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Izziv za mlade in delodajalce

Lani so osvojili skoraj 100 medalj

Nepovezanost je rak rana

Z marcem bodo cene vrtcev višje
Proračun višji kot v zadnjih letih

Krško se pridružuje 
jubilejnemu letu
500-letnici začetka reformacije oz. 
protestantizma, ki jo v spomin na objavo 95 tez 
Martina Luthra obeležuje praktično cel svet, se 
pridružuje tudi Posavje in še posebej občina 
Krško, v kateri so protestanti pustili pomembne 
sledi. V celoletnem programu je predvidenih več 
kot 20 dogodkov.
 Stran 3

Boj za vsakega
dijaka in študenta

Letošnji informativni dnevi na srednjih šolah in 
fakultetah so znova pokazali, kako je v razkoraku 
med številom vpisnih mest ter bodočih dijakov 
in študentov pomemben vsak izmed njih. Dokaj 
skromen nabor izobraževalnih programov v 
naši regiji je vendarle bogatejši vsaj za program 
strojnega mehanika na krški šoli. 

 Strani 12, 13

»Vzpon« lupinarjev 
in jagodičevja

Na Sadjarskih dnevih Posavja v Artičah so se strokovni 
in ljubiteljski pridelovalci sadja tematsko osredotočili 
na lanskoletno pridelavo, vpliv velikih pridelkov na 
kakovost sadja, varstvo rastlin idr., beseda pa je tekla 
tudi o lupinarjih in jagodičevju, katerih pridelava je v 
Posavju v porastu. Medtem ko med sadnimi vrstami 
močno prednjačijo jablane, med lupinarji pa oreh, so 
pri jagodičevju na čelu jagode, ki se razprostirajo že na 
več kot 50 hektarjih površin, kar je slaba polovica vseh 
jagodnih nasadov v Sloveniji.  
 Stran 11

SENOVO PRAZNOVALO - V KS Senovo so s kar nekaj prireditvami obeležili krajevni praznik. Začelo se je 
s šahovskim turnirjem in pohodom po poteh XIV. divizije, nadaljevalo z osrednjo proslavo ob prazniku 
KS in slovenskem kulturnem prazniku, dnevom odprtih vrat na strelišču v Zaklu, turnirjema v malem 
nogometu in namiznem tenisu, pohodom Kozje-Bohor, zaključilo pa z odprtjem mostu v Gorenjem 
Leskovcu. Na proslavi so s prikupnim nastopom navdušili tudi otroci Vrtca Senovo (na fotografiji). Za 
nekatere med njimi, predvsem pa za šolarje, se v ponedeljek pričenjajo zimske počitnice, ki ne bodo 
ravno »zimske«, saj naj bi se temperature dvignile nad 10 °C.  Foto: Rok Retelj
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povedali so - o trenjih med Cerarjem in Brglezom

Bernard Pungerčič, Sevnica: Različni mne-
nji je treba vedno upoštevati kot dve poti, ki 
naj bi se po ovinkih oz. usklajevanjih združi-
li kot najboljša rešitev v skupno utečeno pot. 
Povečano število beguncev, ki grozi pri odpr-
tju meja, je za majhno Slovenijo, sploh pa za 
Posavje prevelik finančni in logistični zalo-

gaj. Humanitarnost in pomoč beguncem vsekakor da, a ne na 
škodo lokalnega prebivalstva in naše prezadolžene državice.

Vlasta Moškon, Senovo: Glede odnosa med 
Cerarjem in Brglezom se mi zdi, da so njuna 
dogovarjanja in pogovori bolj v smislu prido-
bivanja časa. Zato se čudim, da sta glede ne-
strinjanja o vsebinah zakona o tujcih tako na-
ostrena. Je to mogoče samo taktična poteza 
preusmerjanja pozornosti? Želela bi, da se za-

deve, spori in nesoglasja tako med politiki kot tudi med ljud-
mi na splošno rešujejo na spoštljiv, strpen in učinkovit način.

Mag. Jožef Piltaver, Krška vas: Če bi šlo v 
primeru zakona o tujcih za spor med dvema 
vejama oblasti, bi bilo to za razvoj demokra-
tičnih procesov lahko samo dobro. Glede na 
slabo podporo stranki SMC gre verjetno v res-
nici za navidezen spor med vodilnima može-
ma in tudi znotraj stranke, s ciljem ugotavlja-

nja razpoloženja članov stranke in podpore volivcev. Za stranko 
in oba akterja zato ne pričakujem nobenih koristi ali škode.

Občina tako v leto 2017 vsto-
pa z najvišjim proračunom v 
zadnjih letih. Na prihodkov-
ni ravni načrtujejo 1,8 milijo-
na evrov, odhodki znašajo dob-
rih 2,4 milijona evrov. Kot so 
naznanili že ob decembrski 
obravnavi, bosta na investicij-
skem področju glavni priori-
teti izgradnja čistilne naprave 
za središče Bistrice ter obnova 
vodovodnega omrežja. V sklo-
pu obnove trškega jedra se iz 
prejšnjega leta nadaljujeta ure-
ditev hostla v »Gabronki« ter 
postavitev prireditvenega ko-
zolca na ploščadi. Za investicij-
sko vzdrževanje in gradnjo ob-
činskih cest načrtujejo obnove 
v vrednosti 152.000 evrov, za 
sanacijo plazov 86.000 evrov, 
manjše investicije so načrto-
vane za obnovo sanitarij in 
garderob v šolski telovadnici. 

Bistriški proračun višji kot v zadnjih letih
BISTRICA OB SOTLI - Na prvi letošnji seji občinskega sveta v Bistrici ob Sotli so opravili še drugo obravnavo občinskega proračuna, ki od decembrskega prvega 
branja, razen vključitve postavk za nakup zemljišč in prodajo občinske nepremičnine, ni bil deležen sprememb. 

V sodelovanju s Telekomom 
Slovenija načrtujejo napeljavo 
optičnega omrežja za vasi Bi-
strica ob Sotli, Polje ob Bistri-
ci in Kunšperk. Iz evropskih 
sredstev se nadejajo projek-
ta za obnovo centra za ločeno 
zbiranje komunalnih odpad-
kov in uvedbe čipiranja sme-
tiščnih posod, za kandidaturo 
na evropskih sredstvih prip-
ravljajo tudi dokumentacijo 
za posodobitev oddajnika za 
brezžični dostop do interne-
ta. Na družbenem področju 
največji zalogaj predstavlja ju-
nijska organizacija srečanja 
Šempetrov, izpostavljajo še 
aprilske arhitekturne delavni-
ce študentov, ki bodo pod men-
torstvom priznanega arhitekta 
Mateja Blenguša v Bistrici ob 
Sotli iskali arhitekturne rešitve 
za morebitne obnove objektov 

in turistično pomembnih točk 
v občini.

ZAGROZILI Z ZAPORO 
REGIONALKE

Razprava ob proračunu v tok-
rat nekoliko okrnjeni zasedbi 
občinskega sveta je prinesla 

tudi vprašanja o ureditvi avto-
busnih postajališč in industrij-
ske cone. Župan Franjo Debe-
lak je za slednjo pojasnil, da je 
proračun maksimalno investi-
cijsko naravnan, zato sredstva 
za to niso mogli načrtovati, da 
pa bi najprej morali dokupiti 
dve kmetijski zemljišči k ob-

Svetniki na 17. redni seji v tem mandatu

KRŠKO - Krški občinski svetniki se bodo danes, 16. februarja, 
sestali na 20. rednem zasedanju občinskega sveta. Gre za prvo 
sejo v letošnjem letu, za katero so v sklicu seje prejeli dnevni 
red s 17 točkami. Svetniki se bodo seznanili s poročilom Ko-
misije za spremljanje izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini. 
Komisija je bila ustanovljena v novembru 2014 z namenom, 
da spremlja aktivnosti v zvezi s pripravami za izgradnjo odla-
gališča, pri katerem pa aktivnosti trenutno zaostajajo eno leto 
glede na terminski plan iz investicijskega programa, predvsem 
zaradi pomanjkanja sredstev financiranja in zakonsko neureje-
nega statusa ARAO kot izvajalca. Svetniki se bodo na seji sezna-
nili tudi letnim poročilom o delu medobčinskega inšpektorata 
in redarske službe v minulem letu, med drugim pa v potrditev 
prejeli tudi elaborat o ureditvi Hočevarjevega trga v Krškem, ki 
naj bi v bodoče služil domačinom in obiskovalcem za prostor 
druženja in sprostitve, zaradi česar bo na tem območju spre-
menjen tudi prometni režim.  B. M. 

V Krškem prva letošnja seja 

SEVNICA - V včerajšnjem popoldnevu je v konferečni dvorani 
na sevniškem gradu potekala 20. redna seja sevniškega občin-
skega sveta, ki je imela 19 točk dnevnega reda. Svetnice in sve-
tniki so prisluhnili letnemu poročilu Medobčinskega inšpekto-
rata - skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin 
Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica za leto 2016 
ter oceni izvajanja občinskega programa varnosti za preteklo 
leto. Vodja omenjenega inšpektorata Martin Cerjak je izposta-
vil kršitve zaradi napačnega parkiranja v okolici zdravstvene-
ga doma in lekarne, kjer bi bilo potrebno zaradi učinkovitejšega 
nadzora urediti prometno signalizacijo in omejiti čas parkiranja 
- vsaj na delu parkirišča. Problem še vedno predstavljajo nele-
galna, črna odlagališča, kljub sprejetim odlokom pa še vedno ni 
vzpostavljenega reda na področju oglaševanja. Predsednik Nad-
zornega odbora Občine Sevnica Miran Grubenšek je podal po-
ročilo o pregledu zaključene investicije izgradnje novega mostu 
čez potok Sevnična v naselju Orešje, pregledu poslovanja zavoda 
KŠTM za obdobje 2014-2015 in pregledom razpolaganja s pre-
mičnim in nepremičnim premoženjem v prvem polletju 2016. 
V nadaljevanju so obravnavali še sklep o novih cenah vzgojno-
-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju občine Sev-
nica.  S. R.

Tudi v Sevnici o cenah vrtcev

Uvodničarka Patricia Čular, 
vodja oddelka za družbene de-
javnosti, gospodarstvo, kmetij-
stvo in razvoj, je dejala, da so 
trenutno veljavne cene progra-
mov predšolske vzgoje v obči-
ni prenizke v skladu s finančni-
mi načrti javnih zavodov, zato 
predlagajo povišanje cen, in 
sicer za prvo starostno obdob-
je za 5,19 %, za drugo 3,35 %, 
za kombinirane oddelke in ot-
roke, stare 3-4 leta, 3,39 % ter 
za razvojni oddelek, ki je v ce-
loti strošek občine in ne bre-
meni staršev, 6,99 %. Sledila 
je živahna razprava, v kateri 
je Igor Zorčič (SMC) omenil, 
da je njihova svetniška sku-
pina predlagala amandma oz. 
nov člen, na podlagi katerega 
bi starši ob predložitvi doka-
zil o reševanju osnovnega sta-
novanjskega problema plačali 
za en dohodkovni razred niž-
jo ceno glede na razred, dolo-
čen s strani CSD, in sicer od 2. 
do vključno 9. dohodkovnega 
razreda. Kot je še dodal, je re-
ševanje osnovnega stanovanj-
skega problema določeno kot 
nakup stanovanja, hiše oz. ne-
premičnine za gradnjo ali re-
konstrukcijo na območju ob-
čine Brežice, če bo vlagatelj po 
nakupu prebival v občini. »Na-
men amandmaja je, da mladim 
z določeno boniteto prepreči-

Z marcem bodo cene vrtcev višje
BREŽICE - Občinski svet občine Brežice se je 13. februarja sestal prvič letos in prišel nekje do polovice 
točk dnevnega reda. Med drugim so svetniki sprejeli sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 
vrtcih, ki staršev otrok ne bo ravno razveselil, saj se bodo cene občutno zvišale.

mo odseljevanje iz občine in 
omogočimo, da tu rešujejo svoj 
stanovanjski problem,« je de-
jal Zorčič.  Župan Ivan Molan 
je predlagani amandma takoj 
zavrnil, rekoč, da ga ne more 
dati na glasovanje, saj po nje-
govem nima ocenjenih finanč-
nih posledic. Strošek poviša-
nja cen vrtcev za starše skupno 
znaša več kot 50.000 evrov, je 
opozoril mag. Andrej Vizjak 
(SDS), ki je s prstom pokazal 
na svetnike vladajoče stranke 
SMC, češ da računi nesposob-
nosti delovanja te vlade že pri-
hajajo, povišanje cen vrtcev je 
prvi. Zorčič mu je odvrnil, da je 
govoriti o tem, da prihaja račun 
za delo vlade, najmanj nehigie-
nično. Slišali smo lahko še ne-
kaj drugih medsebojnih obto-
ževanj, kar pa smo v brežiškem 
občinskem svetu že vajeni. Sve-
tniki so sklep o podražitvi cen 
vrtca z veliko večino sprejeli, 
tako da začnejo s 1. marcem 
veljati nove cene, ki staršev ne 
bodo ravno navdušile.

POGOJNO PODALI 
SOGLASJE

Svetniki so sicer podali soglas-
je k programu izvedbe objek-
tov vodne, državne in lokal-
ne infrastrukture ter objektov 
vodne in energetske infra-

strukture v nedeljivem raz-
merju za izgradnjo HE Mokri-
ce, vendar so izglasovali tudi 
sklep, ki je neke vrste pogoj. 
Za naslednji petek je v Breži-
cah načrtovan podpis protoko-
la o ureditvi medsebojnih raz-
merij med Občino Brežice in 
ministrstvom za infrastruktu-
ro med županom in ministrom 
dr. Petrom Gašperšičem pri 
izgradnji brežiške vzhodne 
obvoznice, ki predvideva iz-
gradnjo mostu od rondoja pri 
Termah Čatež do Trnja. Soglas-
je bo dal župan naprej šele po 
tem podpisu. Ob tej priložnos-
ti je Aljoša Preskar iz podje-
tja Infra predstavil načrtovane 
ureditve v sklopu HE Mokrice. 
Celotna investicija v izgradnjo 
še zadnje v verigi HE na spo-
dnji Savi je ocenjena na več kot 
81 milijonov evrov.

RAZPIS BODO PONOVILI

Med kadrovskimi zadevami 
naj izpostavimo sprejeti sklep 
o imenovanju direktorja JZ Po-
savski muzej Brežice, kar po-
meni, da se celoten razpis za 
direktorja, na podlagi kate-
rega so leta 2014 za direkto-
rico izbrali Alenko Černe-
lič Krošelj, razveljavi, tako da 
bodo izvedli nov javni razpis, 
do ponovnega imenovanja di-

rektorja pa Černelič Krošljeva 
opravlja funkcijo vršilke dolž-
nosti. V povezavi s to tematiko 
so svetniki prvič obravnava-
li tudi nov odlok o ustanovi-
tvi JZ Posavski muzej Brežice, 
ki je, kot je pojasnila Čularje-
va, vezan predvsem na razširi-
tev dejavnosti muzeja, v enem 
izmed členov pa govori tudi o 
pogojih za direktorski položaj. 
Nov odlok navaja, da je za di-
rektorja lahko imenovan, kdor 
strokovno pozna področje 
dela JZ in ima vodstvene spo-
sobnosti, prej pa je bil pogoj, 
da mora imeti najmanj tri leta 
delovnih izkušenj na vodilnih 
oz. vodstvenih delovnih mes-
tih, kar je skladno z Zakonom 
o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (ZUJIK). Še vedno 
aktualni odlok namreč omeju-
je izbor ustreznih kandidatov 
in je v neskladju z veljavno za-
konodajo. Tako je menilo tudi 
Upravno sodišče, ki je ugodilo 
tožbi tožnika in zadevo vrnilo 
v ponovni postopek izbire di-
rektorja. Svetniki so podali po-
zitivno mnenje h kandidatoma 
za direktorja/ravnatelja ETrŠ 
Brežice Sandiju Rašoviću in 
Mojci Tomažin, s sprejetim 
sklepom pa so Simono Zupan-
čič razrešili s položaja direkto-
rice Zavoda za šport Brežice.
 Rok Retelj

stoječemu zemljišču, spreme-
niti namembnost ter poskrbe-
ti za napeljavo priključkov, kar 
pa bi v primeru, da investitor-
jev ne bi našli, občino breme-
nilo za dodatne stroške. Uredi-
tev avtobusnih postajališč naj 
bi se izvajala sočasno z nada-
ljevanjem obnove regionalke 
Podčetrtek–Bistrica, ki je bila 
napovedana za letos, a je žu-
pan predstavil naznanilo dr-
žave, da v tem letu namera-
vajo obnoviti le 2 kilometra v 
smeri Lastnič-Bistrica. Občani 
imajo čakanja in obljub drža-
ve dovolj, je menil Simon Ro-
gina in podal predlog, naj se 
državi predstavi stanje popol-
noma uničene ceste ter v pri-
meru, da obnove letos ne bodo 
izvedli do središča Bistrice, na-
pove protestno zaporo regio-
nalke. 

Lidija Umek, direktorica kon-
cesionarskega podjetja Senior, 
Center za pomoč starejšim,  je 
predstavila predlog spreme-
njenih cen za storitve pomoč 
na domu. Urna postavka med 
delavnikom bo za uporabni-
ke še naprej 5 evrov, medtem 
ko se nedeljska in praznična 
oskrba pocenita na 5,52 evrov 
za uro. Subvencija občine se 
za storitve med delavnikom 
dviguje za 0,41 za opravlje-
no uro, za nedelje in praznike 
pa se subvencija niža za 3 do 
4,27 evra. Morali bi podati še 
mnenje k imenovanju Marja-
na Dikaučiča za direktorja JZ 
ZD Šmarje pri Jelšah, vendar so 
točko zaradi predhodnih zavr-
nitev soglasja občinskih svetov 
občin ustanoviteljic umaknili z 
dnevnega reda. 
 Emilija Šterlek
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Ob jubileju želijo poudariti sledi protestantov

Kot je dejal predsednik sveta 
KS Senovo Vlado Grahovac, 
so tudi v preteklem letu v kraju 
realizirali nekaj novih pridobi-
tev, med katerimi je izpostavil 
namestitev avtomatskega de-
fibrilatorja pred vhodom v ZD 
Senovo. Dejal je, da kvaliteta 
življenja ni vedno samo materi-
alna stvar. »To niso samo ploč-
niki, ceste in podobno. Te stvari 
so potrebne, saj so osnovni po-
goj za kvaliteto življenja, ven-
dar mora na tej podlagi zrasti 
tudi nekaj več. Ko vidimo na-
stopajoče na tej in drugih prire-
ditvah po KS, gasilce, prispevke 
društev in posameznikov, lah-
ko ta nekaj več v našem kraju 
jasno opazimo. To je zame kva-
liteta življenja in tista dodana 
vrednost, zaradi katere v veliki 
meri KS pravzaprav obstajajo,« 
je poudaril. Posebno zahvalo je 
izrekel vsem dosedanjim sve-
tnikom, ki so z njim sodelovali, 
pa tudi tistim, ki delujejo v kar 
23 društvih po KS. Slavnostna 
govornica je bila v. d. direktori-
ce Posavskega muzeja Brežice 
Alenka Černelič Krošelj, ki je 
v svojem nagovoru poudarila, 
da je ravno kultura tista, ki se 
na Senovem razprostira v raz-
ličnih vejah in številnih plasteh. 
»Vaše gospodarstvo je desetle-
tja s premogovnikom na čelu 
razumelo, da je pomemben del 
zadovoljstva posameznika tudi 

Na Senovem se zavedajo pomena kulture
SENOVO - V Domu XIV. divizije Senovo so 10. februarja pripravili osrednjo slovesnost ob krajevnem prazniku, ki ga obeležujejo v spomin na legendarni pohod XIV. 
divizije na Štajersko, med katerim je v noči na 10. februar 1944 napadla nemško postojanko na Senovem in uničila rudniške naprave. 

možnost za kulturno udejstvo-
vanje, izražanje ali samo za uži-
vanje v kulturi,« je povedala. 
Spomnila je na senovskega ro-
jaka Antona Seherja, ki je tudi 
njej odstiral številne plasti tu-
kajšnje dediščine ter bil še po-
sebej predan čaščenju Adama 
Bohoriča in dosežkom sedaj 
že v dediščino vpisanega se-
novskega premogovnika. »Na 
Senovem se zavedate izjemne-
ga pomena ljubiteljske kulture, 
s tem tudi osmišljate naše pro-
fesionalno delo,« je še dejala. 
Skoraj napolnjeno dvorano sta 
nagovorila še krški župan mag. 
Miran Stanko, ki je poudaril, 
da senovska KS s 3800 prebi-
valci predstavlja drugo najve-
čjo KS v krški občini in je zelo 
pomembna za samo občino 
predvsem po delovanju števil-
nih društev, saj so mnoga ime 
občine Krško ponesla širom po 
Sloveniji, in evropski poslanec 
Franc Bogovič, ki je stalni ude-
leženec prireditev ob prazniku 
KS Senovo.

Za svoj prispevek k razvoju in 
prepoznavnosti KS je krajevna 
priznanja prejelo 14 posame-
znikov ali organizacij. Graho-
vac je v družbi podpredsednika 
KS Senovo Antona Petroviča 
priznanje KS Senovo podelil 
Ladislavu Kozoletu iz Lovske 
družine Senovo, članici Turi-

stičnega društva Senovo Justi-
ni Petrovič, Mojci Bohorič iz 
Društva prijateljev mladine Se-
novo, članu folklorne skupine 
DKD Svoboda Senovo Boštja-
nu Medvešku, dolgoletni ak-
tivni članici KO RK Senovo Ani 
Abram in Dušanu Kovačiču iz 
Društva malih vinogradnikov 
Kališovec. Priznanje z znakom 
KS Senovo so prejeli Marjan 
Brinovec iz Društva za prak-
tično streljanje Senovo, nepo-
grešljivi član PGD Senovo Mar-
ko Kmetec, Ivan Kožar, ki je 
na svojem posestvu na Ravnem 
Logu lani že desetič po vrsti or-
ganiziral ročno košnjo, in Dru-
štvo upokojencev Senovo, ki 
letos praznuje 70 let delovanja 
(v njegovem imenu je prizna-

nje prevzel predsednik Ludvik 
Grilc). S priznanjem z velikim 
znakom KS Senovo so bili na-
grajeni podjetje Požun d.o.o., 
ki letos obeležuje 30 let uspe-
šnega delovanja, njegov lastnik 
Jože Požun ml. je vseskozi za-
posloval kader iz bližnje okoli-
ce in se trudil, da je bilo pod-
jetje prisotno tudi kot sponzor 
ali donator številnim društvom 
in organizacijam, Požun je de-
loval v dobrobit tukajšnjih kra-
janov tudi kot občinski in kra-
jevni svetnik; Franc Margon, 
ki je član DKD Svoboda Seno-
vo že več kot 60 let, vsa leta 
sodeluje v gledališki skupini 
ter je nepogrešljiv kot inter-
pret in recitator, vseh odigra-
nih vlog v njegovem ustvar-

jalnem opusu je kar 46, je tudi 
režiser, predsednik nadzorne-
ga odbora DKD Svoboda, do da-
nes je prejel že številna odličja 
za svoje udejstvovanje v kul-
turi, od leta 1959 je tudi gasi-
lec v PGD Mali Kamen, 20 let je 
bil njegov predsednik, je častni 
predsednik društva in predse-
dnik nadzornega sveta, za svo-
je delo je prejel že številna ga-
silska priznanja in odlikovanja; 
PGD Mali Kamen (v njegovem 
imenu predsednik Ivan Umek) 
letos obeležuje 80-letnico svo-
jega delovanja, vse družabne 
aktivnosti na vasi se odvijajo 
preko društva, ki skrbi za po-
žarno varnost Malega Kamna 
in vzhodnega dela Reštanja, 
velika želja društva je, da bi ob 

praznovanju 80-letnice prido-
bilo terensko vozilo z visoko-
tlačno črpalko; ter Lovska dru-
žina Senovo (v njenem imenu 
starešina Zlatko Gabrič), ki 
je bila ustanovljena pred 90 
leti kot Lovsko društvo Bohor 
Senovo, za svoj lovski dom v 
Brezjah vzorno skrbijo, imajo 
skromno strelišče, kjer se urijo 
v pravilni in varni uporabi lov-
skega orožja, zadnjih deset let 
družina šteje 60 članov.

Obiskovalci, med katerimi je 
bil tudi častni krajan Ernest 
Breznikar, so v drugem delu 
prireditve, ki jo je povezovala 
Tatjana Uduč, spremljali kul-
turni program, s katerim so 
na Senovem počastili tudi kul-
turni praznik. Nastopili so do-
mači pihalni orkester, otroci 
Vrtca Senovo, MePZ DU Seno-
vo ter recitatorska in folklor-
na skupina DKD Svoboda Se-
novo. Po končanem programu 
in odhodu praporščakov so v 
avli Doma XIV. divizije reševal-
ci NMP ZD Krško zainteresi-
rane poučili o pravilni upora-
bi defibrilatorja in predstavili 
postopke oživljanja ob srčnem 
zastoju, poskrbljeno pa je bilo 
tudi za pogostitev udeležencev, 
za kar gre zahvala Aktivu po-
deželskih žena Sveti Anton in 
DMV Kališovec.
 Rok Retelj

Nagrajenci s predsednikom in podpredsednikom sveta KS Senovo

ADAM BOHORIČ (ok. 1520, verje-
tno v okolici Brestanice – po 20. 
11. 1598, v izgnanstvu), jezikoslo-
vec in učitelj je mladost preživel v 
Krškem ali okolici, nato je študiral 
na artistični fakulteti dunajske uni-
verze in na artistični fakulteti v Wi-
ttenbergu. Leta 1551 se je vrnil v 
Krško in do 1563 poučeval v šoli in 
vodil cerkveno petje. Pozneje je bil 

ravnatelj protestantske stanovske šole v Ljubljani. Njegov pri-
spevek na področjih šolstva, jezikoslovja in glasbe sodi med 
temeljne vrednote slovenske kulturne zgodovine 16. stoletja. 
Je prvi slovenski avtor pedagoškega besedila (prvi šolski red, 
1568), pisec šolskih knjig in inovator na področju metodike 
pouka (slovenščini je dal status pomožnega šolskega jezika) 
ter avtor prve slovenske slovnice (1584). Po njem se imenu-
je naša prva pisava »bohoričica«, ki je bila v uporabi do sre-
de 19. stoletja. Že v Krškem je imel bogato zbirko cerkvenega 
glasbenega gradiva, ohranjena pa je ena sama njegova izvir-
na pesem z notami.

JURIJ DALMATIN (ok. 1547, Krško 
– 31. 8. 1589, Ljubljana), prote-
stantski teolog, prevajalec in pisa-
telj je do 18. leta obiskoval latinsko 
šolo v Krškem, kjer ga je poučeval 
Adam Bohorič, nato še latinsko 
šolo v cistercijanskem samostanu 
Bebenhausen na Wirtemberškem 
in se leta 1566 vpisal na univerzo 
v Tübingenu (Nemčija), kjer je zak-

ljučil študij filozofije in protestantske teologije. Bil je prote-
stantski stanovski predikant v Ljubljani, pridigar v Begunjah 
in župnik v Škocjanu pri Turjaku. Bil je predvsem prevajalec 
svetopisemskih besedil. Njegov prevod Sirahove knjige je bil 
prva v Ljubljani natisnjena biblična knjiga (1575). Z Dalmati-
novim prevodom celotnega Svetega pisma oz. Biblije (1584) 
je protestantizem pri nas dosegel svoj vrh. Do izida Japlje-
ve izdaje Svetega pisma (1784-1802) so Dalmatinov prevod 
smeli uporabljati tudi rimskokatoliški duhovniki. Po do sedaj 
znanih podatkih je ohranjenih še 78 originalnih izvodov (36 
v Sloveniji, 42 v tujini).

Krško je tesno povezano s pro-
testantizmom, saj iz teh krajev 
izhajata dva pomembna moža 
tega obdobja: Adam Boho-
rič in njegov učenec Jurij Dal-
matin. »Zato je vsekakor po-
membno, da tudi v naši občini 
v letošnjem letu na dostojen 
način obeležimo ta jubilej,« je 
dejala koordinatorka projekta 
Polona Brenčič iz Valvasorje-
ve knjižnice Krško. »Krško živi 
s temi možmi in so postali naš 
zaščitni znak. Vse bolj se jih za-
vedamo in z različnimi dogodki 

želimo to zavedanje še bolj po-
udariti. Skratka, to je pomem-
ben del naše zgodovine, v ka-
terem smo pravzaprav postali 
pismeni, zato je prav, da se tega 
spominjamo,« je ob tem dodal 
župan mag. Miran Stanko.

V praznovanje jubileja so se na 
pobudo Občine Krško združile 
številne ustanove: Valvasorjeva 
knjižnica Krško, Kulturni dom 
Krško, Javni sklad za kulturne 
dejavnost - OI Krško, Slovensko 
protestantsko društvo Primož 

Trubar - podružnica Posavje, 
Krščanska adventistična cer-
kev, brestaniška in krška šola, 
ki nosita ime po Bohoriču in 
Dalmatinu, vrtec Brestanica, 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja Kr-
ško, nekatera kulturna društva, 
izven meja občine pa še Posav-
ski muzej Brežice. »Tako smo 
doslej oblikovali prek 20 do-
godkov, razporejenih skozi celo 
leto. So zelo pestri, od glasbe-
nih prireditev, likovnih in lite-
rarnih natečajev, literarnih ve-
čerov, strokovnih predavaj in 

delavnic do osrednje posav-
ske proslave, ki bo 26. okto-
bra v Kulturnem domu Krško, 
v okviru katere bomo zaključi-
li tudi že deseti natečaj Na obi-
sku pri Juriju Dalmatinu,« je 
pojasnila Brenčičeva. 

Vodja Mestnega muzeja Krško 
dr. Helena Rožman je predsta-
vila pet dogodkov, ki jih prip-
ravlja Krščanska adventistična 
cerkev, ter dogodke v enotah 
Kulturnega doma Krško. V 
Mestnem muzeju bodo 9. maja 

pripravili predavanje dr. An-
dreja Hozjana o času 16. sto-
letja in vzniku protestantizma, 
sadove protestantskega giba-
nja v našem prostoru bo 7. no-
vembra v Mencingerjevi hiši 
predstavil upokojeni kustos 
Pokrajinskega muzeja Murska 
Sobota Franc Küzmič, o raz-
iskavah fresk v Mencingerje-
vi hiši pa bo 21. novembra v 
Mestnem muzeju spregovori-
la doc. dr. Barbara Murovec, 
predstojnica Umetnostnozgo-
dovinskega inštituta dr. Fran-
ceta Steleta ZRC SAZU.

Vodja krške izpostave JSKD 
Sonja Levičar je povedala, da 
se jubileju pridružujejo s pro-
jektom Oblačilni videz krških 
prebivalcev, v okviru katerega 
so od leta 2010 oz. odprtja kr-
škega muzeja 'oživili' že devet 
zgodovinskih oseb, med njimi 
tudi Bohoriča in Dalmatina. V 
500-letnico bodo vključili tra-
dicionalne dogodke, denimo 
Uro slovenščine v spominskem 
parku Jurija Dalmatina na Vid-
mu 8. junija in že omenjeno 
podelitev Dalmatinovih značk 
26. oktobra. Oktobra bo v jubi-
leju sodelovalo tudi KD Svobo-
da Brestanica z dogodkom Pla-
menica.

V Valvasorjevi knjižnici Krško 

so jubileju že posvetili januar-
sko predavanje Eve Župnek 
Petelin in Ljudmile Šribar na 
temo urbarja gospostva Krško 
iz leta 1570 in mesta Krško v 
16. stoletju, je povedala Bren-
čičeva. 16. marca pripravlja-
jo literarni večer s pisateljico 
Mojco Kumerdej, ki se v svo-
jem romanu Kronosova žetev 
posveča ravno 16. stoletju. So-
delovali bodo tudi pri omenje-
ni Uri slovenščini ter zaključku 
»Dalmatinovega« natečaja.

Krška osnovna šola je ob ju-
bileju pripravila zaključek ob-
nove šole, brestaniška šola mu 
bo posvetila jesenski dan šole, 
brestaniški vrtec marčevsko 
razstavo »Adam Bohorič sko-
zi otroške oči«, OŠ. dr. Mihajla 
Rostoharja pa aprilske delavni-
ce izdelave papirja in tiskanja. 
V Posavskem muzeju Brežice 
bodo oktobra odprli razstavo 
v Posavski muzejski vitrini. V 
okviru jubileja bo junija odprta 
Posavska pot protestantizma, 
jeseni načrtujejo še strokovno 
ekskurzijo »Ljubljana in posav-
ski protestanti«. Cilj projekta 
je tudi dobra skupna promo-
cija ter medsebojno povezova-
nje in sodelovanje med ustano-
vami, je zaključila Brenčičeva.

� Peter�Pavlovič

KRŠKO - Občina Krško bo skupaj s številnimi sodelujočimi ustanovami z več kot 20 dogodki skozi celo leto obeležila 500-letnico protestantizma. Dogodke v jubilej-
nem letu so predstavili na novinarski konferenci v Mencingerjevi hiši, v kateri so med prenovo odkrili zanimive freske prav iz obdobja protestantizma.



Posavski obzornik - leto XXI, številka 4, četrtek, 16. 2. 20174 UTRIP REGIJE

kronika

ZARADI TEŽE UDARCEV PRETEPENI ŠENTJERNEJČAN PRE-
MINIL - 13. 2. nekaj po 3. uri zjutraj je OKC PU Maribor obves-
til OKC PU Novo mesto, da so prejeli anonimni klic, tega so ne-
koliko kasneje prejeli tudi na PP Krško, da se preko socialnega 
omrežja v živo predvaja posnetek nasilja nad neznanim mlaj-
šim moškim, ki naj bi imel prerezan vrat. Policisti so na podlagi 
predvajanega posnetka in zbiranja obvestil identificirali lastni-
ka profila in lokacijo dogajanja, na katero so z reševalci prispe-
li približno uro in pol po prvem obvestilu. 
Na travniku v bližini Podbočja, 150 m od dovozne poti, so opa-
zili ležati mlajšega moškega, v bližini pa so izsledili tudi dva 
osumljenca, ki se aretaciji nista upirala. Hudo poškodovanega, 
ki je bil okrvavljen po celotnem obrazu in glavi, so po nudeni 
prvi pomoči na kraju dogodka prepeljali v novomeško bolni-
šnico in od tam še istega dne v UKC Ljubljana, kjer pa je 14. 2. 
pozno popoldan zaradi poškodb glave, ki jih je utrpel, izgubil 
bitko z življenjem. 
Kot je v izjavi za javnost nekaj ur pred tem povedal mag. Ma-
tjaž Štern, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične Policije pri 
PU Novo mesto, so kriminalisti ugotovili, da so se osumljenca, 
20-letni A. O. in 29-letni M. K., oba iz okolice Podbočja, in oško-
dovani 26-letni A. C. iz okolice Šentjerneja preko noči družili v 
bližini kraja storitve. Pri tem je med žrtvijo in enim izmed osu-
mljencev prišlo do verbalnega obračunavanja, nakar se je A. C.  
sicer odpeljal s kolesom, vendar se je čez nekaj časa pripeljal 
nazaj. Že pred tem začeti spor je v nadaljevanju prešel v bru-
talno fizično nasilje, v katerega se je vključil še drugi osumljeni. 
Moškega sta hudo pretepla in ga pustila ležati na travniku, pri 
čemer sta vse posnela z mobilnim telefonom in objavila na so-
cialnem omrežju. Mag. Štern je še poudaril, da je razkritju de-
janja in prijetju storilcev botrovalo predvsem prisebno in od-
govorno ravnanje uporabnikov socialnih omrežij, ki so sporno 
vsebino takoj prijavili. 
Osumljenca, starejši izmed njiju je bil sicer v preteklosti zaradi 
sumov premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zoper 
življenje in telo že nekajkrat ovaden, sta bila s kazensko ovad-
bo zaradi utemeljenega suma povzročitve posebno hude teles-
ne poškodbe 14. 2. privedena k preiskovalnemu sodniku okro-
žnega sodišča v Krškem, ki pa je zanju odredil pripor. Spričo 
smrti žrtve bo kaznivo dejanje prekvalificirano, grozi pa jima 
od tri do 15 let zapora. 
   B. M.

Luka Trupi, Podgorje: V otroških letih smo s 
sosedi komaj čakali, da smo lahko šli v maskah 
obiskovat sosednje vasi, kjer smo vedno dobi-
li veliko dobrih krofov in včasih še denar. Le-
tos načrtujem, da se bomo z ženo in prijatelji, 
ki imajo prav tako kot midva majhne otroke, na-
šemili in odšli na pustovanje v sevniški športni 

dom. Pustni čas mi je všeč, saj je to čas za norčije.

Gregor Umek, Mali Kamen: Ponavadi se vsa-
ko leto na pustno soboto s prijatelji našemljeni 
odpravimo na kakšno pustno zabavo. V prihod-
nje se bom verjetno udeležil tudi še kakšne po-
vorke. Pustovanja predstavljajo tradicijo, zato 
se jih ljudje radi udeležujejo. Pod masko si lah-
ko dovolimo nekaj več, presegamo razne stere-

otipe, se sprostimo, zabavamo, dokler nas seveda ne odkrijejo.

Senta Jeler, Leskovec pri Krškem: Lansko leto 
sem bila za pusta indijanka, letos pa se pustnih 
prireditev žal ne bom mogla udeležiti, saj bom 
delala, vendar se bom v službi kljub temu naše-
mila v nogometašico NK Krško. Menim, da se 
pustnih prireditev ljudje tako radi udeležimo, 
ker si pod masko dovolimo nekaj več kot sicer 

in se pod njo lažje sprostimo.

Marija Vidmar, Čanje: Ko sem bila mlajša, sem 
se rada šemila, znali smo se sprostiti in smo 
uganjali norčije. Zdaj pa so nekam resni časi in 
je tega vedno manj, tudi mladi se ne znajo več 
veseliti. Lepo je, da se ponekod ohranja tradici-
ja. Srečni so tisti, ki imajo zamisli, da ustvarijo 
zanimivo masko in jo javno predstavijo. Veseli 

me, da se ob pustu prikaže neko izvirno zgodbo.

Približuje se pust, ki bo letos 'odganjal zimo' dokaj pozno. 
Sogovornike smo vprašali, ali se bodo kaj našemili in ude-
ležili kakšnega pustovanja ter zakaj se po njihovem mne-
nju pustnih prireditev ljudje tako radi udeležujemo oz. 
zakaj si šele pod masko dovolimo več kot sicer.

anketa

Pod masko bolj korajžni?

Kako ste se prvič srečali s 
kulturno dejavnostjo?
Ne da bi se tega takrat zave-
dala, sem se srečala s kultu-
ro ob moji teti, ki je bila na Se-
novem soustanoviteljica DKD 
Svoboda. Že v osnovni šoli sem 
sodelovala v vseh krožkih, ki 
so se kakor koli dotikali kul-
ture. Predvsem sta bila to pet-
je v zboru in folklora. Potem 
tudi knjižničarstvo, saj sem že 
v osnovni šoli pomagala učite-
ljici slovenščine, da so si učen-
ci lahko izposojali knjige.

Vaše delovanje na področju 
ljubiteljske kulture je res 
široko. Kaj vse zajema delo 
podpredsednice Zveze kul-
turnih društev?
V zvezi se trudimo, da kot 
predstavniško telo povezuje-
mo včlanjena kulturna društva 
in jih zastopamo tako v lokal-
ni skupnosti kot v javnosti na-
sploh. Organiziramo različna 
srečanja in prireditve, čla-
nom in mentorjem dajemo 
priložnost, da se izobražuje-
jo, pomagamo pri pridobiva-
nju sredstev za financiranje 
in še marsikaj bi lahko našte-
la. Njihove dejavnosti predsta-
vljamo tudi s pomočjo spletne 
strani, ki jo v bistvu dopolnju-
jemo v skladu z zmožnostmi in 
s sodelovanjem društev. Dru-
štvom veliko pomeni, da se tis-
to, kar delajo, čim bolj vidi v 
javnosti, pri čemer jim poma-
gamo, kolikor je le mogoče.

Zdi se mi, da se ljudje v Po-
savju veliko udejstvujejo v 
društvih. Kakšna je struktu-
ra članstva v vaših društvih?
Če gledamo našo občino, je v 
športna društva vključenih 
1.700 prebivalcev, v kultur-
na pa približno 1.560, kar po-
meni okoli 15 odstotkov vseh 
prebivalcev. Ponosni smo na 
to, tudi na splošno je to lepa 
številka. Na vaseh je bilo vča-
sih tako, da si skoraj moral biti 
član v nekem društvu. To se 
spreminja tako zaradi zame-
njave generacij kot tudi za-
radi tega, ker je prišlo veliko 
prebivalcev od drugod, ki se, 
razen izjem, ne vključujejo to-
liko v družbeno življenje kraja. 
Sicer so zastopani v društvih 
tako moški kot ženske, odvis-
no tudi od vrste dejavnosti. 
Tudi tu prihaja do sprememb. 
Včasih si je bilo težko zamisli-
ti, da bi ženska igrala v pihal-
ni godbi, sedaj pa je to v naših 
orkestrih že povsem običajno.

Ali se je organiziranost dru-
štev kaj spremenila?
V bistvu se niti ni. Kljub spre-
membi zakonodaje, ki omo-
goča, da društvo ustanovijo 
že trije člani, je v praksi osta-
lo tako, da je želja po članstvu 
večja, kot pa je potem priprav-

ljenost za delo v organizaciji. 
Če pa hočeš, da društvo delu-
je, so potrebni dober predse-
dnik, dober tajnik, dober bla-
gajnik, gospodar, garderober, 
odvisno, za katero zvrst gre. 
To pa gre nekoliko težje. 

Kakšen je po vaši oceni po-
ložaj kulturnih društev v 
družbi?
Ljubiteljska kultura je zelo 
pomembna. Je res v vsaki pori 
družbe, v vsakem zaselku. Če 

gledamo občino Brežice, ima 
vsaka vas nekaj malega, kar 
diši po kulturi. Dejansko ni do-
godka, nič javnega se ne zgo-
di brez kulturnega prispevka. 
S kulturo se marsikdaj lahko 
pohvalijo tudi izven kulturnih 
društev. Naš župan vedno po-
udarja, da je to ogromnega po-
mena za občino.

Kakšen je sistem financira-
nja društev?
V občini Brežice imamo prib-
ližno 30 kulturnih društev, v 
zvezo jih je včlanjenih 25, saj 
članstvo ni obvezno. Ob tem 
je še nekaj strokovnih kultur-

nih društev, ki imajo malo dru-
gačno delo, vseeno pa spadajo 
na kulturno področje. Društva 
se največ financirajo iz občin-
skega proračuna, razen tista, 
ki so pač na kvalitetnem nivo-
ju presegla neko mejo ter se 
udeležujejo tekmovanj in fe-
stivalov, imajo pa možnost, da 
potem dobijo oz. da lahko kan-
didirajo za sredstva na nivoju 
Ministrstva za kulturo oz. tudi 
Javnega sklada za kulturne de-
javnosti. Brežiška občina vsa 

leta podpira društva, ampak ta 
sredstva so se v teh kriznih ča-
sih realno precej znižala. Dru-
štev je celo nekaj več, kot jih 
je bilo pred leti, ko smo imeli 
tudi več možnosti, da smo po-
trkali na vrata sponzorjev in 
donatorjev. Tega je sedaj vse 
manj. 

V občini Brežice še vedno 
obstajajo številni zbori. Za-
kaj je ta dejavnost tu bolj 
razvita kot v ostalih posa-
vskih občinah?
O tem sem tudi sama veliko 
razmišljala. V naši občini ima-
mo razvite vse oblike kultur-

nih dejavnosti, od pihalnih 
orkestrov, ki imajo močno in 
najdaljšo tradicijo v Posavju, 
do folklorne, likovne, dram-
ske, literarne in drugih, a zbo-
rovstvo je res najbolj množič-
no. Kar 24 sestavov smo imeli 
lansko leto. Kar se Posavja 
tiče, smo najbogatejši na tem 
področju. Verjetno je za to več 
dejavnikov. Eden je ta, da smo 
imeli v vseh ključnih krajih v 
občini Brežice učitelje, ki so 
bili glasbeno izobraženi ali pa 
so imeli vsaj nek čut do glasbe-
nega ustvarjanja. Če se spom-
nim v preteklosti mogoče le 
gospoda Šumlaja na Veliki Do-
lini, Baškoviča v Brežicah, Ha-
lerja v Artičah, Keneta v Glo-
bokem, pa ne bi rada koga 
izpustila. To so samo nekate-
ri, ki so k temu prispevali. Zelo 
odločilno vpliva na razvoj teh 
skupin, če je v nekem kraju 
vodja, ki vse to organizira, in 
če dobijo mentorja, ki jih vodi. 
V krški in sevniški občini so se 
morda bolj razvile druge de-
javnosti. Pri nas je bilo na pri-
mer nekoliko manj dramske 
dejavnosti, v kateri pa je boga-
ta tradicija v krški občini (Se-
novo, Brestanica, Leskovec). 
Ne vem, kaj vpliva na to, da 
so take razlike na tako majh-
nem območju. A dejstvo je, da 
smo si na primer tudi v govo-
ru zelo različni, čeprav živimo 
samo 20 kilometrov narazen.
 
Na katerem področju kultu-
re se je v zadnjem času obli-
kovalo največ novih skupin? 
Kot novo zvrst dejavnosti bi 
lahko opredelili sodobni ples, 
čeprav se tudi ta neguje že vsaj 
deset let. Zanimiv je tudi po-
jav ljudskih pevcev, ki jih v or-
ganiziranih skupinah pred 
20 leti še skoraj ni bilo. Zdaj 
pa imamo devet, deset moč-
nih skupin, ki so med najbolj 
prizadevnimi in tudi veliko 
sodelujejo med sabo. Prav ta 
konec tedna bo njihovo 18. 
srečanje na Čatežu, na katero 
se pripravljamo. Tako da ima-
mo super tradicijo tudi na tem 
področju, če primerjam s Slo-
venijo ali pa tudi s Posavjem.

Prireditve, ki jih pripravlja-
jo organizatorji v Posavju, 
pa tudi v posamezni občini, 
celo v istem kraju, se včasih 
preveč pokrivajo.
Do tega prihaja tudi drugod, 
ne samo pri nas. Na skladu že 
avgusta pripravimo koledar 
vseh pomembnih stvari, ki se 
bodo dogajale preko leta, in to 
dobijo vsa društva. Prireditve 
pa se pokrivajo zato, ker ljud-
je ne upoštevajo drugih. Gle-
daš pač samo sebe in misliš, da 
morajo vsi priti gledat in pos-
lušat tebe, sam pa nisi priprav-
ljen poslušati drugega. Olaj-
ševalna okoliščina je, da so ta 

Lučka Černelič, dobitnica zlatega odličja ZKD Brežice:

Čisto vsaka naša vas ima kaj,
kar diši po kulturi
BREŽICE – Lučka Černelič je že vrsto let poklicno in v prostem času predana ljubiteljski kulturi v občini Brežice, kjer z vso 
prizadevnostjo pomaga društvom, da lažje izvajajo svoje dejavnosti. Skoraj ne mine kulturna prireditev, na kateri ne bi 
bila prisotna, saj, kot pravi, tako bogati tudi sebe. 

Lučka Černelič, roj. Šoln, je po rodu Senovčanka, ki se je po 
domači osnovni šoli in brežiški gimnaziji posvetila študiju fi-
lozofije in sociologije. Po študiju je dve leti poučevala na gi-
mnaziji v Ivančni Gorici in se vrnila v Posavje, kjer si je dom 
ustvarila v Brežicah in nekaj časa delala v družinskem podje-
tju. Nato se je leta 1995 sprva zaposlila v krški knjižnici in leta 
1997 v brežiški knjižnici, kjer je poleg ostalega dela še poglo-
bila svojo ljubezen do domoznanstva. Kulturno življenje v ob-
čini je postalo njen izziv, ko je leta 2007 postala predsednica 
Zveze kulturnih društev Brežice ter je s svojo zagnanostjo in 
predanostjo kulturi vnesla številne spremembe v njeno delo-
vanje, od leta 2012 pa je njena podpredsednica. Kot organiza-
torka kulturnega programa je od leta 2010 zaposlena na JSKD 
OI Brežice. Tako tudi uspešno združuje svoje poklicno in ljubi-
teljsko udejstvovanje. Sodelovala je pri ustanovitvi Mešanega 
pevskega zbora Viva in v njem dve desetletji tudi aktivno pre-
pevala. Za posebne zasluge pri uveljavljanju ljubiteljske kul-
ture v občini Brežice je ob letošnjem kulturnem prazniku pre-
jela zlato odličje ZKD Brežice.
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društva res ljubiteljska. Gre 
za prostovoljce, ki so v služ-
bah ali pa pač delajo karkoli, 
zato lahko prireditev izvede-
jo samo ob koncu tedna. Pri-
reditve ne moreš imeti v sre-
do, če je večina ljudi v službi 
ali so pa utrujeni in ne bo obi-
skovalcev. To je tudi razlog, da 
se stvari pokrivajo.

V društvih se srečujejo tudi 
z menjavami generacij. 
Kako uspešno se mlajše ge-
neracije vključujejo v delo 
društev? 
Večina društev ima s tem te-
žave. Ampak mislim, da dob-
ri programi, dobri strokov-
ni vodje, tudi klima v društvu 
vseeno pritegnejo tudi mla-
de. Ko sem bila pred kratkim 
na občnem zboru Pihalnega 
orkestra v Ločah, je bila tam 
več kot polovica samih mladih. 
Nekako sem kar pogrešala ge-
neracijo, ki jo poznam že dolga 
leta. Tudi v sodobnem plesu je 
ogromno mladih. Sem pa priš-
la v eno drugo društvo, kjer je 
bilo nekaj starejših, mladih ni 
in obupujejo, da se bo zadeva 
končala.
Na sam kulturni praznik sem 
se tokrat odločila iti v Zgor-
njo Pohanco. Moški pevski 
zbor Sromlje ima namreč edi-
ni tukaj daleč naokoli že dol-
ga leta tradicijo, da prav na 
osmi februar hodi po vaseh 
pet slovenske pesmi. Dobi-
jo se ob enih v Curnovcu, po-
tem pa gredo na vsake pol ure 
po vaseh krajevne skupnosti 

Sromlje. To je zbor na perife-
riji, v katerem vlada bojazen, 
da mogoče ne bo obstal. Am-
pak ravno tisti dan mi je zbo-
rovodja dejal: veš, moram ti 
povedati veselo novico. Sem 
pomislila, kaj neki bo to? Pa 
je rekel, da je izvedel, da bodo 
trije prišli na novo v zbor. Se-
veda upam, da so to mladi. 
Društva bodo na nek način 
vedno živela. Res pa je, da se 
tradicionalne skupine najbrž 
upravičeno bojijo prihodno-
sti, ker mladi nekako ne vidijo 
potrebe po druženju in izraža-
nju na tak način. Pa tudi obili-
ca raznih medijev pripomore 
k temu, da zadovoljimo potre-
be po kulturnih dobrinah brez 
aktivnega sodelovanja v dru-
štvih ali na prireditvah.

Včasih imam občutek, da tis-
to, kar je v začetku res lju-
biteljstvo, kmalu preide v 
'tekmovanje'. In da to ni več 
samo bogatenje prostega 
časa? 
To je res zanimivo. Ko se včla-
niš v neko društvo, si prosto-
voljec, ampak hkrati si tudi 
član neke skupine. Torej se na 
tebe računa. Če omenim samo 
primer pevskega zbora: zbo-
rovodja pač želi vedeti, koliko 
ljudi bo zvečer na vaji, da se na 
to tudi pripravi. Če ve, da jih 
bo pri enem glasu veliko manj-
kalo, bo za tisti večer osredo-
točen na druge. To je samo en 
vidik. Ko pa gre za predsta-
vljanje dejavnosti navzven, se 
kulturna dejavnost razlikuje 

od športne. Nobeno kulturno 
društvo ni samo sebi namen. 
Da se nekdo združuje in da sa-
dovi njegovega dela niso vidni 
v javnosti. Pričakuje se, da boš 
tisto, kar si v okviru društva 
ustvaril, v takšni ali drugačni 
obliki tudi pokazal javnosti. 
V športnih društvih se lahko 
včlaniš, hodiš na vaje, na tre-
ning, ni pa nujno, da tekmuješ 
ali se kakor koli javno pojav-
ljaš. V kulturi imamo vsa pod-
ročja strokovno pokrita in je 
razumljivo, da se tudi društva 
in kulturne skupine med seboj 
primerjajo ter skušajo čim bo-
lje izvesti svoj program.

Zanimivo je, da ste poskr-
beli za pripravo in izid knji-
ge Narodnozabavna glasba 
iz Posavja, kakšna je bila ta, 
uredniška izkušnja?
Pobudnik zanjo je bil moj po-
kojni bratranec Franc Jelenko, 
ki je bil velik veseljak. Bil je ge-
ometer, v senovski Svobodi je 
igral v gledaliških predstavah, 
bil je harmonikar in tudi glas-
beno šolo je imel. Ko je ocenil, 
da gre zbiranje podatkov o po-
savskih ansamblih že h kon-
cu, je tudi mene povabil, da to 
malo pogledam in povem, če 
je na pravi poti. Povedala sem 
mu, da to še ni dovolj zrelo, da 
bi lahko izšlo. V tistem času pa 
je tako zbolel, da zamisli ni bil 
več sposoben dokončati. Po-
tem sva se z njegovim bratom 
Marjanom odločila, da zaklju-
čiva njegovo delo. 
Kaj vam torej pomeni letoš-

nje zlato odličje? Še zlasti, 
ker ste mi že ob najinem do-
govoru za tole srečanje ome-
nili, da še ponoči razmišlja-
te o tem?
Jaz delam pri teh odličjih in 
priznanjih ter dobivam vse 
vloge, ki pridejo na naš na-
slov. Na zadnji dan je prišla 
tudi vloga MePZ Viva in tam 
je pisalo tudi Lučka Černe-
lič. Sem si rekla, da je vse v 
redu, ni pa mi bilo jasno, koga 
so predlagali. Morala sem kar 
nekajkrat pogledati, da sem na 
koncu ugotovila, da predlaga-
jo mene in za povrh še za zla-
to odličje! Bila sem vedno bolj 
operativen človek in se mi zdi 
vse, kar delam, nekako samo 
po sebi razumljivo. Tako da 
sem zdaj po vseh teh premi-
slekih, po neštetih iskrenih če-
stitkah, ki so vse vsebovale be-
sedo 'zasluženo', ponosna na 
to svoje odličje.
Razumem, da je to priznanje 
za moje aktivnosti, ki poteka-
jo tudi izven delovnega časa in 
delovnih obveznosti. Da greš 
na občne zbore, da pomagaš, 
ko te iz društva kličejo tudi 
zvečer, kako bi naredili to in 
ono. Marsikdo tega razdajanja 
ne razume, meni pa je v vese-
lje in jemljem to tudi kot ljubi-
teljstvo. Lepo je, da so vse to 
prepoznali v Vivi in v vodstvu 
Zveze kulturnih društev Breži-
ce, ki je postala prepoznavna v 
svojem okolju in tudi širše. Če 
menijo, da je to tudi moja zas-
luga, potem mi je priznanje v 
toliko večje zadovoljstvo.

tel.: 07/48 80 380

V VSEH DOBRO ZALOŽENIH TRGOVINAH V POSAVJU!

V času pusta si privoščite

KROFE 
IZ DOMAČE PEKARNE PAPEŽ
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Kot je navedel Jože Denžič, je 
priznanje zahvala za najmanj 
petletno uspešno in odgovor-
no delo, odličje pa zahvala za 
posebne dosežke, ki jih posa-
mezniki in skupine dosegajo 
na različnih področjih ljubi-
teljskega kulturnega udejstvo-
vanja. Prejemniki bronastega 
odličja morajo kulturni utrip 
ustvarjati vsaj deset, preje-
mniki srebrnega vsaj 15 in 
prejemniki zlatega vsaj 20 let. 
Priznanja so prejeli Ksenija 
Herakovič (Plesno društvo 
Imani Brežice), Toni Katič (KD 
Gasilski pihalni orkester Loče), 
Helena Fakin (Folklorna sku-
pina KUD Oton Župančič Arti-
če), Jožica Povh (KD Franc Bo-
govič Dobova; v njenem imenu 
je priznanje prevzela hči Kar-
men Povh) in Ivan Požar 
(KD Kapele). Prejemniki bro-
nastega odličja so Jože Dru-
govič (KD Orlica Pišece), Želj-
ka Badovinac (KUD Brežice) 
in Robert Zofič (KUD Slavček 
Velika Dolina). Srebrno odlič-
je je dobil Gregor Tuljak (FS 
KUD Oton Župančič Artiče). 
Letošnji dobitniki zlatih odli-
čij pa so Lučka Černelič (KD 
MePZ Viva Brežice/ZKD Breži-
ce), mag. Daniel Ivša (KD GPO 
Loče) in Pevci iz Globokega 
(KD Globoko; odličje je prev-
zel vodja Franc Kene).

Černeličeva je aktivno sodelo-

Do države s pesmijo in jezikom
BREŽICE - Na slavnostni prireditvi Zveze kulturnih društev (ZKD) Brežice, ki je potekala dva dneva pred 
slovenskim kulturnim praznikom, je v Domu kulture Brežice predsednik Jože Denžič podelil pet priznanj 
ter tri bronasta, eno srebrno in tri zlata odličja ZKD za leto 2016.

vala pri nastanku društva Me-
šani pevski zbor Viva, sedaj je 
častna članica Vive, vestna in 
nepogrešljiva arhivarka ter 
velikokrat v pomoč pri orga-
nizaciji njihovih prireditev in 
koncertov. Leta 2007 je pos-
tala predsednica ZKD Breži-
ce in pod njenim vodstvom se 
je zveza prerodila ter dobila v 
javnosti povsem novo podo-
bo. Leta 2012 je postala pod-
predsednica zveze in to funkci-
jo opravlja še danes, prav tako 
je zaposlena kot organizatorka 
kulturnega programa pri JSKD 
OI Brežice. Ivša je v ločki orke-
ster pristopil leta 1993 in svo-
jo glasbeno pot pričel kot sa-
ksofonist. Leta 1997 je prevzel 
dirigentsko palico in z enole-
tno izjemo vztrajal vse do pre-
teklega poletja. Orkester je 

pod njegovim strokovnim vod-
stvom v zadnjih desetih letih 
doma in na tujem osvojil tri 
zlate in eno bronasto plake-
to ter dosegel prvo težavnos-
tno stopnjo. Pevci iz Globokega 
delujejo kot sekcija KD Globo-
ko so lani praznovali 20-letni-
co delovanja. Ves čas delujejo 
v skoraj nespremenjeni sestavi 
in so se kmalu uvrstili med naj-
kakovostnejše tovrstne skupi-
ne v Sloveniji. Njihov repertoar 
sestavljajo predvsem ljudske 
pesmi iz domačega okolja in 
vsem znani ljudski napevi od 
drugod. Z željo, da bi domačo 
ljudsko pesem in značilno tri-
glasno fantovsko petje ohrani-
li tudi bodočim rodovom, so iz-
dali že tri zgoščenke, zadnjo v 
lanskem letu.

V imenu vseh nagrajencev se 
je zahvalil Ivša in ob dejstvu, 
da so lani obeležili 200-letni-
co javnega glasbenega šolstva, 
poudaril, da so tudi glasbene 
šole bazen, v katerem se kalijo 
bodoči kulturni ustvarjalci in 
člani kulturnih društev. Slav-
nostni govornik na proslavi je 
bil predsednik Državnega sve-
ta RS Mitja Bervar. »S pono-
som lahko rečemo, da smo si 
državo bolj kot z orožjem in 
ekonomijo izbojevali s pesmi-
jo in jezikom,« je dejal in dodal, 
da ga veseli podatek, da se je 
v brežiško ljubiteljsko kulturo 
lani vključilo dobrih 3000 po-
sameznikov, prireditve pa je 
obiskalo prek 8000 ljudi. Ber-
var je poudaril pomen lanske 
pridružitve OŠ Brežice in Ob-
čine Brežice projektu Rastoča 
knjiga, s katerim Državni svet 
kot častni pokrovitelj skuša v 
slovenskem prostoru utrjeva-
ti zelo pomembno vrednoto - 
narodovo odličnost. Navzoče 
je nagovoril tudi župan Ivan 
Molan. Za kulturni program 
je poskrbel Big band Orkestra 
Slovenske vojske, ki ga od leta 
2009 vodi Brežičan Rudolf 
Strnad. Na odru se je predsta-
vila tudi Strnadova hči Vero-
nika in še nekateri člani Big 
banda. Za povezovanje prire-
ditve je poskrbela Mateja Jan-
kovič Čurič.
 Rok Retelj

Dobitniki�priznanj�in�odličij�z�Denžičem,�Molanom,�Bervar-
jem�in�poslancem�Zorčičem

Evforija ob izvolitvi novega ameriškega predsednika je zaje-
la moj domači kraj, a ne zaradi njega, temveč zaradi nje, ki je 
postala prva dama. Zaradi nje, ki je otroštvo in del mlados-
ti preživela v majhnem kraju ob Savi, prihajajo predstavni-
ki različnih medijskih hiš, domačih in tujih. Zaradi nje so se 
na tržišču pojavile nove blagovne znamke, ki se v večini pri-
merov začnejo z besedo ’first’. Le zakaj po angleško, zakaj ne 
po slovensko? Ker v tujem jeziku zveni bolje ali zaradi turi-
stov, ki obiščejo to spodnjesavsko dolino? S tem pa zgodbe še 
ni konec, kajti novonastale produkte v mnogih primerih kra-
si ameriška zastava. Kaj pa naš simbol? Smo ponosni Sloven-
ci in Slovenke ali ne? Smo ponosni na materni jezik in na do-
movino? 

Ob minulem kulturnem prazniku je bilo slišati mnogo besed 
o tem, kako pomemben je bil in še vedno je slovenski jezik za 
ohranitev naroda. Pa se tega res zavedamo? Včasih se zdi, 
da z neverjetno lahkostjo sprejemamo vse, kar je tujega, na 
pristno domače pa pozabljamo. Vse več je namreč napisov v 
tujem jeziku in takšen nas pričaka celo na preprogi ob vsto-
pu v sevniški grad: »Visit Sevnica, Slovenia!« Le kaj bi manj-
kalo napisu: »Dobrodošli v Sevnici, v Sloveniji!« Obiskovalk in 
obiskovalcev zaradi tega ni več ne manj, nekateri tega niti ne 
opazijo, nekaterim je napis v angleščini celo všeč. 

Jezikovna raznolikost bogati in neprecenljivo bogastvo so 
tudi slovenska narečja, a kljub vsemu je potrebno postavi-
ti neke norme in jih uresničevati, predvsem pa moramo biti 
ponosni na lasten jezik, ki ga že stoletja govorimo na majh-
nem ozemlju pod Alpami in Karavankami - zanj se je bori-
lo mnogo naših prednikov in trdne temelje, ki so jih postavi-
li, je treba čuvati. Dober namen in plemenitost naj se kažeta 
tudi v jeziku.

Plemenitost jezika

komentar

Piše: Smilja Radi

Tudi sami ste bili vrsto let 
aktivni v Mešanem pevskem 
zboru Viva. 
Že na začetku sem se najbolj 
našla v zborovstvu, v prepeva-
nju. Že v osnovni šoli in tudi 
v gimnaziji sem se vključila in 
potem, ko sem bila v Ljublja-
ni, me je zelo mikalo, da bi šla 
pet v Akademski pevski zbor, 
ampak nisem bila tako pogu-
mna, da bi šla na avdicijo. Ko 
smo se preselili v Brežice, sem 
se takoj vključila v pevski zbor 
h Križanićevima (Dragutin in 
Elizabeta, op. p.), torej v KUD 
Brežice. Potem so prišli novi 
izzivi, povpraševanje po no-
vih pevcih. Ob Simoni (Rož-
man Strnad, op. p.), ki je kot 
mlada zborovodkinja prišla ži-
vet v Brežice in je želela usta-
noviti en mlajši mešani pev-
ski zbor, se nas je našlo nekaj, 
ki smo takoj soglašali. Tako da 
sem vse od začetka v Vivi, ne-
kaj časa sem pela celo v obeh 
zborih. Potem sem pa vztraja-
la 20 let. Ob jubileju, leta 2012, 
sem ugotovila, da nimam več 
tako lepega glasu. Prijatelji so 
me spraševali zakaj, tudi dru-
žini je bilo to čudno, a jaz sem 
tako čutila. Ker sem bila tako 
predana Vivi in sem potem 
postala celo njihova častna 
članica, jih še vedno sprem-

ljam, pomagam pri organiza-
ciji, skrbim za kroniko, samo 
pojem ne. To je bila osebna od-
ločitev. 

Kaj še bogati vaše življenje 
v prostem času, poleg kul-
ture?
Kultura (smeh)? Če pomis-
lim, to v osnovi pomeni go-
jenje nečesa. Od družine po 
mamini strani sem pred ne-
kaj leti prevzela košček zem-
lje, na kateri imam vrt in sa-
dovnjak. Tam se sproščam in 
krepim, dopolnjujem to svo-
jo bit. Vedno si rečem: krepi 
me kultura in tudi ukvarjanje 
s tovrstno kulturo. Lahko se 
samo peljem na Senovo in se 
sprehodim po parceli, diham, 
gledam hosto in mi je lepo. 
Rada pa tudi hodim v hribe, 
prebiram zanimive biografi-
je in ustvarjam ročna dela. Ne 
smem pa zanemariti, da imam 
dva sinova, ki me zelo pleme-
nitita in očitno tudi jaz njiju. 
Lenart je že nekaj časa v Lon-
donu, Dominik je tukaj, je zelo 
zaposlen ustvarjalec. Mislim, 
da smo si zelo dobri med seboj 
ter da drug drugega dopolnju-
jemo in osrečujemo. 

� Polona�Brenčič
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ZPTM Brežice se je konec lan-
skega leta prijavil na javni 
razpis za spodbujanje drža-
vljanstva mladih za njihovo 
večjo zaposljivost v obdobju 
2016–2018, je pojasnila mag. 
Mateja Gerjevič. Med petimi 
projekti v vzhodni regiji je bil 
izbran tudi PiMP. V tem dve-
letnem obdobju se bo skupno 

zaposlilo 464 mladih, v Posav-
ju 18. Skupna vrednost projek-
ta PiMP, ki ga sofinancirata RS 
in EU iz Evropskega socialne-
ga sklada, je dobrih 178.000 
evrov, ki jih bo ZPTM prejel 
kot nepovratna sredstva. Kot 
je še povedala, je pet mladih 
že našlo zaposlitev, ki pripada 
tudi vodji projekta PiMP Mo-
niki Gabrič in strokovni sode-
lavki Martini Zlobko. »Vsi, ki 
so ali še bodo vključeni v pro-
jekt, so stari do 29 let, osnovni 
cilj pa je, da jim omogočimo za-
poslitev,« je dejala Gerjevičeva 
in dodala, da bodo vzpostavi-
li tudi mladinsko zadrugo, ki 
bo neke vrste turistični ser-
vis v lokalnem okolju in v ka-
tero bodo vključili tudi ude-

Izziv za mlade in delodajalce
BREŽICE - V Mestni hiši Brežice je na prvi februarski dan potekala novinarska konferenca, na kateri je ZPTM 
Brežice predstavil svoj nov projekt Priložnosti in izzivi mladih v Posavju (PiMP). O projektu so spregovorili 
župan Ivan Molan, direktorica ZPTM Brežice mag. Mateja Gerjevič in vodja projekta Monika Gabrič.

ležence projekta, ter sklad za 
mlade, v katerega se bo nala-
gal presežek iz mladinske za-
druge. »Povezujemo se že z 
gospodarskim sektorjem in že-
limo si, da bi bilo tudi vnaprej 
tako, saj bo le tako možno vse 
to realizirati ter mladim omo-
gočiti zaposlitev za dlje časa 
in ne samo za štiri tedne, kot 
je predvideno v razpisu,« je še 
pojasnila in dodala, da so v sti-
ku s Fakulteto za turizem, ki je 
sodelovala pri pripravi nabo-
ra izobraževanj, nekaj izmed 
njih tudi sama izvaja, med ude-
leženci projekta pa so tudi ne-
kateri njeni študenti.

12 DELAVNIC Z VEČ KOT 
300 URAMI

Gabričeva je izpostavila, da je 
projekt, ki traja do septembra 
2018, namenjen mladim brez-
poselnim in iskalcem zaposli-
tve. Mladi imajo možnost iz-
obraževanja na 12 različnih 

delavnicah z več kot 300 izo-
braževalnimi urami, ki so za 
vse udeležence – zaenkrat se 
jih je prijavilo več kot 20, med 
katerimi je vsaj polovica ta-
kih, ki so prijavljeni na zavod 
– brezplačne. Zaenkrat že so-
delujejo s Posavskim muzejem 
Brežice, Termami Paradiso, za-
nimanje izkazujejo tudi Terme 
Čatež, podjetje Domdesign – 
Lepota oblike in Gostilna pen-
sion Les. Delodajalce vabijo, da 
sporočijo, ali načrtujejo zapo-
slitve mladih. Po njenih bese-
dah delavnice potekajo letos in 
prihodnje leto, usmerjene so 
v turizem, podjetništvo, mar-
keting, komuniciranje itd. Za 
udeležence so pripravili tečaja 
italijanščine in nemščine, de-
lavnice o komuniciranju z jav-
nostjo, naprednih informacij-
skih tehnologijah, turističnem 
podjetništvu, marketingu v tu-
rizmu, turističnih storitvah in 
izkustvenem marketingu, digi-
talnih komunikacijskih strate-

gijah, učinkovitem poslovnem 
komuniciranju, pridobivanju 
tujih gostov v turizmu, gra-
fičnem oblikovanju, mene-
džmentu prireditev v turizmu 
ter oblikovanju strategije trže-
nja in tržne ponudbe za hostel 
po načelih Zelene sheme slo-
venskega turizma. Izvajalci de-
lavnic so osebe z veliko prak-
tičnimi izkušnjami in znanji. 
Prejšnji teden je tako Denis 
Avdić mladim predstavil zna-
čilnosti javnega nastopanja. 
Od udeležencev sicer še ved-
no pričakujejo, da bodo sami 
aktivni iskalci zaposlitve, je še 
dodala Gabričeva.

MOLAN: »MEHKEJŠI« 
PROJEKTI ŠE KAKO 
POMEMBNI

Župan Ivan Molan pa je iz-
postavil, da je občina zara-
di vseh varčevanj s strani dr-
žave glede na prihodke padla 
za deset let nazaj, na nivo iz 
leta 2007. Uprava brežiške 
občine skupaj z javnimi zavo-
di zato išče možnosti za doda-
tne vire, ki bi zagotovili razvoj 
za organizacije in posamezni-
ke. »Občine moramo 'preklo-
piti' v svojem razmišljanju, da 
je treba sodelovati na 'meh-
kejših' projektih, čeprav se v 
proračunih ti toliko ne pozna-
jo. Projekt PiMP je priložnost 
tako za mlade kot tudi za pod-
jetnike, da se vključijo v pro-
jekt in najdejo kakovostne ka-
dre,« je še dejal.
 Rok Retelj

Nad projektom PiMP v prvi 
vrsti bdita Martina Zlobko 
(levo)�in�Monika�Gabrič.

Udeleženka projekta Sonja Zavišek z Bi-
zeljskega pravi, da se trenutno udeležuje te-
čaja italijanščine in delavnice o naprednih 
informacijskih tehnologijah, udeležila pa se 
je tudi Avdićeve delavnice o javnem nasto-
panju. »Všeč mi je,  da imamo pri jezikov-
nem tečaju veliko govornih vaj, prav tako 
se bomo naučili oblikovati spletne strani in 

spoznali, kako se kot mladi podjetnik predstaviti na spletu, trgu 
dela, zanimajo me tudi še poslovna komunikacija, timsko delo 
na področju logistike in turizma, grafično oblikovanje, izdela-
va letakov. Pričakujem, da bom kot udeleženka projekta našla 
zaposlitev, saj bom lahko predstavila svoja specifična znanja, ki 
jih bom tukaj pridobila,« je izjavila za naš časopis.

Po besedah Irene Nunčič, v. d. 
direktorice ZD Šmarje pri Jel-
šah, pod katerega spada ZP Bi-
strica ob Sotli, so v celoti ob-
novili sanitarije za moške in 
ženske, s pomočjo podjetni-
ka Ožbolta Seničarja in so-
delovanjem bistriškega žu-
pana Franja Debelaka jim je 
uspelo najti prostor za sani-
tarije za invalide in zaposle-
ne kakor tudi garderobo za 
zaposlene v zobni ambulan-
ti, poleg tega so obnovili še 
hodnik in manjšo jedilnico 
za zaposlene ter spremljajoči 
večnamenski prostor. Nekaj te-
žav je sicer povzročila zamu-
da stavbnega pohištva, zaradi 
česar je prišlo do zamika roka 
izvedbe, je omenila Nunčičeva, 
ki iskreno upa, da bodo upo-
rabniki zdrav stvenih storitev 
ob vstopu v obnovljene pro-
store zadovoljni. Navedla je, 
da je vrednost celotnega pro-
jekta obnove prostorov ZP 
21.600 evrov, pri čemer je ZD 
prispeval slabih 18.000 evrov, 
preostanek pa Občina. Izva-
jalca del sta bila gradbeni-

Zdravniki in pacienti na boljšem
BISTRICA OB SOTLI - Občani Bistrice ob Sotli so se 2. februarja razveselili dokončanja še ene investicije, saj 
so namenu predali prenovljene prostore Zdravstvene postaje Bistrica ob Sotli. Večje udobje bodo sedaj ob-
čutili tako zdravniki kot pacienti.

ško podjetje Moškon d.o.o. in 
podjetje Gamo montaža opre-
me Aleksander Globovnik s.p., 
pri idejnih rešitvah in pripra-
vi projektne dokumentacije je 
pomagal tudi prej omenjeni 
Seničar. »Že danes vidimo do-
datne potrebe v teh prostorih, 
predvsem se naslanjamo na 
štiriletni investicijski načrt ZD 
Šmarje pri Jelšah,« je sklenila.

Župan Debelak je ob tem dejal, 
da na otvoritvi pogreša tako 
občinske svetnike kot člane 

sveta JZ ZD Šmarje pri Jelšah, 
ki bi po njegovem na tovrstnih 
dogodkih morali biti prisotni. 
»Slovensko podeželje stagni-
ra, zato se krčevito borimo, da 
zdravnik in zobozdravnik osta-
neta v kraju,« je poudaril in do-

dal, da občina že kar nekaj let 
vlaga v bistriško zdravstveno 
postajo, saj je pred časom do-
bila novo fasado, v načrtih pa 
imajo tudi še njeno energetsko 
sanacijo. Nekaj besed je spre-
govoril tudi družinski zdravnik 
prim. Franc Božiček, dr.med., 
spec.spl.med., ki kot koncesio-
nar opravlja zdravstvene sto-
ritve v sedaj prenovljenih pro-
storih ZP, in deklamiral pesem, 
tako da je otvoritev dobila še 
malo kulturnega pridiha. Ob-
novljene prostore so si priš-
li ogledat tudi županja občine 
Kozje Milenca Krajnc, stro-
kovni vodja ZD Šmarje pri Jel-
šah Ali Nassib in ravnatelj 
OŠ Bistrica ob Sotli Bogomir 
Marčinković.
 R. Retelj

Del�udeležencev�otvoritve,� z� leve�Nunčičeva,�Marčinković,�
Nassib,�Krajnčeva�in�Debelak
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LJUBLJANA, BREŽICE - Na seji odbora za državno ureditev 
in javne zadeve je Vlada RS sprejela sklep, s katerim je v 
Načrt razvojnih programov za obdobje 2017–2020 uvrstila 
več projektov in programov, med njimi tudi ureditev pedi-
atrične ambulante in dostopa v Urgentnem centru Brežice.

Investicija bo obsegala ureditev pediatrične urgentne ambulan-
te v okviru urgentnega centra, v obstoječem izpraznjenem skla-
dišču lekarne v pritličju objekta D, postavitev nadstrešnice nad 
parkirnim prostorom za dve urgentni vozili pred urgentnim cen-
trom in postavitev zapornice na dostopu do urgentnega centra. 
Trenutno sicer deluje pediatrična urgentna ambulanta v okviru 
prostorov pediatričnega oddelka v SB Brežice, kar pa ni optimal-
na rešitev glede na to, da v neposredni bližini deluje novozgraje-
ni urgentni center. Enotni urgentni center kot samostojna eno-
ta v bolnišnici je po mnenju vlade optimalna oblika organizacije 
službe NMP v bolnišnicah, saj omogoča hitro oskrbo, učinkovito 
uporablja razpoložljive kadrovske vire in opremo ter omogoča 
postavitev življenjsko ogroženega pacienta v ospredje zdravlje-
nja. Za zagotovitev najoptimalnejšega nudenja NMP tudi otro-
kom in mladostnikom je ob dejstvu, da so na razpolago prostor-
ske kapacitete, smiselno tudi pediatrično urgentno ambulanto 
locirati in organizacijsko povezati v urgentni center, so zapisali 
v vladnem sporočilu za javnost.

Z investicijo želijo zagotoviti hitrejšo, varnejšo in učinkovitejšo 
urgentno obravnavo otrok in mladostnikov (ureditev pediatrič-
ne ambulante), skrajšati odzivni čas reševalcev (nadstrešnica) in 
zagotoviti neoviran dostop (zapornica). V prid investiciji govori 
tudi nagel trend povečevanja obravnavanih pacientov v pedia-
trični urgentni ambulanti v SB Brežice - z 839 obravnav v 2007 
na 3.036 obravnav v letu 2015.

Celotna investicija je ocenjena na 141.170,29 evra, vložek Mini-
strstva za zdravje je 100.000 evrov, razliko pa krije bolnišnica. 
Kot nam je pojasnila direktorica brežiške bolnišnice mag. Nata-
ša Avšič Bogovič, je trenutno na Ministrstvu za zdravje v prip-
ravi sklep oz. pooblastilo za izvedbo postopka javnega naročila 
do oddaje odločitve, ki naj bi bilo posredovano do konca febru-
arja. Po pravnomočni odločitvi o izbranem izvajalcu ter sklenitvi 
pogodbe za izvedbo del naj bi bila investicija, če ne bo nepredvi-
denih zapletov, končana še v prvi polovici leta 2017.
 P. P.

V UC Brežice bodo uredili 
pediatrično ambulanto in dostop

Če ekip ni, so vrata krškega 
zdravstvenega doma zaklenjena 
KRŠKO - Po novem lahko, v kolikor sta obe razpoložljivi 
zdravstveni ekipi nujne medicinske pomoči odstotni, na-
letite na zaklenjena vrata krškega hrama zdravja oz. ur-
gence. O odsotnosti osebja so pacienti obveščeni z izpisa-
nim obvestilom na semaforju. 

Kot je povedala mag. Tatjana Fabjančič Pavlič, direktorica 
krškega 'hrama zdravja', NMP deluje v skladu z novim Pra-
vilnikom o službi NMP oz. v obsegu, ki ga financira ZZZS. Od 
prejšnje ureditve delovanja se nova organizacija NMP sicer 
razlikuje le v tem, da v NMP ni več 24 ur prisotnega dežur-
nega tehnika, temveč je v primeru dveh sočasnih interven-
cij zdravstvenih ekip na terenu zdravstveni dom lahko tudi 
krajši čas zaprt. V tem primeru se na semaforju pred službo 
NMP izpiše obvestilo, o čemer pa je vselej obveščen tudi dispe-
čer Regijskega centra za obveščanje na telefonski številki 112, 
ki paciente v nujnih primerih preusmeri v najbližjo ustrezno 
ustanovo, urgentni center ali organizira prihod ekipe NMP na 
mesto dogodka. 

Sicer sta, razen v primeru navedene odsotnosti, še vedno za 
nujne zdravstvene primere vse dni v letu v NMP Krško 24 ur 
na dan na voljo dve mobilni ekipi nujnega reševalnega vozila 
in zdravnik, s tem, kot je še povedala Fabjančič Pavličeva, da 
so glede na do sedaj izkazane potrebe med 8. in 13. uro do-
datno kadrovsko okrepili dežurno ambulanto NMP med vi-
kendi in prazniki.
 B. M. 



Posavski obzornik - leto XXI, številka 4, četrtek, 16. 2. 2017 7IZ NAŠIH KRAJEV

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.

Hkrati je bila proslava v Kr-
škem posvečena tudi 500-le-
tnici obdobja protestantizma, 
v katerem smo dobili Slovenci 
pravopis, knjižni jezik in prve 
tiskane knjige. Poleg Primoža 
Trubarja, ki velja za utemelji-
telja slovenskega knjižnega je-
zika, sta najvidnejši pečat na 
Slovenskem pustila tudi kr-
ška rojaka Adam Bohorič, ki 
je spisal prvo slovnico, ter nje-
gov učenec Jurij Dalmatin, ki je 
v slovenski jezik prevedel ce-
lotno Biblijo. Na krški prosla-
vi sta znamenita slovničarja in 
njuna dela uprizorila Boštjan 
Arh in Filip Černelč. Sicer pa 
se je na protestantizem in naj-
večjega slovenskega pesnika 
Franceta Prešerna navezal tudi 
letošnji slavnostni govornik, 
slovenski pisatelj in drama-
tik Tone Partljič, ki je v uvo-
du izpostavil, da je bilo Krško 
poleg Ljubljane najbolj šolsko 
mesto v zgodovini Slovencev 
in da je malo dežel in krajev 
s tako razvito kulturo, kot je v 
krški občini, v kateri deluje vr-
sta izvrstnih dramskih skupin, 
»ki se uvrščajo v sam slovenski 
vrh ustvarjalcev ljubiteljske 
kulture.« Pri tem je izpostavil 
dramske skupine s Senovega, 
Leskovca pri Krškem ter Bre-
stanice, s katerimi je že osebno 
delal in jih spoznal, pa tudi ka-
kovostno in številčno ustvarja-
nje na glasbenem področju, saj 
ima Krško denimo simfonični 
orkester, ki ga Maribor, od ko-
der sam prihaja, kot drugo naj-
večje slovensko mesto ne pre-
more. Kot je dejal, se sam sicer 
ne uvršča med strokovne po-
znavalce in analitike Prešerno-
vega življenja in njegovih del, 
vendar ga je vselej prebiral in 
ga nosi s seboj kot osebno bo-
gastvo. In če tudi njegov jezik 
današnji mladini ni več blizu, 
bi ga še vedno morali obravna-
vati v šolah: »Ni mogoče dobi-
ti preprostih odgovorov, če pri-
tisneš na Google, Prešerna je 
potrebno brati /.../ Ko danes 
gledam Prešernove pesmi, je 
zame najbolj boleča ali aktu-

Prešeren pripada narodu
KRŠKO - 3. februarja je v krškem hramu kulture na osrednji svečanosti v počastitev slovenskega kulturne-
ga praznika Prešernove plakete in priznanje za vidno delovanje na različnih področjih kulturnega ustvar-
janja prejelo skupno 18 kulturnih ustvarjalcev iz občine Krško. 

alna pesem Slovo od mlados-
ti, ki jo je napisal, ko mu je bilo 
30 let. Zdi se mi, da živimo v 
času, ki se ponavlja, da smo v 
atmosferi iz njegovega časa. V 
pesmi pravi, kaj vse ga je rani-
lo, da človek toliko velja, koli-
kor plača. Ranilo ga je, da le pe-
tica ima ime sloveče, motilo ga 
je čislati ’kar um slepi z goljufi-
jami in lažmi.’« V zvezi z nave-
denim je Partljič dejal, da smo 
temu, raznim goljufijam in afe-
ram priča vsak dan, a če pre-
biramo Prešerna, lahko vidi-
mo, da je bilo vselej tako: »Pa 
če pomislim na deset božjih 
zapovedi, ki so stare 2500 let, 
je bilo vselej tako: ne kradi, ne 
laži, ne ubijaj, ne želi si bližnje-
ga žene … , kar pomeni, da so 
že pred tisočletji ljudje prav 
tako kradli, ubijali, skakali čez 
plot ..., torej je svet vselej na 
nek način slab oziroma je svet 
vselej enak. Mi smo na svetu 
za tisti čas, ko se zvezda utrne, 
nekaj pa jih ostane na nebu, 
kot denimo Prešeren, sloven-
ski protestantje. Časi so vselej 
enaki. So takšni, kakršni smo 
mi. In če bomo mi boljši, bodo 
tudi časi boljši.« Med drugim je 
še dejal, da mora politika dati 
»prste stran od Prešerna«, saj 
ta pripada narodu, kakor tudi 
njegova pesem Zdravljica, ki 
mora kljub posameznim in 
ponavljajočim težnjam, da se 

ji doda kitica, ostane v obsto-
ječem obsegu.

Ob kulturnem programu, ki so 
ga poleg Arha in Černelča izva-
jali pihalni oktet Simfoničnega 
orkestra Glasbene šole Krško, 
Pihalni orkester Krško, teno-
rist Marko Železnik ob kitar-
ski spremljavi Branke Žičkar, 
učenci OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško in pevski zbor OŠ Adama 
Bohoriča Brestanica, so krški 
župan mag. Miran Stanko, 
Uroš Brezovšek, predsednik 
Zveze kulturnih društev v ob-
čini, in Sonja Levičar, vodja 
krške izpostave Javnega skla-
da za kulturne dejavnosti, po-
delili letošnje Prešernove pla-
kete. Priznanje za dosežek leta 
je prejela Irena Kožuh iz Kul-
turnega društva Svoboda Bre-
stanica, bronaste Prešernove 
plakete pa Marija Marinka 
Špiler in Drago Butkovič iz 
KD Svoboda Brestanica, člana 
Društva likovnikov Krško OKO 
Mihaela Prevejšek in Stani-
slav Udvanc, članici Simfonič-
nega orkestra Krško Urša Glas 
in Lara Gligić, Anton Bizjak 
in Doroteja Jazbec iz KD Le-
skovec pri Krškem ter Fran-
čiška Beba Urbančič, Matej 
Ulčnik, Jasmina Šušteršič in 
Jernej Poljšak, vsi iz DKD Svo-
boda Senovo. Medtem ko zlata 
Prešernova plaketa za življenj-

ske dosežke na kulturnem po-
dročju letos ni bila podeljena, 
so se med letošnje prejemni-
ke srebrne Prešernove plake-
te zapisali: Mirjana Marinčič 
in Janez Kerin iz KD Leskovec 
pri Krškem, Helena Krajnc iz 
KD Svoboda Brestanica, Rafa-
el Andlovic iz Društva likovni-
kov Krško OKO ter Anton Go-
renc iz DKD Svoboda Senovo 
in DU Senovo. Po uradni sve-
čanosti je v avli doma ob foto-
grafski razstavi članov Društva 
ljubiteljev fotografije Krško 
sledilo še druženje obiskoval-
cev z nagrajenci. 
 Bojana Mavsar

Letošnji�nagrajenci�(foto:�Občina�Krško)

KRŠKO – 9. februarja so krški vrtičkarji obiskali Hranilnico Lon. 
Tam so jih prijazno pričakali s čajem in prigrizki, nato pa so jim 
predstavili Lonov račun za otroke, jim predstavili način varčeva-
nja ter kartico, na katero prejmejo štampiljko ob naložbi denar-
ja, pri desetih štampiljkah pa posebno darilo. Povedali so nekaj 
besed o njihovi maskoti, mlademu orlu Loniju, na koncu so ot-
roke razveselili z Lonijevo pobarvanko in odsevnimi zapestni-
cami ter jih obdarili z bonboni, otroci pa so jih razveselili s svo-
jimi risbicami. Lahko so se tudi pozabavali v Lonijevem kotičku 
za otroke.  N.�Pečnik

Krški vrtičkarji v Hranilnici Lon

BRESTANICA – Pred dobrimi 
štirimi leti obnovljen in name-
nu predan grad Rajhenburg je 
od 7. februarja osvetljen z žaro-
meti, ki bodo, kot je dejala di-
rektorica Kulturnega doma Kr-
ško Darja Planinc, pritegnili 
pozornost ter na vzpetino nad 
Savo in potok Brestanico zva-
bili še kakšnega obiskovalca 
več. Investicija v razsvetljavo 
gradu je znašala 20.000 evrov, 
zbranim ob slavnostnem priži-
gu razsvetljave pa sta o pome-
nu osvetlitve najbogatejšega 
in najvrednejšega kulturne-
ga spomenika v občini Krško 
spregovorila še župan občine 
Krško mag. Miran Stanko in 
predsednik sveta KS Brestani-
ca Vlado Bezjak.  Sv. M.

Osvetlili grad Rajhenburg

Del�zbranih�na�slovesnem�prižigu�razsvetljave�gradu
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»Slovenska kultura nas ne lo-
čuje, ampak povezuje, zato 
iskrene čestitke vsem, ki ho-
čejo živeti po slovensko in biti 
še v naprej Slovenci,« je dejal v 
uvodu dr. Stane Granda. »Slo-
venci smo se v zgodovini oh-
ranili, ker smo bili zvesti slo-
venskemu jeziku. Obstajali so 
veliko večji in pomembnejši 
narodi, na primer Langobardi 
na področju današnje severne 
Italije, vendar jih danes ni več, 
mi pa še vedno ostajamo. Od 
leta 830 približno nismo imeli 
lastnih vladarjev, pa smo ’stali 
inu obstali’. To je čudež. Nobe-
ne oblasti ni bilo, ne posvetne 
ne cerkvene, ki bi nas povezo-
vala, ki bi nam pomagala, pa 
vendar so naši predniki obla-
stnike prisilili, da so nas upo-
števali v jezikovnem pogle-
du,« je predstavil del slovenske 
zgodovine, ki so jo pisali tudi 
slovenski pesniki in pisatelji. 
»France Prešeren je dokazal, 
da je slovenski jezik enakovre-
den ostalim, svetovno uveljav-
ljenim jezikom,« je med dru-
gim dejal slavnostni govornik 
in spomnil še na vseslovenski 
tabor, ki se je odvijal v Sevnici 
leta 1868 in na katerem je več 
kot 7000 zavednih Posavk in 
Posavcev zahtevalo, da se ze-
dinijo vse dežele, kjer prebi-

Del identitete je tudi jezik
SEVNICA - 7. februarja je v sevniški kulturni dvorani potekala osrednja občinska slovesnost ob slovenskem 
kulturnem prazniku. Na njej so podelili plakete in priznanja. Slavnostni govornik je bil dr. Stane Granda - 
zgodovinar, raziskovalec, univerzitetni profesor in predsednik Združenja za slovensko besedo. 

vajo Slovenci, ter da se v šole 
in urade uvede slovenski jezik. 

Občinstvo je nagovoril tudi 
župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk. »Kulturni praznik pra-
znujemo enkrat letno, ampak 
verjamem, da kulturo živimo 
vsak dan, kajti kultura nas iz-
polnjuje, dela dan polnejši. Kul-
tura goji tudi identiteto, samo-
zavest,« je med drugim dejal 
ter poudaril, da je v času globa-
lizacije pomembno, »da vemo, 
kdo smo, od kod prihajamo.«

V nadaljevanju je sledila pode-
litev Prešernovih plaket in pri-
znanj Zveze kulturnih društev 
Sevnica za dolgoletno uspešno 

in odgovorno delo ter posebne 
uspehe in dosežke na podro-
čju različnih oblik ljubiteljske 
kulturne dejavnosti. Letošnje 
prejemnice Prešernovega pri-
znanja so Cvetka Ostrovršnik 
(KD Primož Trubar Loka), Jo-
žica Čot (KUD Budna vas), Ta-
tjana Gregorčič (KUD Budna 
vas) in Alja Senica Jazbec (KD 
Franc Požun Zabukovje). Bro-
nasto Prešernovo plaketo ZKD 
Sevnica je prejela Ana Fakin 
(KD France Prešeren Blanca), 
srebrno Prešernovo plaketo 
pa članice ŽePZ Azalea iz Bo-
štanja. Zlato Prešernovo pla-
keto je prejel Anton Hohkra-
ut, ki je že 40 let član Godbe 
Sevnica ter hkrati že vrsto let 

skrbi za kroniko in fotografski 
arhiv sevniške godbe; svoje iz-
kušnje, znanje, pozitivno ener-
gijo in življenjsko modrost pa z 
veseljem prenaša tudi na mlaj-
šo generacijo, ki jo spodbu-
ja in motivira pri njenem god-
benem udejstvovanju. »Anton 
Hohkraut je nepogrešljiv član 
in eden izmed pomembnih ste-
brov Godbe Sevnica,« je tekla 
predstavitev delovanja preje-
mnika letošnjega najvišjega 
priznanja sevniške zveze kul-
turnih društev. Za prispevek 
v delovanju ljubiteljske kultu-
re se je prejemnicam in pre-
jemnikom plaket in priznanj 
zahvalil predsednik ZKD Sev-
nica Jože Novak, dolgoletni 
član Okteta Jurij Dalmatin, se-
daj pa prepeva v moški vokal-
ni skupini Encijan.

Kulturni program sta obliko-
vala učenca Glasbene šole Sev-
nica - mlada sopranistka Sara 
Praznik ob spremljavi pia-
nistke Špele Troha ter mladi 
tolkalist Jošt Fister na vibra-
fonu. V preddverju kulturne 
dvorane je bila postavljena na 
ogled še razstava izbranih li-
kovnih del XVI. sevniškega li-
kovnega shoda Grad Sevnica 
2016.
 Smilja Radi

Nagrajenci�in�nagrajenke�z�županom�ter�predsednikom�Zve-
ze kulturnih društev Sevnica 

Letošnjo proslavo, ki je na predvečer slovenskega kulturnega prazni-
ka potekala v radeškem Domu kulture, sta organizirala Občina Rade-
če in Prosvetno društvo Vrhovo, navzoče pa je v sklopu obeležitve 
kulturnega dne nagovoril Janez Prešiček, podžupan občine Radeče, 
ki se je oprl na misli o narodni identiteti. Opomnil je, da preživetje 
identitet narodov ni več tako samoumevno kot v preteklosti, saj svet 
postaja globalna vas, v kateri se medsebojno prepletajo jeziki, rase 
in narodi, ki pa žal nemalokrat izzovejo začaran krog nestrpnosti in 
negotovosti. Poudaril je, da je človek v svoji biti strpno bitje in to 
lastnost moramo negovati, prav tako kot je potrebno strmeti tudi v 
smeri negovanja lastne narodne identitete. Izrazil je zadovoljstvo, 
da je kultura ščit ohranjanja te identitete, in ponos, da imamo v vsej 
občini številne organizacije in posameznike, ki tako uspešno delu-
jejo na področju kulture, da so že presegli okvire ljubiteljstva. Obe-
nem je zagotovil še, da namerava lokalna skupnost tudi v bodoče 
podpirati to pomembno vejo druž(a)benega življenja. 

V nadaljevanju je Gašper Salobir, vodja Javnega sklada za kultur-
ne dejavnosti, Območne izpostave Laško, podelil nagradi Sveta OI 
JSKD Laško za leto 2016. Prejel jo je Otroški pevski zbor Osnovne 
šole Marjana Nemca Radeče, zanj zborovodkinja Jana Wetz, za pre-
jeto zlato priznanje z odliko na 25. državnem tekmovanju otroških 
in mladinskih pevskih zborov "Zagorje ob Savi 2016", za osvojen na-
ziv državnih in evropskih prvakinj v skupini senior pa Klub Mažorete 
RAP, ob čemer so bili za prevzem nagrade na oder povabljeni seda-
nja predsednica Jasna Blaj, bivši predsednik Aleš Breznikar in pred-
vodnica senior skupine Tjaša Trošt.

Obiskovalci proslave so nato uživali v gledališki predstavi »Seja v Be-
lem Dolu« v izvedbi Kulturno umetniškega društva Sloga iz Črnega 
Vrha nad Idrijo, skozi katero je osem amaterskih igralcev na komi-
čen način prikazalo različna pojmovanja pojave domnevne begun-
ke. Kot je povedal nekdanji član Prosvetnega društva Vrhovo, sicer 
tudi režiser in igralec v omenjeni igri, Žiga Žveplan, je B'K Teater 
novoustanovljena gledališka skupina znotraj KUD Sloga Črni Vrh, ki 
je komedijo uprizorila že trinajstič, v njej pa se vsak izmed igralcev 
preizkusil v treh različnih karikiranih vlogah, v katerih se je, vsaj v 
sledovih, lahko našel vsak. 

Slavnostna obeležitev 
kulturnega praznika

Letošnji nagrajenci ob kulturnem prazniku

Iz predstave KUD Sloga iz Črnega Vrha nad Idrijo

»Kultura je skupek vsega le-
pega, plemenitega, nekaj, kar 
so ustvarili naši predniki in 
za kar bi si moral prizadeva-
ti prav vsak izmed nas,« je de-
jala v svojem uvodnem nago-
voru ravnateljica OŠ Boštanj 
Vesna Vidic Jeraj ter nadalje-
vala, da brez jezika ni naroda. 

»V Prešerenovem času je bila 
slovenščina še vedno manjvre-
den jezik in če bi hotel biti Pre-
šeren samo priljubljen ter žeti 
slavo, bi se zlahka odločil in pi-
sal samo v nemščini, a na srečo 
ni. Iz ljubezni do svojega naro-
da je slovenščino prav s svo-
jo poezijo povzdvignil na ra-
ven ostalih evropskih jezikov, 

Kultura in jezik – naša dediščina
BOŠTANJ - 11. februarja je v dvorani TVD Partizan Boštanj potekala prireditev ob prazniku krajevne skup-
nosti in slovenskem kulturnem prazniku. Prečudovit kulturni program so pripravili učenke in učenci OŠ 
Boštanj, krajevno priznanje so prejeli člani Lovske družine Boštanj in mag. Jože Andolšek.  

v katerih so pesnili največji 
mojstri verza,« je pojasnjevala 
govornica in svoj nagovor za-
ključila z mislijo, da je bistvo 
slovenskega kulturnega pra-
znika skrb za kulturno dedišči-
no, ki so nam jo podarili pred-
niki. V nadaljevanju so učenke 
in učenci tamkajšnje osnovne 

šole pod vodstvom svojih dveh 
mentoric, Zdenke Kozinc in 
Silvestre Kotar, navdušili z  
dramatizacijo izbranih literar-
nih odlomkov iz različnih pri-
povednih in pesniških del ter s 
petjem in plesom. Na odru so 
zaživeli mnogi znani literarni 
liki v novejši, sodobnejši pre-
obleki pod skupnim naslovom 

Branje slovenskih klasikov je 
’kul’.  In res je bilo ’kul’, če upo-
rabimo najstniški sleng.

V drugem delu prireditve so 
podelili tudi dve krajevni pri-
znanji, in sicer mag. Jožetu 
Andolšku, ki svoje duhovni-
ško poslanstvo opravlja kot žu-
pnik na avstrijskem Koroškem 
in kot profesor na slovenski 
gimnaziji v Celovcu. Kot velik 
človekoljub je pred leti začel 
tudi z različnimi projekti zbira-
nja sredstev, materialov in pri-
rejanjem dobrodelnih koncer-
tov za pomoč ljudem v Afriki. 
»V Etiopiji se je vame vtisnila 
izkušnja, ko sem videl otroka, 
ki je v materinem naročju za-
radi lakote umiral. Rešila bi ga 

le infuzija, te pa ni bilo ... Tak-
rat sem sklenil, če bi rešil le 
eno življenje, potem moje živ-
ljenje ne bi bilo zaman,« pra-
vi nagrajenec, ki ga je pot pred 
desetletji odpeljala iz rodne-
ga Boštanja v tujino. Priznanje 
KS Boštanj sta podpredsednik 
krajevne skupnosti Vincenc 
Knez in sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk podelila še Lovski 
družini Boštanj ob 70-letnici 
delovanja ter tudi nagovorila 
zbrane v dvorani. 

Za bogato obloženo mizo, ob 
kateri so se zadržali nastopa-
joči in obiskovalci po zaključe-
ni prireditvi, so pripravile čla-
nice Aktiva žena Boštanj.  
 Smilja Radi

Nastopajoči�so�skozi�govorjeno�besedo,�petje�in�ples�preplet-
li preteklost s sedanjostjo ter navdušili.

Priznanje�KS�Boštanj�sta�prejela�duhovnik,�učitelj�in�huma-
nitarec�Jože�Andolšek�(desno)�in�v�imenu�tamkajšnje�lovske�
družine�njen�predsednik�Jurij�Pesjak.�
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KOSTANJEVICA NA KRKI - V prostorih Mestne tržnice v Kosta-
njevici na Krki je do sredine marca na ogled rezbarska razstava 
»Mojstrovine v lesu« Ljubljančanke Olge Šmid, po rodu Zagor-
čeve iz Črneče vasi. Razstava je bila odprta 3. februarja v okviru 
t. i. prvih petkov v organizaciji kostanjeviške enote Valvasorjeve 
knjižnice Krško. Z avtorico in njenim možem Lojzetom, s kate-
rim skupaj rezbarita, se je ob odprtju razstave pogovarjala vod-
ja knjižnice Alenka Žugič Jakovina, zakonca Šmid pa sta zbra-
nim na dogodku tudi praktično predstavila tovrstno ustvarjanje 
iz lesa. Razstavljenih je 13 njunih del, še nekaj manjših sta po-
kazala na odprtju razstave. Več o Olgi in Lojzetu pa v eni nasled-
njih številk časopisa. P. P.

Na ogled mojstrovine v lesu

Olga�in�Lojze�Šmid�sta�pokazala,�kako�nastajajo�njuni�rez-
barski izdelki.

KRŠKO - V tednu sloven-
skega kulturnega praznika 
so v prostorih Valvasorjeve 
knjižnice Krško postavili na 
ogled 109 ročnih izdelkov. 
Ti so nastali pod prsti roč-
nodelk skupine Pridne roke 
Rajhenburga, ki deluje pod 
okriljem Društva upokojen-
cev Brestanica. 

Vodja skupine Irena Kožuh 
je ob otvoritvi izrazila zado-
voljstvo nad sodelovanjem s 
knjižnico, v kateri bodo roč-
na dela razstavljena do začet-
ka marca. Nekaj spodbudnih 
besed za nadaljnje delo sta 
povedali predsednica Kultur-
nega društva Svoboda Bresta-
nica Margareta Marjetič in 
koordinatorica razstav v knji-
žnici Urška Šoštar, ki je obe-
nem pohvalila sodelavce za 
pomoč pri postavitvah. Direk-
torica knjižnice Urška Lobni-
kar Paunović je v pozdrav-
nem nagovoru dodala, da so 
tovrstne razstave prijetna do-
polnitev njihovi dejavnosti in 
so lepo sprejete tudi med upo-
rabniki, saj si razstave z zani-

manjem ogledajo. »Skozi leto 
se tako zvrsti do devet prilo-
žnostnih razstav, kakršna je 
trenutna. Prednost pri razsta-
vljanju imajo lokalna društva, 
čeprav smo odprti tudi za šir-
ši posavski prostor, pa celo za 
izven naših posavskih meja. 
Tako smo gostili razstavo Po-
litični plakati 20. stoletja,« je v 
pogovoru povedala Lobnikar 
Paunovićeva in dodala, da so 
razstave vezane na domoznan-
ski oddelek ter so nekaj poseb-

nega. »Z nekaterimi društvi se 
dogovorimo, da razstavo le 
postavimo, drugi spet ob tem 
pripravijo dogodek, tretji pri-
dejo ob postavitvi na ogled, pa 
tudi na kratko druženje z nami, 
zaposlenimi,« je direktorica 
navedla še nekaj podrobnosti, 
kakor tudi to, da razstave prip-
ravljajo tudi v obeh knjižničnih 
izposojevališčih, tako na Seno-
vem kot v Kostanjevici na Krki. 

 M. Hrvatin

Ročna dela v Valvasorjevi knjižnici

Družabni�del�so�pripravili�v�»dnevni�sobi«�knjižnice,�kjer�je�
prisotne�s�svojimi�kulinaričnimi�dobrotami�razveselila�Ire-
na�Kožuh�(tretja�z�desne).

Po dopoldanski ustvarjalni de-
lavnici, na kateri so se udele-
ženci preizkusili v tehniki glo-
bokega tiska in izdelali svojo 
grafiko, najmlajši pa v grafič-
ni tehniki monotipije, je bila 
popoldne v novih prostorih 
galerije osrednja občinska 
proslava, na kateri je bil slav-
nostni govornik direktor ga-
lerije Goran Milovanović. Na 
govorniškem odru obkrožen 
s portretom Bogdana Borčića, 
častnega meščana Kostanje-
vice na Krki in Prešernovega 
nagrajenca, na eni strani ter 
Janezom Boljko, tudi Prešer-
novim nagrajencem, in nje-
govim trpečim Ivanom Can-
karjem na drugi strani je med 
drugim dejal: »Ne geografsko 
pogojena statistika, temveč 
zavedanje in odnos do lastne 
kulturne dediščine je tisto, 
kar narode loči med velike 
in male. In to je v veliki meri 
merljivo v temu namenjenih 
finančnih sredstvih. Nič koli-
kokrat, ko beseda nanese na 
kulturo, pridemo do zaključ-
ka, da ni denarja in takrat 
prav vedno pomislim na zna-
no izjavo Winstona Churchil-
la, ko so mu med vojno pre-
dlagali zmanjšanje sredstev 
za kulturno ministrstvo v prid 
obrambnemu. Veliki politik je 
takrat dejal: 'Za kaj pa se bo-
rimo, če ne bomo imeli kultu-
re?' Da, tako enostavno je to.« 

V nadaljevanju je prebral 
del govora kolega dr. Rober-
ta Inhofa, direktorja Galeri-

Brez občinstva bodo kulturni 
delavci pojmovani kot paraziti
KOSTANJEVICA NA KRKI - V mestu, katerega ime se samodejno povezuje s kulturo, so kulturni praznik obe-
ležili s celodnevnim dogajanjem v Galeriji Božidar Jakac. Začeli so z ustvarjalno delavnico, nadaljevali z 
osrednjo občinsko proslavo, odprtjem preurejene razstave in zaključili z literarnim pogovorom.

je Murska Sobota, s katero v 
zadnjem obdobju najintenziv-
neje sodelujejo, o potrebi po 
medkulturnem dialogu. »Not-
ranja nuja in trmoglavost sta 
dve komponenti, ki nam govo-
rita, da bo vedno možno ime-
ti vrhunske umetnike. Bojim 
pa se le, da bo sodobni člo-
vek od sebe in sveta pričako-
val tako malo, da bo ljubite-
ljev umetnosti vedno manj, 
ker jih bodo speljali različni 
Big brotherji in virtualni sve-
tovi z obljubljenimi petimi mi-
nutami trhle slave. Če bo kul-
turnega občinstva vse manj, 
bodo umetniki in kulturni de-
lavci – kot že tolikokrat doslej 
- pojmovani kot paraziti, za ka-
tere bi bilo mnogo boljše, če jih 
sploh ne bi bilo,« je citiral kole-
ga, zaključil pa s svojimi bese-
dami: »Iz državnih vrhov pos-
lušamo izgovore, da ni denarja 
za kulturo že ves čas. Tudi se-
daj, ko se denimo zopet govo-

ri o vzpostavitvi kulturnega 
evra, ki bi bil namenjen obno-
vi kulturne dediščine in v ka-
terega tukaj v Kostanjevici na 
Krki močno računamo, sliši-
mo govoriti, da je delež, ki bi 
ga bilo potrebno zbrati preve-
lik v sorazmerju s proračunom 
za kulturo. In kje je tukaj pro-
blem? Veliki vedo, kako to reši-
ti. Se še spomnite kako je dejal 
Churchill?« Glasbeni program 
na proslavi, na kateri je zbra-
ne pozdravil tudi župan Lad-
ko Petretič, povezovala pa jo 
je strokovna sodelavka v gale-
riji Kristina Simončič, sta iz-
vedla violinistka Nina Pirc in 
kitarist Miha Koretič.

V nadaljevanju so odprli novo 
postavitev v grafičnem kabi-
netu Bogdana Borčića. Galeri-
ja Božidar Jakac namreč poleg 
grafičnih del hrani tudi okoli 
400 risarskih del Bogdana Bor-
čića. Nova postavitev, ki teme-

lji na zadnji donaciji umetni-
kove vdove, predstavlja izbor 
risb, ki dodatno osvetljujejo 
vse faze umetnikovega razvoja. 
Novo postavitev je predstavila 
umetnikova vnukinja, umetno-
stna zgodovinarka Lana Raz-
potnik.

Zadnji del prireditve pa je po-
tekal v Potokarjevi knjižni-
ci, kjer sta se o njenem prvem 
romanu Babuškin kovček, ki bo 
izšel poleti, pogovarjala dram-
ski igralec Branko Jordan in 
pisateljica Mirana Likar Baj-
želj, oba po rodu Kostanjevi-
čana. Omenjeni roman bo v ve-
liki meri avtobiografski in bo 
»prava družinska saga«, kot je 
dejal Jordan, Kostanjevica pa 
je v njem poimenovana s fik-
tivnim imenom Mariolana. Li-
kar Bajžljeva je povedala, da 
bo v romanu ki ga je pisala kar 
pet let, odstrla nekatere skri-
te zgodbe, o katerih se skoraj-
da ne govori, kar je po njenem 
mnenju resen problem naše 
družbe. Sogovornika je uvo-
doma predstavila vodja kosta-
njeviške knjižnice Alenka Žu-
gič Jakovina.
� Peter�Pavlovič

Obiskovalci�med�ogledom�nove�postavitve�Borčićevih�del

DNEVNO 

SVEŽI!

JUBILEJNA AKCIJA JUBILEJNA AKCIJA 

SUPERMARKET TRŽIŠČE ROGAŠKA SLATINA
SUPERMARKET PRVOMAJSKA ROGAŠKA SLATINAwww.trgovinejager.com SUPERMARKET KRŠKO

Aškerčeva 1a, 8270 Krško
Tel: 07/488 08 40

Delovni čas:
PON-PET: 7:00 - 20:00
SOBOTA: 7:00 - 17:00

NEDELJA in PRAZNIKI: 7:30 - 12:00

Ob 14. obletnici supermarketa Jager Krško. To soboto, darilo za vsakega obiskovalca!

TRAJNO MLEKO MILK
Pomurske mlekarne

3,5 m.m.
1 L

0,59

BELA PŠENIČNA MOKA
Mlin Katić

1 kg

0,39

KROF Z MARMELADO
Pekarna Papež

90 g

0,49

PREKAJENA KRAČA ZADNJA

Pakirano
1 kg

2,49

PIŠČANČJA BEDRA
Postrežno

1 kg

2,29
Ponudba velja samo v PE Krško do 28.2.2017.   |   www.trgovinejager.com

Za naslednjo številko pripravljamo aktualne 
tematske strani Urejamo dom z zanimivimi prispevki 

o funkcionalnih in estetskih rešitvah pri gradnji 
in prenovi naših domov. Izidemo 2. marca.

Vabljeni k sodelovanju!

Rezervacije sprejemamo na: 
07 49 05 780 | marketing@posavje.info

TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA



Posavski obzornik - leto XXI, številka 4, četrtek, 16. 2. 201710 GOSPODARSTVO

LJUBLJANA - Vladni odbor za gospodarstvo je v dokončni obrav-
navi podal soglasje k programu dela in finančnemu načrta Agen-
cije za radioaktivne odpadke (ARAO) za leto 2017, ki ga je konec 
leta 2016 že obravnaval in sprejel upravni odbor ARAO. Program 
dela in finančni načrt ARAO za leto 2017 celostno obravnava vse 
aktivnosti zavoda pri izvajanju obvezne državne gospodarske 
javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki in temelji na po-
trjenem investicijskem programu za izgradnjo odlagališča nizko 
in srednje radioaktivnih odpadkov. ARAO v letu 2017 na podlagi 
Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016-2025 načrtu-
je povečanje prihodkov iz proračuna, predvsem zaradi izvajanja 
nadzora odlagališča jamske jalovine Jazbec in ravnanja z insti-
tucionalnimi radioaktivnimi odpadki. ARAO za izvedbo progra-
ma dela za leto 2017 načrtuje sredstva v višini 7.296.934 evrov 
skupaj z DDV, od tega 1.445.770 evrov iz proračuna in 5.812.047 
evrov iz Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne 
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elek-
trarne Krško, ostalo so prihodki malih povzročiteljev radioaktiv-
nih odpadkov (zdravstvo, raziskovalne inštitucije, industrija) in 
drugi viri. Proračunska sredstva za izvršitev načrtovanih obve-
znosti v letu 2017 so zagotovljena v sprejetem finančnem načr-
tu Ministrstva za infrastrukturo.  Vir: UKOM

KRŠKO - Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je 4. febru-
arja odprla vrata Inštituta za energetiko, ki se nahaja v Poslov-
ni coni Vrbina. Uvodni predstavitvi fakultete in njenih študijskih 
programov ter osnovnih informacij o prostorih in opremi Inštitu-
ta za energetiko je sledila predstavitev dejavnosti v laboratorijih. 
Prisotni so si v prostorih inštituta lahko ogledali učni model die-
sel motorja, kvadrokopter za izvajanje termografskih pregledov, 
sistem 3D projekcije, vetrovnik, opremo za kalorimetrijo, lomno-
mehanski stroj, kamero za merjenje magnetnega polja, merilna 
mesta za merjenje električnih strojev, energetsko samooskrbni 
objekt, polja fotovoltaičnih modulov in še mnogo druge zanimi-
ve opreme.  Vir: FE

KRŠKO – Predsednika Društva jedrskih strokovnjakov Sloveni-
je (DJS) in Hrvaškega jedrskega društva (HND – Hrvaško nukle-
arno društvo) sta 31. januarja v prostorih NEK v Krškem podpi-
sala sporazum o medsebojnem sodelovanju. Kot sta ob podpisu 
sporazuma poudarila prof. dr. Marko Čepin, predsednik DJS, in 
mag. Ivica Bašić, predsednik HND, imata društvi sorodno pos-
lanstvo, to je miroljubna uporaba jedrske znanosti in tehnologi-
je. S podpisom sporazuma želijo spodbuditi sodelovanje na in-
stitucionalni ravni ter okrepiti izmenjavo znanj in izkušenj med 
člani obeh društev.
Predsednika društev napovedujeta, da bodo z uresničevanjem ci-
ljev sporazuma začeli že hitro v letošnjem letu. V kratkem bosta 
obe društvi imenovali svojega predstavnika, ki bo skrbel za učin-
kovito komunikacijo in koordinacijo aktivnosti med društvoma.
 Vir: DJS

Sporazum med slovenskimi in 
hrvaškimi jedrskimi strokovnjaki

Čepin�(levo)�in�Bašić�(desno)�med�podpisom�sporazuma

Soglasje k programu dela ARAO

Na inštitutu odprli vrata

Obiskovalcem so predstavili laboratorije Fakultete za ener-
getiko v prostorih inštituta v Vrbini.

PROIZVODNJA – JANUAR 2017

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 1 KOEL - - 340 400 17 100 1 2

PB 2 ZP - - 230 300 10 100 - -

PB 2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB 3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 4 ZP 0 - 120 300 10 100 - -

PB 4 KOEL 8 - 140 400 30 100 0 2

PB 5 ZP 0 - 95 300 1 100 - -

PB 5 KOEL 7 - 120 400 20 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 IN PB5
3.793.897 109 40

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

Na pogovoru 3. februarja v 
Novem mestu so o izzivih in 
priložnostih krožnega gospo-
darstva z različnih področij in 
vidikov govorili: mag. Ladeja 
Godina Košir, iniciatorka in 
integratorka platforme Circu-
lar Change (Krožna spremem-
ba), dr. Jože Podgoršek, varuh 
odnosov v verigi preskrbe s 
hrano Republike Slovenije, dr. 
Vida Čadonič Špelič, direkto-
rica občinske uprave Mestne 
občine Novo mesto, Jože Le-
skovar, direktor sektorja ko-
munale v podjetju Kostak, d. 
d., Boris Grabrijan, direktor 
Javnega zavoda Krajinski park 
Kolpa, Alojz Kastelic, Ekolo-
ška kmetija Kastelic, Tone 
Hrovat, direktor Šolskega 
centra Grm Novo mesto - cen-
ter biotehnike in turizma, in 
Franc Bogovič, evropski po-
slanec (SLS/EPP), pogovor pa 

Krožno gospodarstvo kot nuja
NOVO MESTO -  Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je svoj tretji regijski Evropski pogovor o krož-
nem gospodarstvu in kmetijstvu posvetil Dolenjski, Posavju in Beli krajini. Tako Bogovič kot ostali sodelu-
joči so poudarili potrebo po okrepitvi principov krožnega gospodarstva.

je vodil Jože Simončič, direk-
tor Kmetijsko gozdarskega za-
voda Novo mesto.

Bogovič, nekdanji minister za 
kmetijstvo in okolje, je uvodo-
ma povzel besede sadjarja Da-
nija Gradišnika s podobnega 
nedavnega tematskega pogo-

vora v Velenju, ki je dejal, da 
kmetje že desetletja, stoletja 
delajo po zakonitostih kro-
žnega gospodarstva, samo da 
tedaj niso vedeli, da se temu 
reče »krožno gospodarstvo«. 
Želi si, da bi tudi pri nas z no-
vostmi tako v preskrbovalni 
verigi kot tudi v dostopu hra-
ne potrošnikom principe kro-
žnega gospodarstva še okrepi-
li. Bogovič je opozoril tudi na 
občutljiv odnos med področje-
ma kmetijstva in varovanjem 
okolja, ki mora potekati v di-
alogu in soglasju, kot tudi po-
dročje ravnanja odpadkov, ki 
je prav tako eno izmed bistve-
nih v krožnem gospodarstvu.

Da bo leta 2050 treba na pla-
netu Zemlja nahraniti 9,6 mi-
lijard ljudi, že danes pa je kar 
60 % ekosistemov degradira-
nih in jih ne uporabljamo traj-
nostno, je v svoji predstavitvi 
temeljnih načel krožnega go-
spodarstva opozorila Godi-
na Koširjeva. »Leta 2010 smo 
tudi prvič zabeležili počasnej-
šo rast pridelkov od rasti pre-
bivalstva. Spremembe torej 
niso stvar izbire, temveč nuje, 
če želimo na tem planetu kot 
civilizacija preživeti,« je deja-
la. Podgoršek je poudaril, da je 
veriga preskrbe s hrano v svo-
jem bistvu le ena od oblik kro-
žnega gospodarstva. »Le uspe-
šna kmetijska gospodarstva, 
uspešna živilska podjetja, us-
pešne zadruge bodo prek svo-
jih zaposlenih ali lastnih zapo-
slitev spodbujale potrošnika, 
da bo kupoval v trgovskih cen-
trih, zato je treba vztrajati na 
dobrih odnosih med partner-
ji v verigi preskrbe s hrano v 
Sloveniji. Pritisk na nižanje 
cen ali poslabševanje odnosov 
med partnerji v verigi namreč 
nedvomno ustvarja nižjo kup-
no moč prebivalstva in s tem 
slabi trgovske sisteme.« 
 P. P./
vir:�Pisarna�Franca�Bogoviča

Poleg�Bogoviča�(desno)�je�Posavje�na�pogovoru�zastopal�še�
Jože�Leskovar�(levo)�iz�Kostaka.

LJUBLJANA, KRŠKO - Na odboru za gospodarstvo je Vlada RS 
dala soglasje k poslovnemu poročilu Sklada za financiranje raz-
gradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih 
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za leto 2015, ki ga je 
sprejel upravni odbor sklada. Glede na konec leta 2014 se je v 
letu 2015 premoženje sklada povečalo za 2,4 % oziroma za 4,5 
mio evrov. Ob tem je bil sprejet sklep, da mora Ministrstvo za in-
frastrukturo na podlagi revizijskih poročil Računskega sodišča 
pripraviti predlog besedila zakona o Skladu NEK, s katerim bo 
na novo opredeljeno poslovanje sklada. V predlogu besedila bo 
ustrezno opredeljen prispevek za financiranje razgradnje NEK 
in financiranje odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK, dolo-
čena načela nalaganja sredstev in v katere finančne instrumen-
te sklad lahko vlaga svoja sredstva in določeno izvajanje nadzora 
nad poslovanjem sklada, tako da bodo jasno in pregledno opre-
deljene pristojnosti in odgovornosti organov sklada, pristojne-
ga ministrstva ter vlade.  Vir: UKOM

Vladni odbor soglašal s poročilom 
Sklada NEK za 2015

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

BREŽICE - S predavanjem Saše 
Einsiedler, komunikacijske 
trenerke, svetovalke, mediator-
ke in strokovnjakinje s področ-
ja javnega nastopanja, so se 7. 
februarja pričeli letošnji Dnevi 
podjetniških priložnosti v or-
ganizaciji ZPTM Brežice, enota 
CPT. Nekaj manj kot 100 udele-
žencev se je na štiriurni delav-
nici seznanilo z nekaj ključni-
mi napotki javnega nastopanja: 
kako se psihično pripravimo 
na nastop, kako premagamo 
strah, katere pripomočke lahko 
uporabljamo, kako naj bomo 
oblečeni? Odziv udeležencev, 
je bil odličen, saj so pohvalili 
Sašino sproščenost, odprtost 
in podajanje informacij, ki jih 
je podkrepila s praktičnimi pri-
meri in sproščujočimi vajami. 
Minuli torek, 14. februarja, je 
potekalo že drugo predavanje 
na temo Spletni marketing na 
Googlu po naravni brezplačni 
poti za začetnike (Matija Zaj-
šek) ter Analiza in statistič-
na predstavitev spletne stra-
ni www.discoverbrezice.com 
(Sašo Panič). 
 Vir:�ZPTM�Brežice

Podjetniški 
dnevi že tečejo
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Namen posveta je, kot je uvo-
doma izpostavil predsednik 
artiškega društva Mitja Mo-
lan, da se na njem v dobrobit 
sadjarstva in njegove konku-
renčnosti združita znanje in 
izkušnje, hkrati pa, kot je de-
jal direktor KGZ Novo mesto 
Jože Simončič, da se na pos-
vetu izpostavijo teme in vpra-
šanja, na katera bodo morali 
v čim krajšem času odgovo-
riti pridelovalci, predvsem pa 
stroka in politika. Medtem ko 
so se prvega dne udeleženci 
posvetili rezultatom pridela-
ve v minulem letu, trgu sadja 
v Sloveniji, vlogi in nadgradnji 
svetovalne službe v sadjarstvu 
in trajnostnim ukrepom v sad-
jarstvu, so se v drugem dnevu 
posveta osredotočili na pri-
delavo jagodičevja, predvsem 
malih, na sredstva za varstvo 
rastlin ter pojav novih bolez-
ni na sadnem drevju. Posvet 
je spremljala tudi predstavitev 
fitofarmacevtskih sredstev za 
varstvo rastlin, artiške sadjar-
ske dneve pa bodo v mesecu 
maju dopolnili še s predstavi-
tvijo delovanja različnih stro-
jev ter strokovno vodenim pri-
kazom mehanske obdelave tal 

Z aktualnim delom zveze in 
načrtovanimi aktivnostmi je 
zbrane seznanil predsednik 
Zadružne zveze Slovenije Pe-
ter Vrisk, z aktualnimi doga-
janji na področju kmetijstva 
in predvidenimi načrtovanimi 
javnimi razpisi v okviru ukre-
pov Programa razvoja podeže-
lja 2014-2020 in drugimi no-
vostmi s področja kmetijske 
politike generalna direktorica 
Direktorata za kmetijstvo Ta-
deja Kvas Majer, s poslova-
njem zadrug pa Matjaž Pod-
miljšak. Glede na to, da bodo 
rezultati poslovanja zadrug v 
Posavju za leto 2016 podrob-
no znani šele po opravljenih re-
vizijah v drugi polovici leta, je 
Podmiljšak predstavil poslova-
nje za leto 2015. 

Šest zadrug (v nadaljevanju 
KZ) - KZ Brežice, KZ Bohor, KZ 
Kostanjevica na Krki, KZ Kr-
ško, KZ Sevnica ter Vinogra-
dniško vinarska zadruga Bi-
zeljsko - je imelo v navedenem 
letu skupno 173 zaposlenih in 
693 članov, s katerimi so med 
14 regijskimi združenji zase-
dale deveto mesto. Zadruge 
so v letu 2015 ustvarile skup-
no za 28,6 mio € prihodkov 
in za 200.000 € manj odhod-
kov. Njihov skupen dobiček je 
znašal 262.482 € oziroma so 
ga v primerjavi z letom 2014 
(52.250 €) kar popeterile, 
prav tako jim je uspelo ohra-
niti oziroma celo povečati ka-
pitalsko vrednost z 9,9 na 10,3 
mio €. Med posavskimi zadru-
gami je največji delež prihod-
kov ustvarila KZ Sevnica s 145 
zaposlenimi in 130 člani za-

Nepovezanost je rak rana 
slovenskega zadružništva
LESKOVEC PRI KRŠKEM - Na povabilo Zadružne zveze Slovenije so se v prosto-
rih gostilne in hotela Kunst v Leskovcu pri Krškem 2. februarja na letnem regij-
skem posvetu sestali člani upravnih in nadzornih odborov ter zaposleni v šes-
tih posavskih zadrugah. 

druge, ki sodi sicer med večje 
tudi v slovenskem prostoru, in 
sicer dobrih 20 mio € prihod-
kov, sledi KZ Brežice s 3,7 € pri-
hodkov, KZ Krško 2,9 mio €, KZ 
Bohor 1,4 mio €, KZ Kostanje-
vica na Krki 81.900 € in VVZ 
Bizeljsko 21.480 € prihod-
kov. Odkup pridelkov zadrug 

je znašal 1.257 ton goveda, 
1.845 ton žita in koruze, 1.863 
ton grozdja, 165 ton prašičev 
in 13.327.733 litrov mleka, 
kot repromaterial pa so pro-
dale 2.849 ton umetnih gnojil, 
2.452 ton krmil, 91 ton semen-
ske pšenice in 1.697 sadik sad-
nega drevja.

Kot je povedal Borut Florjan-
čič, koordinator za posavsko 
regijo in direktor KZ Sevnica, 
je še vedno največja 'rak rana' 
razdrobljenost in majhnost 
pridelovalcev, nepovezovanje 
zadrug in da so zadruge za-
mudile razvoj v trgovinskem 
delu, v katerem bi, denimo po 
sistemu ali vzoru E. Leclerc, ki 
je prav tako zadruga, kupcem 
ponudile veliko več kot se-

daj. »Veliko delamo na kvalite-
ti, krepimo prepoznavnost in 
blagovno znamko, a cene osta-
jajo nizke,« je dejal Florjančič, 
predvsem na mesnopredelo-
valnem področju, saj je zaradi 
ruskega embarga priliv mesa iz 
baltskih držav velik. Z upada-
njem cen vina se ubadajo tudi 
vinarji, je povedal direktor KZ 
Krško Janez Živič, tudi zaradi 
trenda nižje porabe vina. Gle-
de na to, da je vinarjem spod-
letel poskus, da bi se poveza-
li v konzorcij cvička, se bodo v 
krški zadrugi posvetili svojemu 
članstvu, izboljšavam v tehno-
loškem delu in razvijanju no-
vih vrst vina. In četudi v obsto-
ječem sistemu zadružništva 
vodstva posavskih zadrug vidi-
jo pomanjkljivosti, pravi pred-
sednik ZZS Vrisk, da je sloven-
ski zadružni sistem uspešen, 
saj naj bi zadruge trg oskrbova-
le s kar 80 odstotki slovenske 
pridelave, dodatno perspekti-
vo pa pripisuje zelenjadarstvu, 
saj je s strani potrošnikov vse 
več povpraševanja po domačih 
pridelkih. Sicer je skupno 63 
zadrug s področja kmetijstva, 
gozdarstva, lova in ribištva ter 
dve podjetji, povezanih v ZZS, 
v letu 2015 ustvarilo 636,3 
mio € prihodkov. 46 zadrug je 
pridelalo dobiček v skupni viši-
ni 1,8 mio €, 17 zadrug pa izgu-
bo v višini 8,3 mio €.
 Bojana Mavsar

23. artiški sadjarski dnevi 
ARTIČE - 31. januarja in 1. februarja so se v Artičah že 23. leto zapored zvrstili 
Sadjarski dnevi Posavja, na katerih je 15 predavateljem prisluhnilo dobrih 130 
udeležencev. Posvet sadjarjev je tradicionalno potekal v organizaciji Kmetijsko 
gozdarske zbornice Novo mesto in Sadjarskega društva Artiče.

v sadovnjakih.

Na stanje v sadjarstvu na ob-
močju Posavja se je osredo-
točila Andreja Brence iz no-
vomeškega zavoda KGZ, ki 
je med drugim povedala, da 
je v upadu pridelava jabolk, 
breskev in hrušk, predvsem 
po površinah in ne pridel-
ku, medtem ko so na obmo-
čju Posavja v porastu nasa-
di češenj, jagod, namiznega 
grozdja in malin. Iz registra 
intenzivnih nasadov je razvi-
dno, da so nasadi jablan ureje-
ni na 552 ha površine, od tega 
jih je na 321 ha že zaščitenih 
s protitočno mrežo, namakal-
ništvo pa je urejeno na dobrih 
158 ha jablanovih nasadov. 
V zvezi z namakalništvom je 
še povedala, da je v minulem 
letu nekoliko zastalo, tako za-
radi napovedane poenostavi-
tve postopkov pridobivanja 
dovoljenj, ki pa niso bili rea-
lizirani, kot tudi spričo tega, 
ker je v minulem letu zapad-
la zadostna količina padavin: 
»V bistvu ima suša večji vpliv 
na razvoj namakanja in njego-
vo širitev, kot pa na sama jav-
na sredstva oz. podpore.« Po 

sortimanu jablan je v porastu 
predvsem sajenje sort topaz, 
ki prednjači tako v ekološki 
kot integrirani pridelavi, ob 
tem da se ponovno sadijo tudi 
stare sorte, kot so mošancelj, 
carjevič, krivopecelj ipd., ki so 
bile v letih nazaj prisotne pre-
težno le v travniških nasadih. 
Poleg tega so v Posavju v po-
rastu tako kot v ostalih obmo-
čjih Slovenije lupinarji, orehi, 
lešniki, kostanj, pa tudi aroni-
je oziroma ostalo jagodičevje, 
kot so sibirska, ameriška bo-
rovnica, za katere, je menila, 
pa bo šele prihodnost poka-
zala obstojnost in donosnost. 
Brencetova se je v predstavi-
tvi posavskega sadjarstva na-
vezala še na lanskoletno spo-
mladansko pozebo, utrujenost 
zemljišč oz. leti nerodovitnimi 
zemljišči, katerih strukturo tal 
se da uspešno izboljšati s set-
vijo podorin oziroma t. i. zele-
nih gnojil; opozorila je na ka-
kovost jabolk, oskrbo šol in 
zavodov s sadjem, kakor tudi, 
da je vse manj mladih sadjar-
jev, ki sicer uspešno zaključijo 
študij, vendar v nadaljevanju 
poniknejo v drugih poklicih.
 Bojana Mavsar

Ne�glede�na�to,�da�je�31.�januarja�v�jutranjih�urah�led�okoval�dobršen�del�države,�se�je�v�arti-
škem Prosvetnem domu zbralo prek 100 sadjarjev.

Borut� Florjančič,� koordi-
nator za posavsko regijo v 
upravnem odboru ZZS

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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BREŽICE - V okviru informativnih dni so na Ekonomski in trgov-
ski šoli Brežice gostili množico zainteresiranih devetošolcev in 
njihovih staršev, ki so pokazali veliko zanimanja za vpis na šolo. 
Dijaki in njihovi profesorji so za obiskovalce v šolski avli pri-

pravili okusno dobrodošlico in priložnostni kulturni program. Po 
ogledu šole v spremstvu ravnatelja Martina Šoška so se vsi zbra-
li v veliki šolski predavalnici. Profesorice in dijakinje šole so obi-
skovalcem predstavile posamezne predmetnike za vse razpisane 
programe, in sicer trgovec, ekonomski tehnik in predšolska vzgo-
ja. Seznanile so jih tudi z možnostmi za nadaljevanje šolanja in 
trenutnimi zaposlitvenimi potrebami. Zanimiva je bila predsta-
vitev možnosti opravljanja prakse v tujini in sodelovanja v raz-
ličnih mednarodnih projektih, ki jih ponuja šola na osnovi finan-
ciranja iz EU. Svetovalna delavka Alenka Pečnik Kranjec je nato 
povabila vse v šolsko telovadnico, kjer so obiskovalci v okviru 
različnih delavnic spoznavali delo in vzdušje na šoli ter dobili še 
zadnje individualne informacije, ki jih potrebujejo za čim boljšo 
odločitev o svojem prihodnjem srednješolskem izobraževanju. 
Na Višji strokovni šoli Brežice, kjer izvajajo program ekonomist, 
pa je potekala predstavitev študija, ki prinaša številne prednosti, 
kot so bližina domačega kraja, hitra pot do diplome, nizki stroški 
študija zaradi uporabe spletne učilnice, praktično izobraževanje 
v domačih podjetjih in tako večja možnost zaposlitve. 
� Vir:�ETrŠ�Brežice

Veliko interesa za programe 

ETrŠ�Brežice�so�obiskali�številni�bodoči�dijaki�in�njihovi�starši.

Upoštevati ne le želje, ampak tudi možnosti

VRBINA - Na Fakulteti za energetiko so informativne dneve prip-
ravili v prostorih Inštituta za energetiko v Vrbini in v prostorih 
dislocirane enote fakultete v Velenju. Udeleženci informativnih 
dni, katerih število se že četrto leto povečuje, so poleg informa-
cij o študiju na fakulteti pridobili tudi informacije o obštudij-
skih aktivnostih ter prijavno-sprejemnem postopku, ogledali pa 
so si lahko tudi laboratorijske prostore fakultete na obeh loka-
cijah. Zatem so organizirali krajšo diskusijo, na podlagi želje pa 
še ogled nastanitvenih kapacitet v Mladinskem centru Krško. 

Programi in število vpisnih mest so enaki kot v tekočem študij-
skem letu. »Bodoče študente želimo prepričati predvsem s po-
datki o zaposljivosti naših diplomantov, ki je preko 95-odsto-
tna, s tem, da je energetika perspektiven poklic. Pokažemo jim, 
na kako sodobni opremi se lahko izobražujejo in v kakšnih pok-
licih s področja energetike si lahko izberejo poklicno pot,« je po-
vedal dekan fakultete red. prof. dr. Bojan Štumberger. Fakulteta 
bo letos praznovala desetletnico ustanovitve, jeseni pa bo vpisa-
la deveto generacijo študentov.
� P.�P.,�foto:�FE

BREŽICE - Gimnazija Brežice 
je v treh terminih za bodoče 
dijake v Domu kulture Breži-
ce pripravila program, nato pa 
so devetošolce s starši povabi-
li v gimnazijske prostore, kjer 
so že lahko pridobili prve vti-
se o delovanju najstarejše sre-
dnje šole v Posavju.

Gimnazija Brežice tudi v nas-
lednjem šolskem letu razpisu-
je štiri oddelke programa gim-
nazija. Športnega oddelka še 
vedno ne bo, bodo pa, če bo se-
veda dovolj zanimanja bodočih 
dijakov, aktivnih na športnem 
področju, v okviru gimnazij-
skega programa oblikovali po-
seben oddelek s poudarjenimi 
športnimi vsebinami. Pričaku-
jejo večji vpis kot lani, že sedaj 
pa je jasno, da omejitve vpisa 
ne bo. Po besedah ravnatelja 
Uroša Škofa je gimnazija var-
na in urejena, nudi odlične po-
goje za delo ter možnosti pri-
dobivanja dodatnega znanja s 
področij naravoslovja, jezikov, 
informatike in umetnosti, nje-
ni dijaki dosegajo odlične re-
zultate na državnih in medna-
rodnih tekmovanjih iz znanj in 

KRŠKO - Informativnih dni na 
Šolskem centru Krško-Sevni-
ca se je znova udeležila veli-
ka množica bodočih dijakov in 
njihovih staršev. Uvodoma jih 
je nagovorila direktorica šol-
skega centra in ravnateljica 
Gimnazije Krško Erna Župan 
Pirkovič. Kot je povedala, želi-
jo devetošolce prepričati pred-
vsem z dosedanjim delom in 
programi, ki so trenutno zelo 
aktualni. »Vemo, da so tehnič-
ni poklici v našem okolju kar 
podhranjeni, tako na nivoju 
poklicne izobrazbe kot tehni-
kov in inženirjev. To je za dana-
šnje mlade prav gotovo vablji-
vo, se pravi izobraževanje v 
tehniki, možnost praktičnega 
izobraževanja in zaposlitve,« 
je dejala. Devetošolci lahko v 
okviru ŠC Krško-Sevnica iz-
birajo med osmimi poklici s 
področja strojništva, elektro-
tehnike in računalništva, pro-
gramom tehniške gimnazije, v 
Sevnici pa izobražujejo še za 
poklica frizer in mizar. 
Ravnatelj Srednje in poklic-
ne strokovne šole Krško Jože 
Pavlovič je poudaril, da je pri 
odločitvi za nadaljevanje šola-

BREŽICE - Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je v sklo-
pu informativnih dni pripravila predstavitev svojih programov 
in dejavnosti vsem, ki se zanimajo za nadaljevanje izobraževal-
ne poti na brežiški fakulteti. Bodoči »bruci« so se s podrobnejši-

mi informacijami seznanili na t. i. fakultetnem bazarju. Najprej 
je v avli fakultete udeležence nagovoril dekan izr. prof. dr. Bo-
štjan Brumen. Poudaril je, da je študij turizma eden izmed naj-
boljših študijev v tem trenutku, saj se je ta poklic izkazal za zelo 
perspektivnega. Asist. Barbara Pavlakovič je nato predstavila 
študijske programe. V tekočem študijskem letu so začeli izvajati 
prenovljen predmetnik vseh študijskih programov. Pri obeh pro-
gramih (VS in UN) je kar velik poudarek na praksi. Po uspešnem 
zagovoru diplomske naloge se lahko diplomant/ka turizma za-
posli npr. v organizacijah turistične dejavnosti, hotelih, gostin-
skih obratih, programih STO, TIC, potovalnih agencijah, vodi svo-
jo turistično destinacijo oz. atrakcijo ipd. Trije študenti fakultete 
so udeležencem med vodeno potjo do predavalnic na Gimnazi-
ji Brežice predstavili brežiške znamenitosti, v predavalnicah pa 
je sledila predstavitev vpisnega postopka in študentskega sve-
ta ter primer izvajanja vaj na fakulteti. Nato so se vrnili na sedež 
fakultete, kjer so študenti na t. i. fakultetnem bazarju predstavi-
li študentsko življenje, mednarodne izmenjave, obštudijsko do-
gajanje, info točko itd.  R. R.

Tehnični poklici privabljajo mlade Vstopnica za prihodnost

nja treba upoštevati ne le želje, 
ampak tudi možnosti zaposli-
tve, ki jih po njegovih besedah 
programi na krški šoli vseka-
kor nudijo. Predstavil je tudi 
nov program strojni mehanik, 
ki so ga oblikovali na pobudo 
posavskega gospodarstva in 
šole ter ga bodo v soglasju z 
Ministrstvom za šolstvo v šol-
skem letu 2017/18 izvajali kot 
prva šola v Sloveniji. Z izjava-
mi, da bodo nudili tako štipen-
dije in praktično izobraževanje 
kot zaposlitve, ga je podpr-

lo tudi okoliško gospodarstvo 
ter 18 podjetij. 
Udeležence je pozdravil tudi 
direktor GEN energije in pred-
sednik Gospodarske zbornice 
OZ Posavje Martin Novšak, ki 
je dejal, da je odločitev za Šol-
ski center Krško-Sevnica dob-
ra odločitev. Svoje izkušnje je 
predstavilo tudi nekaj bivših 
dijakov, program pa so pope-
strili tudi z glasbenimi in pev-
skimi točkami dijakov in dija-
kinj.
� P.�Pavlovič

V prvem terminu informativnih dni so obiskovalci povsem na-
polnili tribuno šolske športne dvorane. športa, dijakom ponujajo šte-

vilne obšolske dejavnosti, so-
delovanje v številnih projek-
tih, mednarodne izmenjave 
... »S tem, ko postanete dijaki 
Gimnazije Brežice, pridobite 
vstopnico za ali v svojo priho-
dnost,« je povedal. Svetovalna 
delavka na gimnaziji dr. Gor-
dana Rostohar je spregovori-
la o delu z nadarjenimi dijaki, 
saj na brežiški gimnaziji velja-
jo za pionirje na tem področju. 
Sicer pa so nekateri dijaki gim-
nazije svojim bodočim vrstni-
kom predstavili dejavnosti, ki 

potekajo na šoli, med drugim 
se je predstavila skupina s po-
udarjenimi športnimi vsebina-
mi, na oder so poklicali bivšega 
dijaka Nika Škrleca, ki je med 
drugim zaslovel kot trikratni 
državni prvak v pomnjenju 
števila Pi, 15-letna gimnazij-
ka Zala Resnik Poljašević je 
prebrala odlomek iz svoje knji-
ge Kavbojski klobuk in recitira-
la lastno pesem Sneg, ob koncu 
pa se je tradicionalno predsta-
vil še šolski band Prof'n'Dija-
kers. 
 R. Retelj

Bodoči�dijaki�so�z�zanimanjem�pregledovali�šolsko�glasilo�GiB.

Študij turizma perspektiven

Študenti�fakultete�so�bodoče�študente�popeljali�po�delu�Brežic.

Obisk že četrto leto raste

Dijaki�med�ogledom�opreme�v�laboratorijskih�kapacitetah�In-
štituta za energetiko v Vrbini

POSAVJE - Na štirih posavskih srednjih šolah (krška in sevniška pod okriljem skupnega šolskega centra) in dveh fakultetah so minuli petek in soboto pripravi-
li tradicionalne informativne dneve, na katerih so bodoče dijake in študente skušali prepričati k vpisom v programe, ki jih ponujajo. Tako na srednji šolah kot na 
fakultetah je na voljo več vpisnih mest kot je potencialnih »fazanov« in »brucov«, zato se šolniki borijo in potrudijo za vsakega izmed njih. Ponudba srednješol-
skih in študijskih programov je že ustaljena, novost je le program strojnega mehanika v krški srednji šoli, nekaterih programov, ki si jih želijo posavske šole, de-
nimo športnega oddelka na brežiški gimnaziji in zdravstvene nege na ekonomski šoli, pa ministrstvo še vedno ni odobrilo, tako da se še vedno velik delež dijakov 
odloči za šolanje izven regije. Zbrali smo utrip informativnih dni v Posavju.
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KRŠKO - V Srednji poklic-
ni in strokovni šoli Krško 
bodo v naslednjem šolskem 
letu kot prva šola v državi iz-
vajali nov program - strojni 
mehanik.

Program je pred leti pri nas že 
obstajal, a je zamrl, v podjetjih 
pa so ugotovili, da ta poklic pot-
rebujejo. »Gre za program sre-
dnjega poklicnega izobraževa-
nja, ki ga je z izjavami, da bodo 
nudili tako štipendije in prak-
tično izobraževanje kot zapo-
slitve, podprlo tudi okoliško 
gospodarstvo oz. kar 18 pod-
jetij. To je tudi argument, da 
smo ta program kljub prvotni 
zavrnitvi dobili odobren s stra-
ni ministrstva za šolstvo,« pra-
vi direktorica Šolskega centra 
Krško-Sevnica, v okviru kate-
rega deluje srednja šola, Erna 
Župan Pirkovič. Za začetek so 
razpisali 26 vpisnih mest. 

Kaj dela strojni mehanik? Nje-
govo delovno področje je sesta-
vljanje novih strojev po načrtu, 
sodelovanje pri prvem zagonu 
stroja, vzdrževanje in servisi-
ranje strojev v obratovanju, 
opravljanje servisnih pregle-
dov strojev, izdelava nadome-
stnih delov strojev in njiho-
vo prilagajanje itd. »Odločitev 
za poklic strojnega mehanika 
daje možnost za delo bodočim 
iskalcem zaposlitve. Že po tri-
letnem uspešno zaključenem 
šolanju se lahko mladi strojni-

ki zaposlijo doma, v enem od 
posavskih podjetij. Ta razpo-
lagajo z najsodobnejšimi stroji 
in različno opremo za proizvo-
dnjo različnih izdelkov,« pravi 
direktor območne gospodar-
ske zbornice Darko Gorišek 
in dodaja, da pridobitev pokli-
ca omogoča zgodnjo ekonom-
sko osamosvojitev in samos-
tojno življenjsko pot. Direktor 
Kovisa, enega vodilnih posa-
vskih podjetij v kovinski bran-
ži, Alen Šinko poudarja, da v 
podjetju podpirajo poklicno 
izobraževanje, saj je pomanj-
kanje orodjarjev, strugarjev in 
strojnih mehanikov več kot oči-
tno. »Naj omenim, da so v na-
šem podjetju plače formira-
ne na osnovi znanja in ne po 
stopnji izobraževanja. S pok-
licem strojnega mehanika se 
pri nas lahko zaposlite na po-
dročju vzdrževanja strojev ali 

servisiranja menjalnikov loko-
motiv,« vabi mlade k vpisu v ta 
program.

Poklicna šola mora slediti po-
trebam gospodarstva, pra-
vi ravnatelj SPSŠ Krško Jože 
Pavlovič: »In če so potrebe 
takšne, kot so v tem primeru, 
je prav, da se šola temu prila-
godi in mladim omogoči, da se 
vpišejo v programe, ki so v go-
spodarstvu zanimivi in iskani. 
Priporočam devetošolcem, da 
razmislijo o vpisu v program 
strojnega mehanika.« Na in-
formativnih dneh, ki jih je obi-
skalo kar za četrtino več de-
vetošolcev kot lani, so zaznali 
veliko zanimanje za vse pro-
grame na šoli, tudi za strojne-
ga mehanika, zato verjamejo, 
da bodo mladi prepoznali nje-
govo perspektivnost in se vpi-
sali vanj. P. P.

VELIKA DOLINA - 28. januarja so se učenci naše šole udele-
žili tekmovanja v znanju in debatiranju – Svetovnem poka-
lu znanja (World Scholar's cup). Vse dejavnosti so potekale 
v angleščini, namen tekmovanja pa je razvijati veščine de-
batiranja, širiti razgledanost in seveda druženje ter zabav-
no učenje.

Učenci so tekmovali v ekipah po 3, v kategoriji mlajši učenci 
(do15 let) in starejši učenci (od 15 let naprej). Našo šolo sta 
zastopali dve ekipi. V mlajši kategoriji so tekmovali Žana Žo-
kalj, Primož Gramc in Larisa Črpič, v starejši pa Klara Drmaž, 
Sara Zofič in Jure Tomše. Sodelujoči so se pomerili na šestih 
različnih področjih (umetnost in glasba, naravoslovje, zgodo-
vina, književnost, sociologija in posebno področje) na izbra-
no temo. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz ekipne debate, kre-
ativnega skupinskega pisanja esejev, preizkusa znanja s šestih 
področij in kviza.

Naši učenci so se odlično odrezali, tako posamezno kot tudi eki-
pno. Ekipa mlajših učencev se je uvrstila med 15 najboljših ekip 
med približno 300 učenci iz slovenskih osnovnih in srednjih šol 
in nekaterih držav Balkana. Obe ekipi pa sta se uvrstili na na-
slednjo stopnjo tekmovanja, Global round, ki bo potekalo juni-
ja v Vietnamu oziroma Atenah in se ga bodo udeležili najboljši 
učenci iz celega sveta.
� Mentorica:�Irena�Rimc�Voglar

BISTRICA OB SOTLI - V letošnji sezoni First Lego League re-
gije Adria, imenovani »Živalski zavezniki«, je sodelovalo 84 
ekip (55 slovenskih, 16 srbskih in 13 hrvaških). 

Na velikem finalu na Dobrovi je tekmovala tudi naša ekipa Robo-
Bos, ki je zopet dosegla izjemen uspeh. Postali so prvaki v ka-
tegoriji Tehnični intervju (Robot Design), po domače povedano 
najboljši mladi inženirji konstruktorji. Ta nagrada gre ekipi, ki je 
razvila in konstruirala mehansko dovršenega robota. Robota, ki 
je trden, učinkovit in zmožen opravljati naloge FLL izziva. Ekipa 
s pomočjo uporabe programskih načel, vključno z jasnim, preciz-
nim in ponovno uporabnim programskih jezikom omogoča, da 
robot izvede naloge izziva avtonomno in konsistentno. Ekipa upo-
rablja zanesljivo inženirsko prakso in dobro razvito strategijo pri 
konstruiranju ter izdelavi inovativnega, dobro delujočega robota.

Na Finalu First Lego League regije Adria in odprtem državnem 
prvenstvu FLL Slovenije na Dobrovi se je srečalo in družilo 26 
najboljših ekip iz Slovenije, Srbije in Hrvaške. S svojim obiskom 
sta nas počastila predsednik RS Borut Pahor in ministrica za iz-
obraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Eki-
po RoboBos OŠ Bistrica ob Sotli so sestavljali: Leon Čepin, Sreč-
ko Čakš, Kristijan Gabron, Gal Javeršek, Gašper Tominšek in 
Miha Valenčak z mentorjema Davidom Žurajem in Stanetom 
Dragovanom. Pomerili so se v kategorijah: tekma robota, pro-
jekt, tehnični intervju in vrednote ekipnega dela. Ob zmagi v teh-
ničnem intervjuju so se v prav vseh kategorijah odlično odrezali. 

 Vir: OŠ Bistrica ob Sotli 

Strojni mehanik je dobra izbira

Učenci OŠ Velika Dolina odlični 
na World Scholar's cup

Člani�obeh�velikodolinskih�ekip

RoboBosi najboljši mladi 
konstruktorji v First Lego League

Bistriška RoboBos ekipa

SEVNICA - Na informativnem dnevu na Srednji šoli Sevnica 
so predstavili dva poklicna izobraževalna programa - mi-
zar in frizer, z obiskom bodočih srednješolk in srednješol-
cev pa so bili zadovoljni. 

Šolo, izobraževalna programa, spremljevalne obšolske dejavno-
sti in vizijo edine sevniške srednje šole, ki ima v kraju že več kot 
130-letno tradicijo, je predstavil ravnatelj Matjaž Prestor ter ob 
tem poudaril, da na šoli verjamejo v kakovostno poklicno uspo-
sobljenost, sodelovanje med učitelji, dijaki in starši. »Pri nas ima 
vsak dijak ime in priimek, pri nas se trudimo, da se vsi izšolajo 
in pridejo do poklica,« je dejal in nadaljeval, da je v lanskem šol-
skem letu zaživela posebna avtobusna linija za prevoz na relaci-
ji Sevnica - Novo mesto v želji, da bi lahko omenjena programa 
obiskovali tudi tisti, ki živijo v Mirnski dolini. Poleg tega imajo 
dijaki možnost bivanja v dijaškem domu, ki je del šolske stavbe, 
in napol v šali je dejal: »Dijaki lahko pridejo v razred v copatih, 
tako kratka je razdalja iz dijaškega doma do učilnice.« 

Informativna dneva so s kulturnim programom popestrili dijaki-
nje in dijaki, ki so v svojo sredo povabili še dva nekdanja dijaka 
- uspešnega frizerja Simona Potokarja, ki je dodatna frizerska 
znanja nabiral tudi v tujini, ter inženirja lesarstva Luka Trupi-
ja, ki se je izobraževal še ob delu. 

Skupni predstavi obeh izobraževalnih programov je sledil ogled 
delavnic za bodoče frizerje in mizarje, v katerih mladi pridobi-
vajo še praktična znanja.  S. R.

Dober obisk bodočih dijakov

Z obiskom na informativnih dnevih so bili na SŠ Sevnica ze-
lo zadovoljni.   

Na�SPSŠ�Krško�omogočajo�praktični�pouk�na�sodobnih�stro-
jih�in�učnih�pripomočkih.
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KRŠKO - V šolskem letu 
2016/17 je na Ljudski univer-
zi Krško deloval študijski kro-
žek Religije in verstva sveta. 
V krožku so aktivno sodelo-
vali člani iz Krškega in Sevni-
ce. Med njimi so bili Janja Mi-
haela Kolar, Silva Grabnar, 
Branko Petan, Hedvika Ce-
ner, Silvo Volčanšek, Marko 
Zupančič, Zlatka Zupančič, 
Alenka Zorko, Anton Zorko 
in Branka Pirc (na fotografi-
ji). V študijskem krožku smo se 
odločili, da poglobimo nekate-
ra znanja iz posameznih reli-
gij. Preučevali smo krščanstvo, 
islam, budizem, hinduizem, ta-
oizem, šintoizem, krščanstvo 
na Slovenskem (s poudarkom 
na protestantizmu, Adventi-
stični cerkvi, ki jo imamo tudi 
v Krškem). Imeli smo preda-
vatelja univ. dipl. zgodovinar-

ja Bojana Novaka, ki nam je 
podrobneje predstavil dvoje 
študentskih gibanj krščanske 
umeritve, Mladci in Stražarji, 
ki sta delovali v 30. letih prej-
šnjega stoletja, obiskali smo 
Mestni muzej Krško ter se tako 
še podrobneje seznanili s pro-
testantizmom na naših tleh. Ja-
nja Mihaela Kolar, članica krož-
ka, je podrobneje predstavila 
budizem in hinduizem, s ka-

terim se je seznanila na poto-
vanju na Kitajskem in v Indiji. 
Govorili smo o pomenu, ki ga 
ima religija na družbeno real-
nost in oblikovanje družbene 
zavesti. Nekaj tem je bilo že na-
četih, veliko pa jih ostane od-
prtih za naslednje šolsko leto, 
ko bo krožek nadaljeval s svo-
jim delom. 
� mag.�Vilma�Malečkar,�men-
� torica�študijskega�krožka

Religije in verstva sveta

LJUBLJANA, BREŽICE - 28. ja-
nuarja so se dijaki Gimnazije 
Brežice Živa Bezjak, Barbara 
Štorman, Kaja Zakšek, Sara 
Rožman Atelšek, Tim Med-
ved, Miha Kerin, Urška Peč-
nik, Lara Jambriško, Luka 
Pesjak, Mojca Dimič, Valen-
tina Zlobko in Živa Stegne 
udeležili angleškega tekmova-
nja The World Scholar's Cup v 
Ljubljani in se med približno 
180 udeleženci uvrstili na Glo-
bal Round, ki bo junija 2017 v 
Hanoju v Vietnamu oz. avgu-
sta 2017 v Cape Townu v Juž-
noafriški republiki, kjer bodo 
tekmovali z udeleženci s cele-
ga sveta. V tej »bitki znanja« 
je tokrat sodelovalo več kot 
300 učencev in dijakov iz slo-
venskih šol in nekaterih držav 

Gimnazijci spet blesteli

V A B I L O

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju 
s Slovenskim regionalno razvojnim skladom

vabi 

na predstavitev dveh aktualnih podjetniških razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega 
sklada (SRRS), in sicer: 

• Javnega razpisa za ugodna posojila začetnim podjetniškim projektom in projektom na 
problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 5/17)

• Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju 
obdelave in predelave lesa v letu 2017 (Ur. l. RS, št. 5/17)

Poseben poudarek bo dan razpisu za ugodna posojila za problemska območja, kamor spada tudi 
območje občin Radeče, Trbovlje, Hrastnik. SRRS bo najavil tudi druge spodbude za leto 2017.

Predstavitev razpisov bo potekala v 

ponedeljek, 27. 2. 2017, ob 12.00 uri
v 

sejni sobi Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče.

Prisrčno vabljeni!

Velislav Žvipelj l.r. Martin Bratanič l.r.
direktor SRRS direktor RRA Posavje

Sedež VGC Posavje je v Krškem, na Cesti krških žrtev 44, in je odprt vsak delovni dan od 
ponedeljka do petka med 8. in 18. uro. 

Vljudno vabljeni!
Za dodatne informacije nas osebno obiščite ali pišite na info@lukrsko.si. 

Spremljajte nas tudi na: www.lukrsko.si ali Facebook strani www.facebook.com/vgcposavje.si.

Vabljeni v Večgeneracijski 
center Posavje

S februarjem 2017 so se odprla vrata VEČGENERACIJSKEGA CENTRA POSAVJE.

Večgeneracijski center Posavje (krajše VGC) je varen, prijeten in dostopen prostor za 
različne ciljne skupine, kjer se vsakodnevno izvajajo aktivnosti, namenjene socialnemu 
vključevanju, izobraževanju, medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Vse 
aktivnosti so za uporabnike brezplačne. Vabimo vas na:

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V KRŠKEM:

KRAJ IZVAJANJA: Večgeneracijski center Posavje, CKŽ 44, 8270 Krško

PONEDELJEK IN TOREK, 20. 2. in 21. 2., od 10. do 14. ure:  počitniške aktivnosti za učence 
in dijake (družabne igre, balinanje …),
SREDA IN ČETRTEK, 22. 2. in 23. 2., od 10. do 14. ure: medgeneracijsko druženje za 
priseljence,
ČETRTEK, 23. 2., od 16. do 18. ure: predavanje Mojce Pompe Stopar  “Izzivi sodobne 
vzgoje“,
PETEK, 24. 2., od 10. do 14. ure: izdelovanje pustnih mask.

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI V SEVNICI:

KRAJ IZVAJANJA: 
MC Sevnica in Družinski inštitut Zaupanje, Trg svobode 11, 8290 Sevnica

OD PONEDELJKA DO PETKA, 20. 2. do 24. 2., od 9. do 15. ure: počitniške aktivnosti za 
otroke v MC Sevnica, 
PONEDELJEK, 27. 2.: pričetek treninga rahločutnega starševstva
(obvezne prijave na 041/77-22-45 oz. info@zaupanje.net).

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

LJUBLJANA, BREŽICE - 14 di-
jakinj in dijakov 2. Ae oddelka 
programa ekonomski tehnik 
se je udeležilo 14. mednaro-
dnega festivala Več znanja za 
več turizma na temo »Potu-
jem, torej sem« v organizaci-
ji Turistične zveze Slovenije. 
1. februarja so se v Ljubljani 
v sklopu sejma Natour Alpe–
Adria predstavili s turistični-
ma idejama HOW–HOW DAY 
in Najmanjše mesto za največ-
ja doživetja. 

V nalogi Najmanjše mesto za 
največja doživetja so predsta-
vili Kostanjevico na Krki in 
enodnevni kolesarski izlet od 
mestnega jedra do vinotoča 
Jelenič, Galerije Božidar Jakac, 
gostišča Žolnir, Kostanjeviške 
jame in zaključnega druženja 
na brodišču ob Krki. Program 
je planiran za 22. julij, ko se bo 
zaključil z udeležbo na priredi-
tvi Kostanjeviška noč. Na sej-
mu so jih podprli gostišče Žol-
nir, TD Kostanjevica na Krki in 
obiskalo Etnološko društvo Pr-
forcenhaus. Sodelovali so Lau-
ra Cvelbar, Mateja Maurano, 
Pia Dobršek, Gabi Droždan, 

Anja Vranetič, Žan Molan 
in Jasmin Hotić pod mentor-
stvom Elene Mlakar. V glasbe-
nem programu sta sodelovala 
Blaž Vogrin in Jernej Petan-
čič.

V nalogi HOW-HOW DAY pa 
so predstavili pavšalni turi-
stični produkt za vse tiste, ki 
imajo na svojih potepanjih 
in raziskovanjih radi s seboj 
tudi svoje štirinožne prijate-
lje. Tako lahko mladi skupaj s 
svojimi kužki raziskujejo zna-
ne in manj znane kotičke Bre-
žic in bližnje okolice. Spozna-
jo se s prelepo naravo, katere 

del je tudi zanimivo prečka-
nje reke Save z brodom. Vklju-
čena je animacija, ki zadovolji 
potrebo pasjih ljubljenčkov po 
igri. Za zaključek sledi piknik 
z okusno hrano ter zabavni iz-
ziv na rezerviranem prosto-
ru pri Jamniku v Velikih Ma-
lencah. Druženje se zaključi s 
presenečenjem, ki pusti tatu 
na psih in v srcih udeležencev. 
Sodelovale so Tara Lorenci, 
Tjaša Tara Erban, Klaudija 
Agrež in Anja Ameršek pod 
mentorstvom Deje Avsec.
Obe ekipi sta osvojili srebrno 
priznanje.
� Vir:�ETrŠ�Brežice

Dve srebrni priznanji za ETrŠ

Ekipa v vlogi likov kostanjeviške šelmarije

Balkana. Udeleženci tekmo-
vanja so se pomerili na šestih 
področjih in z izbrano temo, 
ki je letos An Unlikely World, 
področja pa so bila umetnost in 
glasba, naravoslovje, zgodovi-
na, književnost, sociologija ter 
posebno področje. Živa Bezjak, 
Barbara Štorman in Kaja Zak-
šek so prejele pokal za drugo 

mesto v pisanju eseja. Vsi sku-
paj so dobili 27 zlatih in 49 
srebrnih medalj, posamezno 
in skupinsko. Najboljša dijaki-
nja brežiške gimnazije je Živa 
Bezjak, ki je osvojila 1. mesto 
iz znanja umetnosti in domov 
prinesla kar 12 medalj.

  Vir:�Gimnazija�Brežice
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V letošnjem letu vas bodo na pustno soboto 
s prodajo krofov postregli tudi na sevniški 
tržnici, kot posebnost s krofi iz pirine moke.

Na začetku sta obrato-
valnico vodila Karel in 
Olga Kozole sama. Ker 
pa si je« Kruhek« prido-
bival vse več kupcev, 
sta počasi začela z za-
poslovanjem dodatnih 
delavcev in obenem ši-
riti svoje delovne pro-
store. Zanimanje za 
»Kruhkove« izdelke se 

je pokazalo tudi drugod in tako sta začela od-
pirati še prodajalne v Radečah, Sevnici, Seno-
vem in Krškem. Hkrati so se začeli javljati tudi na 
razpise za oskrbovanje javnih zavodov (osnov-
ne šole, vrtci, domovi za ostarele …). Danes jih 
oskrbujejo okoli 20 v Posavju. 

Začela sta se ukvarjati tudi z gostinstvom in od-
prla še kavarni v Sevnici in Krškem, kjer proda-
jajo lastne slaščice, drobno pecivo in torte vseh 

vrst, pohvalijo pa se lahko tudi z domačim sla-
doledom.

Leta 2009 se je podjetje Pekarna Kruhek Karel 
Kozole s.p. preoblikovalo v družbo z omejeno 
odgovornostjo.  Podjetje sta prevzeli hčeri Maja 
Kozole Popadić in Natalija Hostnik z možem 
Dejanom. Tako se družinska tradicija nadaljuje 
in s stalnimi izboljšavami ter razvojem podje-
tje Kruhek Sevnica d.o.o. kupcem dobavlja ved-
no nove in inovativne izdelke. »V Posavju je kar 
huda konkurenca, saj je kar nekaj pekarn in sla-
ščičarn, zato smo primorani, da se še posebej 

trudimo za kvaliteto in da zadovoljimo želje na-
ših strank,« poudarja Natalija Hostnik. Uveljavi-
li so se tudi z ekološko izdelavo kruha in peko-
vskega peciva, kar predstavlja njihovo prednost 
v današnji proizvodnji, saj si vsi želimo bolj zdra-
vega in kvalitetnega načina življenja.  

Njihova ponudba zajema več kot 50 različnih 
vrst kruha, med njimi tudi posebne vrste kru-
ha, kot so kruh s cia semeni, kruh iz koprive, sta-
ra peka pa tudi pirin kruh brez kvasa, prav tako 
nudijo 80 vrst pekovskega peciva, od keksov do 
potic.  Z domačimi orehovimi poticami oskrbu-
jejo velik del Slovenije, dobijo pa naročila tudi 
izven meja, veliko naročil je iz Belgije, tudi iz 
Evropskega parlamenta v Bruslju. 

Skozi leta so tako postali ena vodilnih pekarn na 
območju Posavja in Dolenjske. »Prednost vidi-
mo v tem, da smo družinsko podjetje, da skrbi-
mo, da z najbolj kakovostnimi surovinami zago-
tavljamo izdelke za naše kupce. Glede na to, da 
imamo sedem lastnih lokalov, lahko takoj pris-
luhnemo našim strankam in njihovim željam,« 
dodaja Hostnikova. Pridobljen imajo certifikat 
SQ, v preteklosti pa so bili certificirani tudi v ISO 
standard. Svojim strankam se trudijo čim bolj 
približati z dostavo njihovih izdelkov na dom 
oziroma na izbrano lokacijo, kjer imajo dogo-
dek, saj si s Kruhkovimi dobrotami lahko pope-
strite marsikatero zabavo. Sledijo tudi aktualnim 
trendom, saj so v čast prvi dami ZDA spekli po-
sebno jabolčno pito - ameriško pito Prva dama, 
tradicionalno ameriško sladico, ki so jo obogati-

li z okusom sevniške voščenke, avtohtone sorte 
jabolk iz našega okolja.

Danes je v podjetju zaposlenih 20 ljudi. Kot pod-
jetje se trudijo ohraniti poklic peka in slaščičar-
ja, zato odpirajo vrata številnim dijakom, ki se 
odločajo za ta poklic, da pri njih opravljajo pra-
kso. Prav tako veliko osnovnih šol pripelje svoje 
učence na ogled njihove pekarne, kar je za otro-
ke velikega pomena. Otroci se pri njih lahko tudi 
sami preizkusijo kot mali peki in si izdelajo svoje 
najljubše pecivo ter pri tem neizmerno uživajo.  

V Pekarni Kruhek tudi ekološki kruh 
in pekovski izdelki

Pekarna Kruhek je bila ustanovljena pred 24  leti, natančneje 6. marca 1993, v preurejeni in delno dozidani družinski hiši Karla in Olge Kozole v Sevnici. 
Poslovati je pričela kot obratovalnica samostojnega podjetnika z namenom proizvodnje in prodaje pekovskih izdelkov.

Karel Kozole

Njihova domača orehova potica je poznana 
po vsej Sloveniji in v tujini.

"Kruhkova" poročna torta
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Ameriška pita Prva dama

Vas zanima sodelovanje z embalažnimi strategi?
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Na glavi imajo »turn« iz kar-
tona, na katerem so pangel-
ci - trakovi. Obraz jim zakriva 
larfa, preprosta maska iz kar-
tona. Zgoraj imajo belo lane-
no rubačo - srajco, čez njo pa 
črn lajbič - brezrokavnik. Spo-
daj oblečejo zelene bregeše, 
hlače, ki so bile prvotno bele, 
vendar so se z leti zaradi zašči-
tenega močvirnatega področ-
ja Jovsi obarvale v varovalno 
zeleno barvo. Obujejo zelene 
čevlje - škornje, na katerih so 
zvončki, ki oznanjajo prihod 
pomladi. Skupinsko masko po-
pestri harmonikar, ki prut za-
menja s svojim instrumentom, 
in fant, ki namesto pruta na ra-
menih nosi koš, v katerem so 
dobrine za okrepčilo skupine. 
V lanskem pustnem obdobju 
so Obrški prutarji gostovali v 
Ključu, na Ptuju ter preganja-
li zimo po Velikem Obrežu in 
Dobovi. V pripravljalnem ob-
dobju jih je prišla posnet tudi 
ekipa RTV Slovenija. Po med-
narodnem karnevalu v Dobovi 
so na lastno pobudo pomagali 
pri čiščenju kraja. V marcu so 
se udeležili Ocvirkijade v Har-
mici tik ob slovensko-hrvaški 
meji. Dobrote s te prireditve so 
lahko poizkusili tudi v maju, ko 
so z dvema ekipama ročno ko-
sili v hrvaškem Šenkovcu. Ker 
so aktivni tudi poleti, so si za 

prepoznavnost skupine naba-
vili bele polo majčke z logoti-
pom »obrškega prutarja«. 

Na deževno in hladno junijsko 
nedeljo so gostili svoje prijate-
lje, skupino Rio Fumo iz Klju-
ča. Pričakali so jih v gasilskem 
domu na Velikem Obrežu, nato 
so se skupaj odpravili v brež-
iški Posavski muzej. Muzeju so 
za etnološko zbirko podarili 
tudi spominsko fotografijo. V 
juliju so na dvorišču pripravi-
li poporočno presenečenje za 
svoja dva člana. Skupaj s sku-
pino Rio Fumo iz Ključa so se 
odpravili tudi na izleta v Sla-
vonijo in Ozalj ter na advent v 
Zagreb. Uspešno so sodelova-
li tudi z OŠ dr. Jožeta Toporiši-
ča Dobova, saj so njenim učen-

cem v šoli in gasilskem domu 
na Velikem Obrežu prikazali 
pripravo svoje maske. Trenu-
tno se pripravljajo na letošnji 
pust. Kot pravijo, bodo ime-
li pri preganjanju zime tež-
ko delo, saj je letos kar ostra. 
Na gostovanje se odpravljajo 
na Ptuj, Vir pri Domžalah in 
v Ključ. Na pustni torek bodo 
popoldne tradicionalno poz-
dravili vaščane Velikega Obre-
ža, seveda pa ne bodo manjka-
li niti na povorki v Dobovi. In 
še za konec - za izumrtje Obr-
ških prutarjev se ni bati, saj je 
štorklja v tradicionalno pustno 
skupino priletela kar dvakrat, 
ob koncu leta 2015 in na začet-
ku leta 2016.

� Florijana�Kopinč/R.�R.

Težko delo za Obrške prutarje
VELIKI OBREŽ - Bliža se pustni čas in kot vsako leto bodo tudi tokrat zelo de-
javni Obrški prutarji, pustna skupina z Velikega Obreža. Prutarji v rokah nosijo 
prute, dolge leskove kole, s katerimi preganjajo zimo. Poznani po svoji značilni 
opravi se že na daleč razlikujejo od ostalih pustnih mask.

Obrški�prutarji�(foto:�Božidar�Novak)

PEKARNA
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Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo 

v občini Krško iz leta 2015
Predmet javnega razpisa v višini 3447 evrov je sofinanciranje ak-
tivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov 
varstva divjadi, izvajanje čistilnih akcij in čiščenje divjih odlaga-
lišč v loviščih na območju občine Krško v letu 2015. Razpisna do-
kumentacija je na voljo na spletni strani www.krsko.si. Vlagatelji 
morajo vloge oddati v sprejemno pisarno Občine Krško ali pripo-
ročeno po pošti na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško naj-
kasneje do 27. 3. 2017. Dodatne informacije: Magdalena Kroš-
elj – tel. 49 81 319 ali na e-naslovu magdalena.kroselj@krsko.si.

V letu 2014 je Občina Krško 
objekt šole najprej energetsko 
sanirala. Sanacija, vredna 1,65 
milijona evrov, je bila sofinan-
cirana iz Evropskega kohezijske-
ga sklada v višini dobrega milijo-
na evrov. V letu 2015 je občina 
pristopila k celoviti prenovi ku-
hinje, jedilnice, zunanjih površin 
ter učilnic na predmetni stopnji, 
v letu 2016 pa k celoviti preno-

vi preostalega dela šole in baze-
na. Obnova v prvi fazi je obse-
gala obnovo tlakov, notranjega 
stavbnega pohištva, strojnih in 
elektro instalacij in opreme v 
učilnicah in prostorih razredne 
stopnje ter osrednjega dela šole, 

Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami pri Ob-
činskem svetu Občine Krško na podlagi 18. člena Statuta Občine Kr-
ško (Uradni list RS, št. 13/16 - uradno prečiščeno besedilo in 79/16) 
ter 4. in 14. člena Odloka o priznanjih Občine Krško (Uradni list RS, 
št. 7/01, 57/03 in 104/15) objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE KRŠKO 
ZA LETO 2017

1. Občinski svet Občine Krško podeljuje naslednja občinska pri-
znanja:
a) NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE KRŠKO: 

Naziv častni občan Občine Krško je najvišje priznanje Obči-
ne Krško in se lahko podeli občanom občine Krško in drugim 
državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tu-
jih držav, katerih delo in aktivnosti predstavljajo pomembne 
zasluge na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti ozi-
roma osebam, ki so posebno zaslužne za razvoj in ugled ob-
čine Krško.

b) VELIKI ZNAK OBČINE KRŠKO: 
Veliki znak Občine Krško se podeljuje:
• posameznikom za življenjsko delo, večletne uspehe ali en-

kratne izjemne dosežke trajnejšega pomena v občini;
• skupinam občanov, društvom, podjetjem ali drugim prav-

nim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi po-
večujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali 
drugih področjih življenja in dela v občini.

c) ZNAK OBČINE KRŠKO:
Znak Občine Krško se podeljuje za izjemne uspehe in dosež-
ke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.

č) PRIZNANJE OBČINE KRŠKO:
Priznanje Občine Krško se podeljuje za pomembne enkratne 
dosežke v zadnjem obdobju. 

d) JUBILEJNO PRIZNANJE OBČINE KRŠKO:
Jubilejno priznanje Občine Krško se podeljuje za 10, 20, 30 
letnico oziroma drugi večkratnik 10-letnice delovanja dru-
štvom, gospodarskim subjektom, zvezam, zavodom in dru-
gim organizacijam. 

2. Predloge lahko dajo župan, občinski svet, krajevne skupnosti, 
podjetja, društva, zavodi, politične stranke, občani ter druge or-
ganizacije in skupnosti. Predlagatelji sami sebe ne morejo pre-
dlagati za priznanje.

3. Predlog za občinsko priznanje mora biti oddan skladno s prilože-
nim obrazcem (dosegljiv: www.krsko.si - javni razpisi) oz. mora 
vsebovati: podatke o predlagatelju, vrsto predlaganega prizna-
nja, podatke o predlaganem kandidatu za občinsko priznanje, 
obrazložitev k predlogu in pisno soglasje predlaganega kandida-
ta za občinsko priznanje.

4. Pri podelitvi priznanj bodo imeli prednost predlogi, iz katerih bo 
razviden širši pomen in prispevek za družbeni in gospodarski ra-
zvoj celotne občine in ne zgolj enega od njenih delov.

5. V koledarskem letu se lahko podeli največ dva velika znaka (eden 
za področje gospodarstva in eden za področje negospodarstva), 
največ trije znaki, največ pet priznanj in jubilejna priznanja Ob-
čine Krško.

6. Predloge je treba poslati na naslov: Občina Krško, Cesta krških 
žrtev 14, Občinski svet - Komisija za občinska priznanja ter so-
delovanje z občinami in v obliki Word dokumenta po elektron-
ski pošti na naslov: tomaz.petan@krsko.si do vključno 16. mar-
ca 2017. 

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

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

• Vrtec pri OŠ Leskovec pri 
Krškem, telefonska številka: 
051 634 320 ali 040 837 106

• Vrtec pri OŠ Podbočje, 
telefonska številka:  
07/49 77 030

• Vrtec pri OŠ Raka, telefonska 
številka: 07/49 13 546

• Vrtec pri OŠ XIV.divizije 
Senovo, telefonska številka: 
07/48 81 910

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

Vse dodatne informacije v zvezi z 
vpisi v vrtec, vrstami programov, 
ki jih izvajajo vrtci, poslovnim ča-
som vrtca …, lahko preberete na 
spletnih straneh zgoraj navede-
nih vrtcev, kjer si lahko natisnete 
tudi vlogo za vpis v vrtec, ali pok-
ličite v vrtec. Vloga za vpis v vrtec 
na območju občine Krško za šol. 
leto 2017/2018 se nahaja tudi na 
spletni strani Občine Krško.

Pomembno je, da vlogo za vpis 
otroka v vrtec oddate pravočas-
no, ne glede na to, kdaj v šolskem 
letu 2017/2018 (torej v času od 
1. 9. 2017 do 31. 8. 2018) boste 
svojega otroka dejansko vključili 

Ob 45-letnici krška osnovna šola obnovljena
Največja osnovna šola v občini Krško OŠ Jurija Dalmatina Krško s 756 učenkami in učenci je 7. februarja z osrednjo slo-
vesnostjo obeležila 45 let, ob obletnici pa so se veselili tudi celovito obnovljenih prostorov šole.

čakalnice, garderobe na razredni 
stopnji, knjižnice, zbornice in pi-
sarniških prostorov. Druga faza 
obnove učilnic in prostorov za 
višjo stopnjo se je začela z juni-
jem oz. takoj po končanem pou-
ku v tem šolskem letu in se v letu 
2017 zaključila. Obsegala je ob-
novo prostorov na višji stopnji, 
in sicer obnovo tlakov, notranje-
ga stavbnega pohištva, strojnih 

in elektro instalacij ter opreme 
v učilnicah in ostalih prostorih. 
Uporabno dovoljenje za ta del 
je bilo pridobljeno novembra 
2016, otroci so se preselili nazaj 
v šolske klopi 21. 11. 2016. Po-
leg tega je bil obnovljen tudi šol-

ski bazen. Uporabno dovoljenje 
za bazen je bilo pridobljeno v ja-
nuarju 2017.

Obnova notranjih prostorov je 
bila vredna 3,85 milijona evrov, 
celotna obnova pa skupaj 5,5 
milijona evrov. »Šola je sedaj v 
celoti obnovljena in upam, da 
bo v takšnem stanju lahko nas-
lednjih 40 let služila svojemu 
namenu,« je ob zaključku obno-
ve dejal župan mag. Miran Stan-
ko, ki se je zahvalil sodelavcem 
iz občinske uprave, izvajalcem 
del ter zaposlenim na šoli za 
uspešno zaključen projekt. Kot 
je ob slovesnosti dejala ravna-
teljica Valentina Gerjevič, je to 
»velika pridobitev za našo šolo, 

tako za učence kot za krajane 
mesta Krško in bližnje okolice«.

Na prireditvi v šolski telovadnici 
so nastopili številni sedanji in bi-
vši učenci šole - Anja Žabkar in 
Nika Tkalec, Sebastijan in Luka 
Vodlan, Miran Rudan in Toni 
Sotošek z ansamblom, program 
pa je povezovala prav tako bi-
vša učenka Klara Eva Kukovi-
čič. Nekdanja dolgoletna rav-
nateljica Antonija Glas Smodič 
je povzela zgodovino krške šole 
in prejšnje dozidave ter manjše 
obnove, ravnateljica, župan in 
predstavnica šolske skupnosti 
Taja Kukavica pa so s prerezom 
traku prenovljeno šolo simbolič-
no predali namenu.

Skupni razpis za vpis otrok v vrtce na 
območju občine Krško za šolsko leto 2017/18
K vpisu vabimo starše, ki želite v šolskem letu 2017/2018 vključiti svojega otroka v enega izmed vrtcev na območju 
občine Krško, in sicer:

Prerez otvoritvenega traku

Šolska športna dvorana je bila povsem polna.

v vrtec. Vlogo za vpis otroka je 
potrebno oddati najkasneje do 
petka, 17. marca 2017. 

Na podlagi vaših prijav za vpis 
otroka v vrtec bodo vrtci obli-
kovali oddelke za novo šolsko 
leto. Da bi bili lahko oddelki čim-
bolj popolnjeni in vrtci racional-
no organizirani, je pomembno, 

da prijave oddate čimprej oz. v 
predpisanih rokih. O sprejemu 
otrok novincev v posamezni vr-
tec v šolskem letu 2017/2018 
boste starši oz. zakoniti zastop-
niki s strani vrtcev dokončno ob-
veščeni po seji Občinskega sveta 
Občine Krško, ki bo predvidoma 
konec junija 2017 ali v začetku 
julija 2017, na kateri bodo obrav-

navali organizacijo in sistemizaci-
jo delovnih mest v vrtcih občine 
Krško za šolsko leto 2017/2018. 
Na isti seji Občinskega sveta Ob-
čine Krško se bo odločalo o uki-
nitvi dodatne olajšave Občine 
Krško pri plačilu vrtca, ki sedaj 
znaša 30 % dodatnega znižanja 
pri plačilih staršev za programe 
v vrtcih. 
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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. 

Bratec FRED (levo, 17019-KK) in 
sestrica WILMA (desno, 17020-
KK) sta približno pet mesecev 
stara pasja mladiča, ki bosta 
predvidoma srednje rasti. Sta 
zelo simpatična, prijazna in še 
plašna navihančka, ki potrebu-
jeta ljubečo roko. Iščeta prija-
zen in razumevajoč dom, kjer 
se bodo veliko ukvarjali z njima.

ARES (17023-KK) je odrasel 
mlad samček, star približno leto 
in pol, večje rasti, v tipu belgij-
skega ovčarja. Je prijazen in poln 
energije, navajen na povodec, 
obožuje družbo ljudi in je prije-
ten pasji družabnik. Odvzet je bil 
nevestnemu lastniku in išče lju-
beč dom.

MINA (17022-KK) je prijazna 
psička, stara približno pol leta, 
z veliko energije, poskočna, naj-
verjetneje je mešanka belgij-
skega ovčarja, predvideva se, 
da bo nekje srednje rasti. Bila 
je odvzeta neodgovornemu la-
stniku, zdaj išče aktiven in ljubeč 
dom, kjer bo enakovredna dru-
žinska članica. 

Na podlagi Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja 
in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 44/07 in 54/10) župan občine Brežice podaja 

Javno naznanilo
o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga 
Strategije turizma Občine Brežice 2017-2021

I.
Župan občine Brežice javno naznanja javno razgrnitev in javno 
obravnavo predloga Strategije turizma Občine Brežice 2017-
2021.

II.
Javna razgrnitev predloga Strategije turizma Občine Brežice 
2017-2021 bo potekala od 9. 2. 2017 do 6. 3. 2017 na sedežu 
Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, v pisarni 
št. 38, in sicer v času uradnih ur.

III.
V času javne razgrnitve predloga Strategije turizma Občine 
Brežice 2017-2021 bo organizirana javna obravnava, ki jo bo 
organiziral Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, 
kmetijstvo in razvoj Občine Brežice. Javna obravnava bo v 
sredo, 22. 2. 2017, ob 18.00 v prostorih Mestne hiše Brežice, 
Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice.
Na javni obravnavi se predstavijo razlogi za sprejem in predlog. 
Vsakdo ima možnost, da ustno ali pisno poda svoje mnenje v 
zvezi z razglasitvijo. Občina se mora do mnenj opredeliti.

IV.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na predlog Strategije turizma Občine Brežice 2017-
2021. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu 
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko 
se pošljejo na elektronski naslov: obcina.brezice@brezice.si ali 
pa po pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 
8250 Brežice, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne 
besede »Strategija turizma Občine Brežice 2017-2021«. Ustno 
se lahko pripombe podajo na javni obravnavi. 

V.
Občina Brežice bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine 
Brežice  http://www.brezice.si.

VI.
Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Brežice. 
V času javne razgrnitve bo na spletni strani Občine Brežice 
objavljen predlog Strategije turizma Občine Brežice 2017-2021.

 Ivan Molan,
 župan občine Brežice

V občini Brežice je v programe 
predšolske vzgoje v tem šolskem 
letu vključenih 882 otrok. Otro-
ci so vključeni v 98 in pol oddel-
kov v vrtcu Mavrica Brežice ter 
vrtcih pri osnovnih šolah Artiče, 
Bizeljsko, Cerklje ob Krki, Do-
bova, Globoko, Pišece in Velika 
Dolina ter pri podružnični šoli 
Kapele. Da bi v občini Brežice za-
gotovili staršem enako osnovno 
plačilo posameznega programa, 
ne glede na to, v kateri vrtec na 
območju občine je vključen ot-
rok, veljajo enotne cene za isto-

Povišanje cen programov vrtca zaradi 
rasti življenjskih stroškov
BREŽICE – Občinski svet občine Brežice je na 16. seji obravnaval in potrdil nove cene programov predšolske vzgoje, ki 
so usklajene z rastjo življenjskih stroškov. Stroški so se v večjem delu povišali zaradi rasti stroškov plač, ki so posledi-
ca sproščene plačne lestvice in napredovanj, doseženih v letu 2016. Starši otrok, vključenih v vrtce v občini Brežice, 
povprečno plačujejo 33-odstotni delež cene programa vrtca, občina pa zagotavlja sredstva za 67 % celotne cene. Nove 
cene programa v vrtcih bodo v povprečju za 4,7 % višje od sedaj veljavnih, na letni ravni pa bo morala Občina Brežice 
za plačilo razlike cene vrtca (med polno ceno in deležem, ki ga plačujejo starši) nameniti 3.200.000 evrov. 

Prevzem oblasti - DOBOVSKI FAŠJENK 2017

Fašjenk Dobova in Občina Brežice vabita na tradicionalni 
prevzem oblasti,

ko bo aktualnega župana za obdobje Fašjenka zamenjal 
Fašjenkovski župan dr. Stress.

Fašjenk naznanja, da bo s sodelavci prevzel oblast 
v občini Brežice 

v petek, 24. 2. 2017, ob 13. uri.

Prevzem oblasti s predajo občinskega ključa bo potekal pred 
občinsko zgradbo (Cesta prvih borcev 18, Brežice), sledi 

predstavitev Fašjenkovskega župana in prevzem poslov ter 
predstavitev korantov iz Hajdine. 

Vabljeni!

V petek, 24. 2. 2017, bo od 9. do 13. ure potekala promocija 
Dobovskega Fašjenka v Mestni hiši v Brežicah.

vrstne programe predšolske 
vzgoje. Osnova za plačilo se izra-
čuna tako, da se stroški za posa-
mezne programe vseh zavodov 
delijo s celotnim številom otrok 
v istovrstnih programih. 

Cena programa vrtca (povpreč-
na za vse oddelke) za leto 2017 
je sestavljena iz stroškov dela v 
višini 79 %, stroškov živil 10,2 %, 
funkcionalnih stroškov objektov 
6,3 % in funkcionalnih stroškov 
osnovne dejavnosti 4,5 %. Števi-
lo zaposlenih in izobrazbo zapo-

slenih določa zakonodaja s pred-
pisanimi normativi, v skladu s 
predpisi lahko občina odobri le 
nekoliko ugodnejše normative, 
ki jih dopušča zakonodaja – npr. 
za 1. starostno obdobje 14 otrok 
v oddelku (12 + 2). Občina Bre-
žice staršem omogoča tudi kori-
ščenje rezervacije oz. začasni iz-

pis otroka iz vrtca za obdobje do 
2 mesecev (v tem času ima ot-
rok mesto v vrtcu rezervirano), 
za kar starši plačajo 25 % cene.

Vzrok za povišanje stroškov pro-
grama vrtca iz naslova plač je, da 
je Vlada RS v drugi polovici leta 
2016 odpravila varčevalne ukre-
pe in je v javnem sektorju začela 
veljati sproščena plačna lestvica, 

ki je veljala do sredine leta 2013. 
Ker je bil proračun občine za leto 
2016 sprejet pred odpravo var-
čevalnih ukrepov, je Občina Bre-
žice predvidela za plačilo razli-
ke med deležem staršev in ceno 
vrtca 3.030.000 EUR, realizira-
nih pa je bilo za 22.534 EUR več 
sredstev od načrtovanih. V letu 

2017 je predvideno skupno po-
večanje stroškov programa vrtca 
v višini 157.032 EUR. S sprejetim 
sklepom o določitvi cen progra-
mov predšolske vzgoje v vrtcih 
Občine Brežice bodo stroške kri-
li občina in starši - v povprečju 
bodo starši krili povišanje v viši-
ni 51.694,93 EUR (33 %) in Ob-
čina Brežice v višini 105.337,07 
EUR (67 %).

Cene programa za 1. starostno 
obdobje bodo višje za 5,19 %, 
cene programa za 2. starostno 
obdobje za 3,35 %, cene za 
kombinirani oddelek in oddelke 

S 16. seje občinskega sveta

Sestava cene vrtca v letu 2017

s 3-4-letniki za 3,39 % ter pro-
gram razvojnega oddelka (kjer 
sicer Občina Brežice krije vse 
stroške) za 6,99 %. 
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ŠPORTNIK LETA

 NORDIJSKA HOJA

Podelitev priznanj športnikom in športnim 
delavcem občine Sevnica, ki so s svojimi
dosežki in delom zaznamovali leto 2016

Ponedeljek 27. februar 2017
ob 18.00 uri 
v Kulturni dvorani Sevnica

www.gibaj.se

2016

Širine ljubiteljskega kulturne-
ga ustvarjanja je v naših krajih 
preprosto preveč, da bi ga uspe-
li združiti le z eno, osrednjo pri-
reditvijo. Krajevne skupnosti in 
društva so po večini krajev obči-
ne v svoji organizaciji tako skozi 
ves teden pripravile več dogod-
kov.

Praznovanje se je pričelo v Šen-
tjanžu. Osnovna šola Milana 
Majcna Šentjanž in Krajevna 
skupnost Šentjanž sta proslavo 
pripravili v domači kulturni dvo-
rani. 

Fotografska sekcija Delavskega 
kulturnega in športnega društva 
Krmelj je na dan kulturnega pra-
znika pripravila odprtje pre-

Nekaj dni po slovenskem kulturnem prazniku, 12. februarja, je na 
razborskih odrskih deskah gostovala Gledališka skupina Kultur-
no-umetniškega društva Primož Trubar Loka. Igralci, ki so se zbra-
li lansko leto ob visokem jubileju društva, so v Dom krajanov pri-
vabili lepo število gledalcev z Razborja in okolice. 

Po dveh premiernih predstavah v Loki so tudi v tej lepi hribovski va-
sici pod Lisco uprizorili znano komedijo Toneta Partljiča z naslovom 
Čaj za dve, saj so, kot je uvodoma omenila režiserka igre Sergeja Se-
ljak, ponosni, da v njihovem kraju deluje in živi Dom upokojencev. 
Igralsko ekipo sestavljajo: Vlasta Fele, Verica Seljak, Albina Potoč-
nik Guček, Marjan Guček, Urban Culetto, Jernej Pečnik, Marjeta 
Zakrajšek in Marjana Štravs.
Gledalci so se znašli v sobi loškega doma, kjer so bili priča pripetlja-
jem dveh upokojenk s specifičnima karakterjema. Po uri in pol dol-
gi predstavi so navdušenje in zahvalo za lep kulturni večer izkazali 
z dolgim aplavzom in nasmehom, ki so jim ga zarisale na obraz ko-
mične situacije in liki. Igralcem se je za gostovanje zahvalil in jim v 
imenu krajanov Razborja čestital Matej Imperl in jih ob tem pova-
bil, naj kmalu vnovič pridejo v goste.
 Foto: Občina Sevnica

V pripravah na izvedbo projekta Sopotniki
Občina Sevnica je skupaj s sevniškim Družinskim inštitutom Zaupanje pristopila k projektu Sopotniki, ki ga zelo uspeš-
no že izvajajo v občinah Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana. Projekt je namenjen starejšim občanom, ki potrebujejo pre-
vozne storitve, hkrati pa jim zagotavlja socialno vključenost ter s tem bolj kakovostno in radostno življenje.  

Cilj projekta, ki ga je namen 
vzpostaviti tudi v občini Sevni-
ca, je postati eden izmed členov 
v verigi skrbi za starejše. Za izva-
janje projekta so potrebni pro-
stovoljni vozniki, ki so starejše 
občane pripravljeni peljati po 
raznih opravkih, na obiske k so-
rodnikom in prijateljem ali na 
kulturne prireditve.

Uvodno srečanje s predstavitvi-
jo projekta je potekalo prejšnji 

teden v prostorih Trškega dvor-
ca pri Občini Sevnica, na sreča-
nju pa je bil predstavljen celo-
ten projekt in predlagan način 
izvajanja. V zelo lepem števi-
lu so se ga udeležili prostovolj-
ci – člani društev upokojencev, 
invalidov, krajevnih organizacij 
Rdečega križa, študentskih in 
mladinskih organizacij ter dru-
gih društev sevniške občine. 
Seznanili so se s projektom, ki 
so ga predstavili predstavniki za-

voda Sopotniki iz Sežane.

V naslednjih tednih je dogovor-
jeno spodbuditi še čim več čla-
nov društev oziroma prostovolj-
cev, ki bi z veseljem pristopili k 
sodelovanju v projektu. Že na 
uvodnem srečanju se je za so-
delovanje odločilo devet posa-
meznikov prostovoljcev. Tako 
je pričakovano, da bo v mesecu 
marcu projekt pod vodstvom in 
v koordinaciji Družinskega inšti-

tuta Zaupanje s sedežem v Mla-
dinskem centru Sevnica že lah-
ko zaživel na celotnem območju 
občine Sevnica in tudi širše. 

Ob tej priložnosti lepo vabljeni k 
sodelovanju, dodatne informa-
cije so na voljo v Družinskem 
inštitutu Zaupanje (Trg svobo-
de 11, Sevnica, 07 81 41 056 ali 
041 77 22 45). 

Sofinanciranje 
sterilizacije 
lastniških mačk
Občina Sevnica skladno z za-
konom o zaščiti živali del pro-
računskih sredstev namenja 
skrbi za zapuščene živali, in 
sicer preko pogodbe z Vete-
rinarsko postajo Sevnica o iz-
vajanju dejavnosti oskrbe in 
namestitve zapuščenih živali 
v zavetišču. 

Najboljša preventiva pri 
zmanjševanju števila zapušče-
nih živali je po priporočilih 
stroke sterilizacija lastniških 
mačk, zato Občina Sevnica že 
več let zapored ta ukrep tudi 
sofinancira. Akcija poteka še 
do 25. februarja 2017. Cena 
sterilizacije je 67,50 evrov, pri 
čemer Občina Sevnica sofi-
nancira 25 evrov, Veterinarska 
postaja Sevnica 13 evrov, so-
udeležba lastnika pa je 29,50 
evrov. Možnost sofinancira-
nja je omogočena lastnikom 
mačk z območja občine Sev-
nica. Več informacij je dosto-
pnih na Veterinarski postaji 
Sevnica (www.veterina-sev-
nica.si). 

Kulturno in družabno po vsej sevniški občini
Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je v sevniški kulturni dvorani potekala osrednja občinska prireditev v 
organizaciji Občine Sevnica, Zveze kulturnih društev Sevnica in Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Sevnica. Kot osrednji gost prireditve je navzoče nagovoril slavnostni govornik dr. Stane Granda, zgodovinar, 
znanstvenik, raziskovalec, pedagog, pa tudi predsednik Združenja za slovensko besedo.

gledne razstave starih fotogra-
fij Krmelja, ki bo v tamkajšnjem 
kulturnem domu na ogled še do 
19. februarja po predhodnem 
dogovoru. 

Praznično je že bilo tudi v Loki 
pri Zidanem Mostu, kjer so na 
dan kulturnega praznika gosti-
li dr. Janka Prunka, zapela pa je 
vokalna skupna Encijan.

Osnovna šola Tržišče je pripra-

vila dobrodelni koncert z naslo-
vom Zimski glasbeni večer, s pri-
reditvijo pa so sočasno obeležili 
tudi slovenski kulturni praznik. 
Zbrane prispevke bodo namenili 
šolskemu skladu za sofinancira-
nje nadstandardnih dejavnosti v 
šolskem letu.

Boštanjčani so s sobotno slove-
snostjo v dvorani tamkajšnjega 
TVD Partizana hkrati obeležili 
slovenski kulturni praznik in pra-

znik krajevne skupnost Boštanj. 
Po tradiciji so podelili  priznanja 
oziroma plakete krajevne skup-
nosti, za kulturni program pa je 
poskrbela Osnovna šola Boštanj.

Kulturni praznik so obeležili tudi 
na Blanci. Proslavo v kultur-
ni dvorani je izvedlo Kulturno-
-umetniško društvo France Pre-
šeren Blanca.

Gledališka skupina KUD Primož Trubar Loka 
gostovala na Razborju

Izteka se prijavni rok javnih razpisov 
Občine Sevnica

Še do 20. februarja so odprti javni razpisi Občine Sevnica za so-
financiranje programov in projektov s področij kmetijstva, tu-
rizma, športa, mladinskih dejavnosti, kulture ter zdravstvenega 
varstva in sociale v letu 2017. Besedila javnih razpisov so obja-
vljena v Uradnem listu Republike Slovenije in v celoti dostopna 
tudi na spletnih straneh Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si. 

Javni razpis s področja gospodarstva je odprt do vključno 19. 
maja 2017.

www.obcina-sevnica.si/informacije/javni-razpisi
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KRŠKO - Ob sredah popoldan je v Društvu gluhih in nag-
lušnih Posavja Krško že po tradiciji pestro, saj se v njiho-
vi »Sončni hiši« vedno kaj zanimivega dogaja. Ob začetku 
meseca kulture, 1. februarja, so pripravili posebno druže-
nje, t. i. Čajanko ob dnevu kulture, ter ga tematsko raznoli-
ko obogatili. 

Uvodoma je sekretarka društva Vlasta Moškon, ki je priredi-
tev tudi prevajala v slovenski znakovni jezik, dodala nekaj misli 
o kulturi in pomenu kulture. Zbranim članom in članicam je ob 
tej priložnosti spregovoril še predsednik društva Bogdan Ku-
har. Gostja kulturnega trenutka pa je bila pesnica Marija Hrva-
tin, ki je prav tako članica društva ter je predstavila svojo pesni-
ško zbirko Zapečkarica z obronka. Na violini je zaigrala Maruša 
Rihtar z Drnovega, ki je pri gluhih in naglušnih požela posebno 
pozornost, saj so opazovali njene gibe in si tako zamišljali glas-
beni zven violinskih strun. Njene pesmi je doživeto prebirala pro-
stovoljka v društvu osmošolka Maša Urbanč z Gorice, pa tudi 
članici društva Slavica Polšak in Vlatka Cvelbar sta s svojo in-
terpretacijo pridodali prireditvi poseben čar. Eno izmed pesmi 
pa je prebrala tudi avtorica, ki je ob koncu izrazila zadovoljstvo 
nad povabilom, prisotnim pa zaželela čim več prijetnosti ob mo-
rebitnem pisanju, saj je po njenem mnenju to odlično terapev-
tsko sredstvo za mnoge čute. 
Za nekatere so poskrbeli v nadaljevanju poznega popoldneva, saj 
so priložnostno razstavili čaje iz zelišč, ki so jih skozi leto pobi-
rali na svojem zeliščnem vrtu. Pa ne le razstavili, pripravili so jih 
tudi za pokušino in kviz, kjer so zainteresirani preizkušali svo-
je zeliščarsko znanje. To znanje so si lahko nabrali tudi ob lista-
nju priročnikov iz Valvasorjeve knjižnice Krško, s katero društvo 
za spodbujanje bralne kulture članov sodeluje že dolgo let. K ča-
jem pa se izvrstno podajo tudi piškoti. Le-te so spekle prizadev-
ne članice že v dopoldanskem času in so bili ne le prava paša za 
oči, ampak tudi za okus.  D.�Urbanč

KRŠKO – 7. februarja, dan pred praznikom kulture, je gostilno 
Kunst v Krškem že zajel prvi val prazničnega utripa, ki prihaja v 
februarju. Iz Kostanjevice je namreč prišla delegacija Etnološke-
ga društva Prforcenhaus, ki je obeležilo 160. obletnico Šelmari-
je, najstarejšega pustnega programa na Slovenskem. Razlog zgo-
dnjega prihoda je bila razstava Kostanjeviška šelmarija, ki so jo 
organizirali člani Društva ljubiteljev fotografije Krško Branko 
Benčin, Boris Moškon, Hrvoje Teo Oršanić in Goran Rovan. 
Ob tej priložnosti je s strani društva Prforcenhaus v zahvalo pre-
jela spominski kostanj predsednica DLF Krško Jožica Mikek Ve-
ber, ki se je gostiteljem prireditve zahvalila za topel sprejem in 
pogostitev. Sv. M.

BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice so kulturni praznik 
obeležili z brezplačnim vstopom v muzej in celodnevnim do-
brodelnim koncertom.

Javno vodstvo po muzeju in občasnih razstavah je dopoldne vodi-
la v. d. direktorice Alenka Černelič Krošelj ter ob tem zabeleži-
la zelo dober obisk, na kar so v muzeju lahko upravičeno ponos-
ni. V Viteški dvorani muzeja pa je popoldne potekal celodnevni 
dobrodelni koncert pianista Primoža Urbanča s prijatelji. Na 
koncertu so ob pobudniku koncerta Urbanču dobrodelno zai-
grali nadarjeni glasbeniki iz različnih držav, saj na ta način zbi-
rajo prostovoljne prispevke za pomoč otrokom z rakom in krv-
nimi boleznimi. Koncert je potekal v sodelovanju z Ustanovo za 
pomoč otroku z rakom in krvnimi boleznimi ter v spomin na 
Urbančevega sorodnika Tilna Grebenca, ki je star 20 let umrl za 
levkemijo. Obiskoval je srednjo tehnično šolo v Krškem, živel je 
zdravo, a mu je kruta bolezen prekinila mladost in življenje. Ob 
pobudniku in pianistu Urbanču so dobrodelni koncert darovali 
še: Mihael Mitev (fagot), Simona Đonlić (klavir), Andrej Kopač 
(violina), Katja Meljnikov (čelo), Beata Ilona Barcza (klavir), 
Lovorka Nemeš Dular (klavir), Robert Petrič (rog), Nikolina 
Kovač J. (flavta), Sara Franchini (flavta) in Vladimir Mlinarić 
(klavir). Program je povezovala Doroteja Jazbec.
� N.�J.�S.,�foto:�PMB

Pester in dobrodelni kulturni dan 
v Posavskem muzeju Brežice 

Del�nastopajočih�na�celodnevnem�koncertu

Kostanjeviška šelmarija 
na fotografijah pri Kunstu

Kostanjeviški šelmarji na fotografski razstavi

Čajanka ob dnevu kulture  
v Društvu gluhih in naglušnih

Poseben kulturni dogodek so pripravili v prostorih Društva 
gluhih in naglušnih Posavja.

DOLENJA VAS - Kulturno društvo Žarek Dolenja vas je 12. 
februarja v domačem večnamenskem domu s prireditvijo 
»Vsak drugače pesmi moje sodi« obeležilo kulturni praznik. 
V programu so nastopile sekcije domačega društva, Sonja 
Levičar kot Ana Maksimila Valvasor in literarna gostja iz 
Brežic Antica Marijanac. 

»Kultura je večplastna, zajemimo jo z veliko mero, da razvaja 
naše čute,« je po zapeti slovenski himni, ki so jo pod taktirko 
zborovodkinje Mire Dernač Hajtnik zapele pevke ŽePZ Prepe-
lice, povabila Alenka Preskar ter oder prepustila mlademu in-
terpretu Vitalu Kortniku, ki je s prvo kitico ljudske pesmi Dek-
le, zakaj glavo povešaš? napovedal nastop Ljudskih pevcev Ajda, 
ki jih vodi Irena Stergar. 
S kulturnim dogajanjem se je zlila Ana Maksimila Valvasor, ki so 
jo pred leti oživeli v okviru projekta Oblačilni videz starih Krča-
nov, upodobila pa jo je Sonja Levičar. Literarna sekcija Sanje v 
sestavi Jože Žnidarič, Zdravka Brečko, Berta Logar, Stanisla-
va Vahčič, Tanja Mencin, Jana Cvirn, Zdenka Andolšek, Mar-
ta Valenčak, Anica Kodrič, Vida Dvoršak in Marija Hrvatin je 
nastopila z avtorsko in Prešernovo poezijo. 
Kot osrednja gostja pa je obiskovalce skozi svoje ustvarjanje po-
peljala Antica Marijanac, z njo se je pogovarjala Smilja Radi, 
njena dela pa prebirala Branka Jenžur. Prepelice pa so v pogo-
vornem medčasju razveselile tako obiskovalce kot avtorico, saj 
so ji dolenjevaške pevke še posebej ljube. Nekaj besed je spre-
govorila tudi predsednica društva Mateja Jesenšek, ki je ob tem 
prebrala še Prešernovo sedmo gazelo, iz katere so vzeli naslov 
prireditve. Za priložnostno razstavo o Prešernu pa je knjige pri-
spevala Valvasorjeva knjižnica Krško. 
� M.�Hrvatin,�foto:�Sv.�Mavsar

Dolenjevaško kulturno žarenje

Obiskovalci so bili nad prireditvijo navdušeni. 

»Krmelj je mlado naselje, ki se 
je začelo razvijati po odkritju 
rjavega premoga in z začetki 
izkoriščanja le-tega. Prvi po-
datki o začetkih premogovni-
ka v okolici današnjega rudni-
ka segajo v leto 1809, ko si je 
Ignac Vitus von Panc pridobil 
pravico kopati v okolici Malega 
Cirnika. Kasneje se je razširil 
na področje današnjega Krme-
lja, ki je pred tem nosil ledin-
sko ime Na Moravi in je spadal 
pod Šentjanž. Premogovnik je 
v svojem 152-letnem delova-
nju večkrat zamenjal lastnika,« 
je tekla beseda domačinke Ne-
venke Flajs, ki je nadaljevala, 
da je glavni namen razstave 
ohranjanje spomina na pre-
teklost, na prednike, ki so se 
borili za preživetje v rudni-
kih, opekarni, žebljarni, klav-
nici itd. »To smo mi. In prav 
je, da je ta del naše preteklo-
sti zabeležen, da ga ne bomo 
pozabili in da ga bodo pozna-
li tudi naši zanamci, a zbiranje 

Krmelj nekoč do danes
KRMELJ - Fotografska sekcija DKŠD Svoboda Krmelj je na Prešernov dan pripravila v domači kulturni dvo-
rani odprtje pregledne fotografske razstave z naslovom Krmelj nekoč do danes.

fotografij in zgodb se še zdaleč 
ni končalo, to je šele začetek. 
Lepo vas vabim, da pobrska-
te med starimi fotografijami 
in napišite zgodbe, ki jih nosi-
jo. Ne želimo se omejiti samo 
na zgradbe in razvoj industrije 
v Krmelju, pomembno je tudi 
družabno, kulturno in športno 
življenje ter življenje v okoliš-
kih vaseh, ki danes spadajo v 

KS Krmelj. Pozivam vse prebi-
valce vasi Gabrijele, Stražberk, 
Goveji Dol, Hinjce, Brezje, Križ-
išče kot tudi Ogorelke in Vrhek, 
da pobrskate po starih fotogra-
fijah …« je še povabila Flajso-
va, saj bi v društvu želeli izda-
ti publikacijo o preteklosti KS 
Krmelj. 
 
Pri  pripravi tokratne razstave 

so bile v veliko pomoč razisko-
valne naloge OŠ Krmelj, izdana 
publikacija ob 10-letnici delo-
vanja obrata Metalna v Krme-
lju in pričevanja krajanov. Po-
sebna zahvala je bila ob tem 
izrečena še vodji likovne sekci-
je DKŠD Krmelj Ani Hočevar, 
ki že več kot desetletje skrbi za 
organizacijo likovne kolonije, s 
pomočjo katere se podobe kra-
ja ohranjajo tudi na slikarskem 
platnu.

V spremljevalnem kultur-
nem programu, ki ga je po-
vezovala Ines Colner, so za-
pele članice ženske pevske 
skupine Lokvanj, na citre je za-
igrala Sabina Zaman, pesem 
Krmeljska jama - skrinja spo-
minov Jelke Vrbnjak je odre-
citiral Izidor Močnik, vsem 
zbranim pa je namenil bogate 
misli o kulturi in o razstavlje-
nih fotografskih delih domačin 
Franc Bastardi. 
 S.�R.,�foto:�Nina�Gole

Odprtje fotografske razstave je privabilo lepo število obisko-
valk in obiskovalcev.

RADEČE - V Caffe galeriji Rade-
če je na ogled likovna razstava 
»H2O« likovne sekcije ART Lipa 
iz KUD Budna vas, katere odpr-
tje je bilo 19. januarja. »Z razsta-
vo želimo poudariti pomen vode 
kot najpomembnejšega elemen-
ta v našem življenju. Voda je edi-
ni zemeljski element, ki lahko 
obstaja v treh različnih stanjih: 
tekočem, trdnem in plinastem. 
To zanimivost smo želeli pouda-

riti pri izbiri del za to razstavo, na kateri svoja dela predstavljajo 
Irena Ameršek, Mojca Musar, Marija Oven, Gordana Dobri-
ha, Irena Zgonc, Elena Sigmund, Neža Musar, Emilija Sigmu-
nd in gost Sebastijan Popelar,« je v predstavi povedala men-
torica Elena Sigmund. Popelar je predstavil svoj pogled na vodo 
kot meglo v Mirnski dolini. Razstavo je odprl vsestranski sevniški 
umetnik Rudi Stopar. Kulturni program so pričele Ljudske pev-
ke Solzice z ljudsko pesmijo, nastopili sta še Marija Bajt in Eva 
Keber s svojo poezijo. Aleksandra Sigmund Krajnc je zapela 
dve pesmici, za konec je na harmoniko zaigral še Martin Oblak. 
Razstavljavce, nastopajoče in obiskovalce je v imenu Občine Ra-
deče pozdravila Melita Simončič. M. Sigmund

H2O v radeški galeriji

Stopar ob odprtju razstave
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SEVNICA - 26. januarja se je v sevniški knjižnici odvijalo 4. 
območno srečanje literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev obči-
ne Sevnica pod skupnim naslovom »Škrjanček poje, žvrgo-
li ...«

Ustvarjalke in ustvarjalci, med katerimi so se trije prvič udele-
žili dogodka, so preživeli del popoldneva v literarni delavnici z 
mag. Ano Porento - pedagoginjo, pesnico in pisateljico, soavtori-
co učbenikov in priročnikov za pouk slovenskega jezika v osnov-
ni šoli, ki del svojega časa posveča tudi pripravi literarnih, gleda-
liških in drugih prireditev ter literarnih delavnic.
Ustvarjalni delavnici je sledilo še branje proznih ter pripovednih 
del v večnamenskem prostoru knjižnice, ki ga je z dežniki iz čipke 
polepšala Tanja Košar. Na literarnem večeru, ki so ga s pevskim 
nastopom obogatili člani pevske skupine Encijan, so se predsta-
vili - Jože Žnidarič, Zdravka Brečko, Gabrijela Kolar, Mari-
ja Bajt, Tanja Mencin, Ivana Cvirn, Berta Logar, Rudi Stopar, 
Tanja Košar, Eva Keber, Vida Križnik, Anica Perme, Zdenka 
Andolšek, Karli Kožuh in Irena Ameršek. Po zaključenem na-
stopu sta se sodelujočim zahvalili s podelitvijo priznanj in knji-
žne nagrade vodja sevniške izpostave JSKD RS Katja Pibernik 
in direktorica Knjižnice Sevnica Anito Šiško. Ob tej priložnosti 
je bila izdana tudi brošura z izbranimi teksti literarnih del z lan-
skoletnega območnega srečanja literarnih ustvarjalk in ustvar-
jalcev občine Sevnica.  S. R.

V. d. direktorice muzeja Alen-
ka Černelič Krošelj je uvo-
doma pozdravila nastopajoče 
učence, profesorje in poslu-
šalce, rekoč ob tem, da je sku-
pna naloga vseh, da se pre-
dajo umetnosti, saj se bodo 
predstavili odlični in preda-
ni mladi glasbeniki. Ti s svo-
jim vztrajnim delom in delom 
svojih zavzetih profesorjev 
presegajo šolski obseg, saj se 
pogosto predstavljajo na raz-
ličnih prireditvah, dogodkih in 
tekmovanjih ter tako predsta-
vljajo svoje šole doma in daleč 
izven svojih krajev. V izjemni 
Viteški dvorani, ki je spomenik 
baročne umetnosti in ki vsem 
omogoča neprecenljivo oko-
lje za različna doživetja, imajo 
posebno mesto koncerti, zlas-
ti koncert, ki so ga drugič so-
ustvarjali mladi glasbeniki iz 
Posavja. Letošnjega v muze-
ju povezujejo z dvema njiho-
vima obsežnima razstavama: 
»Imago musicae: glasba na 
baročnih poslikavah« in »Štir-
je elementi: 1 – Voda«, kar je 
Černelič Krošljeva v napove-
dovanju ob posameznih glas-
benih točkah povezala z zgod-
bami poslikav.

Program sta pričela učen-

Koncertirali so najboljši
BREŽICE – V Viteški dvorani Posavskega muzeja je 26. januarja potekal drugi skupni koncert glasbenih šol 
Posavja, na katerem so sodelovali učenci iz glasbenih šol Brežice, Krško in Sevnica. Ob Posavskem muzeju 
so bili soorganizatorji koncerta ravnatelji šol Daniel Ivša, Mitja Režman in Katja Krnc. 

ca posebnega programa GŠ 
Krško Rok Slapšak, mentor  
prof. Drago Gradišek in Ajda 
Brilej, mentorica prof. Bran-
ka Žičkar. Sicer pa so se iz GŠ 
Sevnica predstavili: godalni 
orkester z dirigentko Andre-
jo Zupanc, Manca Božičnik 
(rog), Matija Zeme (ksilofon) 
in Tomaž Šešlar (klarinet); iz 
GŠ Krško: Nuša Zaman Jele-
nič (rog), Tia Štefanič (tro-
benta), Pika Zbašnik (kita-
ra), trio v sestavi Lucija Jakhel 
(violina), Borut Jordan (kla-
vir) in Luka Kuselj (kontra-
bas), Maša Planinc (ksilofon), 
Anamarija Božič (flavta), Ma-

tija Preskar (pozavna) ter pi-
halni trio Tina Živič (oboa), 
Jakob Ban (klarinet) in Eva 
Fritz (fagot); GŠ Brežice so za-
stopali: Jakob Rožman (ksilo-
fon), Maks Sotelšek (evfonij), 
Jan Rogič (trobenta), Rea Do-
ria Bergant (klarinet), Ian 
Šavrič (tamburice), Naia Vid-
mar Orgad (tamburice) in Ja-
nja Ajster (harmonika).

Učence iz GŠ Sevnica so spre-
mljali profesorji in mentorji: 
Franc Lipovšek, Špela Tro-
ha, Jože Bogolin in Zmago 
Tkavc; učence GŠ Krško: Dra-
go Gradišek, Estera Cetin, 

Matjaž Kaučič, Miha Kore-
tič, Luka Dukarič, Sebastjan 
Podlesnik, Mitja Kuselj, An-
dreja Istenič Lipovšek, Luci-
jan Cetin, Franc Arh, Robert 
Pirc in Peter Urek; učence GŠ 
Brežice pa Goran Gorše, Pi-
erina Cavaliere Mršič, Toni 
Škaler, Miran Petelinc, Igor 
Požar, Anamarija Šimičić in 
Uroš Polanec. Vmesna recita-
cija je bilo delo Nine Režman, 
odlični in predani mladi glas-
beniki pa so bili deležni zaslu-
ženih mogočnih aplavzov.

� N.�Jenko�Sunčič,�
 foto: PMB

Nastopajoči�na�skupnem�koncertu�posavskih�glasbenih�šol

Škrjanček je ponovno zapel

Literarne�ustvarjalke�in�ustvarjalci�po�zaključenem�literar-
nem�večeru�s�strokovno�spremljevalko,�vodjo�sevniške�JSKD�
in�direktorico�knjižnice

BREŽICE – Člani Literarne sekcije Jagodni izbor, ki deluje 
pod streho Društva upokojencev (DU) Brežice, so 20. janu-
arja v dvorani brežiškega mladinskega centra uprizorili ko-
medijo Rudija Mlinarja V čakalnici. 

Gledalce, ki so popolnoma napolnili dvorano, je pozdravila pred-
sednica DU Brežice Jožica Sušin z napovedjo, da je komedija prvi 
dogodek v nizu obeležitev 70–letnice brežiškega društva upo-
kojencev, ki je eno najštevilčnejših, ob spremljanju komedije pa 
je zaželela obilo dobre volje in smeha, saj ministrica za zdravje 
sporoča, da smeh še ni prepovedan.
Kar se je tudi uresničilo, ker je čakalnica prostor, kjer se srečujejo 
upokojenci. In ko greš k zdravniku je pomembna medicinska se-
stra; ob teh obiskih ugotavljajo, da so slepi in gluhi, ker venomer 
stojijo pred napačnimi vrati, kar pomeni tudi možnost nenehne-
ga gibanja od vrat do vrat; tako so seznanjeni z dobro državo, ki 
skrbi za upokojence, da ne bi dolgo trpeli. V zdravniški čakalni-
ci »za gor (nebesa) in dol (ruša)«, kjer se upokojenci skoraj re-
dno srečujejo, medtem tudi na »britofu«, se dogaja marsikaj in 
tudi izveš lahko marsikaj: kako porabiti svojo »penzijo«, če niti 
ne kadiš, se ne ličiš in ne piješ, zveš za soseda, ki sprašuje, iz ka-
kšnega mesa se speče svinjska pečenka, dobiš nasvet za dober 
zakon, in ta je, da žena malo manj vidi in mož malo manj sliši …
To je le kaplja v morje iz komedije, ki so jo za radost petkovega 
večera uprizorili: Ana Kalin kot zdravnica, pacienti Elizabeta 
Križanić a la Jadranka Kosor, Ivana Vatovec, Reneja in Anton 
Mihelič, Drago Pirman in Rudi Mlinar – še kot sorežiser ob 
Editi Binkovski Krošl in šepetalka Zinka Žnideršič. 
� N.�J.�S.,�foto:�M.�Tokić�

Brežiški upokojenci »v čakalnici«

Protagonisti�komedije�V�čakalnici

BREŽICE - 8. februarja je lokalni odbor Iniciative za demokra-
tični socializem Brežice v polni brežiški kavarni Rosca v počas-
titev kulturnega praznika organiziral 3. odprti oder revolucio-
narne poezije.
Uvodoma je Goran Šalamon predstavil prva dva ''odprta odra'' 
in povedal, zakaj je kljub trenutnim zaskrbljujočim razmeram v 
svetu in še posebej ob teh razmerah pomembno, da ljudje bere-
mo in pišemo pesmi. Nato so Nina Režman, Janez Bršec, Toni 
Vučajnk, Damir Hruban, Goran Šalamon, Peter Dirnbek, Gre-
gor Pirš in Aljoša Rovan brali svoje pesmi. Anita Pegam in Go-
ran Miljanović sta brala pesmi tokrat odsotnih Marije Bezjak, 
Majde Mencingar, Branka Pintariča, Tomislava Jovanovića – 
Tokca in raperja Nikolovskega. Nina Režman pa je kar na pa-
met odrecitirala pesem žal že nekaj let pokojnega brežiškega 
pesnika Damirja Šambareka. 
Vsi prisotni so prejeli zbornik lanskoletnega 2. odprtega odra 
revolucionarne poezije s pesmimi devetih avtorjev. Esej o bode-
či žici je prispevala Vesna Savić, likovno opremo člani Likovne 
družine Dobova, naslovnico pa Vesna Davidović.
� Vir:�IDS�LO�Brežice,�
 foto: Dejan Bulut

Tretjič revolucionarna poezija 
SEVNICA - Na zadnji ponedeljek v januarju se je v večnamen-
skem prostoru sevniške knjižnice zaključila literarna delav-
nica, ki je že peto sezono zapovrstjo potekala pod naslovom 
»V meni prebiva …«.

Ustvarjalke in ustvarjalci so na treh ponedeljkovih januarskih li-
terarnih srečanjih pod mentorstvom Marije Kalčič Hrvatin od-
krivali bogastvo in raznolikost misli, ki so iz posameznikove not-
ranjosti tenkočutno izvabljale najboljše, kar se skriva v vsakem 
izmed nas. Nastala so krajša prozna in pesniška besedila, s kate-
rimi so se ljubiteljice in ljubitelji lepe slovenske besede predsta-
vili še na zaključni prireditvi. Le-ta je tokrat potekala v obliki im-
proviziranega javnega nastopa, ki se je vsakega nastopajočega 
dotaknil na svoj način. »Bilo je zanimivo, drugačno, nenavadno, 
vredno ponovitve,« je bilo eno izmed mnenj po nastopu, na ka-
terem sta se sedežni in vrstni red nastopajočih spreminjala po 
čistem naključju in po trenutnem vzgibu.  S. R.

Odkrivali bogastvo misli

Udeleženke�in�udeleženci�januarskih�literarnih�delavnic�na�
zaključnem�nastopu

BRESTANICA�-�27.�januarja�je�na�gradu�Rajhenbrug�potekal�
koncert Rajhenburškega okteta pod vodstvom vsem pozna-
nega�Janka�Avsenaka�z�naslovom�“Čez�zelene�trate�–�nepozab-
ne�Avsenikove�melodije”.�Oktet�so�instrumentalno�pospremili�
Stane�Cetin,�Matic�Sotošek,�Jurij�Avsenak�in�Andrej�Sotelšek.�
Oktet�v�tej�zasedbi�deluje�četrto�leto,�vsi�ki�se�niste�uspeli�
pridružiti�množici�na�gradu,�pa�lahko�ponovno�izvedbo�kon-
certa�slišite�že�jutri,�17.�februarja,�v�krški�Dvorani�v�parku.�
Sv. M.www.PosavskiObzornik.si

Sodelujoči�na�večeru�revolucionarne�poezije
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Četrtek, 16. 2.

• ob 15.00 v MT Senovo: Z od-
tisi rok in prstov si ustvari-
mo umetnine

• ob 17.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
brezplačna otroška predsta-
va »Le sosed bo mejak« (pri-
merna za otroke od 3 do 10 
let)

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljična ura pri 
Medvedu Sladkosnedu

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: odprtje likovne raz-
stave »Bližnji pogled« avto-
rice Nives Palmič

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: pravljični večer 
za odrasle

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: Kreiranje in razumevanje 
- tretja v nizu delavnic pro-
grama spoznavanja sebe Pot 
do izvora

Petek, 17. 2.

• ob 15.00 v sejni sobi MC 
Brežice: Debatni klub McB - 
Feminizem

• ob 15.30 v Knjižnici Bistrica 
ob Sotli: pustna ustvarjalni-
ca za najmlajše

• ob 16.30 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: igralna urica

• ob 17.00 v MT Senovo: 
ogled filma

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: športne igre ali kuhar-
ska delavnica

• ob 18.00 v večnamenskem 
prostoru OŠ Raka: prireditev 
ob slovenskem kulturnem 
prazniku, slavnostna govor-
nica: Irena Fürst, kustosinja 
Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije, enota Brestanica

• ob 18.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu Kostanjevi-
ca na Krki: odprtje razsta-
ve »Pust skozi čas - Otroška 
maska« Etnološkega društva 
Prforcenhaus in predstavi-
tev restavriranega prapora 
meščanske garde

• ob 19.00 v Dvorani v parku 
Krško: koncert Rajhenbur-
škega okteta »Čez zelene 
trate - nepozabne Avseniko-
ve melodije«

• ob 20.00 v klubu ali veliki 
dvorani Kulturnega doma 
Krško: koncert zasedbe Va-
sko Atanasovski trio »Me-
lem«, za ARSonica 2017 
abonma in izven

Sobota, 18. 2.

• od 8.00 do 12.00 na tržnici 
na Vidmu: pustni sejem

• ob 9.00 v MT Senovo: sobot-
ni izlet v naravo

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

• od 9.30 do 12.30 v e-učilni-
ci Knjižnice Brežice: delavni-
ca Feng Shui z Danielo Srpčič 
(predhodne prijave)

• od 10.00 do 13.00 v pe-
dagoških prostorih Galerije 
Božidar Jakac Kostanjevica: 
Otroška maska - delavnica 
izdelave pustnih kostumov

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
pustna maska

• ob 18.00 v Domu krajanov 

na Čatežu ob Savi: 20. obmo-
čno srečanje pevcev ljudskih 
pesmi in godcev ljudskih viž 
»Kdor hoče še pet', mora 
skraja začet' 2017«

• ob 19.00 v gostilni Kunst v 
Leskovcu pri Krškem: fran-
coski večer »Uživaški Fran-
cozi živijo dlje kot drugi!«

• ob 19.30 v Klubu Metulj Bi-
strica ob Sotli: občni zbor 
Mladinskega društva Bistri-
ca ob Sotli in koncert dua 
Y&M

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: Biker's winter fest - Sting 
Ray in Sláinte Ol' Friend

• ob 21.30 v MC Krško: kon-
cert skupin Captain Mor-
gan's Revenge in Imset

Ponedeljek, 20. 2.

• od 7.30 do 15.30 v MC Bre-
žice: zimske počitniške ak-
tivnosti (tudi 21. in 22. 2.)

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti 
(vsak dan do 24. 2.)

• ob 11.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: ustvarjalne zimske 
počitnice (še 22. in 24. 2.)

• ob 17.00 v učilnici MC Bre-
žice: Brainobrain za otroke: 
izjemne miselne sposobnos-
ti - uvodno srečanje

Torek, 21. 2.

• ob 11.00 na gradu Raj-
henburg v Brestanici: brez-
plačna počitniška delavni-
ca »Zimska grajska igrarija: 
Moj grajski selfi«, zaželene 
najave

Sreda, 22. 2.

• od 10.00 do 12.00 v Knji-
žnici Sevnica: počitniška 
ustvarjalna delavnica za ot-
roke

• ob 11.00 v Mestnem muze-
ju Krško: »Spomin na šolski 
vrt« - brezplačna počitniška 
delavnica z Matejo Ribarič, 
avtorico razstave Učilnica v 
naravi: šolski vrt včeraj, da-
nes, jutri, zaželene najave

• ob 16.00 v MC Krško: uspo-
sabljanje za delo z otroki

• ob 18.00 izpred bivšega mo-
tela na Čatežu ob Savi: nočni 
pohod na Sveti Vid

• ob 19.30 v veliki dvora-
ni Kulturnega doma Krško: 
gledališka predstava »Nos-
talgična komedija«, za zele-
ni abonma in izven

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopis »Himalajski 

kam v posavju
kraljestvi: Mustang in La-
dak«

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

Četrtek, 23. 2.

• od 9.00 do 13.00 v Posa-
vskem muzeju Brežice: zim-
ska grajska dogodivščina 
2017 (tudi 24. 2.)

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: lutkovna predstava 
»Zmajček Andrejček«

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predstavi-
tev knjige »Bachova cvetna 
zdravila«

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: komedija »Benet-
ke«, za odrasli abonma

• ob 20.00 v avli MC Brežice: 
odprtje fotografske razstave 
»Občuti svobodo vode«

Petek, 24. 2.

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

Sobota, 25. 2.

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

• ob 10.00 v MC Krško: bob-
narska delavnica zahodnoa-
friških ritmov

• ob 14.30 v Domu PORP Ra-
deče: otroška maškarada

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: pustovanje 
za otroke

• ob 20.00 v Dobovi: velika 
pustna veselica z ansam-
blom Calipso

• ob 21.00 v klubu MC Breži-

ce: MC disko pustovanje
• ob 21.30 v MC Krško: rap 

koncert »It was all a dream«
• ob 21.30 v Klubu Metulj Bi-

strica ob Sotli: pustni karne-
val leta

Ponedeljek, 27. 2.

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: Športnik leta 2016 
- podelitev priznanj športni-
kom in športnim delavcem 
občine Sevnica

Torek, 28. 2.

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

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

• ob 16.00 izpred Vrtca 
Mavrica Brežice: pustna po-
vorka in rajanje z žonglersko 
in ognjeno skupino Čupaka-
bra

• od 16.30 dalje v večnamen-
skem domu Dolenja vas: kul-
turna prireditev »Izpod ma-
ske verze tkem« - od 16.30 
do 17.30: karaokanje naj-
mlajših, od 17.30 do 18.30: 
festival pustne poezije, od 
17.00 do 19.00: družabno 
»miškanje«

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pogovorni večer z gosto-
ma Rafkom in Nado Irgolič

• ob 17.00 v Dobovi: otroški 
karneval in zabava z Majo 
Kokolj

Sreda, 1. 3.

• ob 20.00 v klubu MC Breži-
ce: hard rock sreda z Dmi-
trijem

Ali so vas tujci kdaj začudeno spraševali o vašem 
maternem jeziku? Kako to, da sploh imamo svoj je-
zik? Drugim narodom, sploh 'velikim', naša suve-
renost ni samoumevna. In če jim že lahko pojasniš 
ozemeljsko suverenost, jih jezikovna dodobra zbega. 
Kako lahko preživi jezik, ki ga govori, piše, bere, v 
njem sanja, čustvuje in misli tako zelo majhno šte-
vilo ljudi? 

Ko s takim vprašanjem naletijo name, jih zajame 
plaz pripovedi, o tem kako slovenščina stoji ob boku 
približno 6000 svetovnim jezikom. Da se je razvila 
iz praslovanščine, da naša prva tiskana knjiga ni 
od včeraj, temveč sega že v leto 1550. Da je naš jezik 
obogaten z dvojino in veliko prožnostjo, saj imamo 
kar šest sklonov. Da se slovenščine učijo na več kot 
50 fakultetah po svetu. Da je jezik tudi narečno bar-
vit, saj imamo na tem lepem koščku zemlje 48 nare-
čij … Navadno ostrmijo, potem pa prostor napolnijo 
z nizom medmetov iskrenega navdušenja. 

Če ste to že doživeli, dobro veste, kako človeka, ne-
hote, a silovito, ob tem preplavi ponos. Takrat na 
površje privre zavedanje, da je jezik naš zaklad. Zi-
belka našega kolektivnega spomina, identitete, kul-
ture. Kako ne bi bil ta jezik za nas za vselej poseben, 
če smo se že kot otroci ravno s temi 29 glasovi slo-
venščine stapljali v družbo? Nekaj let kasneje pa s 
25 črkami slovenske abecede slikovito opisovali oko-
lico? Potem namreč, ko smo bili do približno enega 
leta starosti sposobni izustiti vse glasove katerega-
koli svetovnega jezika, smo postopno, skozi pozorno 
poslušanje, oponašanje odraslih, svoj svet oblikova-
li ravno s pomočjo slovenščine. 

Danes je znanstveno preučevanje skrivnostnega 
procesa učenja jezika v izrednem zamahu. Nevro
znanosti vsakodnevno kukajo v možgane in potr-
jujejo, da je jezik osrednje okno v naš notranji in 
zunanji svet. Zanimivo je, da se pogosto tudi pripa-
dniki 'velikih' narodov tega zelo zavedajo. Tekom 
študija sem spoznala francosko družino, ki svoje šti-
ri otroke vzgaja v Sloveniji. Starša, oba Francoza, 
sta otroke od prvega dne selitve odločno spodbujala, 
da se naučijo slovenščine. „To vidiva kot življenjsko 
prednost zanje. Po eni strani postanejo del tukajšnje 
družbe, po drugi pa je učenje tega jezika odličen tre-
ning za njihove možgane,“ sta mi zaupala. Kako sta 
bila daljnovidna! Po nekaj letih učenja se skoraj ni 
opazilo, da je slovenščina otrokom tuj jezik.

Vsak materni jezik je dragocenost, vredna globoke-
ga spoštovanja. Hkrati pa je, kot sta videla Franco-
za, sredstvo integracije v družbo. Kako nam gre na 
tem področju? Imajo prvi, s katerimi se otroci tuje-
jezičnih staršev srečajo, vzgojitelji v vrtcu in učitelji 
osnovnih šol, res dovolj znanj, spodbude, konkretne 
podpore in učinkovitih orodij, da otrokom pomaga-
jo do sporazumevanja v slovenščini? Resda je naša 
država majhna, a očitno je bila izbrani kraj biva-
nja za tujejezične družine, s tem pa naj bi bila tudi 
slovenščina jezik sporazumevanja v družbi, kajne? 
Multikulturnost je lahko velika prednost nekega 
okolja, a ob tem mora biti v zavesti ljudi tudi pomen 
povezovanja v družbo, pomen sodelovanja za skup-
no prihodnost. Zato me zaskrbi, ko na posavskih 
igriščih vedno pogosteje opazim najmanj dve skupi-
ni otrok, ki sploh ne komunicirata med seboj! Jezik 
je naenkrat postal ovira, neprepusten ovoj ločenih 
skupin. Ne spregovorijo niti besede, besedice, čeprav 
naj bi bili ravno otroci najbolj odprt del družbe. 

Ob kulturnem prazniku vprašanja kar vrvijo, a naj 
izberem le osnovna. Najprej, ali sami dovolj cenimo 
to, da imamo svoj jezik in ali znamo prenesti ljube-
zen do jezika našim najmlajšim? In drugo, ali ima-
mo načine, kako pomen učenja slovenščine v našem 
okolju in dobrobiti letega prenesti tudi tujejezičnim 
staršem?

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar

Samoumevnosti 
jezika

SLG Celje

NOSTALGIČNA KOMEDIJA
komedija

za ZELENI abonma in izven

sreda, 22. 2., ob 19.30 uri
T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si

www.PosavskiObzornik.si

SENOVO – V okviru praznika KS Senovo so se pohodniki 8. fe-
bruarja odpravili na tradicionalni pohod po poteh XIV. divizije 
na Bohor v spomin na  noč iz 9. na 10. februar 1944, ko je XIV. 
divizija napadla nemško postojanko in uničila naprave v tamkaj-
šnjem reštanjskem premogovniku. Zbrali so se pri spomeniku 

NOB pri Zdravstvenem domu 
Senovo, kjer sta jih nagovori-
la Anton Petrovič, podpredse-
dnik KS Senovo in predsednik 
Turističnega društva Senovo, 
in Ernest Breznikar, pred-
sednik Krajevne organizaci-
je zveze borcev za vrednote 
NOB Senovo. Pohodniki so se 
nato z Jablanc podali na pot do 
koče na Bohorju, s postankom 
pri partizanski bolnici, kjer so 
jih pričakali člani neformalne-
ga društva Bohorniki. Le-ti so 
že četrto leto zapored preno-
čili v partizanski bolnici, zjut-
raj pa pohodnike pričakali z 
okrep čilom. B.�Colarič

Po poteh XlV. divizije na Bohor

Pohodniki pri partizanski bolnici
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ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1.A SRL
Rezultati – Dobova : Dol 22:21, 
Ormož : Dobova 17:19
Lestvica – 1. Ribnica 34, 5. Do-
bova 23

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Radeče : Šmartno 
30:33, Sevnica : Rudar 25:37, 
Krško : Brežice 35:35, Brežice 
: Sevnica 40:25, Slovan : Rade-
če 30:21, Krim-Olimpija : Kr-
ško 33:33
Lestvica – 1. Šmartno 24, 6. 
Brežice 20, 7. Krško 19, 8. Ra-
deče 16

KADETINJE
Rezultat – Velenje : Krško 
21:38
Lestvica – 1. Žalec 26, 5. Kr-
ško 14

KADETI
Rezultat - Krško : Ribnica 30:25
Lestvica - 1. Gorenje Velenje 8, 
3. Krško 4

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultati – Sevnica : Puntar 
5:1, Benedikt : Sevnica 3:3
Lestvica - 1. Maribor 43, 5. Sev-
nica 23

U19 - VZHOD
Rezultat – Kebelj : Sevnica 4:0
Lestvica – 1. Kebelj 28, 7. Sev-
nica 14

KOŠARKA

ČLANI 4. SKL - VZHOD
Rezultati – Vransko : Brežice 
71:60, Brežice : Šmarje 68:58
Lestvica - 1. Vrani Vransko 21, 
5. Brežice 17

MLADINCI 1.B SKL – SK. BV
Rezultati – Laško : Krško 
86:48, Šoštanj : Krško 89:55

Lestvica – 1. Zlatorog Laško 20, 
7. Posavje Krško 13

KADETI 1. SKL – SK. B2Z
Rezultati - Brežice : Koper B 
66:47, Krško : Koper 20:0 b.b.
Lestvica - 1. HPG Brežice 13, 2. 
Posavje Krško 11

ODBOJKA

ČLANICE 3. DOL - ZAHOD
Rezultati – Krško : Triglav 0:3, 
Piran : Brestanica 3:1, Krško : 
Bled Jesenice 3:0, Brestanica : 
Logatec 2:3
Lestvica - 1. Piran 42, 4. Kos-
tak-Elmont Brestanica 31, 8. 
POK Krško 17

ČLANI 3. DOL - ZAHOD
Rezultati – Kostanjevica : Bre-
zovica II 3:0, Kostanjevica : 
Lubnik 0:3
Lestvica – 1. Kočevje 38, 10. 
Kostanjevica 12

KADETINJE A LIGA – ZAH. A
Rezultati – Triglav : Krško 0:2, 
Krško : Calcit Kamnik 2:1, Kr-
ško : Grosuplje 0:2, Calcit Ka-
mnik : Krško 2:1
Lestvica – 1. Mladi Jesenice 6, 
4. POK Krško 4
 
KADETINJE B LIGA – SK. A
Rezultati – Kostanjevica : Bre-
stanica 0:2, Brestanica : Novo 
mesto levinje 2:1, Olimp : 
Kostanjevica 2:0, Novo mesto 
: Brestanica 1:2, Brestanica : 
Novo mesto levinje 2:1
Lestvica – 1. Kostak Elmont 
Brestanica 10, 6. Kostanjevi-
ca 0

KADETI B LIGA – SKUPINA C
Rezultati – Triglav II : Kosta-
njevica 0:2, Kostanjevica : Ži-
rovnica 2:0, Triglav II : Kosta-
njevica 0:2, Kostanjevica : 
Lubnik 2:1
Lestvica – 1. Kostanjevica na 
Krki 10

BREŽICE - Badminton klub Pišece je zadnjo januarsko soboto or-
ganiziral 5. turnir bratstva in enotnosti, ki je letos prvič štel tudi 
za novoustanovljeno ADA badminton ligo. Turnir je potekal na 
dveh prizoriščih, v športni dvorani Brežice in športni dvorani Gi-
mnazije Brežice, v katerih je kar 205 tekmovalk in tekmovalcev 
skupno odigralo 436 tekem. Igralci badmintona so prihajali iz 

54 klubov iz Srbije, 
Hrvaške, BiH, Dan-
ske in seveda Slove-
nije. Največ medalj 
je odšlo na Hrvaško, 
druga najuspešnejša 
država je bila Srbija, 
tretji pa BiH in Slo-
venija. Od posavskih 
tekmovalcev sta na 
odru za zmagovalce 
stala le Luka Stje-
lja in Nuša Pavlo-
vič (BK Brežice) za 

osvojeno tretje mesto v kategoriji mešanih parov B. Od pišeških 
igralcev je v tekmi za tretje mesto Domen Rožman moral priz-
nati premoč nasprotniku in je tako osvojil četrto mesto. Največ-
ji adut Toni Hotko tokrat ni končal med prvimi tremi tako med 
posamezniki kot med dvojicami. Poznala se je utrujenost doma-
čih tekmovalcev, ki so morali tri dni pred turnirjem neprestano 
pomagati pri organizaciji. Tadej Škof je kot predsednik BK Piše-
ce poudaril, da so z organizacijo in večerno prireditvijo s pode-
litvijo medalj najboljšim zelo zadovoljni ter se že veselijo 6. tur-
nirja v letu 2018. Kot direktor ADA lige pa je dejal, da je to dokaz 
dobrega dela vodstva lige, saj je številka klubov in tekmovalcev 
že prerasla vsa pričakovanja.  R. R./vir: BK Pišece

Udeležba nad pričakovanji

Toni�Hotko�(v�črni�majici)�med�igro

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Na strelišču v Leskovcu pri Krškem 
je 26. in 27. januarja potekalo področno tekmovanje v stre-
ljanju s serijsko zračno puško in standard zračno puško ter 
pištolo za srednje šole in področno prvenstvo osnovnih šol 
v streljanju s serijsko zračno puško ekipno in posamezno za 
starejše učence in učenke, ml. pionirje in pionirke in ciciba-
ne ter cicibanke. Vodja tekmovanja je bil Jože Arh.

Na področnem tekmovanju srednješolcev in srednješolk je na-
stopilo 32 tekmovalcev. V kategoriji standard puška je med dijaki 
prvo mesto zasedel Miha Marinič iz ŠC NM el. in teh. gim., dru-
go mesto pa Aleš Planinc iz ŠC Krško–Sevnica. Pri dijakinjah je 
bila prva Klara Smrekar iz ŠC NM zdrav., druga pa Zala Logar 
iz ŠC Krško–Sevnica. Ekipno so bili v tej kategoriji najboljši dija-
ki ŠC Krško – Sevnica Urban Mekše, Timotej Možgan in Aljaž 
Kerin. V kategoriji pištola je bil prvi Anže Gmajnič iz GRM NM, 
drugi pa Gregor Kumar iz ŠC Krško–Sevnica. Pri dijakinjah je 
bila prva Urška Gmajnič iz NM zdrav., druga pa Teja Erban iz 
ETrŠ Brežice. Ekipno so prvo mesto zasedli dijaki ŠC Krško – Sev-
nica Gregor Kumar, Aleš Janc in Tim Prijatelj.
Na področnem tekmovanju osnovnošolcev je nastopilo 49 tek-
movalcev. V kategoriji pionirji/pionirke je bil prvi Benjamin Arh 
Gramec iz OŠ Leskovec pri Krškem, prva od deklet pa Klavdija 
Kerin z iste šole. Ekipno je zmaga pripadla OŠ Leskovec pri Kr-
škem oz. Benjaminu Arhu Gramcu, Klavdiji Kerin in Kevinu Jur-
koviču. V kategoriji mlajši pionirji/pionirke sta bila prva Mitja 
Božič in Albina Marinčič, oba iz OŠ Leskovec pri Krškem, ki je 
zmagala tudi ekipno v postavi Mitja Božič, Matic Kerin in Albi-
na Marinčič. V kategoriji cicibani/cicibanke je bil prvi Žan Arh 
Gramec iz OŠ Leskovec pri Krškem med dečki ter Lana Kuha-
rič iz OŠ Brežice med deklicami, ekipna zmaga pa je zmagala OŠ 
Leskovec pri Krškem, za katero so streljali Žan Arh Gramec, Sašo 
Pavlin in Emiro Jurkovič.  M. H.

Področno strelsko tekmovanje šol

Ekipno�1.�mesto�med�dijaki,�z�leve:�Aljaž�Kerin,�Aleš�Planinc,�
Timotej�Možgan�(foto:�M.�Planinc)

Tekmovanja v Mariboru se je 
udeležilo okoli 400 sloven-
skih judoistk in judoistov. Po-
leg Amarja in Jasmine so se 
ga iz krškega kluba udeležili 
še Žiga Prah, ki je v kategoriji 
starejših dečkov s tremi zma-
gami in enim porazom stopil 
na tretjo stopničko, Anže Ki-
tek, Ambrož Plevanč in Moj-
ca Moškon.

»Večkrat sem že poudarjal 
predanost treningu in zrelost 
15-letnega Amarja. Uspešno je 
šel skozi programe male šole in 
šole juda ter se kot prvi pred-
stavnik Judo kluba Krško od-
ločil za pot tekmovalca. Avgu-
sta 2016 sva zastavila cilje za 

Prvi naslov in kadetska medalja
KRŠKO - V Judo klubu Krško si bodo leto 2017 zapomnili po prvi medalji v kadetski starostni kategoriji, ki 
jo je po treh zaporednih uvrstitvah tik za stopničkami osvojil Amar Džaferović, in prvem naslovu državne 
prvakinje, ki ga je v kategoriji starejših deklic osvojila Jasmina Hotič.

štiriletni cikel prehoda med 
profesionalne judoiste. V tem 
obdobju se bo pokazalo, ali je 
želja po doseganju tekmoval-
nih rezultatov dovolj močna, 
da se poženemo proti svetov-
nemu vrhu. Ker se je Amar v 
zadnjih šestih mesecih pov-
sem približal konkurenci, je za-
gotovo na dobri poti, da nekoč 
postane tudi državni prvak. Na 
tokratnem državnem prven-
stvu je prikazal presenetljivo 
dobre borbe. Čeprav so njegovi 
treningi v zadnjem času osre-
dotočeni na čim boljšo telesno 
pripravljenost, zaradi česar se 
manj posvečamo tehnično-tak-
tičnemu delu borbe, je dosegel 
odličen rezultat,« je o Džafero-
viću, ki opravi po deset trenin-
gov na teden, po prvenstvu de-
jal njegov trener Ivan Širola.

»Jasmina Hotič iz leta v leto na-
preduje tudi v tekmovalnem 
pogledu. Njeni začetki so zelo 
podobni Amarjevim. Kljub šte-
vilnim porazom v prvih tek-
movanjih je s predanim de-
lom in predvsem veliko željo 
in voljo dosegla vrh med slo-
venskimi dekleti v svoji staro-

stni kategoriji. Njen rezultat je 
poseben tudi za naš klub, saj je 
prva državna prvakinja, ki smo 
jo vzgojili. Najprej je začela tre-
nirati v judo krožku na bresta-
niški osnovni šoli. Ob prehodu 
v šolo juda je z vrstniki iz dru-
gih osnovnih šol še bolj vzljubi-
la judo,« pa pravi Širola o prvi 
državni prvakinji iz krškega 
kluba. Pohvalil je tudi Praha, 
ki je po začetnem porazu pro-
ti državnemu prvaku z vsako 
borbo prikazal boljše nasto-
pe, borbo za kolajno pa dobil z 

ipponom po slabih desetih se-
kundah.

Vsi krški judoisti so letos pres-
topili v višjo starostno katego-
rijo, zato so v klubu s tremi ko-
lajnami in naslovom državne 
prvakinje presegli vsa priča-
kovanja in se veselijo prihod-
njih izzivov z nadobudnimi 
tekmovalci, ki se bodo čez ne-
kaj let pridružili Amarju v lovu 
na uvrstitev v državno repre-
zentanco.
� P.�Pavlovič/vir:�JK�Krško

Amar�Džaferović

Starejše�deklice�in�dečki,�z�leve:�Jasmina�Hotič,�Žiga�Prah,�Am-
brož�Plevanč�in�Mojca�Moškon

KRŠKO – 5. februarja se je v soorganizaciji Občine Krško, Mladin-
skega centra Krško in Rokometnega kluba Krško na Trgu Mati-
je Gubca zbralo večje število ljubiteljev športa, ki so navdušeno 
sprejeli tri člane bronaste rokometne reprezentance s svetovne-
ga prvenstva v Franciji Uroša Šerbca, Sandija Markla in Urha 
Kastelica. Vsi trije so bili v neki točki svoje rokometne karie-
re tudi člani domačega kluba iz Krškega. Zbranemu občinstvu 
so spregovorili in iz prve roke ponudili nekaj vtisov iz minulega 
prvenstva, kjer so v zadnjih desetih minutah premagali Hrvaško 
in domov prinesli bronasto kolajno. Program so obogatili Pihal-
ni orkester Krško, krške mažoretke in vokalna skupina POPsi. 
Vrhunec je bil razrez velike torte, ki jo je bilo dovolj za prav vse 
obiskovalce na trgu, zasluga zanjo pa gre  Darji Bukovec, ki ima 
slaščičarno na gradu Rajhenbrug v Brestanici. Vzdušje je bilo od-
lično, prav tako pa tudi sončno vreme, ki je še enkrat več obsi-
jalo rokometne šampione in navdušence rokometa v Krškem.
 Sv. M.

Bronasti šampioni v Krškem

Šerbec,�Kastelic�in�Markl�ob�razrezu�torte

CELJE, LESKOVEC PRI KRŠKEM - 12. februarja je v Celju poteka-
lo državno prvenstvo JKA zveze Slovenije v karateju. Na tekmo-
vanju se je pomerilo 210 tekmovalcev in tekmovalk iz desetih 
klubov. Člani Kluba borilnih veščin Dren iz Leskovca so domov 
prinesli štiri naslove državnih prvakov v katah: Nina Kerin (st. 
deklice), Gal  Klenovšek (kadeti B), Luka Račič (kadeti) in eki-
pno v zasedbi Nina Kerin, Klara Tekavec in Maja Lekše. Uspeh 
so s srebrom v katah dopolnili: Gašper Ružič (st. dečki B), Klara 
Tekavec (kadetinja B) in Žan Škofljanec (mladinci) ter ekipno v 
zasedbi Žan Škofljanec, Luka Račič in Senad Draganovič. Bro-
nasti so bili Maja Lekše (kadetinja B) in ekipno Nejc Praprot-
nik, Gal Klenovšek in Jakob Račič. V kumiteju pri mladincih pa 
si je Žan Škofljanec priboril še srebro. �A.�K.

Štirje naslovi za KBV Dren 
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Program za Februar
Sobota, 18. 2. 2017, ob 21.30
KONCERT: CAPTAIN MORGANS REVENGE IN IMSET
Vstopnina: 3€

Ponedeljek - petek, 20. 2. – 24. 2. 2017, od 8.00 do 16.00
POČITNIŠKE AKTIVNOSTI
Prijave na: info@mc-krsko.si

Sreda, 22. 2. 2017, ob 16.00
BREZPLAČNO 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://ww-
w.mc-krsko.si/it-was-all-a-dream/

Četrtek, 2. 3. 2017, ob 18.00
POT DO SREČE OBSTAJA:
˝UPRAVLJANJE S ČUSTVI V ODNOSIH˝
Brezplačno predavanje v Kulturnem domu Krško
Organizatorji: LAS Krško, MC Krško in KD Krško

Počitniške aktivnosti
 

Šolarje od 1. do 6. razreda vabimo na zimske 
počitniške aktivnosti, ki bodo potekale od 
ponedeljka, 20. 2. 2017, do petka,  24. 2. 2017.  
Program bodo izvajali zaposleni v MC Krško ter 
tuji in domači prostovoljci. Dneve bomo preživl-
jali aktivno – igre na prostem, ustvarjalne, 
fotografske ter glasbene delavnice, druženje z 
udeleženci mladinske izmenjave. Prav tako pa 
bo poskrbljeno za zajtrk, kosilo in popoldanski 
prigrizek. Plačilo za petdnevni program znaša 
40 €, za posamezni dan pa 10 €.

KRŠKO - Nadaljevanje sezone v prvi slovenski nogometni ligi je 
tik pred vrati, saj se bodo prve tekme spomladanskega dela od-
vile že naslednji vikend. Nogometaši Krškega bodo v nedeljo, 26. 
februarja, ob 15.00 doma gostili ekipo Gorice. V primerjavi z je-
senskim delom se bo četa trenerja Tomaža Petroviča v najver-
jetnejši boj za obstanek podala z nekoliko spremenjeno zased-
bo, saj je kar nekaj (domačih) nogometašev, ki so bili povečini 
med nosilci igre, moralo oditi iz kluba. Tako so NK Krško tik pred 
božičem zapustili Žiga Jurečič, Tim Čeh, Jure Špiler, Miha Dr-
novšek in David Bučar, Dejan Vokić in Ranko Moravac sta se 
vrnila v matični Maribor, Rok Baskera pa k Olimpiji, že pred ča-
som so se Krčani razšli tudi z Royjem Rudonjo. Novinci v krškem 
dresu so: Ganec Nunoo Ebenezer, ki je pogodbo podpisal že je-
seni, Srb Uroš Jovanović, ki s posavsko zasedbo vadi že vse od 
lanskega poletja, Hrvat Nikola Gatarić, ki je kot najboljši strelec 
kluba prišel iz Brežic, ter Hrvata Tonći Mujan iz splitskega Haj-
duka in Roko Nakić iz druge ekipe Rijeke. Krčani so se dogovo-
rili tudi s srbskim nogometašem Nikolo Jankovićem, a bo spo-
mladi kot posojeni igralec Krškega igral za češki Jablonec. Med 
zimskim premorom so se članski ekipi dokončno priključili tudi 
mladi David Kovačič, Jan Gorenc, Ester Sokler in Anže Kode-
lič. Nogometaši Krškega so v pripravljalnem obdobju v Krškem 
in Umagu odigrali kar nekaj tekem, in sicer so premagali klube 
Mladost Lućani, Ferencvaroš in Dob, remizirali z Olimpijo in mi-
nimalno izgubili z italijanskim prvoligašem Udinesejem.  R. R.

V pomlad s spremenjeno ekipo

Njen ustanovitelj in prvi trener 
je bil Tomaž Jelenc iz Rimskih 
Toplic. V letu 1995 se je sek-
cija osamosvojila, zastavili so 
Karate klub Sevnica in s teme-
ljitim strokovnim pristopom 
k športnemu karateju nadalj-
nji uspehi niso bili slučajni. Na 
novo porajajoče se borilne ve-
ščine so narekovale modernej-
ši pristop k organizaciji dela v 
klubu. Jurij Orač, Marko Sto-
par in Denis Orač, mojstri 
shotokan karateja, so sprva že-
leli delovanje usmeriti v olim-
pijsko disciplino taekwondo. 
Ob pomanjkanju zanimanja 
zanjo je ob tradicionalnem ka-
rateju rasel interes za vadbo 
rokoborbe, kickboxinga, bo-
ksa in MMA (mešanih boril-
nih veščin). V letu 2007 so us-
tanovili klub, ki je prerasel v 
Klub borilnih veščin Sevnica 
in združuje vse omenjene bo-
rilne veščine.  

Preteklo leto so v klubu uspe-
he zaznamovali še z visokim 
jubilejem ob 40-letnici sevni-
škega karateja in za izjemne 
športne dosežke s strani Ob-
čine Sevnica prejeli visoko ob-
činsko priznanje - zlato plake-
to. Izjemna je statistika medalj, 
ki jo vodijo v klubu. Števi-

Klub borilnih veščin Sevnica

Lani so osvojili skoraj 100 medalj
SEVNICA – Kraj ob sotočju Mirne in Save je bil v preteklosti pomemben del soustvarjanja posavske in slo-
venske zgodovine v plemeniti borilni veščini karateja. Pisalo se je leto 1976, ko je pod okriljem sevniškega 
TVD Partizan pričela z delovanjem tudi karate sekcija.  

lo osvojenih medalj na vseh 
vrstah domačih in mednaro-
dnih tekmovanj se hitro bliža 
številki 2000, osvajalo pa jih je 
kar 185 tekmovalcev v različ-
nih vrstah borilnih veščin s po-
udarkom na karateju. Iz zgo-
dovine kluba omenimo zgolj 
tiste tekmovalce, ki so osvojili 
več kot 150 medalj: Marko Sto-
par, Denis Orač, Aljoša Orač in 
Rok Črepinšek.   

Leto 2016 jim je prineslo kar 
21 tekmovanj doma in v tuji-
ni na različnih nivojih. Na šol-

skih in regijskih tekmovanjih, 
pokalnih tekmah, državnih pr-
venstvih in mednarodnih tur-
nirjih vse do evropskega po-
kala so osvojili 98 medalj, od 
tega kar 33 zlatih. Na držav-
nem prvenstvu v tradicional-
nem in športnem karateju so 
osvojili devet, v kickboxingu 
pa štiri naslove državnih pr-
vakov. Zelo uspešni so bili tudi 
na mednarodni sceni, kjer so 
osvojili dve srebrni medalji 
na evropskem pokalu v kic-
kboxingu. Na mednarodnih 
(MT) in Grand Prix (GP) tur-

nirjih so osvojili po tri zlate 
medalje, skupno 27.

Trenutno imajo v klubu osem 
licenciranih vaditeljev, in-
štruktorjev in trenerjev kick-
boxinga in karateja, ki ob tek-
movalnih sekcijah delujejo še 
na področju športne rekreaci-
je za odrasle. Trenerskemu ka-
dru je omogočeno strokovno 
izobraževanje in izpopolnje-
vanje na seminarjih za športni 
panogi karate in kickboxing. 

 Luka Šebek

Članstvo�Kluba�borilnih�veščin�Sevnica
LAŠKO, KRŠKO - 4. februarja je Plesni klub Lukec v Športni dvora-
ni "Tri Lilije" v Laškem izvedel že 3. Master dance festival - Lukec 
open, na katerem se je predstavilo prek 550 plesalcev modernih 
tekmovalnih plesov iz 32 različnih plesnih klubov in šol iz Slo-
venije, Hrvaške, Srbije, Nizozemske in Italije. Festivala se je ude-
ležilo tudi 40 plesalcev iz Plesnega kluba Lukec. Elitno srebrno 
priznanje sta prejeli Madness mala skupina (Eva Krošelj, Zoija 
Hana Kozole, Ana Jurman, Korina Vintar, Koni Kerin, Maru-
ša Grmšek in Kiara Kerin) in formacija So what (Mirjana Iva-
nušić, Mateja Kuntarič, Miloš Ružič, Ksenija Vintar, Claudia 
de Costa, Brigita Andlovic, Romana Krstić, Mojca Tabor, Alen-
ka Merhar, Karin Drenik, Urška Udovč, Martina Grmšek, Ire-
na Vrhovšek in Luka Vodlan). Na Master dance gala večeru je 
zmaga pripadla plesalcem iz Studia DaRebels z Nizozemske, med 
Lukčevimi skupinami je najboljšo uvrstitev dosegla mala skupi-
na Madness, ki je bila 10.  Vir: PK Lukec Krško

Lukčev festival v Laškem
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na muhi ...
Upokojena� uči-
teljica in nekda-
nja dolgoletna 
ravnateljica OŠ 
Krmelj ter pred-
sednica tamkaj-
šnjega društva 
DKŠD Svoboda 
Berta Logar se 
vedno znova ra-
da�vrača�v�Sevni-
co,�v�svoj�domači�

kraj,�na�katerega�jo�veže�nešteto�spominov.�Na�enem�izmed�
dogodkov�v�sevniški�knjižnici�se�je�razveselila�Lidije�Božič,�
načelnice�krške�upravne�enote,�ki�prav�tako�prihaja�iz�kra-
ja,�v�katerem�je�odraščala�nova�prva�dama�ZDA.�Obe�sta�se�
zapletli�v�prisrčen�klepet,�ki�se�je�končal�s�prešernim�nasme-
hom. (S. R.) 

Ko�ugasnejo�odrske�luči,�se�že�
po� tradiciji� razživi� družabni�
del,�kjer�beseda�teče�o�minuli�
prireditvi pa tudi o novih na-
črtih.�Nastopajoči�se�pomeša-
jo med obiskovalce in obratno. 
Še�posebej�prijetno�zna�biti,�če�
se�snidejo�po�dolgem�času,�ka-
kor se je to zgodilo nekdanje-
mu ravnatelju Glasbene šole 
Krško�Dragu� Gradišku,� sicer�
domačinu,� ki� aktivno� uživa�
zasluženi�pokoj,�in�vodji�JSKD�
Območne�izpostave�Krško�So-
nji�Levičar,�ki�pa�je�na�priredi-
tvi ob kulturnem prazniku v Dolenji vasi pri Krškem upodobi-
la�lik�Valvasorjeve�žene�Ane�Maksimile.�Kulturna�ustvarjalca�
sta�se�doživeto�pomenkovala�tudi�o�novih�projektih,�ki�so�ba-
je�že�v�nastajanju.�(M.�H.)

Mnogi�Kostanjevičani�so�šele�ob�letošnjem�kulturnem�prazni-
ku�izvedeli,�da�iz�njihovega�kraja�izhaja�tudi�pisateljica�Mira-
na�Likar�Bajželj�(desno),�s�katero�se�je�v�galerijski�knjižnici�
iskrivo�pogovarjal�še�en�kostanjeviški�rojak,�igralec�Branko�
Jordan. Marsikdo bo z veseljem posegel po njenem prvem ro-
manu�Babuškin�kovček,�ki�bo�menda�razkril�nekatere�zamol-
čane�kostanjeviške�zgodbe.�Zagotovo�tudi�njena�pisateljska�
kolegica�Stanka�Hrastelj�(levo),�ki�je�za�svoj�romaneskni�prve-
nec�Igranje�pred�leti�prejela�nagrado�'modra�ptica'.�V�pogo-
voru�se�jima�je�pridružil�še�Miranin�bratranec,�Kostanjevičan�
Blaž�Zagorc.�(P.�P.)�

Takole�so�člani�leskovškega�kulturnega�društva,�katerim�se�
je�pridružil�tudi�predsednik�KS�Jože�Olovec�(desno),�po�pode-
litvi�ponosno�obkrožili�letošnjega�krškega�srebrnega�Prešer-
novega�nagrajenca�Janeza�Kerina�(na�sredini),�dolgoletnega�
predsednika�16�let�delujočega�društva,�ki�šteje�okoli�100�čla-
nov.�Lani�so�člani�petih�sekcij�društva,�ki�je�še�vedno�"brez-
domec",�saj�je�eno�redkih�oziroma�v�občini�Krško�edino�ta-
ko�številčno�in�aktivno�društvo,�ki�še�vedno�deluje�brez�svojih�
prostorov,�sodelovali�kar�na�33�prireditvah,�od�tega�so�jih�11�
pripravili�za�svoje�krajane�v�domačem�kraju.�Janez�Kerin�ne�
le�da�vodi�društvo,�temveč�v�njem�brez�obotavljanja�poprime�
za�vsako�delo,�od�prevažanja�kulis�in�opreme�do�nastopanja�
v igrah. Poleg Kerina se je med letošnje srebrne Prešernove 
nagrajence�zapisala�tudi�Mirjana�Marinčič,�prav�tako�vezni�
in�nepogrešljiv�člen�leskovškega�društva.�(B.�M.)

Ustvarjalci so dobrih 20 mi-
nut dolg dokumentarec sesta-
vili s pomočjo starih slikov-
nih in avdio-video gradiv. »Ko 
so me povabili k sodelovanju, 
sem se ’zakopal’ v arhiv pokoj-
nega očeta in našel mnogo za-
nimivih posnetkov,« je dejal 
Tomaž Pavkovič, Anka Lisec 
pa je na decembrski predpre-
mieri dokumentarnega filma v 
Knjižnici Sevnica povzela vse-
bino in pojasnila razloge na-
stanka filmske zgodbe, ki je 
posvečena tudi spominu na 
pokojna člana ter sevniškega 
snemalca Francija Pavkoviča.

»Skupina ljudskih pevcev Fan-
tje s Preske, ki so jo sestavlja-
li bratje Matija, Franc, Anton 
in pokojni Alojz Lisec, Sta-
ne Krnc in pokojni Jože Se-
ver, prihaja iz hribovite gru-
časte vasice Preska v občini 
Sevnica, ki leži v skrajnem se-
vernem delu Krškega gričev-
ja. Pesem je može družila že 
od otroških let, saj se je veliko 
prepevalo tako v družini kot 
na vasi. Ljudska pesem je bila 
namreč sopotnica vsakdanji-
ka in praznika – spremljala je 
mnoga kmečka opravila, dol-
ge zimske večere, praznova-
nja, stare ljudske običaje,« je 
predstavila člane in veselje do 
petja domačinka Anka Lisec in 

nadaljevala, da so se na Preski 
začeli zavedati, da je večglasno 
fantovsko petje ’s petjem čez’ 
(s stopničastim vstopanjem 
in nižanjem ob novih kiticah), 
ki se je z ustnim izročilom oh-
ranilo na Preski, posebnost v 
slovenskem prostoru šele v 
začetku 90-ih let, ko so ljud-
ski pevci s Preske s svojim 
petjem in običaji pritegnili 
pozornost strokovne javnosti. 
»Že v začetku devetdesetih let 
so strokovnjaki pokazali zani-
manje predvsem za ’jurjevo 

koledovanje’, ki se je sicer oh-
ranilo na širšem območju naše 
občine. Poznavanje in zbiranje 
skoraj pozabljenih besedil v 
preteklih dveh desetletjih pa 
je dodatno botrovalo dejstvu, 
da so do danes Inštitut za slo-
vensko narodopisje pri Znan-
stvenoraziskovalnem centru 
Slovenske Akademije znano-
sti in umetnosti (SAZU), eki-
pa uredništva Radia Slovenija 
za ljudsko in resno glasbo ter 
ekipa Radia Ognjišče posneli 
zvočne zapise več deset ljud-

skih pesmi s Preske,« je tekla 
pripoved pred ogledom doku-
mentarca, v katerem so mno-
go prijetnih spominov obudili 
bratje Lisec in Stane Krnc.

GOSTOVALI VSEPOVSOD

»Kot ljudski pevci so se Fan-
tje s Preske širši javnosti prvič 
predstavili leta 1995 na občin-
skem srečanju ljudskih pevcev 
in godcev na gradu v Sevnici. 
Od takrat je tudi eden prvih 
avdio-video posnetkov njiho-
vega nastopa v arhivu sne-
malca Francija Pavkoviča, ki je 
njihove nastope spremljal ob 
mnogih priložnostih. Zelo ak-
tivno delovanje in prepoznav-
nost Fantov s Preske v prete-
klih dveh desetletjih ter bogat 
video arhiv pokojnega sne-
malca sta bila glavna razlo-
ga za pripravo kratkega doku-
mentarnega filma. V teh letih 
so postali dobro prepoznavna 
skupina ljudskih pevcev v slo-
venskem prostoru, saj jih odli-
kuje posebnost petja in trud za 
ohranjanje ljudske pesmi. Fan-
tje s Preske so gostovali na šte-
vilnih prireditvah po vsej Slo-
veniji, kar je poneslo njihovo 
ime tudi prek meja naše de-
žele. Ob nastopih na različnih 
prireditvah, vključno z lokal-
nimi, regionalnimi in držav-

nimi srečanji slovenskih ljud-
skih pevcev in godcev v okviru 
JSKD, velja izpostaviti sodelo-
vanje na lokalnih in nacional-
nih radijskih in televizijskih 
oddajah ter sodelovanje pri 
snemanjih dokumentarnih 
oddaj in prispevkov o sloven-
skih ljudskih običajih. Med po-
membnejše dosežke v zadnjih 
letih velja uvrstiti sodelova-
nje v edinstvenem vsesloven-
skem projektu Rastoča knjiga, 
katerega namen je s koncerti 
ponesti ljudsko in ljudsko na-
božno pesem v različne kra-
je Slovenije in izven njenih 
meja, pa nastop na Mednaro-
dni konferenci aplikativne et-
nomuzikologije v okviru Med-
narodnega sveta za tradicijsko 
glasbo ICTM in nastop na kon-
certu za mednarodno radijsko 
zvezo EBU v Slovenski filhar-
moniji pod imenom ’The influ-
ence of Folk Music – ancient 
dances and songs’ ter večkra-
tno uvrstitev na državno sre-
čanje pevcev ljudskih pesmi 
in godcev ljudskih viž v okvi-
ru Javnega Sklada Republi-
ke Slovenije za kulturne de-
javnosti. Med najbolj znanimi 
prireditvami so bili letni kon-
certi ljudskih pevcev v njihovi 
rodni vasi na Preski med leti 
2002 in 2010, kamor so Fantje 
s Preske privabili številne sku-

pine ljudskih pevcev iz različ-
nih slovenskih pokrajin, prire-
ditev pa je privabila vsako leto 
množico ljubiteljev ljudske de-
diščine in narave,« je še del 
nepozabnih spominov ljud-
skih pevcev, ki so v preteklo-
sti izdali tudi zgoščenke skrb-
no izbranih ljudskih pesmi, in 
sicer v letu 2003 z naslovom 
'Na hribčku je moj dom’, v letu 
2004 ’Le to me veseli’, v letu 
2006 ’Ure, dnevi, kam bežite’, 
v letu 2010 pa še zgoščenko 
izbranih ljudskih pesmi ’Zdaj 
smo se skupaj zbrali’. 

Z namenom arhiviranja boga-
te kulturne dediščine so ljud-
ski pevci skupaj z Društvom 
Preska, pod okriljem katere-
ga delujejo, v letu 2002 izdali 
še zbirko ljudskih pesmi z nas-
lovom ’Pušeljc s Preske’. Zbir-
ka pesmi s kratkim uvodom 
o Preski in Fantih s Preske je 
med drugim v letu 2003 na 
javnem natečaju Občine Sev-
nica osvojila naslov za najbo-
lje ocenjen sevniški spominek. 
V letu 2005 so Fantje s Preske 
za svoje uspešno delovanje in 
promocijo dediščine, ki se je 
ohranila na Preski in v okoli-
ci, prejeli zlato plaketo Obči-
ne Sevnica. 
 Smilja�Radi,�
� foto:�A.�Lisec

Dokumentarni film o Fantih s Preske
SEVNICA - V režiji Vesne Borovnik, Tomaža Pavkoviča in Anke Lisec je v lanskem letu nastal dokumentarni film o skupini ljudskih pevcev s Preske, ki so s svojim 
petjem ohranili marsikatero slovensko ljudsko pesem »živo« v njeni značilni besedni in slušni podobi.

V�vasi�Preska,�na�domačiji�družine�Hrovat,�je�skoraj�desetle-
tje prvo nedeljo v septembru potekala dobro obiskana prire-
ditev,�na�kateri�so�se�predstavili�tudi�domačini,�ljudski�pev-
ci Fantje s Preske.  

Na� slovesnosti� ob� zaključ-
ku prenove in 45-letnici kr-
ške šole je nastopil tudi bi-
vši� učenec,� znani� slovenski�
pevec Miran Rudan. Njegov 
nastop�je�popestrila�deklica,�
ki�se�mu�je�kar�pridružila�na�
odru�in�zaplesala,�izkušene-
ga�estradnika,�kakršen�je�Ru-
dan,�pa�to�seveda�ni�zmedlo�
in vse skupaj je izpadlo prav 
simpatično.�(P.�P.)�

Med predstavitvenim programom informativnega dneva Gi-
mnazije�Brežice�je�za�presenečenje�na�odru�poskrbela�labra-
dorka�Amí,�ki�bo�v�naslednjem�šolskem�letu�v�sklopu�društva�
Tačke�pomagačke�»pripravnica«�pri�pouku�nemščine,�ki�jo�
poučuje�njena�vodnica�prof.�Simona�Tusun�(levo).�Po�bese-
dah�šolske�svetovalne�delavke�dr.�Gordane�Rostohar�(desno),�
ki�je�predstavila�delo�z�nadarjenimi�dijaki�in�vpisni�postopek,�
ura,�pri�kateri�se�bodo�lahko�učili�skupaj�s�psom�terapevtom,�
za�dijake�ne�bo�samo�zanimivejša�in�sproščujoča,�ampak�bo-
do�tudi�lažje�vzpostavljali�socialne�stike�ter�bili�pogumnejši�
in bolj motivirani za delo. (R. R.)
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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:

• Lidija Kramarić, Dolenjske 
Toplice – dečka,

• Barbara Kiren, Straža pri 
Raki – deklico,

• Tjaša Vajdetič, Brežice – 
dečka,

• Kaja Dernač, Gorenja 
Pirošica – dečka,

• Sara Špes, Brežice – dečka,

rojstva moja poroka

Aleš�Mrgole�iz�Vrhka�in�Ivana�Krištofič�iz�Sevnice,�28.�maj�
2016,�grad�Sevnica�(foto:�Mitja�Mladkovič)

PREKOPA - Predstavniki občinske organizacije Združenja borcev 
za vrednote NOB Kostanjevica na Krki so ob 90. rojstnem dne-
vu obiskali Marijo Gjurekovič. V imenu organizacije ji je čes-
tital Vilijem Punčuh, predsednik Jakob Gašpir je prebral pe-
sem, ki jo je napisal prav za to priložnost, Jože Zagorc pa ji je 
predal čestitke v imenu radioamaterjev Prekopa in v imenu SD-
-ja. V prijetnem druženju, izmenjavi spominov na skupne delov-
ne dni je Marija prisrčno priznala, da počasi sprejema, da je res 
že dopolnila 90 let. Počuti se dosti mlajšo, saj je še polna ener-
gije za klepet in delo. 

V pogovoru z Janezom Zakškom za časopis Kostanjeviške no-
vice ob 85. rojstnem dnevu je dejala, da življenje ne bi bilo nič 
groznega, če bi se ga le izognila vojna. Druga svetovna vojna je 
pustila trajno bolečino za vso družino. Po končani vojni 1945 je 
nastopila službo na Krajevnem ljudskem odboru Prekopa, kas-
neje pa v Mestnem ljudskem odboru Kostanjevica na Krki. Kot 
blagajničarka je opravljala delo v trgovskem podjetju Otok, v le-
tih od 1962 do 1973 pa je bila tajnica v osnovni šoli. Kot nov iz-
ziv zaposlitve je bilo delo tajnice krajevnega in matičnega urada 
Kostanjevica na Krki, ki ga je opravljala do upokojitve. Bila je ak-
tivna na številnih področjih javnega življenja, 25 let je opravlja-
la delo v upravnem odboru Združenja borcev za vrednote NOB 
Krško. Vedno je bila pripravljena za številne akcije, polna opti-
mizma in zagnanosti do dela. Marija Gjurekovič je človek zaupa-
nja in spoštovanja. Rada ima življenje, svoji dve hčerki in vnuke. 
Nikoli ji ni dolgčas in veseli se vsakega trenutka. V letu 2015 je 
bila ob občinskem prazniku odlikovana s Kostanjeviškim srebr-
nikom za dolgoletno delo v občini Kostanjevica na Krki na druž-
benem in humanitarnem področju. � Mihaela�Kovačič

Marija Gjurekovič dopolnila 90 let

Slavljenka�Marija�Gjurekovič�z�obiskovalci

ARTIČE - Na Volčjem pri Sromljah se je davnega leta 1926 v šte-
vilni družini Kostanjšek rodila hčerka Micka, kot jo kličemo, in 
je 20. decembra 2016 praznovala svoj 90. jubilej v krogu svojih 
najdražjih. Po končani osnovni šoli je nastopila druga svetovna 
vojna in vse grozote so preživljali doma. Po osvoboditvi se je spo-
znala z Ivanom Lubšino iz Glogovega Broda pri Artičah in se leta 
1953 tudi poročila. Zgradila sta si lep dom v Arnovem selu, v ka-
terem je delila radost in veselje s sinom Ivanom. Leta so tekla in 
bolezen je vzela moža, sin si je ustvaril svojo družino v Artičah. 
Dokler so ji moči dopuščale, je vsak dan hodila v sinov sadov-
njak opravljati različna dela. Moči so ji počasi pešale in sedaj se 
je preselila k sinu, pri katerem uživa ob svojih vnukinjah in pe-
tih pravnukih, ki so ji v veliko veselje. Predstavnici RK in pred-
sednik KS Artiče so ji ob slovesu zaželeli še veliko zdravja in čim 
manj težav. Z. Godec

90 let Marije Lubšina iz Artič

Ob�slavljenki�Mariji�Lubšini�še�Marija�Rupar,�Anton�Gajšek�
in�Zofka�Godec

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU - Tudi v letošnjem januarju smo čla-
ni Karitas Radeče tradicionalno obiskali naše občane in farane, ki 
prebivajo v Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem 
Mostu. 19. januarja smo se v večnamenski dvorani doma sreča-
li s tistimi varovanci, ki jim to dopušča zdravstveno stanje in po-
čutje. Uvodoma je vse pozdravil radeški župnik in dekan Miro 

Bergelj. Opisal je, kako smo praznovali božične praznike v naši 
župniji in vsem zaželel obilo blagoslova v letošnjem letu. Skupaj 
smo zapeli nekaj božičnih pesmi. Na harmoniko nas je spremljal 
osnovnošolec Florjan Samec, ki ima v domu svojo babico. Na-
sploh je harmonika zelo lepo popestrila dogajanje v dvorani. Sle-
dila je kratka in poučna zgodba , ki jo je prebrala Lucija Krajšek. 
Svibenski župnik Janez Jasenc je prav tako vsem namenil nekaj 
lepih prazničnih misli in želja. Tajnik župnijske Karitas Miran 
Prnaver je pozdravil vse navzoče in na kratko predstavil delo-
vanje Župnijske Karitas Radeče. Sledila je še skromna in simbo-
lična obdaritev in prijeten klepet ter obujanje spominov na stare 
čase. Nato so predstavniki Karitas po sobah obiskali vse župljane 
župnij Radeče in Svibno, ki zaradi bolezni niso mogli v dvorano. 
Na poti po hodnikih in sobah smo tudi vsem ostalim, ki smo jih 
srečali, podarili skromna darilca.
Srečanje v domu v Loki je bilo tudi letos  prisrčno  in prijetno. 
Bila je obojestranska obogatitev,  tako za predstavnike Karitas, 
ki jim je osnovno poslanstvo pomagati pomoči potrebnim, in 
tudi za vse, ki smo jih obiskali in jim poskušali malo polepšati in 
spremeniti urico bivanja v domu. Lepa zahvala gre tudi zaposle-
nim v domu, predvsem socialnima delavkama za vso pomoč in 
sodelovanje pri organizaciji našega srečanja.
� Miran�Prnaver,�foto:�Mateja�Strniša�

Obiskali Radečane v TDU Loka

Z�obiska�pri�Radečanih,�ki�bivajo�v�TDU�Loka

BREŽICE - Konec januarja je v Mladinskem centru Brežice po-
tekal 5. šahovski turnir v spomin na pokojnega Vladeta Rokvi-
ča, nekoč pomembnega člana Šahovskega kluba Brežice. Tokrat 
so Rokvičevemu memorialu dodali še Volčanškov, saj so se tako 
skupaj spomnili dveh pomembnih članov ekipe ŠK Brežice. Jože 
Volčanšek je nepričakovano umrl lani in njegova zadnja želja je 
bila, da bi v njegov spomin organizirali turnir skupaj z Rokviče-
vim. Turnir je tokrat odprl Robert Volčanšek, sin pokojnega Jo-
žeta, prehodni pokal pa je tradicionalno predal Vladetov vnuk Fi-
lip, ki je kot najmlajši član tudi sodeloval na turnirju. Šahiralo se 
je v pospešenem tempu 9 kol, 10 min/partijo. Zmagovalec tur-
nirja je bil Robert Volčanšek (ŠK Brežice), drugo mesto je osvo-
jil Hilmija Ahmatovič (ŠK Triglav Krško), tretja je bila Ana Ur-
banč (ŠK Triglav Krško). Pri otrocih je prvo mesto osvojil Bruno 
Glas (ŠK Brežice), drugi je bil Žanluka Šporar (ŠK Triglav Kr-
ško), tretji pa Kristjan Kodrič Plevnik (ŠK Triglav Krško). Vsi 
otroci so dobili priznanje za sodelovanje, ki jim služi kot vzpod-
buda za prihajajoče dosežke.  S.�Rokvič�

Rokviču in Volčanšku v spomin

Udeleženci�5.�šahovskega�memoriala�v�Brežicah

SEVNICA - Študentski klub Sevnica se je od leta 2016 poslovil 
z Mesecem dobrodelnosti. Že peto leto so v sklopu omenjenega 
projekta izvedli akcijo Odprimo srca za socialno ogrožene sev-
niške družine. Na decembrskem sejmu so širili dobro voljo ob 
kuhanem vinu in domačih dobrotah ter na dobrodelni stojni-
ci zbrali 140 evrov. Drugo leto zapored so organizirali tudi do-
brodelni poker turnir v gasilskem domu Sevnica, kamor je vsak 
udeleženec namesto prijavnine prinesel živila, zmagovalec pa 
je svoj avto polepšal z letno vinjeto. Živila so zbirali tudi v Mla-
dinskem centru Sevnica in po osnovnih šolah v sevniški občini. 
Za pripravljenost na sodelovanje in velik prispevek se zahvalju-
jejo osnovnim šolam Boštanj, Blanca, Krmelj in Tržišče. V klu-
bu so ponosni na vse otroke, ki so poleg živil pridno zbirali tudi 
knjige, zvezke in igrače za svoje vrstnice in vrstnike. Zahvala gre 
tudi Knjižnici Sevnica, ki je podarila čisto nove knjige in DVD-je 
za malčke in najstnike, kmetiji Gnidica, ki je že tretje leto daro-
vala klobase, tlačenke, salame in ostale mesne dobrote, ter pod-
jetju Termoglas iz Boštanja za finančno donacijo že drugo leto 
zapored. Na koncu so se s kombijem, polnim prazničnih pake-
tov, odpravili po Sevnici. »Kljub naši ganjenosti od iskrenih nas-
mehov, toplih besed in hvaležnih pogledov se zavedamo, da žal 
takšen projekt ne reši celotne situacije. Prav je, da znamo, se tru-
dimo in ohranjamo odprto srce za soljudi skozi vso leto,« so za-
pisali v Študentskem klubu Sevnica.  P. P./vir: ŠK Sevnica

• Saša Frelih, Artiče - 
deklico, 

• Aleksandra Požun, 
Kostanjevica na Krki – 
deklico,

• Maja Prah, Cerina – 
deklico,

• Tadeja Oblak, Bizeljsko – 
deklico,

• Antonija Zovko, Krško – 
dečka,

• Sandra Prah, Spodnji Stari 
Grad – dečka.

ČESTITAMO!

Odprli so srca za soljudi

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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Nuška Drašček se vrača na Emo, tokrat s skrivnostno 
skladbo tujih avtorjev. Bo to dovolj za zmago? Tokrat 
preberite:

Oči slovenske javnosti bodo jutri in v soboto uprte v pre-
dizbora za pesem Evrovizije, Emo 2017! V drugem pre-
dizboru se nanjo vrača tudi Radečanka Nuška Drašček 
(foto: Nataša Kralj). Na svojem tretjem nastopu na Emi 

se bo namreč predstavila s pe-
smijo Flower in the Snow. Pele 
Loriano je poskrbel za glasbo 
in aranžma, za besedilo Lina 
Button in Brendan Wade. 
»Pesem je napisala tuja eki-
pa, zato je tudi v angleškem 
jeziku. Pritegnila me je skriv-
nostnost te pesmi - ima zelo 
zanimive momente,« je za me-
dije dejala Nuška. Z vsakega 
predizbora se bodo na finalni 

večer uvrstili po štirje izvajalci - od tega bodo dva izbrali 
gledalci preko telefonskega glasovanja, dva pa strokovna 
žirija. Nuški bodo družbo v predtekmovanju delali še Cle-
mens (Tok ti sede), Raiven (Zažarim), Kataya & Duncan 
Kamakana (Are You There), BQL (Heart of Gold), Ina Shai 
(Colour me), United Pandaz & Arsello feat. Alex Volas-
ko (Heart to Heart) in Tim Kores (Open Fire).

Štiričlanska skupina GoGs iz Novega mesta predstavlja nov 
videospot za pesem A čutiš to. Z njimi je tokrat sodelova-
la perspektiva pevka Ina Shai (Martina Šraj), spomnili se 
je boste iz druge sezone šova Slovenija ima talent, ki svojo 
kariero uspešno gradi v Londonu. Videospot prikazuje inti-
mne trenutke iz pesnikovega otroštva. Scene sledijo bese-
dilu ter na abstrakten način prikazujejo iste ljudi v različ-
nih čustvenih situacijah. Glavna vokala skladbe sta Goran 
Mikić in Ina Shai, za glasbo in kitaro je poskrbel Primož 
Hudoklin, za bobni je Luka Pate in na basu Matic Fran-
ko. Brez posavskega pridiha pa tudi tokrat ni šlo, saj je za 
klaviature sedel Peter Urek, komad pa je z back vokalom 
popestrila tudi Anja Kramar.

Mladeniči iz posavskega narodno-zabavnega ansambla 
Fantje izpod Lisce (na fotografiji) so očitno pravi ljubite-
lji snežink. Vsaj tako lahko sklepamo po novi zimsko obar-

vani skladbi, valčku z naslovom Padal bo sneg. Besedilo za 
pesem je napisal Matej Kocjančič, melodijo in aranžma  
je delo Marjana Turka. No, fantje so želeli vsebino pesmi 
predstaviti tudi v videospotu in jo s tem še bolj približati 
svojim poslušalcem. Za vizualno podobo so tako poskrbeli 
Jure in Miha Milavec ter Eva Račič iz produkcijske ekipe 
Inspired by Motion. Rezultat je všečen izdelek, ki si ga lah-
ko ogledate in poslušate na njihovi uradni facebook strani.

� Pripravlja:�Simon�Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Manji Škvarč, Mrzli Log 1, 

5274 Črni Vrh. 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.) IGOR in ZLATI ZVOKI in FANTJE S PRAPROTNA - 
   Roža moja
 2. (1.) Ans. VIKEND - Ne joči mami
 3. (2.) BRANE KLAVŽAR s prijatelji - Jesensko sonce
 4. (6.) Ans. PETKA - Življenju se nasmej
 5. (3.) LOJZE OGOREVC s prijatelji - Rekla si mi
 6. (7.) Ans. PRLEŠKI KVINTET - To si ti
 7. (4.) Ans. PETRA FINKA - Ozri se še enkrat 
 8. (9.) Ans. MLADI DOLENJCI in PRVA LIGA - Kdo je pravi
 9. (10.) KVINTET SLOVENSKIH DEKLET - Spet in spet
 10. (-.) NEJC KASTELIC - Sem hodil k eni tja na vas 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Narcis in Biseri - Beli sneg

 
Kupon št. 350

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, 18. 2. 2017, ob 17. uri

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

1. nagrada: nedeljsko kosilo za dve osebi
2. nagrada: 4 porcije tortic po izbir
3. nagrada: 2 porciji tortic po izbiri

Geslo križanke pošljite do četrtka, 23. februarja, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

RESTAVRACIJA CITY
TADEJ PUNTAR S.P., TRG MATIJE GUBCA 3, 8270 KRŠKO

Geslo 2/2017 številke: 

KINGS GYM
FITNES NONSTOP

Nagrade, ki jih podarja Studio Vitaja, prejmejo:

1. nagrada:  mesečna karta za fitnes; Vlasta Starc, Sevnica
2. nagrada:  3 obiski fitnesa ali katere koli druge skupinske
  vadbe; Rafko Končina, Krmelj
3. nagrada:  1 obisk fitnesa ali katere koli druge skupinske 
 vadbe; Magda Blažič, Trnovec

Malice z juho in kosila
Catering

Najboljše sladice v mestu
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KRŠKO -  6. februarja je v veliki dvorani Kulturnega doma Kr-
ško�potekal�dobrodelni�koncert�Policijskega�orkestra,�katere-
ga�organizator�je�bila�OŠ�dr.�Mihajla�Rostoharja,�za�katero�so�
se�tudi�zbirala�sredstva,�v�sodelovanju�s�PU�Novo�mesto�in�KD�
Krško.�Učenci�krške�šole�so�se�predstavili�s�točkama�Poletje�v�
školjki�in�Zaspane�muce,�Policijski�orkester�pa�je�v�nadaljeva-
nju�večera�igral�pod�taktirko�Nejca�Bečana,�solist�na�harmo-
niki�je�bil�Matjaž�Kmet,�skozi�program�pa�je�publiko�popelja-
la Klavdija Mirt. Sv. M.
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Tekmovalni del je bil razdeljen 
na dve skupini, in sicer učence 
od 2. do 4. razreda ter od 5. do 
9. razreda. Ocenjevalna komi-
sija v sestavi profesoric glasbe 
na različnih posavskih šolah 
Jelke Gregorčič Pintar, Da-
mjane Mlakar, Maje Sakel-
šek in Mateje Rožman je med 
mlajšimi pevci 1. mesto name-
nila Sari Zelič, 2. Živi Malus 
ter 3. Lani Miketek in Neži 
Žmavc. Občinstvo sta najbolj 
navdušila Lenart Stermecki 
in Zal Petrišič, drugo- in tret-
jeuvrščeni pa sta bili enaki kot 
pri komisiji. Pri starejših pev-
cih sta imela komisija in občin-

Filmsko obarvan zimski festival
BIZELJSKO - OŠ Bizeljsko je 27. januarja pripravila že 26. zimski festival, na katerem se s pevskimi nastopi 
predstavijo učenci šole. Rdeča nit letošnjega festivala je bila filmska glasba, tudi odrska scena je bila z rde-
čo preprogo povsem filmska. 

stvo podoben okus, saj sta na 
1. mesto postavila Manco Mi-
helin, na 2. pa Luko Korena. 
Vita Stermecki in Kaja Vasi-
ljević sta po mnenju komisije 
oz. občinstva zasedli 3. mesto. 
Poleg vseh nagrajenih so na-
stopili še Sara Rubin, Amell 
Delić Mehani, Maša Mužar, 
Rok Beričnik in Ana Travni-
kar, Maja Narat, Kristian Ru-
ntas, Miha Zagmajster, Boja-
na Lupšina ter Anja Lipej. Vsi 

nastopajoči so po tradiciji do-
bili steklene snežinke, najbolj-
ši trije pa še posebne steklene 
skulpture, katerih sponzor je 
Danijel Štus iz Kozjega.

S plesnimi točkami so se že 
na začetku predstavili mlajši 
učenci šole, med preštevanjem 
glasov pa je nabito polno telo-
vadnico šole spravljal v smeh 
skriti gost prireditve, igralec 
in komedijant Matjaž Javšnik. 

Ravnateljica Metka Kržan je v 
zahvalnem govoru omenila, da 
so obiskovalci s prostovoljni-
mi prispevki za šolski sklad na-
menili 920 evrov. Mentor glas-
benih prireditev na šoli Vilko 
Urek je izrazil zadovoljstvo 
nad odzivom in nastopi mladih 
pevcev ter se zahvalil še osta-
lim sodelujočim pri organizaci-
ji festivala: Tadei Vahčič, Maji 
Haler, Lidiji Balon, Lidiji Ci-
zel, Saši Dernač, Vidi Najger, 
Tei Berkovič, Slavku Miheli-
nu in ravnateljici.
 R. Retelj

Najboljši�mladi�pevci�po�izboru�komisije�in�občinstva�(manj-
kata�Lana�in�Neža)

Manca Mihelin

Miha Zagmajster

Nadzorni svet Javnega podjetja KOMUNALA d.o.o. SEVNICA, 
Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica na podlagi 22. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 
57/2011-ORZGJS40) in 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica razpisuje prosto delovno 
mesto 

DIREKTOR (m/ž)
Javnega podjetja KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

Kandidat/-ka mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

• državljanstvo Republike Slovenije,
• aktivno znanje slovenskega jezika,
• oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bila 
obsojena na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest 
mesecev,

• oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

in posebne pogoje:
• ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (1. bolonjska 

stopnja) oziroma univerzitetno (1. bolonjska stopnja) (6/2),
• ima najmanj pet let delovne dobe, od tega ima najmanj 3 leta 

delovnih izkušenj z opravljanjem vodilnih nalog,
• ima strokovne, organizacijske ter vodstvene sposobnosti.

Prijava mora vsebovati:
• program razvoja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica,
• dokazila o doseženi strokovni izobrazbi,
• dokazila o delovni dobi,
• izjavo kandidata, da:

 ◦ je državljan Republike Slovenije
 ◦ ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega 

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen 
na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev, 

 ◦ zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi 
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti.

 
Pisno vlogo, kateri priložite izjave in dokazila v skladu s 
splošnimi in posebnimi pogoji, pošljite priporočeno v zaprti 
pisemski ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Javno 
podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 
8290 Sevnica s pripisom "ne odpiraj - za razpis direktorja".

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8 dneh po imenovanju.

 Nadzorni svet

23-letni Jernej Knežič, ki si je 
na Fakulteti za energetiko, ra-
čunalništvo in informatiko na 
podiplomskem študiju izbral 
smer Močnostna elektroteh-
nika, je zmagal z raziskovalno 
nalogo, ki jo je naslovil »Kon-
cept obratovanja navidezne 
elektrarne s sodelujočo vetr-
no in biomasno elektrarno«. 
Za denarno nagrado v višini 
1000 evrov je moral pred po-
delitvijo priznanj trem najbolj-
šim na natečaju, na katerem je 
sodelovalo približno 60 štu-
dentov iz vse Slovenije, svojo 
nalogo predstaviti še strokov-
ni javnosti. »Za sodelovanje na 
natečaju sem se odločil, ker je 
to odlična priložnost mladega 
raziskovalca, da pokaže svoj 
potencial Sloveniji in mogoče 
tudi bodočim delodajalcem ter 
s tem dokaže, da je marsikaj 
mogoče, treba se je le potru-
diti. Seveda me je še dodatno 
motivirala denarna nagrada,« 
je razložil. Kot pravi, je imel za 
pisanje naloge dobro podlago, 
saj je že svojo diplomsko nalo-
go posvetil optimalnemu obra-
tovanju navidezne elektrarne s 
sodelujočo črpalno in pretoč-
no hidroelektrarno. Največ-
ji izziv pri raziskovalni nalogi 
mu je predstavljala vključitev 
lesne biomasne elektrarne v 
koncept obratovanja navidez-
ne elektrarne, saj je moral dob-
ro preučiti njene značilnosti 
in le-te zapisati v programski 
kodi. Upoštevati je moral več 
omejitev, kot npr. maksimal-

Jernej pokazal svoj potencial
BREŽICE - Sredi decembra je v prostorih Energetske zbornice Slovenije potekala svečana razglasitev naj-
boljših raziskovalnih nalog v okviru nagradnega natečaja za študente 016 podjetja Borzen, d.o.o. Prvo 
nagrado je odnesel Posavec Jernej Knežič iz Vrhja pri Kapelah, študent 2. letnika magistrskega študija na 
mariborski FERI.

no oz. mini-
malno stanje 
energije in iz-
koristek bio-
mase, ter vkl-
jučiti kurilno 
vrednost in 
porabo lesa. 
»Če narediš 
napako, ti je 
računalniš-
ki program 
sploh ne javi, 
zato ti vza-
me kar nekaj 
časa, da ugo-
toviš, kje si 
se zmotil. Pri 
vetrni elek-
trarni sem 
določil njeno 
proizvodnjo 
za naslednji dan, pri čemer bi 
bilo priporočljivo izbrati kak 
dober program za napoved 
vremenskih razmer nasled-
njega dne,« je pojasnil Jernej. 
Po njegovih besedah je bil cilj 
naloge tudi možnost optimi-
zacije obratovanja navideznih 
elektrarn, pri čemer je prišel 
do ugotovitev, da proizvodnje 
vetrne elektrarne ni mogoče 
regulirati, z biomasno pa bi se 
dalo pokriti primanjkljaj, ki bi 
ga ustvarila vetrna elektrarna, 
poleg tega pa bi lahko biomas-
no elektriko proizvajala tudi 
še samostojno. Analiza je na-
rejena računalniško s pomoč-
jo evolucijskih algoritmov za 
optimizacijo (diferenčne evo-
lucije, ki posnema naravo).

Jernejevo raziskovalno nalo-
go je strokovna žirija, ki so 
jo sestavljali direktor podjet-
ja Borzen, operaterja trga za 
električno energijo, dr. Karel 
Peter Peršolja, profesorica 
ekonomije dr. Nevenka Hro-
vatin in strokovnjak s področ-
ja obnovljivih virov dr. Fran-
ko Nemac, ocenila kot nalogo 
s celovito rešitvijo, praktično 
uporabno in izvirno. »Koncept 
moje naloge bi lahko uspel tudi 
pri nas, vendar je problem ta, 
ker primanjkuje obnovljivih 
virov. Dejstvo je, da bi bilo tre-
ba najprej takšne elektrarne 
zgraditi, šele nato bi se lahko 
moja ideja uporabila v prak-
si. Želim si, da bi bila naša dr-
žava dovzetnejša za gradnjo 

vetrnih elektrarn, vendar bi 
bilo treba za to imeti nešteto 
okoljevarstvenih dovoljenj, pa 
tudi z vetrom je pri nas prob-
lem,« razlaga Jernej in doda-
ja, da so v svetu tovrstne elek-
trarne aktualne, Slovenija pa je 
konec koncev tudi premajhna 
za to. Navidezno ali virtualno 
elektrarno so pred nekaj leti 
sicer že vzpostavili pri Elek-
tro Ljubljana. »Menim, da bi 
se morala ekonomija na mal-
ce drugačen način povezati z 
energetiko, saj trenutno velja, 
da ekonomist vedno zmaga. 
Premalo je ljudi, ki dobro po-
znajo tako energetiko kot eko-
nomijo in bi znali to izkoris-
titi,« pravi. Osvojena nagrada 
mu pomeni motivacijo za na-
prej in dokaz, da sta njegovo 
delo in trud cenjena. Pozdravl-
ja gradnjo hidroelektrarn, »kl-
jub temu da za nas kot bodo-
če delavce delovnih mest na 
tem področju ni ravno na raz-
polago«. Jerneja, ki prejema 
kadrovsko štipendijo podjet-
ja TPV v Brežicah, zanima vse, 
kar je povezano s tehniko. In to 
je glavni razlog, da vozi motor 
in ga zanima orožje ter si čas 
krajša s t. i. airsoft-om. Včasih 
je treniral tudi rokomet, tajski 
boks in mešane borilne vešči-
ne. Pri vsaki stvari, ki se je loti, 
ima v mislih: 'če se spraviš ne-
kaj delati, naredi to do konca'. 
Kar mu je zagotovo tudi pripo-
moglo k osvojitvi prve nagrade 
na natečaju.
 Rok Retelj

Jernej�Knežič�s�priznanjem

BREŽICE – Te besede je v. d. direktorice Posavskega muzeja Bre-
žice Alenka Černelič Krošelj namenila množici v Viteški dvo-
rani ter posebej Elizabeti in Dragutinu Križaniću, ki sta 11. 
februarja ob mesecu kulture in pred prihajajočim praznikom 
valentinovega s 75-minutnim razpoloženjskim koncertom omo-
gočila vstop v plemenit svet pesmi in glasbe, v svet, ki prebudi 
v človeku najimenitnejše občutke. Z gosti Alenom Kostevcem, 
Kristianom Franićem in Blažem Pleteršnikom so bili vsi sku-
paj glasniki lepote, miru in vznesenosti. Navajam Toneta Sveti-
no: »Pesem je dramila med njimi razpoloženje, upanje in moč.«
� N.�J.�S.,�foto:�PMB

»Čudovita človeka, 
ki povezujeta vse nas«

Zakonca�Križanič�z�gosti�Alenom�Kostevcem,�Kristianom�Fra-
nićem�in�Blažem�Pleteršnikom�v�Viteški�dvorani
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način sez-
nanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi živ-
ljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno.

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• 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

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

TONE - ZVONKO KERIN

SPOMIN

Vsi njegovi

15. februarja je minilo 20 let, odkar je odšel od nas dragi mož, ati, 
tast, ate Zvonko, brat, stric, svak, prijatelj in cvetličarski mojster

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu.
iz Krškega.

Ko�tvoje�želimo�si�bližine,
gremo�tja�v�ta�mirni�kraj�tišine,

tam�srce�se�tiho�zjoče,
saj�verjeti�noče,�da�te�več�med�nami�ni.

Čeprav�tvoj�glas�se�več�ne�sliši,
beseda�tvoja�v�nas�živi,
povsod�te�čutimo�mi�vsi,

vedno med nami si.

 Dr. Barbara Smolej Fritz iz Krškega, ki je bila predstavljena v zad-
njem Obzorniku širši javnosti, že kar nekaj časa močno izstopa za-
radi globljega poznavanja psihologije otrok z motnjami v razvoju 
ter gibalno oviranih v povezavi z glasbo.
Imela sem priložnost, ko sem pred leti z njo delala na šoli dr. Mi-
hajla Rostoharja, spoznati njeno izredno zanimanje in predanost 
na tem področju, kar je z nadaljnjim študijem in prakso še nad-
grajevala in pridobila doktorski naziv.
Krški godbeniki in simfoniki so ponosni na svojo glasbenico Bar-
baro, ''prvo violino'' v orkestru. Sedaj pa že tretje leto pod svojo 
''taktirko'' vodi kolektiv šole. Skupaj s sodelavci se posveča doseči 
čim večjo samostojnost in vključenost otrok z motnjami v razvo-
ju ter gibalno oviranih v okolje, v širšo družbo. Zelo pomembno je 
tudi, pravi ona, pri otroku vzbuditi veselje in odkriti v njem more-
bitni dar za glasbo, saj je le-ta veliko bogastvo za njegov čustve-
ni svet. Delo z otroki poteka na visoki strokovni ravni, je izredno 
zahtevno, a hkrati srčno, z veliko mero ljubezni pa tudi usmiljenja 
do njihovih ''sončkov''.
Pri zaposlenih vidi Barbara vsakodnevno telesno in čustveno pre-
danost ter vloženi trud z otroki, kar kot njihova vodja visoko ceni 
in spoštuje. Čutiti je, da so medosebni odnosi na šoli prijateljski, to-
pli, vzdušje v zbornici sproščeno in iskreno, kar še bolj pripomore 
k večjemu uspehu v učilnicah in posledično v zadovoljstvo in to-
lažbo staršem otrok.
Sedanji kolektiv z vodstvom šole se s hvaležnostjo spominja in ceni 
minulo delo kolegov, prvih zaposlenih, ki so v drugi polovici prej-
šnjega stoletja, ob težkih pogojih dela, orali ledino ob nastanku in 
razvoju šole, sprva imenovane pomožna, pozneje posebna in na-
zadnje šola s prilagojenim programom.
Upokojeni, nekdaj na šoli zaposleni, smo večkrat lepo vabljeni v 
telovadnico k raznim prireditvam, kjer nas učenci presenečajo z 
glasbenimi, plesnimi, lutkovnimi ali telovadnimi točkami. V jedil-
nici lahko pokušamo dobrote, ki jih s pomočjo učiteljev pripravi-
jo učenci. Občudujemo okrasne in uporabne izdelke po hodnikih, 
v jedilnici in tehnični delavnici. Vidimo učence pri delu v sadovnja-
ku, pri točenju medu, pripravi sokov, urejanju okolice šole. Navdu-
šeni smo nad slikovitim glasbeno-ritmičnim množičnim nastopom 
njihovih učencev ob dnevu Downovega sindroma na odru Kultur-
nega doma. Lahko srečamo katerega učenca tudi v knjižnici ali 
celo v vrtcu za majhno, a ne nepomembno pomoč in sodelovanje.
Kot je znano, šola za otroke z motnjami v razvoju in gibalno ovi-
rane na Vidmu nosi naziv po pokojnemu rojaku, zaslužnemu psi-
hologu in profesorju dr. Mihajlu Rostoharju - njegov doprsni bro-
nasti kip stoji pred glavnim vhodom v šolo. Vsi tu nekdaj in sedaj 
zaposleni pa tudi starši otrok smo na to ime zelo ponosni.
� Ana�Vodeb,�Dolenja�vas

Odmev na intervju - 
še nekaj zanimivega o …

Združenje varnih hiš Nova Slovenije je organizacija, ki že vrsto let 
deluje na področju Slovenije. Prostovoljci z znanjem in občutkom 
pomagajo na različnih področjih žrtvam nasilja, ki se dogaja za 
štirimi stenami v vaseh, krajih in mestih. Nekatere žrtve same pro-
sijo za pomoč, veliko nasilja pa je skritega. Prostovoljci se po naj-
boljših močeh in s požrtvovalnostjo trudimo narediti dobro za lju-
di in tudi za živali.
V štirih letih sem prehodila veliko domov in spoznala čudovite, 
prijazne ter srčne domačine na področju Posavja. Marsikoga sem 
zmotila pri njihovem delu, opravku, obveznosti – a so našli prija-
zno besedo, nasmeh in trenutek časa. Prostovoljno so prispevali 
za otroke, za mamice-žrtve nasilja. Mislim, da lahko na tak način 
najbolj pomagam kot prostovoljka.
Vsem se iskreno zahvaljujem in vem, da bom z vso uradno doku-
mentacijo še naprej med domačimi zbirala prostovoljne prispevke. 
Vsi potrebujemo vzpodbudo, nasmeh in dobro voljo za boljši jutri.
Obenem hvala za ves trud uradnim osebam – policistom, ki so po-
oblaščeni pregledovati vso dokumentacijo, saj so vedno ob svo-
jem delu prijazni, korektni in profesionalni. Lepa beseda lepo mes-
to najde.
� Polonca�Požun,�Krajna�Brda

Lepa beseda lepo mesto najde

Gospa Ana Jelančič, zapisali ste, da pismo namenjate Ministrstvu 
za okolje in prostor, a ste ga namenili tudi javnosti, zato si bom 
dovolil dodati nekaj misli.
V zadnjem desetletju je bilo veliko napisanega in izrečenega o do-
sedanjem monopolnem dimnikarskem sistemu, o nezakonitostih 
v poslovanju, korupciji, klientelizmu in še marsičem drugem. Dr-
žava vam je zagotavljala delo in določila kaj in po kakšnih cenah 
boste delali. Poleg tega je še predpisala, da morate prijaviti vsa-
kogar, ki vas ne bo ubogal. 
Če je tega, za vas udobnega obdobja konec, še ne pomeni, da bo za-
radi tega v Sloveniji nastal kaos. Nered je povzročil sam monopol-
ni koncesijski sistem, ker država ni kontrolirala vašega dela. Slo-
venija nima dimnikarskega združenja, ki bi skrbelo za kvaliteto 
storitev in red tako, kot to počnejo združenja v Nemčiji, Veliki Bri-
taniji, Avstriji itd. Morali bi izločiti nesposobneže ter prevarante, 
a tega niste storili. Slovenijo so ometali razni »strokovnjaki«, ki so 
na različne načine »skubili« državljane.
Koncesionarji niste skrbeli za čisti zrak, zdravje ljudi, požarno var-
nost in učinkovitost delovanja kurilnih naprav, kar vam je naložila 
država, temveč le za to, da ste dovolj napolnili svoje bančne račune. 
Posledice takega načina delovanja so bili številni požari v Sloveni-
ji, ker dimniki niso bilo očiščeni, pa ste dimnikarji bili po zakonu 
odgovorni, da bodo kurilne naprave redno in kvalitetno oskrbova-
ne. Koliko dimnikarskih družb je odgovarjalo zaradi nevestnega 
dela? Nihče! Še tista obsodba dimnikarske družbe, ki je bila kriva 
za zastrupitev tričlanske družine zaradi uhajanja plina, kar je di-
mnikar ugotovil, pa ni prepovedal nadaljnje uporabe kurilne na-
prave, je bila na višjem sodišču razveljavljena.
Dobro veste, kako so se podeljevale državne koncesije, saj ste se-

dela v »dimnikarski komisiji« Ministrstva za okolje in prostor, ki 
je dejansko odločala. Dimnikarji in ne država ste odločali, kdo bo 
delal v posamezni občini! O podeljevanju koncesij je odločal tudi 
dimnikar, ki je služboval na ministrstvu in je poskrbel, da je dobi-
la koncesijo tudi njegova soproga. Da je to korupcija, je ugotovila 
Komisija za preprečevanje korupcije? Nihče ni odgovarjal! Kadar 
je bila neka pomembna dimnikarska družba v težavah, se je vedelo 
h komu na ministrstvu je treba iti in bo problem rešen. Tudi zako-
nodaja se je spreminjala po željah posameznih dimnikarskih velja-
kov! Se spomnite, zakaj je prišlo do spremembe 24.a člena Uredbe? 
Tudi vi ste jo uporabili! Ker ministrstvo včasih ni odgovarjalo na 
zahteve sodišč, se je dalo zaradi molka organa iztožiti velike vso-
te denarja. Vam je to kaj znano? 
Tista skupinica, ki jo omenjate v vašem pismu, predstavlja dejansko 
veliko število nezadovoljnih državljanov, ki smo se organizirali v 
civilne iniciative in smo se temu »državnemu dimnikarstvu« upr-
li. Ves čas smo trdili, da je tudi dimnikarske storitve mogoče op-
ravljati na trgu, kjer delujejo drugi obrtniki, pa zato ni nobenega 
kaosa. Pravite, da na področju dimnikarstva bo. Morda bo toliko 
časa nekaj problemov, dokler dimnikarski ceh ne bo izločil vseh 
nesposobnežev in prevarantov, ki so navajeni ribariti v kalnem. 
Po balkansko in ne tako kot to počno dimnikarji v razvitem za-
hodnem svetu. Lastniki kurilnih naprav smo z novim zakonom do-
bili pravico, da sami odgovarjamo za svoje naprave. Potrebovali 
bomo dimnikarje, ki bodo za sprejemljivo ceno kvalitetno opravi-
li storitev in bodo do nas prijazni. Tega monopolni koncesijski sis-
tem ni mogel zagotoviti.
� Za�VCP�Dimnik�–�enota�Posavje�Ivan�Tomše

Nekaj misli ob pismu »Zakaj ste iz 
dimnikarske službe naredili kaos«

Spoštovane vojne veteranke in vojni veterani, združeni v Zvezi ve-
teranov vojne za Slovenijo! Od prvega dneva predsedovanja tej 
ugledni organizaciji in s tem vam, vojnim veterankam in vojnim 
veteranom, sem ob vseh priložnostih poudarjal vrednote, kot so 
poštenost in pravičnost, tovarištvo, visoka stopnja samozavesti, 
spoštovanje zgodovine lastnega naroda ter pomen uporništva na-
šega naroda. Spoštoval sem in spoštujem vsakega posameznika, 
ne glede na njegovo svetovno nazorsko,politično ali strankarsko 
opredelitev, saj so vsi vojni veterani dali svoj neprecenljivi prispe-
vek naši osamosvojitvi. Zato je naša odločitev, sprejeta na glav-
nem zboru, da se bomo odločali in ravnali v skladu z vrednotami, 
kot sta poštenost in pravičnost in ne po ideološki ali celo strankar-
skih kriterijih, za organizacijo vojnih veteranov osamosvojitvene 
vojne edino pravilna.
Pričakoval sem, da bo naše delo sprejeto vsaj z minimalno korek-
tnostjo tudi v sorodni domoljubni organizaciji, to je v Združenju 
za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO). Moja pričakovanja se 
niso uresničila in predstavniki navedenega združenja so ob vseh 
priložnostih, še posebej v svojih nastopih na Odboru za obrambo 
DZ ter v svojem strankarskem mediju neprestano širili laži, obre-
kovali in populistično manipulirali s polresnicami. Na nobeno od 
teh laži nisem reagiral, ker ne želim širiti nestrpnosti, predvsem 
pa menim, da avtorji ne želijo kulturne in argumentirane komu-
nikacije, zato niso vredni mojega odgovora. Z zadnjo takšno ma-
nipulacijo in lažjo pa so prestopili prag dostojnosti in tolerance, še 
posebej, ker je v njej sodeloval predsednik Odbora za obrambo DZ.
S trditvami o mojih zaslužkih v svojem strankarskem mediju so za-
pisali, da »upokojeni generalmajor Ladislav Lipič za svoje sveto-
vanje prejema letno 19.800,00 evrov plačila«. To trditev je objavil 
tudi portal Pomurec.com in verjetno še kakšen medij v Sloveniji.
Vas, spoštovane vojne veteranke in vojni veterani, sem dolžan sez-
naniti z resnico o mojih »bajnih« zaslužkih, ki je po besedah pred-
sednika Odbora za obrambo DZ povzročila eksistenčno krizo Slo-
venske vojske.
Ministrstvo za obrambo sem zaprosil za izpis vseh izplačil sveto-
vanja. Z dopisom štev. 110-3/2017-2 z dne 10.01.2017 so na moje 

Pismo veteranom vojne za 
Slovenijo glede laži na Nova 24 TV

zaprosilo odgovorili, da sem v letu 2013 za svoje svetovanje prejel 
3.930,00 EUR, za leto 2014 1.500,00 EUR, za leto 2015 1.410,00 
EUR, za leto 2016 pa je bil moj prejemek 0 EUR.
Torej sem za obdobje štirih let prejel 6.840,00 EUR ter od navede-
nih poravnal vse obveznosti do države. 
Odgovor na ostale trditve in laži, objavljene v Novi 24 TV, so prip-
ravili vsi trije podpredsedniki ZVVS ter poslali na navedeni medij 
ter tudi ostalim medijem v Sloveniji.
Informacija je namenjena vam, spoštovane vojne veteranke in voj-
ni veterani, predvsem iz razloga, da spoznate, da so takšne trditve 
in laži namenjene diskreditaciji mene kot posameznika ter s tem 
tudi naše organizacije ZVVS. Prav tako je sedaj jasno, s čim vse si 
posamezniki gradijo svojo svetlo politično prihodnost ter všečnost 
svojemu vodji. Upam, da bo opis takšnega početja v pomoč tudi tis-
tim našim članom in vsem, ki še vedno slepo verjamejo vsemu, kar 
prihaja iz ust »edinih osamosvojiteljev« naše domovine, Republi-
ke Slovenije. Veteranski pozdrav! 
� Ladislav�Lipič,�predsednik�ZVVS

Naša lepa Slovenija velja za lepo, zeleno in čisto deželico sredi 
Evrope. Ljubljana je bila razglašena za najlepšo zeleno prestol-
nico Evrope in to res drži. Vsi, ki potujejo po svetu, bodo potrdili 
to dejstvo. Pa vseeno opažamo, da se stanje spreminja na slabše.
Konkretno: ob državni regionalni cesti Sevnica-Krško povsod le-
žijo papirčki, plastične vrečke itd., preveč je za naštevati. Tudi sa-
vsko obrežje je onesnaženo. Nekoč, v bivši skupni državi Jugoslavi-
ji, je Slovenija veljala za najbolj čisto in urejeno republiko. Danes 
imamo našo Melanijo iz Sevnice za prvo damo ZDA, vsak dan tuji 
turisti oblegajo celo Slovenijo in posebej Sevnico. In smeti povsod. 
To Slovencem res ni v ponos. Kaj se je zgodilo z nami, da ljudje vse 
bolj onesnažujejo okolje? In čistilne akcije - lari fari. Na dan čistil-
nih akcij vidite malo število ljudi, da pobirajo smeti. Vsak naj zač-
ne pri sebi doma, pa bomo res imeli vso deželo čisto. Če ne zaradi 
sebe, pa zaradi tujcev, ki prihajajo pričakujoč čudovito, čisto, pri-
jazno deželico. In tudi zaradi naše Melanije, ki ji je uspelo nekaj, 
kaj verjetno stoletja ne bo nikomur iz Slovenije. Pa ni važno, kaj 
si mislimo o tej zgodbi. Mi, Slovenci, imamo v ZDA svojo punco za 
prvo damo. A veste, kaj bi dali naši južni sosedje, če bi imeli svo-
je dekle za prvo damo, kako bi bili neskončno ponosni in verjetno 
bi vse uredili kot iz "škatlice". Turisti so presenečeni, da v Sevnici 
nimamo odprtega niti enega hotela (sedanji je še vedno  zaprt), 
sprašujejo domače stanovalce. Toliko o teh zadevah. Dajmo, Po-
savci, potrudimo se, da bo naša pokrajina bolj urejena, narava je 
sama po sebi že lepa.
� Mira-Branko�Božičnik,�Krajna�Brda

Kaj se je zgodilo z nami?

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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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. 

ANA BOŽIČ

SPOMIN

14. februarja je minilo žalostno leto,
odkar je odšla naša draga

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu.

Vsi njeni

MIROSLAVE - JOŽEFE 
ŠTRBUNCEL

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare 
mame, prababice, sestre, tašče, tete in botre

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, dobrim sosedom in 
prijateljem. Posebna zahvala gre gospodu župniku za lepo opravljen 
obred, g. Martinu Dušiču za poslovilne besede, pevcem, g. Žičkarju, 
gostišču Ivanke Kocjan, ženskemu pevskemu zboru Orlica Pišece, 
prostovoljnemu društvu RK Pišece, UE Brežice za podarjeno cvetje 
in sveče. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji 
poti. Vsem iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni

Kogar�imaš�rad,�nikoli�ne�umre,�
le�nekje�daleč,�daleč�je.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE KOZOLE

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani; sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in 
Kmečki zadrugi Bohor.
Iskrena hvala gospodu župniku Jožetu Špesu za lepo opravljen 
obred, govornici gospe Margareti Marjetič, pevcem iz Brestanice, 
praporščaku Društva upokojencev Brestanica, pogrebni 
službi Kostak, doktorici Janji Zorko Kurinčič, urgentni službi 
Zdravstvenega doma Krško, osebju bolnišnice Brežice, Cvetličarni 
Kerin in Gostilni Pečnik. 
Zahvalo namenjamo tudi vsem ostalim za izrečena pisna in ustna 
sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. 

Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili na njeni zadnji poti.

rojene Škoberne, iz Presladola

Srce�je�omagalo,�
tvoj�dih�je�zastal,�

nate spomin bo za vedno ostal.

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

CIRILE MOLAN

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi in jo bomo pogrešali

Ob boleči izgubi naše drage žene in mame

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem 
in znancem, ki ste nam v žalostnih trenutkih stali ob strani, stisnili 
roko in sočustvovali z nami, podarili cvetje, sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se zdravnici dr. Ojsteršek, hematologu dr. Vučkoviću,  
medicinski sestri Kseniji Zupančič ter patronažni sestri Božici 
Hrastovšek za zdravniško oskrbo v času njene bolezni.
Hvala gospodu župniku Mateju za opravljen pogrebni obred, Biserki 
Čančer za ganljive besede slovesa in vsem drugim, ki ste nam kakor 
koli pomagali.
Še enkrat hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja in jo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

iz Dobove

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

samo�daleč,�daleč�je�...

ALOJZ RESNIK

SPOMIN

O, kako zelo, zelo te pogrešamo mi vsi!

Si�kot�sonce�življenja�sijal.
Za vse svoje ljubezen razdal.
Že�10�let�tvojega�glasu�več�ni,

a�beseda�tvoja�v�nas�živi,
povsod�te�slišimo,�med�nami�si!

MARTINA KERINA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi 

Ob boleči izgubi našega dobrega moža, očeta, starega očeta, 
pradedka, brata, botra in svaka

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, izrekli 
sožalje, darovali cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku 
za lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar, pevcem za zapete 
žalostinke, izvajalcu Tišine, društvu izgnancev in gostišču Pustišek 
za pogostitev. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga spoštovali, imeli radi 
in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Tako�kot�reka�v�daljavo�se�izgubi,
odšel�si�tiho,�brez�slovesa,

za seboj pustil si spomin
na�naša�skupna�srečna�leta.

Le�srce�in�duša�ve,
kako�boli,�ko�več�te�ni!

iz Malega Podloga

MARIJA 
DOBRŠEK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom 
za tople besede, pisna in ustna sožalja, podarjene sveče ter sv. maše.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo pospremili na zadnji poti in jo 
boste ohranili v lepem spominu.

(1924–2017)

JOŽE HICTALER

ZAHVALA

V trenutkih velike bolečine in nemoči ste bili z nami, zato se vam 
iskreno zahvaljujemo.
Zahvala osebju brežiške urgence in gasilcem, vsem sosedom, 
prijateljem, sodelavcem, kolektivu podjetja Metalna, sošolcem 
osnovne in poklicne šole, govorcema Branku Vodeniku in Blažu 
Sotošku, g. župniku Turinku, pevcem ter instrumentalistu.

Hvala vsem, ki ste premagali veter in deževje ter ga spremljali na 
poti žalosti ...

Mama Pepca, sestri Helena in Irena

iz Koprivnice.

Zapustil nas je dragi sin in brat

Življenje�tako�živi,
da ga je zmerom manj.

Kot pesek med prsti polzi
dan na dan.

(N. Grafenauer)

FRANC JELINEK

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem, ki ste dragega pokojnika pospremili na 
njegovi zadnji poti. Posebej hvala Lovski družini Mokrice za 
organizacijo pogreba in poslovilne besede, pevcem MPZ Slavček z 
Velike Doline za zapete žalostinke, cvetličarni in pogrebni službi 
Žičkar iz Brežic; hvala mnogim sorodnikom, prijateljem in znancem 
za sveče, cvetje in izraze sožalja.

Za njim žalujemo:
sin Mihael z mamo ter sestri Vesna in Milena z družinama

iz Nove vasi pri Mokricah.

V 69. letu je odšel

JANI PAVLIN

ZAHVALA

Žalujoča: mama in ostali

Mnogo prezgodaj je odšel naš dragi
sin, brat in oče

Iskreno se zahvaljujem PGD Radeče, Pihalnemu orkestru radeških 
papirničarjev, župniku in trobentaču ter sosedom in prijateljem, ki 
ste dragega pokojnika pospremili na njegovi prezgodnji zadnji poti.

iz Radeč.

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

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

se bo polnila.

MARIJE BLAŽEVIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, svete maše ter 
denarno pomoč. 
Zahvala tudi g. župniku za lepe besede slovesa in opravljen obred, 
pevcem Lavrencij z Rake, pogrebni službi Blatnik, društvu izgnancev, 
PGD Studenec ter Gostilni Janc.

Vsem še enkrat iskrena hvala!

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

roj. Amigoni, iz Ponikev 21 pri Studencu

Kogar�imaš�rad,
nikoli�ne�umre,

samo�daleč,�daleč�je�…

MAJDE ŽAJBER

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage
mame, žene, babice, tete, tašče

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem in Rotary klubu Sevnica za izrečena sožalja ter pomoč in 
podporo, ki ste nam jo nudili ob teh težkih trenutkih.

Zahvalo izrekamo tudi Mirjani Jelančič za poslovilne besede, pevcem 
za odpete žalostinke, pevki Nini Berger, trobentaču in g. župniku za 
lepo opravljen obred.

iz Sevnice

Tam,�kjer�si�ti,�
ni�sonca,�ne�luči.

Le�tvoj�nasmeh�nam�v�srcih�še�živi
in�nihče�ne�ve,�kako�zelo,�zelo�boli.
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V okolici Pišec oddamo vinograd 
s 400 trtami na sončni in dovozni 
poti. Tel.: 051 227 631

Prodam vinograd z lesenim hra-
mom v Stankovem. Cena po dogo-
voru. Tel.: 031 536 143

Oddam v najem neopremljeno 
stanovanje 42 m2 v naselju Tro-
bentica v Brežicah (280 €). 
Tel.: 070 394 825

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTOCIKLIZEM

Prodam Opel Astro, letnik 2011, 
prevoženih 41.000 km, odlično oh-
ranjena, vzdrževana, servisirana, 
garažirana. Tel.: 041 847 896

Prodam Opel Moko, dizel, 4x4 po-
gon, 17.500 km, letnik 2014, prvi 
lastnik, odlično ohranjeno, ugo-
dno. Tel.: 041 923 192

Prodam Golf Plus 1.4 TSI, letnik 
2011, prevoženih 113.000 km, 

prvi lastnik, cena 9.700 €. Odlično 
ohranjen. Tel.: 041 929 874

Prodam Renault Megan, starej-
ši letnik, prevoženih 160.000 km, 
rdeče barve, redno servisiran in 
registriran. Cena 333 €, možna 
menjava za drva. Tel.: 041 281 490

Prodam Mercedes Vito 110 CDI, 
letnik 2001, 5 sedežev + tovorni 
prostor, vlečna naprava, klima, za-
temnjena stekla, v dobrem stanju, 
cena 2.500 €. Tel.: 031 345 250

KMETIJSTVO

Kupim traktor Tomo Vinkovič in 
ostale stroje za obdelavo manjše 
kmetije (lahko tudi v okvari). 
Tel.: 051 841 055

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

Prodam traktorsko planirno de-
sko močnejše izvedbe, vrtljivo 
306°, širine 2,5 m, cena 980 €. 
Tel.: 041 925 028

Prodam nakladalko SIP 19 (oh-
ranjena, malo rabljena), travniške 
brane (2 m, širina 60 cm) in krožne 
brane (20 diskov, kot nove). 
Tel.: 041 233 834

Prodam kosilnico Bucher, greben 
145, in tračni obračalnik. Kupim 
kravo za zakol. Tel.: 040 840 065

Prodam koruzo v zrnju in olušče-
ne lešnike. Tel.: 051 361 635 

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam pajka Fahr na 4 vretena 
in rdeče vino cviček. 
Tel.: 040 577 552

Prodam kosilnico BCS 110 (niz-
ka kolesa), predsetvenik (1,8 m), 
škropilnico Stihl S 017 in motor-
no žago Stihl, 180 MS. 
Tel.: 051 496 012

Prodam kosilnico Gasparda, trač-
ni obračalnik in rezervne dele za 
kosilnico BCS. Tel.: 040 29 55 10

Prodam kombinirko JCB 3-4 VD, 
4-kolesni pogon, odpiralna žlica, v 
dobrem stanju, cena 8.000 €. 
Tel.: 031 345 250

Prodam prikolico za traktor, bu-
kova drva in vino cviček. 
Tel.: 040 319 448

Prodam koruzo v zrnju, breje zaj-
klje, japonske race ter belo in rde-
če vino. Tel.: 031 304 172

Prodam koruzo in ječmen, kva-
litetno slamo v okroglih balah in 
osemenjeno pašno telico. Možna 
dostava. Tel.: 051 499 355

Prodam večjo količino sena v re-
fuzi in kravo, težko 600 kg, staro 
3,5 let, za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Cena po dogovoru. Okolica Sevni-
ce. Tel.: 040 540 355

Prodam hlevski gnoj, primeren za 
vrtove ali drugo. Lahko tudi dosta-
vim. Tel.: 041 878 085

Prodam več let star, uležan konj-
ski gnoj. Tel.: 041 695 452

Prodam suhe okrogle bale sena. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 350 328

Prodam seno in otavo v kockah 
ter kobilo posavko, brejo, staro 3 
leta. Tel.: 041 928 581

Prodam seno v kockah, cena 1 €. 
Tel.: 041 999 555

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

Prodam seno v kockah (ročno 
spravilo) ali menjam za kamerun-
ske ovce, koruzo. Cena 1,50 €. 
Tel.:  031 717 624 

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

Prodam brezova metrska drva 
(cena 50 €) in jagenjčke, težke 
okoli 30 kg (cena 2,50 €/kg). 
Tel.: 040 310 220

Prodam drva, kalana, žagana, s 
prevozom, in mešano rdeče vino 
ter modro frankinjo. 
Tel.: 051 254 413

Prodam bukova drva, možna do-
stava, in telico BBP, težko 400 kg. 
Možna menjava za bikca, starega 
14 dni, mesni tip. Tel.: 031 431 681

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.
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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.
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

Očalna stekla EyeDrive

REVOLUCIONARNA 
INOVACIJA.

PREIZKUSI BREZPLAČNO!

®

AKCIJSKA UGODNOST SAMO DO 25. 3. 

070 660 660

Ribogojnica severnoafriškega čopovca - afriškega soma 

Sveži �le pripravimo po predhodnem naročilu. 
Naročila sprejemamo na tel.:  041 973 991

Jože Colarič s.p., PE Ribogojstvo Colarič 
Dobrava pri Kostanjevici 9 
8311 Kostanjevica na Krki                                           

Prodam parcelo št. 507/6 (obmo-
čje stavbnih zemljišč), k.o. Metni 
Vrh. Rohr-blitz d.o.o., Metni Vrh 
3, Sevnica. Tel.: 041 630 454, An-
ton Jazbec

Ugodno prodam vikend in vinog-
rad. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 47 78 069

Kupim opuščeno zidanico ali 
hram v vrednosti do 10.000 €. 
Kjerkoli v Posavju. 
Tel.: 040 340 599

V najem oddamo vinograd (600 
trt) na Cerini (po domače Straža). 
Tel.: 040 641 154, po 15. uri

Kupim gozd ali hlodovino. 
Tel.: 041 812 442

V obrtni coni Boštanj prodamo 
poslovne prostore (476 m2) s sta-
novanjsko hišo (130 m2), skupna 
površina zemljišča 1.477 m2. 
Tel.: 031 643 343

Prodam 3-sobno stanovanje na 
Vidmu, 4. nadstropje, komplet 
opremljeno, takoj vseljivo. 
Tel.: 040 261 848

Na lepi sončni legi v Pišecah pro-
dam gradbeno parcelo z elektriko 
in vodo v izmeri 15 arov. Temelji in 
plošča (9 x 5 m) že narejena. Tel.: 
031 594 662

NEPREMIČNINE
Inovativni projekti novogradenj, 
prenov, notranje opreme in zuna-
nje ureditve vseh objektov ter le-
galizacije. Aspo biro, Samo Voj-
ko Cerovšek s.p., Papirniška ulica 
24, Krško. Tel.: 041 683 380, aspo.
biro@amis.net

Projektiranje, legalizacija stano-
vanjskih hiš, prizidkov, hlevov, zi-
danic. PIS biro, Damjan Žibert s.p., 
Glavni trg 27, Sevnica. 
Tel.: 031 431 315

Kupim sončno parcelo za gradnjo 
stanovanjske hiše v Krškem ali 
okolici, v velikosti 1.000 – 1.700 
m2. Tel.: 031 758 597

Kupim zazidljivo parcelo nad 
1.000 m2 na mirni lokaciji (obči-
ne Brežice, Krško, Kostanjevica). 
Tel.: 040 292 820

V Brezju pri Raki prodam 1,20 ha 
gozda, cena 0,70 €/m2. 
Tel.: 041 961 293

Na Senovem prodam njivo in trav-
nik v skupni izmeri 38 arov, cena 
4.500 €. Tel.: 040 726 822

Prodam gradbeno parcelo in sta-
novanjsko hišo (lahko tudi najem), 
EI izdelana, Zg. Obrež, smer Breži-
ce – Krško. Tel.: 041 644 979 
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Prodam drva, mešana in bukev, 
možna dostava, in traktorski cepi-
lec (20 t). Tel.: 031 594 663

Prodam okrogle bale sena. Cena 
po dogovoru. Tel.: 07 49 65 017

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN ŽIVILA

Prodam 400 l žametne črnine 
(0,80 €/l), 200 l rizlinga – šipona 
(1,00 €/l). Okolica Pišec. 
Tel.: 031 653 113 

Prodam vino z Dolenjske (črno, 
belo, cviček). Tel.: 031 643 343

Prodam vino in ječmen. 
Tel.: 041 210 838

Vinogradniki pozor! Hitro, stro-
kovno in ugodno vam obrežemo, 
povežemo ter opravimo zelena 
dela, kakor tudi svetujemo! Umek 
Babič Robert, dopolnilna dejav-
nost na kmetiji, Vitna vas 23, Bi-
zeljsko. Tel.: 031 830 637

Prodam 100-litrsko inox cisterno, 
cena 95 €. Tel.: 040 726 822

Prodam kalano kostanjevo kolje, 
dolžine 2 m, cena 1,20 €. 
Tel.: 031 439 645

Prodam kostanjevo kolje, dolžine 
3,20 – 3,50 m. Kupim mulčar, 130 
cm, na 2 noža (lahko brez nožev). 
Tel.: 041 396 119

Prodam kostanjevo kolje (2 m), pu-
halnik Tajfun na kardan, 20 diskov 
križne brane, 15 col in 16 col voz. 
Okolica Brežic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam kolje za vinograd ter 
gumi in železna kolesa za Muto 
(stari tip), 12 col. Tel.: 030 694 956

Po ugodni ceni prodam vinograd-
niško žico, 3 mm. Tel.: 040 883 540

Prodam staro leseno prešo na kle-
san kamen. Tel.: 041 852 119

Prodam jedilni krompir. 
Tel.: 031 484 058

Prodam kvalitetni jedilni krom-
pir, ječmen, koruzo, slamo v koc-
kah, polovico prašiča in vino cvi-
ček. Tel.: 031 767 394

Prodam jedilni krompir, ajdo, siv-
ko in prašiče, težke 120 kg. Možen 
zakol in dostava. Tel.: 040 236 153

ŽIVALI

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

Odkupujemo debele krave in te-
lice za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Trgovina z živimi živalmi, Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Prista-
va pri Mestinju. Tel.: 040 179 780

Prodam kravo s teletom in več-
jo količino vina (modra frankinja, 
cviček). Tel.: 051 870 909

Prodam lepo telico simentalko, 
brejo 5 mesecev. Cena 2 €/kg. 
Tel.: 07 30 49 526

Bikca RJ-ČB, starega 3 tedne, pro-
dam. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 369 250

Prodam brejo telico šarole ali me-
njam za brejo kravo, staro do 5 let, 
mesnate pasme. Tel.: 051 337 467

Prodam telico simentalko, brejo 8 
mesecev, bika simentalca, starega 
1 leto, in vinograd v Cirju - Raka. 
Tel.: 031 590 523

Kravi simentalki, dojilji, drugič in 
tretjič breji 8 in 9 mesecev, pašni, 
ekoreja, prodam. 
Tel.: 041 773 508

Prodam bikca ČB, starega 14 dni. 
Tel.: 031 868 337

Prodam kravo simentalko, staro 3 
leta. Tel.: 031 202 963

Prodam mlado kravo za meso in 
telico limuzin, težko 300 kg. Mo-
žna dostava. Tel.: 041 525 628

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 (5/2017) bo izšla v 
četrtek, 2. marca 2017.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 23. februar 2017.

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

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 prašiča, težkega 70 kg, 
in 70 bal detelje v kockah. Okolica 
Dobove. Tel.: 041 725 752

Prodam prašičke, težke od 30 do 
50 kg, in prašiča, težkega 120 kg. 
Domača reja. Tel.: 051 422 161

Prodam pujske, težke 50 - 90 kg, 
za zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 390 068

Prodam odojke. Tel.: 07 49 78 266

Prodamo prašiče pitance, mesne 
pasme, težke 110-120 kg, in eno 
izločeno svinjo. Vsi hranjeni z do-
mačo hrano. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 47 78 042 ali 041 489 225

Prodam prašiče, težke 60-90 kg, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 683 518

Prodam svinjo, težko cca. 180 kg, 
možen zakol. Tel.: 041 682 865

Prodam prašiče, težke od 60 do 
130 kg, cena 1,80 - 1,90 €/kg. Mo-
žen zakol. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam prašiča, težkega cca. 220 
kg, jedilni krompir, fižol, suhi (če-
šnjevec, sivček). Tel.: 031 897 928

Prodam prašiče, težke od 25 do 
100 kg, hranjene z domačo hrano. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 411 714

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

Prodam prašiča, težkega okoli 
180 kg. Cena 1,70 €/kg. 
Tel.: 07 49 68 484

Prodam prašiča, težkega okoli 
160 kg, in dva okoli 100 kg (okoli-
ca Dobove). Tel.: 040 774 468

Prodam ovce mladice za pleme (JS 
pasme) in tri čipirane osle (samec 
in dve breji oslici). 
Tel.: 041 398 567 

Prodam dva bela prašiča, težka po 
50 kg. Tel.: 07 49 56 236 ali 041 
380 075

Prodam 3 koze z mladiči. Okolica 
Sevnice. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 651 028

OPREMA IN POHIŠTVO

Prodam zelo ugodno tiskalnik Xe-
rox Phaser 3010 in kovinski zaboj-
nik za smeti (zelen, 100 cm višine, 
40 cm premera). Oboje po 15 €. 
Tel.: 041 710 916 

Prodam dva radiatorja, prvi z me-
rami 50 x 60 x 10, drugi 60 x 60 
x 10, oba komplet z montažnimi 
konzolami. Zelo ugodno. 
Tel.: 041 710 916

RAZNO

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

Prodam večjo količino poročnih 
in obhajilnih oblek, moških in žen-
skih. Zelo ugodno. 
Tel.: 041 542 258

Kamen, pohorski škrilj, različnih 
barv in debelin, ugodno prodam 
in dostavim. Tel.: 041 678 966

Prodam AŽ okvirje za satnice iz 
lipovega lesa, sestavljene ali ne-
sestavljene. Kvalitetna izdelava. 
Tel.: 031 698 070

Prodam novo kovinsko blagaj-
no (40 x 45 x 30), zapiranje elek-
tronsko in s ključem, za polovično 
ceno. Tel.: 041 710 916 

Podarim keramične ploščice (si-
vobele), velikosti cca. 10 x 20 cm. 
Tel.: 041 710 916

Prodam stojalo za rezanje pršuta 
v celem kosu, iz medenine na sta-
bilni marmorni plošči. Zelo ugo-
dno! Tel.: 041 710 916

Prodam 2000-litrsko cisterno za 
olje, 1000-litrsko cisterno za vodo 
in hidravlično stiskalnico, cena po 
dogovoru. Tel.: 040 759 946

STIKI

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

64-letni iščem žensko za skupno 
življenje, ljubezen. Sem upokojen. 
Tel.: 051 220 160

56-letni vdovec z lastno hišo iš-
čem žensko, staro do 60 let. 
Tel.: 031 565 917

Vdovec iščem žensko od 55 let 
naprej, da pride k meni. Imam sta-
novanje in penzijo. Kličite samo 
resne. Tel.: 051 421 029

Moški, 59 let, bi rad spoznal 
žensko močnejše postave, 120 kg, 
za resno zvezo - poroka. 
Tel.: 051 803 241

Za resno zvezo želim spoznati 
žensko do 52 let. Sem resen in de-
laven, nekadilec. Tel.: 041 886 770

POROČNE OBLEKE
TOTALNA RAZPRODAJA

Salon Beli labod
BREŽICE, Mostec, Gasilski dom

24. 2. - 26. 2. 2017,
 10:00 - 18:00 

041 236 386 / www.foto-n.si

Magdalena Medved s.p., Sovretova 19, Krško

obvešča cenjene stranke,
 da nadaljuje

 s svojo dejavnostjo 
na Sovretovi 19 

na Vidmu.

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 in mladih jarkic,
v soboto, 18. februarja, 
mlade rjave in grahaste 
jarkice pa dobite vsak 
delavnik ob 17. uri.

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 
zanimivih možnosti 

oglaševanja.

040 302 809 
marketing@posavje.info.
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IZDALI KNJIŽICO Z NJENO 
ZGODBO

Zadnji tak uspeh mlade ustvar-
jalke Monike Bukovec sega 
slabe tri mesece nazaj, ko je s 
svojo zgodbo zmagala na na-
tečaju založbe Družina, ki je 
zgodbo z naslovom Miklavž in 
Modrosti sveta v kar 6500 iz-
vodih tudi natisnila. Ilustra-
cije za knjižico je prispevala 
Teja Milavec. Moniko je us-
peh zelo presenetil, zgodbo 
je napisala v pičlih dveh dneh, 
govori pa o malem Davidu, ki 
je sv. Miklavža prosil za brat-
ca, da bi se lahko igral z njim, 
saj je bil kot edinec precej osa-
mljen, sestrice pa ni hotel, ker 
se ni ravno najbolje razumel z 
deklicami. Vendar mu Miklavž 
ni mogel prinesti dojenč-
ka, zato mu je podaril skriv-
nostno modro knjižico, ki naj 
bi mu pomagala iskati prijate-
lje na poteh vsakdanjega živ-
ljenja. V njej so namreč zapisa-
ni življenjski nauki, ki jih David 
začne upoštevati in ugotovi, da 
živeti po teh načelih sploh ni 
tako slabo. Davidova mamica 
ob zaključku zgodbice svoje-
mu sinu obljubi, da bo res do-
bil bratca ali sestrico, David 
pa ji odvrne, da bo zelo zado-
voljen tudi s sestrico, saj mu 

Literarna ustvarjalka Monika Bukovec

»Nekega dne bom napisala pravo knjigo«
VRHOVSKA VAS - »Pisanje mi predstavlja nek izziv, tekmovanje s samo seboj, kot nek preizkus, da vidim, do kje lahko ’priženem’ svoje ustvarjanje,« pripoveduje 
27-letna Monika Bukovec iz Vrhovske vasi. Glede na dosedanje zmage na natečajih je njeno ustvarjanje doseglo že zavidanja vreden nivo.

je knjižica pomagala do spoz-
nanja, da se je lepo družiti in 
igrati s čisto vsakim, pri čemer 
spol sploh ni pomemben.

IZ POEZIJE V PROZO IN 
DRAMATIKO

Monika je s pisanjem začela v 
3. ali 4. razredu OŠ Cerklje ob 
Krki, vendar, kot priznava, nje-
ne pesmice na začetku še niso 
bile za v javnost. Že od nekdaj 
je rada veliko brala, veselje do 
tega ji je bilo tako rekoč polo-
ženo že v zibelko, saj se je nad 
pisanjem in literaturo navdu-
ševala tudi njena mama. Mo-
nika je nadarjenost na literar-
nem področju pokazala že v 
osnovni šoli. Najprej se je pre-
izkusila v poeziji. Iz njenih zgo-
dnjih pesmic vejeta radoživost 
in veder duh, v njih se je navdu-
ševala nad naravo, z odrašča-
njem se je spremenila tudi nje-
na tematika pesmi, v katerih je 
spregovorila o ljubezni, prija-
teljstvu … Na pobudo takra-
tne ravnateljice Andreje Ur-
banč in knjižničarke Lojzke 
Ivanšek so zbrali njene pesmi 
in jih leta 2002 izdali v pesni-
ški zbirki z naslovom Moje pe-
smi. Sčasoma je pisanje pesmi 
opustila, izjema je le kakšen 
haiku. Sedaj najraje ustvarja 

prozna dela 
in piše dram-
ske igrice. 
»Pišem vse, 
razen poezije. 
Današnje pe-
smi niso več 
to, kar so bile 
pred časom, 
saj ni več pra-
ve rime, pra-
vila so pre-
več ohlapna,« 
razlaga o tem, 
zakaj je opu-
stila pisa-
nje pesmi. 
»Spremljam 
in se prijav-
ljam na razne 
literarne na-
tečaje. Po eni 
strani je dob-
ro, če tema 
ni točno določena, saj imaš 
prosto izbiro pri ustvarjanju, 
po drugi pa ti točno določena 
tema da tudi neko inspiracijo 
in je potem lažje pisati,« pravi. 
Monika si je že v osnovni šoli 
želela postati pisateljica in ne-
kega dne napisati pravo knji-
go. »Sem 99-odstotno prepri-
čana, da jo tudi bom,« odločno 
pove. Pri 12-ih je prvič sode-
lovala na Prešernovem nateča-
ju in bila izbrana med 30 naj-

boljših učencev v državi. Lani 
je zmagala na natečaju za naj-
boljšo kolumno, ki ga je orga-
nizirala spletna stran Lokalne 
Ajdovščina, za katero občasno 
piše kolumne. Prav tako lani 
je s svojo komedijo Polomija 
po žensko kot daleč najmlajša 
udeleženka pristala na 3. mes-
tu v izboru za najboljšo radij-
sko igro v organizaciji tržaške 
gledališke skupine Radijski 
oder. S svojimi deli se je ude-

ležila še nekaterih drugih na-
tečajev in prav tako osvojila še 
nekaj priznanj. V zbirki haiku-
jev ob stoletnici prve svetov-
ne vojne (izdajatelj Literarni 
klub Tolmin) se je med števil-
nimi avtorji znašel tudi njen 
haiku, Monikini zgodbi pa sta 
se znašli tudi v knjigi kratkih 
zgodb Dom besed, ki je izšla ob 
150-letnici Lavričeve knjižnice 
v Ajdovščini. »Imam občutek, 
da me vleče na Primorsko, gle-
de na to, da sem nagrade veči-
noma osvajala v tistih koncih,« 
hudomušno pravi.

PRAVI KNJIŽNI MOLJ

Monika, prava rockerica po 
duši, je sicer zaključila študij 
na Fakulteti za zdravstvene 
vede v Novem mestu, sedaj pa 
opravlja še podiplomski štu-
dij o varni hrani. Zelo težka 
življenjska preizkušnja pred 
sedmimi leti, kot pravi Moni-
ka, na njeno pisanje ni imela 
posebnega vpliva. Razumljivo 
je, da nekaj časa po tem sploh 
ni bila sposobna pisati, saj se 
je pretežno ukvarjala s tem, 
kako v miru na novo zažive-
ti. Mlada sogovornica je pravi 
knjižni molj, saj na leto prebe-
re med 50 in 70 knjig, na do-
pustu recimo pet v enem ted-

nu. »Čas me vedno preganja, 
zato vseh svojih želja ne mo-
rem spraviti v paket. Moj glav-
ni hobi je zagotovo branje, 
skozi katerega tudi izpolnju-
jem svojo željo po učenju no-
vega,« poudarja in dodaja, da 
tako kot rada prebere knjigo 
z dobro vsebino, skozi katero 
raste in ji da misliti, rada tudi 
piše, če le ima kakšno »pame-
tno« idejo. Ljudje jo, potem ko 
jim omeni, da se ukvarja s pi-
sanjem in je že izdala knjižico 
ter bi rada enkrat izdala tudi 
pravo knjigo, sprašujejo ved-
no eno in isto, češ, kaj bo sploh 
imela od tega. »Za določene je 
to, s čimer se ukvarjam, mal-
ce noro, spet drugi pa me po-
hvalijo in jim je zanimivo. Od-
zivi so torej mešani,« dodaja. 
V Posavju pogreša več literar-
nih natečajev za odrasle, na ka-
tere bi se lahko prijavila. Kot 
pravi, so v tej regiji zagotovo 
še nekateri drugi perspektivni 
ustvarjalci, ki pa se mogoče še 
malce skrivajo pred javnostjo. 
»Sama sicer ugotavljam, da je 
dela težko izdati, čeprav sem 
nedavno slišala, da se pri nas 
preveč piše in izdaja, kar verje-
tno pomeni, da se objavlja tudi 
tisto, kar ni tako kakovostno,« 
še pove za konec.
 Rok Retelj

Monika Bukovec

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 19.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

Poraba pri mešanem ciklu 3,9 - 6,1 l/100 km. Emisije CO2 100 - 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx 0,0219- 0,0723 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00024– 0,00083 g.  
Število delcev (x1011): 0,01 - 14,7. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Renault priporoča renault.si
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let podaljšanega jamstva

let brezplačnega rednega servisa

leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja

Paket zimskih pnevmatik**

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let 
jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.  
**Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Renault Grand SCENIC
Več prostora. Več zgodb.

Novi


