obrški prutarji (Veliki Obrež)
16.30 Otroško pustno rajanje z Rubi Rudi (Dobova - dvorana)

Sobota, 13. 2. 2016 - Dobova
14.00 Formiranje povorke 18. mednarodnega karnevala
15.00 Predaja občinskega ključa in predstavitve skupin
17.00 Karnevalska fešta s skupino IBER

05.- 13. februar

DOBOVA - Jutri se bo v Brežicah 
zgodil tradicionalni prevzem 
občinske oblasti Fašjenkove-
ga župana dr. Stresa, aktivno-
sti dobovskega Fašjenka pa so 
se začele že 27. januarja, ko 
je v Termah Paradiso pote-
kala predstavitev dobovske-
ga Fašjenka in samoborskega 
Fašnika. Pravo »fešto« so po-
imenovali aktualnemu doga-
janju primerno - »Ljubezen 
čez žico«. Dobovčani že vrsto 
let sodelujejo s Samoborčani, 
oboji se udeležujejo povork v 
obeh krajih, tudi letos ne bo nič 
drugače. Predstavnik Fašjenka 
Ivan Kovačič, ki je tudi pod-
predsednik slovenske Zveze 
evropskih karnevalskih mest, 
je dejal: »Za na žice ni. Želimo si 
še naprej, da nas ne bi razdva-
jala, ampak še bolj povezova-
la.« Temu so seveda prikimali 
tudi predstavniki Fašnika. Ko-
vačič je še navedel, da na le-
tošnjem 18. mednarodnem 
karnevalu v Dobovi, ki bo 13. 
februarja, pričakujejo okoli ti-
soč maskiranih oseb in prib-
ližno 50 pustnih skupin. Ob tej 
priložnosti je povabil zunanje-

Dobovski Fašjenk in samoborski 
Fašnik: Ljubezen čez žico

ga ministra Karla Erjavca, da 
se udeleži ene izmed letošnjih 
prireditev dobovskega Fašjen-
ka. Predstavniki obeh karneva-
lov so podpisali tudi pogodbo 
o medsebojnem trajnem so-
delovanju in si izmenjali pri-
ložnostna darila, med drugim 
so Dobovčani hrvaškim kole-
gom podarili vino Fašjenko-
vega župana in Fašjenkov ko-
ledar. Dobovski karneval so 
predstavljali Fašjenkov župan 
dr. Stres (Dušan Kovačič), 

Luksus banda in Lučka žlah-
ta, samoborskega, ki se bo le-
tos odvil že 190., pa Štef Fiškal 
(Mislav Maroević), prince-
za Sraka, princ Fašnik, sudec 
Zlatko, Licitari in Fašnik bend. 
Med drugim sta bila prisotna 
tudi predsednica Občinske tu-
ristične zveze Brežice Branka 
Stergar, ki je tudi zelo dejav-
na pri dobovskem Fašjenku, in 
predstavnik karnevala v Ključu 
Božidar Novak. 
 R. R.

Znani obrazi dobovskega in samoborskega karnevala: (z le-
ve) princ Fašnik, Štef Fiškal, Ivan Kovačič in Fašjenkov župan 
dr. Stres

Drugouvrščeni izdelek "Kr-
škopoljci"

KRŠKO - Le kdo ne pozna chefa Damjana Božiča z Rake, ki je 
barve Posavja zastopal v predlanskem šovu Gostilna išče šefa? 
Ali pa samega zmagovalca Valerija Lutmana? In simpatične Po-
lonce Bregantič? Za tiste, ki morda s temi "kulinaričnimi" no-
vicami vendarle niste na tekočem, naj povemo, da Damjan zdaj 
deluje "doma", saj je chef kuhinje v gostilni Kunst, ki je pretek-
lo jesen odprla vrata v prostorih nekdanjega Pacifica v Krškem.

V začetku letošnjega leta so pri Kunstu pričeli z organizacijo po-
sebnih tematskih večerov, ki omogočajo, da se za vsakega gurma-
na najde kaj novega in drugačnega. 22. januarja so tako organi-
zirali večer z naslovom Damjan kuha s prijatelji, v katerem sta 
sodelovala omenjena Valerij in Polonca iz popularnega šova. Go-
sti so tako lahko na "lastnem jeziku" izkusili dobrote in kreacije 
mladih kuharjev, ki so jim jih obrazložili in predstavili kar sami.

Dogodek je povezovala Tjaša Kunst, ob vsaki jedi pa je bilo se-
veda treba poskrbeti za vrhunsko vino, ki ga je za to priložnost 
prispeval vinar Lojze Kerin s Straže pri Krškem, za prijetno po-
čutje pa je poskrbel kantavtor Kazim na kitari. To pa še ni vse. 
Minuli četrtek so v gostilni Kunst svoje goste razvajali pod naslo-
vom Večer zagorske kuhinje, danes pa si lahko rezervirate mizo 
za nocojšnji Veganski večer. Pa dober tek! Sv. M.

Damjan je kuhal s prijatelji
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Premalo se hvalimo z dosežki
Izr. prof. dr. Bojan Štumberger, dekan Fakultete za energetiko:

KRŠKO - Bojan Štumberger, letnik 1970, je 15. decembra 2012 nastopil štiriletni mandat dekana Fakulte-
te za energetiko, slovesno inavguriran pa je bil 5. februarja 2013. Po študiju elektrotehnike na Fakulteti za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru se je leta 1993 zaposlil na omenjeni fakulteti in 
leta 1996 na njej najprej magistriral, leta 1999 pa še doktoriral. Leta 2010 se je zaposlil kot visokošolski 
učitelj na Fakulteti za energetiko s sedežem v Krškem. Njegova specialnost so električni stroji in pogoni ter 
energetska učinkovitost, nekaj časa je bil tudi dopolnilno zaposlen na Tehnološkem centru za električne 
stroje (TECES) v Mariboru. Že vrsto let sodeluje tudi s slovenskimi proizvajalci električnih strojev. Živi v Ja-
neževskem Vrhu v občini Destrnik.

Zakaj ste se odločili za študij 
elektrotehnike, vas je to po-
dročje od nekdaj zanimalo? 
Po osnovni šoli sem imel željo, 
da bi bil rudarski tehnik, v dru-
žini pa smo sprejeli kompro-
mis, da grem na srednjo šolo 
elektrotehniške in računalni-
ške smeri v Mariboru. Praktič-
ne izkušnje pri srednješolskem 
izobraževanju so me dalje vo-
dile na Fakulteto za elektroteh-
niko, računalništvo in informa-
tiko v Mariboru. Tam sem se 
nekako našel na področju elek-
tričnih strojev in materialov, ki 
jih uporabljamo v elektrotehni-
ki, ter tako postopoma z delom 
in kontakti z industrijo izobli-
koval poklicno pot.

V času vašega študija takšne 
priložnosti, kot je Fakulteta 
za energetiko, še ni bilo. Kaj  
pomenijo specializirani iz-
obraževalni programi štu-
dentom, znanosti in gospo-
darstvu?
Študij energetike je zelo speci-
fičen študij. V vseh drugih so-
rodnih študijskih programih 
(elektrotehnika, strojništvo, 
kemija, gradbeništvo, okolje-
varstvo …) se v izobraževalnih 
programih le deloma ukvar-
jajo s področjem energetike, 
le program Fakultete za ener-
getiko je popolnoma posve-
čen temu področju. Zato do-
bijo naši študenti res široko 
znanje s področja energeti-
ke, ki jim ob nadaljnji osebni 
rasti in strokovnem izobraže-
vanju omogoča, da postanejo 
specialisti na tem področju. S 
tega vidika, širine, so naši štu-
denti bolje podkovani kot štu-
denti prej omenjenih fakultet. 
Pri zelo ozki specializaciji smo 
naravnani kot konji za dirke - 
imamo zelo ozek pogled, ki nas 
včasih omejuje pri razmišlja-
nju, zato poskušamo najti re-
šitve pogosto v nepravi smeri. 
Sam vem, da na nekatere stva-
ri, ki sem jih spoznal kot elek-
trotehnik, z leti gledam nekoli-
ko drugače. Dejansko si človek 
svoj poklicni pogled izoblikuje 
šele po kakšnih 15, 20 letih, ko 
zna oceniti, kaj je bilo in kaj ni 
bilo dobro na njegovi poti.

15. decembra so minila tri 
leta, odkar ste prevzeli vode-

nje Fakultete za energetiko. 
Kako ocenjujete ta tri leta?
Na ta tri leta je treba pogleda-
ti z različnih vidikov. Z osebne-
ga vidika moram povedati, da 
vodenje katere koli fakultete ni 
enostavno, kdor tega ni posku-
sil, se morda ne zaveda vseh 

obveznosti, ki jih to prinaša. Z 
vidika rasti fakultete moram iz-
postaviti tri ključne momente. 
Prvi je uresničitev našega so-
delovanja v okviru konzorcija 
ZEL-EN z izgradnjo 1. faze In-
štituta za energetiko, drugi je 
reakreditacija študijskih pro-
gramov 1. in 2. stopnje za nas-
lednjih sedem let, tretji pa iz-
gradnja 2. faze Inštituta za 
energetiko s potrebno razisko-
valno opremo ter z zunanjimi 
infrastrukturnimi in spremlja-
jočimi objekti. Moram pa izpo-
staviti še, da smo se umestili v 
slovenski visokošolski prostor, 
kjer se nas vedno bolj zavedajo 
in nas vedno manj zamenjujejo 
z drugimi sorodnimi fakulteta-
mi. Ponosni pa smo tudi na po-
datek, da so naši diplomanti iz-
redno dobro zaposljivi.

K temu se bova še vrnila. 
Omenili ste, da imate kot 
dekan veliko obveznosti, še 
vedno pa tudi predavate. 
Na Fakulteti za energetiko sem 

primarno zaposlen kot visoko-
šolski učitelj, trenutno hkrati 
opravljam še voljeno funkcijo 
dekana fakultete, kar pomeni, 
da svoje redne neposredne pe-
dagoške obveznosti, ki so sicer 
nekoliko znižane, usklajujem 
s funkcijo dekana, različnimi 

sestanki, zastopanjem fakulte-
te, iskanjem projektov, komu-
niciranjem z javnostjo …

Ob inavguraciji pred tremi 
leti ste dejali: »Glavna nalo-
ga vsake fakultete je skrb za 
kakovostno izobraževanje 
in znanstveno raziskovalno 
delo, za kar pa je potrebno 
zagotoviti ustrezne materi-
alne in delovne pogoje.« Kaj 
na tem področju še manjka?
Osnova za kvalitetno pedago-
ško in znanstveno-raziskoval-
no delo so ustrezni kadri ter 
materialni in infrastruktur-
ni pogoji. Glede slednjih smo 
predvsem v lanskem letu do-
segli, kar smo si kot fakulteta 
želeli vse od njenega nastanka. 
Kar se tiče materialnih pogojev, 
povezanih z ustreznim financi-
ranjem visokega šolstva in po-
sredno tudi naše fakultete, pa 
moram priznati, da še imamo 
določene težave, kar je posledi-
ca samega sistema financiranja 
in zmanjševanja sredstev za vi-

soko šolstvo od leta 2012 dalje. 
Za znanstveno-raziskovalno 
delo je pomembna predvsem 
kadrovska zasedba. Naša fakul-
teta je specifična v primerjavi z 
drugimi fakultetami, saj je bila 
večina visokošolskih učiteljev 
že pred začetkom delovanja 
Fakultete za energetiko zapo-
slena na Univerzi v Mariboru. 
Nekaj vsebin še vedno preda-
vajo predavatelji, ki prihajajo iz 
drugih članic Univerze v Mari-
boru, iz gospodarstva in tudi 
Instituta Jožef Stefan. Večina 
naših asistentov je iz vrst na-
ših bivših študentov in prihaja-
jo iz lokalnega okolja. Glede na 
velikost fakultete smo zdaj za-
dovoljivo kadrovsko zasedeni, 
kar je eden izmed osnovnih po-
gojev za omenjeno delo.

Kdo oz. kakšen je tipičen štu-
dent Fakultete za energetiko, 
s kakšno popotnico pride na 
fakulteto, verjetno še vedno 
prevladujejo fantje?
Skupni imenovalec vseh, ki pri-
hajajo na fakulteto, je, da želi-
jo študirati tehniko, prihaja-
jo pa iz različnih srednjih šol,  
ki so praviloma povezane s 
področjem energetike. Ena iz-
med motivacij je tudi želja po 
zaposlitvi v družbah s področ-
ja energetike, za katere še ved-
no velja prepričanje, da je pla-
ča relativno visoka glede na 
slovensko povprečje. Nekate-
ri med njimi imajo več znanja 
tehnike, drugi več znanja ma-
tematike, spet tretji več splo-
šnega znanja, nekaterim pa 
na določenih področjih znanja 
tudi manjka. Omenili ste, da še 
vedno prevladujejo fantje, kar 
je res, vendar pa imamo vsako 
leto tudi nekaj deklet, ki so obi-
čajno med najboljšimi v gene-
raciji. Če se dekleta odločijo za 
študij energetike, so bolj moti-
virana in delovna, bolj se želi-
jo dokazati, zato so tudi uspe-
šnejša.

Prihajajo dijaki k vam na 
študij z zadovoljivo podlago 
ali v srednješolskih progra-
mih kaj manjka?
Mislim, da v samih srednješol-
skih programih ne manjka nič, 
vprašanje pa je, kaj dijaki, ko 
vstopajo na fakulteto, prine-
sejo s seboj, kaj so si zapomni-

li, kakšno je njihovo dolgoroč-
no znanje, ki je dobro osvojeno 
in ga znajo prikazati kadar 
koli. Mogoče jim manjka širo-
kega razmišljanja, sposobnos-
ti fokusiranja in povezovanja 
več stvari hkrati. To v sekun-
darnem izobraževanju ni toli-
ko poudarjeno, ker so fokusi-
rani bolj na določene naloge 
in dela, znanje pa morajo pri-
kazati le v določenem časov-
nem trenutku oz. obdobju. To 
sicer ne vpliva na njihov na-
daljnji izo braževalni proces, 
bolj je pomembno, kakšne de-
lovne navade prinesejo s seboj 
ter koliko so pripravljeni vloži-
ti vase in v delo v času študija. 

Vem, da spremljate, kaj se 
dogaja z vašimi diploman-
ti po študiju, v kolikšni meri 
in kje se zaposlujejo?
Zdaj imamo že nekaj več kot 
250 diplomantov energeti-
ke na 1. in 2. stopnji. Glede na 
mesec dni stare podatke so 
bili na Zavodu za zaposlova-
nje prijavljeni le štirje naši di-
plomanti, kar pomeni krepko 
prek 95-odstotno zaposlenost 
diplomiranih energetikov. Na 
podlagi podrobne ankete iz 
šolskega leta 2013/2014 pa 
smo ugotovili, da je bilo takrat 
več kot 90 % diplomantov za-
poslenih, od teh pa je več kot 
90 % opravljalo dela, povezana 
s področjem energetike. Govo-
rimo o področju celotne Slove-
nije, saj naši študenti prihaja-
jo iz vseh koncev Slovenije, ne 
le iz obeh energetskih bazenov 
(posavskega in šaleškega, op. 
a.), imeli pa smo tudi nekaj tu-
jih študentov, npr. iz Črne Gore, 
Srbije, Hrvaške, ter nekaj štu-
dentov na izmenjavi iz Poljske, 
Francije itd.

Fakulteta je dejavna tudi na 
področju raziskovanja. Tre-
nutno se nahajava v prosto-
rih Inštituta za energetiko. 
Kaj tu nastaja in kateri razi-
skovalni projekt bi v tem tre-
nutku lahko izpostavili kot 
najbolj zanimiv?
Fakulteta za energetiko je iz-
vajala in tudi trenutno izva-
ja več evropskih projektov, ki 
so vezani predvsem na pro-
storsko umestitev energetskih 
objektov in njihov vpliv na oko-

lje, NETO merjenja električne 
energije fotonapetostnih siste-
mov, projektov s področja uva-
janja novih tehnologij za izra-
bo različnih energetskih virov, 
možnost izrabe nizkotempera-
turnih geotermalnih virov, po-
večanje energetske učinkovi-
tosti za mala in srednje velika 
podjetja, ter najrazličnejše pro-
jekte s področja e-mobilnosti 
in s področja aero tehnologij.
Trenutno bi omenil dva ali tri 
projekte. Družbeno odgovorni 
projekt, katerega cilj so ener-
getsko učinkovita stanovanja 
v večstanovanjskih zgradbah, 
izvajamo skupaj s podjetjema 
Staninvest in SPL. Pričenjamo 
s projektom, ki obravnava vpliv 
uporabe lesne biomase oz. 
konkretno kvalitete peletov na 
emisijo prašnih delcev. Ukvar-
jamo se še z zagonom projekta 
uporabe alternativnih goriv v 
urbanih naseljih. Izpostavil bi 
še razvoj novih tipov električ-
nih strojev za majhne vetrne 
generatorje, kjer spreminjamo 
določen koncept delovanja, ki 
naj bi pripeljal do tega, da bo 
celoten sistem cenejši in do-
stopnejši za uporabnike. Veliko 
se ukvarjamo tudi s projektom 
ugotavljanja potenciala obno-
vljivih virov na mikro lokacijah. 
Cilj tega projekta je priskrbeti 
verodostojne podatke za zain-
teresirane investitorje. Pri ne-
katerih projektih, ki so vezani 
predvsem na področje tran-
sporta, pa smo žal zavezani k 
molčečnosti oz. ne smemo raz-
kriti nekaterih podatkov.

Torej so projekti uporabni.
Da. Vsaka fakulteta mora ime-
ti svoje temeljno raziskovanje, 
da je lahko prepoznana kot ve-
rodostojen partner za raziska-
ve in razvoj izdelkov. Najprej 
moraš pokazati, da imaš iska-
no znanje, šele takrat se lahko 
konkretno začneš pogovarjati 
o posameznih aplikativnih pro-
jektih, ki pa morajo imeti jasno 
določen potek in cilje projekta. 

Pri tem sodelujete tudi z 
ustanovami v tujini. Ali pri 
tem opažate kakšne po-
membne razlike med naši-
mi in tujimi izobraževalni-
mi inštitucijami?

Izr. prof. dr. Bojan Štumberger

nadaljevanje na str. 14

Drage bralke in bralci, 
pred vami so že tradicionalne tematske strani Znanje, s 
katerimi si boste lahko pomagali pri izbiri vašega nadalj-
njega šolanja. Veseli nas, da so se našemu povabilu odzva-
le posavske, dolenjske in druge izobraževalne ustanove, 
ki vam ponujajo pestro izbiro izobraževalnih programov. 
To so: Yurena – šola tujih jezikov, Srednja šola Zagorje, 
Šolski center Šentjur, Glasbeni studio Otto Lesjak, GEN–
ov Svet energije, Fakulteta za tehnologije in sisteme Novo 
mesto, Ekonomska in trgovska šola Brežice, Fakulteta za 
turizem v Brežicah, Fakulteta za logistiko, Grm Novo mes-
to, Fakulteta za energetiko, Šolski center Novo mesto – 
Višja strokovna šola, Šolski center Krško – Sevnica, Šolski 
center Novo mesto, Dijaški in študentski dom Novo mesto 
in Gimnazija Brežice. Naj vam bodo v pomoč. 
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SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA
1.  ŠTIRILETNI PROGRAMI:
 - živilsko-prehranski tehnik,
 - kmetijsko-podjetniški tehnik,
 - naravovarstveni tehnik.

2.  TRILETNI PROGRAMI:
 - mehanik kmetijskih in delovnih strojev,
 - slaščičar,
 - pek.

3.  DVOLETNI PROGRAM:
 - pomočnik v biotehniki in oskrbi.

4.   PROGRAM 3+2:
 - živilsko-prehranski tehnik (3+2),
 - kmetijsko-podjetniški tehnik (3+2).

Informativna dneva: 
 - petek, 12. februar, ob 9.00 in 15.00,
 - sobota, 13. februar, ob 9.00.

Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
Telefon: +386 (0)3 746-29-00, fax: +386 (0)3 746-29-20

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
- UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE - 
 inženir kmetijstva in krajine 

- ŽIVILSTVO IN PREHRANA - 
 inženir živilstva in prehrane

- GOSTINSTVO IN TURIZEM - 
 organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu

- NARAVOVARSTVO - inženir naravovarstva

Informativni dnevi: 
- petek, 12. februar, ob 11.00 in 16.30, 
- sobota, 13. februar, ob 10.30,
- sobota, 5. marec, ob 10.00.

Informacije: www.sc-s.si, 
03/746 29 00, 03/746 29 02, 03/746 29 06

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR V ŠOLSKEM IN ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 RAZPISUJE NASLEDNJE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME:

VPIS v tečaje do 10. februarja 2016VPIS v tečaje do 10. februarja 2016

Za Posavce dodaten 10 % popust!Za Posavce dodaten 10 % popust!

SREDNJA ŠOLA ZAGORJE 
PRAVA IZBIRA! 

SREDNJA ŠOLA ZAGORJE 
Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi 
Tel.: 03 56 55 400, faks: 03 56 55 410 

http://www.sszagorje.si 
E-pošta: ss.zagorje@guest.arnes.si 

Po končanem izobraževanju na Srednji šoli Zagorje 
postaneš dobro izobražen in poklicno kompetenten: 

GASTRONOM HOTELIR 
PRODAJALEC 

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
EKONOMSKI TEHNIK 

GASTRONOMSKI TEHNIK 
POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI 

  S amozavestno 
  Š irimo obzorja, 

  Z nanja 
  A vtocesto 
  G radimo, 
  O dločeni, da 
  R azvoju 
  J adrno in 
  E nergično sledimo. 

V šoli lahko izbirate med številnimi dejavnostmi in 
projekti: 

Zasavje za zdravje, 
Ekošola, 
Zdrava šola, 
prostovoljstvo, 
mednarodni projekti (Erasmus+), 
Simbioza, Simbioza giba, 
Rastem s knjigo, mimobežnice, 
Buklžur, Jaz tebi knjigo - ti meni nasmeh, 
inovacijski projekt Spolnost mladostnika, 
nadarjeni, 
program MEPI, 
podjetniški krožek Ustvarjalnik, 
Moje podjetje, 
različna tekmovanja s področja zdravstva,  
gastronomije, ekonomije. 

Ko govorimo o tem, kaj je 
boljše in kaj slabše, se mora-
mo ustrezno umestiti v čas in 
prostor. Vedno nekatere inšti-
tucije po znanju ali posamezni-
kih v določenem času izstopajo 
ali pa nazadujejo. Z gotovostjo 
lahko trdim, da so naši razi-
skovalni rezultati in razisko-
valni rezultati slovenskih uni-
verz popolnoma primerljivi s 
tujimi. Kar pa se tiče Fakulte-
te za energetiko: nekaj študen-
tov, ki so končali študij 1. stop-
nje, se je odločilo za študij v 
tujini in njihovi odzivi so zelo 
dobri, saj pravijo, da na večini 
področij ne zaostajajo za tuji-
mi študenti, kvečjemu naspro-
tno, imajo boljše predznanje. 
Tudi o naših študentih, ki so 
zaposleni v podjetjih iz tujine, 
nimamo nobenih slabih povra-
tnih informacij, da bi jim napri-
mer primanjkovalo določenega 
znanja, prej nasprotno, so de-
lovni in pridni, imajo dovolj ši-
roko znanje in so delodajalci z 
njimi zadovoljni. 

Seveda se morava dotakni-
ti tudi številnih afer v aka-
demski sferi (ponarejanje 
potrdil o opravljenih izpitih, 
prilaščanje ugotovitev diplo-
mantov s strani profesorjev, 
prepisovanje diplom, izpla-
čevanje visokih avtorskih 
honorarjev profesorjem in 
zadnja glede izplačil za prip-
ravljenosti), zaradi katerih 
je ugled visokega in univer-
zitetnega šolstva padel. Ob-
čutite to tudi vi in kje vidite 
izvor teh nepravilnosti?
Lahko govorim le o svojem 
osebnem prepričanju. Veli-
ko stvari, ki so se zgodile, mo-
ralno na noben način ni op-
ravičljivih. Veliko stvari ima 
neupravičeno veliko medij-
sko pozornost. Veliko stvari je 
takšnih, ki niso ne bele in ne 
črne. Če govorim konkretno: 
kar se tiče prilaščanja intelek-
tualne lastnine - ničelna tole-
ranca. Kar se tiče izplačevanja 
takšnih ali drugačnih neupra-

vičenih dodatkov za stalno 
pripravljenost - ničelna tole-
ranca. Mimogrede: ne vem, da 
bi bili takšni dodatki izplača-
ni na Univerzi v Mariboru. Kar 
se tiče honorarjev nekaterih 
zaposlenih v visokem šolstvu, 
ne morem popolnoma soditi, 
ker nimam dovolj podatkov. 
Če so bili ti honorarji zasluže-
ni na podlagi dela, načeloma 
nimam zadržka do njih, če pa 
so bili izplačani neupraviče-
no, pa tega seveda ne odobra-
vam. Me pa osebno moti, da se 
takšne nepravilnosti lepijo na 
celotno visoko šolstvo, tu bo 
treba enkrat narediti pregled 
in reči bobu bob: to je dobro, to 
je slabo, tu vmes pa je podro-
čje sivine, ki ga je treba razdeli-
ti na dobro in slabo stran. Tako 
obstaja splošno prepričanje, 
da visoko šolstvo nudi sanjske 
službe, da imajo zaposleni vi-
soke osebne dohodke in to ne-
upravičeno, da ničesar ne de-
lajo, da so njihove obveznosti 
premajhne itd., realnost pa je 
za tistega, ki je v sistem vklju-
čen že dlje časa, popolnoma 
nasprotna in bi povabil vse 
tiste, ki mislijo, da visokošol-
ski učitelji in sodelavci ničesar 
ne počnejo, da preživijo teden 
dni z nami.

Vseeno pa si bodo morale 
univerze, fakultete, dekani, 
predavatelji nekako povrni-
ti ugled …
Še enkrat: ne moremo vseh 
metati v isti koš. Vsak mora 
imeti sam pri sebi toliko zdra-
ve pameti in morale, da se lah-
ko zjutraj s čisto vestjo pogleda 
v ogledalo. Na kakšen način? 
Edina možnost je, da so po-
datki o delu vseh zaposlenih 
v visokem šolstvu javno do-
stopni in da je nujno potrebno 
ob koncu leta predstaviti svo-
je delo javnosti, saj vedno go-
vorim, da se premalo hvalimo s 
svojimi dosežki. Poleg tega pa 
je visokemu šolstvu potrebno 
vrniti sredstva, ki so mu bila 
od leta 2012 dalje odvzeta, saj 
visoko šolstvo funkcionira (ne 

povsod) pod nemogočimi po-
goji oz. s premajhnim številom 
zaposlenih. Kadrovski potenci-
al se mora sproti obnavljati in 
nadomeščati, ne gre enostavno 
tleskniti s prsti in nadomesti-
ti ves izpadli potencial razisko-
valcev in zaposlenih. Kandi-
datom za mlade raziskovalce 
moramo poiskati sredstva s 
strani države, ki pa jih trenu-
tno ni. Torej: primerno plači-
lo za primerno delo ter pregle-
dnost dela in nagrajevanja.

Je po vašem mnenju Posavje 
v Sloveniji prepoznano pred-
vsem kot energetska regija?
Posavje je zagotovo prepozna-
no kot ena izmed energetskih 
regij, če že ne največja. Imam 
pa občasno občutek, da ta pre-
poznavnost obstaja predvsem 
na segmentu velikih proizvod-
nih podjetij, manj pa v zavesti 
ljudi iz Posavja, kaj za njihovo 
življenje te velike družbe po-
menijo. Po meni znanih podat-
kih zaposljivost v regiji ni zelo 
visoka, zato večina mladih za-
pada v brezvoljnost in ni tiste-
ga pravega zagona. Problem je 
v tem, ali se bodo mladi, ki od-
hajajo, pripravljeni tudi vrniti. 
To je človeški kapital, ki odte-
ka iz Posavja, in je vprašanje, 
ali ga bo možno privabiti nazaj.

Vemo, da sedež fakultete 
ni slučajno v Posavju, se je 
umestila v zavest tukajšnjih 
ljudi?
Mislim, da je deloma prepoz-
nana kot del okolja, deloma pa 
bi morala na tem segmentu fa-
kulteta sama narediti več. Obi-
čajno se prepoznavnost gra-

ARTIČE - Besedna zveza, ki pušča malce odprta usta, saj si mar-
sikdo ne predstavlja njene vsebine. Pa gre vendar za izjemno pri-
jazno, pozitivno, vzpodbudno in celo osvežujočo dejavnost, pose-
bej v tem zatohlem zimskem času, ko nam na glave padajo opeke 
slabega, neprijetnega in negativnega. Naj razložim preprosto in 
razumljivo: cel nabor ministrstev in društev (za šolstvo, za kul-
turo, društvo slovenskih pisateljev in še in še ...) so razpisali že 
pred časom projekt »Rastem s knjigo«. V tekočem šolskem letu 
je k projektu pristopila tudi Osnovna šola Artiče oz. učenci višjih 
razredov šole. K prebiranju štirih knjig iz nabora so učenci in nji-
hova profesorica slovenskega jezika povabili še starše, skrbnike, 
da, celo babice in dedke. Ob dogovorjenem času mora biti knjiga 
prebrana in vsi bralci so povabljeni na tematski večer oz. čajan-
ko, zelo prijazen in prijeten klepet o posamezni knjigi.

Moram reči, da je pravi užitek prisluhniti, na koliko različnih 
načinov doživljamo eno in isto vsebino teh knjig. V vsaki oceni, 
obnovi je odslikana osebnost bralca, njegove življenjske izkuš-
nje, njegov naravni intelekt in dojemljivost. Prepričana sem, da 
bi se takega skupnega branja in razprav o tem moralo udeležiti 
mnogo, mnogo več ljudi, tudi moškega spola, saj kakovost naše-
ga vsakdana tako strmo pada, da postajamo vedno ožji, vedno 
manj znamo povedati jasno in pravilno, vedno manj se nas do-
takne stanje sočloveka in družbe nasploh. Da tega, kako iz dru-
ženja v druženje postajamo vsi bolj odprti, bolj sproščeni, bolj 
se poznamo, sploh ne poudarjam. Pozdravljamo vas torej udele-
ženci bralnih zimskih uric v Artičah in vas vabimo, da se nasled-
njo zimo dobimo tudi z vami!
 Erna Ernestina Rožman

di na več nivojih: zavedanje 
o obstoju in prepoznavnost v 
splošni javnosti, sodelovanje 
z lokalno skupnostjo in sode-
lovanje z gospodarstvom. Re-
cimo, da imamo na nekaterih 
področjih boljše, na drugih pa 
slabše dosežke. Če na to pogle-
damo v kontekstu sprememb 
demografske slike, če se za-
vedamo, da je bila vmes ali pa 
še je gospodarska kriza, raz-
mere niso najboljše, niso pa 
niti tako zelo slabe. Pogrešam 
neko skupno zavedanje, da eni 
brez drugih ne moremo obsta-
jati in šele s skupnimi močmi 
lahko prepoznavnost in sku-
pne dosežke izboljšamo.

Glede na to, da ste delali tudi 
v drugem okolju, kako oce-
njujete vsakodnevno delova-
nje Posavja, smo v čem spe-
cifični?
Če primerjam regije v Slove-
niji, so nekoliko posebne tri: 
primorska, gorenjska in prek-
murska, vse ostale pa nekako 
ne izstopajo, zato lahko rečem, 
da tudi Posavje ne izstopa z ne-
kimi posebnostmi, ne v dob-
rem in ne v slabem pomenu. 
Glede na to, da sem sodeloval 
z mnogimi podjetji iz različnih 
regij, si upam trditi, da je razu-
mevanje problemov družbe v 
posavski regiji morda celo šir-
še kot recimo v podravski re-
giji. Morda to izvira iz zgodo-
vine razvitosti regij, še iz časa 
pred letom 1990. Paradni konj 
Posavja je energetika, problem 
pa je, ker premalo cenimo, kar 
imamo, dokler tega ne izgubi-
mo.
 Peter Pavlovič

Medgeneracijsko branje

Udeleženci enega od tematskih večerov

nadaljevanje s str. 13
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Štiriletna programa:
EKONOMSKI TEHNIK

PREDŠOLSKA VZGOJA  – novost 

Triletni program: 
TRGOVEC

Višješolski program:
EKONOMIST

Prednosti vpisa na našo šolo:
•  bližina domačega kraja, 
•  mednarodne izmenjave,
•  možnost opravljanja prakse v tujini 

(Malta, Velika Britanija),
•  uporabnost znanj in zaposljivost 

v trendnih dejavnostih 
(finance, komerciala, trženje, logistika),

•  prijaznost šole ter skrb za vsakega 
posameznika,

•  nadaljevanje izobraževanja na vseh 
višješolskih, visokošolskih in večini 
univerzitetnih programov.

EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE
07 499 25 50 ali www.etrs.si  

KER NAM JE MAR 
   ZA VSAKOGAR …

ETrŠ Brežice
INFORMATIVNI DAN v petek, 12. februarja 2016, ob 9. in 15. uri za bodoče dijake in ob 11. uri za študente 

ter v soboto, 13. februarja 2016, ob 9. uri za dijake ter ob 11. uri za študente.

GLASBENI STUDIO O�O LESJAK S.P.
Opekarska ulica 13, 8250 Brežice, Tel./Fax.: 07 49 62 398

Glasbeni studio O�o Lesjak s.p. nudi:
 glasbeni pouk za otroke, mladino in odrasle,

 inštrukcije za nemški, angleški, italijanski in francoski jezik,
 slovenski jezik za tujce,

 popravila za klarinet, saksofon, �avte itd.,
 računalniško notogra�jo,
 brezplačno svetovanje.

Informacije in vpis ob vsakem času!
OLEPŠAJTE VAŠE ŽIVLJENJE Z GLASBO!

Zala Kržan, Narpel: Informativnega dneva 
se bom udeležila v soboto, 13. februarja. Obi-
skala bom Fakulteto za elektrotehniko, saj se 
želim vpisati na višješolski študijski program 
za aplikativno elektrotehniko. V nadaljevanju 
šolanja se bom predvidoma usmerila v kako-
vost. Prav tako je to veda, katere kader se ved-

no potrebuje. Kar se tiče same zaposlitve, menim, da bom kot 
diplomantka tega področja dobila zaposlitev.

Žiga Vene, Leskovec pri Krškem: Na infor-
mativnem dnevu si bom ogledal Fakulteto za 
računalništvo in informatiko, ker me ti po-
dročji najbolj zanimata in bi rad čim več izve-
del o programih ... Verjamem, da mi bo žele-
na fakulteta v prihodnosti prinesla zaposlitev.

Matej Humar, Krško: Seveda se bom udele-
žil informativnega dne. Obiskal bom Inštitut 
in akademijo za Multimedije (IAM) in SAE In-
stitute. Imam namreč željo za študij na obeh 
fakultetah. Prepričan pa sem, da bom v priho-
dnosti dobil zaposlitev v tej smeri.

KOSTANJEVICA NA KRKI - 21. 
januarja je v OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki po-
tekalo regijsko tekmovanje iz 
materinščine za Cankarjevo pri-
znanje. Tekmovanja se je udele-
žilo 67 učencev in 28 mentorjev 
iz 28 osnovnih šol Posavja in Do-
lenjske. Krovna tema letošnjega 
tekmovanja je bila »Domovi-
na med platnicami« z osrednjo 
temo »Domoljubje in sloven-
stvo«. Tekmovalci so z mentorji  
prebirali in kritično razmišljali o 
romanu Vladimirja P. Štefanca 

Sem punk čarovnica, Debela lezbijka in ne maram vampov. V kraj-
šem kulturnem programu, ki sta ga pripravili učiteljici Metka 
Povše in Mojca Jevšnik, predstavila pa sta ga učenca 8. razreda 
Eva Sokolovič in Jošt Žulič, sta udeležence pozdravili tudi rav-
nateljica Melita Skušek in v. d. predstojnice Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo, Območna enota Novo mesto, mag. Andre-
ja Čuk. Navzočim sta zaželeli veliko kreativnega navdiha ter us-
pešnosti pri pisanju razlagalnega spisa.  T. B.

Regijsko tekmovanje za 
Cankarjevo priznanje
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Pridi na informativni dan: 
• 12. 2. 2016, ob 10. in 16. uri 
• 13. 2. 2016, ob 10. uri

Kaj je to turizem? 
Je to potovanje? 

Morda dopust na morju 
ali v hribih? 

Študiraj na Fakulteti za turizem 

v Brežicah in najdi odgovor. 

Se vidimo na Fakulteti za turizem Univerze 

v Mariboru, Cesta prvih borcev 36, Brežice.

Fakulteta za turizem v Brežicah    Univerza v Mariboru

KMETIJSKA ŠOLA GRM 
IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
Tel.: 07 3934 700, Fax: 07 3934 710, 

www.ksgrm.net/ksgrm/
4-letni programi:

 ¾ Biotehniška gimnazija z biotehnologijo
 ¾ kmetijsko-podjetniški tehnik,  

naravovarstveni tehnik
3-letni programi:

 ¾ gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, 
slaščičar, mesar

2-letni program: 
 ¾ pomočnik v biotehniki in oskrbi

3+2 programi: 
 ¾ kmetijsko-podjetniški tehnik,  

hortikulturni tehnik

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO 
IN TURIZEM

Tel.: 07 3321 527, Fax: 07 37 31 631, 
www.ssgt-nm.si

3-letni program:  ¾ Gastronomske  
in hotelske storive 

4-letni program:  ¾ Gastronomija in turizem 
3+2 program:  ¾ Gastronomija

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Tel.: 07 39 34 734, Fax: 07 39 34 710, 

www.vs.grm-nm.si
 ¾ Upravljanje podeželja in krajine 
 ¾ Gostinstvo in turizem
 ¾ Naravovarstvo

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE 
PODEŽELJA GRM NOVO MESTO 

vabi k vpisu tudi absolvente višjih strokovnih šol

Grm Novo mesto  
v očeh dijakov in študentov:

• Šola je odmaknjena od mestnega hru-
pa, deluje v lepem in urejenem okolju, 
kar je v sozvočju z njenim poslanstvom.

• Dijakom in študentom neposredno 
približa naravo in okolje. Skupaj gradi-
mo na pozitivnih vrednotah in medse-
bojnih odnosih.

• Skupaj s starši in šolo izdelamo svoj 
osebni izobraževalni načrt za oblikova-
nje lastne poklicne poti.

• Vsak dijak na centru lahko najde podro-
čje, kjer je uspešen.

• Pridobimo si lahko različne certifikate 
in tudi CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN, 
kot posebno prilogo k spričevalu, ki jo 
izda šola.

• Dijaki in študenti se lahko ukvarjamo s 
konji, se učimo igranja golfa, odpeljemo 
se s kolesi, izdelujemo cvetlične aranž-
maje, izdelamo torte in druge sladice, 
pripravljamo mesnine in mesne izdelke, 
pripravimo vam odlično kosilo na Glav-
nem trgu in ga tudi postrežemo, znamo 
vam predstaviti turistične, etnološke in 
kulinarične značilnosti Slovenije, pope-
ljemo vas po naravovarstvenih učnih 
poteh, ki smo jih sami izdelali, po čebe-
larski poti, …

• Dijaki drugih letnikov se vsako leto te-
meljito spoznavamo v šoli v naravi.

• Naredimo lahko izpit za traktor, prido-
bimo izkaznico za delo s fitofarmacevt-
skimi sredstvi, se usposobimo za delo 
v gozdu.

• Naša šola je znana po številnih medna-
rodnih izmenjavah, ki se jih udeležimo 

dijaki in študenti vseh programov. Cen-
ter ima Erasmus listino.

• Študenti opravljamo prakso tudi v tu-
jini.

• Dijaki biotehniške gimnazije in naravo-
varstveni tehniki se odlično usposobi-
mo za delo v laboratoriju, pridobimo si 
veliko znanj iz biologije, kemije, bioteh-
nologije, tekmujemo za Krkine nagrade.

• Dijaki in študenti iz bolj oddaljenih oko-
lij lahko bivamo v našem Dijaškem in 
študentskem domu, ki je v sklopu cen-
tra.

• Na šoli se naučimo tudi veliko s področ-
ja gozdarstva, saj ima šola svoj gozd, pa 
tudi lesarsko delavnico.

• Šola je bogato opremljena s sodobnimi 
traktorji in drugo mehanizacijo, imamo 
robot za molžo in za presajanje sadik.

• Lahko se izobražujemo za poklice iz pre-
delave mleka, mesa, sadja, …, saj se je 
šola opremila tudi za ta področja.

• Dijaki smeri turizma spoznavamo delo 
turističnega informatorja in vodnika, re-
ceptorja, svetovalca, animatorja. Držav-
na tekmovanja, mednarodne izmenjave 
in ekskurzije so še dodatna motivacija 
za delo pri urah praktičnega pouka tu-
rizma.

• Dijaki smeri gastronomije spoznamo 
področje kuharstva in strežbe. Praktič-
ni pouk izvajamo neposredno pred go-
sti. Ker gre za ustvarjalne poklice, nam 
je dodatni izziv, da se izkažemo na raz-
ličnih tekmovanjih (Gatus, GTZ) in na 
mednarodnih izmenjavah z dijaki iste 
stroke. Dosegamo zavidljive uspehe in 
pokažemo domiselne kreacije v kuhinji 
in strežbi. 

130 LET GRMA NOVO MESTO
KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA

ŽANJEMO ŽE 130 LET

ČEBELARSTVO 

MEDOVITE RASTLINE 

VINOGRADNIŠTVO 

CVETLIČARSTVO 
ARANŽERSTVO 

HORTIKULTURA 

KONJEREJA

GOVEDOREJA

http://www.ksgrm.net

130 LET GRMA NOVO MESTO - CENTRA BIOTEHNIKE IN TURIZMA
www.grm-nm.si

Pridi na informativne dneve 
in se prepričaj!

Petek, 12. februar 2016: ob 10. in 15. uri
Sobota, 13. februar 2016: ob 10. uri

Kje: Celje, Mariborska 7.

Logistika je 

TOP!
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Priključi se tudi ti!

Visokošolski strokovni študijski program 
Energetika

Univerzitetni študijski program 
Energetika

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru vabi k vpisu 
v študijska programa I. stopnje:

Informativni dnevi:

 v petek, 12. februarja, ob 10.00 in 15.00
ter v soboto, 13. februarja, ob 10.00,

v prostorih Inštituta za energetiko v Krškem

w
w
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krško - velenje
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GIMNAZIJA BREŽICE — 
GIMNAZIJA S TRADICIJO

Vabimo k vpisu v program GIMNAZIJA.

NOVOST: ŠPORTNI ODDELEK 
(PROGRAM S POUDARJENIMI ŠPORTNIMI VSEBINAMI ZA DIJAKE ŠPORTNIKE)

Pri nas se dogaja!   
»Znanje in prijateljstvo, z roko v roki.«

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

postanite naš prijatelj na          ,
sledite nam na         . 

Informativni dan:
12. 2. 2016 ob 9. in 15. uri
13. 2. 2016 ob 9. uri

KRŠKO - 20. in 29. januarja sta v Mladinskem centru Krško že 
tretje leto zapored potekala dneva poklicev, namenjena učencem 
8. in 9. razreda osnovnih šol, ki se bodo kmalu odločali o izbiri 
poklica. Prvega dogodka se je udeležilo približno 100 učencev 
OŠ Jurija Dalmatina Krško in OŠ Dobova, drugega pa prav toliko 
učencev OŠ Leskovec pri Krškem, skupaj s spremljevalci. Cilj ak-
tivnosti je bil, da učenci iz prve roke spoznajo, kako poteka delo 
v določenih podjetjih, kako priti do želenega poklica in kakšne 
so njihove možnosti zaposlitve v prihodnosti. 
Učenci so se najprej zbrali v dvorani, kjer jih je pozdravil direk-
tor Mladinskega centra Krško Mitja Valentinc, nato so posluša-
li še krajšo predstavitev o dejavnostih Mladinskega centra. Po 
predstavitvi so se pridružili predstavniki različnih podjetij iz Po-
savja, ki so v manjših skupinah učencem predstavili svoje oseb-
ne poklicne poti in podjetja, v katerih so zaposleni, ter razložili 
trende zaposlovanja v svojem podjetju v naslednjih letih. Podje-
tja in ustanove, ki so se prijazno odzvala na povabilo, so: Rudar 
Senovo d.o.o, Občina Krško, Nuklearna Elektrarna Krško, HER-
MES računalništvo in poslovne storitve d.o.o., IHS Industrijski 
manipulacijski sistemi Krško d.o.o., profesorja in dijaka stroj-
ne in elektro smeri Srednje šole Krško, Tips d.o.o., Kimmy ob-
lačila za delo Miro Sevšek s.p., Avtoline Krško trgovina in servis 
d.o.o, Petar Stojanović (glasbeni producent), predstavnik podje-
tja Afirmat gradbeništvo in inženiring d.o.o., glasbena šola Popsi, 
Kostak Krško, PGE Krško in Zdravstveni dom Krško. 5. februarja 
bodo pripravili še tretjo izvedba dneva poklicev, ki se ga bo ude-
ležilo še okoli 90 učencev.
 Vir: MC Krško

Dan poklicev v MC Krško

IŠČETE DIJAŠKO ALI ŠTUDENTSKO 
SOBO V NOVEM MESTU?

Vabljeni na informativni dan v petek, 12. 2., ali soboto, 13. 2. 2016!

Mobitel:  +386 41 734 204

· Bližina šol
· Bližina avtobusne in železniške postaje
· Dobri pogoji za bivanje
· Organizirane učne ure in učna pomoč
· Koristno preživljanje prostega časa

· Svetovanje v stiskah in težavah
· Brezžični dostop do interneta
· Dobra hrana (študentski boni)
· Uporaba športne dvorane in igrišč 
· Možnost druženja z vrstniki

Dijaški in študentski dom Novo mesto nudi 
sodobno in spodbudno okolje za vse tiste 
dijake in študente, ki se izobražujejo izven 
kraja svojega stalnega prebivališča. 

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

Poleg prehrane in nastanitve v dvoposteljnih 
sobah ter organiziranih učnih ur ustvarjamo 
pogoje za kvalitetno preživljanje prostega časa 

v različnih organiziranih interesnih dejavnostih. 
Za športne aktivnosti je na voljo manjša 
telovadnica za aerobiko, �tnes in namizni tenis, 
zunanja športna igrišča in Športna dvorana 
Leona Štuklja. Na voljo imamo tudi knjižnico s 
čitalnico in računalniškim kotičkom, klubsko 
sobo za namizni nogomet in biljard ter 
multimedijsko opremljen prostor.
 
Če je v dijaškem domu že en otrok, je bivanje 
za vse druge otroke iste družine brezplačno, 
ne glede na to, v katerem dijaškem domu v 
Sloveniji biva.

www.sc-nm.si

Šegova ulica 112 

8000 Novo mesto

tel:  386(0)7 / 39 32 100

faks.: 386(0)7 / 39 32 124

www.sc-nm.si

30 let

Novo mesto

www.sc-nm.si

Vljudno vabljeni na informativni dan,
ki bo v petek, 12. februarja 2016,

ob 9. in 15. uri (ob 16. uri za višjo šolo)
 ter v soboto, 13. februarja 2016,

ob 9. uri.

Elektrikar 

Raèunalnikar

Elektrotehnik 

Tehnik raèunalništva

Tehniška gimnazija

SREDNJA ELEKTRO ŠOLA 
IN TEHNIŠKA GIMNAZIJA

Bolnièar-negovalec

Zdravstvena nega

Kemijski tehnik

Farmacevtski tehnik

Kozmetièni tehnik

SREDNJA ZDRAVSTVENA 
IN KEMIJSKA ŠOLA

Instalater strojnih instalacij

Oblikovalec kovin - orodjar

Klepar - krovec

Avtokaroserist

Avtoserviser

Mehatronik operater

Strojni tehnik

Pomoènik v tehnoloških 
procesih

SREDNJA STROJNA ŠOLA

Mizar 

Zidar

Tesar

Obdelovalec lesa

Izvajalec suhomontažne 

gradnje

Peèar - polagalec 
keramiènih oblog

Gradbeni tehnik

Lesarski tehnik

Predšolska vzgoja

SREDNJA GRADBENA, 
LESARSKA IN

VZGOJITELJSKA ŠOLA

Strojništvo

Informatika

Elektronika

Varstvo okolja in komunala

Logistika

Lesarstvo

Kozmetika

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Dnevi�podjetniških�priložnosti,�februar�2016�

Občina Brežicezptm
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www.pcbrezice.si

Program predavanj in delavnic

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, vas vabi na 
turistično obarvane „Dneve podjetniških priložnosti 2016".

Predavanja in delavnice bodo smiselno povezane, zato vabljeni na 
celotni sklop, ki bo potekal ob torkih popoldne v mesecu 
februarju po naslednjem programu:
 

torek, 2.2. 2016, od 16.00 do 20.00 ure
Podjetniški izzivi v turizmu | Borut Vojinović, Fakulteta za 
turizem Univerze v Mariboru
Predstavitev razvojnega dela v turizmu s trendi v 
turizmu  in primeri dobrih praks | Tomaž Štefe; Gabrun 
Smart in Mateja Gruden; Brand Business School

torek, 9.2.2016, od 16.00 do 20.00 ure
Moč zgodbe v turizmu in identificiranje individualnih 
turističnih zgodb | Mateja Gruden; Brand Business School

torek, 16.2.2016, od 16.00 do 20.00 ure

Prehod iz delnih turističnih zgodb in kreiranje 
integralnih turističnih produktov | Andrej Pompe, Mateja 
Gruden; Brand Business School in Tomaž Štefe; Gabrun Smart 

torek, 23.2.2016, ogled dobrih praks na terenu - 12.00 do 22.00 ure
Uspešne zgodbe in pravilni koraki do realizacije – 
predavanje z ogledom dobre prakse | Domen Bole; 
Tehnološki park Ljubljana 

Lokacija
Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice  (vhod 
zraven Upravne enote Brežice). 

Prijava 
Prijavni obrazec se nahaja na spletni strani: www.pcbrezice.si, 
lahko pa svoje kontaktne podatke sporočite  na: info@pcbrezice.si. 
Prijave so možne do 2.2.2016 oziroma do zapolnitve prostih mest v 
predavalnici. Prijave so obvezne. 

Dodatne informacije tudi na: info@pcbrezice.si ali 0590 83 794 
oziroma na:  www.pcbrezice.si 

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 
76/14 - odl. US in 14/15 – ZUUJFO) župan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV 
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
za stanovanjsko območje Artiče jug, ART-09,

ki bo potekala od 15. 2. 2016 do vključno 15. 3. 2016 v času 
uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih 
Krajevne skupnosti Artiče.

Predmet akta se nanaša na ureditev stanovanjske soseske na 
nepozidanem prostoru v južnem delu naselja Artič. Območje 
je namenjeno pozidavi enostanovanjskih objektov s spremlja-
jočimi stavbami in pripadajočo infrastrukturo.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko ude-
ležite v sredo, 2. 3. 2016, ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice. 

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek 
akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno 
v knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali posreduje-
jo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih 
borcev 18, 8250 Brežice.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Bre-
žice www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter na 
občinski oglasni deski Oddelka za prostor.

BREŽICE – Delo in naloge lokalne samouprave se spreminjajo in do-
polnjujejo, zato je Občina Brežice pripravila predlog reorganizaci-
je občinske uprave, ki ga je na oktobrski seji leta 2015 v 2. obrav-
navi potrdil občinski svet.

Novi Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
ohranja zaposlitve, hkrati pa želi z drugačno organiziranostjo doseči 
boljšo učinkovitost in optimalno delovanje izvajanje nalog iz pristoj-
nosti občine. Glede na področje dela je uprava organizirana v se-
dem enot (prej šest) - Kabinet župana, Oddelek za pravne in splošne 
zadeve, Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo 
in razvoj, Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna na-
ročila, Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne 
službe, Oddelek za prostor in Oddelek za finance in računovodstvo.

VODENJE ODDELKOV IN PROSTORSKE 
SPREMEMBE 
Kabinet župana vodi direktorica občinske uprave Irena Rudman, 
Oddelek za pravne in splošne zadeve Barbara Šoba, Oddelek za 
družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Patricia 
Čular, Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naroči-
la Anica Hribar, Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodar-
ske javne službe Alenka Laznik, Oddelek za prostor mag. Urška Kle-
novšek in Oddelek za finance in računovodstvo Aleksander Denžič.

Zaradi reorganizacije je prišlo do sprememb razporeditve nekaterih 
oddelkov in zaposlenih v občinski stavbi. Oddelek za družbene de-
javnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj se nahaja v 2. nadstro-
pju občinske stavbe (podstrešje levo), pisarne pa so zamenjali tudi 
nekateri drugi uslužbenci, glede na področje dela na novo organi-
ziranih oddelkov. Ker je občina še v postopku zamenjave oznak na 
pisarnah in usmerjevalne table, so občankam in občanom vse in-
formacije v zvezi s spremembami na voljo v sprejemni pisarne ob-
čine (pritličje desno) ali na spletni strani občine (www.brezice.si). 

Z reorganizacijo Občina Brežice sledi svoji viziji, del te je tudi uved-
ba sistema vodenja kakovosti v letu 2009 (ISO standard), in sicer 
zagotoviti optimalne pogoje za razvoj in visoko kakovost bivanja v 
občini Brežice.

Prevzem oblasti in prihod korantov iz Hajdine 
- DOBOVSKI FAŠJENK 2016

Fašjenk Dobova in Občina Brežice 
vabita na tradicionalni prevzem oblasti,

ko bo aktualnega župana občine Brežice za obdobje Faš-
jenka zamenjal Fašjenkovski župan dr. Stres.

Fašjenk naznanja, da bo s sodelavci prevzel oblast 
v občini Brežice v petek, 5. 2. 2016, ob 13. uri.

Predstavitev korantov in predaja občinskega ključa 
bosta potekali pred občinsko zgradbo (CPB 18), sledi 

predstavitev Fašjenkovskega župana in prevzem poslov. 

Vabljeni!

Varuhinja človekovih pravic prihaja v Brežice
Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo v sredo, 10. 2. 
2016, skupaj s sodelavci poslovala v občini Brežice, v prostorih 
Mestne hiše (Cesta prvih borcev 22, Brežice). 

Za pogovor z varuhinjo in njenimi sodelavci se je treba prijaviti 
na brezplačno telefonsko številko 080 15 30 najkasneje do tor-
ka, 9. 2. 2016, do 12.00 ure.

S poslovanjem zunaj sedeža se skuša Varuh človekovih pravic Re-
publike Slovenije (Varuh) približati tistim, ki ga potrebujejo in ne 
(z)morejo priti v Ljubljano. Enkrat na mesec varuhinja s sodelavci 
obišče določen predel Slovenije in se pogovori z vsemi, ki ocenju-
jejo, da so jim kršene pravice in jim lahko Varuh pomaga.

Več informacij na www.varuh-rs.si. 

Uspešno izvedena reorganizacija 
občinske uprave Občine Brežice

Slavnostna prireditev ob

slovenskem       
    kulturnem      
  prazniku 

Toporišičevo leto
11. 10. 2015–11. 10. 2016

Prost vstoP

Podelitev Priznanj in odličij Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2015

SlavnoStni govornik dr. Tomaž Toporišič, dramaturg in teatrolog

kulturni Program Glasbena šola Brežice, Gimnazija Brežice

BRDO, BREŽICE – Župan obči-
ne Brežice Ivan Molan se je na 
povabilo predsednika Republi-
ke Slovenije Boruta Pahorja in 
Skupnosti občin Slovenije udele-
žil konference »Slovenija 2030« 
z naslovom »Pomen lokalne sa-
mouprave za družbeni in gospo-
darski razvoj Slovenije«, kjer so 
sodelovali župani in županje 
ter podpredsednik Vlade RS in 
minister za javno upravo Boris 

Koprivnikar. Župan Ivan Mo-
lan je bil eden od 18 županov, ki 
so predstavili težave, s katerimi 
se sooča lokalna samouprava. 
Med glavnimi težavami občin je 
finančna odvisnost občin od vo-
lje vlade, težnje po centralizaciji 
države, kar se kaže tudi s selitva-
mi državnih služb v večja mesta, 
pomanjkanje dialoga z državo, 
nezaupanje države do občin in s 
tem povezana zapletena in neži-
vljenjska zakonodaja ter preniz-
ko zavedanje vlade o izjemnem 
pomenu lokalne samouprave pri 
razvoju celotne države. 

Župan Ivan Molan 
sodeloval na posvetu 
Slovenija 2030«
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Občina Krško, 
Zveza kulturnih društev Krško in 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Krško

Vas vljudno vabijo na  
proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku

v petek, 5. februarja 2016, ob 18. uri 
v Kulturni dom Krško.

Slavnostna govornica bo
Margareta Marjetič, 

zlata Prešernova nagrajenka leta 2015.

Na slovesnosti bomo podelili Prešernove plakete.

V kulturnem programu sodelujeta jubilanta leta 2015 
KD Svoboda Brestanica z gledališko in pevsko sekcijo ter 

DKD Svoboda Senovo z gledališko sekcijo.

V avli KD Krško bo na ogled fotografska razstava Sabine Košir, 
članice Društva ljubiteljev fotografije Krško.

Zaključek del energetske sanacije OŠ Koprivnica
V Koprivnici so se konec leta 2015 zaključila dela v okviru energet-
ske sanacije vrtca in telovadnice pri Osnovni šoli Koprivnica, ki se 
je začela v lanskem letu, naložba pa je bila sofinancirana tudi iz 
evropskih sredstev. Z energetsko sanacijo bo v roku dveh let prihra-
nek končne energije znašal 85 MWh/leto. Občina Krško v tem letu 
nadaljuje z deli zunanje ureditve šole.

Energetska sanacija, sofinancirana iz evropskega kohezijskega sklada 
v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infra-
strukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Trajnostna 
raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih 
stavb«, je obsegala sanacijo fasade, strehe, stavbnega pohištva, izo-
lacijo temeljev in zunanjo ureditev. Celotna naložba je znašala ne-
kaj manj kot 313.000 evrov, od tega gradbena dela, ki jih je izvajalo 
podjetje NGD Ljubljana, 292.000 evrov. 85 % upravičenih stroškov 
je sofinanciranih iz evropskih sredstev, preostalih 15 % pa je stro-
šek Občine Krško. Uporabno dovoljenje za objekt je bilo izdano ko-
nec decembra 2015, v tem letu pa bo Občina Krško obnovo nada-
ljevala z deli zunanje ureditve.

Osnovna šola Koprivnica po energetski sanaciji

Dela obnove ceste Šutna – Trebelnik stekla

Z januarjem so se začela dela obnove ceste Šutna – Trebelnik, ki po-
vezuje krško in brežiško občino. Naložba v višini 162.000 evrov vklju-
čuje asfaltiranje vozišča in ureditev odvodnjavanja v dolžini 920 me-
trov, strošek pa bosta krili Občina Krško v višini nekaj več kot 83.000 
evrov in Občina Brežice v višini nekaj manj kot 79.000 evrov. Dela, 
ki jih je na podlagi javnega naročanja prevzelo podjetje Sekopt iz 
Trbovelj, bodo predvidoma zaključena do konca maja, odvisno od 
vremenskih razmer.

Predstavili dobre prakse na mednarodni konferenci 
o vlaganjih v komunalno infrastrukturo
Župan občine Krško mag. Miran Stanko in direktorica občinske upra-
ve Melita Čopar sta se skupaj s predsednikom uprave družbe Kos-
tak Krško Miljenkom Muho in direktorjem sektorja komunale Jože-
tom Leskovarjem konec januarja v Bruslju udeležila 2. mednarodne 
konference o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v državah jugo-

vzhodne Evrope, ki 
se jo je udeležilo več 
kot sto predstavni-
kov iz različnih držav. 
Konferenca, ki jo je v 
prostorih evropskega 
parlamenta pripravil 
hrvaški specializira-
ni časopis Komunal, 

je priložnost, ko se zberejo vodilna komunalna podjetja iz regije, 
predstavniki občin in drugih lokalnih skupnosti, projektanti in osta-
li akterji, vključeni v komunalno dejavnost. Posebno pozornost so 
tokrat namenili prilagajanju in integraciji regije v evropski komunal-
ni sektor ter možnostim črpanja evropskih sredstev. 

V dopoldanskem času med 9. in 12. uro oz. v času šolskega pouka s 
25. januarjem vozi šolski (mestni) avtobus tudi po novi, dodatni li-
niji. Vozni red tega avtobusa, ki sicer v času šolskih počitnic ne vozi, 
pa tokrat objavljamo v celoti.

POSTAJALIŠČE 1. 2. 3.
KRŠKO AP 8:45 9:45 10:45
KRŠKO RESA 8:47 9:47 10:47
KREMEN ODCEP 8:49 9:49 10:49
KREMEN (9A) 8:51 9:51 10:51
KREMEN - LOKE 8:53 9:53 10:53
BUČERCA (TABLA) 8:55 9:55 10:55
BUČERCA (ODCEP ANŽE) 8:56 9:56 10:56
SREMIČ 8:58 9:58 10:58
SREMIČ (RADEJ) 9:02 10:02 11:02
SREMIČ (BOŽIČ) 9:04 10:04 11:04
SREMIČ (TRI LUČKE) 9:06 10:06 11:06
SREMIČ (KONEC GOZDA) 9:10 10:10 11:10
KRŠKO RESA 9:12 10:12 11:12
KRŠKO ŠOLA 9:13 10:13 11:13
KRŠKO ZATON 9:15 10:15 11:15
KRŠKO APOLON 9:16 10:16 11:16
KRŠKO OBČINA 9:18 10:18 11:18
KRŠKO HOČ. TRG 9:19 10:19 11:19
KRŠKO AVTOLINE 9:21 10:21 11:21
KRŠKO ŠC 9:24 10:24 11:24
KRŠKO BLAG. CENTER 9:25 10:25 11:25
KRŠKO KOVINARSKA 9:27 10:27 11:27
KRŠKO TC 9:29 10:29 11:29
KRŠKO KOVINARSKA 9:31 10:31 11:31
KRŠKO SP. GRIČ; POKOP. 9:33 10:33 11:33
KRŠKO MOST 9:36 10:36 11:36
KRŠKO AP 9:37 10:37 11:37

Vozni red krškega mestnega 
(šolskega) avtobusa

Vabilo na javno obravnavo osnutka Odloka o 
razglasitvi arheološkega najdišča Drnovo – 

Neviodunum za kulturni spomenik lokalnega pomena
Občina Krško z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slove-
nije  vabi na javno obravnavo osnutka Odloka o razglasitvi ar-
heološkega najdišča Drnovo – Neviodunum za kulturni spo-
menik lokalnega pomena v sredo, 10. februarja 2016, ob 18. 
uri v prostorih Gasilskega doma na Drnovem. Osnutek odloka 
si lahko ogledate na spletni strani Občine Krško, na vpogled pa 
je tudi na sedežu Občine Krško, CKŽ 14, na Oddelku za družbe-
ne dejavnosti.  Mnenja na osnutek odloka lahko posredujete 
pisno do 10. februarja 2016 na naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 
8270 Krško ali obcina.krsko@krsko.si. 

ŽUPAN GOSTIL PREDSTAVNIKE VERSKIH SKUPNOSTI V OBČINI KRŠKO - Župan občine Krško mag. 
Miran Stanko je 20. januarja s sodelavci v Krškem gostil predstavnike verskih skupnosti v občini Kr-
ško. Potem ko so si ogledali obnovljeno cerkev sv. Ruperta, je župan gostom predstavil delo in nalož-
be Občine Krško v letu 2015 in načrte za letošnje leto. Na področju kulturne dediščine je Občina Kr-
ško v lanskem letu za obnove preko razpisa namenila nekaj več kot 37.000 evrov. Med drugim tudi 
za obnovo fasade cerkve sv. Petra in Pavla v Brestanici, za obnovo cerkve sv. Marjete v Podulcah, za 
sanacijo oltarja sv. Fabjana v cerkvi sv. Jožefa na Trški Gori, za obnovo cerkve sv. Katarine v Frlugi, 
za odvodnjavanje ob cerkvi sv. Duha na Velikem Trnu, za obnovo partizanske bolnišnice na Bohorju 
ter za 5. fazo obnove fasade cerkve sv. Ruperta na Vidmu v Krškem. Kot je pojasnil župan, je tudi v 
letoš njem proračunu za sofinanciranje obnove kulturne dediščine na voljo 37.600 evrov.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko, podžupanja Ana Somrak, 
direktorica občinske uprave Melita Čopar in vodje posameznih od-
delkov so se 21. januarja sestali s predsedniki svetov krajevnih skup-
nosti v občini Krško. Beseda je tekla predvsem o že realiziranih pro-
jektih preteklega leta in načrtih po posameznih krajevnih skupnostih 
v letu 2016.

Medobčinski inšpektorat - Skupni prekrškovni organ občinskih 
uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica 
(zaradi prijav občanov in preventive) opravlja poostrene nadzo-
re nad sprehajalci psov, ki morajo poskrbeti za čiščenje iztrebkov 
svojih psov (in imeti pri sebi pribor za čiščenje). Prav tako so za-
čeli s poostrenim nadzorom parkiranja, zlasti parkiranja po ploč-
nikih, prehodih za pešce in mestih, kjer je parkiranje in ustavlja-
nje s prometno signalizacijo prepovedano. V posameznih občinah 
bodo opravljali tudi meritve hitrosti, in sicer v naseljih, pred šo-
lami in javnimi ustanovami. Opozarjajo tudi na prepoved odlaga-
nja odpadkov v naravno okolje in ločevanje odpadkov, kar se bo 
prav tako poostreno nadziralo. Nadzore bodo opravljali skozi vse 
leto, tudi ob vikendih, jutranjem in večernem času, zato obča-
ne pozivajo, da z upoštevanjem predpisov skrbijo za čisto okolje, 
urejena mesta in kraje ter varnost vseh udeležencev v prometu.

Poostren nadzor medobčinskega inšpektorata

Srečanje s predsedniki svetov krajevnih 
skupnosti
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KŠTM Sevnica je prejšnji teden pripravil delovni srečanji za kulturna, 
turistična, mladinska in športna društva. Predstavniki zavoda in stro-
kovne službe Občine Sevnica so predstavnikom društev predstavili 
javne razpise za vsa področja družbenih dejavnosti, ki so odprta do 
15. februarja, odgovorili na podana vprašanja ter zabeležili dodatne 
vsebinske pobude in predloge. Med temami je bila uvedba davčnih 
blagajn, pojasnitev novosti ter na podlagi tega obvez in dolžnosti, 
ki jih spremembe državne zakonodaje vnašajo v delo društev. Pred-
stavljena sta bila še način in možnost izposoje opreme in storitev 
KŠTM Sevnica, ki so skozi vse leto na voljo društvom.

Posavje – polno kolesarskih priložnosti
19. januarja se je na sevniškem gradu odvijal posvet na temo razvijanja novih gospodarskih priložnosti v veji turizma s 
poudarkom na kolesarstvu, ki je v našem okolju v močnem porastu. Celodnevno dogajanje je bilo razdeljeno v tri sklope, 
vsem pa je bila skupna ugotovitev potreb in ciljno usmerjenih prilagoditev okolja kolesarskemu turizmu. Posvet sta orga-
nizirala in izvedla KŠTM Sevnica in Kolesarsko društvo Sevnica v sklopu mednarodnega projekta IPA »Ride & Bike«.

V prvem delu je bil turističnim 
ponudnikom podrobno predsta-
vljen kolesarski turist in njego-
ve potrebe ter skozi debato ugo-
tovljeno, da Posavje pravzaprav 
že razpolaga z vsem, potrebno je 
vse razpoložljive danosti še bolj 
celovito ponuditi na trgu. Zani-
mive izkušnje in prakse so po-
dajali Sašo Skalič, lastnik spe-

cializirane turistične »Helia«, 
vodnica kolesarskih tur in izle-
tov Aleksandra Mulič ter nek-
danji vrhunski kolesar Tadej Va-
ljavec, sedaj lastnik turističnega 
objekta Vila Triglav na Pokljuki. 
Gostje so potrdili, da skozi Po-
savje že tečejo kolesarski tokovi 
tako imenovanega nekonvencio-
nalnega turizma, za zadovoljitev 
katerega bi se interesna skupi-
na ponudnikov morala poveza-
ti v ponudbeno verigo. Nujno je 
pripraviti pester in zanimiv pro-
gram doživetij ter s tem zados-
titi potrebe kolesarjev. Podobne 
storitve v Evropi koristi okoli 10 
milijonov turistov in po ocenah 
Saše Skaliča Slovenijo že obišče 
med 15 do 20 tisoč tovrstnih go-
stov.

V drugem delu je sledila okro-
gla miza s poudarkom na pro-
jektu »Ride&Bike«. Kolesarske 
in konjeniške poti ne pozna-
jo meja in v okviru čezmejnega 
projekta povezujejo ljudi Hrva-
škega Zagorja, Posavja in širšega 
Kozjanskega. Partner v projektu 
je tudi KŠTM Sevnica, program-
ske vsebine projekta pa izvaja v 
sodelovanju s Kolesarskim dru-
štvom Sevnica, ki ima na tem 
področju na sevniškem obmo-
čju največ prakse in praktičnega 
poznavanja vsebine – od redne-
ga letnega programa, rekreativ-
nih vsebin, več kot 20-letne tra-
dicije kolesarskih prireditev, do 
vzpostavitve tekmovalnega ko-
lesarstva.

Cilj projekta je povezati različ-
ne oblike turistične ponudbe 
na obeh straneh meje v celo-
vit turističen produkt, ki bo po-
večal prepoznavnost čezmejne-
ga območja in ponudil turistom 
možnost aktivnega preživljanja 
oddiha. V okviru projekta bo 
KŠTM Sevnica izvedel trasiranje 
in digitalizacijo turistično zani-

mivih konjeniških in kolesarskih 
poti, izdelal aplikacijo za pame-
tne telefone, uredil proaktivno 
spletno stran ter izvedel delav-
nice za otroke, gostinske ponu-
dnike ob kolesarskih in konje-
niških poteh ter delavnice za 
otroke in mlade. Cilj je združi-
ti znanje, želje in načrte lokal-
nega okolja ter s skupnimi pro-
jektnimi aktivnostmi in dodatno 
promocijo povečati dostopnost, 
prepoznavnost in uporabo ko-
njeniških in kolesarskih možnos-
ti, ki jih lokalnim prebivalcem in 
turistom ponuja naše območje.

Na okrogli mizi je bilo s strani 
Občine Sevnica predstavljeno in-
frastrukturno urejanje, poveza-
no s kolesarstvom in kolesarsko 
infrastrukturo. Kolesarsko dru-
štvo Sevnica je predstavilo svo-
je pobude in razvojne ideje. Ve-

lik potencial k razvoju gorskega 
kolesarstva predstavlja predvi-
dena ureditev ločene namenske 
gorsko kolesarske poti na pogor-
ju Lisce. Kolesarsko društvo je 

predstavilo naslednji dogodek 
v podporo razvoju kolesarske-
ga turizma v regiji. Predvidoma 
16. aprila bo organizirana kole-
sarska karavana »Od Save do So-
tle«, s čimer je želja Posavje še 
bolj predstaviti v luči zanimive 

kolesarske turistične regije.
Dogajanje je bilo v tretjem sklo-
pu sklenjeno s sproščenim kle-
petom s Tadejem Valjavcem.
 Foto: KŠTM Sevnica

Nagovor direktorice KŠTM Sevnica Mojce Pernovšek

Pozdrav župana Srečka Ocvirka

Tadej Valjavec in predsednik Kolesarskega društva Sevnica Ro-
bert Kosaber

Zaključek v prijetni kolesarski družbi

KŠTM Sevnica se je kot sodelujoči partner aktivno pridružil projektu, ki je uspešno kandidiral na javnem razpisu Operativnega progra-
ma Slovenija-Hrvaška 2007-2013, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, znanega kot razpis IPA. Poleg KŠTM Sev-
nica so projektni partnerji še Zagorska razvojna agencija d.o.o. iz Krapine, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, Turistička 
zajednica Savsko-sutlanska dolina i brigi, Razvojna agencija Kozjansko in Razvojna agencija Sotla. Projekt je poimenovan z akronimom 
»Ride&Bike«, kar bi lahko prevedli kot »Jezdenje in kolesarjenje«.

Vabljeni na 
osrednjo slovesnost 

ob slovenskem kulturnem prazniku, 

ki bo 
v četrtek, 4. februarja 2016, 

ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

Program:
Slavnostni govornik bo Jože Novak, 

predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica.

Na slovesnosti bodo podeljene 
Prešernove plakete in priznanja 
Zveze kulturnih društev Sevnica.

Prireditev bo z glasbo obogatil 
Godalni orkester Glasbene šole Sevnica. 

V preddverju dvorane bo na ogled razstava izbranih del 
XV. Sevniškega likovnega shoda Grad 2015.

Avtorica scenske zasnove bo Sevničanka Ana Jazbec, 
študentka ljubljanske Naravoslovno tehniške fakultete, 

smeri Oblikovanje tekstilij in oblačil,
ter Mlada avtorica leta 2012 na Aspekti X3.

Občina Sevnica, Zveza kulturnih društev Sevnica
KŠTM Sevnica

Tončkov dom nagrajen s certifikatoma
Družinam in okolju prijazna planinska koča

V okviru 5. konference planinskega gospodarstva v Ljubljani je Pla-
ninska zveza Slovenije minulo soboto podelila certifikate »Družinam 
prijazna planinska koča« in »Okolju prijazna planinska koča«. Med 
prejemniki obeh certifikatov je tudi Tončkov dom na Lisci, katerega 
lastnik in upravljavec je od leta 2014 Občina Sevnica, najemnik ozi-
roma gostinec pa Brane Krašovec.

Tončkov dom na vrhu Lisce je z izjemnim razgledom, pestro gostin-
sko ponudbo in več preteklimi ureditvami med domačini in turisti 
vse bolj priljubljena točka. (Foto: Občina Sevnica)

S predstavniki društev o razpisih 
in davčnih blagajnah 
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BREŽICE – Posavski muzej 
Brežice je 21. januarja v Vi-
teški dvorani pripravil kon-
cert učencev, ki obiskujejo 
glasbene šole v Posavju. 

Direktorica muzeja Alenka 
Černelič Krošelj je pozdra-
vila mlade glasbenike, men-
torje profesorje in ravnate-
lje posavskih glasbenih šol, ki 
so bili ob muzeju soorganiza-
torji koncerta - iz GŠ Sevnica 
Katjo Krnc, iz GŠ Krško Mitjo 
Režmana in iz GŠ Brežice Da-
niela Ivšo. Odlični in preda-
ni mladi glasbeniki, ki spozna-
vajo glasbo in inštrumente na 
glasbenih šolah Posavja,  so v 
začetku novega koledarskega 
leta v šestindvajsetih točkah 
na skupnem koncertu odlič-
no odigrali in odpeli klasična 
dela domačih in tujih avtorjev, 
in sicer v času priprav na ra-
zna tekmovanja, aplavzi pa so 
bili prva nagrada tako glasbe-

nikom kot njihovim mentor-
jem in spremljevalcem. 

Nastopili so: Ksenija Kržan, 
Žan Repovž, Lucija Ogorevc, 
Liza Pirc, Neža Močnik, Leon 
Drstvenšek, Sara Praznik, 
Rea Doria Bergant, Loti Go-
renc, Zala Plazar, Aljaž Bo-
žič, Nika Janković, Lea Ivan-

dič, Klara Drstvenšek, Maja 
Zakšek, Gregor Gramc, Ana-
marija Božič, Maj Brinovec 
in Ana Močnik; njihovi men-
torji so: Igor Požar, Franci Li-
povšek, Peter Gabrič, Tanja 
Kadivnik Kolar, Martina Pre-
vejšek, Mateja Arnež Volčan-
šek, Ana Mlakar, Mihaela Ko-
močar Gorše, Sanja Rebić 

G a š p a r l i n , 
Andreja Is-
tenič Lipov-
šek, Robert 
Pirc, Marjet-
ka Podgor-
šek Horžen, 
Matjaž Ško-
berne in Ma-
teja Ratajc; 
na koncer-
tu so jih spre-
mljali: Pieri-
na Cavaliere 
Mršić, Saša 
Božič, Mar-
tin Šušteršič, 

Špela Troha, Estera Cetin in 
Lucijan Cetin. 

Za premore so poskrbeli reci-
tatorji pesmi Toneta Pavčka: 
Lija Čurič, Zoja Iva Jurečič, 
Jazon Krošelj in Matija Vene, 
pesmi je izbrala mag. Mateja 
Jankovič Čurič.
 N. J. S., foto: PMB 

Letni koncert Big banda Krško, velik uspeh posavske-
ga pozavnista, novosti elektronske glasbe v Posavju. 
Tokrat preberite:

Big band Krško (na fotografiji) je na zadnji januarski 
večer pripravil koncert, na katerem so zaigrali priredbe 
popularne glasbe in iz sveta jazza. V pestrem programu 

so tako glasbeniki skupaj s pevko Tadejo Molan ter so-
listi Bojanom Zupančičem, Lovrom Ravbarjem, Miho 
Koretičem, Lenartom Rožmanom, Janezom Hrastov-
škom, Janezom Gabričem, Klemnom Zupanom in 
Brankom Žinkom, seveda pod vodstvom dirigenta Ale-
ša Suše, predstavili znane skladbe iz repertoarja Sade, 
Johna Lennona, Theloniusa Monka, Steviea Wonderja, 
skupine Radiohead ter instrumentalne klasike Count Ba-
siea, Glenna Millerja in Oliverja Nelsona. Kot predsku-
pina je zopet zaigral Mladinski big band Posavje pod vod-
stvom dirigenta Toneta Trohe. Člani Big banda Krško so 
tudi na koncertu poudarili pomembnost obiska poslušal-
cev na njihovih nastopih, saj jim s tem izražajo pomoč pri 
delovanju. Orkester se je namreč z vsemi sekcijami v lan-
skem letu preselil v nove prostore, ki so potrebni obnove, 
zato upajo, da bodo njihovi prihodnji koncerti še bolj obi-
skani. Ne nazadnje so naredili v januarju kar 25 terminov, 
kar pomeni 25 dni aktivnosti v njihovem novem prostoru.

In ko smo že pri orkestrski glasbi: Krčan Žan Tkalec (med 
drugim se ga boste spomnili kot člana Pihalnega orkestra 
Krško, skupine Uranium Pills Project ter bivšega učenca 
GŠ Krško) žanje velike uspehe v tujini. V začetku letošnje-
ga leta je osvojil 1. nagrado na prestižnem tekmovanju Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb v Nem-
čiji v kategoriji pozavn. Mladi glasbenik  trenutno opravlja 
podiplomski študij v Hannovru v Nemčiji, prav tako je član 
Slovenske filharmonije.

Za konec se ustavimo še malo pri elektronski glasbi. Krča-
na Aljošo Salmiča, znanega kot Electrode - Radioacti-
ve Vibes (na fotografiji), smo v naši rubriki že predstavili. 
No, mladenič ima za seboj izredno uspešno leto, saj je pos-

tal trenu-
tno eden 
od najbolj 
prodornih 
DJ-ev in 
organiza-
torjev, ki 
prihajajo 
iz Posav-
ja in okoli-
ce. Ne na-
zadnje je 
za njim 11 organiziranih eventov ter 25 nastopov po celi 
Sloveniji, nastopil pa je celo z artisti, kot so John 00 Fle-
ming, Relativ, Reaky, Unique in še mnogimi drugi. Zato 
ne čudi, da se ga je prijel vzdevek 'One to watch'. Kakor koli 
že, Electrode z ekipo Radioactive Vibes za letos obljublja 
turnejo po Sloveniji in še nekaj večjih projektov pod nje-
govo taktirko. Sicer pa je najbolje, da ga pričnete slediti na 
njegovem facebook profilu ...

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

SEVNICA - Glasbena šola Sevnica je ob izteku leta pripravila tra-
dicionalni praznični novoletni koncert. Na njem so se predstavi-
le komorne skupine – kvartet flavt, sekstet harmonik in vokalna 
skupina pevskega oddelka, godalni orkester pod vodstvom Ta-
nje Kadivnik Kolar ter pihalni orkester z dirigentom Francijem 
Lipovškom. Kot solisti so se s pihalnim orkestrom predstavi-
li izjemni učenci in učitelji šole: Tadej Tihole na tubi z Bass-
-polko skladatelja A. Vančure, Žan Repovž na pozavni s sklad-
bo Racman Jaka in pozavna (oba iz razreda Francija Lipovška). 
Montijev Czardas je virtuozno izvedla violinistka Ana Močnik 
iz razreda Mateje Ratajc, Sepetovo Nasloni se name pa sta ob 
spremljavi pihalnega orkestra zapela Sara Praznik in Luka Kaše 
iz razreda Martine Prevejšek, ki je prireditev tudi povezovala. 
Z Avsenikovo Veter nosi pesem mojo in solistoma, učiteljema, 
Zmagom Tkavcem na klarinetu in Urošem Polancem na har-
moniki, ter s Straussovim Radetzkym maršem  so glasbeniki skle-
nili novoletni koncert, ki je bil deležen pozitivnih odzivov, zato 
je 9. januarja sledila ponovitev. »Na januarskem koncertu smo 
s publiko podelili tudi veselje ob izjemnem povabilu, ki ga je s 
strani Zveze slovenskih godb prejel naš pihalni orkester. Pihal-
ni orkester Glasbene šole Sevnica z dirigentom Francijem Lipov-
škom je namreč izbran in povabljen na mednarodni festival Mid 
Europe v avstrijski Schladming; gre za enega najpomembnejših 
festivalov pihalnih orkestrov, na katerega so povabljeni najkva-
litetnejši tovrstni ansambli,« je zapisala v sporočilu ravnateljica 
sevniške glasbene šole Katja Krnc. 
 S. R., foto: A. Zupanc

Novoletni koncert GŠ Sevnica

V sevniški kulturni dvorani je potekala ponovitev novoletne-
ga koncerta Glasbene šole Sevnica.

S koncerta glasbenih šol Posavja

Izbrani nastopajoči iz vseh treh glasbenih šol Posavja

KRŠKO - Glasbena šola Krško je 27. januarja v Kulturnem domu 
Krško pripravila tradicionalno prireditev Glasbena šola malo 
drugače, na kateri se učenci in učitelji šole občinstvu predstavi-
jo v malce drugačni, bolj sproščeni luči. Na letošnjem koncertu so 
po vrsti nastopili: godalni orkester pod taktirko Kristiana Ilića, 
harmonikarski orkester pod vodstvom Mateje Pirc, tolkalska 
skupina pod mentorstvom Mitje Kuslja, s katero je zapela Ta-
mara Kos, komorna skupina »Klarineti + fagot« mentorjev De-
jana Učakarja, Petra Gabriča in Roberta Pirca, flavtistka Ana-
marija Božič in violončelistka Nuša Planinc (mentorji Andreja 
Istenič Lipovšek, Maja Virant in Peter Urek), kitarski duo Lara 
Drugovič & Kristina Hafner mentorja Ivana Bakrana, Maj Bri-
novec na saksofonu (mentor Matjaž Škoberne) ob klavirski 
spremljavi Lucijana Cetina, baritonist Jernej Železnik (men-
torica Mateja Arnež Volčanšek) ob spremljavi kitarista Mihe 
Koretiča, zasedba Tina Kodrin - akustična kitara, vokal, Ula 
Bohorč - električna kitara, Aljaž Arh - harmonika, Luka Kuselj 
- bas kitara in Zoran Igor Dular - bobni, katere mentor je Miha 
Koretič, komorni godalni orkester z mentorji Kristianom Ilićem, 
Klavdijo Novšak, Luko Dukarićem in Majo Virant, skupina di-
atoničnih harmonik mentorja Staneta Cetina, plesalke sodob-
nega plesa - razred 6.b mentorice Katarine Gregorič, komorna 
skupina - trio citer, bas kitara in cajon (mentorji Tinka Vukič, 
Sebastjan Podlesnik in Mitja Kuselj), trobilni kvintet (mentor-
ji Matjaž Kaučič, Drago Gradišek in Franc Arh) ter za konec 
še mlajši in starejši narodno-zabavni kvintet.
 P. P., foto: Boštjan Colarič

Glasbena šola spet malo drugače

Godalni orkester pod taktirko Kristiana Ilića

PRIZNAM
komedija / za izven

igrajo: Marjana Brecelj, Zvezdana 
Mlakar, Tina Gorenjak, Aleksandra 
Balmazović, Maja Martina Merljak

četrtek, 11.2., ob 19.30 uri

10. festival gorniškega �lma
15.2. - 17.2.

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

Info: (07) 620 42 16 - recepcija 
info@gradrajhenburg.si 
www.gradrajhenburg.si

Juan Vasle: Argentinski tango in 
slovenske narodne pesmi

koncert
nedelja, 14.2., ob 18. uri

okrogla dvorana 
Grad Rajhenburg
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Četrtek, 4. 2.

• v odpiralnem času Knji-
žnice Sevnica: razstava del 
društva Ozara, enota Sevni-
ca (na ogled do 1. 3.)

• v odpiralnem času Val-
vasorjeve knjižnice Krško: 
razstava ročnih del sekci-
je DU Krško Nitka (na ogled 
do 1. 4.)

• ob 15.00 v MT Senovo: izde-
lajmo domačo čokolado

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljična urica pri 
Medvedku Sladkosnedu

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: osrednja slovesnost 
ob slovenskem kulturnem 
prazniku, slavnostni govor-
nik: Jože Novak, predsednik 
ZKD Sevnica, program: Go-
dalni orkester Glasbene šole 
Sevnica; v preddverju dvora-
ne bo na ogled razstava iz-
branih del XV. Sevniškega li-
kovnega shoda Grad 2015

• ob 18.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
predavanje o obrezovanju 
okrasnih grmovnic

• ob 19.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: Prva dama, 
bralna predstavitev še ne-
objavljenega romana Stan-
ke Hrastelj

• ob 19.30 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: premiera Mo-
lierove komedije »Zdravnik 
po sili« v izvedbi gledališke 
skupine DKD Svoboda Se-
novo

Petek, 5. 2.

• ob 13.00 pred in v Občini 
Brežice: prevzem oblasti in 
inavguracija Fašjenkovega 
župana dr. Stresa

• ob 17.00 v MT Raka: izdelaj-
mo pustno masko

• ob 17.00 v MT Senovo: na-
redimo si svojo pustno ma-
sko

• ob 17.00 v Knjižnici Breži-
ce: Berem kužku

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku, 
slavnostna govornica: Mar-
gareta Marjetič, zlata Prešer-
nova nagrajenka leta 2015, 
kulturni program: KD Svo-
boda Brestanica z gleda-
liško in pevsko sekcijo ter 
DKD Svoboda Senovo z gle-
dališko sekcijo

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: obeležitev 
kulturnega praznika z lut-
kovno predstavo za staro 
in mlado »Papir & muzika« 
v izvedbi Teatra Papelito z 
Brencl bando, mladinskim 
pevskim zborom OŠ Bistri-
ca ob Sotli in solisti

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku, 
slavnostni govornik: Ivan Si-
vec, glasbeni program: pev-
ka Nuška Drašček, pianist 
Blaž Jurjevčič in tolkalec Vid 
Ušeničnik 

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Dobova: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Tržišče: dobrodelni koncert 
»Večer poezije in glasbe« 

Sobota, 6. 2.

• od 9.00 do 12.00 v avli MC 
Brežice: MC grafiti – ustvar-
janje februarske razstave

• ob 9.00 v MT Senovo: pust-
no rajanje - pridite naše-
mljeni

• ob 10.00 na strelišču v Zak-
lu: dan odprtih vrat

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj - pustna delavnica

• ob 10.00 v MT Raka: spe-
cimo miške in dokončajmo 
pustno masko

• ob 11.00 pri OŠ Krmelj: do-
brodelni tek »Za najmlajše« 
v okviru prireditve Sevniški 
pokal v rekreativnih tekih

• od 14.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: Fine art for everyone - 
"Kolaž"

• od 14.00 do 17.00 v hotelu 
City Krško: 17. otroško pust-
no rajanje

• ob 15.00 pri pisarni TD Se-
novo: pohod po poteh XIV. 
divizije Bohor - Zabukovje - 
Gračnica

• ob 15.00 v domu PORP Ra-
deče: otroška maškarada

• ob 18.00 v TVD Partizanu 
Boštanj: počastitev kultur-
nega praznika in praznika 
KS Boštanj 

• ob 18.00 v Domu kultu-
re Brežice: slavnostna pri-
reditev ob slovenskem kul-
turnem prazniku, posvečena 
akademiku prof. dr. Jožetu 
Toporišiču, slavnostni go-
vornik: akademikov sin dr. 
Tomaž Toporišič, drama-
turg in teatrolog, kulturni 
program: učitelji in učenci 
Glasbene šole Brežice in di-
jaki Gimnazije Brežice

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: podelitev nagrad 
udeležencem razpisa lite-
rarnega natečaja Domolju-
bje 2015 ob 25. obletnici 
plebiscita in samostojnosti 
Slovenije, gostje: predsedni-
ca šolske sekcije VSO Mojca 
Škrinjar, predsednik VSO 
Aleš Hojs in poslanka v EP 
Patricija Šulin

• ob 18.00 v garaži Športne 
dvorane Brežice/travniku 
pri Splošni bolnišnici: pustni 
karneval PoPasje - dobrodel-
no pustno rajanje za otroke 

• ob 19.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: ponovitev pre-
miere Molierove komedije 
»Zdravnik po sili« v izvedbi 
gledališke skupine DKD Svo-
boda Senovo

• ob 20.00 v Dobovi: veliko 
pustovanje v karnevalski 
dvorani z ansamblom Agre-
gat band in Luksus bando

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: pustovanje z Don Men-
tony Bandom

Nedelja, 7. 2.

• ob 9.00 v gostilni Senica na 
Senovem: hitropotezni šaho-
vski turnir »Memorial An-
dreja Strnada«

• ob 9.00 v športni dvora-
ni Doma XIV. divizije Seno-
vo: Mali Kamen Open 2016 
- turnir v namiznem tenisu 
v moški in ženski kategoriji 

• ob 10.00 v Hiši na Magol-
niku (občina Radeče): po-

kam v posavju
govor o analizi nezgod pri 
delu v gozdu med nepoklic-
nimi delavci in demonstra-
ciji pravilnega ukrepanja pri 
nesreči v gozdu 

• ob 14.00 v Kostanjevici na 
Krki: oklic Kurenta in velika 
pustna povorka

• ob 15.00 v prostorih šole 
na Svibnem: proslava ob 
slovenskem kulturnem pra-
zniku

• ob 15.00 v Prosvetnem 
domu Vrhovo: otroška ma-
škarada

• ob 16.00 v Kulturni dvorani 
v Pišecah: predstavitev filma 
»P'šečka bratva« 

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
na Velikem Trnu: letni kon-
cert ŽePZ Femina Cantat z 
gosti »Srečna draga vas do-
mača«

• ob 17.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: priredi-
tev v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika »Vsak 
drugače pesmi moje sodi«, 
nastopajo: recitatorji doma-
če literarne sekcije Sanje in 
sevniške literarne skupine 
V meni prebiva, Blaž Hrva-
tin in ŽePZ Prepelice

Ponedeljek, 8. 2.

• ob 8.00 pri spominskem 
obeležju XIV. divizije (ZD Se-
novo): pohod po poteh XIV. 
divizije Senovo – Bohor

• od 10.00 do 16.00 v 
Mestnem muzeju Krško, 
Mencingerjevi hiši, Gale-
riji Krško in na gradu Raj-
henburg: kulturni praznik - 
dan odprtih vrat; ob 11.00 
na gradu Rajhenburg: javno 
vodstvo po razstavi »Sloven-
ski izgnanci 1941-1945« s 
kustosinjo in soavtorico raz-
stave Ireno Fürst

• od 10.00 do 18.00 v Po-
savskem muzeju Brežice: 
prost vstop v muzej ob slo-
venskem kulturnem prazni-
ku, ob 11.00 in 17.00: javna 
vodstva po občasnih razsta-
vah in muzeju

• ob 18.00 v malem avditoriju 
Posavskega muzeja Brežice: 
predstavitev nove knjige Na-
tje Jenko Sunčič »Dober dan, 
resničnost!«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krmelj: otvoritev razstave 
Antona Klakočarja

• ob 19.00 v OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki: ob-
čni zbor Prforcenhausa

Torek, 9. 2.

• ob 7.00 v Ločah: Kosci, Ora-
či in pustna svatba

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: kulturni dan z Nežo 
Maurer

• ob 15.00 na Velikem Obre-
žu: tradicionalni Obrški pru-
tarji

• ob 16.00 v MC Brežice: 
pustna povorka in rajanje 
za otroke

• ob 16.00 izpred nekdanje 
tovarne Labod na Vidmu: 
pustna povorka maškar Vrt-
ca Krško, ob 16.15 veselo 
rajanje na ploščadi KD Kr-
ško (v primeru slabega vre-
mena prireditev odpade)

• od 16.00 do 20.00 v Mestni 
hiši Brežice: Dnevi podjetni-
ških priložnosti - Moč zgod-
be v turizmu in identificira-
nje individualnih turističnih 
zgodb (Mateja Gruden, Gab-
run Smart)

• ob 16.30 v Kulturnem domu 
Dobova: otroško pustno ra-
janje z Rubi Rudi

• ob 17.00 v knjižnici v Krme-
lju: pravljična urica

Sreda, 10. 2.
• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-

ca: pravljična urica
• ob 17.30 v športni dvora-

ni Gimnazije Brežice: košar-
karska tekma 15. kroga 4. 
SKL - vzhod med KK Brežice 
in KK Vrani Vransko

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Ire-
ne Potočar Papež »Jezikov-
na odličnost«

Četrtek, 11. 2.

• v Galeriji Železnina na CKŽ 
19 v Krškem: ogled razstave 
Mateje Kavčič »V rožicah« 
(do 10. 3.)

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška gledališka 
predstava »Kekec in Pehta«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: pripovedovalski 
večer »Maska«

• ob 18.00 v predprostoru 
Viteške dvorane Posavske-
ga muzeja Brežice: odprtje 
Posavske muzejske vitrine 
»Zlat nakit iz Sajevc«, arhe-
ološka razstava

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija »Priznam«, za izven

Petek, 12. 2.

• ob 17.00 v MC Krško: ku-
harske delavnice za otroke 
in mlade

• ob 18.00 v kulturni dvora-
ni Doma XIV. divizije Senovo: 
proslava ob prazniku krajev-
ne skupnosti Senovo in slo-
venskem kulturnem prazni-
ku, slavnostna govornica: 
varuhinja človekovih pra-
vic Vlasta Nussdorfer, kul-
turni program: DKD Svobo-
da Senovo, MePZ DU Senovo 
in Osnovna šola XIV. divizi-
je Senovo

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: premiera komedi-
je »Žalujoči ostali« v izved-
bi gledališke skupine KD Le-
skovec pri Krškem

• ob 19.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
osrednja občinska prire-
ditev ob dnevu kulture - 
predstavitev Vodnika po 
kulturni dediščini Kostanje-
vice na Krki in nastop vokal-
ne skupine Solzice iz Brežic

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Bed religion in 
White stain

Sobota, 13. 2.

• ob 8.00 na avtobusnem ob-
račališču Senovo – pri OMV: 
Valentinov pohod Kozje - 
Bohor

• ob 9.00 v športni dvorani 
Doma XIV. divizije Senovo: 

Človeška življenja niso oaze sreč in blagostanja. 
Naših sreč ne moremo postaviti v oazo in jih občudovati 

in nesreč ne pokriti s pokrovom, da ne bi uhajale. 
Oboje je znotraj nas in oboje se zrcali na naših licih, 

v naših očeh, v upognjeni in težki hoji,  v nasmehu in smehu. 
Pred ljudmi je oboje pogosto težko skriti. 

(N. J. S., 2006)

ZALOŽBA NEVIODUNUM KRŠKO
vabi ob prazniku kulture

na predstavitev nove knjige

Natja Jenko Sunčič 
DOBER DAN, RESNIČNOST!

Izbrane kolumne (2005-2015)

Dogodek bo v malem avditoriju 
Posavskega muzeja v Brežicah 

v ponedeljek, 8. februarja 2016, ob 18. uri.

V programu bodo poleg avtorice sodelovali: 
glasbenika Elizabeta in Dragutin Križanić, 

urednik založbe Silvester Mavsar,  
povezovalka programa Bojana Kunej, 

odlomke iz nove knjige pa bo brala Maruša Mavsar.

Lepo vabljeni!

tradicionalni humanitarni 
turnir v malem nogometu

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav - 
valentinovo

• od 10.30 do 12.00 na gradu 
Rajhenburg: sobotna graj-
ska delavnica »Kako zras-
te grad«

• od 14.00 dalje v Dobo-
vi: formiranje povorke 18. 
mednarodnega karnevala, 
ob 15.00: predaja občin-
skega ključa in predstavitve 
skupin, ob 17.00: karneval-
ska fešta s skupino Iber

• od 14.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: Fine art for everyone - 
sgraffito ali vrezanka

• ob 17.00 v Posavskem mu-
zeju Brežice: javno vodstvo 
po etnološki razstavi »Od 
svinje do votivnega prašička, 
od rečnih poti do testenega 
ptička« z avtorico dr. Ivan-
ko Počkar, ob 18.00 v Vite-
ški dvorani: koncert Eliza-
bete in Dragutina Križanića 
»Glasba je ena sama«

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Vrhovo: gledališka 
predstava Šah - mat v izved-
bi KUD Velika Dolina

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: ponovitev komedi-
je »Žalujoči ostali« v izved-
bi gledališke skupine KD Le-
skovec pri Krškem

• ob 20.00 v klubu MC Bre-
žice: Winter biker party in 
koncert skupine Slainte ol' 
friend

Nedelja, 14. 2.

• ob 18.00 v okrogli dvorani 
gradu Rajhenburg v Bresta-

nici: koncert basbaritonista 
Juana Vasleta ob spremlja-
vi pianista Tadeja Podobni-
ka »Juan Vasle: argentinski 
tango in slovenske narodne 
pesmi«

Ponedeljek, 15. 2.

• ob 18.30 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje bralnega krož-
ka za odrasle

Torek, 16. 2.

• ob 9.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: predavanje An-
dreja Pešca o medgeneracij-
skem sodelovanju

• od 16.00 do 20.00 v Mestni 
hiši Brežice: Dnevi podjetni-
ških priložnosti - Prehod iz 
delnih turističnih zgodb in 
kreiranje integralnih turi-
stičnih produktov (Tomaž 
Štefe, Andrej Pompe, Mate-
ja Gruden - Gabrun Smart)

• ob 17.30 v igralnici MC 
Brežice: družinsko srečanje 
»Naši trmoglavčki«

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: strokovno preda-
vanje dr. Milana Lovenjaka 
»Rimska epigrafika«

Sreda, 17. 2.

• ob 18.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Breži-
ce: Vodnikov literarni večer 
»Naša (ne)kultura«, pro-
gram: člani literarne sekci-
je Beseda in Glasbena šola 
Brežice

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: potopisno predavanje o 
Etiopiji
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Janja Perpar, Podlipa - 

dečka,
• Hana Škaler, Župeča vas - 

deklico,
• Mojca Žganec Metelko, 

Sevnica - deklico,
• Eva Vukovič, Planina pri 

Raki - dečka,
• Aleksandra Hajsinger, 

Avguštine - dečka,
• Natalija Zlobko, Velika vas 

pri Krškem - deklico,
• Jožica Pavlovič, Krška vas - 

deklico,
• Lucia Koritnik Hanuščako-

va, Krško - dečka,
• Barbara Mežič Kocjan, 

Velika vas pri Krškem - 
dečka,

• Saša Žičkar, Krško - deklico,
• Florijana Golobič, Dobova 

- deklico,
• Anita Bibič, Brežice - 

deklico,
• Jadranka Oljača, Krško - 

dečka,

rojstva

poroke

• Hasib Kantarević iz Velike 
Kladuše (BiH) in Biserka 
Špiler iz Trauna (Avstrija),

• Tomaž Mataušić z Velikih 
Malenc in Ines Muženjak iz 
Podvrha (Hrvaška).

ČESTITAMO!

• Nicole Redenšek, Lukovec 
- deklico,

• Tanja Bučar Gregorevčič, 
Brežice - dečka,

• Ivana Šeliga, Zagorsko selo 
(Hrvaška) - dečka,

• Leonella Andrejaš, Hrastje 
pri Cerkljah - deklico,

• Sandrina Tomažin, Brežice 
- dečka,

• Metka Gabrijel, Drušče - 
dečka,

• Tanja Habuš Lekše, Brege 
- dečka,

• Petra Bostele, Brežice - 
dečka,

• Katja Kovačič, Mihalovec - 
deklico.

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).

moja poroka

MASKA, pripovedovalski večer

• četrtek, 11. februar, ob 18.00 –  
Osrednja knjižnica

Pripovedovalci zgodb za odrasle nas vsakič preseneti-
jo, tokrat bodo iz ljudske zakladnice izbrskali zamaski-
rane motive.

ČE BOSTE MOLČALI, BODO KAMNI 
GOVORILI, predstavitev knjige

• četrtek, 25. februar, ob 18.00 –  
Osrednja knjižnica

Anton Komat, neodvisni ekološki raziskovalec, bo 
predstavil svojo najnovejšo knjigo, v kateri opozarja 
na posledice globalnega segrevanja, spregovori o hor-
monskih motilcih in gensko spremenjeni hrani, ki spre-
minjajo naš planet.

RAZSTAVA ROČNIH DEL SEKCIJE NITKA

• od 1. februarja – Avla osrednje knjižnice v Krškem
 
V avli knjižnice je od 1. februarja do 1. aprila 2016 na 
ogled razstava vezenih in kvačkanih prtičkov sekcije za 
ročna dela Nitka, ki deluje v okviru Društva upokojencev 
Krško. Tudi ostali, ki bi se želeli predstaviti pri nas, va-
bljeni, da nas za dogovor pokličete na tel. 07 4904 000 
(Urška Šoštar). 

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

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

 
Udeležite se računalniških delavnic za starejše, kjer bos-
te lahko naredili prve korake v svet računalniških znanj. 
Dogovorite se lahko na tel. 07 4904 000.
 

PREDSTAVITEV ELEKTRONSKIH BAZ 
PODATKOV

• vsak četrtek, od 12. do 13. ure  
(oziroma po dogovoru) – Osrednja knjižnica v Krškem

Z individualno predstavitvijo vam želimo predstaviti upo-
rabo elektronskih baz, do katerih naša knjižnica omogo-
ča dostop. Za izobraževanje je potrebna predhodna pri-
java (07 490 40 00). 

DOSTAVA GRADIVA NA DOM

Omogočamo dostavo gradiva na dom za tiste uporabnike, 
ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti sami ne more-
jo obiskati knjižnice. Za dostavo se lahko dogovorite na 
tel. 07 4904 000. 

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE

• Od 9. do 13. februarja vam v vseh enotah knjižni-
ce omogočamo brezplačen vpis.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE 
V FEBRUARJU

KRŠKO - V krogu sorodnikov je 
v Domu starejših občanov Kr-
ško, kjer domuje že skoraj eno 
leto, častitljivih 90 let praznova-
la Antonija Svetec iz Leskovca 
pri Krškem. Ob visokem jubile-
ju so jo obiskali tudi podžupa-
nja občine Krško Ana Somrak, 
predsednica KO RK Leskovec pri 
Krškem Helena Rogič in pred-
sednik leskovškega društva 
izgnancev Franci Žičkar. Slav-
ljenka se je rodila v Kobilah, v 
družini Božič s šestimi otroki. 
Kasneje se je poročila na kmeti-

jo Svetec v Leskovcu pri Krškem, kjer je še vse do lanskega leta 
živela s sinom Tonijem. Kot pravi vedra 90-letnica, ji je v Domu 
starejših občanov, kamor se je preselila v lanskem letu, lepo. 
 Vir: Občina Krško

90 let Antonije Svetec 
iz Leskovca pri Krškem

Slavljenka Antonija Svetec

BREŽICE – Krajevna organizacija Rdečega križa (KO RK) Breži-
ce z okolico (Šentlenart, Zakot-Bukošek, Trnje) je v sodelovanju 
z Društvom upokojencev Brežice 21. januarja v dvorani MC Bre-
žice pripravila srečanje starejših občanov. Kar okoli 110 zbranih 
so pozdravili: predsednica KO RK Brežice Irena Kržan, predse-
dnica Območnega združenja RK Fanika Zaniuk, ki je pohvalila 
prizadevnost prostovoljk, ki so organizirale srečanje, sicer pa je 
pohvala veljala za njihovo celotno prizadevnost skozi vse leto. 
Ob tem je starejše občane pozvala, naj se tudi sami medsebojno 
obveščajo za takšna srečanja, saj se prav lahko zgodi, da je kate-
ri od prostovoljk nenamerno ušlo kakšno ime. Župan Ivan Mo-
lan je seznanil, da občina pomaga, kolikor le more, podpira pro-
jekte DU Brežice za kakovostnejše življenje starejših; dobre želje 
jim je namenila tudi Jožica Bratanič iz sklopa KS Zakot-Buko-
šek in Trnje; vsi skupaj pa so želeli veliko prijetnih dni v novem 
letu in da bi se še velikokrat srečali na takšnih srečanjih in – »ne 
bojte se let«, kot je bilo slišati z govornice. Druženje je bilo še za 
priložnost, da so prostovoljke počastile tri najstarejše prisotne 
krajane: Vladimirja Cerjaka, Marijo Šetinc in Dušana Jovano-
vića (na fotografiji).
Za program so poskrbeli učenci GŠ Brežice mentorjev Anite Ver-
šec in Nika Ogorevca, »vroči duet Mice in Janeza« ter OMB Mar-
jan Strgar za kar zavidljive plesne korake.
 N. J. S.

BISTRICA OB SOTLI - 3. januarja sta 50 let skupnega življenja 
obeležila Ivan in Ivanka Ulčnik iz Križan Vrha. V zakonu so se 
jima rodili sinovi Beno, Janko, Darko in Toni. Življenje jima po-
leg sinov popestrijo tudi vnuki Matej, Tadej, Rok, Mitja, Nina, 
Anja, Jan in Nejc ter pravnuk Gašper. Kot pravijo, v življenju 
ni vedno vse postlano z rožicami, zato smo ponosni, da sta pre-
mogla toliko razumevanja in ljubezni, kot ga premorejo le redki, 
in jima ob tem čestitamo.  M. U.

Zlata poroka Ulčnikovih

Zlatoporočenca Ivanka in Ivan Ulčnik

Ne bojte se let!

SEVNICA - V sevniškem domu 
upokojencev so 28. januar-
ja pripravili posebno prazno-
vanje za 102-letno stanovalko 
Nežo Mikolič, poročeno Žni-
daršič. Slavljenka, ki se je rodi-
la omenjenega dne leta 1914, je 
odraščala v trdni kmečki druži-
ni z materjo in očetom ter dve-
ma bratoma in štirimi sestrami 
v vasi Rovišče pri Studencu. Oče 
se je iz 1. svetovne vojne vrnil 
poškodovan, zato ni našel zapo-
slitve in številna družina se je 
preživljala z delom na kmetiji. V 
času 2. druge svetovne vojne so 
bili izgnani v Nemčijo, od koder 
so se vrnili leta 1945 na izropano domačijo. Ko se je poročila, se 
je preselila na možev dom na Studenec, kjer pa družinska sreča 
ni trajala dolgo. V cvetu mladosti ji je neizprosna smrt vzela sina 
Rajka in čez nekaj let še moža; ostala je sama, a ne osamljena, saj 
so jo sorodniki pogosto obiskovali, z veseljem pa so z njo pokle-
petali tudi sosedi. »Pri teti Nežki je bilo najlepše pozimi, ko smo 
otroci sedeli na topli krušni peči, na kateri je zelo rada sušila ore-
he,«  se še vedno rad spominja njen nečak Marjan.

Ob letošnjem visokem jubileju so ji voščili vse najboljše in še 
na mnoga leta poleg stanovalk in stanovalcev ter zaposlenih 
v Domu upokojencev Sevnica, kjer prebiva od leta 2007, tudi 
sorodniki ter krajanke in krajani iz njene krajevne skupnosti 
skupaj s predsednikom KS Studenec Janošem Jancem in dru-
gi gostje - sevniški župan Srečko Ocvirk, predstavnica OZRK 
Sevnica, predstavnik Društva izgnancev Slovenije KO Studenec, 
vodja zdravstvene nege v domu upokojencev, njen zdravnik Ju-
rij Pesjak, prijateljica Neda ter učenke in učenci podružnične 
osnovne šole s Studenca, ki so skupaj z mentoricama pripravi-
li še prijeten kulturni program. Recitirali in zapeli so tudi stano-
valci in stanovalke, ki delujejo v domskem pevskem zboru Lipa. 
 S. R.

102 leti Neže Žnidaršič

Neža Žnidaršič je januarja 
dopolnila 102 leti starosti.Šef Bine in šefica Stanka sta kolektiv Gostilne Pečnik v praznič-

nem decembru popeljala na izlet oz. ogled živalskega vrta v 
Ljubljani. Zaposleni se jima ob tej priložnosti zahvaljujejo in ji-
ma v novem letu želijo vse najboljše, zdravja in energije, hkra-
ti pa jima čestitajo za 20 let uspešnega obratovanja. (R. B.)
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ligaški semafor

ROKOMET

MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Drava : Sevnica 
38:27, Krka : Krško 35:25, Slo-
van : Sevnica 36:35, Krško : 
Trebnje 28:30
Lestvica – 1. Krka 25, 5. Krško 
18, 12. Sevnica 2

ČLANICE 1. SRL
Rezultat – Brežice : Ajdovšči-
na 17:25
Lestvica – 1. Zagorje 20, 8. Bre-
žice 2

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultat – Sevnica : Litija 1:0
Lestvica – 1. Maribor 30, 5. 
Sevnica 18

U19-VZHOD
Rezultat – Dobovec : Sevni-
ca 3:4
Lestvica – 1. Oplotnica 23, 6. 
Sevnica 15

ODBOJKA 

ČLANICE 3. DOL - CENTER
Rezultati - Ljubno : Krško 3:0, 
Brestanica : Šentvid 1:3
Lestvica – 1. Šentvid 26, 4. Bre-
stanica 15, 9. POK Krško 1

ČLANI 3. DOL - ZAHOD 
Rezultat – Žirovnica : Kostanje-
vica 2:3

Lestvica - 1. Kostanjevica na 
Krki 24

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL - VZHOD
Rezultati – Nazarje : Krško 
67:66, Krško : Dravograd 
94:84
Lestvica – 1. Helios Suns ml. 
25, 3. Posavje Krško 21

ČLANI 4. SKL - VZHOD
Rezultati – Blanca : Brežice 
68:60, Zagorje : Blanca 84:56, 
Brežice : Parklji ml. 79:45
Lestvica – 1. Ježica 26, 3. Po-
točje Blanca 24, 6. Brežice 22

KADETI 1. SKL - skupina B1V
Rezultat – Hrastnik : Krško 
102:93
Lestvica – 1. Posavje Krško 7

STAREJŠI DEČKI 1. SKL – sku-
pina A1
Rezultati – Brežice : Laško 
74:59, Brežice : Maribor 74:71
Lestvica – 1. Helios Suns 23, 3. 
HPG Brežice 21

KADETINJE SKL – skupina 1C
Rezultati – Ježica : Podbo-
čje 63:55, Podbočje : Pomur-
je 24:58
Lestvica - 1. Ilirija 4, 8. Podbo-
čje Posavje 2

PORTOROŽ - Gimnastična 
zveza Slovenije je 23. janu-
arja na svečani prireditvi v 
Portorožu podelila priznanja 
najuspešnejšim športnikom, 
trenerjem, sodnikom in dru-
štvom v letu 2015. Osrednji 
gost prireditve je bil lani 
»upokojeni« Mitja Petkov-
šek. Za Telovadno društvo 
Sokol Brežice je bil to pose-
ben dan. V mlajših kategori-
jah do 14 let je v moški špor-
tni gimnastiki športnik leta 
postal Tim Jambriško, drugo 
mesto v isti kategoriji je os-
vojil Boris Milošević. 12-le-

tna telovadca iz Brežic sta v letu 2015 dosegla velike uspehe in 
se z odličnimi nastopi na tekmovanjih v obveznih vajah kot tudi 
na mednarodnih tekmovanjih v poljubnih vajah uvrščala v sam 
vrh moške športne gimnastike v svojih kategorijah. Domov sta se 
praviloma vračala z odličji. Trener leta 2015 v mlajših kategorijah 
je postal tudi njun trener Mitja Kajs, ki ju trenira že od začetka 
njune tekmovalne poti v moški športni gimnastiki ter ju je s svo-
jim gimnastičnim znanjem in motiviranostjo popeljal na vrh ka-
detske moške športne gimnastike.  R. R./vir: TD Sokol Brežice

Priznanja Timu, Borisu in Kajsu

Tim Jambriško, Boris Milošević 
in njun trener Mitja Kajs

MARIBOR, KRŠKO - Na kopališču Pristan v Mariboru je pote-
kalo zimsko združeno državno prvenstvo v plavanju, na ka-
terem so posavske barve zastopali plavalci in plavalke kr-
škega Celulozarja, kluba, ki ponosno nosi  svoje ime in eno 
najdaljših tradicij v slovenskem plavalnem prostoru.

Tekmovalci so se na prvenstvu pomerili v kadetski, mladinski 
in absolutni kategoriji. Med skoraj 400 udeleženci prvenstva je 
nastopilo tudi 16 članov PK Celulozar pod vodstvom trenerjev 
Boštjana Bajca, Alenke Jevšnik in Blaža Šunte. S prvenstva, 
katerega se je udeležilo vseh 26 slovenskih klubov, so se plaval-
ci Celulozarja domov vrnili s štirimi odličji. V ospredje sta tok-
rat stopila Žana Maruša s tremi kolajnami in Tjaš Žvar z eno. 
Žana Maruša je šele letos prestopila prag mladinske konkuren-
ce in priplavala do srebrnega odličja na 1500 m prosto ter bro-
nastih na 400 in 800 m prosto. Kadet Tjaš Žvar je kar po vrsti 
krepko popravljal osebne rekorde, se celo uvrstil v absolutno fi-
nale na 200 m prsno in osvojil 3. mesto med kadeti. Ob tem je 
dosegel še 4. mesto na 100 in 5. na 50 m prsno ter 7. na 200 m 
prosto. Tudi preostali člani ekipe so plavali dobro, o čemer pri-
ča kar 57 odplavanih osebnih rekordov. Odlično je nastopala čla-
nica Nika Bizjak, dosegla dva absolutna klubska rekorda v krat-
kih bazenih na 100 (57.16) in 200 m (2:04.06) prosto. Rezultata 
sta ji v absolutni konkurenci prinesla 6. in 7. mesto, 6. pa je bila 
tudi na 50 m prosto. Korak proti vrhu je naredila tudi kadetinja 
Jerneja Šribar, ki je v disciplinah hrbtne tehnike na 50 in 200 
m osvojila 6., na 100 m 7. mesto, bila pa je še 8. na 200 m prosto. 
Mladinec Marko Mišanovič je v finalu nastopil na 100 in 200 m 
prsno ter osvojil 6. in 7. mesto, kadet Alen Jular pa je bil 9. na 
800 in 1500m  prosto. 
Boštjan Bajc, trener najstarejše selekcije v klubu, je ob zaključ-
ku prvenstva ocenil dosežke: »Zadovoljni smo z rezultati, mo-
ram reči, da so bili precej nad pričakovanji. Prav celotna ekipa 
je pokazala precejšen napredek, kar kažejo tudi številni izboljša-
ni osebni rekordi. Vsekakor imamo v Krškem najslabše razmere 
za delo, a kljub temu ohranjamo stik s kakovostnim slovenskim 
plavanjem. Sedaj si počitka ne smemo privoščiti, saj vsak naš za-
ostanek za drugimi sredinami le stežka nadoknadimo. Za lepe 
rezultate so gotovo pripomogli naši »izleti« na sosednjo Hrva-
ško, v Terme Tuhelj, kjer smo opravili okoli 15 kakovostnih tre-
ningov med božično-novoletnimi prazniki. Ob rezultatih in de-
lovnih navadah lahko pohvalim medsebojno povezanost ekipe, 
njeno družabnost ter nesebično navijanje in medsebojno privo-
ščanje uspehov.«
 Luka Šebek 

Žana in Tjaš priplavala do medalj

Kot je dejal vodja pisarne ter 
predstavnik Športne zve-
ze Brežice in Zavoda za šport 
Brežice Ivan Gerjevič, do 8. 
februarja poteka javna obrav-
nava novega predloga Zakona 
o športu, v tem času pa lahko 
zainteresirani oddajo pripom-
be in mnenja. Po besedah ge-
neralnega sekretarja Sokol-
ske zveze Dušana Gerloviča 
v času javne obravnave orga-
nizirajo štiri javne tribune po 
Sloveniji. Kot uvodničar je bil 
najavljen generalni direktor 
Direktorata za šport na Mini-
strstvu za izobraževanje, zna-
nost in šport dr. Boro Štrum-
belj, vendar ga ni bilo, zato so 
udeleženci javne tribune os-
tali prikrajšani za predstavi-
tev novega predloga zakona in 
konkretnejše odgovore. Med 
drugim je Gerjevič omenil, da 
je aktualen zakon prinesel pre-
cej pozitivnih učinkov z vidika 
povečanja javnih sredstev za 
programe športa, poleg tega 
je bilo v tem času zgrajenih ve-
liko sodobnih športnih objek-
tov, ki so omogočili razvoj 
športa, njegov največji nega-
tivni učinek pa je bil bistveno 
zmanjšan vpliv civilne družbe-
ne sfere na segment upravlja-
nja športa, predvsem na lokal-
ni ravni, v veliko krajih so bile 

Pogrešali odgovore ministrstva
BREŽICE - 26. januarja je v Športni dvorani Brežice potekala javna tribuna na temo novega predloga Za-
kona o športu. Na povabilo Sokolske zveze Slovenije in regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije v 
Brežicah so se je udeležili predstavniki športnih zvez, društev in občin iz Posavja, Zasavja in Dolenjske.

ukinjene športne zveze in na-
mesto njih ustanovljeni zavo-
di za šport, tako da se je precej 
časa govorilo o podržavljanju 
športa v Sloveniji. Gerlovič je 
dodal, da je nov predlog slab 
z vidika športa v lokalnih sku-
pnostih. Omenil je tudi, da je 
stanje športa na slovenskih 
univerzah katastrofalno, nov 
predlog zakona tudi zanemar-
ja vprašanje licenc športni-
kov, jasno ne navaja, kakšne 
so pravice športnih zvez in 
kako je z njihovim financira-
njem, niti ne rešuje vprašanja 
o zdravstvenem varstvu špor-
tnikov. Gerjevič je izrazil tudi 
željo po partnerskem sodelo-
vanju in odločanju z občino 
pri obravnavi celotne proble-
matike športa na lokalni ravni. 

Gerlovič je sicer dejal, da ima-
jo več vprašanj kot odgovorov, 
zato so predstavnika ministr-
stva zares pogrešali. 

V nadaljevanju se je razvila 
razprava, med drugim o zdrav-
niških pregledih (mladih) 
športnikov, saj so nekateri de-
jali, da se financiranje zdravni-
ških pregledov ne izvaja tako, 
kot piše v zakonu (sredstva bi 
moralo zagotavljati ministr-
stvo za zdravje), ter o presto-
pih mladoletnih športnikov. V 
razpravi so med drugim sode-
lovali vodja oddelka za družbe-
ne dejavnosti na Občini Krško 
Andrej Sluga, strokovni so-
delavec za družbene dejavno-
sti in razvoj na Občini Brežice 
Matija Kolarič, direktorica Za-

voda za šport Brežice Simona 
Zupančič, predsednik Športne 
zveze Sevnica Rok Vodenik, 
predsednik Strelskega kluba 
Brežice Ernest Sečen in pred-
sednik Telovadnega društva 
Sokol Brežice Jože Senica. Slu-
ga in Sečen sta izpostavila, da v 
novem predlogu pogrešata jas-
ne usmeritve glede financira-
nja športnih zvez in športa na 
lokalni ravni. Sluga je pokriti-
ziral, da je nedopustno, da 
športniki pričakujejo, da bodo 
lokalne skupnosti, zato ker dva 
sistema - šolski, pod katerega 
spada tudi šport, in zdravstve-
ni - ne delujeta, poskrbele za fi-
nanciranje primanjkljaja. Ko-
larič je dejal, da bi bilo dobro, 
da bi športna zveza sodelovala 
pri pripravi letnega programa 
športa, kar do sedaj ni bilo za-
konsko določeno. Zupančičeva 
pa je zagotovila, da je praksa 
na področju financiranja špor-
ta v občini Brežice na zelo vi-
soki ravni. Po njenem pa je za-
znati, da se v zadnjih dveh letih 
količina odobrenih ur, torej ur, 
ki jih športna društva in klubi 
izrabijo za svojo aktivnost, zni-
žuje na račun neuporabljenih 
športnih objektov, kar pome-
ni, da plačana uporaba objek-
tov pada.
 Rok Retelj

Udeleženci javne tribune v Brežicah

DUBAJ, KRŠKO – Kot Burj al Arab, znameniti pokončni stolp 
vseh Arabcev, ki sega skoraj do neba, se je Jaroslav Kovačič 
kot feniks dvignil iz puščavskega peska in pritekel v cilj tria-
tlona Ironman 70.3. V družbi nekaterih najboljših svetovnih 
triatloncev je dosegel 5. mesto v svetovni seriji »Ironman«. 

»Super rezultat za Sloven-
ca, morali se bomo naučiti iz-
govorjave njegovega imena in 
priimka, kako dobra dirka Ja-
rou...sla...wa Kou...wah...chi...
cha v Dubaju,« so se glasile be-
sede pohvale in presenečenja 
iz ust komentatorja nad uspe-
hom zanj neznanega Posavca. 
Plavalni del je bil zaradi moč-
nega vetra okrnjen, Jaroslav pa 
si je že v začetku priboril dob-
ro izhodišče s četrtim mestom. 
V kolesarskem delu je vztrajal 
na mestu, doseženem po pla-
valnem delu, proti zaključku 
pa je celo napredoval na tretje, 
z dobro minuto in pol prednos-
ti pred zasledovalci. Na teku se 
je njegova prednost sicer topi-

la, a je še po polovici teka vztrajal na »stopničkah« pred Belgij-
cem Bartom Aernoutsom in Novozelandcem Terenzom Boz-
zonejem. Na 15. kilometru je za dvojico zaostal, a je peto mesto 
zadržal vse do prihoda v cilj (3:44.35) in z dvignjenima rokama 
ter nasmehom na obrazu pritekel do rezultata kariere. 
Dirko je dobil Jan Frodeno (3:34.48), odlični nemški triatlonec, 
zmagovalec olimpijskih iger v Pekingu in zadnjega svetovnega 
prvenstva v dolgem triatlonu. Frodeno je bil lani razglašen celo 
za športnika leta v Nemčiji pred znamenitim smučarskim skakal-
cem Severinom Freundom. Jaroslav je ob nakopičeni utrujenos-
ti in poln svežih čustev ocenil tekmo: »Po skrajšanem plavanju 
je na kolesu letelo ... Na obratu sem imel povprečno hitrost blizu 
50 km/h, potem pa je z vetrom v prsa prišla realnost. Na kole-
su nisem imel nikakršne krize in v menjalni prostor prikolesaril 
sam, pred mnogo zvenečimi imeni. Po prebrodenih bolečinah v 
križu sem v teku užival, vseskozi držal ritem, ki mi je odgovarjal. 
Nadvse sem zadovoljen s pripravljenostjo in kar z nestrpnostjo 
pričakujem stopničke na Ironman tekmi!«
 Luka Šebek 

Sanjski začetek leta za Jaroslava 

Kovačič ob prihodu v cilj, v 
ozadju Burj al Arab

RADEČE - Aleksander Čonda je v pone-
deljek sporočil, da je sklenil svojo špor-
tno kariero kot speedway voznik. 25-le-
tni Radečan je svojo športno pot pričel v 
AMD Krško, pozneje pa je prestopil v MK 
Lendava. Na svoji dirkaški poti je postal 
državni mladinski prvak (2008), od leta 
2009 je bil redni član članske reprezen-
tance v speedwayu, dvakrat pa je osvo-
jil naziv državnega podprvaka (2010 in 
2013). Tako je ovale zapustil še eden iz-

med perspektivne posavske trojice - ravno včeraj, 3. februarja, 
so minila tri leta od tragične smrti Matije Duha, Samo Kukavica 
pa je po hujši nesreči v Ljubljani po uspešni rehabilitaciji ravno 
tako zaključil z dirkanjem. Čonda kot razlog navaja prehudo fi-
nančno breme, ki ga ni zmožen več nositi, zato je dejal, da je bil 
kljub veliki ljubezni do speedwaya primoran sprejeti to odloči-
tev.  D. J.

Čonda zaključil dirkaško kariero

Aleksander Čonda



Posavski obzornik - leto XX, številka 3, četrtek, 4. 2. 2016 27POSAVSKA PANORAMA

Program za februar
Sobota, 6. 2. 2016, 14.00 – 16.00  
Fine art for everyone: 'KOLAŽ' 

Sobota, 6. 2. 2016, ob 10.00
MC DIRENDAJ: Pustna delavnica 

Nedelja, 7. 2. 2016 
Rok za oddajo prijave na NATEČAJ BOTEČAJ

Petek, 12. 2. 2016, ob 21.00
Koncert: BED RELIGION in WHITE STAIN

Petek, 12. 2. 2016, ob 17.00
Kuharske delavnice za otroke in mlade

Sobota, 13. 2. 2016,  14.00 – 16.00
Fine art for everyone: SGRAFFITO ALI VREZANKA

Sobota, 20. 2. 2016, 14.00 – 16.00
Fine art for everyone:  SECESIJA

Sobota, 20. 2. 2016, ob 21.00 
Koncert: Natečaj BOTEČAJ

Ponedeljek - petek, 22. - 26.2.2016, od 8.00 do 16.00
POČITNIŠKE AKTIVNOSTI MC KRŠKO 

Ponedeljki in četrtki, ob 17.00
TURNIR V NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda ob 20.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP 

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI MC KRŠKO
WHITE STAIN 
          in 

MC KRŠKO,PETEK, 12.2.2016, OB 21.00

MC DIRENDAJ: Pustna delavnica

MC KRŠKO, SOBOTA, 6. 2. 2016, OB 10.00
PRIJAVE: ANA@MC-KRSKO.SI

Šolarje od 1. do 5. razreda med zimskimi počitnica-
mi ponovno z veseljem vabimo v našo družbo! 
Teden, ki ga bodo preživeli z nami, bo pester od 
jutra do popoldneva. Vsako jutro bomo pričeli z 
zdravim zajtrkom in telovadbo, nakar nas čakajo 
različne aktivnosti – od divjanja na prostem, do 
izletov v okoliške kraje, ustvarjalnih, kuharskih in 
gledaliških delavnic, ogledali si bomo kakšen film, 
dobro jedli in se zabavali po najboljših močeh.

Vabljeni! 

Prijave: ana@mc-krsko.si

Mladinski center Krško, od ponedeljka do petka, 
22.-26.2.2016, od 8.00 do 16.00

Podpirajo nas: Občina Krško, Ministrstvo za izobraževanje, znanost  in šport - Urad RS za mladino, Zavod RS za 
zaposlovanje, Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj, JSKD, Zavod Movit, Služba vlade RS za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko ter Norveški finančni mehanizem.

KOSTANJEVICA - Letošnje 
pustno dogajanje v Kosta-
njevici na Krki, znamenita 
Šelmarija, se je pričelo 29. 
januarja z otvoritvijo raz-
stave »Pust skozi čas« v La-
mutovem likovnem salonu, 
posvečene 25-letnici ban-
ke Prforcenhaus in izdelave 
pustnega novca kostanj, ter 
podelitvijo zlate šelme Bra-
netu Čuku.

Kot je povedala Mihaela Ko-
vačič iz Etnološkega društva 
Prforcenhaus, so leta 1991 us-
tanovili lastno banko in za gu-
vernerja ustoličili avtorja ide-
je o lastni valuti kot plačilnem 
sredstvu v pustnem času Bra-
neta Čuka. Kostanj so izdela-
li na podlagi jugoslovanskega 
dinarja, kasneje pa so se mu 
pridružili še kovanci za dva, 
pet in deset kostanjev ter 50 
ježic (pol kostanja). Novce na 
razstavi, ki sta jo oblikovala 
Kovačičeva in Toni Bizjak, je 
poleg Čuka prispeval še Janez 
Zakšek, razstavili pa so tudi 
bankovce in kovance iz ob-
dobja samostojne Slovenije, 
tako prehodne plačilne bone 
kot tolarje. Aktualni predse-
dnik Prforcenhausa Franci 
Cvelbar in predsednik ED Pr-
forcenhaus Jurij Kovačič sta 

KRŠKO - Od 26. januarja 
je v avli krškega Kulturne-
ga doma na ogled fotograf-
ska razstava Zaznavanje 
Nº 2. Razstavo so pripravi-
li v Društvu ljubiteljev foto-
grafije, njena avtorica pa je 
31-letna Sabina Košir iz Anž, 
profesorica likovne vzgo-
je, članica krškega fotograf-
skega društva od leta 2011.

31-letna Sabina Košir se je za 
fotografijo navdušila že v otro-
ških letih, intenzivneje pa se je 
z njo začela ukvarjati med sre-
dnješolskim izobraževanjem 
in kasneje na Pedagoški fa-
kulteti v Mariboru, na kateri 
je diplomirala leta 2012. Dve 
leti kasneje je pripravila prvo 
samostojno razstavo Barve 
narav v gostišču pri brestani-
škem ribniku, tej pa je še v is-
tem letu sledila razstava Za-
znavanje v galeriji Gimnazije 
Brežice. Z navedeno razstavo 
je kot članica Društva ljubite-
ljev fotografije Krško gostova-
la lansko pomlad v Dvorani v 
parku, nekoliko spremenjena 
in pod naslovom Zaznavanje 
Nº 2 pa je še vse do 1. marca na 
ogled v avli kulturnega doma. 

S segmenti podob, fotografija-
mi v fotografijah, ki so moza-
ično sestavljene, se Koširjeva 
osredotoča na čutila moškega 
in ženske. Kot je zapisal v po-
potnici razstavi akademski sli-
kar Alojz Konec: »Avtorica po 
fotografiranju udeleženih pri-

Čutne fotografije v fotografiji

zorov preskoči na digitalni me-
dij računalnika za 'layer čutila'. 
Sledijo računalniško plota-
nje večjega formata, kaširanje, 
razrez in končno prostorsko 
reliefno nameščanje komponi-
rane slike. Fotografika privza-
me nase elementarno simboli-
ko posameznega čutila. Ravno 
ta čutila, oko, nos, usta in dru-
ga, spominjajo na prelomno 
konceptualno delo Josepha 
Kosutha One and Three Cha-
irs (1965) in njegovo poigra-
vanje z znakom, pomenom in 
pojavnostjo. Namestitev novo-
nastalih slik v prostorsko reli-
efno instalacijo je še zadnji ple-
sni korak mitologije koncepta 
in recentnosti umetniške izpo-
vedi. To je njena enigma, njen 
izhod iz enigme in njen polet v 
ustvarjalnost s fotografskih tal. 
In zapisi trenutkov postanejo 
trenutek poezije.« Kot nam je 

ob otvoritvi povedala Koširje-
va, si je ustvarjanje v mozaični 
tehniki zamislila že pred osmi-
mi leti: »Tehnika je zahtevna, 
potrebno je vložiti ne le veliko 
ur dela, temveč tudi znanja, da 
sestaviš fotografijo v celoto, saj 
je ena fotografija sestavljena iz 
60 majhnih fotografij. Lahko 
rečem, da so razstavljena dela 
rezultat štirih do pet mesecev 
intenzivnega dela.« 

Razstavo so s kulturnim pro-
gramom popestrili člani KD 
Leskovec pri Krškem Klavdija 
Mirt, Mirjana Marinčič in Ja-
nez Bizjak, citrarka Anja Dr-
stvenšek, z opisom razstave 
in predstavitvijo avtorice pa 
Margareta Marjetič in pred-
sednica DLF Krško Jožica Mi-
kek Veber.

 Bojana Mavsar

Razstavljavka Sabina Košir z Jožico Mikek Veber in Marga-
reto Marjetič 

Četrt stoletja pustne banke

Čuku ob tej priložnosti podeli-
la najvišje priznanje društva – 
zlato šelmo. Ob jubileju banke 
so izdali 100 spominskih ko-
vancev - kostanjev, prvega pa 
so podelili častnemu gostu 
dogodka, prvemu guvernerju 
Banke Slovenije dr. Francetu 
Arharju, ki prav tako prihaja 
iz pustnega kraja - Cerknice, 
kjer domujejo Butalci. Arhar 
je v svojem nagovoru števil-
nim zbranim spregovoril o 
izvoru in pomenu denarja v 
zgodovini: »Denar ima tri ka-
rakteristike: je hranilec vred-
nosti, denarna enota in najbolj 
likvidno blago. Kaj vam koris-
ti ne vem kakšno premoženje, 
če pridete v stisko in nimate 
likvidnega premoženja – de-
narja, da bi z njim kupili kruh 
in osnovne potrebščine? Trg 
je neizprosen in če ve, da ste v  
stiski, imate lahko nepremič-
nine, a če nimate kupca, kaj si 

s tem lahko pomagate?« Denar 
je v kovino vkovana svoboda, 
je še dejal, prinaša pa tudi od-
govornost in lahko tudi veliko 
odvisnost. 

Poleg zbirke kovancev in ban-
kovcev razstavo, ki bo na ogled 
do konca februarja, sestavlja-
jo še fotografija purgergar-
de Gorana Rovana, umetni-
ška fotografija spominskega 
kostanja Borisa Moškona in 
Branka Benčina, umetniška 
slika »Gola Šelma« domačina 
Jožeta Marinča in pustni iz-
delki učencev kostanjeviške 
osnovne šole. Prireditev je po-
pestril kulturni program, v ka-
terem so nastopili domači tro-
bilci, harmonikarja Katarina 
in Tomaž Rožanec ter Želj-
ko Koljančič v vlogi mestne-
ga sodnika, povezovala pa sta 
ga mlada Eva in Tim.
 P. Pavlovič 

Podelitev zlate šelme Branetu Čuku

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi mo-
žnostmi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremljeni s polnim imenom in naslo-
vom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru institucij, organi zacij, društev ...). Objavljeni prispevki 
ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!

V Sevnici nas obiščite v prostorih na naslovu Naselje heroja 
Maroka 29 (Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) vsak 
ponedeljek 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 založbe 
Neviodunum ali se dogovorili za novinarski prispevek.

KRŠKO - V uredništvu Posavskega obzornika smo se tudi letos 
spomnili na naše zveste zunanje sodelavce, ki s svojimi prispev-
ki in fotografijami prispevajo h geografski in vsebinski pestrosti 
našega časopisa, ter jih 20. januarja povabili na srečanje, ki po-
staja že tradicionalno. Iz malce zožanega nabora dopisnikov so 
se vabilu odzvali Doroteja Jazbec iz Jelovega pri Radečah, Kri-
stina Klemenčič iz Raven pri Zdolah, Meho Tokić iz Krške vasi, 
Alenka Preskar s Sromelj, Miran Prnaver iz Radeč, Tanja Ko-
šar iz Prešne Loke in Magda Sigmund iz Budne vasi pri Šen-
tjanžu. Predstavniki uredništva smo se jim zahvalili za njihov 
prispevek pri nastajanju edinega medija, ki seže v vsako posa-
vsko gospodinjstvo, in jih spodbudili k nadaljnjemu sodelova-
nju, v sproščenem klepetu pa smo izmenjali tudi nekaj izkušenj 
in anekdot iz novinarskega dela. Pred slovesom pa je seveda nas-
tala tudi fotografija v spomin na srečanje.  P. P., foto: Sv. M.

Tudi letos smo na uredništvo 
povabili naše zunanje sodelavce

Draga naša prijateljica, kolegica Nuška! Verjemi, da pišem ta po-
slovilni govor s solzami v očeh. Živela si v Krškem. Tvoja starša sta 
te imela zelo rada, vendar pa sta bila tudi stroga in dosledna pri 
vzgoji. Žal si svojo ljubečo mamo izgubila že zelo zgodaj. Tako sta 
z očetom, bivšim županom Krškega, ostala sama. 
Draga Nuška, bila si zelo pridna v šoli. Po končanem osnovnem 
šolanju si nadaljevala svojo izobrazbeno pot v Gimnaziji Brežice, 
nato pa še na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Postala si profesori-
ca. Poučevala si na OŠ Brestanica, Gimnaziji Brežice in Srednji teh-
nični šoli Krško. Bila si zelo priljubljena med dijaki. Po končanem 
službovanju si se upokojila. Kot upokojenka si aktivno sodelovala 
v raznih društvih. Še več, bila si celo predsednica Lions kluba Krš-
ko. Delovala si tudi v Društvu likovnikov Krško OKO. Obe sva bili 
podporni članici v Društvu invalidov Krško in tudi slušateljici na 
Ljudski univerzi Krško. Tvoj velik prijatelj in hišni ljubljenček je bil 
zvest in lep kuža, zlati prinašalec Lari, ki si ga imela zelo rada. Zelo 
rada pa si hodila tudi na naš tečaj »Joga v vsakdanjem življenju«. 
Vse, ki obiskujemo ta tečaj joge, nas je globoko pretresla žalostna 
vest, da te, draga naša Nuška, ni več med nami, da si nas za vedno 
zapustila ... Spominjam se najinega srečanja 4. januarja 2016 v tr-
govini v Krškem, kjer sva si voščili srečno novo leto. Takrat niti slu-
tila nisem, da je bilo to najino srečanje, žal, poslednje …
Draga naša Nuška, radi smo te imeli! Za teboj bo ostala velika 
praznina. Pogrešali te bomo in te ohranili v naših srcih v najlep-
šem spominu!
V imenu krajanov starega mestnega jedra Krško,
 Zora Pevec

Prof. Nuški Kukovičič v slovo

BREŽICE - Prejšnji teden ste lahko vsi tisti, ki ste se mudili na 
Cesti prvih borcev v Brežicah, opazili in mogoče celo izmenja-
li nekaj besed s 60-letno Milenko Trkovnik Vladimirov, ki je 
imela spredaj in zadaj na sebi napis. Kot nam je med drugim po-
vedala, je od srede zjutraj protestirala zaradi tega, ker ji Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) že tri leta bloki-
ra starostno pokojnino, in sicer ji noče izvršiti pravnomočne od-
ločbe delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani. »Zgodilo se je, 

da so me brez mojega dovoljenja 
prisilili v predčasno pokojnino, 
ki je nisem sprejela. Kaj so dela-
li tri leta? Vzeli so mi 16 mese-
cev delovne dobe. Izgubila sem 
čez sto tisoč evrov premoženja, 
ki sem ga bila prisiljena proda-
ti,« je obupano dejala in doda-
la, da ima 41 let neprekinjene, 
plačane delovne dobe. Najprej 
je delala v državni upravi, nato 
pa je imela svoje podjetje. Od 
lani živi na Mostecu, sama v hiši 
na hipoteko, ki jo mora plačati 
do maja. Ima star avto, za ben-
cin ji prispeva družina. Lani ji je 
umrla mama in ni imela denarja 
za pogreb, je še povedala. »ZPIZ 
me je prisilil v predčasno upo-
kojitev, hkrati pa mi je naložil, 

da moram prispevke kot samozavarovana oseba plačevati na-
prej. Imam izvršbe in opomine FURS-a, ker jih nočem plačevati. 
To je popolno nasilje nad mano,« je objokana pojasnila in dejala 
še, da bo od doma začela preko spleta pozivati, naj se takoj uve-
de upravni postopek nad ZPIZ-om.
  R. R.

Protestnica na brežiških ulicah

 Ponedeljek, 8. februar: KULTURNI PRAZNIK
 10.00–18.00: Prost vstop v muzej
 11.00 in 17.00: JAVNA VODSTVA po občasnih razstavah in muzeju
 18.00: PREDSTAVITEV KNJIGE NATJE JENKO SUNČIČ: DOBER DAN, RESNIČNOST!

 Četrtek, 11. februar, 18.00
 ODPRTJE POSAVSKE MUZEJSKE VITRINE: 
 ZLAT NAKIT IZ SAJEVC, arheološka razstava

Obrazstavni program etnološke razstave 
Od svinje do votivnega prašička, od rečnih poti do testenega ptička:

 Sobota, 13. februar
 17.00:  JAVNO VODSTVO z avtorico razstave dr. Ivanko Počkar
 18.00:  KONCERT ELIZABETE IN DRAGUTINA KRIŽANIĆ Z GOSTI:
  GLASBA JE ENA SAMA

 Sobota, 19. marec, 8.00–19.00: Strokovna ekskurzija KÓLNARSKA POT 
 Več informacij: vodnik@pmb.si, 07 466 0517

    Prijazno vabljeni!

FEBRUAR V 
POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE

KRŠKO - KUD Liber je 26. januarja v Mencingerjevi hiši ob 
stoti obletnici dadaizma pripravil literarni dogodek »Do-
brodošli v Mesto DADA«, na katerem so predstavili zbirko 
kolažne poezije sedmih domačih avtorjev.  

Na nekoliko drugačnem literarnem večeru so obeležili prihaja-
jočo 100. obletnico umetniškega gibanja dadaizem, ki je vznikni-
lo v švicarskem Zürichu. Ob manifestu pesnika Tristana Tzare, 
ki poudarja naključnost samega procesa ustvarjanja, se je pora-
jalo temeljno vprašanje o smiselnosti tovrstnega početja. Dada-
isti so zanikali sami sebe; svoje gibanje pa so pojmovali kot an-
tigibanje, ustvarjali so antiumetnost. Dada je nič. Kar se je sprva 
zdelo kot klic k slepi, naključni sili, katere edini smisel je rušenje, 
zanikanje in zavračanje ustaljenih estetskih in družbenih norm, 
je kmalu začelo razkrivati globlji pomen.

Kot so globlji pomen iskali Kaja Blazinšek, Borut Cafuta, Stan-
ka Hrastelj, Maja Ivanišin, Blaž Milar, Katja Puntar in Nina 
Režman, ko so se na dveh delavnicah po njihovih besedah po-
dali na pot raziskovanja možnosti besed, poezije in na splošno 
literature. Na prvi so tako rezali časopise, potrošniške reklame, 
pa tudi odlomke iz »prave literature«. Nastalo je 30 kolažev, ki 
so jih na drugi delavnici pod vodstvom akademske restavratorke 
Ivanišinove zvezali v ročno izdelano pesniško knjigo, v 13 unika-
tnih izvodov. Režmanova je ob tem razmišljala, kako kolaže vpe-
ti v zgodbo in je ob samoizpraševanju oblikovala smiselno celoto 
in tako zajela performativno razsežnost poezije, ki je bila pred-
stavljena v sklopu literarnega večera.  
 M. Hrvatin 

Dada = nič, a hkrati tudi vse

Sedem avtorjev je izdelalo 30 kolažev, ki so jih ročno zveza-
li v pesniško knjigo.

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
NA NOVI LOKACIJI!

Bralce in naročnike objav obveščamo, da smo našo pisarno v 
Brežicah v mesecu oktobru preselili na novo lokacijo, ki pa se 
nahaja le nedaleč stran od dosedanje, in sicer med Veterinarsko 
ambulanto in Mestno hišo oz. nasproti menjalnice Ažur. V 
starem mestnem jedru Brežic, na Cesti prvih borcev 20a, nas 
lahko obiščete vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek 
od 9. do 12. ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter 
druge naročene objave ali si ogledate in naročite knjige založbe 
Neviodunum.  Uredništvo

SEVNICA, BREGENZERWALD 
- Grajsko lutkovno gledališče 
Sevnica je bilo zelo uspešno s 
kandidaturo za prvi internaci-
onalni festival amaterskih gle-
dališč »Strawanz - focus 2016« 
v kraju Bregenzerwald ob Bo-
denskem jezeru v Avstriji. Ži-
rija je med 63 mednarodnimi 
gledališči izbrala 12 finalistov, 
ki bodo nastopili na večdnev-
nem festivalu Fokus 2016 med 
16. in 19. junijem. Med njimi 
bo tudi GLG Sevnica z lutkov-
no predstavo Grdi raček, prire-
jeno po danskem pravljičarju 
Hansu Christianu Anderse-
nu. »Za nastop na festivalu so 
kandidirala predvsem evrop-
ska dramska in lutkovna ama-
terska gledališča z večjimi an-
sambli in daljšo tradicijo, kot 
jo ima naše Grajsko lutkovno 
gledališče, zato smo še toliko 
bolj veseli tega mednarodnega 
uspeha,« še sporočajo iz sevni-
škega GLG-ja.  S. R.

Z Grdim račkom 
v tujino

Lažno zbiranje prispevkov
KRŠKO - Center za socialno delo Krško opozarja vse občane in 
občanke, da se na območju občine Krško pojavljajo osebe, ki 
po domovih zbirajo prostovoljne prispevke za delovanje var-
ne hiše za ženske in otroke. »Center za socialno delo Krško 
za izvajanje dejavnosti varne hiše za ženske in otroke ne zbi-
ra prostovoljnih denarnih prispevkov na domovih občanov. V 
kolikor pride kakšna oseba do vas s tem namenom, vas prosi-
mo, da nemudoma obvestite Policijsko postajo Krško,« pravi 
direktorica CSD Krško Marina Novak Rabzelj.
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ANA JERŠIČ

SPOMIN

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, ji prižigate sveče in se 
poklonite njenemu spominu.

Vsi njeni

iz Trebeža 30.

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

10. februarja bo minilo 10 let,
odkar nas je zapustila naša draga

ŠTEFANIJA KRZNARIČ

SPOMIN

Hvala vsem, ki se naše mame radi spominjate, postojite ob njenem 
grobu in ji prižigate sveče.

Žalujoči: mož Ivan z družino

iz Krškega.

Vsa tvoja toplina
in vsa tvoja ljubezen

ostajata za vedno z nami.

27. februarja bo minilo pet let,
odkar nas je zapustila naša draga mama

JANEZ ŠINKO

SPOMIN

Radi te imamo.

Ivan, Jasna, Vedrana, Pavel

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.

Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.
(Kant)

Minilo je leto, odkar je odšel naš dragi

IVO MRVOŠ

ZAHVALA

Prezgodaj je zaspal naš dragi
mož, oče, dedek in prijatelj

Žalujoči: vsi njegovi 

graf. ing. iz Brestanice.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.
Posebna zahvala gospodu Bojanu Jankoviču, gospema Imperl in 
Krajnc ter gospodu Kunstu za ganljive besede.

Vsak v življenju pusti del sebe
in s seboj odnese del nas ...

ANICA ŠTRITOF

SPOMIN

Hvala vsem, da ste skupaj z njo stopali skozi življenje in jo tudi sedaj, 
ko je ni več med nami, nosite v svojih spominih.

Njeni najdražji

iz Spodnje Pohance 1.

Hotela sem uloviti ptico – pa je odletela.
Hotela sem utrgati cvet – pa je ovenel.

Hotela sem vam nekaj reči – pa sem odšla.

9. februarja bo minilo žalostno leto, odkar je 
svojo življenjsko pot sklenila naša mama

IVANA
ŽNIDERŠIČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za nesebično pomoč v težkih trenutkih v času njegove 
bolezni. Posebna zahvala tudi vsem, ki ste ga v velikem številu 

pospremili na njegovi zadnji poti.
Ohranjajte ga v lepem spominu.

z Zdol

ZVONKO BARBIČ

SPOMIN

31. januarja je minilo žalostno leto, odkar nas 
je zapustil naš dragi mož, oče, ded in praded

Vsi njegovi

iz Krškega.

V srcih naših živel boš večno!

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,

tam sonce sreče ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

(S. Gregorčič)

JOŽETA TOPLIŠKA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili v teh težkih trenutkih z 
nami, ko smo se za vedno poslovili od našega dragega moža, očeta, 
tasta, dedija in strica. 

Žalujoči: vsi njegovi

z Vinarske ceste na Bizeljskem

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,

umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.

Ob izgubi

ANTONA JUREČIČA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, in vsem, ki 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Posebej se zahvaljujemo gospodu župniku za lepo opravljen obred, g. 
Žičkarju za organizacijo pogreba, pevcem za lepo odpete žalostinke 
in g. Haraloviču za večletno zdravstveno pomoč.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.
Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi dragega očeta,
moža in dedka

iz Velikega Mraševega

JANEZ MAVSAR

ZAHVALA

Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali sveče in denarno 
pomoč ter nam stali ob strani v teh težkih trenutkih.

Posebna zahvala patronažni sestri Teji za obiske na domu, družinam 
Cerjak, Krošelj in Ivačič, govorniku g. Jožetu Žagarju, g. Žičkarju za 
pogrebne storitve, g. župniku, praporščakom, pevcem, trobentaču 
za zaigrano Tišino in Okrepčevalnici Štritof.

Vsem sorodnikom in znancem ter vsem, ki vas nismo posebej 
imenovali in ste se prišli poklonit njegovemu spominu ter ga 
pospremili na njegovi zadnji poti, iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

Zapustil nas je dragi mož, oče, dedek, brat 
in stric

iz Dečnega sela.

JOŽEFE BEVC

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob izgubi

se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste bili v 
težkih trenutkih z nami. Iskrena hvala vsem za izrečeno sožalje, 
darovano cvetje in sveče, ter vsem, ki ste jo pospremili k zadnjem 
počitku.

z Zdol

JOŽETA KRANJCA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za tople besede, izrečena pisna in ustna sožalja, podarjene 
sveče, cvetje in svete maše.

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste se mu poklonili in se udeležili 
zadnje slovesnosti ter delili z nami bolečino v srcu.

Hvala vsem, ki se boste ob njegovem grobu spominjali nanj.

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega moža, 
očeta, dedka, tasta, strica, bratranca, svaka, 

botra in soseda

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo vedno ostal.

MILKA SIKOŠEK 

SPOMIN

Hvala vsem, ki se je spominjate, prižigate sveče 
in postojite ob njenem preranem grobu.

Vsi njeni

Čas celi rane,
a te rane so prevelike,

da bi nam pomagal preboleti 
vso to bolečino, ki je v naših srcih.

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

iz Križ.

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način sez-
nanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi živ-
ljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo 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, spomin
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

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

mali oglasi

- 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

obzornikova oglasna mreža

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

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

m
no

se
št

vo
 Ja

kš
a 

gr
an

iti
ka

 d
.o

.o
.

NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

NEPREMIČNINE
Projektiranje - legalizacija, 
novogradnja, prenova, rušitev, 
notranja oprema, zunanja ure-
ditev vseh objektov. Aspo biro, 
Samo Vojko Cerovšek s.p., Pa-
pirniška ulica 24, Krško. Tel: 
041 683 380, aspo.biro@amis.
net

Projektiranje, legalizacija sta-
novanjskih hiš, hlevov, zidanic. 
PIS biro, Damjan Žibert s.p., 
Glavni trg 27, Sevnica. 
Tel.: 031 431 315

Oddam v najem ali prodam 
vinograd, 500 trt v Piroškem 
vrhu. Tel.: 07 49 69 268

Prodam zemljišče na 
Sromljah, 3970 m2, delno sa-
dovnjak. Tel.: 031 480 297

Zelo ugodno prodamo kmeč-
ko hišo v centru Razborja pod 
Lisco. EI: v izdelavi. 
Tel.: 041 746 779

Prodam parcelo (1500 m2) s 
poslovnim prostorom in stano-
vanjsko hišo v obrtni coni Bo-
štanj. Tel.: 031 643 343

Ravne pri Zdolah - prodam 
parcelo z začetno gradnjo zi-
danice, cena 15 €/m2 + stro-
ški zidave, možnost kredita. 
Tel.: 031 603 089

Prodam bivalno zidanico 
(elektrika, vodovod, central-
no ogrevanje na kurilno olje) 
in vinograd (cca. 600 trt). 
Tel.: 041 483 922

V Drenovcu pri Bukovju odda-
mo v najem manjšo kmetijo s 
kmetijskim poslopjem in sta-
novanjskim objektom. Mož-
nost najema samo stanovanj-
skega objekta. EI: da 
Tel.: 041 620 441, Vlado

V najem oddam pritlično hišo 
(90 m2). Lepa lokacija, 10 km 
iz Brežic. EI: da. 
Tel.: 041 630 491

Oddam vinograd v brezpla-
čen najem, 450 trt, v Drožanju 
(Lamprče) nad Sevnico. 
Tel.: 041 690 684

V najem oddamo vinograd na 
Zdolah, cca. 1800 trt, sončna 
južna lega. Tel.: 041 944 002, 
041 350 838

Ugodno oddam v najem zida-
nico in dve vinogradniški par-
celi s cca. 300 trtami, ostalo je 
sadovnjak. 8 km od Brežic. 
Tel.: 041 658 560

V najem vzamem vinograd 
šmarnice v občini Sevnica ali 
okolici. Tel.: 040 126 802

Najamem prostor za hrambo 
orodja, v zameno nudim po-
moč starejšim osebam. Možno 
karkoli, ne bo vam žal. 
Tel.: 068 605 674

AVTOMOBILIZEM

Kupim vozilo Renault, celo 
ali v okvari, letnik 2001-2009. 
Tel.: 040 306 098

KMETIJSTVO
Prodam razsipalnik mineral-
nih gnojil Ino NC600, letnik 
2015, rabljen eno sezono. 
Tel.: 041 392 330, po 14. uri

Prodam cisterno (2200 l) za 
gnojevko, lepo ohranjeno.
Tel.: 031 305 312

Prodam traktorsko škropilni-
co Creina (350 l) in traktorski 
dvobrazdni plug. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 609 845

Prodam nakladalko 20, kro-
žne brane, dvoredno sejalni-
co za koruzo Olt in gume Sava 
14,9/13 za traktor Univerzal. 
Tel.: 031 501 080

Prodam lepo ohranjen tro-
brazdni plug od 12 do 14 col, 
pult Inox, 310 cm, z velikim 
koritom, omaricami in preda-
li. Tel.: 041 333 048

Prodam traktorske verige 28 
col, ohranjene, mlin za mle-
tje in ruženje koruze, trofazni, 
malo rabljen, ugodno. 
Tel.: 031 224 801

Prodam lansko naravno su-
šeno koruzo v zrnju, cena 0,18 
€/kg. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 491 140

Prodam cca. 120 kosov sena v 
obliki kocke po 1 €. 
Tel.: 031 360 712 

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

Janez Kralj 
univ. dipl. inž. geod., odgovorni geodet 
nepremičninski posrednik

Tel./fax: 07 49 62 715, girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

040 753 911

 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560

Ponudba je 
na naši spletni strani.

Postavitev- Posavski obzornik 20.10.2014

Logotip… Oridom nepremičnine – lahko večji bolj poudarjen

www.oridom.si

Posredovanje in svetovanje pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si, 

gsm: 031/256-560  - večje številke

Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 eur. - sprememba
Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 eur. - sprememba
Ostala naša ponudba na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

Ljudska optika Glasmaher, Dejan Stušek s.p., Pleteršnikova 1, Brežice

Trdinova 1, 8250 Brežice
tel.: 07 499 22 33

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Roziki Bale, Šentjanž 37a, 8297 Šen-
tjanž. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 17. 

uri. Objavljena je tudi na internetni strani  
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (5.) SKUPINA ŠPICA - Od snežaka do bedaka
 2. (8.) Ans. NOVI SPOMINI - Briga me
 3. (1.) Ans. FRANCA MIHELIČA in Ans. ROKA ŽLINDRE - 
   Nasmehni se
 4. (10.) Ans. JASMIN - Misli so pri materi
 5. (3.) FANTJE Z VSEH VETROV - Si rekla, da ne smem 
 6. (2.) Ans. VIHARNIK - Brez hlač
 7. (4.) Ans. POGUM - Pojem ti z zaprtimi očmi
 8. (6.) Ans. VESELI DOLENJCI - Neskončni večeri s teboj
 9. (7.) Ans. LOJZETA OGOREVCA - Ajdov kolač
 10. (-.) Skupina GADI - Zadnji poljub

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Donačka - Pravi kavboj

 
Kupon št. 296

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, 6. februar, ob 17. uri

AKCIJA

260€ + DDV

NAJMANJŠA DAVČNA
BLAGAJNA NA TRGU!

- enostavna uporaba
- vse v eni napravi
- brez najemnin
- za vse dejavnosti !

OBIŠČITE NAS NA LOKACIJI V
BREŽICAH, KJER VAM NUDIMO:

- največjo izbiro davčnih blagajn v Posavju
- nakup blagajne “na ključ”
- nakup dodatne opreme
- strokovno svetovanje
- najem blagajn- najem blagajn

ČERNELČEVA CESTA 3
8250 BREŽICE

040 29 28 20
07 49 93 155

IT-Trade, spletne storitve in trgovina d.o.o.

info@it-trade.si
www.it-trade.si

KOPALNI AVTOBUS ZA 
TERME PARADISO DOBOVA

KDAJ: VSAK PONEDELJEK OD 8.2. DALJE
     KRAJI ODHODOV: 
     6.45 RADEČE TRG
     7.05 AP ŠENTJANŽ
     7.10 KRMELJ
     7.15 TRŽIŠČE (VODALE)
     7.35 AP SEVNICA
     7.40 AP BOŠTANJ
     7.45 AP LOG
     7.50 IMPOLJCA
     8.10 SENOVO OMV
     8.15 AP BRESTANICA
     8.20 GOSTILNA PEČNIK
     8.30 ŽP KRŠKO
     9.00 PARADISO

PREDHODNA PRIJAVA .OBVEZNA

V CENE SO VKLJUČENI 
PREVOZ,VSTOPNICA ZA 4 URNO 

KOPANJE IN ORGANIZACIJA.

CENA: 
10-12 €
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Prodam koruzo poltrdinko, 
ječmen, oves in prašiča, težke-
ga 200 kg. Domača hrana. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam travniško in njivsko 
brano, sejalnico za žita, jas-
li za drobnico, pocinkan križ, 
250/100 cm, motor Yawa, pla-
tišča za IMT, podaljšek za kiper 
kamion, dvižni drog s klešča-
mi. Tel.: 041 439 288

Prodam seno v okroglih ba-
lah. Možna menjava za drva. 
Tel.: 041 621 362

Prodam kvalitetno balirano 
seno v kockah, večjo količino 
(cena 1,70 €), in rdeče vino 
(cena 1,50 €) ali po dogovoru. 
Tel.: 041 246 742

Prodam cca. 350 kock sena, 
cena 1,50 €/kos. Tel.: 041 685 
022, Aleš 

Prodam suho seno v balah 
in slamo v kockah. Cena po 
dogovoru. Tel.: 07 49 61 378

Peleti s certifikatom EN 
plus, tona že od 230 € dalje, 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Prodam mešana drva, kratko 
žagana, in kocke sena. 
Tel.: 031 415 574

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžine 2,20 m, cena 1,20 
€/kom. Tel.: 040 742 045

Prodam kalano kostanjevo 
kolje dolžine 2 m in kostanjevo 
kolje za fižol. Tel.: 041 589 757

Prodam bukova drva. 
Tel.: 051 758 062

Prodam bukova drva. Možen 
razrez in dostava. Tel.: 031 251 
558, 031 895 748

Prodam drva (jelša, bukev), 
možna dostava in traktorski 
cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663

Prodam bikca črno belega, 
140 kg, in pšenično slamo v 
kockah. Tel.: 031 843 282

Prodam prašiča, težkega oko-
li 120 kg, krmljenega z domačo 
hrano. Možen zakol in razkosa-
vanja. Tel.: 041 947 780

Ugodno prodam 2 prašiča, 
frankinjo in domačo bio sku-
to. Tel.: 051 870 909

Prodam prašiče, težke 160-
230 kg, možen zakol, in jedil-
ni krompir. Tel.: 07 49 67 826, 
zvečer

Prodam prašiča, težkega 180 
kg, domača hrana, okolica Bre-
stanice. Tel.: 031 849 020

Prodamo svinjo mladico, sta-
ro 7 mesecev, težko 130 kg. 
Primerna za pleme ali zakol. 
Tel.: 07 49 68 390

Prodam prašiča, mesni tip, 
hranjen z domačo kuhano hra-
no, in prašiče za nadaljnjo rejo. 
Možen zakol. Tel.: 031 664 286

Prodam prašiče, težke 90-120 
kg, hranjene z domačo hrano. 
Okolica Dobove. 
Tel.: 041 243 497

Prodam prašiče, od 100 do 
160 kg za 1,60 €/kg, in svi-
njo, cca. 230 kg. Okolica Bre-
žic. Tel.: 041 514 135

Prodam prašiče, težke okoli 
130 kg, možnost zakola. 
Tel.: 041 682 865

Prodam prašiče, od 180 do 
200 kg, možne polovice in za-
kol. Tel.: 041 565 142

Prodam prašiče, težke 110–
200 kg, okolica Dobove. 
Tel.: 040 628 535 

Prodam kostanjevo kolje (2 
m) ter drva, kratko žagana, 
bukova in mešana (kostanj, 
brest). Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 311

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam rdeče vino cviček 
(600 l), cena 1,20 €/l, ali zame-
njam za drva. Tel.: 041 223 957

Prodam 1000 l cvička, žganje 
in kiper prikolico Tehnostroj, 
dvojna kolesa. 
Tel.: 031 512 039

Prodam mlin za grozdje s pec-
ljalnikom na el. pogon, črpal-
ko za pretok, škropilnico (80 l) 
na el. motor, ročno prevozno, 
in cisterno 200 l in 250 l. 
Tel.: 031 452 800

Prodam jabolka – zabojček 15 
kg je 6 €, in jabolčni kis. Mali 
Obrež, Dobova. 
Tel.: 051 690 356

Prodam 100 % bučno olje in 
solatno bučno olje. Možna do-
stava na dom. 
Tel.: 030 253 033, 031 895 748

Orehova jedrca iz ekološke pri-
delave, prodam v Brežicah. 
Tel.: 031 799 839

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

Kupim debele krave in teli-
ce za zakol ter suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj! Drofenik Ta-
dej s.p., Nezbiše 13, Pristava 
pri Mestinju. Tel.: 040 179 780

Prodam 2 kravi simentalki, 
obe breji, stari 8 let (1.150 €) 
in 2 leti (1.300 €). 
Tel.: 031 784 860

Prodam bikca sivca, starega 
2,5 meseca, in vitel Riko (3,5 
t). Tel.: 031 828 627

Prodam svinjo za zakol. 
Tel.: 051 634 338 

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.

 

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

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

 

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

Odpiranje podjetij in podružnic, virtualna pisarna,
najem opremljenih pisarn, računovodske storitve,

prevajanje, coworking, pravna svetovanja, pridobitev
davčne številke, nepremičnine, dovoljenja za delo,

vse ostale storitve...

Prodam svinjo za zakol, 140–
160 kg, in pujske, 40–60 kg. 
Vse domače reje in domača 
hrana, možen tudi zakol. 
Tel.: 041 563 404

Prodam prašiče, 150-160 kg, 
cena 1,60 €, možna dostava ali 
zakol. Okolica Dobove. 
Tel.: 041 848 740

Prodam zajce, breje zajklje, 
koruzo ter kvalitetno belo in 
rdeče vino. Tel.: 031 304 172

Prodam mlade črne peteline 
„črni ostrolog“, okolica Brežic. 
Tel.: 031 306 133

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Razno starinsko pohištvo ugo-
dno prodam. 
Tel.: 041 712 959

Prodam masivno hrastovo 
raztegljivo mizo, peč na drva 
in kmetijsko tehtnico (do 200 
kg). Tel.: 040 796 143

Rabljen pianino Belarus od-
dam za simbolično ceno. 
Tel.: 041 634 025

Prodamo pohištvo za spalni-
co: tridelna omara, dve postelji 
z vzmetnicama, 2 nočni oma-
rici, komoda z ogledalom, vse 
furnirano (češnja, javor). Pohi-

štvo je staro cca. 40 let, vendar 
brezhibno ohranjeno, vzme-
tnici sta novi, nerabljeni. Cena 
po dogovoru. 
Tel.: 040 880 744, popoldne

RAZNO
Za telemarketing prodajo išče-
mo izkušene resne sodelavce. 
Tel.: 041 668 811, Magna plus 
d.o.o., Curnovec 42, Artiče 

Prodam pocinkano ograjo za 
2 svinjaka, dimenzije 2 x 1,8 m. 
Tel.: 041 871 403 

Izdelava vseh vrst fasad; 
napušči, suhomontažni sis-
temi, pleskarska dela. Tel.: 
041 802 054, Robert Žibert 
s.p., Podulce 41, Raka

Prodam lesno-obdelovalni 
stroj 5 v 1, cirkular, poravnal-
nik, vrtalnik, brusilnik, šroter. 
Cena 400 €. Tel.: 041 239 570

STIKI
Ženitne ponudbe številnih 
osamljenih, raznovrstnih ljudi, 
različnih starosti, izobrazb, po 
vsej državi. Tel.: 031 505 495, 
www.zau.si 

Moški, 49 let, s svojo hišo in 
vrtom želim spoznati resno 
žensko za skupno življenje. 
Tel.: 051 743 901

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

1. marca prodaja belih 
kilogramskih piščancev ter 

jarkic na Senovem, 
2. marca pri Mirt Alojzu na 

Gmajni 28, Raka. Vsak 
četrtek pa lahko kupite 

enodnevne bele piščance. 
Vso perutnino je potrebno 

naročiti na 
031 676 724 

ali 07 49 73 190.

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, mladih rjavih, 
grahastih in črnih jarkic, 

starih 11 tednov, 
v soboto, 20. februarja.

Spoštovane 
stranke! 

belih kilogramskih 
piščancev,

 .

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

bele kilogramske piščance,
rjave in grahaste jarkice
v soboto, 20. februarja.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154
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Neža Maurer je brez dlake na 
jeziku in navduši že z odstira-
njem svojega najzgodnejšega 
otroštva, ko pove, da se je ro-
dila 22. decembra leta 1930 v 
Podvinu pri Polzeli kot neza-
konski otrok. »Svoje življenj-
ske poti ne morem poenačiti, 
ker so bila obdobja tako raz-
lična. Resnica pa je, da se brez 
dobrih moških ne bi dalo dob-
ro živeti. Ne govorim o spol-
nem pomenu, govorim o pri-
jateljstvu. Imela sem srečo, ali 
pa sem sama takšna, da imam 
dobre moške prijatelje,« zač-
neva pogovor v njeni prijetni 
sobici v Trubarjevem domu, 
kjer ima svoj kulturni svet v 
malem, obkrožena s knjiga-
mi, slikami, pa tudi s časopi-
snimi članki njenih minulih 
aktivnosti.

Gora Oljka je gotovo ponos Sa-
vinjske doline. Rojstna hiša 
Neže Maurer s številko 50 je 
stala na njenem pobočju, ob-
močje pa so imenovali Kopank. 
Po besedah sogovornice verje-
tno zato, ker so vse naokoli vi-
nogradi in se je v njih kopalo. 
»Vse skupaj je bila ena 'bajtari-
ja'. Štiri hektarje zemlje je po-
dedoval stric, moja mama ni 
imela ničesar, le eno sobo kot 
'užitkarski kotiček' do svoje 
smrti. Ko sem se rodila kot ne-
zakonski otrok, sem bila za tis-
te čase zaničevano dete, sem pa 
že kot majhen otrok imela zelo 
trden značaj, zato mi ni pusti-
lo težkih posledic. Mama je bila 
vedno na dnini, jaz pa sem že 
zelo zgodaj spoznala, da za živ-
ljenje potrebujem denar in sem 
kot majhna deklica pričela go-
jiti zajce. Po poteh in kjer se je 
smelo sem zanje nabirala hra-
no. Kasneje sva si opomogli in 
sva že nabavili kozo, ki sem jo 
prav tako pasla in zanjo po goz-
du trgala posebno travo, ki jo 
je rada jedla,« se živo spomi-
nja svojega otroštva Maurer-
jeva, ob tem pa dodaja, da je 
bila njena mama precej nego-
tova, zato ji je s svojo voljo vli-
vala moč, tudi z besedami: »Pa 
kaj potem, če imajo drugi zem-
ljo, tudi midve bi jo imeli, če bi 
jo podedovali.«

VOJNA JE OBLIKOVALA 
NJEN ZNAČAJ
Šola na Polzeli Neži ni delala te-
žav, do nje pa je morala hoditi 
uro in pol. V njenem 11. letu je 
nastopila druga svetovna voj-
na. »Takrat se je oblikoval moj 
značaj, saj sem spoznala, da je 
znati dobro lagati, ob tem pa 
gledati v oči, najpomembneje, 
če sem hotela pred sovražni-
kom, ki me je hotel uničiti, os-
tati živa. Morala sem zelo dob-
ro lagati, da so mi verjeli. To je 
zelo težka in grenka izkušnja, 
ko je bilo treba lagati za preži-
vetje, da ni smela nobena po-
teza na telesu kazati na laž,« se 
spominja tistih časov in doda-
ja, da je bila okupacija grozno 
obdobje, saj v vojni varnost ne 
obstaja, čeprav je živela na de-
želi. Spominja se sestreljenega 
letala, pa družine, ki je v gozdu 
grabila listje in jo je pokonča-
la odvržena bomba, čeprav pi-
lot ni namerno odvrgel smrto-
nosnega orožja, ampak se mu 
je pokvarilo letalo. »Velikokrat 
so bili spopadi, streljanje, bili 
smo prestrašeni. Ko je 9. maja 
mama povedala, da je vojne ko-
nec, je bil to največji praznik in 
še vedno čutim, da je tako,« s 
pravim žarom pove Neža in 
opiše vse veselje, ki se je tedaj 
dogajalo. 

»Otroci smo bili takrat popol-
noma odrasli. Spet sem se na-
potila v šesti razred, pa so mi 
rekli, naj nadaljujem šolanje v 
Žalcu,« pripoveduje, kako se je 
nadaljevalo njeno šolsko ob-
dobje. Potem je izobraževanje 
začela v Celju, saj je svoje živ-
ljenje vedno bolj posvečala štu-
diju in znanju. Srečevala se je 
tudi z očetom, ki se je poročil, 
tako da je imela še tri polsestre. 
Srečanja je pred mamo skriva-
la. »Vsaj upam, da mama za to 
početje ni nikoli vedela, poka-
zala mi ni. Moj oče ni bil slab 
človek, vso svojo doto je zapi-
sal meni. Zame je bil tudi izred-
no lep, ampak očetje so svojim 
hčerkam verjetno vsi lepi,« še 
z nasmeškom pove in doda, 
da so se vse štiri sestre izred-
no dobro razumele. Tudi po-
tem, ko so skupaj hodile plesat 

in se družile v njeni hiši blizu 
Ljubljane. Sedaj ima še dve se-
stri, najmlajšo so izgubile, ker 
se je odločila, da odide s tega 
sveta. Z njo pa je živela njena 
mati, ki je bila karakterno pra-
vo nasprotje očeta. »Moj oče je 
bil veseljak, mama pa zelo res-
na. Enkrat me je vprašala, če 
sem ji zamerila, ker se ni poro-
čila z očetom, čeprav bi se on z 
njo rad poročil, ampak se ona 
ni hotela. Pa sem ji odgovorila, 

da sem srečna tako, saj bi dru-
gače živela v nesrečni družini.«

NAJRAJE JE PISALA 
O LJUBEZNI
Svojo željo po šolanju je priče-
la uresničevati tudi v Ljubljani, 
kjer je končala učiteljišče, kar ji 
je omogočilo, da je odšla pou-
čevat. Po pripovedovanju je bil 
to zanjo tudi nek poseben čas, 
ko je imela v razredu 49 učen-
cev in je učila vse, kar je bilo 
potrebno. »Z učiteljico, s ka-
tero sva tam učili, sva ugotovi-
li, da njeni otroci ne znajo tako 
dobro slovenščine, moji pa ne 
matematike. Pa sva za teden 
dni učence zamenjali, da so se 
oboji naučili potrebno snov,« 
ponazori svoje učiteljsko bi-
vanje v Črnem Vrhu nad Idrijo, 
kjer je že imela tudi zvezek, ka-
mor je zapisovala svoje pesmi. 
»Navadno sem pisala ob ne-
deljah. Čeprav sem od začetka 
pisala bolj po potrebi, kar sem 
potrebovala pri pouku za učen-
ce, ali za pevski zbor,« se spo-
minja svojih pesniških ustvar-
janj. »Priznam, najboljše pesmi 
sem napisala, ko sem bila za-
ljubljena. Saj je bila tudi domo-
vina tista, ki sem ji posvečala 
posebno mesto v pesmih, pa 
druge tematike, ampak v glav-
nem so ljubezenske pesmi tis-
te, ki sem jih pisala s posebnim 

navdihom,« se še razgovori so-
govornica in doda, kako jo je 
kar poneslo, ko je izšla njena 
prva pesniška zbirka. 

»Okoli mene so se tedaj zbra-
li sami moški pesniški geni-
ji tedanjega časa: Pavček, Ko-
vič, pa tudi Zlobec,« izpostavi 
vtise, ki jih je doživela ob izda-
nih pesmih. Tedaj je bila v služ-
bi, kot pove, na televiziji, saj se 
njeno nabiranje znanja ni zak-

ljučilo na učiteljišču, pač pa je 
študij nadaljevala na Pedago-
ški akademiji, potem pa še na 
Filozofski fakulteti. »Zaprli so 
me v eno sobo, da bi z mano na 
tiho obračunali. Rekli so mi, da 
če ne bom dobro pisala, je bo-
lje, da takoj neham,« med sme-
hom doda in nadaljuje, kako je 
potekal njen delovni dan, ko je 
spala le po tri ure na noč, saj 
je skrbela, da je svoje službe-
ne dolžnosti odlično opravi-
la, ponoči pa se je prepuščala 
pisanju. Tako se je velikokrat 
zgodilo, da je bila popolno-
ma izčrpana. Potem je nekaj 
dni samo spala, da si je nabra-
la novih moči in šla spet nazaj 
v stare tirnice. Po službovanju 
na televiziji je postala uredni-
ca revije Otrok in družina, nato 
Prosvetnega delavca, pa časo-
pisa za izseljence Rodna gruda 
in tudi Kmečkega glasa. »Tu-
kaj sem bila najdlje v službi in 
sem bila terenska reporterka. 
Bila sem odgovorna za Belo 
krajino in Goričko,« se spomi-
nja in doda, da je bilo to težko 
delo, ko se je bilo treba peljati 
z avtomobilom dnevno po Slo-
veniji. »Res pa je, da se v va-
škem življenju dosti bolj znaj-
dem kot v mestnem. Doma sem 
bila z vasi, živeli smo na samo-
ti, tako nisem dolgo zdržala v 
mestu, pač pa sem iskala pri-

mestno okolje,« se je spomni-
la svoje selitve blizu Horjula, 
čeprav je precej let prebivala 
tudi v Škofji Loki.

Neža Maurer je bila dvakrat po-
ročena. »S prvim možem sem 
se ločila po nekaj letih zako-
na, čeprav sva bila oba zelo v 
redu, le nisva bila za skupaj, 
ker si po naravi nisva bila nič 
podobna. On je bil preveč na-
tančen, neskončno natančen, 
ni bil slab, ampak skupaj nis-
va uspela, ker sem bila jaz zanj 
neskončno površna,« je odstr-
la tančico iz svojega prvega za-
konskega stanu, ob tem pa po-
vedala, da je bila pa izredno 
natančna za izobraževanje in 
pridobivanje znanja, tu pa ni 
bilo mej. »Moj drugi mož je bil 
tako krepak človek. Ob najini 
poroki mu je rekel prijatelj, kaj 
jemlje za ženo takšno revše, ki 
bo vsak čas umrlo,« se nasmeh-
ne svoji takratni koščenosti, 
saj je bila od dela in študija vsa 
zgarana, kot še pove. »Ampak 
jaz še vedno živim, moj mož pa 
je zelo hitro umrl. Najin drugi 
otrok, hčerka Eva, je bila sta-
ra komaj leto in pol in se oče-
ta niti ne spomni,« pripoveduje 
bridko izkušnjo, ki jo je dolete-
la. Pove še, da je spoznala veli-
ko ljudi iz različnih okolij, ven-
dar poročila se ni več. 

NAVDUŠENA NAD 
POSAVJEM
Beseda tako nanese na karak-
terne zanimivosti oseb, ki jih 
je spoznavala v svojem življe-
nju. »Le Prekmurcev ne poz-
nam kaj dosti, čeprav sem tja 
sicer hodila, nisem pa tam ži-
vela. Na mojem koncu so ljud-
je ostri, zahtevni in neizprosni, 
na Primorskem pa jim je laž 
nekaj samo po sebi umevne-
ga, so iznajdljivi in imajo ti-
hotapstvo v genih, to jim je po 
moje neka posebna vrlina,« 
naredi primerjavo svojih za-
znav in izpostavi tudi Posav-
ce. »Tukaj so ljudje čudoviti, z 
njimi se zelo dobro razumem, 
takoj sem se vživela v to oko-
lje. Ljudje znajo tukaj ravno 
prav lagati in ravno prav go-
voriti resnico,« z navdušenjem 
pove Neža in doda, da je vese-
la, ker se ji je ponudila prilož-
nost, da jesen življenja preživi 
v tem okolju. »Imam prijatelji-
co v Krškem in tukaj se je po-
nudila možnost, da dobim sobo 
in se preselim. Zelo hitro se od-
ločim. Sedaj sem tu že nekaj let 
in dobro sem spoznala okolico. 
Nastopala sem po mnogih po-
savskih vaseh. Posavje ima zelo 
dobre nastopajoče, kulturo na 
visokem nivoju, tudi v manjših 
krajih. Povsod znajo pripravi-
ti zelo lep program, društveno 
življenje se mi zdi zelo razveja-
no in je zelo kvalitetno. Če pri-
merjam razborske fante, ki so 

zame najboljši pevci, ob kate-
rih se mi vedno naježi koža, jih 
lahko dam ob bok kakšni dob-
ri dalmatinski klapi. Navduše-
na sem nad razvejano kultur-
no dejavnostjo, saj se ljudje 
številno ukvarjajo s petjem, li-
kovnim in literarnim ustvar-
janjem. Zelo ste zahtevni po 
kulturni plati, kar je pohvale 
vredno in velik plus. Pri vas se 
na nastopu ne da kar nekaj ble-
firati. Vi v Posavju se zavedate 
svojih literarnih korenin. Vaši 
predniki so bili pomembni za 
ves slovenski narod, kar se po 
Sloveniji pozablja. Tu je kultu-
ra na tako visoki ravni, da se 
res posebej pripravim, kadar 
imam nastop,« je razmišljala 
sogovornica, ki je še povedala, 
da zadnje čase ne piše več veli-
ko. Prišla je v obdobje, ko lah-
ko veliko spi in to počne z užit-
kom. Rada sprejme povabila na 
nastope, je pa postala neobčut-
ljiva za dogajanje okoli sebe. 

STAREJŠIM: NE BOJTE SE 
DOMOV ZA STAREJŠE
Tako je med drugim sporočila: 
»Če bi ljudem lahko kar koli do-
povedala, čeprav se jim ne da 
pravzaprav ničesar dopoveda-
ti, bi rekla, naj ne iščejo le na-
pak okoli sebe, ampak naj iš-
čejo dobre reči, saj vsi delamo 
napake. Tisti, ki iščejo napake, 
so nesrečni, čeprav ni razloga 
za slabo voljo. V življenju lahko 
najdemo veliko lepega in dob-
rega, le ozreti se moramo oko-
li sebe.« Tako je ob koncu pose-
bej za starejše bralce in bralke 
našega časopisa povedala, naj 
se ne bojijo domov za starejše. 
»Tukaj je lepo, če si vesel. Vse-
eno je, kje živiš, važno je, kako 
živiš. Če si tečen, nisi nikjer za-
dovoljen. V domu te sicer ne 
zabavajo. Ampak kdor ne išče 
v sebi, raje kje doma sameva 
s svojim nezadovoljstvom in 
le tečnari.« Ob tem se veselo 
nasmehne in pove, da se vese-
li življenja, na svojo prehojeno 
življenjsko pot pa gleda kot na 
nekaj, kar je bilo, čeprav je, kot 
dodajam, pustila svoj literarni 
pečat tako otrokom in mladi-
ni kakor odraslim. »Niti ne že-
lim razmišljati, ali za sabo puš-
čam kakšne stopinje. Če si bo 
kdo kaj o meni zapomnil, si bo 
pač zapomnil. Nisem prepri-
čana, kako bodo razmišljali o 
meni, če sploh bodo. Bomo vi-
deli čez kakšnih sto let,« se zas-
meje, ob tem pa se ji pridružim, 
saj je njen optimizem tako na-
lezljiv, da tudi potem, ko ugas-
nem diktafon, klepetava še toli-
ko časa, da se matevž z repo, ki 
so ga pripravili za kosilo, skoraj 
ohladi. A Neža Maurer zamah-
ne z roko, da je sicer lačna, am-
pak hrana lahko počaka, prijet-
ne trenutke pa si je treba znati 
pričarati. 
 Marija Hrvatin

Neža Maurer: »Vaši predniki so bili 
pomembni za ves slovenski narod.«
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Neža Maurer je pedagoginja, pesnica, pisateljica, novinarka, publicistka, slavistka, pa tudi prijetna sogovornica, ki zna ustaviti čas 
celo s svojim nasmehom in polnostjo besed. Odločila se je, da bo jesen svojega življenja (v decembru je dopolnila že 95 let) preživela v Trubarjevem domu na Loki 
pri Zidanem Mostu. Pravi, da je ljubezen življenjsko gonilo, ki jo je treba pisati z veliko začetnico, o Posavju pa, da se tukaj čuti kulturni duh prednikov.

Neža Maurer


