
 

Bronastega Blaža sprejeli tudi na Logu
LOG - V torek so na Logu pri Sevnici pripravili slovesen sprejem Bla-
ža Janca, pomembnega člana slovenske rokometne reprezentance, 
ki je na svetovnem prvenstvu v Franciji dosegel 30 zadetkov, trikrat 
uspešno podal za zadetek, zadel pa je tudi oba strela s sedmih me-
trov. Odlični 20-letni levoroki igralec, ki igra na položaju desnega kri-
la, občasno pa tudi na položaju desnega zunanjega, se bo v novi se-
zoni 2017/18  iz RK Celje Pivovarna Laško preselil na Poljsko, saj bo 
zaigral v tamkajšnjem aktualnem evropskem prvaku Vive Tauron 
Kielce. Na torkovem sprejemu je mlademu rokometašu sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk podaril rokometno žogo s podpisom, da bi se še 
naprej z veseljem vračal v domači kraj, Blaž Janc pa mu je prav tako 
podaril žogo s svojim podpisom, ki bo prvega moža sevniške občine 
spominjala na izjemnega športnika. 
Za krške člane reprezentance, Urha Kastelica, Uroša Šerbca in San-
dija Markla, pa pripravljajo sprejem v nedeljo, 5. februarja, ob 11. 
uri na Trgu Matije Gubca.  S. R.
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Dr. Barbara Smolej Fritz, 
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Zaživel bo Večgeneracijski center 

Rušilnih potresov verjetno ne bo

Jesenskemu odprtju dobro kaže

Občinam manj 'goriva', 
zato bodo 'letele nižje'
Župani posavskih občin že vrsto let na skupni 
januarski novinarski konferenci predstavijo 
dosežke v minulem in načrte za aktualno leto. 
Slednji so zaradi okrnjenih sredstev, ki jih imajo 
na voljo občine, nekoliko manj ambiciozni kot v 
prejšnjih letih.
 Stran 3

OSVOJILI BRON, ZA NAVIJAČE ZLATI – Ko so slovenski rokometaši minulo nedeljo pristali na 
zagrebškem letališču, si niti malo niso predstavljali, kaj vse jih čaka na samem letališču, še manj pa 
ob prihodu na mejni prehod Obrežje. Navijači so jim namreč pripravili nepozaben sprejem, ki so si 
ga po osvojeni bronasti medalji na svetovnem prvenstvu v Franciji večer prej tudi več kot zaslužili. 
Na Obrežju je večstoglava množica, med katero je bilo največ Posavcev, s številnimi zastavami, 
pirotehniko in navijaškimi vzkliki kljub mrazu poskrbela za zelo topel sprejem »zlatih« rokometnih 
junakov, ki skorajda niso mogli z avtobusa, saj so jih zvesti privrženci dobesedno obkolili, se z njimi 
fotografirali ali pa jim le podali roko. Rokometaši na čelu s selektorjem Veselinom Vujovićem so 
ponosno razkazovali odličja, še posebej pa se Posavci veselijo uspeha svojih rojakov Blaža Janca, 
Urha Kastelica, Uroša Šerbca in Sandija Markla.   Foto: Rok Retelj

Časopis za pokrajino Posavje, leto XXI, št. 3, četrtek, 2. februar 2017
w w w . P o s a v s k i O b z o r n i k . s i

 
 

Strani 12 - 18

Tematske strani
Posavskega obzornika

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

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

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Valentinovo
v dvoje



Posavski obzornik - leto XXI, številka 3, četrtek, 2. 2. 20172 UTRIP REGIJE

povedali so - o prvih ukrepih predsednika Trumpa

Lučka Černelič, Brežice: Ameriški pred-
sednik Trump z izrednimi prijemi v ljudi in 
politiko vnaša strah in nemir. Ni več tistega 
lagodja, ki smo ga bili deležni ob vladanju nje-
govega predhodnika Obame. Trump je dobe-
sedno razburkal javnost in sprožil ogromno 
kritik, kar niti ni nujno tako slabo, saj je resnič-

no skrajni čas, da se prebudimo in nastopimo proti vsem nes-
pametnostim, ki jih povzročajo on in njemu podobni vladajoči.

Mojca Žganec Metelko, Sevnica: Ko sem 
prvič slišala za ukrepe novega ameriške-
ga predsednika Trumpa, so se mi zdeli dra-
stični, nazadnjaški in nepojmljivi za današnji 
svet in kulturo življenja. Ograjevanje, zapira-
nje meja in metanje 'tistih, ki niso naši' ven 
pa so se mi kmalu zdeli nekako znani. Mislim, 

da bodo tako Trump kot vsi drugi, ki podpirajo takšno politiko, 
spoznali, da to ni tako enostavno in da ljudje nismo črno-beli.

Mitja Režman, Sela pri Dobovi: Morda se 
niti ne zavedamo, da naše misli, kaj šele de-
janja, puščajo globalne posledice. Trump ni 
padel z neba, leta ga skrbno gojimo in zaliva-
mo v naših narcisoidnih in pohlepnih dušah 
tako v Sloveniji in v Evropi kot v Združenih 
državah Amerike. Zdaj je klica razvila cve-

tove in se pokazala v polnem sijaju, na že žarečem travniku.

Župani Posavja se na tradicionalnem ponovoletnem srečanju 
s 'sedmo silo' niso izneverili tradiciji in so več časa namenili 
naštevanju lanskih uspehov, manj pa predstavitvi letošnjih na-
črtov. Ki jih je, kot smo lahko razbrali, zaradi vse večjega raz-
koraka med zakonsko določenimi obveznostmi občin in njiho-
vimi prihodki resnici na ljubo tudi manj, kot smo bili vajeni. In 
jih bo, v kolikor občinam ne bodo bolj na široko odprta vrata 
do drugih, denimo evropskih virov sredstev, v bodoče še manj. 
Najbolj črnogledi napovedujejo celo znižanje standarda življe-
nja v lokalnih skupnostih.

Slišali smo tudi precej prav tako že tradicionalnega bentenja 
čez državo oz. njeno aktualno oblast, češ da nima posluha za 
našo in druge njej podobne regije, da so vse bolj izrazite težnje 
k centralizaciji ipd. Državna oblast, pa ne le aktualna, resni-
ci na ljubo res ne kaže kakšnega posebnega posluha za našo 
regijo, kar je najbrž tudi posledica dejstva, da v tem manda-
tu oz. v aktualni koaliciji nimamo izrazite politične moči, saj 
po ekspresnem odtopu gospodarskega ministra Jožefa Petrovi-
ča v vladi nimamo niti državnega sekretarja, kaj šele ministra. 
Tudi zavoljo tega v dveh letih in pol te vlade razen posamičnih 
obiskov ministrov in predsednika vlade (kot je bil ravnokaršnji 
na gradbišču brežiške hidroelektrarne), pa še teh je bilo naj-
več v času t. i. begunsko-migrantske krize, na obisk vlade kot 
celote še čakamo. Čeprav si tudi od tega na podlagi izkušenj iz 
preteklosti ne gre obetati čudežnih premikov na bolje.

Kakor koli že, pred župani je zadnje celo koledarsko leto v tem 
mandatu, ki ga imajo na voljo za izpolnitev svojih predvolilnih 
obljub, naslednje leto bo treba polagati račune. Volivk in vo-
livcev ne bo zanimalo, če je za njihovo neuresničitev kriva Lju-
bljana ali Bruselj ali kdo drug, saj jim obljub niso dali držav-
ni in evropski, ampak lokalni oblastniki. Tudi mediji sicer hitro 
in radi podpremo proteste proti državi in se skupaj z župani 
postavimo na okope, a če smo pošteni, bi morali vsi skupaj po-
gosteje najprej pomesti pred svojim pragom in se držati reka: 
Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. 

Pomagaj si sam …

komentar

Piše: Peter Pavlovič

Spomnimo: Ministrstvo za 
okolje in prostor je v imenu 
Republike Slovenije 9. aprila 
2008 z Občino Krško podpi-
salo protokol o sofinanciranju 
določenih projektov komunal-
ne infrastrukture na območju 
občine iz naslova umeščanja 
in družbene sprejemljivosti 
odlagališča NSRAO v Vrbini, 
in sicer v višini 80 odstotkov 
stroškov celotne vrednosti in-
vesticij v skupni višini 8,4 mio 
evrov. Na podlagi navedenega 
sporazuma bi morala dogovor-
jena dinamika financiranja po-
tekati med leti 2008-2013, in 
sicer v višini po 1,4 mio evrov 
na leto. Medtem ko je obči-
na projekte že izvedla, pa dr-

Sodišče le delno ugodilo občini
KRŠKO - Občina Krško je sredi januarja prejela sodbo krškega okrožnega sodišča, s katero slednje prizna-
va občini kot tožnici Republike Slovenije, da je upravičena do sredstev sklenjenega in podpisanega protokola 
z državo v letu 2008 iz naslova umeščanja odlagališča NSRAO v prostor, vendar v veliko manjšem znesku od 
tožbenega. Občina je podala tožbeni zahtevek za 11,6 mio evrov, sodišče ji je ugodilo le 3,38 mio evrov.

žava ni izpolnila svojega dela 
obveznosti iz naslova skle-
njenega protokola, zaradi če-
sar je občina po treh letih in 
večkratnih pozivih k poravna-
vi zapadlih obveznosti ter po 
neuspešno izvedenem porav-
nalnem naroku konec meseca 
oktobra lani vložila na sodiš-
če novo tožbeno vlogo z zah-
tevkom poravnave obveznosti 
8,4 mio evrov s pripadajočimi 
zakonskimi zamudnimi obre-
stmi, to je 11,6 mio evrov.  

13. januarja je občina s strani 
Okrožnega sodišča v Krškem 
prejela sodbo, v kateri pa je 
to zavrnilo izplačilo celotne-
ga zahtevka, temveč ji je ugo-

dilo le v višini dobrih 3,3 mio 
evrov, zaradi česar, kot je de-
jal župan mag. Miran Stanko, 
bo občina najverjetneje vloži-
la pritožbo na izdano sodbo, 
kar je pričakovati tudi s strani 
države. Pri tem je opozoril, da 
ne gre zgolj za poravnavo dol-
ga, temveč tudi za dokaz vero-
dostojnosti tedanjih podpisni-
kov protokola, tedanje vlade 
in njenih naslednic, vključno 
z aktualno vlado in spoštova-
nje pravnega reda, ne nazad-
nje tudi sodišča, ki je sprejelo 
takšno sodbo.

Leta 2007 se je sicer teda-
nja vlada, ki jo je vodil Janez 
Janša, njena resorna ministr-

stva in zanje Janez Podobnik 
(okoljsko), mag. Andrej Viz-
jak (gospodarsko) in Rado-
van Žerjav (prometno), sku-
paj z Agencijo za radioaktivne 
odpadke, tedaj v njenem ime-
nu Miran Veselič, zavezala, 
da je Občina Krško iz naslova 
šestih podpisanih protokolov 
upravičena do skupno 40 mio 
evrov  finančnih vlaganj s stra-
ni države, navedena tožba pa 
se je nanašala zgolj na enega 
izmed protokolov, to je uredi-
tev komunalne infrastrukture. 
Po osmi vladi so se do aktual-
ne zvrstile še štiri, ki niso rea-
lizirale zavez iz sklenjenih pro-
tokolov.
 B. Mavsar

Kot je po ogledu zgrajenih 
objektov in ureditev, ki sta mu 
jih predstavila gostitelja, di-
rektor Infre mag. Vojko Soto-
šek in direktor HESS Bogdan 
Barbič, dejal dr. Miro Cerar, 
ga zelo veseli, da dela na naj-
večjem gradbišču v Sloveniji 
dobro potekajo in da elektrar-
na že proizvaja prve kilovate 
električne energije. Vlada je v 
zadnjih dveh letih, kot je pou-
daril, v projekt, ki bo predvido-
ma zaključen letos jeseni, vlo-
žila okoli 80 milijonov evrov. 
»Gre za energetsko zgodbo o 
čisti, vodni energiji, ki jo mo-
ramo nadaljevati. Voda je zlato 
21. stoletja in jo moramo izko-
riščati,« je poudaril, »hkrati pa 
to prinaša korist za kmetijska 
zemljišča, protipoplavno zašči-
to in koristi za turizem, ne na-
zadnje pa tu dela veliko naših 
izvajalcev.«

»V tem tednu so iz HE Brežice 
stekle prve kilovatne ure ele-
ktrike v omrežje. Namen tega 
t. i. testnega obratovanja je, da 
se preizkusi delovanje agre-
gata v naslednjih dveh mese-
cih, nato pride na vrsto drugi 
in nato še tretji agregat,« je ob 
tem povedal Barbič in dodal, 
da načrtu otvoritve elektrar-
ne jeseni dobro kaže. Sotošek 
je povedal, da je zgrajenega 
okoli 90 % akumulacijskega 
bazena in bi že lahko dvigni-

Jesenskemu odprtju dobro kaže
BREŽICE - Predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar je skupaj z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperši-
čem 27. januarja obiskal gradbišče hidroelektrarne Brežice, še pred tem pa si je ogledal akumulacijski ba-
zen z visokovodnim razbremenilnikom za elektrarno.

li vodo na obratovalno koto, 
ni pa dokončan na t. i. suhem 
delu, saj morajo narediti še 
kamnite obloge na drenažnih 
kanalih, hortikulturne uredi-
tve ipd. Gradijo tudi še nasipe 
na Mrtvicah in Vihrah, v nas-
lednjem mesecu pa bodo zače-
li graditi še zaščitni nasip v Ža-
dovinku. Letos bodo začeli še z 
izgradnjo protipoplavne zašči-
te za Krško vas in Velike Ma-
lence, kjer imajo pripravlje-
ne projekte, vendar pa morajo 
pred posegom v strugo reke 
Krke dobiti pozitivno mnenje, 
vezano na izgradnjo HE Mokri-
ce, glede čezmejnega vpliva s 
strani Hrvaške. Poslovni načrt 
za letošnje leto je še v fazi po-
trjevanja in Sotošek upa, da bo 
sredi februarja sprejet. »V HE 

Brežice smo doslej investirali 
104 milijone evrov, rabimo pa 
jih približno 140 in to razliko 
pričakujemo, da jo bomo le-
tos dobili, morda kakšen mili-
jon še v letu 2018,« je pojasnil.

ZAČETEK MOKRIC V 2018?
Za HE Mokrice sicer teče posto-
pek okoljevarstvenega soglas-
ja, vzporedno s tem pa bodo 
pričeli priprave na razpise in 
izgradnjo, pravi Barbič: »Z op-
timizmom gledamo na to, da 
bi lahko v drugi polovici leta 
2018 tudi fizično začeli z izgra-
dnjo.« Energetski del bo finan-
ciran deloma iz lastnih virov 
in deloma iz naknadnih vlož-
kov, razmisliti pa morajo tudi 
o morebitni zadolžitvi. Z Infre 
so, pravi Sotošek, na Ministr-

stvo za okolje in prostor pos-
lali osnutek izvedbe programa 
ureditev, ki so ocenjene na 73 
milijonov evrov, skupaj z ener-
getskim delom pa naj bi inve-
sticija stala približno 150 mili-
jonov evrov. 

Premier Cerar je glede dokon-
čanja verige hidroelektrarn z 
Mokricami dejal, da intenziv-
no delajo na dokumentaciji za-
njo: »Če bo vse po načrtih, bi 
lahko do sredine leta že zbra-
li vso ključno dokumentacijo 
in se lotili nadaljnjih korakov.« 
Minister dr. Peter Gašperšič je 
dodal, da moramo zaradi izpol-
njevanja ciljev Evropske unije 
glede obnovljivih virov energi-
je HE Mokrice zgraditi do leta 
2020. »Jeseni, ko bomo preda-
jali ta objekt v uporabo, raču-
namo, da bodo že znani roki in 
načrti za izvedbo projekta Mo-
krice,« je dejal. Glede še vedno 
nejasnih virov financiranja je 
povedal le, da bodo to vpraša-
nje rešili na podlagi programa 
izvedbe investicije.

Obisk so spremljali tudi po-
slanec v Državnem zboru Igor 
Zorčič, posavski župani Ivan 
Molan, mag. Miran Stanko in 
Srečko Ocvirk, direktor GEN 
energije Martin Novšak in 
drugi predstavniki energet-
skih podjetij.
� Peter�Pavlovič

Premierja�Cerarja�sta�po�gradbišču�popeljala�direktor�HESS�
Bogdan�Barbič�in�direktor�Infre�mag.�Vojko�Sotošek.

POSAVJE - Že z jutrišnjim dnem se v Posavju pričenjajo osre-
dnje občinske prireditve v počastitev 8. februarja, sloven-
skega kulturnega praznika.

Jutri, 3. februarja, bo namreč ob 18. uri v Kulturnem domu Kr-
ško osrednja občinska proslava s podelitvijo Prešernovih plaket. 
Priznanje za dosežek leta bo prejela članica KD Svoboda Bresta-
nica Irena Kožuh, podelili bodo še pet srebrnih in 12 bronastih 
plaket. Slavnostni govornik na prireditvi, s katero bodo obeleži-
li tudi 500 let protestantizma, bo pisatelj, dramatik, scenarist in 
komediograf Tone Partljič. 
Osrednja brežiška prireditev s podelitvijo priznanj in odličij bo v 
ponedeljek, 6. februarja, ob 18. uri v Domu kulture Brežice. Zla-
ta odličja bodo prejeli članica MePZ Viva Brežice Lučka Černe-
lič, Pevci iz Globokega in nekdanji dirigent Gasilskega pihalne-
ga orkestra Loče Daniel Ivša, podelili pa bodo še srebrno in tri 
bronasta odličja ter pet priznanj. Slavnostni govornik bo pred-
sednik Državnega sveta RS Mitja Bervar. 
Dan kasneje, 7. februarja, ob 18. uri bo osrednja občinska slove-
snost še v Kulturni dvorani Sevnica, kjer bodo prav tako podelili 
Prešernove plakete in priznanja. Zlato bo dobil dolgoletni član 
Godbe Sevnica Anton Hohkraut, podeljeni pa bosta še srebrna 
in bronasta plaketa ter štiri priznanja.
Istočasno kot v Sevnici bo občinska proslava tudi v Domu kul-
ture Radeče. Prav na praznik bo ob 16. uri v novih prostorih Ga-
lerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki občinska proslava, na 
kateri bo slavnostni govornik direktor galerije Goran Milova-
nović, sledilo pa bo še odprtje prenovljene postavitve v grafič-
nem kabinetu Bogdana Borčića in pogovor s pisateljico Mirano 
Likar Bajželj. V bistriški občini bodo kulturni praznik obeležili 
v soboto, 11. februarja. P. P.

Proslave kulturnega praznika
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SEVNICA: PREMIK K 
INFRASTRUKTURI

Potem ko je bilo lansko delo v 
sevniški občini zaznamovano 
z velikimi šolskimi investicija-
mi, zlasti z izgradnjo nove šole 
v Tržišču in nove telovadnice v 
Šentjanžu, je župan Srečko Oc-
virk za letošnje leto napovedal 
premik investicij na področje 
komunalne infrastrukture. 
»Žal proračun za leto 2017 ne 
vsebuje večjega deleža evrop-
skih razvojnih sredstev,« je de-
jal, »vendar imamo kljub temu 
poleg rednih dejavnosti tudi 
razvojne projekte.« Poleg do-
gradnje osnovne šole na Stu-
dencu izstopata še dva projek-
ta: ureditev okolice spomenika 
v Sevnici in pričetek gradnje 
atletskega stadiona: »Žal je pri 
tem projektu občinski prora-
čun še vedno sam, računam pa 
na posluh Ministrstva za šport, 
Fundacije za šport, atletske in 
nogometne zveze, da ta po-
memben športni objekt zaklju-
čimo v skupnem sodelovanju 
vseh akterjev.« V načrtu imajo 
še ureditev pešpoti Breg-žele-
zniška postaja, kolesarnice pri 
železniški postaji v Sevnici, 
javne razsvetljave Šmarje-HE 
Boštanj, kanalizacije Dolnje 
Brezovo, urejanje projektne 
dokumentacije za parkirno 
hišo pri ZD Sevnica, za sanacijo 
bazena in pričetek gradnje sta-
diona ter za kuhinjo in športne 
površine pri OŠ Milana Majcna 
Šentjanž, ureditev okolice po-
družnične šole v Loki, sanacijo 
kotlovnice v OŠ Milana Majcna 
Šentjanž, gradnjo javne komu-
nalne infrastrukture v poslov-
nih conah ter izgradnjo posta-
jališč za avtodome.

Sicer pa je Ocvirk poudaril, da 
se je javnofinančni okvir za de-
lovanje občin v minulem letu 
še poslabšal. »Lahko govori-
mo o vseh oblikah centralizaci-
je te države, tudi finančni. Pri-
ča smo zakonsko reguliranim 
odhodkom v občinskih prora-
čunih, ki pa hkrati niso pokri-
ti z ustreznimi prihodki. Zato 
prihaja do pritiska na zmanj-
ševanje investicij, kar razvojno 
ni dobro,« je menil. Posledič-
no so občinski proračuni manj 
investicijsko naravnani, zato 
se boji, da se bo intenzivnost 
razvoja na nivoju cele države 
zmanjšala. Izpostavil je še, da 
občine skoraj nimajo več do-
stopa do evropskih sredstev. 

BISTRICA OB SOTLI: 
GABRONKO V HOSTEL

Potem ko so lani večino časa 
posvetili pripravi dokumen-
tov za projekte, ki jih načrtu-
jejo v tem letu, je župan občine 
Bistrica ob Sotli Franjo Debe-
lak poudaril, da bo občina na-
daljevala z notranjo ureditvijo 
objekta Gabronka, ki ga bodo v 
prihodnosti uredili v hostel, s 
tem pa bodo po njegovih bese-
dah občino naredili turistično 

še bolj privlačno. Predviden 
zaključek del je aprila 2017. 
Kmalu pričakujejo rezultate 
prijave projekta Eco Genie – 
Interreg Adrion, ki bo na pod-
lagi izkušenj iz poplav v letu 
2014 vzpostavil transnacio-
nalni pristop pri obravnavanju 
skupnih okoljskih vprašanj v 
Sloveniji, Srbiji in na Hrva-
škem. V sklopu tega projekta 
v bistriški občini predvideva-
jo izgradnjo ploščadi za loče-

no zbiranje odpadkov, uvedbo 
sistema čipiranja smetiščnih 
posod (nadzora nad količino 
odpadkov), izdelavo strate-
gije ravnanja z odpadki in iz-
menjavanje primerov dobrih 
praks. Prav tako čakajo na re-
zultate prijave projekta Obno-
va garderob in sanitarij v telo-
vadnici OŠ Bistrica ob Sotli. V 
tem letu bo občina pripravljala 
projektno in ostalo dokumen-
tacijo za področje urejanja in 
varstva okolja, vodooskrbe in 
vsebinskega dela obstoječih 
obnovljenih objektov. V teku 
je pridobivanje gradbenega 
dovoljenja za čistilno napra-
vo Polje pri Bistrici in projek-
tne dokumentacije za posta-
vitev večnamenskega kozolca 
pri občinski stavbi v Bistrici. Z 
obnovo cestnih odsekov in sa-
nacijo plazov bodo nadaljeva-
li tudi v tem letu. Debelak je 
ob tem dejal, da imajo v obči-
ni občinske ceste in javne poti 
bolje urejene kot pa regional-
no (državno) cesto skozi Bi-
strico ob Sotli, ki je v razsulu. 
»S strani države pogrešamo 
celovit pristop k urejanju poti 
do bolj odmaknjenih krajev v 
Sloveniji,« je pojasnil in do-
dal, da bo v okviru svojih po-
oblastil še naprej skušal vpli-
vati na odločevalce v državi 
ter se zavzemal za enakovred-
no obravnavo slovenskega po-
deželja.

BREŽICE: POZITIVNO V 
GOSPODARSTVU

Občina Brežice se bo tudi v 
letu 2017 trudila zagotavljati 
kakovost življenja in spodbud-
no okolje za svoje občane, je na 

srečanju s predstavniki medi-
jev povedal župan Ivan Molan. 
Cilj je ohraniti raven delovanja 
društev v občini ter spodbuja-
ti pozitivne trende na podro-
čju turizma in podjetništva. V 
tem letu bo občina nadaljeva-
la investicijske projekte (grad-
nja šole in vrtca v Cerkljah ob 
Krki, pločnik in sanacija ces-
te Velike Malence-Krška vas, 
večnamenski dom Jeseni-
ce na Dolenjskem, obnova lo-

kalne ceste Bukošek-Dobova, 
sanacija plazov, gradnja ko-
lesarskih stez) in začela z no-
vimi (urejanje Dobovske ces-
te, obnova železnega mostu 
čez Savo, sanacija regionalne 
ceste Spodnja Pohanca-Kape-
le in gradnja pločnika, pripra-
va projektne dokumentacije 
za adaptacijo in dograditev OŠ 
Artiče, Mednarodni center Fa-
kultete za turizem). Ob koncu 
leta je predvideno tudi dokon-
čanje HE Brežice, zato občina 
pripravlja projekte za ureditve, 
namenjene športu in rekreaci-
ji v povezavi s turizmom (re-
kreacijski center Vrbina, vodni 
center, urejanje zahodne fasa-
de mesta). Kot je poudaril Mo-
lan, bodo načrtovane investi-
cije uspeli izpeljati in zadržati 
visok standard v javnih zavo-
dih tudi s pomočjo najema kre-
dita v višini skoraj tri milijone 
evrov.

Po Molanovih besedah opaža-
jo pozitiven trend na področju 
gospodarstva, ne nazadnje so 
po mnogih letih spet proda-
li tri zemljišča v Obrtni coni 
Dobova, trikrat višji prihodki 
iz naslova komunalnega pri-
spevka pa dokazujejo tudi po-
večanje števila gradenj. Obči-
na zato pripravlja spremembe 
in dopolnitve veljavnega OPN, 
s katerimi bo sledila potrebam 
občanov in ga posodobila v ko-
rist potencialnih investitorjev. 
Župana razveseljuje tudi po-
datek, da se na Fakulteti za 
turizem povečuje število vpi-

sa, tako da »Brežice postajajo 
študijsko mesto«. »Občina Bre-
žice postaja žrtev neprijazne 
politike in mačehovskega od-
nosa do lokalnih skupnosti,« 
je prepričan Molan, čigar na-
povedi so črnoglede: »Do leta 
2016 smo uspeli zmanjševati 
stroške, letos pa so nam zaradi 
vseh kolektivnih pogodb vlade 
stroški narasli in investicijskih 
sredstev več ni. Če bomo žele-
li investirati v obnovo infra-

strukture, denarja več ne bo. 
Zmanjšal se bo standard, saj 
ne bo sredstev niti za socialne 
in druge transferje.«

KOSTANJEVICA: ČE BO 
PRORAČUN

Kostanjeviški župan Ladko 
Petretič je lansko leto ozna-
čil za težko obdobje, saj so 
kot edina slovenska občina 
celo leto delali brez sprejete-
ga proračuna, sam pa je bil za-
radi težke bolezni tri četrt leta 
odsoten. »Kljub tem težavam 
smo izvedli kar precej infra-
strukturnih investicij, na kar 
sem posebej ponosen,« je de-
jal in se ob tem zahvalil občin-
ski upravi, ki je kljub otežene-
mu financiranju izvedla vrsto 
investicij. Posebej je izpostavil 
aktivnosti na področju promo-
cije turizma in povečanja no-
čitvenih kapacitet. »Vsa priza-
devanja občine za izgradnjo 
komunalne infrastrukture so 
namenjena ne samo izbolj-
šanju kvalitete bivanja naših 
občanov, ampak tudi kot te-
melj za razvoj turizma,« je de-
jal. Pri načrtih za letošnje leto 
najprej upa na sprejem prora-
čuna za leti 2017 in 2018, kar 
je seveda odvisno od politič-
ne volje v občinskem svetu. 
V primeru sprejema proraču-
na imajo v načrtu 1,3 milijona 
evrov vredno energetsko sana-
cijo osnovne šole, dokončanje 
rekontrukcije ceste skozi Pre-
kopo, obnovo stolpa in sanaci-
jo plazu v Črneči vasi, nakup 

Bučarjeve hiše v Kostanjevici, 
asfaltiranje manjših cestnih 
odsekov, nadaljevanje sanaci-
je struge reke Krke in njenih 
pritokov, nadaljevanje obnove 
sekundarnega vodovodnega 
omrežja in aktivnosti v okviru 
konzorcija dolenjskih občin 
pri izgradnji širokopasovnega 
optičnega omrežja. »Upam na 
zdravo pamet, da se bodo stva-
ri uredile in da bomo lahko na-
daljevali z investicijami, v na-
sprotnem primeru mi pač ne 
preostane drugo, kot da grem 
v postopek za razpustitev ob-
činskega sveta in ponovne vo-
litve,« je zaključil Petretič.

KRŠKO: NALOŽBE V 
ŠOLSTVO IN PROMET

Kot je povedal krški župan 
mag. Miran Stanko, so pri-
hodki v letošnjem proračunu 
zastavljeni na 34,8 milijona 
evrov, odhodki pa v višini 35,5 
milijona evrov, pri čemer naj-
večji delež predstavljajo na-
ložbe na področju družbenih 
dejavnosti in infrastruktur-
nih ureditev. Potem ko je bila 
v novembru lani zaključena 3. 
faza obnove OŠ Jurija Dalma-
tina Krško, pred tem pa sta 
bila energetsko sanirana vr-
tec in telovadnica koprivniš-
ke osnovne šole, se v teh dneh 
zaključujejo dela pri v lanskem 
poletju začeti obnovi in dogra-
ditvi vrtca Pika Nogavička pri 
OŠ Leskovec pri Krškem. V le-
tošnjem letu bo energetske sa-
nacije deležna OŠ Podbočje, v 
Brestanici pa je predvidena ru-
šitev in nadomestna gradnja 
vrtca Palček. Poleg navedenih 
investicij predstavljajo večja 
vlaganja pripravljalna dela za 
širitev Valvasorjeve knjižni-
ce, nadaljevanje gradnje krške 
obvoznice oziroma tretjega 
krškega mostu z navezavo pri 
Megadomu v Žadovinku, kjer 
je predvidena izgradnja kroži-
šča, poleg tega bosta v krožišči 
preurejeni še križišči pri Veli-
kem Podlogu in Dorc v Bresta-
nici, kjer so dela stekla že v 
minulem letu. Ob tem bodo 
vzdrževalnih in ureditvenih 
posegov deležne tudi lokalne 
ceste in ulice po več krajih ob-
čine, med drugim na Senovem, 
Krškem, Zdolah, Brestanici in 
Rožnem, že obstoječim kole-
sarskim potem bodo pridruži-
li nove kolesarske in rekreativ-
ne poti, na Raki je predvidena 
ureditev osrednjega trga, v sta-
rem mestnem jedru Krškega 
pa je po sistemu javno-zaseb-
nega partnerstva na prostoru 
nekdanje prodajalne Železni-
na predvidena gradnja poslov-
nega objekta. Občina bo tudi v 
tem letu nadaljevala izgradnjo 
širokopasovnih povezav ter 
komunalne infrastrukture po 
vaseh Krškega polja, na tržnici 
Videm pa bo z ureditvijo zuna-
njih površin zaključena večle-
tna obnova objekta. Na podro-
čju športne infrastrukture bo 
obnovljeno nogometno igrišče 

na krškem stadionu, vzposta-
viti pa nameravajo tudi sistem 
izposoje koles. 

Tako kot župani drugih posa-
vskih občin je tudi mag. Miran 
Stanko opozoril na problem 
centralizacije na različnih pod-
ročjih s strani države, ki se od-
raža preko manjše finančne in 
odločevalne avtonomije na lo-
kalni ravni: »Vsi postopki in 
poti vodijo v Ljubljano, povrat-
no iz nje pa se marsi kateri di-
nar izgubi.«

RADEČE: MANJŠI KORAKI

Med glavnino letošnjih investi-
cijskih načrtov, ki so si jih za-
dali v občini Radeče, bo obno-
va sanitarij v radeški osnovni 
šoli, manjših sanacijskih po-
segov pa bo deležen tudi tam-
kajšnji vrtec Biba Baja. Ob tem, 
kot je povedal župan občine 
Tomaž Režun, se bodo lotili 
tudi sanacije odseka ceste ob 
Glažuti, obnove javne razsvet-
ljave na Svibnem in vzpostavi-
tve nove razsvetljave v indu-
strijski coni Obrežje. Med večje 
projekte sodita tudi izgradnja 
pločnika na Jagnjenici in funk-
cionalno urejanje območja 
pod radeško šolo, sredstva 
pa nameravajo usmeriti tudi 
v sofinancirarnje malih čistil-
nih naprav ter v spodbujanje 
malega podjetništva, kar se v 
zadnjem obdobju ob ponov-
nem zagonu radeške papirni-
ce že izkazuje v nižanju stop-
nje brezposelnosti v občini. 

V lanskem letu so kot največ-
ji investicijski zalogaj in odme-
ven dogodek, saj se je otvoritve 
udeležil tudi predsednik drža-
ve Borut Pahor, predali name-
nu Rekreacijski park Savus, ki 
so ga ob že obstoječi spreha-
jalni in rekreacijski poti, ki se 
razteza od Ribiškega doma Ho-
temež do rekreacijskega cen-
tra ob Savi pod centrom Ra-
deč, dopolnili še s fitnes in 
trim napravami na prostem, 
igriščem za ulično košarko 
ter igrali za otroke. Med dru-
gim so v letu 2016 zamenjali 
tudi strešno kritino na radeški 
šoli in v sklopu 1. faze obnove 
mrliške vežice v njej zamenjali 
keramična tla, strešno kritino, 
še pred tem pa sanirali samo 
ostrešje. V dolžini dober kilo-
meter so na novo vzpostavili 
javno razsvetljavo z led sijal-
kami na območju spodnjega 
dela naselja Obrežje in nadgra-
dili sistem javne razsvetljave 
na Starograjski ulici in Vrho-
vem. Med pridobitvami mi-
nulega leta je župan Režun 
izpostavil tudi podpis konce-
sijske pogodbe za opravljanje 
kabelsko-razdelilnega sistema, 
ki so jo na podlagi javnega raz-
pisa podpisali s podjetjem An-
sat iz Krškega.

� Peter�Pavlovič,
� Rok�Retelj,
 Bojana Mavsar

Ker bo denarja manj, so načrti skromnejši
MALKOVEC - Tradicionalno ponovoletno srečanje županov šestih posavskih občin in predstavnikov medijev, ki poročajo o delovanju posavskih občinskih uprav in 
ostalem utripu v občinah, je potekalo 19. januarja v Vinskem dvoru Deu na Malkovcu v sevniški občini. V prvem delu srečanja so župani spregovorili o delovanju 
občin v preteklem letu ter načrtih za letošnje, drugi del pa je bil namenjen druženju županov in vodstev občinskih uprav z novinarji, fotografi in snemalci.

Posavska�šesterica�županov:�Ivan�Molan,�Franjo�Debelak,�Tomaž�Režun,�Srečko�Ocvirk,�mag.�
Miran�Stanko�in�Ladko�Petretič
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POŽAR PRI PRIDELOVALCU PENIN - 23. 1. je nekaj pred 12. 
uro izbruhnil požar v poslovno-stanovanjskem objektu pri-
delovalca penin Istenič v Stari vasi na Bizeljskem. Pri gaše-
nju je sodelovalo kar sedem prostovoljnih gasilskih društev 
iz občine Brežice in krški poklicni gasilci, ki so požar ukroti-
li ter odstranili in ohladili več plinskih jeklenk ter cisterno s 
kurilnim oljem. V nesreči ni bil nihče poškodovan, materialna 
škoda pa je zelo velika, saj je zgorela zgornja etaža in ostreš-
je 25x12 metrov velikega poslopja, v katerem imajo sicer tudi 
nastanitvene kapacitete. Zaradi tlenja na pogorišču so gasilci 
izvajali požarno stražo tudi dan kasneje.

KOPICA POŽAROV - Zaradi požarov, največ dimniških, gasilske 
enote domala vsakodnevno posredujejo na različnih območjih 
Posavja. Pri tem pride praviloma do manjše materialne škode 
ter posledične sanacije dimnikov in kurilniških naprav, nekoli-
ko večje razsežnosti in škodo pa je naredil tudi požar, ki je 25. 1. 
nekaj čez 4. uro zjutraj izbruhnil v Ulici Marka Šavriča v Dobovi. 
Ognjeni zublji so kljub posredovanju gasilcev PGD Veliki Obrež 
in Mihalovec uničili vozilo, lesen nadstrešek in manjšo ropotar-
nico, je pa gasilcem uspelo preprečiti, da se požar ni razširil še 
na stanovanjske in gospodarske objekte v neposredni bližini.

NENADNI SMRTI - 28. 1. so nekaj po 9. uri v Ulici Anke Salmi-
čeve v Leskovcu pri Krškem v osebnem vozilu opazili negibno 
osebo, ki ni kazala znakov življenja. Posredovali so reševalci 
ZD NMP Krško, ki so moškega oživljali, žal neuspešno. Popol-
dan na zadnji januarski dan pa je preminil tudi krajan Kopriv-
nice. Slednji je padel za vrati kopalnice, zaradi česar so morali 
gasilci v objekt skozi okno, da so reševalcem omogočili vstop. 
Tudi Koprivničan je kljub oživljanju preminil na kraju dogodka.  

ZAPRLI HRVATA, KI STA IZVEDLA ROPA - 26. 1. je okoli 17.30 
v brestaniški prodajalni zamaskirani ropar grozil zaposleni z 
nožem in po ropu pobegnil. Na podlagi opisa je stekla širša 
iskalna akcija, 27-letnega osumljenca iz Hrvaške pa je tri ure 
kasneje prijel policist PP Sevnica. Pri tem so prijeli tudi 36-le-
tnega sostorilca, prav tako državljana Hrvaške, ki je 27-letnemu 
roparju nudil pomoč pri storitvi kaznivih dejanjih. 27-letnik je 
namreč po ropu prodajalne v Brestanici na enak način oropal 
tudi gostinski lokal v Sevnici, pri čemer je prav tako uporabil 
nož, medtem ko ga je pomagač čakal z vozilom v bližini. Prei-
skovalni sodnik je za oba odredil pripor. Zbrala:�B.�M.

Nina Kavšek, Zagrad: Šolski sistem zagotavlja 
dovolj teoretičnega znanja, ne pa dovolj prak-
tičnega znanja, kar bi dijaki pridobili z vajeni-
štvom, zato je uvedba vajeništva primerna. To 
lahko pomaga tudi pri iskanju prve zaposlitve, 
saj delodajalci večkrat zahtevajo delovne izku-
šnje. Določen delež stroška bi nosil delodajalec, 

določen delež pa ministrstvo za šolstvo. 

Franjo B. Gregl, Brežice: Uvedbo vajeništva 
absolutno podpiram, saj sem bil tudi sam vča-
sih vajenec. Zaposlitev sem imel zagotovljeno, 
prav tako stopnjo izobrazbe, nisem bil prekarni 
delavec, kot se to dogaja danes. Vajence ponava-
di samo izkoriščajo, nimajo prave zaščite. Upam, 
da se to spremeni. Stroške vajeništva naj krije 

delodajalec, država pa naj ta denar vsaj delno povrne.

Ivan Kožar, Dečno selo: Menim, da je vajeni-
štvo prava oblika izobraževanja. Tudi sam sem 
ga opravljal, z vajeništvom pa dobiš izkušnje v 
praksi, ki ti ga zgolj teorija v šoli ne more dati, 
oz. z njim nadgradiš teoretično podlago. V mo-
jih časih šolanja je bil sistem takšen, da si dobil 
od delodajalca t. i. vajeniško nagrado, takšen sis-

tem plačila pa bi bil ustrezen tudi sedaj.

Uroš Slak, Pesje: Praksa je potrebna. Vajenci 
so včasih že bili, dobili so več praktičnega zna-
nja in se potem lažje vključili v delovni proces. 
Z vajeništvom bi lažje dobili službo, saj deloda-
jalec raje zaposli kader z izkušnjami, v srednjih 
šolah je preveč teorije. Stroške vajeništva bi si 
na pol delili šola in delodajalci, ki bi dali vajen-

cu mesečno nagrado. 

Vlada je sprejela predlog zakona o vajeništvu, ki naj bi za-
čel (postopoma) veljati v šolskem letu 2017/18, zaenkrat 
le za štiri programe srednjega poklicnega izobraževanja. 
Kaj menite o potrebnosti uvedbe vajeniškega sistema in 
kdo bi moral nositi stroške takšnega izobraževanja?

anketa

V novem šolskem letu vajeništvo 

Pod streho vaše šole poteka 
pouk tako za otroke z mot-
njami v duševnem razvoju 
kot gibalno ovirane.
Vpis učencev na našo šolo je 
možen le na podlagi odloč-
be, ki jo izda Zavod za šolstvo. 
Primarna diagnoza ali »vsto-
pnica« za našo šolo je mot-
nja v duševnem razvoju, ko 
ima otrok opredeljene zniža-
ne zmožnosti, kar se pravilo-
ma ugotovi že pri sistematskih 
pregledih pri tretjem in petem 
otrokovem letu, pred vstopom 
v šolo pa mora mnenje podati 
še Komisija za usmerjanje ot-
rok pri Zavodu za šolstvo RS. 
Pri tem ugotavljamo, da je če-
dalje manj otrok, ki bi imeli 
samo diagnozo motnjo v du-
ševnem razvoju, temveč ima-
jo še nekatere pridružene di-
agnoze, naj gre za motnje 
avtističnega spektra, gibalno 
oviranost, dolgotrajno bolezen 
idr. Vsakemu posamezniku je v 
odločbi tudi opredeljeno, ka-
tero šolo naj obiskuje ter tudi 
eventualno prilagoditev in pri-
pomočki, ki jih potrebuje za 
šolanje. V prilagojenem pro-
gramu stopijo učenci v prvi ra-
zred, šolanje pa traja devet let. 
Tudi mi imamo normative za 
sestavo oddelkov. V letošnjem 
letu imamo dve trojni kombi-
naciji, 1. 2. in 3. razred, tretje-
ga smo morali razdeliti na 3., 
4. in 5., kombinirana sta tudi 
6. in 7. razred ter 8. in 9. ra-
zred. Torej imamo tri kombini-
rane razrede, saj je teh otrok v 
primerjavi z 20 leti nazaj manj, 
ker jih je kar lepo število inte-
griranih v redne osnovne šole. 
Se pa povečuje število otrok v 
posebnem programu, to je ot-
rok z zmerno, težjo in težko 
motnjo, zaradi česar smo mo-
rali povečati število oddelkov 
za enega in jih imamo skupno 
sedem. Ti otroci ne napredu-
jejo po razredih, temveč sto-
pnjah, ne glede na zmožnosti 
otroka, kar pomeni, da vsaka 
stopnja traja tri leta, od prve 
do pete stopnje, šesta pa pet 
let. Imamo nekaj težko priza-
detih otrok, ki so sicer ves čas 
na prvi stopnji, a vseeno na-
predujejo, ker je takšen sis-
tem, da je naravnan na leta 
šolanja - to je do 26. leta. Ti do-
bijo opisno spričevalo in nima-
jo predmetov, temveč področ-
ja, denimo splošna poučenost, 
kjer spoznavajo osnove jezika, 
pisanja, računanja, okolja, zelo 
pomembno področje je razvi-
janje samostojnosti, torej skrb 
samega zase, pa delovna vzgo-
ja, s čimer si jih prizadevamo 
vzgajati, da bi bili po konča-
nem šolanju, kdor pač zmore, 
kar se da samostojni.

Najbrž lahko rečemo, da 
otro ci s posebnimi potre-
bami ali celo sama šola niso 
več deležni tolikšne social-
ne stigme, izključenosti iz 
družbe, kot so bili pred de-
setletji.

Okvirno predstavljajo osebe s 
posebnimi potrebami v Slove-
niji osem odstotkov populaci-
je. Z natančnimi podatki sicer 
ne razpolagamo, a se ta poda-
tek pri nas bistveno ne raz-
likuje od slovenskega. Spre-
membe stališč potekajo zelo 
počasi. O popolni sprejetosti 
bomo lahko govorili šele tak-
rat, ko bo okolje posebne ali 
specialne šole videlo in spreje-
lo kot eno izmed možnosti, da 
je šola s prilagojenim progra-
mom ena izmed šol, ki ni ne 
boljša ne slabša, ampak za do-

ločene učence najboljša mož-
nost za njihov razvoj. Našo 
šolo obiskujejo učenci, ki ima-
jo znižane učne sposobnosti, 
a lahko po zaključenem šola-
nju teoretično zaključijo tudi 
doktorat, le pot do izobraz-
be je nekoliko daljša. To po-
meni, ko otrok konča devetle-
tno šolanje, da se lahko vpiše 
v skrajšan dveletni srednješol-
ski program, zatem nadaljuje 
triletni program, a mora po-
novno od prvega letnika nap-
rej, saj se tisti dve leti prej šte-
jeta, kot da je zaključil redno 

osnovno šolo. Ko zaključi tri-
letni program, se lahko uspe-
šen učenec vpiše v program 3 
+ 2. Imamo primere učencev, 
ki so uspešno dokončali sre-
dnjo šolo, sicer gre za učence, 
ki so zaključili šolanje že pred 
desetletji, eden pa celo višjo. 
Največ otrok z našega obmo-
čja nadaljuje dvoletni skrajšan 
program izobraževanja na Šol-
skem centru Krško-Sevnica, 
kar lepo število pa se jih vpi-
še tudi na Kmetijsko šolo Grm 
v Novem mestu. Z obema izo-
braževalnima centroma ima-
mo zelo dobre izkušnje.

Koliko otrok obiskuje vašo 
šolo in katero območje sodi 
v šolski okoliš?
Mi izvajamo prilagojen pro-
gram osnovne šole z nižjim 
izo  brazbenim standardom, 
šolski okoliš pa zajema otroke 
iz občin Krško in Kostanjevica 
na Krki, za posebni program 
pa v okoliš šole poleg teh dveh 
občin sodi še občina Brežice. 
Našo šolo obiskujejo posame-
zni učenci tudi iz drugih občin, 
saj je bolj kot od definicije šol-
skega okoliša pomembno, kaj 
je napisano v odločbi, s katero 
je otrok napoten na izobraže-
vanje na našo šolo. Letos našo 
šolo obiskujejo tudi učenci iz 
Bistrice ob Sotli, Kozjega in 
Šentjerneja. Medtem ko pro-
gram z nižjim izobrazbenim 
standardom poteka devet let, 
so učenci v poseben program, 
gre za otroke z zmerno, težjo 
in težko motnjo v duševnem 
razvoju, lahko vključeni do 26. 
leta, kar je v veljavi nekaj let. 
Prvotno je bilo sicer mišljeno, 
da bi bila ta starostna meja 
bolj izjema kot pravilo, vendar 
se je izkazalo ravno obratno, 
saj se starši poslužujejo mož-
nosti, da otroci ostanejo čim 
dlje v šolskem sistemu. Tudi 
zaradi tega, ker so varstveno 
delovni centri kar polni in so 
čakalne dobe na prazna mes-
ta. Trenutno imamo na šoli 75 
otrok, med letom pa pričaku-
jemo še dva vpisa. Zaposlenih 
nas je skupno 48.

Ali imate primere otrok, 
ki pričnejo šolanje na vaši 
šoli in se prešolajo v reden 
osnovnošolski program?
Več je obratno, imeli pa smo 
tudi primer pred leti, ko je bil 
fantek, mislim da predvsem na 
željo staršev, vpisan k nam, a 
so naši pedagogi ugotovili, da 
zanj program ni ustrezen in 
se je prepisal na redno osnov-
no šolo in jo tudi uspešno zak-
ljučil.

Večina otrok, ki so kasneje 
vaši učenci, že pred vstopom 
v šolo obiskuje razvojne od-
delke v vrtcih. 
Razvojni oddelek imata krški 
in brežiški vrtec. V Krškem 
pa imamo zelo dobro ureje-
no tudi razvojno ambulanto, 
kjer se te težave že zelo zgo-

Dr. Barbara Smolej Fritz, ravnateljica OŠ dr. Mihajla Rostoharja:

Glasba je eno največjih bogastev
KRŠKO - S preselitvijo OŠ Jurija Dalmatina v novogradnjo v letu 1971 so nekdanjo šolo, zgrajeno leta 1906, 
namenili izvajanju učnega programa za otroke s posebnimi potrebami. O šoli, ki od leta 1976 nosi ime dr. Mi-
hajla Rostoharja, smo se pogovarjali z dr. Barbaro Smolej Fritz, ki jo kot ravnateljica vodi od jeseni 2015.

Barbara Smolej Fritz, rojena 2. 9. 1970, se je zaradi očeto-
ve zaposlitve v Nuklearni elektrarni Krško preselila z družino 
iz Kresnic v Krško leta 1977. Ob šolanju na OŠ Jurija Dalmati-
na Krško je kot 7-letnica začela obiskovati tudi pouk violine v 
krški Glasbeni šoli. Leta 1989 je zaključila Srednjo glasbeno in 
baletno šolo v Ljubljani, vendar pa je študij nadaljevala na Fi-
lozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1994 diplo-
mirala iz psihologije. Tri leta kasneje je na fakulteti zaključila 
2. stopnjo podiplomskega izobraževanja iz vedenjsko kogni-
tivne terapije, leta 1999 magistrirala in v letu 2007 tudi dok-
torirala iz psiholoških znanosti. V letu 2013 je na glasbenem 
področju zaključila tudi program usposabljanja za Willemso-
ve učitelje in pridobila Willemsov certifikat za glasbeno uva-
janje, v letu 2015 pa še certifikat za izvajanje metode The lis-
tening program, namenjen slušni stimulaciji s pomočjo glasbe 
oz. za izboljšanje slušnih sposobnosti.

Med leti 1994 in 1996 se je kot psihologinja, svetovalna delav-
ka in učiteljica glasbe zaposlila v OŠ dr. Mihajla Rostoharja. V 
naslednjem dveletnem obdobju je bila kot psihologinja zapo-
slena na CSD Krško. Od leta 1997 do 2003 je poučevala violi-
no na krški glasbeni šoli. V letih med 2003 in 2015 je bila kot 
učiteljica psihologije zaposlena na Ekonomski in trgovski šoli 
Brežice, hkrati pa je še naprej poučevala violino na krški glas-
beni šoli, od leta 2013 dalje je bila hkrati tudi učiteljica glasbe 
na OŠ dr. Mihajla Rostoharja. Kot psihologinja je pri izvajanju 
predmeta Učenci s posebnimi potrebami pri pouku glasbe že 
vrsto let honorarna asistentka na Akademiji za glasbo v Lju-
bljani, več let tudi poučuje učence s posebnimi potrebami po 
posebnem programu GŠ Krško. Na tem področju je aktivna kot 
predavateljica, avtorica ali soavtorica več strokovnih člankov 
ter recenzentka. Je aktivna članica Simfoničnega orkestra Kr-
ško od ustanovitve kot violinistka, pa tudi članica upravnega 
in kot mentor strokovnega odbora orkestra, polno desetletje 
je bila koncertna mojstrica. Za ustvarjanje na kulturnem po-
dročju je leta 2002 prejela bronasto in v letu 2013 srebrno 
Prešernovo plaketo ter v letu 2013 za 20-letno delovanje zla-
to Gallusovo značko. Z možem Juretom sta starša srednješol-
ke Eve in osnovnošolca Jana, dom pa sta si ustvarila v Krškem.
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daj zaznajo in se otroke prič-
ne temu primerno zelo zgodaj 
primerno obravnavati, spod-
bujati, saj je ta zgodnja obrav-
nava otrok, ko so še možgani 
zelo dojemljivi in se da marsi-
kaj tudi še izboljšati, zelo po-
membna. Ni pa to praksa po 
celi Sloveniji, ravno naspro-
tno, kar se tiče razvojnih am-
bulant zgodnje obravnave, so 
razlike po Sloveniji še zelo ve-
like, ponekod so še prava slepa 
pega. Upam, da bomo pri nas 
ohranjali ali le še nadgrajevali 
ta standard in da se ne bo zgo-
dilo kaj podobnega, kot se je 
z nujno medicinsko pomočjo. 
Nekatere posebnosti pridejo 
do izraza šele kasneje in tudi 
ni nujno, da jih starši prepoz-
najo, temveč se jih ugotovi šele 
na sistematskih pregledih, se-
veda pa lahko pride do okva-
re kot posledice tudi v kasnej-
šem obdobju, denimo zaradi 
nesreče, vnetja možganovine, 
zastrupitve ipd. Praviloma pa 
so prvo presejalno sito pedia-
tri, ki otroke napotijo v razvoj-
no ambulanto. 

Letos dajete na šoli poseben 
poudarek gibalno oviranim 
otrokom in otrokom z avti-
stičnimi motnjami. Kolikšen 
je odstotek slednjih in kako 
so bili obravnavani v prete-
klosti, saj smo še pred dese-
tletjem zelo redko slišali kaj 
o avtizmu ali disleksiji?
Po naših ocenah, kar pa še 
ne pomeni, da imajo avtizem 
opredeljen v odločbi, saj so 

kategorijo otrok avtističnega 
spektra začeli vpisovati šele 
pred nekaj leti s spremembo 
zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami, je teh 
otrok tretjina. V preteklosti so 
bili to otroci z večnimi težava-
mi, različnimi vedenjskimi in 
čustvenimi težavami. Ker v re-
dni osnovni šoli niso funkcio-
nirali, so bili pri nas. Imeli so 
sicer težave pri vedenju in uče-
nju, vendar pa niso imeli nižjih 
sposobnosti. Pri nas smo imeli 
tovrstnih otrok, ki so sedaj ob 
ustrezni in strokovni pomo-
či integrirani v redne šole, kar 
veliko. Moram poudariti, da je 
sodelovanje z rednimi šolami 
na tem področju in svetovalni-
mi službami zelo dobro. 

Sicer pouk na vaši šoli po-
teka veliko na podlagi indi-
vidualnega dela učiteljev z 
učenci.
V posebnem programu pred-
stavlja okvirno 80 odstot-
kov dela ena na ena. Delo je 
zasnovano tako, da je poleg 
pedagoga v razredu glede na 
število otrok tudi varuh, v ne-
katerih oddelkih, kjer so otro-
ci s kompleksnejšimi teža-
vami, pa imamo celo po dva 
varuha, da proces lahko po-
teka normalno. Pri otrocih v 
posebnem programu miza in 
stol nista zadosten pripomo-
ček, pri težko gibalno oviranih 
otrocih pa gre za povsem dru-
gačen način poučevanja z upo-
rabo pripomočkov, s katerimi 
lahko spodbujamo motorični 

in senzorni razvoj otroka. To 
je baza, saj nekateri otroci od-
reagirajo samo na zvok, dotik. 
Ne samo gibalno ovirani, tudi 
otroci z motnjami avtističnega 
spektra potrebujejo drugačen 
pristop in način dela. Avtisti 
namreč občasno potrebuje-
jo mir, da se lahko umaknejo, 
vendar pa ne, da se izločijo iz 
razreda, temveč da lahko gre-
do v miren, za ta namen ure-
jen kotiček.

Mi, ki vas obiskujemo prete-
žno na prireditvah, smo vse-
lej znova presenečeni nad 
znanjem, ki so ga ti otroci 
sposobni osvojiti.
Zelo je pomembno, da otroke 
v čim večji meri usposobimo 
za kar se da samostojno življe-
nje, zato v učni program vklju-
čujemo tudi praktično delo na 
vrtu in v sadovnjaku, ki ga ot-
roci z veseljem in ponosom 
opravljajo. V lanskem letu smo 
začeli z vključevanjem starej-
ših učencev s posebnimi po-
trebami tudi v delo v krškem 
Kulturnem domu, letos smo 
temu dodali še sodelovanje s 
knjižnico, preko katerega dva 
učenca enkrat na teden po-
magata knjižničarki v mladin-
skem oddelku, en učenec pa 
enkrat tedensko odide v bre-
staniški vrtec, kjer pomaga v 
skupini. Moram zelo pohvali-
ti vse tri ustanove, pridobili 
bi lahko še kakšnega partner-
ja, a to je trenutno toliko, koli-
kor zmoremo s kadrom, saj je 
potrebno te učence spremljati 

v ustanove, pomagati s prevozi 
ipd. Tudi resorno ministrstvo 
zelo spodbuja tovrstne načine 
vključevanja otrok s posebni-
mi potrebami v lokalno skup-
nost. 

Seveda, naši otroci zelo radi 
nastopajo in se potrjujejo na 
svoj način tudi na tem podro-
čju. Naši pedagogi ne le da mo-
rajo v priprave otrok res vloži-
ti ogromno dela, veliko dobijo 
tudi nazaj. To je eden izmed 
izredno zahtevnih poklicev in 
res moram pohvaliti kolektiv, 
ki je izredno predan in stroko-
ven, kar se vidi tudi na učencih 
in rezultatih. Seveda pa gre za 
ure in ure treninga in dela, to 
ni »ad hoc«, da bi z danes na 
jutri nekaj naredili, gre za vsa-
kodnevne vaje. Gre za discipli-
no, rutino in vztrajnost peda-
gogov in hkrati tudi zmožnost, 
da opazijo te majhne na-
predke. Jaz sem jim za njiho-
vo delo res izredno hvaležna.

Ste tudi violinistka in pro-
fesorica glasbe, pred več 
kot desetletjem pa ste pio-
nirsko zaorali ledino v uva-
janju programa za otroke 
s posebnimi potrebami v 
glasbene šole.
Brez podpore vodstva vse-
kakor ne bi šlo, Drago (Gra-
dišek, nekdanji ravnatelj GŠ 
Krško, op. p.) je bil temu zelo 
naklonjen. S kolegico Branko 

Žičkar sva oblikovali program, 
jaz predvsem z organizacijske 
plati in Branka s praktičnega 
vidika. Zatem se nama je prid-
ružil še sedanji ravnatelj glas-
bene šole Mitja Režman. V letu 
2011 smo v zvezi z izvajanjem 
programa dali tudi konkre-
tno pobudo na ministrstvo za 
šolstvo in tedanji sekretarki 
Alenki Kovšca za spremembo 
zakona, da bi se poleg progra-
ma glasba, ples in predšolska 
vzgoja lahko na glasbenih šo-
lah izvajal še poseben pro-
gram, da se lahko v glasbeno 
izobraževanje vključi tudi ot-
roke s posebnimi potrebami. 
Nakar je prišlo do spremem-
be vlade in so stvari ponov-
no zastale. Šele sedaj poslan-
ka dr. Jasna Murgel to nekako 
ponovno spravlja v življenje. 
Lani so ponovno stekle jav-
ne razprave, da bi se ta zakon 
vendarle spisal in šel v javno 
obravnavo. Kot poseben odde-
lek za učence s posebnimi po-
trebami znotraj glasbene šole 
je, kolikor sem seznanjena, or-
ganiziran zaenkrat le na krški 
glasbeni šoli, verjetno pa več 
šol sprejme posamezne učen-
ce s posebnimi potrebami.

Kako pa glasba vpliva na ot-
roke s posebnimi potreba-
mi?
Po mojem mnenju je glasba 
eno največjih nematerialnih 
bogastev človeštva. Če pog-

ledamo v zgodovino, praktič-
no ni obdobja ne civilizacije 
brez takšne ali drugačne glas-
be. Že pri pračloveku so ugo-
tovili, da se je ukvarjal z glas-
bo. V arheološkem parku Divje 
babe v idrijsko-cerkljanskem 
hribovju so denimo leta 1995 
odkrili piščal, ki velja za naj-
starejše glasbilo na svetu, ki 
ga je na podlagi stratigrafske 
lege in časovnega okvirja iz-
delal le neandertalec. Torej je 
glasba nekaj prvinskega v člo-
veku, kar se ni spremenilo vse 
do danes. Pri otrocih s poseb-
nimi potrebami ni nič drugače. 
Mi pri tem sledimo prvenstve-
no glasbenemu izobraževanju, 
če tudi ta sovpada s terapevt-
skimi učinki, torej ko se otrok 
uri v petju, igranju, razvija tudi 
ostala področja. Sedaj sva s 
kolegico zaključili pilotno 
študijo, v kateri smo spre-
mljali dve skupini naših ot-
rok pred pričetkom izvajanja 
glasbenega izobraževanja po 
metodi Edgarja Villemsa (psi-
hologija glasbe o fiziološkem 
zaznavanju zvoka preko uše-
sa, o čustvenem odzivu na sli-
šani zvok ter o analitičnem, za-
vestnem poslušanju, ki zajema 
mentalni vidik poslušanja, op. 
p) na koncu prvega leta in za-
tem še eno leto, ko niso bili več 
v izobraževanju, in ugotovili, 
da se določene stvari izbolj-
šajo, kot je prepoznava glasu 
v besedi, kar je pomembno za 
razvoj govora in posledično 
razvoj pisanja. 
 Bojana Mavsar

Kot je na predstavitvi projek-
ta 26. januarja v Kulturnem 
domu Krško povedala direk-
torica Ljudske univerze Kr-
ško Nataša Kršak, je projekt 
večgeneracijskega centra na-
ravnan regijsko. »Vanj bomo 
vključevali prebivalce vseh 
šestih posavskih občin in ak-
tivnosti izvajali v vseh šestih 
občinah, to je najpomembnej-
ša zadeva v projektu,« je po-
udarila. Večgeneracijski cen-
ter Posavje, katerega sedež bo 
na CKŽ 44 v Krškem (naspro-
ti mladinskega oddelka Valva-
sorjeve knjižnice), bo varen, 
prijeten in dostopen pros-
tor za različne ranljive cilj-
ne skupine, kjer se bodo vsa-
kodnevno izvajale aktivnosti, 
namenjene socialnemu vklju-
čevanju, izobraževanju ter 
medkulturnemu in medge-
neracijskemu povezovanju, je 
dejala. Projektne aktivnosti so 
namenjene ranljivim ciljnim 
skupinam: dolgotrajno brez-
poselnim in prejemnikom de-
narnih socialnih pomoči, ot-
rokom in mladim, ki jim preti 
socialna izključenost, otrokom 
in mladim s posebnimi potre-
bami, družinam, v katerih so 
bile zaznane slabše starševske 
kompetence, starejši, zlasti iz 
socialno ogroženih okolij, in-
validom, Romom ter priseljen-
cem. Na letni ravno bodo v ak-
tivnosti vključili preko 1000 

V Posavju bo zaživel Večgeneracijski center 
KRŠKO - V februarju odpira vrata Večgeneracijski center Posavje, eden izmed 15 tovrstnih v Sloveniji. Nosilec projekta je Ljudska univerza Krško, ki je bila skupaj 
z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice ter Družinskim inštitutom Zaupanje Sevnica uspešna na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje večgeneracijskih centrov. 

uporabnikov, izvedli okoli 
4.600 ur neformalnega druže-
nja ter okoli 1.300 ur delavnic, 
tečajev, predavanj in motiva-
cijskih aktivnosti, v celotnem 
obdobju trajanja projekta pa 
bo izvedenih več kot 11 tisoč 
ur neformalnega druženja in 
srečevanja, več kot 11 tisoč in-
formiranja in približno 6.400 
ur izvajanja vsebin za omenje-
ne ciljne skupine.

Projekt, ki traja od 1. 1. 2017 
do 30. 9. 2021, omogoča 3,5 
nove zaposlitve, sodelovalo 
bo tudi 69 prostovoljcev ter 
številne organizacije, od cen-
trov za socialno delo, domov 
za starejše, zavoda za zapo-
slovanje do šol in društev. »S 
tem v regijo prinašamo novo 
dodano vrednost in ljudem 
omogočamo dostop do kva-
litetnih storitev, znanja in iz-
obraževanj, priložnosti za 
medgeneracijsko druženje 
ter s tem prispevamo h kvali-
teti življenja v naši regiji,« je 
še dejala Kršakova. Vrednost 
projekta je ocenjena na 775 ti-
soč evrov, od tega bosta 575 ti-
soč evrov prispevala Ministr-
stvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter 
Evropski socialni sklad, 176 ti-
soč evrov posavske občine, 23 
tisoč evrov pa partnerske or-
ganizacije iz lastnih virov.

NA SEDMIH LOKACIJAH

Ljudska univerza Krško bo iz-
vajala projekt na območju ob-
čin Krško in Kostanjevica na 
Krki. Kot je povedala Kršako-
va, bodo na sedežu projekta v 
Krškem vzpostavili t. i. javno 
dnevno sobo, kjer bodo vsak 
dan od 8. do 18. ure nudili 
prostor za neformalno druže-
nje, informiranje in izvajanje 
raznolikih aktivnosti. V Kosta-
njevici na Krki bodo na naslo-
vu Kambičev trg 11 prisotni 
dvakrat na mesec oz. glede na 
potrebe verjetno tudi večkrat. 
V aktivnosti želijo vključiti 
vsaj 350 uporabnikov letno. V 
brežiški in bistriški občini bo 

aktivnosti koordiniral Zavod 
za podjetništvo, turizem in 
mladino (ZPTM) Brežice. Po 
besedah direktorice mag. Ma-
teje Gerjevič želijo v različne 
aktivnosti vključiti vsaj 350 
različnih uporabnikov, zlasti 
mladih in starejših. Aktivno-
sti bodo potekale v prostorih 
Mladinskega centra Brežice in 
Doma upokojencev Brežice ter 
na naslovu Bistrica ob Sotli 9. 
Za aktivnosti v sevniški in ra-
deški občini je zadolžen Dru-
žinski inštitut Zaupanje. Vanje 
želijo prav tako, kot je povedal 
Damijan Ganc, vključiti vsaj 
350 uporabnikov letno iz raz-
ličnih ranljivih ciljnih skupin, 
vzpostaviti pa tudi organizi-

rano mrežo prostovoljstva, 
ki bo še nadalje odgovarja-
la na te potrebe. Lokacije ak-
tivnosti bodo Družinski inšti-
tut Zaupanje, Mladinski center 
Sevnica in Dom pihalnega or-
kestra radeških papirničarjev.

PODPORA ŽUPANOV

Z udeležbo na predstavitvi, 
besedami podpore in tudi 
podpisom izjave o podpori so 
projektu zaželeli uspešno pot 
tudi župani vseh šestih posav-
skih občin. »Ta projekt je za 
posavske občine pomemben, 
kajti je usklajen znotraj regi-
je in se bo sorazmerno izvajal 
v vseh občinah Posavja, hkra-
ti pa je to projekt, ki bo trajal 

pet let. Dolgotrajnost projekta 
je izjemnega pomena za vklju-
čevanje ranljivih skupin in so-
cialno kohezivnost, ki ga želi 
zagotoviti,« je v imenu župa-
nov povedal predsedujoči 
Svetu regije Posavje, sevniški 
župan Srečko Ocvirk. »V vsa-
kem okolju ima projekt glede 
na potrebe nekoliko drugač-
no usmeritev. Ocenjujemo, da 
bo projekt zelo koristen za Po-
savje, kajti posamezne občine 
ga bomo dopolnjevale tudi z 
ukrepi, ki bodo povečale nje-
gov učinek. To sodelovanje bo 
zagotovo prineslo velike re-
zultate.« Sofinanciranje občin 
je že vključeno v njihove letoš-
nje proračune.
� Peter�Pavlovič

Petletni�projekt�so�predstavili�mag.�Mateja�Gerjevič�(ZPTM�
Brežice),�Nataša�Kršak�(LU�Krško)�in�Damijan�Ganc�(DI�Za-
upanje�Sevnica).

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

www.PosavskiObzornik.si
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Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje (v na-
daljevanju LAS Posavje), CKŽ 2, 8270 Krško, ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na 
podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 – 
2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16 in 73/16), Strategije lokalnega razvoja za LAS Posavje 2014 – 
2020, Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-9/2015/31 z dne 
13. 9. 2016 o potrditvi SLR in LAS, Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Posavje, 
Pravilnika o delu ocenjevalne komisije LAS Posavje in metodologije za ocenjevanje operacij, skle-
pa Upravnega odbora LAS Posavje z dne 30. 1. 2017

objavlja dne 2. 2. 2017 
JAVNE POZIVE

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na 
območju LAS Posavje v letu 2017

• EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA 
Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 604.151,00 EUR, od tega 254.151,00 EUR 
za problemsko območje občine Radeče,

• EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ 
Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 617.000,00 EUR, od tega 9.733,00 EUR 
za problemsko območje občine Radeče,

• EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO IN RIBIŠTVO 
Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 531.000,00 EUR.

Rok za prijavo na javne pozive je 21. 4. 2017.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani www.las-posavje.si .

Vse zainteresirane vljudno vabimo na predstavitve javnih pozivov, ki bodo v:

občina datum in ura kraj

Radeče 13. 2. 2017 ob 16.00 sejna soba Občine Radeče

Sevnica 14. 2. 2017 ob 16.00 Trški dvorec v Sevnici

Bistrica ob Sotli 16. 2. 2017 ob 16.00 predavalnica obnovljene sušilnice 
v Bistrici ob Sotli

Brežice 20. 2. 2017 ob 16.00 Mestna hiša v Brežicah

Kostanjevica na Krki 22. 2. 2017 ob 16.00 sejna soba Občine Kostanjevica na Krki, 
Kambičev trg 5

Krško 23. 2. 2017 ob 16.00 sejna soba A na Občini Krško

Dodatne informacije o javnih pozivih LAS daje vodilni partner LAS, in sicer:
• po telefonu: na številki 07 488 10 43 vsak delovnik med 9. in 14. uro
• po elektronski pošti: las.posavje@rra-posavje.si 
• osebno po predhodnem dogovoru na sedežu vodilnega partnerja, CKŽ 2, 8270 Krško.

BREŽICE - V zadnjem času je bilo v določenih medijih več za-
pisov, razširjajo pa se tudi govorice o naseljevanju migran-
tov v vojaška stanovanja v Brežicah. Župan Ivan Molan o tem 
pravi, da občina že vrsto let prosi MORS, da bi lahko ta sta-
novanja namenila za mlade in socialno ogrožene družine. 

»Trenutno imamo v občini 60 takih družin, ki bi želele socialna 
stanovanja, na razpolago pa jih imamo samo pet,« pojasnjuje žu-
pan. Vedno so dobili odgovor, da so prazna stanovanja rezervira-
na za vojaške uslužbence in jih občina ne more dobiti, »očitno pa 
se bo zgodilo, da bodo namesto vojaških uslužbencev v teh sta-
novanjih azilanti«. Zato so se 25. januarja v Brežicah na župano-
vo pobudo sestali s predstavniki vlade oz. ministrstev. Prišli so 
mag. Lado Bradač in Tonček Kopše z MNZ ter Bojan Bučner z 
MORS, v prvi vrsti so na sestanek povabili državnega sekretarja 
na MNZ Boštjana Šefica, vendar se je opravičil zaradi usklaje-
vanja zakona o tujcih. Na sestanek sta bila povabljena tudi pred-
sednika KS Brežice in KS Dobova Uroš Škof in Mihael Boranič. 
Kot je za naš časopis izjavil Škof, so med Brežičani nastali dolo-
čeni pomisleki glede samega obveščanja vlade o morebitnem na-
seljevanju azilantov v nekatera brežiška stanovanja. V ta namen 
so nekateri brežiški krajani podpisali tudi peticijo, naslovljeno 
na vlado. »Pismo je bilo namenjeno neposredno vladi in nikakor 
ne proti migrantom, ki naj bi jih naselili v Brežicah. Krajani želijo 
biti pravočasno seznanjeni z vsemi postopki in ukrepi, ki jih vla-
da načrtuje v Brežicah, in to neposredno, ne pa preko medijev,« 
pojasnjuje Škof. Predstavniki ministrstev so obljubili, da bodo 
v prihodnje Občino Brežice o vseh zadevah pravočasno obveš-
čali, vendar ne preko medijev, dejali pa so tudi, da bodo nekate-
ra stanovanja obnovili, pri čemer jih je Škof razumel, da ni nuj-
no, da za potrebe naselitve azilantov. Če pa bi že prišlo do tega, 
bodo naselili tiste, ki bodo tik pred koncem postopka za pridobi-
tev mednarodne zaščite oz. bodo imeli status že skorajda urejen.

Župana ne nazadnje tudi moti, da je vlada toliko časa zavlačeva-
la z odstranitvijo sprejemnega centra v Dobovi - tega naj bi po 
zagotovilih predstavnikov ministrstev odstranili do konca apri-
la -, saj je za tam postavljene šotore, ki že skoraj leto dni same-
vajo, država po nepotrebnem zapravila 400.000 evrov. Prav tako 
so povabljenci iz Ljubljane zagotovili, da bo država za sanacijo 
uničenih cest v času migrantske krize zagotovila nekaj več kot 
40.000 evrov, kar se predsedniku KS Dobova Boraniču zdi pre-
malo, zato poziva, naj še enkrat preračunajo dejansko škodo, ki 
so jo povzročili avtobusi na dobovskih cestah, katerih sanacijo 
naj bi izvedli spomladi.  R. Retelj

Obveščanja preko medijev nočejo

'Brežiški' labodi s podtipom 
ptičje gripe H5N5
LJUBLJANA, BREŽICE - Nacionalni veterinarski inštitut je  
27. januarja resorno kmetijsko ministrstvo obvestil o pozi-
tivnih rezultatih preiskav na aviarno influenco pri treh po-
ginjenih labodih grbcih (Cygnus olor), ki so jih našli pogi-
nule vzdolž reke Krke pri Krški vasi, Župeči vasi in Borštu. 

V vseh treh primerih so namreč odkrili nov podtip visoko pa-
togene aviarne influence (HPAI) H5N5, ki do sedaj na območju 
Slovenije še ni bil ugotovljen (prvi tovrstni pojav HPAI H5N5 
pri perutnini v Evropski uniji so odkrili v Nemčiji, zatem pa še  
pri prostoživečih pticah na Nizozemskem, Hrvaškem, v Italiji, 
Nemčiji in Črni gori). Pri ljudeh do sedaj niso odkrili prime-
ra obolenja z virusom influence podtipa H5N5, ker pa je za-
enkrat še neznan potencial novo odkritega podtipa tega virusa 
za prenos na ljudi, je potrebno upoštevati previdnostne ukre-
pe. V prvi vrsti, da se poginulih ptic v naravi ne dotikamo, v 
kolikor pa se jih, je potrebno imeti zaščitene roke, nikakor pa 
se z njimi ne smemo dotikati obraza, še posebno ne območja 
oči, nosne in ustne sluznice. Največje tveganje za prenos avi-
arne influence na perutnino in ptice v ujetništvu predstavlja 
neposreden stik z okuženo živaljo in z virusi kontaminirana 
krma in voda. Prenos je možen tudi z obutvijo, obleko in opre-
mo, ki je prišla v stik z okuženim materialom (poginjene pti-
ce, izločki prostoživečih ptic …). 
Sicer na območju novomeškega območnega urada že od 4. ja-
nuarja veljajo ukrepi, ki jih je sprejelo Državno središče za 
nadzor bolezni zaradi pojava aviarne influence podtipa H5N8, 
enaki ukrepi pa zaenkrat veljajo tudi za podtip HPAI H5N5, to 
je, da je treba perutnino in ptice v ujetništvu krmiti, napajati 
in jih zadrževati v zaprtih prostorih oziroma jim je treba one-
mogočiti stik s prostoživečimi pticami.
� B.�M.,�vir:�MKGP

V malem avditoriju je posvet 
odprl direktor urada za seiz-
mologijo in geologijo Agencije 
RS za okolje dr. Andrej Gosar, 
sodelovali pa so geolog dr. Mi-
loš Bavec, zaslužni profesor 
Univerze v Ljubljani dr. Du-
šan Nećak in seizmologinja 
Ina Cecić. Kot je poudaril Ba-
vec, je bila Krška kotlina v vsej 
svoji geološki zgodovini, dol-
gi približno 300 milijonov let, 
na tak ali drugačen način pod-
vržena tektonskim procesom, 
ki so jih spremljali tudi potre-
si. Po njegovih besedah je pri 
tem dobro, da prelomi niso 
dolgi, zato potresi niso tako 
hudi kot kje drugje po svetu. 
Razkosanost in geotektonski 
položaj Krške kotline pomeni-
ta, da lahko potrese pričaku-
jemo tudi v prihodnosti, ven-
dar, kot je dejal Bavec, verjetno 
ne bo ravno rušilnih potre-
sov. Ker se potres lahko zgodi 
v vsakem trenutku, moramo 
biti nanj pripravljeni s potre-
sno varno gradnjo in znanjem 
o ravnanju v primeru potre-
sa, še svetuje. Nećak je spre-
govoril o zgodovinskih dej-
stvih o brežiškem potresu, pri 
čemer je izpostavil, da je bila 
škoda za samo mestno občino 
Brežice ocenjena na približ-
no dva milijona evrov (milijon 
takratnih kron). Obnovitvena 
dela so trajala zelo dolgo, po-

BREŽICE – Društvo zbirate-
ljev Verigar je 27. januarja na 
Pošti Brežice pripravilo odpr-
tje razstave razglednic ter iz-
dajo priložnostne znamke in 
priložnostnega žiga ob 100–
letnici potresa v Brežicah. Ar-

hiv RS v Ljubljani hrani največ 
zapisanih podatkov o rušil-
nem potresu, ki so jih naredile 
komisije za popis škode. Član 
društva, zavzet zbiratelj in av-
tor razstave Franjo B. Gregl, 
na zbranih razglednicah pri-
kazuje razdejanje po potresu v 
Brežicah, Šentlenartu in Zako-
tu, kajti Brežice z okolico leži-
jo na potresnem območju Kr-
ško-brežiškega polja, ki ga po 
potresni nevarnosti uvrščamo 
takoj za ljubljanskim in tistim 
v zgornjem Posočju. Vzpored-
no z razstavo je član društva 
Sandi Rožman razstavil še 
del svoje zbirke v pričakova-
nju 100–letnice Verigarja ter 
prve slovenske znamke in slo-
venskega denarja »vinar«, kar 
bodo v društvu obeležili pri-
hodnje leto.� N.�J.�S.

Rušilnih potresov verjetno ne bo
BREŽICE - V Posavskem muzeju Brežice so 29. januarja, natanko 100 let po uničujočem potresu v Brežicah 
in okolici, ki je zahteval dve smrtni žrtvi, pripravili strokovni posvet ter odprli Posavsko muzejsko vitrino 
in ulično razstavo. Le-ta je locirana na štirih mestih v Brežicah.

moč so ponudile deželne in dr-
žavne oblasti ter prebivalstvo. 
Najbolj prizadet del Brežic v 
potresu je bil Zakot.

Cecićeva je omenila, da so po-
ročila o potresu prišla na dan 
še isti večer, poročali so o po-
tresu in njegovih učinkih, po-
potresih, zbiranju pomoči in 
obnovi. V Ilustriranem glasni-
ku je bilo objavljenih šest fo-
tografij škode potresa iz Kr-
ške vasi in Čateža, ki sta bila od 
okoliških krajev najbolj priza-

deta. Seizmografi so pokazali, 
da je bila magnituda potresa 
5,7, intenziteta pa VIII. stop-
nje po evropski potresni le-
stvici. V Brežicah je bilo tak-
rat 1200 prebivalcev, teden po 
potresu pa samo še 300, saj so 
se ljudje odselili na varno, naš-
li zatočišče v železniških va-
gonih ipd. Zabeleženi sta dve 
smrtni žrtvi potresa (časopi-
si sicer omenjajo še dva voja-
ka), številni ranjeni v Brežicah 
in dva hudo poškodovana fan-
ta v Krški vasi. Popotresni su-

nki so se pojavljali še vse do 
leta 1920.

Po koncu posveta je v prostoru 
pred Viteško dvorano general-
ni direktor ARSO Joško Knez 
odprl Posavsko muzejsko vitri-
no in ulično razstavo, katerih 
avtorica je Vlasta Dejak. Kot je 
poudarila, sta v vitrini na ogled 
dve brežiški študiji o potresu, 
ki ju je za to priložnost posodil 
Brežičan Franjo B. Gregl, Ju-
rij Pahor z urada za seizmo-
logijo pa je omogočil, da lahko 
obiskovalci preko monitor-
ja spremljajo seizmične zapi-
se slovenskih potresnih opa-
zovalnic. Dejakova je prebrala 
tudi nekaj pričevanj domači-
nov, ki so doživeli potres. Kot je 
navedla v. d. direktorice Posa-
vskega muzeja Alenka Černe-
lič Krošelj, je ulična razstava o 
brežiškem potresu postavljena 
na štirih lokacijah, in sicer pri 
vhodu na grajsko dvorišče, pri 
t. i. kosah, v parku pri občinski 
stavbi in pri MC Brežice.
� Rok�Retelj

Sodelujoči�na�strokovnem�posvetu�Cecićeva,�Nećak�in�Bavec

Stoletnica 
potresa na 
razglednicah

Franjo�B.�Gregl

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

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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Župnik župnije Leskovec pri 
Krškem Ludvik Žagar je ude-
ležence sprejel v podružnični 
cerkvi sv. Lucije na Senušah, ki 
je bila v minulem letu deležna 
obnove zvonika. Čas prvotne 
zidave cerkve, ki se nahaja na 
severnem delu vasi Senuše, je 
sicer neznan, sakralni objekt 
pa šteje okoli tri stoletja. Da-
našnjo podobo je dobila sre-
di 19. stoletja, o čemer priča 
tudi izpisana letnica 1852 na 
portalu. Glavni portal z osred-
njim kipom sv. Lucije, zavetni-
ce vida, dopolnjujeta stranska 
kipa sv. Barbare in sv. Katari-
ne, medtem ko sta stranska ol-
tarja poslikana s podobama sv. 
Silvestra in apostola sv. Matije. 
Žagar je ob tem tudi predsta-
vil legendo o zavetnici cerkve 
sv. Luciji, ki je čaščena kot za-
vetnica vida, in izvedena obno-
vitvena dela na objektu, nazad-
nje v lanskem poletju zvonika, 
ki je zaradi zahtevne baročne 
oblike prekrit z bakreno kri-
tino.

V nadaljevanju je srečanje in 
pogostitev udeležencev pote-
kala v gostišču Kunst v Leskov-

Srečanje med občino in verstvi
SENUŠE, LESKOVEC PRI KRŠKEM - Župan mag. Miran Stanko je 18. januarja na tradicionalnem ponovole-
tnem srečanju gostil predstavnike verskih skupnosti, ki opravljajo bogoslužje na območju občine Krško. 
Pred družabnim delom srečanja v gostilni Kunst je na Senušah zbrane gostil leskovški župnik Ludvik Žagar.

cu pri Krškem, kjer je župan 
mag. Miran Stanko zbranim 
predstavil izvedene investici-
je v minulem letu na območju 
občine in v sakralne objekte, 
medtem ko posegi vanje v le-
tošnjem letu še niso znani, saj 
je bil razpis šele pred kratkim 
zaključen. Lani je občina obno-
vam in vlaganjem na področju 
kulturne dediščine, kamor so-
dijo tudi verski objekti, name-
nila skupno 37.600 evrov. Ob 
že omenjeni obnovi zvonika na 
Senušah je bil konservatorsko-

-restavratorskih posegov dele-
žen stranski oltar sv. Fabijana v 
cerkvi sv. Jožefa na Trški Gori, 
sredstva pa so bila med dru-
gim namenjena tudi za šes-
to fazo obnove fasade videm-
ske cerkve sv. Ruperta, fasade 
cerkve sv. Križa na Armeškem 
in za prenovo lesenih delov su-
šilnega stolpa gasilskega doma 
v Krškem. 

Letošnjega srečanja z župa-
nom, podžupanjo Ano So-
mrak in njunima sodelavkama 

z občinske uprave so se udele-
žili: Franc Levičar, župnik žu-
pnije Raka, Janez Turinek, žu-
pnik župnije Senovo, župnijski 
upravitelj župnije Veliki Trn 
Gregor Kunej, župnik župni-
je Brestanica Jože Špes s ka-
planom Gregorjem Majcnom, 
župnik leskovške župnije Lud-
vik Žagar s kaplanom Roma-
nom Ivanetičem, župnik pod-
boške župnije France Novak, 
sestri frančiškanki Brezma-
dežnega spočetja z Rese, de-
kan dekanije Videm ob Savi 
Franc Rataj, dekan dekanije 
Leskovec pri Krškem Anton 
Trpin, predstavnika Islamske 
skupnosti - imam iz Celja Nazif 
ef. Topuz in predsednik Islam-
ske skupnosti Džemat Krško 
Erdžam Delibašić ter pastor 
Zahodne regije Slovenske kon-
ference krščanske adventistič-
ne cerkve Marko Močnik. Želji 
po dobrem in tvornem sodelo-
vanju tudi v bodoče med obči-
no in verskimi skupnostmi 
na njenem območju sta ob tej 
priložnosti izpostavila nadde-
kan Savskega dekanata Špes in 
imam Topuz.
 Bojana Mavsar 

Letošnji�udeleženci�in�udeleženke�srečanja,�ki�ga�občina�v�za-
četku�leta�pripravlja�že�več�kot�poldrugo�desetletje.

PODBOČJE - Običaj koledovanja na predvečer praznika Svetih 
treh kraljev Gašperja, Mihe in Boltežarja še vedno živi v župni-
ji Sveti Križ – Podbočje. Tudi letos so se s koledniško zvezdo in 
pesmijo, s katero oznanjajo veselo novico o Jezusovem rojstvu, v 
mrzlem večeru od hiše do hiše podale kar štiri skupine, ena med 
njimi v prav za to priložnost sešitih koledniških oblačilih. Kot je 
že v navadi, so ob tem zbirali denar za lačne otroke v misijonskih 
deželah in nabralo se je kar okoli 4.000 evrov.  P.�P.,�foto:�F.�Č.

KRŠKO - Ker so sadovi lanskoletne akcije vidni in so romali v pra-
ve roke, so se slovenski otroci tudi letos pridružili trikraljevski 
akciji z geslom »Naše veselje za srečo drugih«. Tudi otroci naše, 
krške župnije – Kristjan, Marija, Peter, Petra, Jan, Patrik, Su-
zana, Jakob, Julija in Klara – so darovali svoje počitnice za dru-
ge in pogumno hodili po domovih z mislijo, da bi radi pomaga-
li tam, kjer jih potrebujejo, in oznanjali veselo novico, da rojen 
nam je Rešenik.
Letošnji darovi gredo med drugim tudi za potrebe misijona, ki 
ga vodi naš rojak Tone Kerin. V prošnji tako prosi: »Na Mada-
gaskarju je veliko vasi, za katere ni slišal še noben politik ali go-
spodarstvenik. Ena izmed takih je vas Antaninarenina, ki leži v 
notranjosti Madagaskarja. Do prvega večjega kraja je vsaj 20 km. 
V vasi živi 2.800 ljudi. K tej vasi spadajo tudi okoliški zaselki. Na 
celotnem področju živi več kot 4.000 ljudi, zato bi nujno potre-
bovali prostor, kjer bi se lahko srečevali in imeli razna srečanja 
za otroke in mlade. Prosijo za pomoč v višini 10.000 evrov.« Ve-
seli in Bogu  hvaležni, ker so se ljudje tudi letos odzvali, bomo 
tako lahko pripomogli h kančku upanja za uboge. Hvala vsem, ki 
ste prisluhnili prošnjam misijonarjev. 
� Tina�Kerin

Trikraljevska akcija v Krškem

Del�krških�kolednikov

V podboški župniji so koledovali

Ena�od�štirih�koledniških�skupin

SEGRAD d.o.o., Ulica 11. novembra 57,
Obrtna cona Leskovec, tel.: 041 405 561

 STROKOVNA IZVEDBA MANSARD Z VPIHOVANJEM 
CELULOZE ALI Z MINERALNIMI IZOLACIJAMI.

NAJUGODNEJŠE RAZMERJE MED
KVALITETO IN CENO.

VELIKI PODLOG - Po letih prizadevanj in usklajevanj se je konec 
minulega leta končno pričela izgadnja krožišča pri Velikem Pod-
logu, kjer se je v preteklosti zgodilo precej hudih nesreč, tudi s 
smrtnim izidom. »V sklopu naložbe v višini okoli 240.000 evrov 
bo rekonstruirana tudi lokalna cesta od osnovne šole do ome-
njenega krožišča z razširitvijo cestišča in izgradnjo enostranske-
ga pločnika ter tlačnega voda za potrebe fekalne kanalizacije za 
naselje Veliki Podlog,« so nam pojasnili na Občini Krško. Dela, ki 
jih izvaja podjetje Gradnje Boštanj, bodo trajala predvidoma do 
letošnjega junija.  P. P. 

Krožišče bo zgrajeno do junija

Po�nekajtedenski�prekinitvi�zaradi�neugodnih�vremenskih�
razmer�se�dela�nadaljujejo.

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

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

Izvedenec pritrjuje Bistrici

Bistriška občina že dobri dve 
leti bije sodno bitko z državo 
glede vračila 346.000 evrov za 
obnovo cest Sv. Križ. Država je 
občini očitala črpanje sredstev 
na neustreznem razpisu, dol-
žina cest naj bi bila manjša od 
določil pogodbe, prav tako naj 
bi obnovo delali z neustrezno 
dokumentacijo. Stališče župa-
na je bilo ves čas, da so očit-
ki neutemeljeni, njegovim tr-
ditvam je zdaj pritrdilo tudi 
poročilo sodnega izveden-
ca Martina Ivana Lipičnika, 
ki ugotavlja, da skupna dolži-
na obnovljenih cest znaša 5,5 
kilometrov, kar je še nekoliko 
več od pripravljene.

Izvedenec namreč v prvi od 
petih točk jasno zapiše, da so 
bila dela opravljena v skla-
du z določili stroke in v obse-
gu, ki je bil določen z medse-
bojno pogodbo o izvedbi del. 
»Torej zavrača očitke, da nam 
manjkajo metri, kot so trdili. 
Na laž postavlja tudi državne 
uradnike, ki so na sodišču laga-
li,« pravi župan Franjo Debe-
lak ter poudarja še, da je izve-
denec potrdil njegove trditve, 
da je meritev z avtomobilom 
neprimerna oz. jo je označil za 
»neresno za strokovnjaka teh-
nične stroke«. V drugi točki 
potrjuje, da so Bistričani raz-
polagali z vso z zakonom zah-
tevano investicijsko in tehnič-
no dokumentacijo, v tretji 
točki je zapisal, da ni ugotovil 

pomembnih odstopanj, kar ga 
potem napeljuje k sklepu, da 
je bil strokovni nadzor  korek-
tno voden. V četrti točki odgo-
varja na vprašanje glede treh 
spornih odsekov, ki jih občina 
ni vključila v operacijo obnove, 
prisodili pa so ji, da je v obno-
vo vključevala asfaltiranje dvo-
rišč. Sodni izvedenec pravi, da 
odseki po njegovem mnenju v 
okviru operacije tudi ne bi bili 
upravičeno asfaltirani, a hkra-
ti pojasnjuje, da je v ruralnem 
območju ločnico med privatno 
in javno rabo prometne povr-
šine težko določiti, saj vsi upo-
rabljajo prometnice glede na 
potrebe, ki jih smatrajo za jav-
ne in ne glede na lastništvo 
parcel, po katerih potekajo. V 
obravnavanem primeru torej 
ni bilo mogoče natančno do-
ločiti, ali so ti trije odseki ka-
tegorizirani ali ne, priporočal 
pa je, da se kategorizacija ure-
di glede na dejansko stanje. V 
zadnji, peti točki zaključuje, da 
so bile ceste v okviru operacije 
Obnove cest Sveti Križ obnov-
ljene dovolj kakovostno.

»Kaj več pravzaprav niti ni-
sem pričakoval. Gre za realno 
in končno tudi pošteno oceno 
neodvisnega strokovnjaka,« je 
poročilo komentiral Debelak. 
Na podlagi te ocene in na pod-
lagi vseh ostalih informacij, ki 
jih ima, je prepričan, da MGRT, 
Direktorat za regionalni ra-
zvoj in vsi v ta proces vpleteni 

državni uradniki niso ravnali 
strokovno, kot bi morali, am-
pak politično, s ciljem škodo-
vati občini Bistrica ob Sotli, ne-
kateri uradniki, ki so nastopali 
kot priče države v tem proce-
su, pa so po njegovem mnenju 
na sodišču celo lagali, kljub 
temu, da jih je sodnica opozo-
rila, da morajo govoriti resni-
co. »Kako bo sedaj na podlagi 
te ocene odločilo sodišče? Ne 

vem!  Upam, da bo prevladal 
razum in elementarno pošte-
nje. Sredstva so bila upora-
bljena za pravi namen, doku-
mentacija je bila pravilna. Kaj 
še hočejo?« pravi Debelak. Boji 
pa se, da bodo še naprej dobi-
vali 'polena pod noge', ki jim 
bodo jemala čas in energijo za 
boljše projekte.

� P.�Pavlovič/E.�Šterlek

BISTRICA OB SOTLI - Župan Franjo Debelak je na zadnji seji občinskega sveta med drugim predstavil tudi 
poročilo sodnega izvedenca, ki ga je določilo sodišče, glede EU sredstev za projekt Sv. Križ. Sodni izvedenec 
Martin Ivan Lipičnik potrjuje, da je občina projekt v celoti izvedla v skladu s pogodbo.
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V okviru omenjenih dnevov je 
vrata odprla tudi prenovljena 
grajska kavarna, ki sta jo naje-
mnici Marja Kocbek in Janja 
Šašek poimenovali Graščako-
va hči. Mladima podjetnica-
ma je ob tem srečno pot v svet 
podjetništva zažela tudi nju-
na mentorica in članica Go-
spodarske zbornice Sloveni-
je Marta Turk, ki del svojega 
časa namenja izobraževanju in 
usposabljanju bodočih podje-
tnic, ukvarja pa se tudi s pro-
blematiko nizkega deleža Slo-
venk v podjetništvu. »Kljub 
spodbudnim trendom na trgu 
dela, saj brezposelnost upada, 
se ne zmanjšuje delež brezpo-
selnih žensk z visoko izobraz-
bo, starih od 32 do 45 let,« je 
dejala na otvoritvi obnovlje-

Stičišče za vse generacije
SEVNICA - Med 20. in 22. januarjem so potekali v Sevnici t. i. dnevi odprtih vrat za predstavnike medijskih 
hiš in turističnih organizacij. Gostje so si ogledali novi in stari mestni del ter grad z obnovljenim prodajnim 
prostorom, kjer so na voljo tudi novi turistični produkti v čast imenovanja prve dame ZDA.

ne kavarne na sevniškem gra-
du Turkova in poudarila, da 
»ko pomagaš ženski, poma-
gaš tudi družini«. Iskrene če-
stitke z mnogimi dobrimi že-
ljami sta izrekla še direktorica 

KŠTM Sevnica Mojca Pernov-
šek in župan Srečko Ocvirk. 

Marja in Janja sta se odločili, 
da bo v grajski kavarni na vo-
ljo poleg toplih napitkov, bre-

zalkoholnih pijač, kakovostnih 
vin in različnih vrst piv tudi 
potratna potica, ki naj bi bila 
značilna za posavski del Slo-
venije. »Na Primorskem, od 
koder prihaja moj mož, je ne 
poznajo, zato bo to tudi prilož-
nost, da jo spoznajo domači in 
tuji turisti,« je dejala Kocbeko-
va, njena kolegica pa jo je do-
polnila, da bodo prirejali tudi 
tematsko obarvane večere - 
glasbene, literarne, pravljič-
ne urice za najmlajše itd. »Že-
liva, da postane Graščakova hči 
družabno stičišče za vse gene-
racije,« sta še dodali »novop-
ečeni« podjetnici. Otvoritev je 
prijetno dopolnil odličen bo-
štanjski duet, pevka Sara Pra-
znik in kitarist Primož Lisec. 
 S. Radi

Ob�dnevu�odprtih�vrat�je�svoja�vrata�odprla�tudi�obnovljena�
kavarna�na�sevniškem�gradu.�

»Letos mineva 250 let, odkar 
je Marija Terezija z dekretom 
zapovedala, da je potrebno sa-
diti krompir. S tem je pregnala 
lakoto tudi iz naših krajev,« je 
pojasnjeval razlog izbora teme 
etnološkega večera predse-
dnik boštanjskega turistične-
ga, kulturnega in hortikultur-
nega društva Aleš Germovšek 
in tako so si številni obiskoval-
ci na prireditvi, ki je dobila ime 
po znanem boštanjskem trgov-

Večer krompirja in jabolčnika
BOŠTANJ - Turistično, kulturno in hortikulturno društvo Boštanj ob Savi je 21. januarja v domačem TVD 
Partizan pripravilo že četrto leto zapored Mišjakov večer - etnološko prireditev, ki  je bila letos namenjena 
krompirju, drugo leto zapored pa so ocenjevali jabolčnik.

cu Mišjaku, ki je ’špičil razne 
vragolije’, lahko ogledali razsta-
vo različnih vrst krompirja, iz-
vedeli marsikaj zanimivega o 
njegovi zgodovini in jedeh ter 
ob tem okušali domače dobro-
te Aktiva žena Boštanj in pra-
žen krompir skupine pražilcev 
krompirja z Loga in Boštanja. 
Društvo za biološko dinamič-
no gospodarjenje Ajda Posav-
je je predstavilo posebne vrste 
krompirja, pripravilo pa je tudi 
izmenjavo semen. ŠKD Jablani-
ca je v šaljivem skeču prikaza-

lo rez krompirja za sajenje, OŠ 
Boštanj je pripravila razstavo 
izdelkov, narejenih s pomočjo 
krompirja. Potekala je tudi za-
bavna igra ’Ugani, koliko teh-
ta krompir’. V ugibanju teže 
krompirja, ki ga je na domači 
njivi pridelal povezovalec pri-
reditve Ciril Dolinšek, je pos-
tal Brane Obolnar s Svibnega 
ter odnesel za nagrado domov 
10-kilogramsko vrečo krom-
pirja. V še eni zabavni igri, v 
lupljenju krompirja, je zmaga 
pripadla predsedniku doma-

čega društva in sledila je hu-
domušna pripomba: »Sedaj 
vemo, kdo doma lupi krompir.«

V zaključnem delu prijetnega 
dogodka so razglasili še rezul-
tate 2. ocenjevanja domačega 
jabolčnika. Komisija je med 12 
vzorci ocenila 11 vzorcev, kaj-
ti enega je izločila, ker ni ustre-
zal kriterijem. Zlatega prizna-
nja niso podelili, so pa podelili 
osem srebrnih in tri bronasta 
priznanja. Najvišje število točk 
za jabolčnik je prejel Sandi Ko-
vačič.

Za glasbeno obogatitev priredi-
tev sta poskrbela mlada doma-
ča glasbenika Primož Lisec in 
Sara Praznik, dogajanje pa je 
z zanimanjem spremljala poleg 
direktorja ŠC Grm Novo mesto, 
sicer pa domačina s Preske To-
neta Hrovata, še ravnateljica 
slovenske šole v glavnem mes-
tu Argentine Irena Poglajen - 
in čeprav je bila rojena v tuji-
ni slovenskim staršem, odlično 
govori slovensko. 

 Smilja Radi

Po�razglasitvi�rezultatov�je�bilo�mogoče�okušati�tudi�jabolčnik.

Zelo� okusna� jed� je� bila� tu-
di� polovica� neolupljenega�
krompirja�s�koščkom�slani-
ne,�ki�so�jo�pripravile�članice�
Aktiva�žena�Boštanj.

V družbi ZEOS, ravnanje z odpadno električno in elektronsko opre-
mo, d.o.o., so pripravili petletni LIFE projekt »Gospodarjenje z e-od-
padki« s sloganom E-cikliraj, ki spodbuja ločevanje e-odpadkov in 
odpadnih baterij. Projekt je osredotočen na intenzivno in kontinui-
rano informiranje uporabnikov in potrošnikov e-naprav in baterij o 
njihovi nujnosti ločevanja ter negativnih vplivih na okolje in zdravje 
ljudi v primeru neustreznega ravnanja z njimi. Projekt poteka v ob-
dobju med 1. 10. 2016 in 30. 12. 2020 na podlagi treh glavnih aktiv-
nosti (ulični zbiralniki, zeleni koti, mobilno zbiranje), ki nagovarjajo 
različne ciljne skupine, v različnih okoljih. Projekt je sofinanciran tudi 
s strani Evropske komisije (60 %) in Ministrstva za okolje in prostor RS 
(10 %). V sklopu projekta se vzpostavlja potrošniku prijazno mrežo 
zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij, med drugim tudi postavitev 
uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slove-
nije. Organizirali bodo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo obča-
nom predstaviti projekt, omogočiti prijaznejša in dostopnejša mesta 
za oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, 
zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.

Lokalni partnerji projekta v Zasavju, občine in njihovi izvajalci jav-
nih služb ravnanja z odpadki v Hrastniku, Litiji, Trbovljah, Zagorju 
ob Savi in Radečah so na dogodku na lokaciji novega zbirnega cen-
tra za ravnanje s komunalnimi odpadki v Šmartnem pri Litiji dne 07. 
10. 2016 slavnostno sprejeli v uporabo 30 uličnih zbiralnikov, njiho-
vi predstavniki pa so za ta namen podpisali listine o predaji ter sim-
bolično oddali e-odpadke v svoje zbiralnike. Na podlagi dogovora in 
določenih kriterijev smo se z nosilcem projekta skupaj odločili, da 
v občini Radeče zagotovimo pet odjemnih mest. V mesecu oktobru 
2016 so bili tako postavljeni po en zabojnik v KS Vrhovo, Jagnjenica 
in Svibno, dva zabojnika pa sta locirana v Radečah, ki je tudi največ-
ja krajevna skupnost v občini. Lokacije, kjer se lahko v občini Rade-
če oddajo e-odpadki v ulične zbiralnike, so:
1. Jagnjenica 1 – ekološki otok v industrijski coni,
2. Kolenov graben 5 – ekološki otok,
3. Svibno – pred podružnično šolo,
4. Titova ulica 12 – ekološki otok (nasproti Policije) in
5. Vrhovo 43a – ekološki otok (pred pekarno).

V ulični zbiralnik se lahko odvržejo e-odpadki v velikosti do 40x25x25 
cm, to so:
• mali gospodinjski aparati (električni mešalniki, likalniki, tehtnice, 

ure, grelniki vode, ožemalniki, opekači kruha, salamoreznice …);
• računalniška oprema in zabavna elektronika (mobilni telefoni, 

telefoni, računalniki, tiskalniki, zvočniki, tipkovnice, radijski spre-
jemniki, kasetofoni, gramofoni, računalniške miške, kalkulator-
ji, polnilci, fotoaparati, slušalke, DVD predvajalniki, kamere …);

• ostala mala oprema in orodja (sušilniki in kodralniki las, električ-
na orodja, sesalniki, ventilatorji, brivniki, svetilke …);

• igrače, ki za delovanje potrebujejo električni tok iz omrežja, ba-
terije ali akumulatorje;

• prenosne baterije in akumulatorji (baterije AA, AAA, AAAA, DC, 
9V …).

Kaj ne sodi v ulični zbiralnik:
• vse vrste sijalk ter TV, monitorji in prenosni računalniki. 

17. 1. 2017 je prvič po postavitvi uličnih zbiralnikov v občini Radeče 
družba ZEOS prevzela 380 kg malih gospodinjskih odpadkov in 33 
kg odpadnih baterij. Kljub navodilom, da se v ulične zbiralnike ne 
sme odlagati sijalk, sta bila prevzeta tudi 2 kg sijalk. Komunala Ra-
deče d.o.o. zato naproša in poziva, da se občani držijo navodil gle-
de oddaje e-odpadkov. 
Odpadna električna in elektronska oprema ter odpadne sijalke se 
lahko oddajo tudi v zbirnem centru Hotemež, in sicer vsako sredo 
od 10.00 do 14.00 ure ter vsako soboto od 8.00 do 12.00 ure, razen 
praznikov. Tovrstne odpadke pa bo mogoče oddati tudi v okviru Ak-
cije zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov, ki se bo izvajala pred-
vidoma v mesecu aprilu

SEVNICA - Skoraj stočlansko 
Čebelarsko društvo Sevnica je 
imelo 21. januarja redni letni 
zbor članov. Po čebelarski him-
ni in minuti molka v spomin na 
velikega čebelarja in dolgole-
tnega člana Frančka Reparja 
so podelili dve priznanji An-
tona Janše za aktivno minulo 
delo v društvu: Alojziji Perc 
in Sonji Vidmar. Predsednik 
društva Miha Metelko je v le-
tnem poročilu omenil števil-
ne opravljene akcije: zbranim 
so skupaj s Čebelarsko zve-

zo Slovenije predstavili po-
budo in podporo svetovnemu 
dnevu čebel, urejali čebelar-
ski dom, organizirali dan od-
prtih vrat društva, se prijav-

ljali na razpise, organizirali 
strokovno ekskurzijo, se vklju-
čevali v predstavitve čebelar-
stva v šolah in vrtcih, pomaga-
li ustanoviti krožek na blanški 
šoli ter vodili krožek v OŠ Bo-
štanj, uvedli strokovno-čebe-
larske debatne urice, soorga-
nizirali 10. Ambroževo mašo 
in pohod na Brunk … Stati-
stično so ugotovili cca. 20-od-
stotno jesensko izgubo čebel 
v društvu zaradi nevestnega 
nadzora varoze. Zbora članov 
sta se udeležila tudi predse-

dnik ČD Krško in strokovnjak 
za čebelarstvo dr. Janko Božič 
ter župan Srečko Ocvirk, ki 
je poudaril predvsem pomen 
ozaveščanja ljudi o spoštova-
nju narave, sprejel pa je tudi 
pobudo, da bi Sevnica postala 
čebelam prijazna občina. Zbor 
sta pozdravila še predsedni-
ka ČD Radeče in ČD Šentjanž 
Gregor Bregar in Ciril Ko-
lenc. Sprejeli so tudi obsežen 
plan dela za 2017. 

 J.�Levstik/P.�P.

Letni zbor sevniških čebelarjev

Gospodarjenje z e-odpadki v občini Radeče

Podelitev�priznanja
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Društvo domače koline Kosta-
njevica na Krki, ki združuje 
pridelovalce in ljubitelje do-
mačih kolin s širšega območja 
od Novega mesta do Brežic, 
vsako leto pripravi ocenje-
vanje tradicionalnih doma-
čih izdelkov: krvavic, peče-
nic, mesenih klobas, ocvirkov, 
tlačenke in slanih potic. Člani 
okoli 100-članskega društva 
so prinesli 116 vzorcev, ki jih 
je ocenila komisija pod vod-
stvom Petra Verstovška, po-
tice pa posebna ženska komi-
sija. »Kvaliteta vzorcev je bila 
zelo dobra, posebej izstopajo 
kvalitetne tlačenke,« je ob tem 
povedal predsednik društva 
Franc Kovačič. 

Najhujša konkurenca je bila v 
kategoriji krvavic, kjer je med 
37 vzorci zmagal Silvo Vide iz 
Šentjerneja pred Jožetom Pet-
kovškom iz Leskovca pri Kr-
škem. Najboljšo med 32 me-
senkami je izdelal Aleš Unetič 
iz Sajevc. Med 16 vzorci ocvir-
kov so bili najboljši tisti, ki jih 
je pripravila Andreja Levičar 
z Dobrave ob Krki, drugo mes-
to je osvojilo Društvo ljubite-
ljev suhomestnatih dobrot Le-
skovec, tretje pa Tia Hribar 
iz Sajevc. Že omenjeni Vide je 
zmagal tudi v kategoriji tla-
čenk, drugo najboljšo med 15 

Osnova je dober domač prašič
KOSTANJEVICA NA KRKI - Na tretji januarski konec tedna oz. v dneh okoli godovanja sv. Antona Puščavni-
ka, imenovanega tudi »prašičkar«, ki je zavetnik kolin, v Kostanjevici na Krki že tradicionalno poteka pra-
znik domačih kolin, na katerem nagradijo najboljše pridelovalce tovrstnih dobrot.

je naredil Ivan Prah iz Veli-
kega Podloga. Prva tri mesta 
med 11 pečenicami je zasedla 
družina Hribar iz Sajevc (Tia, 
Franc in Nevenka). V konku-
renci petih slanih potic je z 
vlečeno potico zmagala Slavi-
ca Kuhar z Malenc.  

Poslanstvo društva je prena-
šanje znanja o pridelavi do-
mačih kolin na mlajše rodo-
ve. »Dober prašič, vzrejen na 
domačem dvorišču, ima neko 
posebno kvaliteto in ljudje, 
ki to razumejo, ga znajo ce-
niti in so pripravljeni za dob-
ro domačo klobaso, krvavi-
co ali salamo plačati nekoliko 

več kot za najcenejše meso v 
trgov skih centrih,« pravi Ko-
vačič. Povezovalka zaključne-
ga večera Melita Skušek ga je 
izzvala z vprašanjem, ali bi bilo 
možno domače koline, tako 
kot si to prizadevajo pridelo-
valci terana, zaščititi. Kovačič 
meni, da bi bilo to možno zlas-
ti pri krvavicah, pripravljenih 
v domačih črevih, ne v uvože-
nih s Kitajske ali južne Ameri-
ke, ki so »obogatene« s črevno 
mastjo, kar jih razlikuje od t. i. 
blood puddinga, kot ga pozna-
jo v nekaterih drugih delih sve-
ta. Posebnost naših kolin pa je 
tudi domača klobasa, narejena 
drugače kot kranjska klobasa. 

»V našem koncu nismo delali 
salam, saj je bilo ljudstvo pre-
revno. Gospodinja je vsak kos 
mesa razporedila, kdaj ga bo 
skuhala: za koljače, kopače in 
trgače v vinogradu, za žanjice 
in kosce itd. Ostalo je le nekaj 
obrezkov, iz katerih so naredi-
li nekaj klobas. Lahko so jih ta-
koj spekli kot pečenice, ko so 
jih malo prekadili, so bile za 

kuhanje, ko so se posušile, pa 
so prišle prav za kakšno hitro 
malico v vinogradu,« pojasnju-
je Kovačič.

Zbrane na prireditvi v prosto-
rih gostilne Žolnir je pozdravil 
tudi župan Ladko Petretič, re-
koč da je kot strasten lovec bolj 
kot domačih kolin vešč izdela-
ve divjačinskih salam. Pripra-
vili so tudi licitacijo teže tla-
čenke.
� Peter�Pavlovič�

Zmagovalci�v�kategorijah,�z�leve:�Slavica�Kuhar,�Tia�Hribar,�
Andreja�Levičar,�Aleš�Unetič�in�Silvo�Vide�(foto:�A.�Hruševar)

V�društvu�menijo,�da�bi�do-
mače�krvavice�lahko�zaščiti-
li�kot�kulinarično�posebnost.

BREŽICE�-�Vinogradniško�društvo�Pišece�je�10.�januarja�gosto-
valo�v�Domu�upokojencev�Brežice,�kjer�je�stanovalcem�predva-
jalo�svoj�film�Pšečka�bratva,�ki�je�luč�sveta�ugledal�februarja�
lani�v�Pišecah.�Stanovalci�doma�so�bili�po�besedah�predsedni-
ka�VD�Pišece�Vinka�Lesinška�več�kot�navdušeni.�Stanovalci�so�
se�ob�ogledu�filma,�katerega�scenaristka�in�režiserka�je�Iva-
na�Zupančič,�film�pa�je�posnel�Davor�Lipej,�spomnili�takratnih�
časov�in�bili�prijetno�presenečeni.�Prisoten�je�bil�tudi�brežiški�
župan�Ivan�Molan,�ki�je�poleg�Lesinška�in�vodje�enote�DU�Bre-
žice�Barbare�Žugič�še�nagovoril�zbrane.�Sicer�pa�so�po�Lesin-
škovih�besedah�do�sedaj�svoj�film�predstavljli�že�v�sedmih�kra-
jih,�ne�samo�v�Posavju.�� R.�R.,�foto:�D.�Lipej

BIZELJSKO - 22. januarja, na god sv. Vincenca, sta Društvo vino-
gradnikov Bizeljsko in Župnija Bizeljsko tradicionalno organizi-
rala blagoslov vinske trte in s tem začetek rezi. Po sveti maši so 
se zbrali pri župnijskem vinogradu, kjer je bizeljski župnik Vla-
do Leskovar opravil blagoslov, nato pa so simbolično obrezali 
nekaj trt. Letošnjo rez so začeli vinska kraljica Bizeljskega Mari-
ja Krivec in dva Vinka, ki sta ta dan godovala. Pred tem so zbra-
nim zapeli člani MoPZ Bizeljsko. Sledila je običajna pogostitev s 
klobasami, ki jih prispevajo vinogradniki, manjkalo ni niti toplih 
napitkov in torta, ki jo vsako leto speče vinogradnica. Vzdušje so 
s svojimi instrumenti ogreli tudi Uroš, Robi in Gregor. Poveza-
nost vinogradnikov z godom sv. Vincenca nakazujejo pregovori: 
'če na Vincenca sonce peče, dobro vince dozori, ki po grlu gladko 
teče, motne dela ti oči; če na Vincenca sonce sije, se dobro vino v 
čaše vlije; če na Vinka sonce sveti, bo dosti rujnega vinca v kleti'. 
Zdaj samo še preostane, da vinogradniki počakajo na primerno 
vreme in se napotijo v vinograde, kjer vinogradnik z rezjo pusti 
svoj podpis na vsaki trti.  L.�Babič/R.�R.

Na Vincenca opravili prvo rez

Zdravica�na�uspešen�začetek�letošnje�rezi�(foto:�L.�Babič)

Ocvirkijada 2017 v Dolenji 
vasi pri Krškem je postregla z 
42 izdelki, kar je deset več kot 
na prvi Ocvirkijadi, ki jih je tok-
rat pripravilo 31 mojstrov to-
vrstne kuharske obrti. Kar de-
vet mojstric, Karlina Arnšek, 
Jožica Sternad, Sonja Bogo-
vič, Zinka Deržanič, Rozi-
ka Cizelj, Mira Damjanovič, 
Marta Starec, Zdenka Gori-
šek in t. i. mati ocvirkijade Ire-
na Stergar, so jedi iz ocvirkov 
pripravljale vsako leto. Prvo 
mesto je po oceni komisije pri-
padlo Knapovski mal'ci, ki so 
jo pripravili člani Turističnega 
društva Senovo, drugo mesto 
je zasedla Ocvirkova torta Eri-
ka Smoleja, tretja pa je bila 
Pogača a lá Melania Marinke 
Volčanšek. 

Stergarjeva je ob podelitvi 
praktičnih spominskih da-
ril nagrajencem, sodelujo-
čim in ostalim zbranim, ki so 

Ocvirkijada presegla samo sebe
DOLENJA VAS – 21. januarja je v dolenjevaškem večnamenskem domu v organizaciji Kulturnega društva 
Žarek potekala tradicionalna prireditev Ocvirkijada, ki je bila tokrat jubilejna, saj so jo organizirali že de-
setič. Najprej na ogled, kasneje pa na pokušino, je bilo 42 izdelkov. 

do zadnjega kotička napolni-
li dvorano, dejala: »Polna sem 
prijetnih vtisov in čudovitih 
spominov. Ko se v mislih spre-
hodim za desetletje v pretek-
lost, mi je prijetno pri srcu. Pa 
ne samo zato, ker smo bili te-
daj deset let mlajši, pač pa tudi 
zato, ker se je takrat za naše 
Kulturno društvo Žarek zače-
la neka nova preizkušnja, kjer 

smo zaorali ledino in pričeli s 
koraki upanja, da smo na pravi 
poti. Danes je to prireditev, ki 
jo lahko umestimo med edin-
stvene etnološke prireditve in 
s svojo prepoznavnostjo prese-
ga meje naše domače Krajevne 
skupnosti Dolenja vas. Posta-
la je večplastna in nudi kuli-
narične užitke, glasbo, petje, 
lepo slovensko besedo, ponu-

di pa celo zvrhano mero sme-
ha ter dobrega razpoloženja, 
pa tudi sproščenega druženja 
in pristnih pogovorov.« 

Dobršna mera vsega se je od-
vila v pestrosti sodelujočih, 
ko so si odrski prostor po-
delili tako domači člani sek-
cij Ljudski pevci Ajda, Ženski 
pevski zbor Prepelice in Lite-
rarna sekcija Sanje, tematski 
skeč pa pripravili v Dramski 
sekciji Veseli oder. Obiskoval-
ce so sprostili še harmonikar 
Jože Sotelšek, skupina Trio 
M in pevci Jarice, s humorni-
mi vložki pa je smejalne gubi-
ce razgibal Primož Razboršek 
kot »Laški vžiguc«. S posebnim 
občutkom je prireditev kot vsa-
ko leto doslej vodil Anton Pe-
trovič ter ob tem podelil dru-
štvu spominsko mapo njegovih 
veznih niti. Besedno spodbudo 
in popotnico za prihodnje Oc-
virkijade so dali še predsedni-
ca domačega društva Mateja 
Jesenšek, predsednik domače 
KS Goran Udovč in župan ob-
čine Krško mag. Miran Stanko, 
s svojo prisotnostjo pa jo je po-
častila tudi krška podžupanja 
Ana Somrak. Zanimivo »pra-
šičkovo« kuliso je narisal slikar 
Stane Fabjančič. 
� Marija�Hrvatin

Večnamenska�dvorana�v�Dolenji�vasi�je�bila�zapolnjena�do�zad-
njega�kotička�in�obiskovalci�so�bili�navdušeni�nad�prireditvijo.�

Prvouvrščena� Knapovska�
mal'ca�TD�Senovo

Drugo�mesto� je�zasedla�Oc-
virkova�torta�Erika�Smoleja.

Tretje�mesto�in�Pogača�a�lá�
Melania�Marinke�Volčanšek�

Izkoristite ugodno do 30 % nižje cene na ultra �rst minute 
ponudbi Jadrana in Mediterana.

V ponudbi tudi eksotika, potovanja, letalske karte, org. izletov 
zaključenih skupin, zimske in prvomajske počitnice.

Novosti na Mediteranu od februarja dalje: 
Karpatos, Santorini, Zakintos, Malta, Sicilija.

NA RELAXU SE ZA VSAKOGAR KAJ NAJDE!

Odprto:  PON – PET:  09:00 – 18:00, SOB:  09:00 – 13:00
Nedelja in prazniki zaprto.

Telefon: 07 / 488 10 82  - 07 / 488 10 83
Dežurna številka 24 ur: 041 997 558

e-pošta: jasmina.zalokar@relax.si; tanja.pavlic@relax.si

Relax turizem d. d., PE Krško na novi lokaciji 
(Qlandia Krško) Cesta krških žrtev 141, Krško

Obiščimo skupaj temperamentno Španijo – Barcelono 
(letalo – bus) odhod 26. 4. 2017, cena po osebi 389,00 €.

Cena vključuje: letalski prevoz (Ljubljana – Girona – Ljubljana); 
prevoz z avtobusom turistične kategorije; 3 x polni penzion; 
vstopnina za ogled galerije Salvadorja Dalija v Figueresu; izlet na 
sveto goro Montserrat (brez vstopnin za notranje oglede); izlet v 
Barcelono (brez vstopnin za notranje oglede); nočni panoramski 
ogled Monte Carla; osnovno nezgodno zavarovanje; organizacija, 
spremljanje in vodenje potovanja v slovenskem jeziku.

www.relax.si
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BREŽICE - Na Zavodu za podjetništvo in turizem Brežice že 
sedmo leto zapored pripravljajo Dneve podjetniških prilož-
nosti. V sklopu brezplačnih predavanj in delavnic, ki bodo po-
tekala skozi cel februar in se nadaljevala v marcu, bodo v Me-

stni hiši Brežice gostili priznane strokovnjake in medijsko 
prepoznavne osebe. Znanje, ki je pomembno za učinkovitej-
ši javni nastop, bo 7. februarja predstavila Saša Einsidler, te-
den dni kasneje bodo prisluhnili strokovnjaku spletnega mar-
ketinga Matiji Zajšku in lokalnemu strokovnjaku za izdelavo 
spletnih strani Sašu Paniću. 21. februarja bodo nadaljevali z 
delavnico o trženju kmetijskih in turističnih ponudnikov, ki 
jo bodo vodile kar tri strokovnjakinje - doc. dr. Tanja Lešnik 
Štuhec, Urška Topolšek Planinšek in Mojca Polak. Zadnje 
srečanje v februarju bo namenjeno predvsem nosilcem do-
polnilnih dejavnosti na kmetiji, predavala pa bosta Damijan 
Vrtin in Slavica Grobelnik. Predavanja so brezplačna, vendar 
je potrebna predhodna prijava. Prijavni obrazec in podroben 
opis predavanj je na spletni strani www.pcbrezice.si, lahko pa 
svoje kontaktne podatke sporočite tudi na: info@pcbrezice.si. 
� Vir:�ZPTM�Brežice,�enota�CPT

Kongres, ki sta ga pripravi-
la oddelek za agronomijo pri 
Biotehniški fakulteti in Stro-
kovno sadjarsko društvo Slo-
venije, je potekal pod naslo-
vom Slovensko sadjarstvo na 
razpotju, saj se bo, kot je v za-

ključku kongresa dejal predse-
dnik Strokovnega sadjarskega 
društva dr. Robert Veberič, si-
cer redni profesor na katedri 
za sadjarstvo, vinogradništvo 
in vrtnarstvo, treba odločiti, 
ali bo slovensko sadjarstvo v 
izjemno kratkem času spo-
sobno odgovoriti na izzive, ki 
so jih postavili drugi evropski 
sadjarji, ali pa bo profesional-
na pridelava sadja šla počasi v 
smeri ljubiteljske in kot takšna 
služila predvsem osebni oskr-
bi s sadjem. Namreč, kot je 

Slovenski sadjarji zaostajajo za 
evropskimi za 20 ton po hektarju
KRŠKO - Kulturni dom Krško je bil 20. in 21. januarja prizorišče 4. slovenskega sadjarskega kongresa, na 
katerem je bilo ustno predstavljenih 42 referatov in 14 posterjev ter zbranih več predstavitev, ki so ponu-
dile ducat zanimivih rešitev in novosti, ki jih je potrebno vključiti v nove tehnološke postopke.

poudaril, so evropski pride-
lovalci jabolk na spremenje-
ne razmere zaradi prepove-
di uvoza nekaterih izdelkov iz 
evropskih držav v Rusijo odgo-
vorili s povečanjem hektarske-
ga donosa, pri čemer v Slove-
niji za najboljšimi sadjarskimi 
pokrajinami zaostajamo za 20 
ton po hektarju. »S spremem-
bo trenutnega pogleda na teh-
nologijo in ob upoštevanju ne-
katerih novosti, predvsem v 
prvih letih po sajenju,« je po-
udaril dr. Veberič, »lahko hitro 
dohitimo evropske prideloval-
ce. Pristop do gnojenja je pot-
rebno popolnoma spremeniti 
zaradi razmer v naravi (vroči-
ne, suše, pozebe), večjo pozor-
nost je treba nameniti gnoje-
nju preko listov.« Na kongresu 
je bilo tudi izpostavljeno, da je 
dobrodošel trend, ki ga je tre-
ba tudi v prihodnje spodbujati, 
da so v porastu nekatere druge 
sadne sorte, hkrati pa si je tre-
ba prizadevati za boljšo kako-
vost in varnost živil ter vklju-
čevati v tehnologije pridelave 
sonaravni vidik pridelave. 

Danes predstavljajo skupne 
površine intenzivnih sadov-
njakov v Sloveniji 4.370 ha in 
so od leta 2013 do danes po-
rasle za 9 %, kot je povedala 
Hermina Oberstar z Direk-
torata za kmetijstvo resornega 

ministrstva. Povečuje se tudi 
obseg ekoloških površin sad-
ja, saj je v ekološko kontrolo 
vključenih že skoraj 1.500 ha 
sadovnjakov. Z mrežami proti 
toči je pokritih že skoraj polo-
vica jablanovih nasadov. Priso-
tne na kongresu je med drugim 
tudi seznanila, da je v že osem 
let izvajajočo shemo brezplač-
nega razdeljevanja dodatnega 
obroka sadja in zelenjave učen-
cem po osnovnih šolah in zavo-
dih vključenih že 90 % osnov-
nih šol, na šolsko leto pa se v 
povprečju razdeli 530 ton sve-
žega sadja. Potem ko je Sektor 
sadja v prvi polovici minulega 
leta na kmetijskem ministrstvu 
potrdil vstop sektorja sadja v 
sektorsko promocijo, se sad-
jarji tudi že intenzivno prip-
ravljajo na vstop v doslej naj-
bolj obsežno shemo kakovosti 
Izbrana kakovost - Slovenija, »s 
katero bodo sadjarji potrošni-
kom dali jasen znak, da je sad-
je v celoti pridelano v Sloveniji 
ter da so proizvodi iz sadja pri-
delani in predelani v Sloveni-
ji«. Poudarila je še, da je zna-
nja na področju sadjarstva v 
Sloveniji veliko, kar se je potr-
dilo tudi preko predstavljenih 
referatov in predlaganih novo-
sti na samem kongresu, žal pa 
so sadjarji manj uspešni pri sa-
mem povezovanju, saj v Slove-
niji še vedno ni priznane orga-

nizacije proizvajalcev po vzoru 
evropskih držav. Na MKGP so 
sicer že konec leta 2014 spreje-
li Pravilnik o priznavanju orga-
nizacij proizvajalcev v sektor-
ju sadja in zelenjave, oljčnega 
olja in namiznih oljk ter hme-
lja, vendar naj bi bila prva pri-
znana šele letos.

Kongresa, ki ga je v uvodu 
prvega dne kot gostitelj odprl 
župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko, se je udeležilo 
130 pridelovalcev in strokov-
njakov iz Slovenije in tujine. 
Poleg mag. Stanka so se otvori-
tvenega dela, ki ga je z nastopi 
popestrilo več instrumental-
no-pevskih zasedb Glasbene 
šole Krško ter Glasbeno-izo-
braževalnega zavoda za vse 
generacije - POPsi, udeležili 
tudi župani ostalih posavskih 
občin ter evropski poslanec 
Franc Bogovič, ki je zbranim 
spregovoril o evropski kmetij-
ski politiki in ukrepih na pod-
ročjih sadjarstva. Sicer pa so 
se udeleženci kongresa med 
dvodnevnim zasedanjem po 
seznanitvi s stanjem in sodob-
nimi trendi v pridelavi temat-
sko posvetili še rodnemu tren-
du sadnih dreves, kakovosti 
sadja, tehnologijam, genskim 
virom ter sortam, namakanju 
in varstvu rastlin. 
 Bojana Mavsar

Robert� Veberič,� predsednik�
slovenskega� sadjarskega�
društva

Začenjajo se že sedmi Dnevi 
podjetniških priložnosti 

Skupina brezposlenih oseb je 
začela v januarju s štirimeseč-
nim usposabljanjem in v tem 
času bodo udeleženke in ude-
leženci pridobili mnoga upo-
rabna ter nova znanja, ki jim 
bodo v pomoč, ko bodo stopi-
li na samostojno podjetniško 
pot ali pa se bodo zaposlili pri 
katerem izmed novih deloda-
jalcev. 

Predstavljene podjetniške ide-
je so bile različne, vse pa bi se 
med seboj lahko prepletale in 
dopolnjevale. Nuška Golobič 
načrtuje preureditev gospo-
darskega poslopja in družin-
ske hiše v prenočišča. Damja-
na Knez Lazar bi dopolnilno 
dejavnost na kmetiji poveza-
la s šotorenjem in razvijanjem 
apiturizma. Janja Udir se želi 
ukvarjati z oskrbo starejših 
oseb na domu, da bi lahko le-ti 
čim dlje bivali v okolju, ki jim 
je domače. Danijel Milič na-
merava ustanoviti košarkar-
ski klub, v katerega bi se poleg 
otrok, mladine in članov lahko 
vključile tudi gibalno ovirane 
osebe. Nina Kavšek je predsta-
vila kar dve poslovni ideji - 

Različnost idej bogati in povezuje
RADEČE - V razstavnem prostoru Doma kulture Radeče je 25. januarja lastne poslovne ideje predstavilo se-
dem od desetih udeležencev 5. skupine projekta Podjetno v svet podjetništva.

prva je komisijska prodajalna, 
v kateri bi bilo naprodaj kako-
vostno blago po ugodni ceni, 
druga je ureditev zabaviščne-
ga in učnega parka na družin-
skem posestvu. Katja Čeč želi 
uresničiti idejo na področju 
kulturnega in turističnega vo-
denja ter prevajanja iz sloven-

ščine v angleščino in obratno. 
Nejc Zupan namerava odpre-
ti računalniški servis, ki bi bil 
na voljo, če bi bilo potrebno, 
24 ur. Svojo poslovno prilož-
nost bodo razvijali tudi zara-
di bolezni na predstavitvi od-
sotni trije udeleženci - Robert 
Košir v gozdni dejavnosti, Pa-

tricia Prešiček v pranoterapi-
ji in Bogdan Rozman v zavaro-
valnem zastopanju.

Predstavitve podjetniških idej 
so spremljali poleg nekaterih 
udeležencev preteklih uspo-
sabljanj tudi župan Tomaž 
Režun, direktorica radeške 
občinske uprave in zunanja 
mentorica Brigita Stopar ter 
z RRA Posavje vodja službe za 
projetno sodelovanje Nataša 
Šterban Bezjak, mag. Nata-
ša Šerbec kot notranja men-
torica in direktor regional-
ne razvojne agencije Martin 
Bratanič. Slednji je med dru-
gim dejal: »Vse ideje so zani-
mive, vse so izvedljive. Pojdite 
po svoji poti.« 

Program spodbujanja konku-
renčnosti in ukrepov razvoj-
ne podpore za območje občin 
Hrastnik, Radeče in Trbovlje v 
obdobju 2013–2020 tudi v le-
tošnjem letu za občino Radeče 
izvaja RRA Posavje, financira 
pa Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. 

� S.�Radi,�foto:�U.�Renko

Prve�štiri�mesece�se�bo�v�Radečah�usposabljala�za�samostoj-
no�podjetniško�pot�nova�skupina�brezposelnih�oseb.

DOLNJE BREZOVO, PARIZ - Med 21. in 23. januarjem je v 
francoski prestolnici potekal sejem, na katerem se je kot 
proizvajalec materialov za spodnje perilo predstavilo tudi 
podjetje Inplet pletiva d. o. o. z Dolnjega Brezovega, ki se do-
godka sicer udeležuje od leta 1999.

»Sejem ’Interfiliere’ je najpomembnejši dogodek za proizvajal-
ce materialov za perilo. V nasprotju z zadnjimi leti je bilo tokrat 
čutiti več optimizma tako med razstavljavci kot tudi med obisko-
valci. Čutiti je bilo, da po mnogih letih neprestanega zmanjševa-
nja tudi za evropsko tekstilno industrijo prihajajo boljši časi, saj 
se razkorak med konkurenčnostjo domačih proizvodov v pri-
merjavi s cenejšo konkurenco z Daljnjega vzhoda zmanjšuje. In-
pletov razstavni prostor je bil izjemno dobro obiskan praktično 
ves čas sejma s strani obstoječih ter tudi novih potencialnih kup-
cev,« je opisala dogajanje na pariškem sejmu direktorica podje-
tja Helena Zidarič in nadaljevala, da na tujih trgih ustvarijo že 
več kot 90 odstotkov prodaje, največji kupci pa so uveljavljene 
blagovne znamke finega ženskega perila v Evropi in v svetu. In 
čeprav je konkurenca izjemno velika, je v preteklem letu proda-
ja zrasla za več kot 10 odstotkov in podoben trend naj bi se na-
daljeval tudi letos. 
»Inplet letos vstopa v 35-letnico delovanja in v zadnjih letih je 
praktično prišlo do kompletne menjave generacije med delavci 
v proizvodnji in strokovnim kadrom. Glede na to, da praktično ni 
več nobene srednje tekstilne šole, zanimanje za tekstilne pokli-
ce pa je zaradi ekonomskih razlogov nizko, je usposabljanje no-
vih delavcev zelo velik izziv in dodatna obremenitev strokovne-
ga kadra,« ocenjuje stanje v tekstilni industriji Zidaričeva.  S. R. 

Inplet na svetovnem trgu 

www.PosavskiObzornik.si

POSAVJE - Ministrstvo za okolje in prostor je 19. januarja objavilo 
seznam dimnikarskih družb, ki so pridobila dovoljenja za opra-
vljanje dimnikarskih storitev in dimnikarjev z licenco. Iz tega se-
znama, ki se bo sproti dopolnjeval, lahko uporabniki dimnikar-
skih storitev najkasneje do 30. junija 2017 izberejo dimnikarsko 
družbo za opravljanje storitev na njihovi kurilni napravi, za ob-
dobje najmanj 12 mesecev. Z območja Posavja so na seznamu šti-
ri dimnikarske družbe: poleg dosedanjega koncesionarja, družbe 
Snedim d.o.o. iz Sevnice, še Dimko, Simon Kolman s.p. z Metne-
ga Vrha, Dimnikarske storitve Bojan Blažič s.p. iz Sevnice in Di-
mnikarstvo Martin Turk s.p. iz Prešne Loke. V primeru, če upo-
rabnik ne izbere dimnikarske družbe do omenjenega datuma, 
se šteje, da je izbral izvajalca, ki je dimnikarsko službo na njego-
vem območju izvajal na dan 31. 12. 2016, pod pogojem, da je ta 
izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih stori-
tev. Uporabnik je dolžan zagotoviti opravljanje potrebnih stori-
tev za oskrbovanje lastne kurilne naprave.  P. P.

Objavili seznam dimnikarjev
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Nepremičninski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarova-
nja, d.o.o., ima v svoji ponudbi 
288 oskrbovanih najemnih sta-
novanj v 14 krajih po Sloveniji 
(Celje, Koper, Kranj, Krško, Lju-
bljana – Brdo, Litija, Ljutomer, 
Logatec, Maribor, Murska Sobo-
ta, Nova Gorica, Trebnje, Trzin 
in Škofljica). Prvi objekt z oskr-
bovanimi stanovanji je bil zgra-
jen leta 2001 ob domu starejših 
v Logatcu. 

V zaključku gradnje je objekt 
z 12 oskrbovanimi najemni-
mi stanovanji ob Domu upo-
kojencev Brežice. Stanovanja 
velikosti 48-62 m2 bodo imela 
predprostor, kuhinjo z dnevno 
sobo, spalnico, kopalnico, bal-
kon in shrambo. Opremljeni 
bosta kuhinja (leseni del, hla-
dilnik z zamrzovalnikom, elek-
trična kuhalna plošča) in kopal-
nica (arhitekturno prilagojena, 
s prho in držali). V pritličju bo 
skupni prostor za druženje sta-
novalcev. Pred objektom bo 14 
parkirnih mest, od katerih bos-
ta 2 za invalide. 

Razpis za najem bo objavljen 
predvidoma v začetku aprila 
2017, stanovanja bodo vseljiva 
predvidoma v začetku junija. V 
času razpisa bo izveden infor-

mativni dan z ogledi stanovanj. 
Tako se boste lahko lažje odloči-
li za najem. Vabimo vas, da spo-
ročite svoje podatke in ob izidu 
razpisa vas bodo obvestili.

Oskrbovana stanovanja v BREŽICAH 
vseljiva v začetku junija

Nepremičninski sklad pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja d.o.o., 
Mala ulica 5, Ljubljana, 01 300 88 11, 
info@ns-piz.si, www.ns-piz.si

Oskrbovana stanovanja so ar-
hitekturno prilagojena za bi-
vanje starejših (dvigalo, širo-
ki prehodi, držala, prilagojena 
kopalnica …), najemniki lahko 
koristijo storitve oskrbnika, na 
voljo je klic v sili. Namenjena 
so starejšim od 65 let, ki jim 
zdravstvene razmere dopuš-
čajo samostojno bivanje. Na-
jemno razmerje se sklene za 
nedoločen čas.

PRODAJA NEPREMIČNINE 
NA SENOVEM

Na eni najboljših lokacij na Senovem prodamo 
poslovno stavbo, neto površine 195 m2, energetska 
izkaznica veljavna do marca 2025. Stavba je 
umeščena na parceli 457/6, k. o. Dovško, v 
velikosti 1.616 m2, zgradba je adaptirana leta 
2003, je pravokotne oblike in pritlična. 

Poslovna stavba je primerna za različne storitvene 
dejavnosti, v njej razporejenih pet ločenih 
pisarniških prostorov, priročna kuhinja, prostor 
za arhiv, sanitarni prostor ter vhodna avla z 
vetrolovom. Vsi prostori so popolnoma opremljeni, 
ogrevanje z zemeljskim plinom. Zgradba je odlično 
vzdrževana in funkcionalna. Možna preureditev 
prostorov v stanovanjske namene.

Nepremičnina se nahaja v mirni in urejeni soseski, 
v bližini šole, Zdravstvenega doma, banke in 
pošte. Okolica zgradbe je hortikulturno urejena 
in vzdrževana, dostopnost zagotovljena z odlično 
lego, na severnem delu objekta je šest parkirnih 
mest.

Več informacij lahko pridobite na telefonski številki 
07 48 17 235.

Kot je omenil Aleksander Zu-
pančič, so v lanskem letu za-
čeli izvajati dve novi dejavno-
sti, in sicer vzdrževanje javnih 
površin in zelenic ter obdela-
vo mešanih komunalnih od-
padkov, prav tako so jim v 
upravljanje zaupali dva nova 
vodovodna sistema (Arno-
vo selo in Bizeljsko). Poudaril 

je, da so že tretje leto zapored 
znižali cene komunalnih sto-
ritev in v sodelovanju z upo-
rabniki privarčevali prek pol 
milijona evrov, kar mesečno 
za štiričlansko družino pome-
ni za skoraj sedem evrov niž-
jo položnico. »Leta 2011 smo 
v občini zbrali 5731 ton me-
šanih komunalnih odpadkov. 
Z aktivnim ozaveščanjem smo 
dosegli, da je bilo leta 2016 ta-

Ustanovili bodo novi podjetji
BREŽICE - Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je na zadnji januarski dan v Mestni hiši Brežice pripravi-
la novinarsko konferenco, na kateri je direktor Aleksander Zupančič spregovoril o lanskih dosežkih in le-
tošnjih načrtih podjetja. Poudaril je, da so s pravilnim ločevanjem in novim načinom obdelave privarčeva-
li več kot 517.000 evrov.

kih odpadkov za 2300 ton oz. 
45 % manj. Temu je botrovala 
tudi nova organizacija obdela-
ve odpadkov, saj je v pretek-
losti le-to izvajal CeROD, od 
lani pa je to v domeni Komu-
nale Brežice oz. izvajalca, iz-
branega na javnem naročilu. 
Samo ta sprememba nam je 
prihranila 164.000 evrov,« po-
jasnjuje Zupančič. Na podro-
čju ozaveščanja so tudi lani 
izvedli prek 30 družbeno od-
govornih projektov, med ka-
terimi po njegovih besedah 
velja izpostaviti projekte Pri-
nesi - odnesi, v okviru katere-
ga se je zamenjalo že več kot 
15.000 uporabnih stvari; Oh-
ranimo čisto okolje, ki ga izva-
jajo v vrtcih, osnovnih in sre-
dnjih šolah, vanj pa je bilo v 
lanskem šolskem letu vklju-
čenih čez 3000 otrok; ter nov 
projekt Plastična vrečka si ne 
zasluži všečka, s katerim želi-
jo zmanjšati količine odpadne 
plastične embalaže. Zupančič 
je ob tem dodal zanimivost, 
da ena od desetih vrečk, ki jih 
ljudje nabavimo, konča na od-
lagališčih, kar devet pa v nara-
vi. Vsak Slovenec v povprečju 
uporabi med 150 in 300 pla-
stičnih vrečk na leto, na rav-
ni Slovenije pa to pomeni prib-
ližno 300 milijonov, od tega jih 

v naravi konča kar 270 milijo-
nov, njihova razgradnja pa po-
teka več stoletij.

VES ČAS SE PRIMERJAJO 
Z GOSPODARSTVOM

Direktor brežiške komunale je 
še povedal, da se njihovo pod-
jetje ves čas primerja z gospo-
darstvom, zato so se odločili, 
da bodo sodelovali v nacio-
nalni raziskavi organizacijske 
energije, ki je pokazala, da so-
dijo v sam vrh slovenskega go-
spodarstva in njihove panoge 
glede zavzetosti, zadovoljstva 
in produktivnosti zaposlenih. 
»Ko smo si pred štirimi leti 
zastavili, da bo komunala ino-
vativna, se je marsikdo smejal 
in spraševal, kako je lahko ko-
munala inovativna, saj ničesar 
ne proizvaja. Dokazali smo, da 
smo lahko na področju ozave-
ščanja in informiranja uporab-
nikov zelo inovativni in dose-
žemo odlične rezultate.« 

Komunala sicer zaposluje 87 
ljudi in letno daje možnost več 
kot 20 udeležencem javnih del 
ter drugih programov zavoda, 
študentom in dijakom. Komu-
nala bo letos ustanovila dve 
novi podjetji. Podjetje na trgu 
bo skrbelo za razvoj podpor-

nih storitev, povezanih z GJS 
ter pomembnih za razvoj in 
krepitev gospodarstva v obči-
ni. Na ta način bodo zagotovi-
li še večjo transparentnost po-
slovanja, izboljšali izkoristek 
lastnih potencialov, omogoči-
li nova delovna mesta ter skr-
beli za povezovanje lokalnih 
podjetnikov in pridobivanje 
poslov tudi zunaj meja občine. 
»Želimo, da komunala ostane 
komunalna ter da se njeno 
vodstvo in strokovne službe 
ukvarjajo izključno z razvojem 
teh komunalnih storitev, ki so 
zelo zahtevne. Zato se nam 
zdi nujno, da za njihovo izva-
janje ustanovimo in zadolžimo 
pravno osebo, tj. novo, ločeno 
podjetje,« je pokomentiral Zu-
pančič. Drugo, socialno podje-
tje bo razvijalo projekte s so-
cialno noto, pri čemer bo ena 
izmed glavnih aktivnosti skrb 
za ozaveščanje občanov o po-
menu ohranjanja in varovanja 
narave. Zaposleni na komunali 
so tudi ponosni na lani prejeto 
bronasto priznanje na podeli-
tvi za najboljše inovacije Po-
savja 2016, nagrado Press ter 
priznanje za strateško celovi-
tost in družbeno odgovornost 
Horus 2016.

� Rok�Retelj

Aleksander�Zupančič
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Vrhunsko opremljeni laboratoriji za študente 
Fakultete za energetiko

Študij na Fakulteti za energetiko, edini tovrstni fakulteti v 
Sloveniji, je v osmih letih izvajanja študijskih programov 
uspešno zaključilo že 123 študentov visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Energetika, 74 študentov 
univerzitetnega študijskega programa Energetika, 87 
študentov magistrskega študijskega programa Energetika ter 
en študent doktorskega študijskega programa Energetika.
V letu 2016 je Fakulteta za energetiko obeležila pomemben 
mejnik, saj je študij na fakulteti zaključil prvi doktorski študent, ki je uspešno zagovarjal doktorsko 
disertacijo z naslovom »Termodinamična minimizacija generiranja entropije odjemne parne 
kondenzacijske turbine v toplarnah in predlogi izboljšav v procesu« in je bil promoviran na Univerzi 
v Mariboru dne 23. 6. 2016.
Prav za izvajanje kvalitetnega znanstvenoraziskovalnega dela na področju energetike je ključna 
ustrezna infrastruktura, ki študentom na podiplomskih študijskih programih omogoča izvajanje 
raziskav z uporabo najsodobnejših tehnologij. 
Laboratorijska infrastruktura Fakultete za energetiko je v Krškem skoncentrirana na Inštitutu za 
energetiko, ki je lociran v Poslovni coni Vrbina, v neposredni bližini Nuklearne elektrarne Krško ter 
družbe GEN energija, kjer fakulteta razpolaga z vrhunsko opremo s področja energetike.

Priključi se tudi ti!

Informativni dnevi:
w
w
w
.f
e.
u
m
.s
i

krško - velenje

petek, 10. februar 2017,
ob 10.00 in 15.00

prostori Inštituta za energetiko,
Vrbina 18, Krško

sobota, 11. februar 2017,
ob 10.00

Da bi na obdobje najstništva 
pogledali z zornih kotov tako 
otrok kot tudi staršev, smo se 
pogovarjali s šolskima psiho-
loginjama, ki sta obenem po-
delili tudi nekaj koristnih nas-
vetov, kako naj se starši, ki 
imajo doma najstnike, obna-
šajo in odzovejo na dejanja in 
mišljenja svojih otrok, ter tudi, 
kako ni priporočljivo odreagi-
rati. Dr. Gordana Rostohar 
službo svetovalne delavke na 
Gimnaziji Brežice opravlja že 

23. leto, zadnjih nekaj mese-
cev pa predava tudi na Peda-
goški fakulteti. Kot našteva, so 
znaki najstništva različni, od 
nihanj razpoloženja, težjega 

Starši se morajo zavedati, 
da niso najstnikovi prijatelji
Puberteta, adolescenca, najstništvo - to so življenjska obdobja in pojmi, s katerimi se sreča vsak človek. V tem času se zgodi veliko fizičnih in psihičnih sprememb 
pri vsakem posamezniku. Mladostnikom te spremembe ponavadi niso ravno najbolj všeč, kar se izraža v težavah z okolico in samim sabo. Najstništvo je tako za 
starše kot za njihove otroke, ki se čez noč prelevijo v neukrotljiva in neubogljiva bitja, naporno obdobje, polno izzivov in preizkusov, ne le potrpežljivosti, ampak 
predvsem medsebojnega zaupanja.

usmerjanja pozornosti, spre-
minjanja interesov, posplo-
ševanja stvari do tega, da so 
najstnikom prijatelji veliko 
pomembnejši od staršev. »Ko 
govorimo o puberteti, mislimo 
na telesni razvoj in hormone, 
mladostništvo oz. adolescenca 
pa je širši pojem, ki razlaga, kaj 
se dogaja na psihičnem nivo-
ju posameznika, kaj mora raz-
čistiti sam pri sebi, da si naj-
de svoje mesto v družbi itd.,« 
pove Rostoharjeva. Slednja se 
na brežiški gimnaziji na eni 
strani srečuje z učnimi težava-
mi dijakov, ki nimajo osvoje-
nih uspešnih strategij učenja, 
na drugi pa z njihovimi različ-
nimi težavami, med katerimi 
izstopajo doživljanje sebe in 
drugih, identitetne težave, tes-
noba v povezavi z uspešnostjo 
v šoli, perfekcionizem, konflik-
tni odnosi v družini, v zadnjih 
letih je tudi kar veliko depre-
sivnih stanj, kar je predvsem 
posledica družbene krize, 
brezposelnosti ter poročanja 
medijev večinoma o negativ-
nih stvareh, pojasnjuje Rosto-
harjeva in dodaja, da obstajajo 
tudi posamezniki, ki jim je všeč 
isti spol in se zaradi tega obr-

nejo nanjo. »V današnjem času 
je veliko več hudih stisk, mla-
dostniških motenj, ki se jih tež-
ko kam uvrsti, v primeru stiske 
se razlogi iščejo izven sebe, 
mladostniki hodijo po pomoč 
tudi v druge ustanove oz. si po-
magajo z drugimi alternativni-
mi metodami, vendar jih oseb-
no večinoma ne podpiram, saj 
vsi terapevti niso usposobljeni 
za vse,« razlaga.

NAJSTNIK NAJ SE NAUČI 
ODREKANJA

Največ problemov z najstni-
ki imajo seveda starši, ki, kot 
pravi Rostoharjeva, večkrat 
pozabijo, da so dolžni otroku 
postavljati določene zahteve, 
in se morajo zavedati, da niso 
njegovi prijatelji. »Ob postav-
ljanju zahtev se otroci upirajo, 
kar je povsem normalno, saj se 
mladostnik ne počuti varnega, 
če nima meje. Starši si večkrat 
tudi ne upajo in nočejo vide-
ti določenih stvari, kajti če ne 
vidiš, ti tudi ni treba ukrepa-
ti. Zdi se mi, da starši na nekih 
področjih mnogo preveč do-
puščajo oz. na vso stvar gleda-
jo črno-belo, češ, če bom pos-

tavil zahtevo, bom že izvajal 
nasilje, kar seveda ni res, saj 
je postaviti zahtevo in jo zra-
ven dobro argumentirati da-
leč od nasilja,« poudarja. Po 
njenih besedah je pomembno, 
da starši razumejo, zakaj se ot-
rok določenim stvarem upira, 
in stvari znajo razmejiti. »Star-
ši naj imajo v mislih, kaj je za 
otroka pomembno. Lahko mu 
tudi odvzamejo stvari, ki so 
zanj prijetne, s ciljem, da se 
bo naučil odrekanja,« svetuje. 

Po besedah svetovalne delavke 
na OŠ Cerklje ob Krki Andre-
je Ninković so danes starši 
preveč obremenjeni in nima-
jo prave kontrole nad najstni-

ki, ki so posledično v svojem 
svetu preveč sami. Zato je tre-
ba kot starš svojega otroka po-
zorno spremljati in se o njego-
vih težavah tudi pogovarjati. 

DRUŽABNA OMREŽJA 
SPREMENILA NAJSTNIKE 

Najstnike in njihovo druženje 
so v zadnjih letih spremenila 
družabna omrežja. Rostohar-
jeva pravi, da je med mlado-
stniki veliko virtualnih prija-
teljstev in manj pristnih, kot 
smo jih poznali prej. »Ven-
dar vseeno ne bi posploševala 
tega, saj obstajajo tudi taki, ki 
sploh niso na teh omrežjih, in 
tisti, ki jih zelo dobro kontroli-
rajo in zelo koristno uporablja-
jo. Glede tega lahko rečem, da 
imamo še dokaj zdravo popu-
lacijo,« dodaja, a hkrati pove, 
da število takih, ki postaja-
jo odvisni od teh omrežij, na-
rašča, kar je zaskrbljujoče. 
Kot navajata obe sogovorni-
ci, mladostniki priznavajo, da 
imajo med učenjem ponava-
di pri sebi mobitel in računal-
nik z odprtimi vsemi možnimi 
stranmi, kar seveda bistveno 
zmanjšuje koncentracijo in 

učinek učenja. Zato Rostohar-
jeva svetuje, da je priporočlji-
vo najstnike pred temi stvarmi 
večkrat posvariti. Ninkovićeva 
glede telefonov pravi, da imajo 
na šoli prepoved njihove upo-
rabe, učenci jih morajo imeti v 
času pouka v omaricah. Mlaj-
ši učenci se tega držijo, starejši 
pa ne vedno. (Ne)uporaba te-
lefonov je zato na svetu star-
šev vedno stvar debate. »Odvi-
snost od elektronskih naprav 
ima lahko enake ali celo še huj-
še posledice kot kokain,« iz-
postavlja.

SPLETNO NASILJE NAJBOLJ 
V PORASTU

Kot pravi Ninkovićeva, ki na 
cerkljanski šoli dela več kot 
17 let, so bili v preteklosti 
glavni problemi med najstni-
ki alkohol, cigarete in droge, 
v zadnjih letih pa je tega veli-
ko manj, saj je v ospredje pri-
šel posameznik in njegov psi-
hosocialni razvoj. Kot opaža 
predvsem pri osnovnošolcih, 
je najbolj v porastu komuni-
kacija preko spletnih medijev 
in posledično spletno nasilje, 
pojavljajo se tudi motnje pre-

Dr.�Gordana�Rostohar Andreja�Ninković
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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!

Lucija Župevc, Gimnazija Brežice: Infor-
mativnih dni na fakultetah se bom z vese-
ljem udeležila. Najprej si bom ogledala izbra-
no, torej elektrotehnično fakulteto v Ljubljani, 
pozneje pa še kakšne druge. S prijateljicami 
temu pravimo 'bolj za hec', vendar nikoli ne 
veš, kaj te bo pritegnilo. Menim, da je največ-

ji pomen informativnega dne prvi stik s profesorji in bodoči-
mi 'sotrpini' ..., skratka, da začutiš ta duh 'faksa'. Seveda pa 
dodatnih informacij o šolanju, izmenjavah in podobnem ni-
koli ni premalo.

Nina Kukovičič, ŠC Krško-Sevnica: Informa-
tivnih dni se bom udeležila v Ljubljani na Fa-
kulteti za farmacijo ter Fakulteti za kemijo in 
kemijsko tehnologijo. Zame bodo imeli precej 
pomembno vlogo, saj se bom na podlagi vide-
nega in slišanega odločila, katera smer je pra-
va zame in na kateri fakulteti bom nadaljeva-

la šolanje. Pričakujem, da nas bodo na fakultetah informirali o 
vseh pomembnih informacijah glede študija in predstavili na-
čin dela na fakulteti.

V novo leto z novim znanjem 
in Ljudsko univerzo Krško

Nova znanja nam odpirajo vrata do novih spoznanj, prijateljstev in doživetij. 
Izkoristite priložnost brezplačnega izobraževanja in svetovanja za zaposlene v projektu "Pridobi-
vanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019". 

RAČUNALNIŠKI IN DRUGI TEČAJI (50 UR):

• Začetni – Računalniška pismenost za odrasle 
Uporaba računalnika za začetnike.

• Nadaljevalni – Računalniška in digitalna pismenost 
Nadgradnja osnovnega računalniškega znanja.

• Jaz, računalnik in denar 
Excel, spletno nakupovanje in plačevanje.

• Excel – znanje za večjo uspešnost 
Vse o uporabi in delu z Excelom.

• Poveži se preko spleta 
Internet, socialna omrežja in sodobne informacijsko 
komunikacijske naprave. 

• Spoznavam slovenščino in Slovenijo 
Učenje slovenskega jezika, kulture in navad.

• Učinkovita komunikacija na delovnem mestu 
Veščine uspešnega komuniciranja, reševanje konflik-
tov, medkulturna komunikacija in timsko delo.

• Moje osebne finance 
Ravnanje z denarjem, Excel, priprava finančnega pla-
na, investiranje, varčevanje in povečanje prihodkov.

• Na prvem mestu – Zdravje 
Ohranjanje zdravja, gibanje, prehrana, soočanje s 
stresom in prva pomoč. 

Vabimo vas, da izberete program in nas pokličete na telefonski številki 48 81 171, 48 81 170 
ali nam pišete na naslov ana.krampersek@lukrsko.si.

Več o projektu in programih: www.lukrsko.si

Obiščite nas na Facebook strani www.facebook.com/lukrsko

Tomaž Teropšič, 
udeleženec računalniškega tečaja Excel

"Obiskoval sem tečaj Excel. Z organi-
zacijo tečaja sem bil zelo zadovoljen, 
prav tako s predavanji, ki so bila kva-
litetna. Pridobil sem nova znanja, ki 
jih bom koristno uporabil pri svojem 
delu. Tečaje Ljudske univerze Krško 
bom priporočil sodelavcem, prijate-
ljem in znancem. Glede na dobre do-
sedanje izkušnje sem se že prijavil v 
nove programe."

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

hranjevanja, težave s samopo-
dobo (oboje predvsem pri de-
kletih), kako se znajti v skupini 
- prihaja do izločanja, psihič-
nega nasilja, nestrpnosti -, ne-
upoštevanje pravil. Najstniki 
so toliko na spletnih omrežjih, 
da si danes veliko več drzne-
jo v komunikaciji kot včasih, 
povsod imajo možnost ko-
mentiranja, nihče jih ne opo-
zarja, da nekaj ni v redu. Nima-
jo ločnice med virtualnostjo 
in realnostjo, tako da izraža-
nje na spletu prenesejo v real-
no življenje. Interakcija z osta-
limi jim ni pomembna, ker se 
v svojem svetu povsem dobro 
počutijo. In to vpliva na njiho-
vo socialno pozicijo v okolju: 
»Največji problem je, da se na-
silje normalizira. Vidimo ga v 
vseh sferah, tudi med odrasli-
mi. Še vedno namreč starši re-
čejo otroku: 'Udari ga nazaj.'«

Rostoharjeva še poudarja, da 
mora mladostnik za svoje de-
janje čutiti določene posledice. 
»Kazen naj bo primerna temu, 
kar je naredil, absolutno pa 
sem proti fizičnemu kaznova-
nju,« pravi in dodaja, da ni nič 
narobe, če starši otroku za do-
ločen čas vzamejo nekaj, kar 
ima rad, ali mu npr. prepovejo 
obisk zabave za prijateljev roj-
stni dan. »Pomembno je argu-
mentiranje stvari, med starši 
in otroki ne sme biti enosmer-
ne komunikacije, tudi otrokom 
je treba omogočiti, da izrazijo 
svoje mnenje,« še pove. Kaz-
ni so tako kot nagrade nujno 
potrebne, morajo biti realne in 
učinkovite, pa pravi Ninkoviće-

va in dodaja, da je trimesečna 
prepoved računalnika otroku, 
ker je nekoga udaril v šoli, zelo 
neučinkovita kazen. Opaža, da 
so kazni bodisi preblage bodi-
si starši pri njih niso dosledni. 
Starši pokažejo pasivnost in 
se ne udeležujejo predavanj o 
vzgojnih temah, pridejo samo 
tisti, ki to že obvladajo. 

SPONTANA REAKCIJA 
STARŠEV PRIVEDE DO 
NEPOVEZANOSTI Z OTROKI

Priznana strokovnjaka na po-
dročju ukvarjanja z najstni-

ki sta dr. Albert in Leonida 
Mrgole, ki sta v svoji knjižni 
uspešnici Izštekani najstniki 
in starši, ki štekajo zbrala ob-
sežno zalogo vsakdanjih ži-
vljenjskih zgodb s konkretni-
mi primeri in ustvarjalnimi 
namigi za funkcionalno od-
zivnost v domala vseh mogo-
čih vzgojnih položajih. Kot po-
udarjata, se starši v odnosu z 
odraščajočimi najstniki odzi-
vajo spontano, kar največkrat 
privede do izklopa poveza-
nosti in posledično do izgube 
vzgojnega vpliva. Spremem-

ba v zavedanju odrasle vloge 
odpira dostop do moči vpliva-
nja s sodelovanjem in poveza-
nostjo. Zavedanje pomena od-
zivnosti staršem omogoča, da 
zagotovijo temelje zdravemu 
odraščanju na vseh področjih 
otrokovih razvojnih potreb. 
Zakonca Mrgole izpostavlja-
ta zdrav odziv staršev, ki do-
voli, da otrok dela napake, in 
uči, da se da le-te popraviti. Ot-
rok mora imeti pri starših var-
no pristanišče. Hkrati navaja-
ta pretirane odzive staršev, kot 
so ignoranca, vsiljivost, odkri-
ta prepoved - zaradi česar se 
zgodi tudi odkrit upor -, kra-
ja otrokovih čustev, prevzema-
nje lastništva otrokovih dosež-
kov. Eden od principov zdrave 
odzivnosti je ta, da starši zna-
jo poslušati svoje otroke in se 
znajo postaviti v njihove čevlje. 
»Ko ste besni in se vam v gla-
vi vrtijo razni filmi, pojdite k 
prijateljici, v kino, na sprehod, 
stranišče, kamor koli, samo 
stran od svojega najstnika, saj 
mu boste v nasprotnem prime-
ru povzročili še večjo škodo,« 
še pravita.

O nasvetih staršem, kako naj 
ravnajo s svojimi najstniški-
mi otroki, bi lahko napisali og-
romno, za kar bo priložnost 
mogoče še kdaj drugič. Naj-
stniki in vsi njihovi problemi 
bodo obstajali tudi v priho-
dnosti, starši si bodo zaradi 

njih še naprej beli-
li glavo. Naj konča-
mo z mislijo Leoni-
de Mrgole, ki naj bo 
v poduk vsem star-
šem: »Mogoče ima-
mo občutek, da nima-
mo nobene moči, da 
bi spreminjali svet. 
Jaz pa verjamem, da 
smo prav mi tisti, ki 
lahko spremenimo 
svet na bolje s tem, da 

najprej začnemo pri sebi in v 
naših družinah, ki so osnovne 
celice, iz katerih raste družba.«

� Rok�Retelj

Dr.�Albert�in�Leonida�Mrgole� 
(vir:�www.vezal.si)
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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

DIJAŠKI ŠTUDENTSKI DOM
Tel.: 07 39 34 712, Fax: 07 39 34 710, 

www.dom.grm-nm.si

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA 
GRM NOVO MESTO 

vabi k vpisu tudi absolvente višjih strokovnih šol

GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
www.grm-nm.si

VABLJENI NA INFORMATIVNE DNEVE IN K VPISU.

V Šolskem centru Krško-Sev-
nica za šolsko leto 2017/18 
razpisujejo en oddelek pro-
grama tehniška gimnazija v 
enoti Gimnazija Krško. V eno-
ti Srednja poklicna in strokov-
na šola Krško načrtujejo po dva 
oddelka programov strojni teh-
nik in elektrotehnik ter en od-
delek programa tehnik raču-
nalništva na ravni srednjega 
strokovnega izobraževanja, po 
en oddelek programov elektri-
kar, avtoserviser, oblikovalec 
kovin-orodjar in kot novost 
strojni mehanik na ravni sre-
dnjega poklicnega izobraževa-
nja, po en oddelek programov 
strojni tehnik in elektrotehnik 
na ravni poklicno-tehniškega 
izobraževanja ter en oddelek 
programa pomočnik v tehno-
loških procesih na ravni nižje-
ga poklicnega izobraževanja. V 
enoti Srednja šola Sevnica va-
bijo k vpisu v po en oddelek 
programov frizer in mizar. 

Gimnazija Brežice tudi v nas-
lednjem šolskem letu razpisu-
je štiri oddelke programa gim-
nazija (112 vpisnih mest). Že 
nekaj let se zavzemajo za raz-
pis športnega oddelka, vendar 

Novost le program v krški šoli,
zdravstvena nega zavrnjena
POSAVJE - Naslednji konec tedna, 10. in 11. februarja, bodo na srednjih šolah in fakultetah pripravili vsa-
koletne informativne dneve, na katerih bodo bodočim dijakom in študentom predstavili izobraževalne 
programe. Preverili smo, katere programe razpisujejo posavske srednje šole in fakultete.

so tudi letos s strani pristoj-
nega ministrstva prejeli nega-
tiven odgovor, zaradi česar so 
malo žalostni, saj Posavje kot 
edina regija v Sloveniji nima 
športne gimnazije. Bodo pa, 
če bo seveda dovolj zanimanja 
bodočih dijakov, aktivnih na 
športnem področju, v okviru 
gimnazijskega programa obli-
kovali poseben oddelek s pou-
darjenimi športnimi vsebina-
mi. Pričakujejo večji vpis kot 
lani, že sedaj pa je jasno, da 
omejitve vpisa ne bo. 

V Ekonomski in trgovski 
šoli Brežice v šolskem letu 
2017/18 razpisujejo po en 
oddelek programov ekonom-
ski tehnik in predšolska vzgoja 
na ravni srednjega strokovne-
ga izobraževanja, en oddelek 
programa trgovec na ravni 
srednjega poklicnega izobra-

ževanja in en oddelek progra-
ma ekonomski tehnik na ravni 
poklicno-tehniškega izobraže-
vanja. V sklopu izobraževanja 
odraslih ponujajo vpis v pro-
grame ekonomski tehnik, lo-
gistični tehnik in trgovec. Na 
Višji strokovni šoli je možen 
vpis v študijski program eko-
nomist, tako za redni kot izre-
dni študij. Sicer pa si že vrsto 
let prizadevajo za pridobitev 
programa zdravstvena nega, ki 
ga v Sloveniji nima le posavska 
regija. Letošnji predlog šole je 
ministrstvo ponovno, že šestič 
zavrnilo, zato ga bodo nasled-
nje leto predlagali znova. 

Fakulteta za energetiko s 
sedežem v Krškem za nasled-
nje študijsko leto razpisuje 70 
mest za redne in 20 mest za iz-
redne študente na visokošol-
skem študijskem programu 1. 

stopnje energetika, 22 mest za 
redne študente na univerzite-
tnem študijskem programu 1. 
stopnje energetika, 35 rednih 
in 20 izrednih mest za magistr-
ski študijski program 2. stop-
nje energetika ter pet izrednih 
mest za doktorski študijski 
program 3. stopnje energe-
tika. Programi in število vpi-
snih mest so enaki kot v teko-
čem študijskem letu.

Fakulteta za turizem v Bre-
žicah bo v študijskem letu 
2017/18 predvidoma (tako 
kot v letošnjem) razpisala 70 
mest za redne ter 15 mest za 
izredne študente na visokošol-
skem strokovnem študijskem 
programu 1. stopnje turizem, 
40 mest za redne ter 15 mest 
za izredne študente na univer-
zitetnem študijskem programu 
1. stopnje turizem ter 30 mest 
za redne ter 10 mest za izredne 
študente na magistrskem štu-
dijskem programu 2. stopnje 
turizem. V tekočem študijskem 
letu so začeli izvajati preno-
vljen predmetnik vseh študij-
skih programov, kar bodo na-
daljevali tudi v letu 2017/18.
 Peter�Pavlovič

Jan Močnik, ŠC Krško-Sevnica: Informativ-
nega dneva se bom udeležil na elektrotehnič-
ni fakulteti v Ljubljani. Ta dan name sicer ne 
bo imel precej velikega vpliva, saj sem že od-
ločen o nadaljnjem šolanju. Sem pa v pričako-
vanju, da nas bodo na informativnem dnevu 
informirali o pomembnostih nadaljnjega štu-

dija in predstavili način dela, zato bom nanj z zanimanjem odšel.

Svetovalno središče Posavje deluje na 
Ljudski univerzi Krško že 12 let.

Nudimo vam BREZPLAČNO INFORMIRANJE in SVETOVANJE 
ter POSTOPKE UGOTAVLJANJA IN VREDNOTENJA 

NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA.

Svetujemo:

• za lažjo odločitev in izbiro pravega izobraževalnega programa,
• pomoč pri učenju,
• pomoč pri odpravljanju učnih težav,
• svetovanje o možnostih nadaljnjega izobraževanja,
• svetovanje za iskanje zaposlitve,
• izvajamo postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno 

pridobljenih znanj. 

SVETOVANJE IN POSTOPKE VREDNOTENJA izvajamo v prostorih 
Ljudske univerze Krško, Dalmatinova ulica 6, Krško, vsak delovni 
dan od 8.00 do 12.00, v sredo tudi od 14.00 do 17.00.

Obiščite nas, veseli bomo vašega obiska.
Vse dodatne informacije na telefonski številki: 

07 48 81 170 ali na e-naslovu
anja.brilej@lukrsko.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE
ZNANOST IN ŠPORT

LJUBLJANA - Vlada RS je 13. januarja sprejela predlog Zakona 
o vajeništvu, ki bo mladim omogočil zgodnejšo poklicno socia-
lizacijo. Namen zakona je še bolj približati poklicno izobraževa-
nje mladih potrebam delodajalcev ter še tesneje povezati izobra-
ževalni sistem z obrtjo in gospodarstvom. Kot določa zakon, bo 
imel vajenec status dijaka, ki se usposablja na delovnem mestu 
najmanj 50 odstotkov izobraževalnega programa. 

Vajeništvo bodo začeli poskusno uvajati v šolskem letu 
2017/2018. Za prvo leto načrtujejo vključevanje vajencev v šti-
ri programe srednjega poklicnega izobraževanja, in sicer: obli-
kovalec kovin-orodjar, kamnosek, mizar in gastronom hotelir. Va-
jeniško obliko izobraževanja bodo uvajali postopoma, pilotno jo 
bodo preizkusili na omejenem številu programov in za omejeno 
število vajencev, šol in delodajalcev. 
Vključitev v vajeništvo ni obvezna ne za delodajalce ne za dija-
ke. Predlagani zakon namreč določa, da je vključitev prostovolj-
na in namenjena tistim dijakom, ki se bodo želeli izobraževati v 
vajeniški obliki izobraževanja. Vključeni bodo tisti delodajalci, ki 
bodo imeli prosta vajeniška delovna mesta in bodo za izvajanje 
vajeništva izpolnjevali vse zahtevane pogoje. V prvih treh letih 
pričakujejo do 200 vajencev na generacijo. 
Projekt pilotne izvedbe vajeništva, ki je v pripravi, na podlagi jav-
nega razpisa v različnih delih sofinancirajo MIZŠ, ESS (Evropski 
socialni sklad) in MGRT. Za prenovo sistema poklicnega izobra-
ževanja in usposabljanja, v okviru katerega je predvidena tudi pi-
lotna izvedba vajeništva, je do konca leta 2021 predvidenih prib-
ližno 2,7 milijona evrov, od tega je 2,1 milijona evrov evropskih 
sredstev. Hkrati je za izvajanje praktičnega usposabljanja z de-
lom, v okviru katerega se predvideva tudi implementacija vaje-
ništva oziroma preko katerega se bo zagotavljajo tudi spodbude 
delodajalcem za izvajanje programov praktičnega usposabljanja 
in vajeništva, predvidenih cca. 28,4 milijona evrov (od tega 22,7 
milijona evrov evropskih sredstev).� Vir:�MIZŠ

Vajeništvo bodo uvajali poskusno 
in postopoma

Na�krški�srednji�šoli�že�vrsto�let�krepijo�sodelovanje�z�gospo-
darstvom�tudi�s�pomočjo�vsakoletne�prireditve�Tehnogenij.
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Š�riletna programa:
EKONOMSKI TEHNIK
PREDŠOLSKA VZGOJA

Triletni program: 
TRGOVEC

Diferencialni program:
PTI - EKONOMSKI TEHNIK

Višješolski program:
EKONOMIST

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

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

v trendnih dejavnos�h (finance, 
komerciala, trženje, logis�ka, vzgoja),

•  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  

INFORMATIVNI DAN v petek, 10. februarja 2017, ob 9. in 15. uri za bodoče dijake in ob 11. uri za študente 
ter v soboto, 11. februarja 2017, ob 9. uri za bodoče dijake ter ob 11. uri za študente.

KER NAM JE MAR 
   ZA VSAKOGAR …

ETrŠ Brežice

Sandra Kopše, dijakinja 4. letnika Gimnazije 
Brežice, doma iz Anž: Na informativne dne-
ve se odpravljam v Ljubljano na Fakulteto za 
kemijo in kemijsko tehnologijo ter na Bioteh-
niško fakulteto, zanimata me namreč pro-
grama kemijsko inženirstvo in biotehnologi-
ja. Pozanimala se bom, v katerem primeru je 

več možnosti za zaposlitev, kakšno je vzdušje na fakulteti, ko-
liko se profesorji posvetijo študentom, katere predmete bom 
imela, o študentih tutorjih ipd., tako da mi bodo informativni 
dnevi vsekakor zelo koristili.

Gašper Zagorc, učenec 9. razreda OŠ Cerklje 
ob Krki, doma iz Krške vasi: Na informativni 
dan bom šel na ŠC Krško - Sevnica, saj me za-
nimata smeri strojni tehnik in elektrotehnik. 
Glede na to, da sem se že nekoliko pozanimal 
o teh programih, informativni dnevi ne bodo 
imeli nekega posebnega vpliva. Pričakujem, 

da bom izvedel kaj več o šolskih programih, urniku ter strojih 
in učilnicah, v katerih se izvaja pouk. Šolanje si nedvomno že-
lim nadaljevati v Posavju, ker je šola relativno blizu in gre nanjo 
tudi nekaj mojih sošolcev. Kot vem, je ŠC Krško - Sevnica znan 
po kakovostnih strojnih in elektro programih. Po moje je v Po-
savju dovolj možnosti za nadaljnje šolanje, predvsem za fante.

Alenka Pintar, dijakinja 4. letnika Gimnazi-
je Brežice, doma iz Sevnice: V tretjem letni-
ku kot tudi v letošnjem četrtem je Gimnazija 
Brežice organizirala obisk Informative v Lju-
bljani, kjer smo imeli možnost stopiti v stik s 
študenti različnih fakultet. Pridobljene infor-
macije so zelo koristne za dijakinje in dijake, 

ki iščemo področje, na podlagi katerega bomo nadaljevali štu-
dij in si ustvarili kariero. Odločam se med Biotehniško fakulte-
to in Fakulteto za farmacijo. Menim, da informativni dnevi ne 
bodo bistveno vplivali na mojo odločitev o smeri, na katero se 
želim vpisati, a kljub temu hočem spoznati okolje, v katero bom 
stopila letošnjo jesen.
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KRŠKO - Ljudska univerza Krško je v lanskem letu prvič pričela z 
izvajanjem usposabljanja za nacionalno poklicno kvalifikacijo so-
cialni oskrbovalec na domu. Program je namenjen vsem, ki bi se 
radi usposobili za izvajanje pomoči na domu, za delo v socialno-
varstvenih zavodih in ustanovah, ki izvajajo socialno oskrbo na 
domu. Omenjeno usposabljanje je uspešno zaključila prva skupi-
na 14 udeleženk, ki so opravile 120 ur teoretičnega in praktične-
ga izobraževanja ter svoje znanje dokazale z opravljenim prever-
janjem in potrjevanjem znanja na Zasavski ljudski univerzi. Po 
uspešnem zaključku se je nekaj udeleženk že zaposlilo. Ljudska 
univerza Krško jim je 6. januarja podelila javnoveljavne certifi-
kate NPK, s katerim bodo udeleženke dokazale svojo usposoblje-
nost za opravljanje poklica in si tako izboljšale svoje zaposlitve-
ne možnosti. Udeleženke so svoje znanje pridobivale na Ljudski 
univerzi Krško, Centru za socialno delo Krško, Domu starejših 
občanov Krško in na terenu. Ljudska univerza Krško je prav tako 
zaključila z usposabljanjem za nacionalno poklicno kvalifikaci-
jo knjigovodja, v okviru katerega je osem udeležencev uspešno 
opravilo izpit in pridobilo certifikat. Izobraževanje je potekalo 
104 ure in je vključevalo tako teoretične kot praktične priprave 
za pridobitev potrebnih znanj in spretnosti za delo. Teoretični 
del priprav za knjigovodje je potekal v prostorih Ljudske univer-
ze Krško, praktični del pa v računalniški učilnici Šolskega centra 
Krško-Sevnica. Udeleženci so pridobili znanja s področja knjigo-
vodstva, stroškovnega računovodstva, plačnega in davčnega ob-
računavanja ter knjiženja v računovodskem programu Hermes. 
Programe je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, udeležencem pa je udeležbo omogočil Zavod RS za zapo-
slovanje, Območna služba Sevnica, v okviru programa Zmorem, 
torej znam.  � Vir:�LU�Krško

Usposobili 14 socialnih 
oskrbovalk in osem knjigovodij

Podelitev�potrdil�novim�socialnim�oskrbovalkam

 

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 

 
Si na Facebooku? 
Pridruži se nam: 

Pri nas lahko postaneš usposobljen in iskan: 
GASTRONOM HOTELIR 

PRODAJALEC 
SREDNJI ZDRAVSTVENIK  

EKONOMSKI TEHNIK 
GASTRONOMSKI TEHNIK 

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI 

Šola danes — za jutri! 
 Izvajamo projekte:   

KORAKI V PRIHODNOST 

• Zasavje za zdravje  
• Ekošola  
• Zdrava šola  
• prostovoljstvo  
• mednarodni projekti 
Erasmus+, Comenius 
• Simbioza, Simbioza 
giba  
• Buklžur,  
• Jaz tebi knjigo - ti 
meni nasmeh  
• Spolnost mladostnika  
• nadarjeni  
• program MEPI  
• Ustvarjalnik  
• Moje podjetje 

GIMNAZIJA BREŽICE
vstopnica v tvojo prihodnost

Vabimo k vpisu v program GIMNAZIJA.

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          in       . 

Informativna dneva:
10. 2. 2017 ob 9. in 15. uri in

11. 2. 2017 ob 9. uri

BREŽICE - Projekt »Migam z@ računalnikom«, ki poteka 
pod okriljem Občine Brežice, temelji na spodbujanju vse-
življenjskega učenja, ki postaja v sodobni družbi vedno po-
membnejše. Namen izobraževanja je starejšim omogočiti 
enakopravno udeležbo v digitalni družbi, izboljšati digital-
no in medijsko pismenost. 

Pobudnica in izvajalka ome-
njenega projekta Lilijana 
Žiroš je ob finančni podpo-
ri Občine Brežice in v sode-
lovanju z Društvom upoko-
jencev Brežice, Zavodom za 
podjetništvo in turizem Bre-
žice, Knjižnico Brežice tudi v 
letu 2016 nadaljevala z raču-
nalniškimi tečaji na različnih 

lokacijah. Računalniškega opismenjevanja se je v letu 2016 ude-
ležilo 167 oseb, od leta 2012 do leta 2016 pa se jih je omenjenega 
tečaja udeležilo že približno 750. Približno tretjina udeležencev, 
ki so zaključili začetno pridobivanje veščine samostojne uporabe 
računalnika, se je odločilo svoje znanje razširiti še v nadaljeval-
nih tečajih. V času izobraževanja se seznanijo tudi z možnostjo 
uporabe e-storitev javnih ustanov. 
Izvajalka Lilijana Žiroš se zaveda, da je predajanje znanja zah-
teven proces, saj je učenje lahko učinkovito le, če je tema pred-
stavljena na način, da jo starejši razumejo in lahko pridobljeno 
znanje tudi takoj uporabljajo. Pri tem je potrebna izvirnost in 
strpnost. Upoštevati je treba tudi, da se starejši učijo počasneje, 
da potrebujejo veliko spodbude in sodelovanja in da neuspeh ni 
napaka, ampak proces učenja: »Resnična napaka je, če se nehate 
učiti in dovolite, da vaše življenje obvladujeta malodušje.« Skozi 
pogovore in anonimne ankete je izvajalka ugotovila, da so ude-
leženci s tovrstnim izobraževanjem zadovoljni, da si želijo zna-
nja poglobiti in s tem pridobiti na večji samozavesti samostoj-
ne uporabe IKT. Čeprav izobraževanje poteka skozi dva meseca, 
je vsak zaključek »žalosten« in udeleženci povedo, da bodo to-
vrstno druženje pogrešali, saj jim je nekako prešlo »v navado«.
O vsebini začetnih in nadaljevalnih računalniških tečajih ter vse-
bini programov Univerze za tretje življenjsko obdobje Brežice 
lahko preberete na spletni strani www.modrasova-utzo.si. Na ra-
čunalniške tečaje se lahko prijavite tudi na tel. št. izvajalke 041 
79 13 79.
� Vir:�Društvo�Modra�sova

Migam z@ računalnikom 

D A N  O D P R T I H  V R A T 

INŠTITUTA ZA ENERGETIKO

Sobota, 4. februar 2017,
od 10.00 do 13.00

STAVBA INŠTITUTA ZA ENERGETIKO,
VRBINA 18, KRŠKO

V okviru dneva odprh vrat bodo predstavljene dejavnos 
laboratorijev Fakultete za energeko
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IŠČEŠ ŠTUDIJ?
Te zanima, kje se boš zaposlil/a? 

Turizem je odgovor!
Pridi na informativni dan: 

10. 2. 2017, ob 10. in 16. uri
11. 2. 2017, ob 10. uri

Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice
T: +386 8 205 4010, M: +386 51 679 683

E: st@um.si, W: www.st.um.si, FB: Fakulteta za turizem v Brežicah

IŠČETE DIJAŠKO ALI ŠTUDENTSKO 
SOBO V NOVEM MESTU?

Vabljeni na informativni dan v petek, 10. 2., ali soboto, 11. 2. 2017!

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 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 z 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 bivajo.

KRŠKO - ŠC Krško-Sevnica 
sodeluje v projektu, ki pote-
ka pod okriljem evropskega 
programa Erasmus+. V pro-
jektu Po poteh dediščine so-
deluje pet evropskih šol iz 
Estonije, Italije, Portugalske, 
Francije in Slovenije. 

Skupine s posameznih šol 
bodo pridobljeno znanje s sre-
čanj prenesle na naslednje ge-
neracije in ga v obliki treh uč-
nih poti, podprtih z mobilno 
aplikacijo na operacijskem sis-
temu Android, predstavile na 
zaključnem srečanju na Por-
tugalskem leta 2018. Cilj na-
šega projekta je uporabiti IKT 
učne metodologije za spodbu-
janje motivacije dijakov in za 
lažje učenje ter zgraditi izo-
braževalne vire za poučevanje 
teoretičnih šolskih predme-
tov v situacijah praktičnega in 
konkretnega učenja. 

Naša šola je bila izbrana kot 
prva gostiteljica. Svetlana 
Novak, koordinatorka pro-
jekta na naši šoli, je pripravila 
načrt dela in premišljeno raz-
delila posamezne naloge med 
sodelujoče učitelje ter dijake. 
Srečanje od 6. do 12. novem-
bra 2016 je bilo razdeljeno na 
izobraževalni in družabni del. 
Na izobraževalnem delu smo 
se udeleženci seznanili z Go-
oglovimi orodji ter spoznali 
eTwinning portal. Orodja bodo 
osnova za sodelovalno učenje 
in izdelavo končnega izdelka - 

Po poteh dediščine

to so tri učne poti, podprte z 
mobilno aplikacijo na Androi-
du. Poti naj bi bile namenjene 
rekreaciji, spoznavanju kultur-
nih znamenitosti, kulinarike, 
naravnih danosti  in izobraže-
valnim vsebinam, ki bi se po-
vezovale z lokalnim gospodar-
stvom. 

Drugo srečanje je potekalo na 
otoku Martinique od 8. do 19. 
januarja 2017. Na projektnem 
srečanju smo preživeli 12 izo-
braževalno-športnih dni, med 
katerimi so bile v ospredju 
multimedijske vsebine z obli-
kovanjem fotografij in mon-
tiranjem filmov ter fizikalno 
predavanje o GPS-sistemu za 
globalno pozicioniranje. Pre-
davanja so potekala v angle-
škem in francoskem jeziku s 
simultanim prevajanjem. Med 
srečanjem smo se dogovorja-
li o izvajanju projekta v pri-
hodnje, saj nas čaka izdelava 

mobilne aplikacije za Andro-
id. Najzanimivejši trenutki so 
bili športno obarvani. Spozna-
vali smo tropski gozd, nekate-
ri tudi bosi, vozili kajake, ko-
lesarili, plavali. Med športnimi 
dejavnostmi so vsi udeleženci 
pod vodstvom dijakov ŠC Kr-
ško-Sevnica uporabljali Andro-
id aplikacijo na telefonu OSM 
Tracker in si tako zapisovali 
poti, po katerih smo hodili. Go-
stitelji so nam približali življe-
nje na tem rajskem karibskem 
otoku in nas najbolj očarali z 
gostoljubnostjo, naravnimi le-
potami, s čistočo in karibskim 
utripom življenja. Vsi, tako  di-
jaki kot učitelji, smo ob koncu 
srečanja bogatejši za nova pri-
jateljstva, računalniška znanja 
in izkušnje, ki obogatijo srce 
ter izzovejo um. Več na šol-
ski spletni strani: www.sc-kr-
sko.si.
� Simona�Karl�
� in�Svetlana�Novak

Udeleženci�prvega�srečanja�v�Krškem
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.
Vsi psi, ki so v zavetišču in iščejo dom, se oddajo pod pogojem, da imajo v novem domu zagotovljene ustrezne razmere, kar izključuje kakršno koli verigo za pse. 

DINKI (17018-B) 
je prijazen mladenič, star do 
enega leta. Je energičen, živa-
hen beagle mešanček (vizualno, 
pa tudi karakterno mu je kar po-
doben). Rad je v družbi ljudi in je 
navajen na povodec. Dinki išče 
aktiven in odgovoren dom, kjer 
bo enakopraven družinski član.

ČIP (16505-KK) 
je odrasel, a še vedno mlad kuža, 
star leto in pol do dve. Je večje 
rasti, prijazen do ljudi, ima og-
romno energije, potrebuje še 
malo socializacije in vzgoje. Išče 
dober in aktiven dom, kjer se 
bodo veliko ukvarjali z njim in mu 
nudili primerno pasje življenje.

MIŠA (17006-KK) 
je mlajša odrasla, zelo prijaz-
na in živahna psička nizke rasti. 
Rada ima družbo ljudi. Navaje-
na je na povodec. Miša išče do-
ber, ljubeč in odgovoren notranji 
dom pri prijaznih posvojiteljih. 

JESENICE NA DOLENJSKEM – Večnamenski domovi so središča dru-
žabnega in kulturnega življenja v krajih, kjer si pogosto prostore 
delijo kulturna društva, krajevna skupnost in gasilci. Občina Bre-
žice v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi izvaja obnove in mo-
dernizacije domov, med temi tudi večfazni projekt rekonstrukcije 
in novogradnje večnamenskega objekta Jesenice na Dolenjskem. 

Stavba, kjer imajo svoje prostore KS Jesenice na Dolenjskem in 
društva, je bila sestavljena iz dveh delov, novejšega in starejšega. 
Zaradi dotrajanosti starejšega dela in močne vlage v kletnih pro-
storih je bilo potrebno pristopiti k obnovi stavbe. Izvedba projekta 
se je pričela leta 2014 z rušitvijo starejšega objekta in novogradnjo 
prizidka k obstoječemu objektu. Do leta 2016 so bila izvedena še 
krovsko kleparska in tesarska dela, vgrajeno je bilo stavbno pohi-
štvo, izvedena je bila tudi statična sanacija objekta in hidroizolacija. 

Septembra 2016 so se pričela dela za dokončanje obnove objekta 
– to so gradbeno obrtniška dela, strojne in elektro inštalacije, sle-
di še zunanja ureditev v skladu s projektno dokumentacijo (tlako-
vanje in asfaltiranje parkirišča, ureditev dostopov v objekt, kanali-
zacija, ozelenitev z grmovnicami in drevjem).

Vrednost del za dokončanje obnove znaša 202.000 EUR. V postop-
ku javnega naročanja je bil kot najugodnejši izvajalec izbrano pod-
jetje SL inženiring Boršt d.o.o. Zaključek del s pridobitvijo uporab-
nega dovoljenja je predviden spomladi 2017. 

PROGRAMI ŠPORTA
Največ sredstev (410.000 evrov) 
je namenjenih programom špor-
ta, ki so v javnem interesu Obči-
ne Brežice. To so programi, na-
menjeni športni vzgoji otrok in 
mladine, kakovostnemu športu, 
programom na področju vrhun-
skega športa, športu invalidov, 
športni rekreaciji, športu starej-
ših, razvojni dejavnosti v špor-
tu in športnim prireditvam. V 

Občina Brežice namenja 550.000 evrov za 
programe na področju družbenih dejavnosti 
BREŽICE - Občina Brežice v skladu s svojo vizijo zagotavljanja enakomernega razvoja različnih področij in krajev podpi-
ra tudi delovanje društev na področju družbenih dejavnosti, ki predstavljajo generator dejavnosti v lokalni skupnosti. 
S tem namenom je občina na spletni strani www.brezice.si objavila javne razpise, namenjene sofinanciranju dejavno-
sti na področju kulture, športa, mladine, zdravstva in sociale v letu 2017. Za programe in projekte društev je na vo-
ljo 550.000 evrov, rok za oddajo prijav je torek, 28. februar 2017. V preteklem letu je Občina Brežice s sofinanciranjem 
omogočila izvajanje 270 različnih programov in projektov s področja družbenih dejavnosti, v katere se je vključevalo 
približno 20 % občank in občanov. 

letu 2016 je Občina Brežice pre-
ko javnega razpisa sofinancira-
la 135 programov športa v sku-
pnem obsegu 20.090 ur, ki jih je 
izvajalo 45 izvajalcev, udeležilo 
pa se jih je 1.739 vadečih občank 
in občanov.

DEJAVNOSTI NA PODROČJU 
KULTURE
Za programe ljubiteljske kultu-
re oz. programe redne dejavnost 

društev je na voljo 69.000 evrov. 
Sredstva so namenjena dru-
štvom, ki delujejo na področju 
glasbene, gledališke in lutkovne, 
folklorne, plesne, likovne, foto, 
filmske, video in literarne de-
javnosti ter strokovnih društev 
na področju kulture s sedežem v 
brežiški občini. Leta 2016 je bilo 
na razpisu uspešnih 30 prijavi-
teljev s 67 rednimi programi de-

javnosti, ki so neposredno vklju-
čevale 1.561 občank in občanov. 

Za sofinanciranje programov na 
področju ohranjanja in vzdrže-
vanja kulturnih spomenikov lo-
kalnega pomena, ki niso v lasti 
Občine Brežice, ter drugih pro-
gramov na področju kulture je 
namenjenih 25.500 evrov. Med 
druge programe spadajo resta-
vratorsko-konservatorski posegi 
in nujna vzdrževalna dela na kul-
turnih spomenikih lokalnega po-
mena, nakupi in obnova opreme 
ter stroški prostorov za vadbo 
(npr. glasbeni inštrumenti, naro-
dne noše ...), priprava ter izdaja 
strokovne literature, zgoščenk, 
vizualnih projektov ter razisko-
valno delo na področju kulture. 
V preteklem letu je 11 prijavite-
ljev izvedlo 11 projektov – 5 ob-
novljenih lokalnih spomenikov 
in 6 društev opremljenih z glas-
bili oz. nošami ter uniformami. 

PROGRAMI ZA PROMOCIJO 
ZDRAVJA 
Občina Brežice sofinancira tudi 
programe preventivne vzgoje 
in promocije zdravja ter social-
nega varstva. Za ta namen na-
črtuje sredstva v višini 29.500 
evrov. Upravičeni stroški pri-
javljenih programov so stro-
ški dela in materiala za izved-
bo programov, izobraževanje 
za člane društev in društvene-
ga kadra ter promocijo in spod-
bujanje občanov za sodelova-
nje pri aktivnostih za predčasno 
prepoznavnost bolezni. V pre-
teklem letu je občina sofinanci-
rala 39 programov 33 izvajalcev. 

DODATNA SREDSTVA ZA 
DEJAVNOSTI MLADIH
Poleg sredstev, ki jih Občina 
Brežice namenja za programe 
športa, kulture in socialnega ter 
zdravstvenega varstva, ki vklju-
čujejo tudi mlade, namenja ob-
čina še dodatnih 16.000 evrov 
za projekte s področja dejavno-
sti mladine. Občina sofinancira 
programe na področju avtono-
mije mladih, neformalnega uče-
nja ter večanje kompetenc, za 

dostop mladih do trga delov-
ne sile in razvoj podjetnosti, za 
skrb za mlade z manj priložnost-
mi, za prostovoljstvo, solidar-
nost ter medgeneracijsko so-
delovanje mladih, za mobilnost 
in mednarodno povezovanje, za 
dostop do kulturnih dobrin in 
spodbujanje ustvarjalnosti ter 
inovativnosti in za sodelovanje 
mladih pri reševanju vprašanj, 
ki se nanašajo na mladinsko 

delo in politiko v družbi. V lan-
skem letu je občina preko raz-
pisa sofinancirala 18 projektov 
(počitniške aktivnosti, delavnice 
ročnih spretnosti, otroški parla-
ment ...) 17 prijaviteljev. 

Besedila posameznih javnih raz-
pisov s pogoji in pravilniki so ob-
javljena na spletni strani www.
brezice.si v rubriki RAZPISI. 

Letos se zaključuje obnova večnamenskega 
doma Jesenice na Dolenjskem

Večnamenski dom na Jesenicah na Dolenjskem
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JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije 

lastniških psov in mačk v letu 2017
Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje sterilizacije 
in kastracije lastniških psov in mačk za letošnje leto. Na voljo 
je skupno 6.000 evrov, sofinanciranje na posameznega psa ali 
mačko pa znaša 30 evrov bruto cene storitve. Za sofinanciranje 
storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk s stalnim ali začas-
nim prebivališčem na območju občine Krško, imajo do pet odra-
slih živali na hišno številko, in sicer za storitev, opravljeno od 1. 
1. 2017 dalje do porabe sredstev. K vlogi za sofinanciranje mo-
rajo lastniki živali priložiti za pse dokazilo o lastništvu in račun 
za opravljeno storitev s podatki o lastniku, za mačke pa račun 
za opravljeno storitev. Vloge lastniki oddajo v vložišče Občine 
Krško ali po pošti na naslov: Občina  Krško, Oddelek za gospo-
darske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisni obrazec je na 
voljo na vložišču ali na spletni strani Občine Krško www.krsko.si. 

Občina Krško
in Zveza kulturnih društev Krško

Vas vljudno vabita na

proslavo
ob slovenskem kulturnem prazniku
v petek, 3. februarja 2017, ob 18. uri

v Kulturni dom Krško.

Slavnostni govornik bo pisatelj, dramatik, 
scenarist, komediograf Tone Partljič.

Na slovesnosti, s katero obeležujemo tudi 500 let prote-
stantizma, bomo podelili Prešernove plakete.

V kulturnem programu sodelujejo Marko Železnik, Pihalni 
orkester Videm Krško, Simfonični orkester Glasbene šole 
Krško, Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Osnovna šola 
Adama Bohoriča Brestanica, Filip Černelič in Boštjan Arh.

V avli KD Krško bo na ogled fotografska razstava
članov Društva ljubiteljev fotografije Krško.

SREČANJE S PREDSTAVNIKI JAVNIH ZAVODOV V OBČINI KRŠKO - Župan občine Krško mag. Miran Stanko se je skupaj z direktorico ob-
činske uprave Melito Čopar in vodjo oddelka za družbene dejavnosti Andrejem Slugo 25. januarja v prostorih brestaniške osnovne šo-
le sestal z direktorji in ravnatelji javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško. Govorili so o načrtih za delo v letošnjem letu, 
sodelovanju pri črpanju evropskih sredstev in izmenjali mnenja za izboljšave.

Pustni 
      sejem

v soboto, 
18. februarja 2017, 

od 8. do 12. ure

Letošnja zima je po podatkih meteorologov ena izmed najbolj 
mrzlih v zadnjih 30 letih. Zaradi dolgotrajnih nizkih temperatur so 
zamrznile posamezne vodne površine. Občina Krško opozarja, da te 
površine niso preverjene z vidika varnosti in zato odsvetuje kakršno 
koli gibanje na zaledenelih ribnikih, gramoznih jamah in drugih za-
ledenelih površinah, kajti na teh površinah obstaja nevarnost uto-
pitve v primeru, če led popusti. Svetujemo, da zaradi lastne varnosti 
ne stopate na zaledenele površine, na njih ne izvajate rekreativnih 
dejavnosti in ne preizkušate debeline ledu. V primeru neupošte-
vanja opozorila JE ZADRŽEVANJE NA ZALEDENELI POVRŠINI NA 
LASTNO ODGOVORNOST.

OPOZORILO: (ne)varnost na zaledenelih površinah

Ribnik Resa

V teh dneh zaključena obnova 
leskovškega vrtca Pika Nogavička 
V januarju so se s tehničnim pregledom in pridobitvijo uporabnega dovoljenja zaključila dela dozidave, rekonstrukcije 
in preureditve vrtca Pika Nogavička pri osnovni šoli v Leskovcu pri Krškem. Malčki se bodo v prenovljene prostore vrt-
ca vrnili prihodnji teden. 

Občina Krško je že pred leti pri-
čela z aktivnostmi glede preno-
ve oziroma rekonstrukcije vrt-
ca pri OŠ Leskovec pri Krškem s 
petimi oddelki, v katerih je oko-
li 90 otrok. Osnovni cilj obnove 
oz. energetske sanacije je, da bo 
objekt energetsko varčen, hkra-
ti pa se je s preureditvami pro-
storov približal optimalnim nor-
mativom s področja predšolske 
vzgoje.

V skladu z investicijskim progra-
mom so dela v skupni višini okoli 
950.000 evrov rekonstrukcije in 
dozidave vključevala energetsko 
sanacijo, dozidavo teras in igral-
nice na južni strani, razširitev 
vhoda v vrtec, dozidavo razdelil-
ne kuhinje, pralnice in shrambe 

na severni strani, rekonstrukci-
jo in razširitev sanitarij in pomo-
žnih prostorov, prenovo dotraja-
nih instalacij, izvedbo aktivnih in 
pasivnih protipožarnih ukrepov 
in zunanjo ureditev.

V lanskem letu je ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologi-
jo obvestilo lokalne skupnosti o 
deležih razpoložljivih sredstev 
za sofinanciranje občinskih in-
vesticij. Občini Krško je bilo tako 
za to naložbo omogočeno črpa-
nje sredstev v skupni višini ne-
kaj več kot 662.000 evrov, od 
tega 351.000 evrov nepovratnih 
sredstev in 311.000 evrov povra-
tnih sredstev, razliko pa bo obči-
na krila iz občinskega proračuna.

Sicer pa bodo v občini Krško z obnovami na področju predšolske 
vzgoje in šolstva v tem letu nadaljevali, in sicer z energetsko sa-
nacijo osnovne šole v Podbočju, v Brestanici pa je načrtovana no-
vogradnja vrtca pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica.
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Šport
Predmet javnega razpisa s področja športa so naslednji progra-
mi oziroma vsebine: športna vzgoja otrok in mladine, usmerje-
nih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski 
šport, šport invalidov ter delovanje športne zveze. Skupni pred-
videni obseg sredstev za sofinanciranje programov s področja 
športa je 89.500 evrov. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpo-
zneje do 20. februarja 2017 na naslov Občina Sevnica, Glavni 
trg 19a, 8290 Sevnica.

Socialno in zdravstveno varstvo
Predmet javnega razpisa s področja socialnega in zdravstvene-
ga varstva je sofinanciranje programov in/ali projektov z obeh 
področij. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 25.000 
evrov. Prijavitelji morajo prijavo oddati prav tako najpozneje 
do 20. februarja 2017 na naslov Občine Sevnica.

Turizem
Občina Sevnica bo za izvedbo turističnih prireditev v občini, 
katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija 
kraja, in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posamezne-
ga kraja ter celotne občine, namenila 13.000 evrov razpisnih 
sredstev. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 20. fe-
bruarja 2017 na naslov Občine Sevnica.

Gospodarstvo
Predmet javnega razpisa za pospeševanje razvoja gospodar-
stva je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje ra-
zvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki 
so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Sevnica: 
promocija izdelkov in storitev na sejmih, pospeševanje odpira-
nja novih delovnih mest, naložbe v nakup nove opreme in ne-
materialnih investicij ter subvencioniranje najemnin start up 
podjetij. Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za 
izvedbo javnega razpisa, je 83.000 evrov. Prijavitelji morajo na 
naslov Občine Sevnica prijavo oddati najpozneje do vključno 
19. maja 2017.

Kmetijstvo
Občina Sevnica razpisuje tudi nepovratna finančna sredstva za 
uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in pode-
želja za leto 2017. Sredstva v višini 73.000 evrov so zagotovlje-
na za naslednje vsebine: pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo; pomoč za zaokrožitev kmetij-
skih in gozdnih zemljišč; pomoč za naložbe v predelavo in trže-
nje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji; pomoč za izobraževanje in usposabljanje 
na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja; pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega 
prometa iz odročnih krajev; podporo delovanju društev s pod-
ročja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja. 
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 20. februarja 
2017 na naslov Občine Sevnica.

Mladinske dejavnosti
Predmet razpisa s področja mladinskih dejavnosti z okvirno 
vrednostjo 14.000 evrov je sofinanciranje mladinskih progra-
mov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica. Pri-
javitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 20. februarja 2017 
na naslov Občine Sevnica. 

Kultura
Predmet javnega razpisa s področja kulture z okvirno vredno-
stjo 47.500 evrov so programi in projekti na področju kulture, 
ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja 
kulturnih dobrin na področju vokalne in instrumentalne glas-
bene, plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, literarne, likov-
ne, fotografske, video in filmske dejavnosti. Prijavitelji morajo 
prijavo oddati najpozneje do 20. februarja 2017 na naslov Ob-
čine Sevnica.

SEVNICA

Vabljeni na 
osrednjo slovesnost 
ob slovenskem kulturnem prazniku, 
ki bo 
v torek, 7. februarja 2017, 
ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

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

Prireditev bo obogatila
Glasbena šola Sevnica.

V preddverju dvorane 
bo na ogled 
razstava izbranih del 
XVI. Sevniškega likovnega shoda 
Grad 2016.

Slavnostni govornik bo dr. Stane Granda.

V teku so vsi javni razpisi Občine Sevnica
Občina Sevnica je objavila javne razpise za sofinanciranje programov in projektov s področij družbenih dejavnosti, 
zdravstvenega varstva in sociale, kmetijstva, gospodarstva in turizma v letu 2017. Besedila javnih razpisov so objavlje-
na v Uradnem listu Republike Slovenije in v celoti dostopna tudi na spletni strani www.obcina-sevnica.si, pa tudi pri 
skrbnikih posameznih razpisov.

Delovanju društev je na ravni sevniške lokalne skupnosti vseskozi 
posvečena posebna skrb. Do 20. februarja so v teku občinski raz-
pisi za sofinanciranje programov in delovanja na vseh družbenih 
področjih, prav tako imajo društva na razpolago številne lepo ure-
jene in redno vzdrževane objekte, v katere investira občina, zanje 
pa skrbi javni zavod KŠTM Sevnica.

Pomembno vlogo pri podpori delovanju prostovoljne in ljubiteljske 
dejavnosti imajo tudi gospodarske družbe, ki na različne načine 
podpirajo društveno angažiranost, kar je zelo lepa gesta in eden 
od načinov krepitve povezovanja vseh segmentov družbe. Podjetje 
Savaprojekt d.d. Krško vsako leto nameni pozornost posavskim dru-
štvom, tokrat dvema sevniškima. Grajskemu lutkovnemu gledališču 
Sevnica in Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica so 
se namenili podariti dva računalnika, ki bosta veliko pripomogla nji-
hovemu tekočemu, vsakodnevnemu delu.
Donacijo je direktor podjetja Savaprojekt d.d. Krško Peter Žigante 
predstavnikom društev podelil prejšnji teden na priložnostnem do-
godku v prostorih Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica. Slednje 
je gostom, med njimi županu Srečku Ocvirku s sodelavci in direk-
torici KŠTM Sevnica Mojci Pernovšek, pripravilo kulturni program 
s predstavitvijo vseh vrst lutk, ki so v že sedmih letih delovanja gle-
dališča na sevniškem gradu našle svoje mesto.
Za donacijo sta se iskreno zahvalila vodilna predstavnika obeh orga-
nizacij, Bernard Pungerčič iz Grajskega lutkovnega gledališča Sevni-
ca in Sašo Jejčič kot predsednik Društva Univerza za tretje življenj-
sko obdobje Sevnica.

Javni zavod KŠTM Sevnica je objavil poziv za prijavo prireditev v 
sklopu tradicionalnega poletnega festivala Sevniško grajsko po-
letje 2017, ki bo potekal od sredine maja do konca septembra. 

V sodelovanju z društvi in drugimi partnerji vsako leto oblikujejo 
raznolik in privlačen kulturni program s prireditvami, ki bodo izva-
jane na Gradu Sevnica ali v starem mestnem jedru Sevnice. Za iz-
vedbo prireditev zagotovijo brezplačen prostor, tehnično pomoč in 
pomoč pri promociji dogodka. Vljudno naprošajo, da želje o progra-
mih in datumih zainteresirani sporočijo čimprej, rok za posredova-
nje programov pa je 15. marec 2017.

Vsakoletno srečanje duhovnikov, ki delujejo v župnijah območja sev-
niške občine, je tokrat potekalo v Šentjanžu. Vse zbrane, med kate-
rimi sta bila tudi škof celjske škofije msgr. dr. Stanislav Lipovšek in 
škof novomeške škofije msgr. Andrej Glavan, povezuje skrb za skup-
no dobro občanov, izmenjava mnenj in predlogov za nadaljnje so-
delovanje pa je tudi sicer osrednji namen tradicionalnega ponovo-
letnega srečanja. Goste je pozdravil predsednik Krajevne skupnosti 
Šentjanž Boštjan Krmelj, o življenju v župniji je spregovoril župnik 
Janez Cevec, župan Srečko Ocvirk pa je strnil aktualne poudarke 
dela lokalne skupnosti.

Srečanje duhovnikov letos v Šentjanžu

Festival Sevniško grajsko poletje 2017: 
poziv za sodelovanje

Lepa gesta v podporo društvenemu delovanju

Predaja donacije v grajskem lutkovnem gledališču

www.obcina-sevnica.si

Duhovniki, ki delujejo na območju sevniške občine, z obema škofo-
ma, županom, podžupanom in predsednikom krajevne skupnosti
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Big band Krško navdušil na letnem koncertu, novi nas-
topi posavskih skupin v tujini. Tokrat preberite:

V nedeljo je v KD Krško potekal letni koncert Big banda 
Krško (foto: Jaka Ceglar) pod vodstvom umetniškega vod-
je Aleša Suše. V  prvem delu koncerta so nastopili z no-
vim, sodobnim instrumentalnim jazz programom, v dru-
gem delu pa so s pevkami Tadejo Molan, Anjo Kramar in 

Marijo Lovreković - Alapić izvedli pop rock skladbe sve-
tovnih avtorjev in izvajalcev, kot so Tina Turner, Stevie 
Wonder, Marvin Gaye, Gloria Estefan, Brand New Hea-
vies, Tower Of Power ... Še pred nedeljskim koncertom so 
v četrtek, 26. januarja, vse zveste poslušalce povabili  na 
ogrevanje v Studio 44, nov prostor Big banda Krško na CKŽ 
44, kjer je imel krajši nastop Mladinski big band Posavje. 
Še to: sodeč po besedah Aleše Suše na koncertu čaka Big 
band KK pestro, nastopov polno leto. 

Ansambel bratov Žerjav (foto: Luka Rudman) se je konec 
preteklega leta mudil na gostovanju v nemškem Hildnu. 
Nastopil je namreč na prireditvi ob 40-letnici dopolnilne-
ga pouka slovenščine, ki so jo organizirali člani kulturno–

umetniškega in športnega društva Maribor iz Hildna. Člani 
ansambla so slovenskim izseljencem, ki že 40 let skrbijo, da 
slovenski jezik ne zamre, pripravili pravo slovensko vese-
lico. »Razveselilo nas je, da je številčno občinstvo na prire-
ditvi skupaj z nami pelo, plesalo in se veselilo pozno v noč, 
kot to znamo samo Slovenci,« so nam zaupali. Velja omeni-
ti, da so  člani ansambla pred nekaj dnevi posneli roman-
tičen valček z naslovom Več romantike, za katerega je be-
sedilo napisal Igor Pirkovič, melodijo in aranžma pa sta 
prispevala člana ansambla Matej Žerjav in Jan Rudman.
� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

BREŽICE – Člani Literarne sekcije Beseda, ki deluje pod okri-
ljem KD Franc Bogovič Dobova, so 21. decembra v Malem av-
ditoriju Posavskega muzeja Brežice obeležili 10. obletnico 
delovanja sekcije.

Literati dobovske Besede so 
sprva delovali v KD Žarek Breži-
ce, kjer so tako kot kasneje v Be-
sedi izpolnjevali svoje kulturno 
poslanstvo z literarnimi nastopi, 
v katerih so predstavali besedi-
la domačih avtorjev, predstavlja-
li so manj znane ali pozabljene 
slovenske pesnike in pisatelje, 
se predstavljali s skeči, anekdo-
tami ter amaterskim dramskim 
gledališčem. Beseda je delovala 
tudi v založniški smeri – z izda-
jo del tako svojih članov kot zu-
nanjih sodelavcev.

Po predsedniku Rudiju Mlinarju je predsedovanje Besedi prev-
zel Jožef Pirš, ki je povedal, da so jubilej zaokrožili z izdajo lične-
ga biltena Zven Besede, v katerem je predstavljenih 18 avtorjev z 
avtorskimi vsebinami, ki si jih člani brali ob jubilejni svečanosti. 
Predstavnici OI JSKD Brežice Simona Rožman Strnad in Irena 
Hribar sta ob tem podelili članom jubilejne značke, predsednik 
ZKD Brežice Jože Denžič je Besedi izročil priznanje, Pirš pa je v 
imenu Besede podelil zahvale vsem za sodelovanje – predvsem 
Simoni Rožman Strnad in Lučki Černelič ter Rudiju Stoparju 
in Dragu Pirmanu za nesebično pomoč pri izdaji biltena. Ani-
ca Pirš je povezovala program, MePZ KD Franc Bogovič Dobova 
pa je z zapetimi pesmimi oplemenitil Zven besede.
� N.�Jenko�S.

Beseda zveni že deset let

SEVNICA - 19. januarja je v Mosconovi galeriji na sevniškem 
gradu potekalo odprtje fotografske razstave Vinka Šeška, ki 
je dan prej praznoval 80 pomladi. 

Upokojeni inženir gozdarstva, aktiven planinec, član Univerze 
za tretje življenjsko obdobje Sevnica in fotosekcije Društva Trg 
Sevnica na svojih številnih pohodih in popotovanjih zelo rad v 
fotografski objektiv ujame izjemne utrinke, ki jih najde v nara-
vi. Fotografiranje je njegova ljubezen že iz osnovnošolskih dni. 
»Ko mi je starejši brat kupil fotoaparat, smo v domači kleti nare-
dili temnico in v njej razvijali filme in fotografije. V študentskih 
časih sem postal vodja fotokluba na gozdarski fakulteti, kasneje 
pa sem si v domači hiši uredil temnico, v kateri sem z Ljubom 
Motoretom preživel marsikatero noč pri razvijanju črnobelih, 
kasneje pa barvnih filmov. Danes je digitalni fotoaparat in digi-
talna fotografija pravi raj,« pravi Vinko Šeško, ki je doslej prip-
ravil že več samostojnih fotografskih razstav, sodeloval pa je tudi 
na mnogih skupinskih. 
O razstavljenih fotografijah in motivih je na odprtju razstave 
spregovoril velik ljubitelj in poznavalec rastlinskega ter  žival-
skega sveta Dušan Klenovšek, direktorica KŠTM Mojca Per-
novšek in skrbnik gradu Rok Petančič pa sta sevniškemu foto-
grafu ob visokem življenjskem jubileju podarila umetniško delo 
vsestranskega umetnika Rudija Stoparja.  S.�R.,�foto:�L.�M.

Šeškova fotografska razstava 

Vinko�Šeško�(desno)�z�vnukinjo�Tejo,�s�soprogo�Elčko�in�s�pri-
jateljem�Dušanom�Klenovškom

KRŠKO - Glasbena šola Krško je 18. januarja v Kulturnem domu 
Krško pripravila tradicionalno prireditev Glasbena šola malo 
drugače. Gre za največjo prireditev, ki jo vsako leto izvede šola. 
»Z njo poskušamo skozi malo drugačno perspektivo ali na malo 
humoren način ali vezano na posebno tematiko ali z zanimivimi 
večjimi sestavi prikazati drugo plat glasbene šole in večjo inten-
ziteto glasbenega utripa v šoli,« je po koncertu povedal ravnatelj 
krške glasbene šole Mitja Režman. Rdeča nit letošnje prireditve, 
ki so jo pripravljali že od začetka šolskega leta, je bila slovenska 
ljudska pesem, ki so jo na različne načine predstavili skozi enajst 
koncertnih točk, v katerih so sodelovali tako glasbeniki kot pev-
ci in plesalci. »Rdeča nit je bila tudi, čeprav se to morda niti ne 
vidi, za nas pa je to zelo pomembno, da smo projekt pripravili 
zelo poenoteno in večplastno s sodelovanjem med mentorji, da 
so se posebej za to priložnost aranžirale skladbe, da so se zdru-
žile in razširile nenavadne zasedbe,« še dodaja Režman. Tako 
so združili denimo pihalni in godalni orkester ter jima dodali še 
kitariste in harmonikarje, pa pevski zbor učencev nauka o glas-
bi in vokalno skupino itd. Na koncertu je sodelovalo več kot 150 
učenk in učencev šole, vključno z učenci posebnega programa, 
ter praktično vsi učitelji, bodisi kot mentorji bodisi kot dirigen-
ti. Koncert, ki mu je prisluhnila polna velika dvorana kulturne-
ga doma, je povezoval in posamezne ljudske pesmi predstavljal 
Aleš Tuhtar.� P.�P.,�foto:�B.�Colarič

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

  Več informacij: 
  vodnik@pmb.si, 07 466 0517, 031 708 737

Februar
 Sreda, 8. februar
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK, prost vstop 
(8.00–19.00)

10.00: JAVNO VODSTVO po občasnih razstavah in 
muzeju
13.00–19.30: V SPOMIN NA TILNA GREBENCA: 
celodnevni dobrodelni koncert pianista Primoža 
Urbanča s prijatelji

 Sobota, 11. februar, 18.00
KONCERT ELIZABETE IN DRAGUTINA KRIŽANIĆ: 

Glasba je ena sama ljubezen:  Je kot mavrica, 
ki pije vodo – oba konca morata ras� in izras� 
v reko, potok ali studenec.

 Četrtek, 23., in petek, 24. februar, 
 9.00–13.00
ZIMSKA GRAJSKA DOGODIVŠČINA 

Ljudska pesem malo drugače

Pod�taktirko�Dejana�Učakarja�sta�skupaj�zaigrala�pihalni�in�
godalni�orkester.

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 150
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

10.00-12.00
Ustvarjalna grafična delavnica za vse generacije 

16.00
Občinska proslava in odprtje nove postavitve v 
Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića

17.30
Glasovi babušk, pogovor s pisateljico 
Mirano Likar Bajželj v Potokarjevi knjižnici 

Pogovor bo vodil dramski igralec Branko Jordan.

Vstop v galerijo in na vse dogodke je na ta dan prost.

Vljudno vabljeni!

8. februar -
kulturni praznik

Kostanjevica na Krki

Predsednik�literarne�sekcije�
Beseda�Jožef�Pirš

KRŠKO – V Kulturnem domu Krško so 27. januarja pripravili pr-
vega od desetih žanrsko in konceptualno različnih koncertov iz 
novega glasbenega abonmaja ARSonica. Žiga Kump, koordina-
tor in organizator kulturnih programov v Kulturnem domu, se je 
v kratkem nagovoru zahvalil poslušalcem za obisk in najavil pre-
mierni koncert zasedbe, ki sta jo sestavili profesionalni posavski 
glasbenici, violinistka Nina Pirc in pianistka Nika Tkalec. V uri 
in pol temperamente in lirične argentinske glasbe so se poleg nji-
ju predstavili tudi Miha Koretič na kitari, Primož Kranjc na har-
moniki in Grega Rus na kontrabasu. Da tango ni le za ušesa, te-
mveč tudi za ples, je pokazal ljubljanski plesni par Jure Bergant 
in Milana Chekanova.  M. M.

Začetek ARSonice v ritmu argentinskega tanga

Zasedba�Nina�Pirc�&�Nika�Tkalec�tango�project
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Četrtek, 2. 2.

• v odpiralnem času knjižnice na 
Senovem: razstava risb »Listje« 
(do konca februarja)

• ob 17.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Brežice: 
predavanje Marka Bručana »Is-
kanje zasutih v ruševinah po po-
tresu s psi«

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: brez-
plačno predavanje Skupine po-
savskih mediatorjev »Mediacija 
- mirno reševanje sporov«

• ob 18.00 na Mestni tržnici v 
Kostanjevici na Krki: razstava 
in pogovor z Olgo Šmid »Moj-
strovine v lesu«

• ob 18.00 s dvorani A Občine Kr-
ško: predavanje mag. Mie Bone 
»Vpliv podzavesti«, vstop prost

• ob 19.00 v Knjižnici Brežice: 
Bistvo posameznika – druga v 
nizu delavnic programa spozna-
vanja sebe Pot do izvora z Nata-
lijo Resnik Gavez

Petek, 3. 2.

• v odpiralnem času Knjižnice 
Sevnica: razstava likovnih del 
Sonje Tkalec (do 28. 2.)

• ob 15.00 v sejni sobi MC Breži-
ce: Debatni klub McB - Univer-
zalni temeljni dohodek

• ob 17.00 v MC Krško: gledali-
ška delavnica za vse generacije 
»Odpri oči - vidi širše«

• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: 
Berem kužku

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku, slavnostni 
govornik: pisatelj, dramatik, 
scenarist in komediograf Tone 
Partljič, kulturni program: Mar-
ko Železnik, Pihalni orkester Vi-
dem Krško, Simfonični orkester 
Glasbene šole Krško, OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško, OŠ Adama 
Bohoriča Brestanica, Filip Čer-
nelič in Boštjan Arh

• ob 19.00 v Kavarni Brežice: ka-
varniški večer Čarna beseda II

Sobota, 4. 2.

• ob 9.00 v igralnici MC Brežice: 
sobotni živ žav

• ob 11.30 v Svetu energije v 
Vrbini: sobotna delavnica »Tla-
kologija« v izvedbi demonstra-
torja Luke Vidica iz Hiše ekspe-
rimentov

• ob 17.30 v dvorani gasilske-
ga doma v Cerkljah bo Krki: 
etnografski večer s projekcijo 
filma »Od pera do vajkoža«

• ob 18.00 v veliki dvorani Kul-
turnega doma Krško: muzikal 
»Ljubezen vse premaga«, zbra-
na sredstva bodo namenjena le-
tovanju otrok preko Zveze prija-
teljev mladine

• ob 18.00 v Domu XIV. divizije 
Senovo: večer dalmatinskih pe-
smi »Brodniki s prijat'li«, zbra-
na sredstva bodo namenjena 
otrokom iz socialno ogroženih 
družin

• ob 19.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: brezplač-
na predstavitev Tihe meditacije 
s Petrom Maroltom

• ob 21.00 v MC Brežice: McB 
Jam Session

• ob 22.00 v Klubu Metulj Bistri-
ca ob Sotli: Panka ne zmanka - 
koncert skupine Underpodn-
grabn

Nedelja, 5. 2.

• ob 9.00 v gostišču Senica na 
Senovem: memorialni hitropo-
tezni šahovski turnir v spomin 
Andreju Strnadu

Ponedeljek, 6. 2.

• ob 13.00 v GIGA gimnazijski 
galeriji Brežice: vernissage sku-
pinske razstave 1. FR.ST - posa-
vsko-dolenjski grafični projekt

• ob 16.00 v TVD Partizan v Bo-
štanju: izmenjava semen, ob 
17.00: občni zbor Društva za 
bio dinamično gospodarjenje 
Ajda Posavje, ob 18.00: preda-
vanje Mete Vrhunc »Globalni ra-
zvoj človeka in kmetijstva«

kam v posavju
• ob 18.00 v Domu kulture Bre-

žice: osrednja slovesnost ob slo-
venskem kulturnem prazniku v 
občini Brežice s podelitvijo pri-
znanj in odličij zaslužnim v lju-
biteljski kulturi za leto 2016, 
slavnostni govornik: Mitja Ber-
var, predsednik Državnega sveta 
RS, kulturni program: Big Band 
Orkestra Slovenske vojske, diri-
gent Rudof Strnad

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: dobrodelni koncert Po-
licijskega orkestra, sodelujejo: 
učenci OŠ dr. Mihajla Rostohar-
ja Krško

• ob 18.30 v Knjižnici Sevnica: 
srečanje bralnega krožka za od-
rasle

Torek, 7. 2.

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: osrednja slovesnost ob 
slovenskem kulturnem prazni-
ku, slavnostni govornik: dr. Sta-
ne Granda, kulturni program: 
Glasbena šola Sevnica

• ob 18.00 v Domu kulture Rade-
če: proslava ob slovenskem kul-
turnem prazniku

• ob 18.00 v Gostilni Kunst v Le-
skovcu pri Krškem: otvoritev 
razstave fotografij »Kostanje-
viška šelmarija«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Dobova: prireditev ob sloven-
skem kulturnem prazniku, slav-
nostna govornica: Ivana Vatovec

Sreda, 8. 2.

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

• od 8.00 do 16.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: prost vstop v 
muzej, ob 10.00: javno vodstvo 
po občasnih razstavah in muze-
ju, ob 13.00 dalje: celodnev-
ni dobrodelni koncert pianista 
Primoža Urbanča s prijatelji »V 
spomin Tilnu Grebencu«

• ob 10.00 na gradu Rajhenburg 
v Brestanici: slovenski kultur-
ni praznik - strokovno vodstvo 
kustosinje Irene Fürst po razsta-
vi »Kazenske ustanove na gra-
du Rajhenburg 1948-1966«; 
ob 11.30: Brestaniške miniatu-
re - strokovno vodstvo dr. Hele-
ne Rožman po razstavah »Vinko 
Bavec, fotograf s kraljevim dvor-
nim priznanjem Rajhenburg, 
Brežice« in »Spomin na Bre-
stanico, Brestanica na razgle-
dnicah«

• ob 10.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
ustvarjalna delavnica za vse ge-
neracije

• ob 16.00 v Mestnem muzeju 
Krško: slovenski kulturni pra-
znik - strokovno vodstvo ku-
stosinje dr. Helene Rožman po 
razstavi »Prof. dr. Mihajlo Rosto-
har«

• ob 16.00 v novih prostorih Ga-
lerije Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki: občinska proslava 
ob slovenskem kulturnem pra-
zniku, slavnostni govornik: di-
rektor galerije Goran Milovano-
vić, kulturni program: Nina Pirc 
- violina in Miha Koretič - kita-
ra; ob 17.00: odprtje prenovlje-
ne postavitve v grafičnem kabi-
netu Bogdana Borčića; ob 17.30 
v galerijski knjižnici: pogovor 
»Glasovi babušk«

• ob 18.00 pri bivšem motelu na 
Čatežu ob Savi: nočni pohod na 
Sveti Vid

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
hard rock sreda z Dmitrijem

Četrtek, 9. 2.

• ob 17.00 v igralnici MC Breži-
ce: MC faca - delavnica karateja 
s Kajo Budič

• ob 18.00 v sejni sobi MC Breži-
ce: predavanje Maje Vreča »In-
ternet - ulica v otroškem žepu«

Petek, 10. 2.

• ob 17.30 v učilnici MC Breži-
ce: okrogla miza z Denisom Av-
dićem v okviru projekta PiMP

• ob 18.00 v kulturni dvora-
ni Doma XIV. divizije Seno-
vo: proslava ob prazniku Kra-
jevne skupnosti Senovo in 
slovenskem kulturnem prazni-
ku, slavnostna govornica: v. d. 
direktorice Posavskega muzeja 
Brežice Alenka Černelič Krošelj; 
kulturni program: DKD Svoboda 
Senovo, MePZ DU Senovo in Vr-
tec Senovo; po proslavi predaja 
avtomatskega defibrilatorja, na-
meščenega pred vhodom v ZD 
Senovo, v uporabo in praktični 
prikaz delovanja

• ob 18.00 v Galeriji Krško: stro-
kovno vodstvo kuratorja Janija 
Pirnata po razstavi »Genski ol-
tar«

• ob 19.30 v veliki dvorani KD Kr-
ško: komedija »Moški so z Mar-
sa, ženske so z Venere« v izved-
bi Denisa Avdića

• ob 21.00 v dvorani MC Breži-
ce: Valentinov koncert zasedbe 
Stupid Cupid

Sobota, 11. 2.

• ob 8.00 s Senovega: Valentinov 
pohod Kozje-Bohor

• ob 9.00 v igralnici MC Brežice: 
sobotni živ žav

• ob 10.00 na strelišču v Zaklu: 
dan odprtih vrat

• od 10.30 do 12.00 na gradu 
Rajhenburg v Brestanici: so-
botna grajska delavnica »Raj-
henburški kovanec«

• ob 17.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: priredi-
tev »Vsak drugače pesmi moje 
sodi«, v programu sodelujejo 
sekcije KD Žarek, Sonja Levičar 
kot A. M. Valvasorjeva ter pesni-
ca in pisateljica iz Brežic Antica 
Marijanac

• ob 18.00 v Domu svobode Bre-
stanica: komedija Dama iz Maxi-
ma v izvedbi dramske sekcije 
KD Svoboda Brestanica 

• ob 18.00 v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice: kon-
cert Elizabete in Dragutina 
Križanić »Glasba je ena sama 
ljubezen«

• ob 18.00 v dvorani KS na Skopi-
cah: 10. turnir v šnopsu

• ob 19.00 v okrogli dvorani gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
Rajhenburški grajski koncert 
- Jurka Zoroja (flavta) & Mojca 
Zlobko Vajgl (harfa)

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert zasedbe Help! A 
Beatles Tribute Band

• ob 20.30 v klubu MC Brežice: 
Rock vizije 2017 - festival mla-
dinske kulture

• ob 21.00 v MC Krško: tematski 
večer - 80's night

Nedelja, 12. 2.

• ob 9.00 v športni dvorani Doma 
XIV. divizije Senovo: Mali Kamen 
open 2017 - turnir v namiznem 

No, zimska mešanica vendar. Belo belo jutro, ko se je 
ivje v vsej svoji razkošni bisernosti obesilo na smre-
kove veje, na vejice trdoživih drevesc in grmičkov in 
je z belino okupiralo vse bližnje še klasične strehe. 
Povsod ga je, do koder seže oko. Kupčki  smogaste-
ga snega so že čisto predolgo spremljevalci previdne 
hoje, ko je nujno treba hoditi z glavo in očmi in »fr-
damano« ugibanje, po čem je sploh ta hoja? Po košč-
kih zdrobljenega ledu, po posutem pesku ali po posu-
ti soli, ki je pogubna za asfalt, za vsakršne gume in 
za čevlje, ki domov po hoji pridejo povsem beli. Beli 
kot najfinejša moka ali sladkor v prahu. Trdovrat-
na letošnja zima nemilo zleze v možgane in pod kožo 
in je še najlepša na davnih razglednicah ali slikah 
slikarjev in fotografov. Te ponujajo očem že podve-
černo uspavano sivo modrino, zasnežene bele planja-
ve s posejanimi hišicami in njihovimi okenci, za ka-
terimi so luči barve sonca ter trakove modrikastega 
dima, ki se iz ogretih dimnikov vijejo v nebo. 

Ko vstopim v dom z belo slano peno na gležnarjih, me 
doseže: uboga, uboga muca (muc), nima kape, nima 
šala, nima plaščka, nima toplih škorenjčkov, nima 
niti toplih copatk. Drži, muce vsega tega udobja res 
nimajo in se za premagovanje polarnega mraza zvi-
jejo v klobčič ali se grejejo na okenskih policah, ki 
so nad radiatorji. O, ja, ali pač na posteljah lastnic. 
Vseh tistih, nekoč dobrih in nam z letnicami še zna-
nih zidanih peči skorajda ni več, kjer bi si prvinsko 
toplo udobje lahko našli babice, otročaji in muce. 

Redko, da skoraj ni vredno omembe, odpiram inter-
netne strani. Tokrat se iz zimskega obupa lotim an-
gleških »shoe coctailov«, ki ponujajo moške, ženske, 
otroške in še vse mogoča druga obuvala. Preštela sem 
krepko preko dvajset različnih internetnih ponudni-
kov zvenečih imen in takšnih, za katere sem izvedela 
prvič. Vsem so skupni sami pravljični čevlji v različ-
nih izvedbah in barvah, kakovostna in udobna obu-
vala za vse starosti, znižana in v rekordnem času 
poslana na naslove kupcev. Za hojo ali tek, elegantni 
čevlji za zvečer s prijatelji, za klepet, ob kozarcu dob-
rega vina in v ozadju z razpoloženjsko glasbo. Nepo-
zabno, sporoča eden od ponudnikov. Potem: tekaški 
copati, pohodni čevlji, čevlji za prosti čas, nogome-
tni, košarkarski, odbojkarski in rokometni copati. 
Modni škornji, polškornji, gležnarji, udobni škornji 
in čevlji s polno peto. Piščančki (privlačni zimski če-
vlji na nogah mladostnikov in starejših, po možnos-
ti z razvezanimi vezalkami) vseh barv in mokasini. 
»Nema, čega nema,« bi rekli naši ju-sosedje, ki so jih 
naši rokometaši ugnali na svetovnem rokometnem 
prvenstvu v Parizu in si priborili zgodovinsko bro-
nasto odličje. 

Sedaj že prva dama ZDA, naša sevniška Melani(j)a, 
je bila na svečani posvetitvi, se pravi na inavguraci-
ji, svojega Trumpa za predsednika ZDA, vsa zala od 
glave do pet v salonarjih z visoko peto. Brez nevoš-
čljivosti grenka omemba. Ko medtem iz Grčije, Srbije 
in drugih delov vzhoda prihajajo pred naše oči lačni 
in prezebli ljudje, zaviti v odeje, skoraj bosi, zelo red-
ki v kakšnem močnejšem obuvalu, neobriti, neumi-
ti, nepočesani in utrujeni do iznemoglosti. Vemo, kje 
sta se spet in spet zagozdila človeštvo in človečnost! 
Je kje kdo, ki bi lahko, hotel in mogel rešiti človeč-
nost iz razčlovečenja? Človeštvo rešil tako pogubne 
neenakosti in bebavosti? Kar bi bil kulturni dosežek 
brez primerjave.

Zimski koktajl.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

tenisu v kategoriji članov pod 
50 let in nad 50 let ter v katego-
riji krajani KS Senovo 

Ponedeljek, 13. 2.

• ob 18.00 v knjižnici v Kostanje-
vici na Krki: predavanje grafolo-
ginje Tatjane Petrič in pogovor 
»Pisava ne laže«

Torek, 14. 2.

• ob 17.00 v knjižnici v Krme-
lju: pravljična urica z ustvarjal-
no delavnico

• ob 19.30 v Domu kulture Bre-
žice: gledališka predstava De-
mokracija!, za abonma in izven

Sreda, 15. 2.

• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: 
pravljična urica z ustvarjalno 
delavnico

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: glasbena predstava 
»Enci benci Katalenci«, za ru-
meni abonma in izven

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
predstavitev knjige Damjane 
Bakarič »Na tesnobi«

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

 
HELP! A BEATLES TRIBUTE

koncert
sobota, 11. 2., ob 20. uri

ENCI BENCI KATALENCI
glasbena predstava

za RUMENI abonma in izven 
sreda, 15. 2., ob 18. uri

VASKO ATANASOVSKI TRIO: 
»Melem«

koncert iz cikla ARSonica 2017
petek, 17. 2., ob 20. uri
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PORTOROŽ, BREŽICE - Gimnastič-
na zveza Slovenije je 21. januarja na 
svečani prireditvi v Portorožu pode-
lila priznanja najuspešnejšim špor-
tnikom, trenerjem, sodnikom in dru-
štvom v minulem letu ter predstavila 
sestavo reprezentanc v letu 2017. 
Na oder je bil med najboljše vabljen 
tudi Tim Jambriško, član Telovadne-
ga društva Sokol Brežice, ki je iz rok 
upokojenega telovadca Mitje Pet-
kovška prejel priznanje za uspešne 
nastope v letu 2016, in sicer prizna-
nje za 2. mesto v mlajših kategorijah 
moške športne gimnastike. Tim se je 
v letu 2016 z odličnimi nastopi na 

tekmovanjih v obveznih vajah kot tudi na mednarodnih tekmo-
vanjih v poljubnih vajah uvrščal v sam vrh moške športne gim-
nastike v svoji kategoriji. Kar trije fantje brežiškega društva so 
si v letu 2017 priborili mesto v slovenski reprezentanci moške 
športne gimnastike: Beno Kunst v mladinski kategoriji ter Tim 
Jambriško in Boris Milošević v mlajših kategorijah.
� Vir:�Telovadno�društvo�Sokol�Brežice

Timu priznanje gimnastične zveze

Tim�Jambriško

ligaški semafor

ROKOMET

KADETINJE
Rezultati – Krško : Žalec 19:32, 
Krka : Krško 28:22, Krško : 
Branik Maribor 23:21
Lestvica – 1. Žalec 20, 4. Kr-
ško 12

STAREJŠI DEČKI A
Rezultati – Celje : Brežice 
27:22, Brežice : Trebnje 27:24
Lestvica – 1. Rače 4, 5. Breži-
ce 2

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultat – Bronx Škofije : Sev-
nica 5:3
Lestvica - 1. Maribor 34, 3. Sev-
nica 16

U19 - VZHOD
Rezultati – Sevnica : Ptuj 2:5, 
Sevnica : Dobovec 2:5
Lestvica – 1. Benedikt 26, 5. 
Sevnica 14

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL
Rezultati – Krško : Radenska 
Sobota 76:84, Hrastnik : Kr-
ško 74:70
Lestvica - 1. Hrastnik 23, 7. Po-
savje Krško 13

ČLANI 4. SKL
Rezultat – Brežice : Dravograd 
72:59
Lestvica - 1. Vrani Vransko 18, 
6. Brežice 14

MLADINCI 1.B SKL – skupi-
na BV
Rezultati – Olimpija ml. : Kr-
ško 65:60, Krško : Konjice-Zre-
če 69:76
Lestvica – 1. Zlatorog Laško 17, 
7. Posavje Krško 11

KADETI 1. SKL – skupina B3
Rezultati - Brežice : Škofja 

Loka 65:86 Krško : Radovlji-
ca 86:81
Lestvica - 1. Triglav A 20, 4. Po-
savje Krško 14, 5. HPG Breži-
ce 13

STAREJŠI DEČKI 1. SKL – sku-
pina B3
Rezultat – Brežice : Krško 
70:49
Lestvica - 1. Krka A 18, HPG 
Brežice 15, 3. Posavje Krško 14

ODBOJKA 

ČLANICE 3. DOL - ZAHOD
Rezultati – Gen-i Volley II : Kr-
ško 2:3, Bled Jesenice : Bre-
stanica 3:2,  Krško : Brestani-
ca 1:3
Lestvica - 1. Piran 36, 3. Bre-
stanica 30, 9. POK Krško 14

ČLANI 3. DOL - ZAHOD
Rezultati – Kočevje : Kostanje-
vica 3:1, Kostanjevica : Porto-
rož 3:0
Lestvica – 1. Kočevje 32, 10. 
Kostanjevica 19

KADETINJE A LIGA – ZAHOD 
A
Rezultati – Krško : Grosuplje 
1:2, Mladi Jesenice :Krško 2:0
Lestvica – 1. Mladi Jesenice 4, 
6. POK Krško 0
 
KADETINJE B LIGA – SKUPI-
NA A
Rezultati – Brestanica : Kosta-
njevica 2:0, Kostanjevica : Vol-
ley Ljubljana 0:2, Brestanica : 
Volley Ljubljana 2:0
Lestvica – 1. Olimp Ljubljana 
4, 3. Brestanica 2, 5. Kostanje-
vica 0

KADETI B LIGA – SKUPINA C
Rezultati – Lubljana Volley : 
Kostanjevica 2:1, Kostanjevi-
ca : Lubnik 2:1
Lestvica – 1. Ljubljana Volley 4, 
3. Kostanjevica na Krki 2

Ena najperspektivnejših posa-
vskih športnic 20-letna Kaja 
Budič se je pred dvema letoma 
odločila, da vse svoje napore 
usmeri v vrhunski šport. Stop-
njevala je obseg ter kakovost 
treningov, priprav in tekmo-
vanj, kar je obrodilo sadove - 
v letih 2015 in 2016 je postala 
štirikratna državna prvakinja 
tako med članicami kot mlajši-
mi članicami (U21), balkanska 
prvakinja do 21 let, zmagala na 
štirih močnih mednarodnih 
turnirjih ter dosegla še kopi-
co drugih odličnih rezultatov 
v borbah. »Upravičila sem za-
upanje svoje ekipe, kluba in re-
prezentance. Pred mano je ob-
dobje novih izzivov. Prišel je 
čas za naslednji korak,« odloč-
no pravi in s tem misli usmer-
ja na štiriletni ciklus trenin-
gov in priprav na olimpijske 
igre 2020 v Tokiu, na katerih 
se bodo prvič v olimpijski zgo-
dovini pomerili tudi karateisti. 
Na pot do izpolnitve svoje ve-
like želje - postati udeleženka 
OI - se podaja z maloštevilno, 
a zelo zagnano ekipo - ustano-
viteljem, športnim vodjem in 

Začenja se Kajina pot do Tokia
ČATEŽ OB SAVI - Najuspešnejša slovenska karateistka med (mlajšimi) članicami v zadnjem obdobju Kaja Bu-
dič z Dvorc je 18. januarja v Gostilni pension Les na Čatežu ob Savi predstavila dosežke iz lanske sezone in 
načrte za naprej. S svojo ekipo Kaja Karate Team Čatež želi izpolniti največji cilj - uvrstitev na OI leta 2020.

očetom Andrejem Budičem, 
glavnim trenerjem Davorjem 
Mrzakom iz KK Samobor in 
reprezentančnim trenerjem 
Matjažem Končino.

Kot je na novinarski konferen-
ci navedel oče Andrej, je Kaja v 
lanskem letu opravila 291 tre-
ningov, trenirala je 406 ur, bila 
zdoma 86 dni (na pripravah ali 
tekmovanjih) ter na treninge 
ali priprave prevozila 14.500 
kilometrov. »To so številke, s 
katerimi dokazuje svoj trud, 

delo in vztrajnost,« je ob tem 
dodal. Kaja se spominja, da se 
je v otroštvu vedno rada tepla, 
zato jo je oče vpisal h karateju. 
»To je šport, ki te nauči gibal-
nih sposobnosti, obnašanja in 
spoštovanja,« pravi Kaja, ki ka-
rate trenira 11 let, in poudarja: 
»Sama sebi in tudi drugim sem 
dokazala, da zmorem in bom 
zmogla.« Kaja trenutno na sve-

tovni lestvici med mlajšimi čla-
nicami zaseda 9. mesto, mimo-
grede, na OI se bo uvrstilo le 
najboljših deset karateistk na 
svetu. Njen trener Mrzak je po-
vedal, da bo že februarsko EP 
za kadete, mladince in mlajše 
člane (U21) v Sofiji pokazalo, 
ali so na pravi poti. Po besedah 
Končine pa je pri Kaji ena iz-
med bistvenih stvari ta, da ima 
močno notranjo motivacijo za 
dosego svojih ciljev.

Kaja se je ob tej priložnosti 
zahvalila tudi svojim zvestim 
sponzorjem in donatorjem. Na 
novinarski konferenci, ki jo je 
vodil veteran posavskega kara-
teja Veljko Jukič, so bili med 
drugim prisotni tudi legen-
de hrvaškega karateja Vjeko-
slav Šafarić, Darko Šimunec 
in Ante Čutura ter predsednik 
Športne zveze Krško Luka Še-
bek. 

� Rok�Retelj

Kaja�Budič�z�očetom�Andrejem�(levo)�in�Jukičem

POSAVJE - Mrzla zima je v 
led okovala veliko tekočih 
voda po vsej državi. Sicer v 
času globalnega segrevanja 
vse redkeje zamrznjeni sla-
povi najbolj pritegnejo alpi-
niste, ki se jih lotevajo s ce-
pini in derezami. V letošnji 
zimi so bili znova preplezani 
vsi štirje pomembnejši sla-
povi na Bohorju, tudi red-
keje zamrznjeni Bojavnik. 
Čudovito plezanje je ponu-
jala predvsem Bojanca, ki je 
sicer precej redko tako na 
debelo odeta v led. Dobre 
razmere so izkušenejši izko-
ristili za priprave, začetniki 
pa za svoje prve korake v zaledenelo vertikalo.
So pa bili posavski alpinisti v začetku zime aktivni tudi v drugih 
hladnih slovenskih alpskih dolinah in vrhovih nad njimi. Glav-
no vlogo je imel Miha Kozmus, ki je praktično vsak teden nani-
zal nekaj zanimivih vzponov: od Triglava, severne stene Razorja 
in Malega Oltarja, južne stene Grossglocknerja, Špika, Kanjavca, 
Jalovca pa do številnih zaledenelih slapov v Logarski dolini, Vo-
jah, Gornjesavski dolini … Pri večini težjih vzponov mu je družbo 
delal njegov mentor, izkušeni alpinist Matej Zorko. Tudi drugi 
člani Posavskega alpinističnega kluba so nanizali številne vzpo-
ne: Jernej Špiler, Peter Sotelšek, Andrej Trošt, Rok Cizerle, 
Simon Poznič, Rok Umek, Goran Butkovič, Arno Koštomaj in 
drugi so predvsem ubirali zanimive pristope na slovenske dva-
tisočake in iskali ugodne ledne linije. S prihodom odjuge bo led 
počasi odtekel, v visokogorje pa bo debelejša snežna odeja ved-
no bolj vabila turne smučarje.� PAK

Plezanje po zaledenelih slapovih

Ledni�plezalec�(foto:�Nejc�Pozvek)

KRŠKO - Minulo soboto je v OŠ Jurija Dalmatina Krško potekal 
spektakel v kickboksu - komaj 20-letna Senovčanka Monika 
Kučinič (DTB Senovo) se je namreč pod okriljem trenerja De-
nisa Roja borila za naslov svetovne prvakinje v kategoriji WMAC 
(po pravilih K1) do 54 kg. V petih rundah je suvereno premaga-

la Cari Greiml iz Avstrije. Monika se z borbo ukvarja šele tri leta 
in je sploh prva slovenska predstavnica, ki ji je uspelo pridobiti 
profesionalni naslov v omenjeni kategoriji, kar kaže na njen ta-
lent, voljo in predanost. S trenerjem sta se pred dvobojem odpra-
vila tudi v tujino, kjer sta v miru nabirala nova znanja in vešči-
ne v t. i. »sparingu«. Po zmagi sta oba dejala, da bi si želela večje 
medijske prepoznavnosti, saj Moniko lahko le-ta popelje na viš-
jo svetovno raven, njen cilj pa je, da bi nekoč nastopila na med-
narodno znanem turnirju Glory. 
 Sv. M.

KRMELJ - Prizorišče predzadnjega, četrtega teka za Sevniški 
pokal je bil Krmelj, kjer se je kljub osmim stopinjam pod ničlo 
zbralo 77 neustrašnih tekačev. Med najmlajšimi sta slavila Kia-
ra Blatnik in Anže Kocjan, zmagovalci ostalih otroških katego-
rij pa so bili: Ema Kmetič, Maj Repovž, Julija Kermc, Timotej 
Krašovec, Ajda Slapšak, Tomi Bajc, Lea Haler in Žan Vozelj. 
Med mladinkami je progo najhitreje premagala Tija Senica, med 
mladinci pa Timotej Krašovec. Absolutna zmagovalca 4. tekme 
za Sevniški pokal sta postala aktualna atleta leta AK Sevnica Lea 
Haler in Miha Povšič. Zadnji tek bo 4. marca na Blanci. 
� Vir:�AK�Sevnica

Sevniški pokal gostoval v Krmelju

Štart�osrednjega�teka

Senovo ima svetovno prvakinjo!

Monika�Kučinič�med�borbo�z�Avstrijko�…

…�in�z�osvojenim�naslovom�svetovne�prvakinje
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na muhi ...

Da�kostanjeviški�župan�Ladko�Petretič�zna�z�denarjem,�je�od-
več�poudarjati,�ne�nazadnje�je�to�dokazal�s�svojo�dolgoletno�
uspešno�podjetniško�potjo.�Tudi�šentjernejski�podžupan�Ja-
nez�Selak�(desno�ob�Petretiču)�izhaja�iz�podjetniških�vrst.�Oba�
sta�na�kostanjeviškem�prazniku�domačih�kolin�ocenila,�da�je�
vložek�v�licitacijo�teže�tlačenke,�ki�sta�ga�vplačala�Petru�Lušt-
ku,�dobra�odločitev,�a�sta�se�uštela�-�pravilni�teži�se�je�namreč�
najbolj�približala�ženska.�A�verjamemo,�da�jima�ni�bilo�žal,�
saj�sta�s�tem�prispevala�v�blagajno�društva�kolinarjev,�kate-
rega�predsednik�Franc�Kovačič�(levo)�je�zadovoljno�opazo-
val�dogajanje.�(P.�P.)

Desetletje�je�kratka�pa�
tudi�dolga�doba.�Prav�
toliko�je�bil�Anton�Pet-
rovič�s�Senovega�zvest�
zanimivi� etnološko-
-kulturni� prireditvi�
Ocvirkijada� v�Dolenji�
vasi,�ki�so�jo�letos�pri-
pravili�na�god�sv.�Neže�
21.�januarja,�ko�naj�bi�
po�reku�»odvezala�rit�
kokošim«,�kar�pomeni,�
da�bi�le-te�pričele�nosi-
ti�jajca.�Na�Ocvirkijadi�

sicer�ni�bilo�vidnih�znakov�jajc,�je�pa�bila�obilica�dobrot�iz�oc-
virkov,�pa�tudi�prašičja�glava.�Pred�leti�so�imeli�navado�le-to�
licitirati,�zadnja�leta�pa�ostaja�posebno�spremljevalno�»da-
rilo«�v�zakulisju,�saj�naj�bi�bil�Petrovič�velik�ljubitelj�lepo�za-
pečene�in�hrustljave�kožice.�Tako�so�mu�tudi�ob�desetletnem�
jubilejnem�vodenju�organizatorji�v�zahvalo�podarili�svinjsko�
glavo�in�Petrovič�se�je�je�nadvse�razveselil,�nato�pa�jo�je�delil�
z�ostalimi�in�so�jo�skupaj�snedli.�(M.�H.)

Duetu�iz�Boštanja,�ki�ga�sestavljata�vokalistka�Sara�Praznik�
in�kitarist�Primož�Lisec,�bo�v�prihodnosti�zagotovo�še�mogo-
če�prisluhniti.�Sara,�dijakinja�Šolskega�centra�Grm�Novo�mes-
to,�se�uči�solo�petja�pri�prof.�Martini�Prevejšek�v�Glasbeni�šo-
li�Sevnica,�Primož�pa�je�član�glasbene�zasedbe�RockDefect,�ki�
je�prav�tako�že�opozorila�nase�in�navdušila�tudi�s�preigrava-
njem�avtorskih�skladb.�(S.�R.)��

Program za Februar
Četrtek, 2. 2. 2017, ob 8.20
DAN POKLICEV
Za učence osmih in devetih razredov OŠ

Sobota, 11. 2. 2017, ob 21.00
TEMATSKI VEČER: 80`S NIGHT
Vstop prost!

Sobota, 18. 2. 2017, ob 21.30
KONCERT: CAPTAIN MORGANS REVENGE IN IMSET
Vstopnina: 3€

Sreda, 22. 2. 2017, ob 16.00
USPOSABLJANJE ZA DELO Z OTROKI
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si
Več info na: http://www.mc-krsko.si/

Sobota, 25. 2. 2017, ob 10.00
BOBNARSKA DELAVNICA ZAHODNO AFRIŠKIH RITMOV
Cena: 10€
Obvezne prijave: andrejzobaric@gmail.com

Sobota, 25. 2. 2017, ob 21.30
RAP KONCERT: IT WAS ALL A DREAM
Vstopnica na dan koncerta: 5€
Več info na:
http://www.mc-krsko.si/it-was-all-a-dream/

Brestaniški� kaplan�Gregor�Majcen� (levo)� iz� Polž� pri�Novi�
Cerkvi�je�bil�lani�poleti�v�celjski�stolnici�posvečen�kot�edini�
novomašnik�iz�celjske�škofije.�Sicer�je�bil�Majcen,�kakor�smo�
izvedeli,�v�mladostnih�letih�aktiven�kot�smučarski�skakalec�pa�
tudi�kot�gasilec,�želja�študirati�teologijo�pa�je�v�njem�dozorela�
v�3.�letniku�strojno-tehniške�srednje�šole�v�Celju.�Po�končanem�
študiju�teologije�je�od�jeseni�2015�deloval�kot�diakon�v�Šmar-
ju�pri�Jelšah,�nakar�je�bil�po�posvetitvi�napoten�za�kaplana�v�
Brestanico.�Novomašnika�Romana�Ivanetiča�(desno)�so�lani�
dobili�tudi�v�Leskovcu�pri�Krškem.�Ivanetič�prihaja�iz�župnije�
Semič�in�je�bil�prav�tako�kot�Majcen�v�novomašnika�posvečen�
junija�lani,�in�sicer�v�Kapiteljski�cerkvi�sv.�Nikolaja�v�Novem�
mestu.�Po�opravljeni�vzgojiteljski�šoli�v�Metliki�je�opravljal�več�
del,�med�drugim�je�bil�vzgojitelj�v�več�vrtcih,�delal�pa�tudi�v�se-
miški�Iskri�in�na�pošti.�V�domači�župniji�je�poučeval�verouk�in�
pel�pri�mladinskem�zboru,�najbolj�pa�ga�je�zaznamovalo�de-
lo�v�katoliškem�Petrovem�vrtcu�na�Otočcu,�kjer�se�je�tudi�od-
ločil,�da�stopi�v�bogoslovje�oziroma�nadaljuje�po�vzgojiteljski�
šoli�že�začeti�študij�teologije,�ki�ga�je�tudi�uspešno�zaključil.�
Kaplan�in�desna�roka�leskovškega�župnika�Ludvika�Žagarja�
je�postal�avgusta�lani.�(B.�M.)�

Potem�ko�je�vokalna�skupina�POPsi�iz�krške�zasebne�Glasbene�
šole�za�vse�generacije�POPsi�premierno�nastopila�v�začetku�
decembra�na�prižigu�novoletnih�lučk�v�Zatonu,�je�z�odličnim�
nastopom�20.�januarja�navdušila�tudi�udeležence�otvoritve-
nega�dela�sadjarskega�kongresa�v�Krškem.�Mentorica�nave-
deni�zasedbi�je�prekaljena�glasbena�pedagoginja�Anja�Kra-
mar�(prva�z�leve),�glede�na�kakovost�izvedenih�pesmi�pa�bomo�
nedvomno�lahko�v�prihodnje�skupini�pogosteje�prisluhnili�na�
različnih�prireditvah,�česar�se�že�vnaprej�veselimo.�Krško�je�
namreč�instrumentalno�dobro�pokrito,�medtem�ko�na�pev-
skem�področju�že�dolga�leta,�vse�od�razpustitve�zbora�Vik-
tor�Parma�pred�desetletji,�zeva�velika�praznina,�saj�so�vokal-
ne�zasedbe,�ki�so�se�oblikovale,�delovale�le�kratek�čas.�(B.�M.)
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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).

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Nadia Vižintin, Senovo - 
deklico,

• Tamara Kunej, Mali Obrež 
– dečka,

• Janja Beribak, Brežice – 
deklico,

• Barbara Bizjak, Radeče – 
deklico,

• Jožica Frankovič, 
Avguštine – dečka,

• Klavdija Jalovec, Malo 
Mraševo – deklico,

• Anica Kotnik, Kozje – 
deklico,

• Melanija Mlakar, Apnenik 
pri Velikem Trnu – deklico,

• Janja Horvatič, Oklukova 
Gora – dečka,

• Petra Župan, Brežice – 
dečka,

• Rebeka Dušak, Cerklje ob 
Krki – dečka,

• Natalija Vinković, Krško – 
deklico,

rojstva

poroke

moja poroka

• Goran Tržan in Maja 
Štalekar, oba iz Sevnice.

ČESTITAMO!

• Lidija Povh, Jesenice na 
Dolenjskem – deklico,

• Anja Andrić Musar, 
Brežice – dečka,

• Ester Božič, Bukošek – 
dečka,

• Vanja Perec, Brezje pri 
Senušah – dečka,

• Maja Kralj, Vrhovska vas – 
deklico.

Marko�Urekar�in�Iva�Jerković,�oba�z�Velikega�Obreža,�21.�
maj�2016,�grad�Brežice�(foto:�Mitja�Mladkovič)

ARDRO PRI RAKI - 1. decembra 
je v krogu  družine, prijateljev 
in sosedov praznovala častit-
ljiv 90-letni jubilej Slavka Vi-
dovič z Ardra pri Raki. Ob tem 
se je nanjo spomnilo in ji dan z 
obiskom in obdaritvijo polep-
šalo tudi tudi več predstavni-
kov v kraju delujočih organiza-
cij in društev, Fanika Metelko v 
imenu raških upokojencev, Mi-
mica Gabrič iz društva izgnan-
cev, Marija Vrhovšek iz Rdeče-

ga križa ter predsednik sveta KS Raka Silvo Krošelj. Slavki ni bilo 
življenje vselej naklonjeno, saj je že v njena rosna mladostna leta 
kruto posegla druga svetovna vojna, ko je bila s starši izgnana 
v tujino, kasneje, ko sta si z možem ustvarila dom, pa je kmalu 
ovdovela in morala trdo delati, da je preživela majhna otroka in 
obdržala kmetijo. Z veliko dela, napora in trdne volje je prema-
gala ovire in vse do danes ohranila veder značaj. Na Ardrem pri 
Raki jo v skupnem domu razveseljuje že tretja generacija potom-
cev, s katerimi rada deli spomine na njena leta odraščanja, rada 
tudi prepeva in se druži z bližnjimi in drugimi obiskovalci. Tudi 
predstavniki navedenih društev so ji zaželeli lepo jesen življenja 
in da bi ji zdravje tudi v bodoče tako dobro služilo kot do sedaj.
� Marija�Vrhovšek/B.�M.

90 let Slavke Vidovič 

Slavka�Vidovič

4. februar ob 18. uri, 
v Kulturnem domu Krško.

Zbrana sredstva bodo 
namenjena za letovanje 

otrok preko Zveze 
prijateljev mladine.
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MOJSTROVINE V LESU – razstava in pogovor 
• petek, 3. februar, ob 18. uri -  

Mestna tržnica v Kostanjevici na Krki 

Na prvi petek v februarju bomo z Olgo Šmid, mojstrico 
rezbarjenja, obujali spomine na mladost v Črneči vasi 
in ob razstavi ter praktičnem prikazu spoznali to umet-
nostno obrt.

GLASOVI BABUŠK – pogovor 
• sreda, 8. februar, ob 17.30 uri - Potokarjeva 

knjiž nica Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

O zgodbah, ki so zaznamovane tudi s Kostanjevico in o 
njenem novem romanu, ki bo izšel poleti, se bosta po-
govarjala pisateljica Mirana Likar Bajželj in dramski 
igralec Branko Jordan.

PISAVA NE LAŽE – predavanje in pogovor 

• ponedeljek, 13. februar, ob 18. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki 

Kako pisava zrcali človekovo osebnost, o njeni sporočil-
nosti in uporabnosti pri delu z ljudmi se bomo poučili na 
predavanju grafologinje Tatjane Petrič.

PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE

• četrtek, 16. februar, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

V sodelovanju z Mariborsko knjižnico smo vam pripravi-
li z različnimi zgodbami prepleten večer, ki ga bosta z 
glasbo obogatila Nina Pirc in Miha Koretič.

USTVARJALNE ZIMSKE POČITNICE

• ponedeljek, sreda, petek – 20., 22. in 24. februar, 
ob 11. uri – Mladinski oddelek v Krškem

V času zimskih počitnic vabimo otroke in starše, da po-
čitniški čas namenite tudi prijetnemu druženju in ustvar-
janju zanimivih izdelkov skupaj s knjižničarkami. 

 »BACHOVA CVETNA ZDRAVILA« – 
predstavitev knjige

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

Irena Roglič Kononenko, prevajalka, psihologinja in 
vodja Inštituta za Bachovo cvetno terapijo v Ljubljani, 
nas bo popeljala skozi knjigo Juliana Barnarda »Bacho-
va cvetna zdravila«. 

RAZSTAVA RISB »LISTJE«
• do konca februarja – Knjižnica Senovo

V knjižnici Senovo je na ogled razstava risb »Listje« kra-
jinske arhitektke Vesne Zakonjšek. Razstavljene risbe 
Zakonjškove so objavljene tudi v istoimenski pesniški 
zbirki Milenka Straška.

SREČEVANJA S KNJIGAMI – bralna srečanja

• vsako sredo, ob 10. uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Pridružite se nam na bralnem srečanju s knjigami, ki ga 
vodi profesorica slovenščine Marija Lelić. Srečanja po-
tekajo tedensko, v dnevni sobi knjižnice.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

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

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

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V FEBRUARJU

PRIREDITVE 
V FEBRUARJU 2017

PRAVLJIČNE URICE 
Z USTVARJALNO DELAVNICO

• v sredo, 1. februarja, in v sredo, 15. februarja,  
ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

• v torek, 14. februarja, ob 17. uri v Izposojevališču Krmelj

Razstava likovnih del 
SONJE TKALEC

• od petka, 3. februarja, do torka, 28. februarja

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 6. februarja, ob 18. 30

Predstavitev knjige »NA TESNOBI« 
DAMJANE BAKARIČ

• v sredo, 15. februarja, ob 18. uri 

Počitniška ustvarjalna delavnica za otroke
• v sredo, 22. februarja, od 10. do 12. ure

Pogovorni večer z gostoma 
RAFKOM in NADO IRGOLIČ

• v torek, 28. februarja, ob 17. uri

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

Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304

POPRAVEK
V prejšnji številki časopisa 
smo zaradi napačne informa-
cije iz porodnišnice Brežice 
objavili, da je Anita Žulič iz 
Zabukovja nad Sevnico ro-
dila deklico, pravilen podatek 
pa je, da je rodila dečka. Za na-
pako se v imenu porodnišnice 
opravičujemo.
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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 BREŽICAH

V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
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. 

Bralec iz Velike vasi nam je poslal nekaj fotografij neočiščene-
ga pločnika ob nadvozu preko avtoceste proti Malemu Pod-
logu. Kot pravi, se bližnji prebivalci sprašujejo, zakaj so na 
nadvozu sploh uredili pločnik, če ga ni potrebno čistiti, po 
shojenem snegu pa se vidi, da ga krajani uporabljajo, čeprav 
je hoja po njem nevarna, saj lahko zlasti starejšemu čkoveku 
spodrsne in pade po nabrežini. »Vprašanje je, kdo je pristo-
jen za čiščenje tega pločnika ali nadvoza, saj so, ne glede na 
to, kam so se obrnili, ostali na istem, to je zožana cesta in ne-
očiščen pločnik,« še zapiše bralec.

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

skozi vaš objektiv

Zahvala za donacije na bazarju
V decembru smo na OŠ Cerklje ob Krki uspešno zaključili 
dobrodelni božično-novoletni bazar. S skupnimi močmi smo 
zbrali več kot 3.000 €. Z zbranim zneskom bomo pomagali 
učencem pri številnih šolskih dejavnostih. Ob tem se iskre-
no zahvaljujemo vsem, ki ste se odzvali naši prošnji in s svo-
jim prispevkom pomagali omogočiti izvedbo našega dobro-
delnega dogodka. Hvala v imenu vseh učencev in zaposlenih.

� Kolektiv�OŠ�Cerklje�ob�Krki

Spoštovani! Odločila sem se opisati kaos, ki je nastal oz. se vse bolj 
širi v delovno okolje in med uporabnike dimnikarskih storitev. Raz-
log za vse to je neurejen postopek prestopa od ene k drugi dimni-
karski družbi (oz. sploh ne obstaja) ter neurejen nadzor, ki bi ga 
moralo vršiti Ministrstvo za okolje in prostor.

Kot bivši (oz. še vedno aktualni po 18. členu ZDimS) koncesionar-
ji na določenih dimnikarskih območjih še vedno nosimo odgovor-
nost v primeru požara, zastrupitve ali celo smrtne žrtve, saj vsi 
tisti, ki zaradi pomanjkljivosti v postopku (ne)uradno niso pres-
topili k drugi dimnikarski družbi, padejo na breme nam. Uporab-
niki se izmikajo dimnikarskim storitvam z izgovorom, da imajo 
drugega dimnikarja oz. dimnikarsko družbo, v resnici pa nimajo 
nobenega, saj te trditve ne morejo podkrepiti niti z računom niti 
s kakršnim koli dokumentom, ki bi prestop potrjeval, s strani In-
špektorata RS za okolje in prostor pa dobivamo opozorila, da toč-
no te uporabnike zavajamo z izjavami, da smo še vedno edino mi 
odgovorni za njih in da imamo samo mi dovoljenje opravljati sto-
ritve pri njih. Ja kdo pa drug? Če drugega ni! Za nas, žal, mnenje 
inšpektorja, da se bo o odgovornostih lahko govorilo šele po 1. 7. 
2017, ne zadošča in ne mora zadoščati. Uporabniki se ogrevajo. 
Uporabniki kurijo. Še vsaj 3 mesece bo tako. V tem času se bo lah-
ko nabralo zelo veliko odgovornosti, veste? Ali se vam res zdi, da 
bo zadosti mahati s papirjem v roki, da zdaj pol leta pač ni nihče 
odgovoren, ko bo nekje zagorelo?

Zakaj ste iz dokaj urejene dimnikarske službe naredili kaos, names-
to da bi jo nadgradili in izboljšali? Kdo bo odgovarjal za to početje? 
Ali se bo res moralo zgoditi nekaj hudega, da se bo začelo drugače 
razmišljati!? Ali vam res ni čisto nič mar? Ali je zdravo kmečko pa-
met in zdravo presojo dokončno pokopala tendenca skupinice po-
sameznikov, ki so na vas pritisnili zgolj iz razloga uporništva pro-
ti dimnikarski službi na splošno, ne pa z namenom preurediti jo 
(zahteva po prostem trgu je bila želja po ukinitvi obvezne službe 
in izogibanju dolžnosti). Kakšne so obremenitve okolja, onesnaže-
nost, delci PM 10 itd. S tako (ne)organizirano in nenadzorovano 
dimnikarsko službo bo vse to še veliko slabše in skrajno kritično. 
Nacionalni inštitut za javno zdravje vseskozi opozarja kako velik 
vpliv ima uporaba malih kurilnih naprav na kvaliteto oz. onesna-
ženost zraka in namesto, da bi se pogoji glede čiščenja in pregle-
dovanja poostrili ter nadzorovali, se je vse popolnoma razpustilo. 
Naj poudarim, da ima vsak državljan v skladu z 72. členom Usta-
ve pravico do čistega zraka, kar se dogaja zdaj, pa na ne tako zelo 
dolgi rok pomeni ravno nasprotje. Poglejte samo otroke in njihove 
bolezni ter starejšo populacijo, kjer je dokazano, da je vzrok obo-
lenj največkrat onesnažen zrak.

Zakaj se uporabnikom oz. lastnikom kurilnih naprav, ki ne dovo-
ljujejo dimnikarskih storitev in jim zagori v dimniku, ne zaračuna 
gasilska intervencija? Zakaj plačujemo te stroške vsi državljani? 
Novopečeni samostojni podjetniki so tudi do objave seznama de-
lali. Računa uporabniki nimajo. Ali so storitve vnesene v Evi-dim? 
Ali Evi-dim sploh deluje? Ali imate kakšen nadzor nad (ne)opra-
vljenimi storitvami? Ali ga sploh kdaj še boste imeli? Objavljajo re-
klame z nedovoljeno špekulacijo (v skladu z Zakonom o varstvu 
konkurence), da so za 22 % cenejši. Seveda so! Saj je to vrednost 
DDV. Ali smo tisti, ki smo davčni zavezanci, lahko enakopravni oz. 
konkurenčni z njimi? Ali še ostali odpremo s.p., da bomo vsi delali 
brez DDV? Pa boste poleg kaosa v dimnikarski službi uspeli dose-
či še zmanjšano polnjenje državne blagajne (obremenjeno še s po-
večanim delom na črno). Pogoj za pridobitev dovoljenja za delo bi 
moral biti, da smo vsi davčni zavezanci oz. nihče.

Naj dodam, da nekateri ti novopečeni samostojni podjetniki nima-
jo opreme, ker nas prosijo, če bi jim jo posodili (merilne inštrumen-
te, kamere, zavarovalne police z ustreznim zavarovanjem), pa so 
kljub temu uspeli pridobiti dovoljenje za delo. Nadalje, kako so us-
peli pridobiti dovoljenje za delo, če imajo vrtoglave izvršbe? Sedaj 
lobirajo po terenih, katere smo obiskovali in urejali 20, 30 in tudi 
do 40 let, prepričujejo uporabnike, lastnike kurilnih naprav, da so 
boljši, cenejši, preverjeni, itd.

Star pregovor pravi: »Mal gnarja, mal muzike«.

Tu, v naši bližini, je meja s Hrvaško. »Dimnikarji«, ki po poklicu 
niti niso dimnikarji, pridejo čez mejo, se predstavljajo za ugodne 
in poceni, »naredijo« storitev in gredo nazaj – spet ni evidenc sto-
ritev, spet ni računov, spet ni kontrole.

Na naših dosedanjih dimnikarskih območjih so v primeru dimni-
škega požara iz Centra za obveščanje vedno poklicali tudi dimni-

Zakaj ste iz dimnikarske službe 
naredili kaos?

karsko službo, ne glede na čas dogodka (dopoldan, popoldan, po-
noči, med prazniki itd.). Katero dimnikarsko družbo naj Center za 
obveščanje kliče sedaj v primeru dimniškega požara? Novopečeni 
dimnikarji ponoči spijo z ugasnjenimi telefoni in se na njih ne gre 
zanašati. Pa bomo še ostali izklopili telefone.

Dimnikarjev z ustrezno izobrazbo manjka. Zakaj je tako, vam je 
verjetno jasno. Čez 5 ali 10 let ne bo nikogar več, ki bi strokovno 
opravljal delo dimnikarja, ker je poklic razvrednoten in popolno-
ma degradiran.

Dela je za vse zadosti, a brez pravega nadzora in enotnosti pri 
opravljanju dimnikarskih storitev, kjer bomo vsi enakovredni, ena-
ko odgovorni in enako nadzirani, ga bo sčasoma vse manj, kaos pa 
bo vedno večji in večji.

Spoštovani odgovorni za ves ta kaos, čez 5 ali 10 let vam bom po-
novno poslala ta dopis in presodili boste takrat (če ne prej), ali 
sem imela prav ali ne in kaj ste naredili z novo zakonodajo, zato 
ukrenite nekaj, dokler je še možno kaj spremeniti. Veliko škode pa 
je tako že bilo narejene in je tudi s petimi novimi zakoni ne boste 
mogli več popraviti, in to je zavest državljanov.

Pa srečno pri pojasnjevanju v bodoče, zakaj se je število dimniških 
požarov povečalo in zakaj imamo v Sloveniji tako zelo slab zrak, 
da nam ARSO vsaj petkrat na leto skorajda prepoveduje biti zu-
naj, na prostem.

� Ana�Jelančić,�Sevnica�
 (poslano na Ministrstvo za okolje in prostor)

KRŠKO – Eva Župnek Petelin in Ljudmila Šribar sta v Valva-
sorjevi knjižnici Krško sredi januarja predstavili zanimi-
vo gradivo, ki se nahaja v Arhivu Republike Slovenije, in si-
cer gre za prevod urbarja krškega gospostva iz 16. stoletja.

V začetku dobro obiskane prireditve je zbrane nagovorila direk-
torica Urška Lobnikar Paunović, ki je povedala, da bo letošnje 
leto v znamenju več obletnic, med katerimi je najpomembnejša 
500- letnica protestantizma. Vodja občinske uprave Občine Kr-
ško Melita Čopar je zbrane spomnila, da je v mestu polno spo-
menikov, ki spominjajo na velikane tistega časa, vendar se tega 
morda premalo zavedamo. 

Predavanje je pričela avtorica različnih domoznanskih del Ljud-
mila Šribar s sprehodom skozi pomembnejše dogodke 16. sto-
letja. To je bilo težko obdobje, namreč čas turških vpadov. Naši 
kraji so bili na eni izmed poti proti Dunaju, na katerih pred Tur-
ki nihče ni bil varen. Naš prostor se je branil, kolikor se je lahko, 
kljub temu, da je bilo mesto oddaljeno od večjih mestnih središč. 
Zaradi spopadov so najbolj trpeli kmetje. Ker so morali prispe-
vati večje dajatve kot običajno, so se v tem stoletju kar dvakrat 
uprli, prvič leta 1515 in drugič 1573.

Zato ni čudno, da je bilo gospostvo v Krškem vojaško naravnano. 
Mesto Krško je leta 1531 dobilo obrambno obzidje, ki je bilo šti-
ri leta kasneje nadgrajeno z obrambnimi topovi, tako da je bilo 
pravcato vojaško območje. Mladi fantje in moški so se tedensko 
urili, vzpostavili so stražo in nekateri kraji se še danes imenu-
jejo po teh dogodkih (Straža). Gospoda je oborožila tudi kmete. 
Ena najbolj znanih sprememb 16. stoletja pa je bila duhovna. Šlo 
je za protestantizem, v katerem smo imeli največje predstavnike 
svojega časa (Dalmatin, Bohorič itd.) 

Po tem zgodovinskem uvodu smo poslušali Evo Župnek Petelin, 
ki je prevedla zapise iz urbarja krškega gospostva za leto 1570. 
Urbarji so bili neke vrste računske knjige, v katerih so bili popi-
sani vsi dohodki takratnih gospodarjev. V njih so popisi orožja 
ter različnih dajatev in davkov v obliki živali in poljedelskih pri-
delkov, vse pa se je preračunalo v denar, v goldinarje in krajcar-
je. Prebivalci so bili svobodni, so pa plačevali davke gospodi in v 
urbarju je bilo zapisano, koliko in kako morajo plačati, če se želi-
jo ukvarjati z neko kmetijsko ali drugačno panogo. Osnova za na-
stanek tega urbarja je bila zahteva deželnega kneza, da vsa gos-
poda zelo podrobno popiše svoje poslovanje. Urbar je bil napisan 
v nemščini, večinoma v gotici, zato je bilo prevajanje zelo zahtev-
no delo, na podlagi katerega smo prvič izvedeli marsikateri zani-
miv podatek iz tistega časa. Pravega pomena opravljenega dela 
Župnek Petelinove se bomo najbrž zavedali šele v prihodnosti.

 Sven Mavsar

Urbar gospostva Krško za 1570

Eva�Župnek�Petelin�in�Ljudmila�Šribar

BOŠTANJ�-�V�prvem�tednu�letošnjega�leta,�6.�januarja,�so�v�
župnjiski�cerkvi�Povišanja�svetega�Križa�v�Boštanju�pripra-
vili� tradicionalni�božični�koncert�Mešanega�pevsega�zbo-
ra�(MePZ)�Zvon�pod�vodstvom�zborovodje�Tineta�Beca,�ki�je�
kljub�mrazu�povsem�napolnil�cerkveno�dvorano.�Za�popestri-
tev�programa�so�poskrbeli�otroški�in�mladinski�pevski�zbor�
A�Vista�OŠ�Boštanj.�Boštanjski�zbor�je�v�času�božično-novole-
tnih�praznikov�nastopil�še�v�Radečah,�Zabukovju,�Kopru�in�
Radovljici.�Sv.�M.
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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
• 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

STANISLAVE UREK

ZAHVALA

S hvaležnostjo, vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice,
sestre, svakinje in tete

se srčno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izkazano pozornost, izrečeno sožalje, podarjene sveče 
in cvetje, denarno pomoč in svete maše. Posebej smo hvaležni za 
uteho in tolažilne besede, pomoč in podporo v žalostnih trenutkih.
Iskrena hvala govornici za besede slovesa, pevcem zbora Društva 
upokojencev Senovo za zapete pesmi, Cvetličarni Irena za cvetlične 
aranžmaje, kvartetu trobil za zaigrano melodijo slovesa, gospodu 
župniku in pogrebni službi Kostak za dostojanstven, lep obred. 
Zahvala tudi patronažni službi Senovo za skrb in obiske na domu 
ter osebni zdravnici za razumevanje.
Vsem in vsakemu posebej globoka hvala, da ste našo mamo spoštovali, 
imeli radi in jo skupaj z nami pospremili k večnemu počitku.

s Senovega

Še�dosti,�dosti�bi�povedal,
a�vse�besede�v�prsih�mrό.

Samo�še�to,�da�rad�pogledal
poslednjič�v�tvoje�bi�oko.

Potlej�pa�pojdi,�pojdi�svojo�pot�...
(K.�D.�Kajuh)

TONETA DENŽIČA

ZAHVALA

Žalujoča: žena Marija

Ob boleči izgubi dragega moža, brata, svaka,
botra in dobrega prijatelja

se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste mi v teh težkih trenutkih stali ob 
strani, izrekali iskrena sožalja, darovali sveče in svete maše. 
Zahvaljujem se vsem sorodnikom, posebno Zinki, nečakom Jožkotu, 
Bojani, Miheli, Ireni in Mojci za pomoč pri pogrebu. Hvala gospodu 
župniku iz Pišec za opravljen obred, pevcem, glasbenikom iz Kapel, 
cvetličarni Žičkar, Restavraciji Štefanič iz Brežic za pogostitev in 
Tonetu Logarju za poslovilne besede. Posebna hvala za ves trud in 
razumevanje sestri Kseniji, dr. Pahljini, Lekarni Brežice in internemu 
oddelku Splošne bolnišnice Brežice. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga 
spoštovali, imeli radi in ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti.

iz Brežic

Prišel�je�dan,
ko�si�odšel�v�svet�neznan.

Prišla�bo�pomlad,
iskala�te�bo�na�sončnem�balkonu.

Moje�misli�bodo�vedno�s�teboj,
najino�ljubezen�si�odnesel�s�seboj.

Vsi njeni

FRANČIŠKE PANGRČIČ

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame  

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem in sodelavcem Kovisa, T.L. SIRK, Gimnazije Brežice in osta-
lim za pisno in ustno izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete 
maše in denarno pomoč. Zahvala gre tudi gasilskemu društvu Obrež-
je, Društvu izgnancev Velika Dolina, pogrebni službi Žičkar, gostilni 
Magdalena, gospodu župniku Janezu Zdešarju in pevkam Aria za lepo 
zapete žalostinke. Veliko je še tistih, ki vas nismo poimenovali, a ste 
nam kakor koli stali ob strani in ste v tako velikem številu našo drago 
mamo pospremili na njeni zadnji poti. Vsem še enkrat iskrena hvala.

z Obrežja 33

Zapel�je�zvon 
tebi�v�slovo�… 
Poln�bolečin 

ostaja�spomin, 
ostaja�praznina, 
molk�in�tišina.

ŠTEFANA CAFUTE

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega 
dragega brata, strica, svaka, bratranca in botra

se iz srca zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za denarno pomoč, gospodu župniku za lepo opravljen 
obred, pevcem KUD Anton Kreč s Čateža za zapete žalostinke in pog-
rebni službi Žičkar za organizacijo pogreba. Posebno zahvalo smo 
dolžni kolektivoma Plastoforma in Gostilne Les za denarno pomoč. 
Še enkrat iskrena hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa 
ste nam kakor koli pomagali, darovali cvetje, sveče in svete maše 
ter našega Štefana pospremili na njegovi mnogo prerani zadnji poti.

z Žejnega

Ni�res,�da�je�odšel�-�nikoli�ne�bo! 
Ujet�v�naša�srca, 

z�najlepšimi�spomini, 
bo�vsak�naš�korak 
spremljal v tišini.

ŠTEFAN MARIČ

SPOMIN

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, postojite ob 
njegovem grobu in mu prižigate svečke.

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

iz Krškega.

2. februarja je minilo žalostno leto,
odkar je odšel naš dragi

HANZEK CIRJAK

SPOMIN

Sinova Miran in Hanzek z družinama

Konec leta 2016 je minilo že 30 let,
odkar nas je zapustil najin oče

Hvala vsem, ki postojite kdaj pri njegovem grobu
in mu prižgete svečo.

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

samo�daleč,�daleč�je�...

po domače Kovačev Hanzek, iz Arnovega sela.

JANEZ - IVAN MAVSAR

SPOMIN

Vsi njegovi

25. januarja je minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

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

iz Dečnega sela 61.

Tam,�kjer�ni�ne�sonca�in�luči,
le�tvoj�smeh�nam�v�srcu�še�živi

in�nihče�ne�ve,�kako�zelo,�zelo�boli.

JOŽEFA SOTOŠEK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Odšla je naša draga mama

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
izrečeno sožalje in darovane sveče. Hvala patronažni sestri Lidiji za 
obiske na domu in zdravnici dr. Branki Cepič.
Zahvaljujemo se pogrebni službi Kostak za pogrebne storitve, 
gospodu kaplanu za lepo opravljen obred in pevcem za lepe pesmi.
Hvala vsem, ki ste našo drago mamo pospremili na njeni zadnji poti.

iz Podbočja.

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

samo�daleč,�daleč�je�...

JOŽE TOPLIŠEK 

SPOMIN

Pogrešamo te! Tvoji najdražji

19. januarja je minilo žalostno leto dni, 
odkar te ni več med nami, dragi

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

z Bizeljskega.

Tam,�kjer�si�ti,�ni�sonca,�ne�luči. 
Le�tvoj�nasmeh�nam�v�srcu�še�živi 
in�nihče�ne�ve,�kako�zelo,�zelo�boli.

JANEZ ŠINKO

SPOMIN

Vsi njegovi

2015–2017

Razcveta�leto�za�letom�se�cvetje, 
glej,�leto�za�letom�dozoreva�nam�sad, 
priroda�spreminja�se,�znova�se�vrača, 

le�človek�nikdar�se�ne�vrne�nazaj.

MARTIN KODRIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli radi 

V dneh, ko smo morali dojeti, da je prestopil prag večnosti naš 
dragi mož, oče, dedek, tast, brat, nečak, bratranec in svak

se ob boleči in nenadomestljivi izgubi iskreno zahvaljujemo 
vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam 
v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli ustna in pisna sožalja, 
darovali sveče, denarno pomoč in za svete maše. Posebna zahvala 
gre družini Kerin, posebej Andreji za nesebično pomoč. Hvala SB 
Brežice, internemu oddelku I in zdravnici dr. Meliti Sever.
Zahvaljujemo se sodelavcem podjetja Resistec Krško, bivšim 
sodelavcem Petrola ter sodelavcem podjetij Podgorje d.o.o. in  
Hočevar Agro trgovini.
Iskrena hvala g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem, izvajalcu 
Tišine, pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba in gostilni 
Gadova peč za gostinske usluge.
Iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki vas v zahvali nismo 
imenovali, pa ste našega Martina spoštovali in imeli radi ter ga v 
tako velikem številu pospremili na njegovi prerani zadnji poti.

Bremena�v�življenju�te�niso�zlomila,
a�bolezen�iz�tebe�moč�je�izpila�–

za�tabo�ostala�je�velika�praznina,
ki�z�ljubeznijo�in�mislijo�do�tebe

se bo polnila.

iz Šutne,

SLAVKO MOČNIK

OSMRTNICA

Sporočamo vam žalostno vest,
da nas je mnogo prezgodaj,
v 47. letu starosti, zapustil

Pogreb bo v petek, 3. februarja,
na pokopališču v Loki pri Zidanem Mostu.

Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

iz Radeža, Loka pri Zidanem Mostu.
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NEPREMIČNINE

Na Libni prodam gozd v iz-
meri 1,3 ha. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 704 106

Na lepi sončni legi v Pišecah 
prodam gradbeno parcelo z 
elektriko in vodo, v izmeri 16 
arov. Temelji in plošča (9 x 5 
m) že narejena. 
Tel.: 031 594 662

V Brežicah, industrijska cona, 
oddamo poslovni prostor 
(cca. 500 m2) z velikim dvoriš-
čem in izvozom v industrijsko 
cono. Idealno za avto proda-
jo, skladišče, storitveno dejav-
nost … Tel.: 041 683 314

V Brežicah oddamo opremlje-
no kuhinjo v sklopu gostinske-
ga lokala za pripravo in dosta-
vo hrane. Tel.: 041 683 314

V Brežicah oddamo opremlje-
no hišo z dvema etažama, vsa-
ki po 60 m2, za poslovno de-
javnost. Objekt je popolnoma 
opremljen in ima velika parki-
rišča. Nahaja se v industrijski 
coni Šentlenart. 
Tel.: 041 683 314

Prodam ali oddam vinograd, 
cca. 300 trt (cepljenke), 3 km 
iz Kostanjevice na Krki, z vso 
opremo ali brez. 
Tel.: 051 352 118, Tone

Prodam 3-sobno stanovanje, 
kompletno opremljeno, vselji-
vo takoj, Cesta 4. julija 40, Kr-
ško. EI: da. Tel.: 040 261 848

Oddam vinograd v Bojniku, 
brezplačno. Tel.: 031 769 043

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Golf 1.2 TSI, letnik 
2011, 49.000 km, prva lastni-
ca, cena 8.600 €, in Polo 1.4. 
Highline, letnik 2009, 100.000 
km, cena 6.600 €. Oba lepo oh-
ranjena. Tel.: 041 755 555

Prodam Mazdo 3 1.6i, letnik 
2008, prevoženih 44.700 km, 
prva lastnica, garažirano, niko-
li karambolirano, cena po do-
govoru. Tel.: 041 436 441

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam osebni avto Citroen 
Berlingo, letnik 2010, prvi la-
stnik, nikoli poškodovan. 
Tel.: 040 313 636

Prodam Renault Megan 1,4, 
l. 1997, rdeč, prevoženih 
160.000 km, registriran do 
konca marca, lepo ohranjen. 
Možna menjava za drva. 
Tel.: 041 281 490

Rezervne dele za VW polo, l. 
1999, clasic, zelene barve, vra-
ta komplet, zadnji branik, ne-
kaj elektronike - prodam. 
Tel.: 041 468 182

KMETIJSTVO

Prodam samohodno škropil-
nico Solo Minor 426, 100 l, ši-
roka kolesa. Tel.: 041 595 722

Prodam gumi voz platonar, 16 
col, za 200 €. Tel.: 07 49 67 809

Prodam traktor UT 804, 4x4, 
230 delovnih ur, teža 5 t, na-
prava za pluženje snega, kole-
sa 24-34“, 16.000 €. 
Tel.: 041 683 261

Ugodno prodam vilice za pre-
nos bal, enojne in dvojne, ter 
hlevski gnoj (konjski), možna 
dostava. Tel.: 041 813 159

Prodam kamionski podaljšek, 
krmilnik za drobnjad, sejalnici 
za žita, travniško brano, pokro-
ve za jaške. Tel.: 041 439 288

Prodam koša (listna), brane 
(3-delne, klinaste) in dvobraz-
dni obračalni plug. 
Tel.: 041 972 897

Prodam koruzo v zrnju iz ko-
ruznjaka, naravno sušeno, črni 
oves, ajdo, ječmen, predsetve-
nik Mušič in krožne brane Olt. 
Tel.: 07 49 63 058

Prodam seno v kockah. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 895 748

Prodam seno v okroglih balah. 
Tel.: 070 739 874

Peleti s certifikatom EN plus 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

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

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
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, 
odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

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

041 726 071

Cesta bratov Milavcev 35, 8250 Brežice
Tel./fax: 07 49 612 00, gsm: 031 304 374

e-pošta: steklarstvo.lekse@gmail.com
www.steklarstvo-lekse.si

• OBDELAVA STEKLA • OKVIRJANJE 
SLIK, GOBELINOV • OGLEDALA

 • STEKLO ZA TRAKTORJE 
IN OSTALE STROJE 

• TERMOPAN STEKLO • PRENOVA OKEN

vijaki@vijaki.si  /  Velika Dolina 32
Tel.: 07/ 49 57 350 / 041 298 777 / 041 710 916

SPAX CINKANI + INOX + TORX od Ø 2,5 - Ø 8 X 350
VIJAKI DIN 931 + 933 od M2,5 - M48 CINKANI + INOX

VIJAKI S FINIMI NAVOJI KV 10.9., VIjAKI PO NAČRTIH ...
ISO 7380, INBUSI S PODLOŽKO ALI BREZ, CINKANI + INOX
MATICE, PODLOŽKE, NAVOJNE PALICE OD 1-3M, ZN + A2

KOVICE, ZATIČI, KOTNIKI, PVC + KOV. VLOŽKI, ČEPI,ŠKRIPCI, 
KNIPINGI, SIDRNI VIJAKI, KAVLJI LESTENČNI + ZIDNI, itd.  

d.o.o.d.o.o.

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.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Tini Jerala, Podreča 75a, 
4211 Mavčiče. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako so-

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

Lestvica tega tedna: 
 1.  (5.)  BRANE KLAVŽAR s prijatelji - Jesensko sonce 
 2.  (4.)  LOJZE OGOREVC s prijatelji - Rekla si mi
 3.  (1.)  Ans. PETRA FINKA - Ozri se še enkrat  
 4.  (7.)  Ans. VIKEND - Ne joči mami
 5.  (2.) Ans. PETKA - Življenju se nasmej
 6.  (10.)  IGOR in ZLATI ZVOKI in FANTJE S PRAPROTNA - 
   Roža moja
 7.  (3.) Ans. MLADI DOLENJCI in PRVA LIGA - Kdo je pravi
 8.  (9.) Ans. ZEME - Da srce ti zaigra za me
 9.  (6.) Ans. SPEV - Gasilka  
 10.  (-.) Ans. PRLEŠKI KVINTET - To si ti

Predlog tega tedna za glasovanje:
Kvintet Slovenskih deklet - Spet in spet

 
Kupon št. 348

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, 4. 2. 2017, ob 17. uri

PRODAMO VIKEND, 
OTAVNIK, leto izgradnje 1973, 

površina 70 m2, površina 
parcele 1.149 m2, cena 43.000 €

040 391 301 Klavdija
www.nnrn.si

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
GRADBENE MEHANIZACIJE, viličarjev in traktorjev
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane,
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.

glogovsek.jernej@gmail.com040 255 244 Je
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

   070 660 660   BREŽICEOKULISTIČNI PREGLEDI
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Prodam suha hrastova drva, 
žagana na 33 cm. Tel.: 041 637 
146, po 20. uri

Prodam bukova drva ali suha 
hrastova, kalana, kratko žaga-
na. Tel.: 031 415 574

Prodam bukova drva za cen-
tralno kurjavo, možna dostava 
na dom. Tel.: 040 738 059, An-
ton Gošek s.p., Rožno 26, Bre-
stanica

Prodam drva, mešana in bu-
kev, možna dostava, in traktor-
ski cepilec (20 t). 
Tel.: 031 594 663

Suha bukova drva prodam, 8 
metrov 320 €. 
Tel.: 081 602 910

Prodam hlodovino ali menjam 
za drva in 2 sadiki limon, cep-
ljeni. Tel.: 041 429 772

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam 1000 l cvička, cena po 
dogovoru. Tel.: 051 380 079

Prodam rdeče vino sremičan, 
laški rizling in modro franki-
njo. Okolica Senovega. Cena 
ugodna. Tel.: 031 564 785

Prodam vino cviček (1,00 
€/l), modro frankinjo in me-
šano belo (1,30 €/l). Odlične 
kvalitete. Tel.: 041 809 209

Prodam vino – belo (zvrst) in 
rdeče (žametna črnina), cena 
1,00 €/l (večja količina po do-
govoru). Tel.: 041 643 972

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

Prodam belo in rdeče vino ali 
menjam za koruzo in ječmen. 
Tel.: 070 751 770

V okolici Gadove peči prodam 
kvalitetno vino cviček in koru-
zo v zrnju. Tel.: 031 558 356

ŽIVALI

Prodam telico limuzin, težko 
300 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 525 628 

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

Odkupujemo debele krave in 
telice za zakol. Plačilo takoj + 
davek. Trgovina z živimi žival-
mi, Tadej Drofenik, s.p., Nezbi-
še 13, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam dve kravi limuzin, 
obe drugič breji in pašni. Oko-
lica Senovega. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 261 140

Prodam kravo simentalko za 
zakol. Tel.: 070 701 088

Prodam telico simentalko v 9. 
mesecu brejosti. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 471 007

Prodam odojke linija 12, po iz-
biri, na voljo jih je še 5 koma-
dov, teža od 20 do 25 kg. 
Tel.: 030 642 265 

Prodam prašiče, težke 130-
170 kg, in koruzo, naravno su-
šeno. Tel.: 041 587 261

Prodam 2 prašiča, težka oko-
li 120 kg, cena po dogovoru, 
možen zakol. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 290 916 

Prodam prašiča (180 kg in 
250 kg) in krškopoljca (100 
kg). Tel.: 051 634 338 

Prodam prašiča, težkega ok-
rog 180 kg, krmljen z domačo 
hrano, možna dostava. 
Tel.: 031 255 355

Prodam 2 prašiča (160 kg 
in 180 kg), suhe okrogle bale 
sena in otave, kole za vinograd. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 397 434

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)
• 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.

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

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, Rok 
Retelj 

Sodelavke in sodelavci: Smilja Radi, 
Natja Jenko Sunčič, Marija Hrvatin, 
Luka Šebek, Simon Uršič

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

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej 

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

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

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

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (4/2017) bo izšla v 
četrtek, 16. februarja 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 9. februar 2017.

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.

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

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, sporočamo 

vam, da bo prodaja 
belih kilogramskih 

piščancev ter mladih rjavih, 
grahastih in črnih jarkic, 

starih 11 tednov, 
v soboto, 18. februarja, 

od 9. ure dalje.

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...

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 
zanimivih možnosti 

oglaševanja.

040 302 809 
marketing@posavje.info.

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

obvešča cenjene stranke, 
da lahko dobite 

bele kilogramske piščance 
ter rjave in grahaste jarkice 

v soboto, 18. februarja.
Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

25. februarja prodaja belih 
kilogramskih piščancev, 

rjavih in grahas�h jarkic pri 
Mirt Alojzu na Gmajni 28, 

Raka ter 28. februarja 
prodaja na Senovem.

Enodnevni beli piščanci 
dobavljivi vsak četrtek.
Za naročilo pokličite na  

031 676 724 ali
07 49 73 190.

Za naročilo pokličite na  tel. št.07 
49 73 190 in 031 676 724

Prodam prašiče, težke od 60 
do 120 kg, cena od 1,80 do 
1,90 €/kg, možen zakol. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam prašiče, težke od 50 
do 150 kg. Cena po dogovoru, 
možen zakol. Tel.: 041 242 263

Prodam prašiče, težke okoli 
220 kg, jedilni krompir in fižol 
(češnjevec in sivček). 
Tel.: 031 897 928

Prodam odojke, težke 30 kg. 
Možen tudi zakol. 
Tel.: 051 483 060

Prodam prašiča, težkega 150 
kg, hranjen z domačo hrano. 
Prodam tudi koruzo v zrnju 
(Dobova). Tel.: 041 243 497

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg, ter ječmen. Po ugodni 
ceni. Tel.: 031 768 569

Prodam zajce, breje zajklje, 
japonske race ter kakovostno 
rdeče in belo vino. 
Tel.: 031 304 172

Prodam zajce, težke 2,8 kg, 
cena 10 €/komad, in ovce. 
Tel.: 068 606 233

OPREMA IN 
POHIŠTVO

Prodam dva TV aparata, pleni-
ce za odraslo osebo in zračno 
blazino za posteljo v garanciji. 
Tel.: 041 215 828

Kupim videorekorder, brez-
hibno delujoč, v Posavju. 
Tel.: 051 635 672

Prodam dobro ohranjena mo-
ška oblačila: srajce, hlače, ob-
leke, bunde, plašče, pulover-
je, majice št., 52-54, po ugodni 
ceni. Tel.: 040 188 957

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

Prodam 108 let staro hrasto-
vo skrinjo za žito iz tesanega 
lesa, prostornina 1,5 m3, cena 
290 €. Tel.: 041 961 293

Prodam cisterno za pitno 
vodo, 2 m3. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 733 588

Za zbirko kupim stare vojaške 
stvari (čelade, gasmaske, uni-
forme, bajonete, sablje in os-
tao opremo). 
Tel.: 040 422 023

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

Veliko v življenju sem dosegel, 
ljubezni pa nisem doživel. Dek-
le (35-51) bi rad imel. 
Tel.: 041 240 403, www.zau.si

39-letni samski fant s sinom, 
razočaran, želim spoznati 
dekle ali mamico za druženje. 
Tel.: 051 769 009

Sem moški, star 62 let, in bi 
rad spoznal žensko od 55 do 
65 let. Imam hišo blizu Sev-
nice in sem upokojenec. 
Tel.: 070 596 358 

Želim spoznati žensko, da pri-
de k meni, leta niso pomemb-
na. Imam novo hišo in pokoj-
nino, možno dedovanje. Kličite 
samo resne. Tel.: 051 842 123

Ljubeč, pošten, iskren 44-letni 
invalid brez avta in otrok že-
lim spoznati dekle ali žensko 
za prihodnost. Samo resne. 
Tel.: 031 743 704

Uredništvo kranjskih Pustnih novic obvešča, 
da zbira članke do 15.2.2017 na e-naslov: 

pustnenoviceinpika@gmail.com ali na poštni 
naslov: Pustne novice, poštno ležeče, 8251 Čatež.
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Kot pravi Tone Kralj, ki bo le-
tos dopolnil 70 let, ga je zgodo-
vina domačih krajev zanimala 
že od malih nog in je z odprti-
mi usti »požiral« zgodbe, ki sta 
jih pripovedovala stara starša, 
pa tudi mama, ki je dočakala 
92 let. V času delovne dobe, ki 

jo je zaključil kot vzdrževalec 
v novomeškem Revozu, ni imel 
časa, da bi se posvetil tej svoji 
skriti ljubezni. Nato pa je v nje-
govo življenje zarezala bole-
zen. Leta 1992 je na vratu zati-
pal oteklino, ki se je izkazala za 
rakavo. Čeprav je bil »čisto na 
koncu«, kot pravi, je s pomoč-
jo takojšnje operacije, 12 ke-
moterapij in 14 obsevanj ostal 

Ljudski pisatelj Tone Kralj

»Če ne bo nihče nič zapisal, se bo vse pozabilo«
CELINE - V vsakem kraju so lahko veseli, če med njimi živi kdo, ki ima voljo in čas, da zgodovino, dediščino in spomine iz svoje okolice zapiše ter jih na ta način iz-
trga pozabi in ohrani za bodoče rodove. Eden takšnih je ljudski zgodovinar in pisec Tone Kralj s Celin pri Raki, ki je v minulih dveh letih izdal že dve knjigi, zbira 
pa gradivo še za tretjo.

živ, se upokojil, domačo kme-
tijo predal sinu Andreju (zdaj 
živi v sosednji hiši pri hčerki 
Mateji z družino, sin Tone pa 
je v Šentjerneju), sam pa ku-
pil parcelo na otoku Krku in 
si zgradil vikend, kjer preživi 
praktično vsak drug konec te-

dna, saj mu morski zrak dob-
ro dene. Po 12 letih se je bo-
lezen spet ponovila, tokrat na 
debelem črevesu, a jo je zno-
va premagal. »K sreči sem imel 
ob sebi ljudi, ki so me podpi-
rali,« pravi in poudari pred-
vsem partnerico Fani, »imam 
pa tudi korajžo, s pomočjo ka-
tere se nikoli ne ustavim, am-
pak grem vedno naprej.« Kot 

recept za zdravje poleg gibanja 
in morskega zraka izpostavlja 
še pitje čaja iz kopriv.

Pred leti je začel razmišlja-
ti o zgodbah, ki so mu ostale 
v spominu iz otroštva, in si re-
kel: »To moram napisati.« V pe-
tih mesecih je zbral gradivo in 
stare fotografije ter leta 2015 
izdal knjigo Pozabljeni kraj 
Čunišče, ki jo je posvetil svo-
ji mami in vasi Gmajna. Dober 
odziv pri bralcih ga je spodbu-
dil, da je začel pisati še dru-
go knjigo, posvečeno širšemu 
območju Rake, ki je pod naslo-
vom Raka nekoč in danes - Po-
zabljene pripovedi z Rake izšla 
lani. V njej je opisal nekdanje 
gostilne in trgovine, obrtni-
ke (čevljarje, krojače, mizar-
je, pleskarje, lončarje in kova-
če), pa mline na potokih Račna 
in Lokavec … »Nekoč jih je bilo 
dvajset, danes pa dela samo 
še eden, Šterkov mlin,« pra-
vi Kralj. Opisal je tudi duhov-
nike, ki so službovali na Raki, 
in sestre usmiljenke, začetnika 
čebelarstva Martina Humeka, 
zobozdravnico Jožefo Pavlovič, 
družino Narat, izgradnjo vodo-
voda na Raki, tradicijo raške-
ga gasilstva in izgradnjo gasil-
skega doma, razvoj trga, šole, 
pokopališča in cerkve sv. Lo-
vrenca, zgodovino nekaterih 

društev itd. Omenja tudi zani-
mivost, da je na območju Celin 
skala, pod katero naj bi se, po-
tem ko so ga pregnali iz Šen-
tjerneja, skrival Primož Trubar 
in v bližnjem grajskem mlinu 
vsakih nekaj dni prosil kruha ... 
Skratka, kogar zanima zgodo-
vina raških krajev, jo z vese-
ljem vzame v roke.

S posebnim zanosom govori 
o iz apnenca izklesanem kri-
žu, katerega podoba krasi na-
slovnico njegove lanske knji-
ge. Križ, po Kraljevih besedah 
star vsaj 400 let, je nekoč vi-
sel na grajskem mlinu na po-
toku Lokavec pod vasjo Celine, 
zdaj pa je na stebru kozolca pri 
sosedu Ediju Kernu, čigar sta-
ri oče Vinko Kern je po drugi 

vojni kupil mlin s kozolcem 
in svinjaki vred. »Leta 1949 
so šli kopači skozi Celine v vi-
nograd v Novo goro in eden iz-
med njih je Križanemu z moti-
ko odbil noge. Zvečer, ko so se 
vračali domov, je padel v Lo-
kavec in si zlomil obe nogi,« 
pove eno izmed zgodb, pove-
zanih s tem križem. Zdaj ga na-
meravajo vgraditi v oporni zid 
ob cesti, da bo bolj viden ne le 
domačinom, ampak tudi obi-
skovalcem od drugod.

Veliko stvari, ki jih je zapisal, je 
vedel sam, veliko je izvedel iz 
pripovedi drugih, zlasti starej-
ših ljudi, denimo 90-letne Ma-
rije Vernik, ki zdaj živi v Lju-
bljani. »Nisem pričakoval, da 
bo knjiga tako dobro spreje-

ta,« pravi o odzivu sokrajanov 
in doda še: »Iz tiskarne sem jo 
dobil pol ure pred predstavi-
tvijo, ki sem jo imel septembra 
v raškem gradu, tako da sem 
bil že precej živčen, če bo priš-
la pravočasno.« Pravi, da bi 
lahko napisal še marsikaj, rad 
pa bi spodbudil še koga druge-
ga, da njegovo pisanje dopolni. 
Sam pa že zbira gradivo za tre-
tjo knjigo, v kateri želi opisati 
nastanek imen vasi v raški kra-
jevni skupnosti. »Tukaj, kjer so 
Celine, ni živel nihče, tu je bilo 
vse zaraščeno. Nato pa so 'graj-
ski' tukaj začeli pasti živino in 
rekli temu kraju Celine, kar po-
meni opuščen, zaraščen svet. 
Kasneje so se začeli tukaj na-
seljevati ljudje. Naša, Kralje-
va družina je najstarejša, saj 
tukaj živi že 400 let,« pove o 
svoji vasi.

»Če ne bo nihče nič zapisal, se 
bo vse pozabilo in nič ohrani-
lo. Marsikdo to razume, neka-
teri pa me sprašujejo, če ni-
mam pametnejšega dela,« za 
konec odgovori na vprašanje, 
kaj ga žene v pisanje. Napisal 
je tudi okoli 40 pesmi, ki jih - 
razen ene, objavljene v lanski 
knjigi - hrani v svoji beležnici, 
morda pa bodo kdaj ugledale 
luč sveta tudi v knjižni obliki.
� Peter�Pavlovič

Tone�Kralj�s�svojo�knjigo�ob�križu,�ki�je�nekoč�visel�na�graj-
skem�mlinu�pod�Celinami

Pogled na vas Celine

Pisanje zgodb v brošuri Zgod-
bice iz celjskih otroških in pe-
trovških najstniških let je 
Miroslava Mikelna tudi 
spodbudilo, da se je lotil pi-
sanja pred petimi leti izdane 
knjige Zgodbe mojega časa, v 
kateri je na hudomušen na-
čin nanizal spomine na svo-
ja otroška leta v Celju, zatem 
Petrovčah, kamor se je pre-
selil z družino, šolanje in za-
tem v zgodnjih šestdesetih 
letih prejšnjega stoletja pri-
selitev z ženo Evgenijo v Po-
savje. Hudomušne prigode in 
nezgode, ki jih je doživljal na 
svoji poklicni in zasebni poti, z 
iskrivim načinom opisuje tudi 
v drugem delu knjige Zgodbe 
mojega časa II, ki jo je zbranim 
predstavil v brestaniškem ga-
silskem domu v pogovoru z 
Urošem Brezovškom. Mi-
keln, dolgoletni direktor Vete-
rinarske postaje v Brestanici, 
zatem direktor Posavskega ve-
terinarskega zavoda, načelnik 
Medobčinskega inšpektorata, 
med leti 1998 in 2005 pa tudi 
predsednik Sveta KS Brestani-
ca in član krškega občinskega 
sveta, je sočasno, kot je dejala 
ob tem Margareta Marjetič, 

Mikelnove prigode v drugi knjigi
BRESTANICA - Miroslav Mikeln iz Brestanice je 6. januarja v Brestanici predstavil novoizdano knjigo z nas-
lovom Zgodbe mojega časa II. Pod tem naslovom je Mikeln, ki se je s soprogo leta 1959 preselil v Krško in 
dve leti kasneje v Brestanico, izdal knjigo že leta 2011, pred tem pa v letu 2008 brošuro Zgodbice iz celj-
skih otroških in petrovških najstniških let.

ki je knjigo pospremila na pot 
s spremno besedo, v vsebino 
vnesel tudi dobršen del utripa 
in nekdanjega načina življenja 
ter običajev v naših krajih, pa 
tudi krajevne zgodovine, zara-
di česar bo ta vsebinsko tudi 
izpričevalec časa zanamcem.

Leta 1932 rojeni Mikeln, ki je 
diplomiral na Veterinarski fa-
kulteti v Zagrebu leta 1957, saj 
veterinarske fakultete v Slove-
niji tedaj še ni bilo ustanovlje-

ne, je bil sicer že od mladih 
nog, kakor je povedal, športni 
navdušenec in tekmovalec, za-
radi česar bi se, v kolikor se ne 
bi fakulteta nahajala še v bolj 
oddaljenem Beogradu, raje 
vpisal na fakulteto za šport. 
Najraje je imel atletiko, košar-
ko, odbojko in namizni tenis, 
športno aktiven pa je bil tako 
v času službovanja kakor tudi 
po polnih 40 letih in 14 dne-
vih delovne dobe, ko se je jese-
ni leta 1998 upokojil. Še pred 
preselitvijo v Krško in Bresta-
nico se je s posavskimi kraji, 
razen med vožnjo z vlakom 
mimo njih, srečal že leta 1955, 
ko je kot stažist v Veterinarski 
bolnici Celje nadomeščal ve-
terinarja v Radečah, kamor se 
je iz 32 km oddaljenih Petrovč 
vozil kar s kolesom. Tedaj se 
mu je zdela Brestanica, kot je 
povedal, sila neprivlačen kraj, 
četudi ga je kolega prepričeval 
v nasprotno, pa vendar je da-
nes zlepa ne bi zamenjal z dru-
gim krajem, saj sta si v njej z 
Evgenijo, s katero so se jima v 
zakonu rodili otroci Tatjana, 
Aleš in Alenka, zgradila hišo. 
Tudi v knjigi Mikeln bralcem 
opiše poroko in poročno poto-

vanje z Evgenijo, pa prve špor-
tne sindikalne igre na Sremi-
ču, katerih pobudnik je bil že 
leta 1959 med kratkim služ-
bovanjem v državni zavaro-
valni družbi v Krškem, kar 
nekaj poglavij posveča krajev-
nemu in nacionalnemu špor-
tu ter spremljajočim prigo-
dam in popotovanjem vse do 
daljne Avstralije, gradnji dru-
žinske hiše, letovanju v Nere-
zinah, piše pa seveda tudi o 
poklicnem življenju, ko je bilo 
delo osredotočeno predvsem 
na zdravljenje in cepljenje go-
veda, konjev ter svinj in ne na 
male živali, ki dandanes pred-
stavljajo dobršen vir zaslužka 
veterinarjem.

Dobrih sto strani obsegajočo 
knjigo je Mikeln izdal v nakla-
di 350 izvodov, po predstavitvi 
v Brestanici, kjer sta jo z glas-
benim programom popestrila 
dva od skupno petih vnukinj 
in vnukov, Maruša in Jan, na-
merava Mikeln knjigo predsta-
viti še v Petrovčah in verjetno 
tako kot prvi del knjige tudi v 
Krškem.

 Bojana Mavsar 

Miroslav�Mikeln� je� z� opiso-
vanjem�raznih�prigod,�ki�jih�
na�njegovi�poklicni�in�zaseb-
ni�poti�ni�manjkalo,�nasme-
jal�tudi�občinstvo�na�januar-
ski�predstavitvi.

KRŠKO - Mrzla zima je poskrbela, da smo imeli po več letih 
spet možnost drsanja na zaledenelih vodnih površinah, s či-
mer pa je povečana tudi možnost nesreče. Krški poklicni ga-
silci so imeli zato 26. januarja na ribniku Resa vajo, ki bi jih 
bolje pripravila na primer takšne intervencije.

Kot je povedal vodja vaje Damjan Kodrič, so sprva v učilnici pre-
učili scenarije, ki so se zadnja leta že pojavili na slovenskem ob-
močju. Razdelili so se v štiri izmene, enako kot so razporejeni v 
delovnem času, ter preizkusili štiri načine reševanja. Prvi je bil 
reševanje s pomočjo čolna brez motorja, drugi z uporabo pla-
stičnih koritastih nosil, ki so plovna na vodi, v okviru katerega 
so vadili tudi za primer, če se udre reševalcu, pri tretjem so upo-
rabili klasično gasilsko tlačno cev, pri četrtem so preizkusili re-
ševanje s pomočjo lestve. Vse odločitve se sprejemajo na podla-
gi debeline ledu, pravi Kodrič: »Izvedli smo vse akcije in načine, 
ki so se v teh letih pojavili po Sloveniji, in sedaj, ko imamo mož-
nost uporabe ledu na ribniku, smo želeli vse načine tudi preiz-
kusiti ter nato pokomentirati in analizirati, kateri je bil hitrejši 
in uspešnejši. V vsakem primeru moramo najprej poskrbeti, da 
pride do merjena debeline ledu, na podlagi tega lahko ocenimo, 
na kateri način je najbolje, da se posreduje.«
Zadnja leta se število intervencij na vodi namreč povečuje, saj 
je vedno več urejenih vodnih površin, s tem pa posledično več-
ja nevarnost nesreče. V preteklih letih so imeli povprečno pet 
do sedem takšnih intervencij na leto. Podrobneje o vaji pa na 
www.PosavskiObzornik.si. Sv. Mavsar

Vadili reševanje izpod ledu 

Preizkusili�so�več�načinov�reševanja�izpod�ledu.


