
 

Je dovolj v lokalnem 
okolju pridelane hrane?
Zakon o javnem naročanju javnim zavodom dovo-
ljuje, da del lokalne hrane od izbranega ponudni-
ka kupijo brez razpisa in na ta način lahko vrtci, 
šole, domovi za starejše, bolnišnice ipd. naročijo 
do 20 % živil neposredno pri pridelovalcu. Kako in 
v kolikšni meri posavski javni zavodi izkoriščajo to 
možnost, katere so prednosti, kakšne izboljšave 
bi bile potrebne? 
 Strani 3 in 5

Jubilejni artiški
sadjarski dnevi

Artiče so bile prizorišče že 25. Sadjarskih dnevov 
Posavja, ki so postregli z nekaj nostalgije in pogle-
dom v leto 1993, ko so bili v tem kraju organizirani 
prvi sadjarski dnevi. Rdeča nit tokratnega posveta 
sadjarjev je bil pogled na trenutno stanje v sadjar-
stvu, ki ni ravno preveč spodbudno.

 Stran 10
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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla 21. februarja.

NAŠI IN VRHUNSKI – V dneh, ko praznujemo kulturni praznik, poslušamo mnogo vznesenih besed 
o kulturi. Ob tem velja spomniti, da imamo v našem okolju srečo, da nam po vrhunske kulturne in 
umetniške užitke ni treba daleč oz. nikamor, saj nam jih ponujajo tudi naše kulturne ustanove. To je na 
praznovanju 70-letnice delovanja z izvrstnim programom (na fotografiji plesalci 6. razreda za sodobni 
ples in tango kvintet) dokazala tudi Glasbena šola Krško. V spremljevalnem eseju Žige Kumpa smo med 
drugim slišali, da je »le umetnost tista, ki je zmožna ustvariti razpoko časa v času samem, vdor trenutka 
kot pronicanje večnosti. In morda nas prav glasba lahko najbolj približa tej hipni ekstazi v večnost, temu 
vstopu v paralelno realnost znotraj našega sveta.« Več o dogodku na str. 6.  Foto: Peter Pavlovič

Bo država uslišala Posavje?
POSAVJE – Za 11. februar je predsedujoči Svetu regije Posavje 
Ivan Molan sklical 78. izredno sejo sveta zaradi ponovne 
uskladitve stališč v zvezi s Strategijo razvoja intenzivne me-
dicine v RS. Tri dni kasneje, 14. februarja, bo namreč na zah-
tevo poslanske skupine SDS prav na to temo potekala nujna 
seja Odbora za zdravstvo Državnega zbora, na katero so vablje-
ni tudi vsi župani posavskih občin, direktorica Splošne bolni-
šnice Brežice ter direktorji posavskih zdravstvenih domov. Ti 
bodo ponovno skušali opozoriti člane pristojnega odbora za 
zdravstvo na pomen brežiške bolnišnice za regijo in širše ter 
da bo ta v primeru uveljavitve strategije kot lokalna in ne več 
regijska bolnišnica upravičena do bistveno nižjih sredstev, če-
tudi bodo v njej izvajali oskrbo enako zahtevnih zdravstvenih 
stanj pacientov kot v bolnišnicah, ki bodo imele status regio-
nalne bolnišnice. Poleg brežiške sta za lokalni bolnišnici pred-
videni še bolnišnici na Ptuju in v Trbovljah.  B. M.

AKTUALNO

Anita Veršec, 
učiteljica citer na GŠ Brežice:

V Brežicah smo 
vodilni v citrah
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Poslovili so se od letnika 2018
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Krškopolj’c od hleva do krožnika
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ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - teoretični del usposabljanja
Brežice, 27. 2. 2019 ob 15.30
Krško, 28. 2. 2019. ob 15.30 

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
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SEVNICA – V konferenčni dvorani na sevniškem gradu je 30. 
januarja potekala tretja redna seja Občinskega sveta obči-
ne Sevnica. Osrednja tema je bila obravnava osnutka pro-
računa za leto 2019 in po njegovi predstavitvi je večina ob-
činskih svetnic in svetnikov nanizala še dodatne predloge.

Osnutek letošnjega proračuna v višini dobrih 17,4 milijonov 
evrov, v katerem največji delež prihodkov – 70 % – predstavlja 
povprečnina na posameznega prebivalca v občini, ki za letošnje 
leto znaša 573,50 evra, so uvodoma predstavili župan Srečko 
Ocvirk, direktor občinske uprave Zvone Košmerl in vodja od-
delka za finance mag. Vlasta Marn. Vsi trije so poudarili, da je 
bilo osnovno vodilo pri sestavi proračuna zagotovitev zadostne 
kvote finančnih sredstev za tekoče delo in izvajanje programov 
vseh proračunskih uporabnikov – od krajevnih skupnosti, jav-
nih zavodov in podjetij do projektov, ki se zaključujejo, so v teku 
ali se šele načrtujejo. »Proračun je kompromis med potrebami, 
pričakovanji in možnostmi,« je med drugim dejal direktor ob-
činske uprave in predstavil tudi nekatere načrtovane ureditve. 
Med njimi je obnova školjke in strojnice sevniškega bazena, ki je 
ocenjena na 800 tisoč evrov. Okoli 700 tisoč evrov je namenjenih 
nakupu zemljišč in objektov, ki jih občina potrebuje za izvedbo 
načrtovanih projektov (med drugim tudi za gradnjo nadvoza na 
Savsko cesto). Preurejanje Športnega doma Sevnica za potrebe 
prireditev je ocenjeno na 120 tisoč evrov in prav toliko naj bi sta-
la projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za stadion. Na Lisci se bo nadaljevala obnova Tončkovega doma 
(zamenjava strehe, rušitev depandans in idejna zasnova novega 
objekta na mestu rušitve), za kar je predvidenih 114 tisoč evrov. 
Občina Sevnica ima v lasti tudi 142 stanovanj in v letošnjem letu 
naj bi bilo del sredstev namenjenih obnovi stanovanj v Krmelju. 
Vrednost gradnje mostu preko Sevnične pri Vrtačniku zaradi ure-
ditve brežine je ocenjena na 56 tisoč evrov itd. 
V nadaljevanju je v skoraj tri ure trajajoči razpravi svoje predloge 
podala še večina prisotnih občinskih svetnic in svetnikov. Največ 
pobud se je nanašalo na nadaljnje urejanje cestne infrastrukture, 
kjer je bil izpostavljen tudi težaven dostop do OŠ Blanca in vrt-
ca, saj ni primernega obračališča za avtobus, niti ni dovolj par-
kirnih mest za osebna vozila. Nekatere pobude so se nanašale 
na komunalne ureditve in med drugim je bila izražena potreba 
po posodobitvi več kot 40 let starega kanalizacijskega in vodovo-
dnega sistema v Boštanju. Nekaj pobud je bilo izrečenih na temo 
razvoja športne infrastrukture in ena se je nanašala na gradnjo 
športno-kulturne dvorane v Loki, omenjena je bila tudi Športna 
zveza Sevnica, ki bi jo bilo potrebno »postaviti na noge«. Na po-
dročju predšolske vzgoje je bila izpostavljena gradnja vrtca v 
Boštanju, za starejše bi bila dobrodošla gradnja varovanih sta-
novanj; z določenimi ukrepi, kot je ugodna stanovanjska in davč-
na politika, naj bi ustvarjali stimulativno okolje za mlade; na po-
dročju turizma je želja po razvijanju t. i. butičnega turizma itd. O 
proračunu bodo svetnice in svetniki razpravljali tudi na februar-
ski seji, predvidoma 27. februarja. Smilja Radi

Kompromis potreb in možnosti

S sprejemom predloga pro-
računa so svetnice in svetniki 
občinski upravi prižgali zele-
no luč, da je lahko po slabem 
mesecu dni že prešla iz zača-
snega, v katerem je imela na 
voljo omejen sveženj porabe 
sredstev, na redno financira-
nje. Obrazložitev načrtovanih 
prihodkov v višini 40,6 mili-
jona evrov in odhodkov v vi-
šini okoli 41,4 milijona evrov 
je podal župan mag. Miran 
Stanko, ki je pri tem izpostavil 
tudi večje načrtovane investici-
je, največ s področja družbenih 
dejavnosti in gospodarske in-
frastrukture. Kot investicijsko 
najzajetnejši projekti izstopa-
jo ureditev Podjetniškega in-
kubatorja na naslovu CKŽ 44 
v Krškem, rekonstrukcija ob-
stoječe Valvasorjeve knjižnice 
in izgradnja prizidka k njej, ob-
nova in dograditev objekta PGE 
Krško, izgradnja nizkoenerget-
skega vrtca na Senovem, kjer 
sta načrtovani tudi izgradnja 
kolesarske poti in energetska 
obnova Doma XIV. divizije. Re-
konstrukcije krajevnega hrama 
kulture, in sicer Doma svobo-
de, bodo deležni tudi v Bre-
stanici, v Stranjah je načrtova-
na izgradnja mrliške vežice in 

Krški proračun skozi proceduro
KRŠKO – Krški občinski svet je 31. januarja prvič zasedal v matičnem prostoru, to je veliki sejni dvorani 
občine. Na drugi redni seji – pred tem je opravil dve korespondenčni – so svetniki in svetnice obravnavali 
16 točk dnevnega reda, med drugim so potrdili tudi letošnji proračun občine.

ureditev pokopališča, večje in-
vesticije pa bodo med drugim 
še dokončanje zdolskega Doma 
krajanov in tamkajšnje enote 
vrtca, dozidava in rekonstruk-
cija OŠ Koprivnica, moderniza-
cija in obnova občinskih cest in 
obvoznice Krško, ureditev trga 
na Raki, izgradnja komunalne 
infrastrukture Gorica–Jelše–
Veliki Podlog–Pristava idr. 

Ob obravnavi proračuna so 
svetniki z večino glasov pod-
prli tudi vložen amandma sve-
tnika Dušana Šiška (SNS), ki je 
predlagal, da se 30.000 evrov 
iz naslova dotacij Športni zve-
zi Krško oz. iz naslova mate-
rialnih stroškov zveze name-
ni za sanacijo zgornjih tribun 
v športni dvorani ŠC Krško-
-Sevnica, saj naj bi te zaradi 
razrahljanih jeklenic predsta-
vljale varnostno tveganje za 
učence ali ostale obiskovalce 
športnih tekmovanj ali drugih 
prireditev (potrjeni amandma 
je takoj sprožil protest športne 
zveze, o čemer več na str. 22).

Svetnice in svetniki so potr-
dili tudi predlagan Letni pro-
gram športa v občini, za ka-
terega bo namenjenih okoli 

milijon evrov, od tega bo ne-
kaj več kot 600.000 evrov na-
menjenih za izvajanje športnih 
programov društev, preostala 
sredstva pa za delovanje špor-
tne zveze in investicije v špor-
tno infrastrukturo. Soglašali so 
tudi z načrtovanim razvojem 
občinskih cest do leta 2022, 
pri čemer bo občina nameni-
la dodatnih 200.000 evrov za 
vzdrževanje cest drugega reda, 

ki so sicer v upravljanju krajev-
nih skupnosti, vendar pa so te 
zaradi potrebnega zimskega 
vzdrževanja finančno prekrat-
ke za dodatne potrebne posege 
na njih. Podprli so tudi smer-
nice za načrtovano izgradnjo 
daljnovoda 2 x 110 kV Bre-
stanica–Hudo, odsek Bresta-
nica– Družinska vas, ki bo po 
območju občine Krško potekal 
v bližini naselij Dunaj, Gorenja 
Lepa vas, Nova Gora in Raka. 

Med ostalimi sprejetimi toč-
kami izpostavljamo še izdano 
soglasje k imenovanju Kristi-
ne Ogorevc Račič za direkto-
rico Centra za podjetništvo in 
turizem (CPT) Krško ter k ime-
novanju Martina Brataniča za 
direktorja Regionalne razvojne 
agencije (RRA) Posavje. K nje-
govi potrditvi je izrazil več po-
mislekov Aleš Suša (Levica), ki 
je bil mnenja, da bi bilo treba za 
tako pomembno ustanovo poi-
skati oz. izbrati direktorja v šir-
šem naboru kandidatov, tudi če 
bi bilo treba v ta namen razve-
ljaviti oziroma ponoviti razpis. 
Dosedanji direktor Bratanič je 
bil edini prijavljeni kandidat za 
direktorja RRA Posavje.
 Bojana Mavsar

Kot je v obrazložitvi pred raz-
pravo in glasovanjem o ob-
činskih delovnih telesih raz-
ložil predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja (KVIAZ) mag. 
Andrej Vizjak, je po poslov-
niku v osem stalnih delovnih 
teles vključenih 59 članov, od 
katerih mora biti 37 občinskih 
svetnikov in 22 zunanjih čla-
nov. »Trudili smo se v največ-
ji možni meri upoštevati želje 
svetniških skupin,« je povedal. 
»Ugotavljamo, da naši predlo-
gi niso bili upoštevani,« je 
Igor Zorčič (SMC) ravno na-
sprotno začel razpravo in na-
daljeval, da bi morala njiho-
va svetniška skupina glede na 
izid volitev dobiti dve predse-
dniški mesti v delovnih telesih, 
dobili pa so samo eno. Po nje-
govem so predsedniška mesta 
dobile svetniške skupine, kot 
sta ROK in SLS, ki jim ta mes-
ta sploh ne pripadajo. »Zavozi-
li ste že s tem, ko ste iz KVIAZ 
vrgli t. i. opozicijske stranke,« 
je kritiziral. »Sporočamo vam, 
da v ničemer več ne vnašate 
demokracije, po tistem, kar se 
je zgodilo na prvi seji, in takih 
delovnih teles mi ne moremo 
potrditi,« je še povedal. Mne-
nju predhodnika se je pridru-
žil tudi Aljoša Rovan (Levica), 
ki je predlagal celo prekinitev 
in preložitev te točke. Vizjak je 
odvrnil, da niso nobenega favo-

Potrdili telesa in višje sejnine
BREŽICE – Občinski svet občine Brežice je 4. februarja opravil z drugo sejo v novem mandatu. Kljub ostri 
razpravi in nasprotovanjem so svetniki potrdili vse člane delovnih teles in tudi nadzornega odbora občine. 
Sprejeli so tudi sklep, ki pomeni zvišanje sejnin na raven iz leta 2010.

rizirali ter naj se KVIAZ ne oči-
ta politikantstva in nesodelo-
vanja. Kot je v imenu svetniške 
skupine SD poudaril Matija 
Kolarič, so bili njihovi predlo-
gi upoštevani, zato so ta sklep 
podprli.

Pred glasovanjem o nadzor-
nem odboru je prav tako priš-
lo do nasprotovanj predvsem 
s strani SMC. Zorčič je menil, 
da »si SDS želi nadzirati samo 
sebe«, zanimalo ga je tudi, ali 
vsi predlagani člani NO sploh 
izpolnjujejo pogoje, saj pogre-
ša njihov življenjepis. Predlagal 
je, da se o vsakem glasuje po-
samično in ne v paketu, kar so 
svetniki nato malce presenet-
ljivo celo potrdili, kljub temu 
pa so bili potrjeni vsi člani NO. 
Člani Nadzornega odbora Ob-
čine Brežice bodo Roman Ba-
škovč, Mojca Lovše, Franja 
Žokalj, Janko Strašek in Na-
taša Mihajlović Grubiša. Čla-
ni Statutarno-pravne komisi-
je so Igor Zorčič (predsednik), 
mag. Ivanka Medvešček, Ta-
tjana Močan, Martina Živič 
in Franc Vranetič; v Komisi-
ji za vloge in pritožbe so Ber-
nardka Ogorevc (predsedni-
ca), Boštjan Gregorič, Katja 
Čanžar, Marijan Žibert in 
Elizabeta Budič; Odbor za 
družbene dejavnosti sestav-
ljajo Alenka Černelič Kroš-
elj (predsednica), Jožica Su-

šin, Mira Šuler, dr. Stanka 
Preskar, Vesna Davidović, 
Klara Humek in Tatjana Ko-
sec; člani Odbora za proračun, 
finance in občinsko premo-
ženje so Aleksander Gajski 
(predsednik), Jože Denžič, Pe-
ter Dirnbek, Bernardka Ogo-
revc, Peter Skrivalnik, Samo 
Stanič in Rok Capl; v Odbo-
ru za gospodarstvo so Mati-
ja Kolarič (predsednik), Aljo-
ša Rovan, Mila Levec, Miran 
Omerzel, Ivan Kovačič, Igor 
Lazanski in Miha Pšeničnik; 
v Odboru za kmetijstvo in ra-
zvoj podeželja bodo v nasled-
njih štirih letih Marijan Žibert 
(predsednik), Darko Udovič, 
Herman Premelč, Boštjan 
Šetinc, Blaž Zagmajster, Bo-
štjan Geršak in Davor Kalin; 
v Odbor za urbanizem so včla-
njeni Miran Omerzel (pred-
sednik), Mladen Strniša, dr. 
Tomaž Teropšič, Bogdan Pa-
lovšnik, Ema Kavečič, Gre-
gor Redenšek in Jože Krulc; 
v Odboru za gospodarske javne 
službe in varstvo okolja pa so 
Ferdo Pinterič (predsednik), 
Stanko Tomše, Mihael Pe-
tančič, Matejka Kmetič, An-
ton Gajšek, Kristijan Simon-
čič in Andrej Šmajgl.

Svetniki so s 16 glasovi za in 12 
proti sprejeli tudi spremembo 
pravilnika o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcio-

narjev, ki med drugim določa, 
da bo odslej sejnina za občin-
ske svetnike višja za približno 
60 evrov – sejnina po novem 
znaša 285 evrov bruto (kot že 
v obdobju 2010–2014), za ude-
ležbo na nadaljevanju seje pa 
sejnine ne bodo več dobili. Sve-
tnik lahko letno zasluži največ 
7,5 % županove plače, je ob 
tem omenil župan Ivan Molan. 
Glede na to, da so ta sklep potr-
dili, se svetnikov očitno ni pre-
več dotaknil povzdignjen glas 
Matije Kolariča: »Si res zasluži-
mo svoja nadomestila povišati 
samo zato, da bomo udobneje 
sedeli na zadnji plati na občin-
skem svetu? Boste res glasova-
li za to, da se 140 tisoč evrov v 
naslednjih štirih letih vzame iz 
občinskega proračuna in se na-
meni nam? Ste kandidirali za to 
ali zaradi izpolnjevanja javne-
ga interesa? Naša naloga je, da 
skrbimo za občane in ne zase, 
zato pričakujem, da bomo vsi 
glasovali proti temu predlogu, 
ker je žaljiv do tistih, ki so nam 
dali glas in zaradi katerih sedi-
mo v teh klopeh.«

Svetniki so na začetku seje po-
trdili mandat Boštjanu Šetincu, 
ki je v svetniških klopeh nasle-
dil župana, saj njegova funkcija 
ni združljiva s svetniško. Poda-
li so tudi soglasje k imenovanju 
direktorja RRA Posavje Marti-
na Brataniča.  Rok Retelj

KOSTANJEVICA NA KRKI – Tamkajšnji občinski svet je na tor-
kovi drugi redni seji v tem mandatu potrdil predlog letoš-
njega občinskega proračuna in ga poslal v javno obravnavo, 
ki bo trajala do 21. februarja.

S 4,1 milijona evrov odhodkov je predvideni letošnji proračun 
najvišji doslej v zgodovini kostanjeviške občine. Ob 3,6 milijo-
na evrov prihodkih so ob 84 tisočakih starega dolga predvideli 
tudi 420 tisoč evrov nove zadolžitve, kljub temu pa je, je pouda-
ril župan Ladko Petretič, kostanjeviška občina med najmanj za-
dolženimi v Sloveniji.
Kot je v podrobni predstavitvi proračuna povedala občinska fi-
nančnica Karla Gašpar, med predvidenimi prihodki največji del 
zavzemata dohodnina in finančna izravnava (1,7 milijona evrov), 
kapitalski prihodki od prodaje občinskega premoženja (506 tisoč 
evrov), sredstva kohezijskega sklada za energetsko sanacijo šole 
(540 tisoč evrov), nadomestilo za omejeno rabo prostora (165 ti-
soč evrov) in sredstva na podlagi 21. člena zakona o financiranju 
občin (108 tisoč evrov).
Na odhodkovni strani proračuna bo največja letošnja investici-
ja energetska sanacija osnovne šole skupaj z ureditvijo starega 
dela šole, za kar bo namenjenih več kot milijon evrov občinskih 
sredstev. »Letos bo treba stisniti zobe in spraviti to investicijo 
skozi. Verjamem, da nam bo kljub temu uspelo najti sredstva še 
za kakšno cesto, ki sedaj ni v načrtu,« je dejal župan. Večja pro-
jekta bosta še ureditev postajališča za avtodome, kjer so v fazi 
pridobivanja gradbenega dovoljenja, ureditev zbirnega centra 
za ločene odpadke pri čistilni napravi. »Ob tem pa bo treba pos-
krbeti še za vse transferje, predvsem na socialnem področju, ki 
jih je čedalje več, saj država na občine prelaga čedalje več obve-
znosti,« je še dodal Petretič. Skupno je za investicije namenjenih 
kar 2,1 milijona evrov.
Dodajmo še, da so v svet lokalnih skupnosti Centra za socialno 
delo Posavje kot predstavnico občine imenovali direktorico ob-
činske uprave Judito Lajkovič ter izdali soglasje k imenovanju 
Martina Brataniča za direktorja RRA Posavje.� P.�Pavlovič�

Letošnji proračun bo rekorden

Trije podžupani
KRŠKO – Župan občine Krško 
mag. Miran Stanko je s fe-
bruarjem poleg Ane Somrak 
imenoval še dva podžupana, 
in sicer Vlada Grahovca in 
Silva Krošlja, so sporočili z 
Občine Krško. Vsi bodo delo 
opravljali nepoklicno. So-
mrakova, občinska svetnica 
iz vrst SLS, bo opravljala na-
loge s področja sociale, ure-
janja prostora in varstva oko-
lja ter romske problematike, 
njen strankarski kolega Gra-
hovac s področja gospodar-
ske infrastrukture in civilne 
zaščite, Krošelj iz stranke SD 
pa s področja delovanja kra-
jevnih skupnosti in družbe-
nih dejavnosti.  P. P.
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Zakaj izbrati živila pri ne-
posrednih pridelovalcih in 
predelovalcih hrane? Razlo-
gov je več – sezonska živila 
so sveža in prepoznavna po 
bogatem okusu, domače sad-
je in zelenjava imata tudi več 
vitaminov in posledično viš-
jo hranilno vrednost; poveču-
je se stopnja samopreskrbe s 
kakovostno, doma pridelano 
hrano in s tem izboljšujemo 
tudi lastno prehransko var-
nost; pot oskrbovalne veri-
ge s hrano je krajša in zaradi 
krajših transportnih poti vpli-
vamo na zmanjševanje nega-
tivnih vplivov na okolje (npr. 
toplogrednih plinov, ki vpliva-
jo na podnebne spremembe); 
ohranja se urejenost in ob-
delanost kmetijskih površin; 
krepi se ekonomska blaginja 
lokalnih pridelovalcev in pre-
delovalcev hrane, ki z ustvar-
janjem novih delovnih mest 
vplivajo tudi na razvoj kmetij-
stva kot pomembne gospodar-
ske panoge itd.

JAVNA NAROČILA ŽIVIL 
PRILAGOJENA LOKALNIM 
PONUDNIKOM

Občina Sevnica od leta 2013 
aktivno pristopa h krepitvi lo-
kalne oskrbe s hrano v javnih 
zavodih, katerih ustanovitelji-
ca je, in je primer dobre pra-
kse za celotno Posavje ter tudi 
v širšem slovenskem prosto-
ru. Zakon o javnem naročanju 
(ZJN) namreč s posebno določ-
bo omogoča naročniku (jav-
nim zavodom), ki so pomemb-
ni potrošniki hrane, da lahko 
oddajo naročilo za nakup ka-
kovostne in sveže pridelane 
ali predelane hrane lokalnim 
pridelovalcem ter predelo-
valcem brez izvedbe postop-
ka javnega naročanja, vendar 
le v višini 20 % skupne vred-
nosti vseh sklopov javnega na-
ročila, pri čemer mora biti oce-
njena vrednost posameznega 
sklopa prehrambenih izdel-
kov nižja od 80 tisoč evrov 
brez DDV. To pomeni, da lahko 
naročila živil, izločenih iz jav-
nega razpisa, naročnik (šole, 
vrtci, bolnišnice, domovi za 
starejše občane) odda nepos-
redno kmetom, nosilcem do-
polnilne dejavnosti na kmetiji, 
zadrugam in drugim primar-
nim pridelovalcem živil. »Za 
ostalih 80 odstotkov mora v 
skladu z zakonodajo naroč-
nik pripraviti razpisno doku-
mentacijo za objavo javnega 
naročila na portalu e-naroča-
nje oziroma v primeru večje 
ocenjene vrednosti tudi v Ura-
dnem listu EU, kjer je na ogled 
35 dni,« pojasni višja svetoval-
ka za javna naročila na Občini 
Sevnica Mateja Cvetkovič, ki 
nudi strokovno pomoč in izva-
ja javna naročila za večino jav-
nih zavodov v občini. 

»Javna naročila za hrano, pri-
delano v domačem, lokalnem 
okolju izvajamo načeloma za 

dve leti. Pri tem najprej oce-
nimo vrednost celotnega jav-
nega naročila, na podlagi kate-
rega pridemo do zneska, ki ga 
je možno izločiti. Na primer, v 
primeru, da je ocenjena vred-

nost celotnega zneska za dve 
leti 330 tisoč evrov, lahko 66 
tisoč evrov namenimo naku-
pu hrane pri lokalnih ponu-
dnikih. Na podlagi tega pre-
verimo ponudbo na lokalnem 
trgu z vidika kapacitet, cene 
in dejanskega interesa doma-
čih pridelovalcev, ki so iz sev-
niške občine. S ponudniki se 
nato dogovorimo o potreb-
nih količinah in cenah, ki mo-
rajo biti primerljive s cenami 
na trgu,« predstavi potek jav-
nega naročila. Pri izbiri ponu-
dnika na javnem razpisu igra 
vidno vlogo cena (85 %) ter 
varnost in kakovost živil (15 
%). »Čas trajanja od samega 
začetka postopka do podpi-
sa pogodb in izdaje naročilnic 
v povprečju traja tri do štiri 
mesece, odvisno od vrednos-
ti ter količine živil za posame-
zen javni zavod,« še pojasni in 
doda, da je Občina Sevnica, ki 
sodeluje pri javnih naročilih 
kot povezovalec in strokovna 
podpora, s pomočjo sevniške 
kmetijsko svetovalne službe 
pred začetkom izvajanja jav-
nih naročil za javne zavode v 
občini (vrtce in šole) pripra-
vila seznam potencialnih po-
nudnikov. Ocenjena vrednost 
naročenih živil pri lokalnih 
ponudnikih za šest osnovnih 
šol in vrtec v sevniški občini za 
dve leti znaša 252.664 evrov, 
medtem ko vrednost javnega 
naročila v okviru 80 % znaša 
dober milijon evrov.

In katera živila lokalnih pri-
delovalcev ter predelovalcev 
kupuje naročnik? To je sezon-
ska in eko zelenjava (krompir, 
solata, radič, korenje, kolera-
ba, repa, fižol, česen, peter-
šilj, čebula, črna redkev, bli-
tva, bučke …); domače mleko 

in mlečni izdelki (jogurti, mas-
lo, skuta, sir, kajmak …); sveže 
sladko in kislo zelje; domače 
sadje, gozdni sadeži in izdel-
ki iz sadja (jabolka, hruške, sli-
ve, češnje, jagode, borovnice, 

lešniki, jabolčni krhlji, jabolč-
ni sok, marmelada …); eko 
moka; domač med; eko meso 
in mesni izdelki; ribe in kruh 
iz krušne peči … 

PREDNOSTI LOKALNO 
PRIDELANE HRANE IN 
POMEN SAMOOSKRBE

Na OŠ Krmelj, v sklopu ka-
tere deluje tudi vrtec, imajo 
v skladu z ZJN razpis za živi-
la lokalnih ponudnikov vsa-
ki dve leti. »Pri nas moramo 
poskrbeti za hrano 11 mese-
cev starega otroka in 15-letni-
ka, kuhamo pa tudi za odrasle. 
Dnevno pripravimo okoli 700 
obrokov. Na šoli imamo sistem 
notranje kontrole nad vso hra-
no, ki pride v šolsko kuhinjo, 
saj želimo jesti zdravo in sve-
žo hrano, ki jo naročimo, ko-
likor nam dovoljuje zakon, 
pri domačih pridelovalcih. 
Pri njihovem izboru nam po-
maga Občina Sevnica, ki tudi 
vodi razpis. Letos smo vstopi-
li v četrti javni razpis za lokal-
ne pridelovalce hrane, saj že-
limo s tem dati spodbudo tudi 
slovenskemu kmetijstvu. Se-
veda takšno sodelovanje zah-
teva skrbno načrtovanje. Do-
bavitelj nas pokliče in pove, da 
bo imel čez pet dni večjo koli-
čino jagod ali zelenjave, mesa 
itd. Mi se odzovemo tako, da 
pripravimo ustrezne jedilni-
ke, ki morajo biti spisani en 
teden prej, a pridružujemo 
si tudi pravico do spremem-
be jedilnika,« pojasni ravna-
teljica Gusta Mirt in nadalju-
je, da so se s pomočjo različnih 
projektov lotili tudi ozavešča-
nja otrok, njihovih staršev in 
strokovnega osebja na šoli ter 
v vrtcu o pomenu samooskr-
be in lokalno pridelane hrane 

– tudi v sodelovanju s kmeti-
jami v njihovi bližini. »Pred 
leti smo uredili šolski vrt, da 
učenci vidijo, kako in od kod 
prihaja hrana na naše krožni-
ke, naučijo pa se tudi uporab-

ljati orodja za delo na vrtu. Že 
nekaj let preživimo naravo-
slovni dan na eni izmed oko-
liških kmetij. V lanskem letu 
smo bili pri Oblakovih v vasi 
Kladje nad Šentjanžem in ot-
roci so ob pomoči gostiteljev 
spoznavali, kako se naredi jo-
gurt. Najbolj razveseljivo pa je, 
da se ne zgodi več, da bi hra-
na ostajala na krožnikih,« je še 
povedala ravnateljica. 

V sevniškem največjem vrtcu, 
kjer dnevno pripravijo okoli 
1400 obrokov za otroke, za-
poslene in zunanje uporab-
nike, se z naročilom lokalno 
pridelane hrane ukvarja vod-
ja prehrane Tomaž Rantah: 

»Bilo je, mislim, da leta 2013, 
ko je Občina Sevnica povabi-
la vodje prehrane osnovnih 
šol in vrtcev na delovno sre-
čanje, kjer smo spregovorili o 
dobavi hrane, pridelane v lo-
kalnem okolju. Zanimalo jih je, 
če bi lahko lokalno pridelano 
hrano uvrstili na jedilnik in za 
koliko časa. Iz tega se je razvi-
lo sodelovanje z domačimi pri-

delovalci, od katerih kupuje-
mo sezonsko zelenjavo, sadje 
in skozi celo leto meso. V pri-
meru, da nam domači dobavi-
telj ne more dostaviti želene-
ga in naročenega živila, le-tega 
dobimo pri grosistu, s katerim 
imamo prav tako kupoprodaj-
no pogodbo, tako ne moremo 
nikoli ostati brez živil. Zanimiv 
je primer dobavitelja domačih 
jajc, prvo leto nam jih je lah-
ko zagotavljal od pet do šest 
mesecev, sedaj nam jih dosta-
vlja skozi celo leto. Ugotovil je, 
da bo imel stalnega odjemalca, 
zato je na svoji kmetiji povečal 
rejo kokoši nesnic,« opiše so-
delovanje z domačimi dobavi-
telji sogovornik in nadaljuje, 
da je zaradi lokalno pridela-
ne hrane cena obrokov ma-
lenkost višja, a takoj doda, da 
je zato hrana kvalitetnejša in 
polnejšega okusa, ker je sveža, 
količina odpadkov pa je manj-
ša. »Zelena solata je en takšen 
primer, kjer je po dva kilogra-
ma manj odpadkov,« pojasni.

PREMAJHNO ŠTEVILO 
LOKALNIH PONUDNIKOV 
IN KOLIČINE ŽIVIL 

Prof. biologije in kemije na OŠ 
Bistrica ob Sotli Marinka Ši-
pec je na letošnjem januar-
skem posvetu z naslovom Ali 
v slovenskih javnih ustano-
vah res uživamo kakovostno 
hrano? povedala, da imajo na 
šoli, ki jo obiskuje 155 otrok, 
velike težave pri pridobivanju 
dobaviteljev, saj so premajhni 
in zanje nezanimivi. »Za sad-
je in zelenjavo sploh nismo us-
peli dobiti dobavitelja, niti za 
dietično prehrano. Nekaj hra-
ne uspemo pridelati tudi sami, 
vsak razred ima namreč svo-
jo gredico na šolskem vrtu, a 
pravila so žal taka, da ta hra-
na ne sme iti v šolsko kuhinjo, 
otroci jo lahko pojedo zgolj v 

igralnici in zunaj na dvorišču.« 
Ravnateljica OŠ Brežice mag. 
Marija Lubšina Novak je iz-
postavila še eno težavo: »Lo-
kalni pridelovalci živil zavo-
dom radi ponudijo pridelke 
takrat, ko imajo tržne viške; 
včasih je problem tudi dosta-
va večjih količin svežega sadja, 
na primer jagod, v zgodnjem 
dopoldnevu. Težave so tudi v 

tem, da šole v mesecih, ko je 
najbolj pestra izbira zelenja-
ve, ne kuhamo oziramo kuha-
mo manj obrokov zaradi pole-
tnih šolskih počitnic in takrat 
skoraj ničesar ne naročamo.« 
Organizator prehrane na OŠ 
Leskovec pri Krškem Mar-
ko Škofca, univ. dipl. inž. živ. 
teh., izpostavlja, da lokalni pri-
delovalci s cenami ne morejo 
konkurirati večjim podjetjem, 
ki se pojavljajo na trgu, kar 
posledično pomeni, da lahko 
zavodi z njimi sodelujejo le v 
okviru dovoljenih 20 % iz jav-
nih naročil izločenih sklopov 
prehrambenih izdelkov. »Po 
izpolnitvi vseh pogojev se iz-
med ponudnikov, ki izpolnju-
jejo vse kvalitativne zahteve, 
izbere najcenejši,« še pojasni. 

Na OŠ Jurija Dalmatina Krško, 
kjer v šolski kuhinji vsako-
dnevno pripravijo okoli 1400 
toplih obrokov dnevno (ko-
sila kuhajo še za vrtec, za OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja in tople 
malice za dijake šolskega cen-
tra), sodelujejo s približno 17 
lokalnimi pridelovalci, pri ka-
terih naročajo okoli 15 % ži-
vil in za kar odštejejo približ-
no 60 tisoč evrov na leto. »Šola 
je že vrsto let vključena tudi v 
ukrep Evropske unije – Šolska 
shema, tako da sadje in zele-
njavo naročamo pri lokalnih 
pridelovalcih. To pomeni prib-
ližno 2,5 tone sadja in zelenja-
ve na leto, in sicer integrirane 
in ekološke pridelave. Evrop-
ska unija za to v šolskem letu 
na posameznega učenca na-
meni šest evrov,« pove ravna-
teljica Valentina Gerjevič in 
doda, da včasih ponudba ne 
zadostuje njihovim potrebam. 
»Na primer, poraba krompirja 
za našo šolo na letni ravni je 
od 35 do 40 ton,« pove. Tega 
problema se zavedajo tudi do-
mači pridelovalci in predelo-
valci. Eden izmed lokalnih do-
baviteljev, ki z mesnimi izdelki 
in tudi s krompirjem oskrbu-
je osnovno šolo v Šentjanžu, 
Krmelju, Boštanju in vrtec v 
Sevnici, je Stanislav Janežič 
iz Novega Grada v KS Boštanj, 
ki ima 11,5 ha veliko ekološko 
kmetijo z okoli 65 ari njivskih 
površin, ostalo so travniki in 
pašniki. Slednji pokrivajo bolj 
strme dele in tam se pase go-
vedo, ki je namenjeno proda-
ji. »Živali se sedem mesecev 
pasejo na pašnikih, pet mese-
cev preživijo v odprtem hle-
vu z izpustom. Na naši kmetiji 
ne uporabljamo umetnih gno-
jil, škropiv ali drugih umetnih 
dodatkov,« pove lastnik doma-
čije ob našem obisku. Na letni 
ravni javnim zavodom zagota-
vlja okoli 2 toni govejega mesa 
ter od septembra do maja oko-
li 3 tone krompirja. Omenje-
ne količine pa ne zadoščajo 
za stalno oskrbo večjih jav-
nih zavodov, zato je pred leti 
v Združenju za ekološko kme-
tovanje Dolenjske, Posavja in 

Na jedilnikih naj bo lokalno pridelana hrana
POSAVJE – Hrana je izjemnega pomena za ohranjanje zdravja, daje moč in energijo, vpliva na rast ter vsakdanje sposobnosti delovanja možganov itd., zato je po-
membno, katera živila uvrstimo na jedilnik in od kod prihajajo. S tem je povezano zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane in v Posavju raste število javnih 
zavodov (predvsem šol in vrtcev), ki izkoriščajo možnost, da 20 odstotkov živil naročijo neposredno pri lokalnih ponudnikih. 

 nadaljevanje na str. 5

Podpora�domačim�pridelovalcem�in�predelovalcem�hrane�ter�spodbujanje�zavedanja�pomena�
domače�samooskrbe,�ohranjanja�podeželja,�čistega�in�zdravega�okolja�so�tudi�tradicionalni�
slovenski�zajtrki.�Fotografija�je�z�lanskega�»medenega«�zajtrka�na�OŠ�Raka�(foto:�arhiv�PO).

Vrt�in�sadovnjak�sta�pomembna�pri�samopreskrbi.
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GOLJUFIVI POVRATNIK TUDI LOMILEC SRC – Novomeški 
kriminalisti so sredi januarja zaradi kaznivih dejanj goljufije 
odvzeli prostost 34-letnemu moškemu. Po neuradnih podat-
kih gre za Račana, ki je bil zaradi goljufij že pred desetletjem 
obsojen na devetletno zaporno kazen. Koliko jo je dejansko 
odsedel, nam ni znano, jasno pa je, da nanj očitno ni delovala 
prevzgojno, saj se je na prostosti ponovno vrnil na stara pota. 
V minulem letu naj bi namreč na širšem območju od Posav-
ja do Ljubljane ogoljufal več ljudi, ki so mu naivno nasedli, da 
jim lahko dobavi osebno vozilo po znatno nižji ceni od tržne. 
Seveda so mu v ta namen izročili tudi predplačilo, v posame-
znem primeru po več tisoč evrov, nakar je z njimi prekinil vse 
nadaljnje stike. Nasedlo mu je tudi nekaj trgovcev z avtomo-
bilskimi deli, s katerimi se je dogovoril za odlog plačila, po do-
bavi blaga pa tega ni plačal. 

To pa še ni vse, saj se je z vsemi žavbami namazan Račan izka-
zal tudi v vlogi goljufivega lomilca src. Z več ženskami je na-
mreč vzpostavil stike preko družbenega omrežja, pri čemer je 
uporabljal tudi različna lažna imena. Zatem je omrežni stik na-
domestil s fizičnim, ki je z naivnimi ženskami trajal vse dotlej, 
ko so mu te izročile denar, nekatere naj bi si ga, da bi mu ugo-
dile, sposodile celo pri znancih ali najele kredit. Zatem se je za 
njim kajpak izgubila vsaka sled, oškodovanke pa so ostale oro-
pane denarja in srca. Skratka, z goljufijami si naj bi raški falot 
pridobil najmanj 70.000 evrov, kriminalisti pa predvidevajo, 
da je žrtev še bistveno več, zato s preiskavo nadaljujejo. Ob tem 
pozivajo morebitne oškodovance/ke, da pogoltnejo sram ali 
ponos ter ga prijavijo na najbližji policijski postaji. Kajti le tako 
bo naslednje desetletje vsaj pred enim goljufom svet varnejši.

Z VLOMI OB NAKIT IN DENAR – V Sevnici je bilo med 22. in 
23. 1. skozi pritlično okno vlomljeno v hišo, iz katerega je vlo-
milec ukradel denar in nakit v vrednosti 1000 €. 23. 1. dopol-
dne si je vlomilec utrl pot v hišo na Piršenbregu skozi vrata 
terase in si prisvojil denar in nakit v vrednosti 2500 €. 28. 1. 
je bil pozno popoldan izvršen vlom v hišo na Sremiški cesti v 
Krškem, vlomilec pa je odnesel  za okoli 1200 € denarja in na-
kita. 30. 1. je vlomilec vlomil skozi balkonska vrata v hišo na 
Prečni poti v Brežicah in si prisvojil nakit v vrednosti 300 €.

 Zbrala:�B.�M.

Renata Mlinarič, Krmelj: Vodja šolske pre-
hrane se mora izredno truditi, da zadosti vsem 
kriterijem, da je šolska prehrana dovolj pestra, 
kvalitetna, primerna in zdrava za šoloobvezne 
otroke. V jedilnik so vsakodnevno vključena ži-
vila lokalnih pridelovalcev, zaradi česar hrana 
ohranja primaren okus in vonj. Glede na to, da 

vemo, kaj jemo, se mi zdi cena malice ali kosila primerna.

Ana Ferk, Brežice: Moj sin je zadovoljen s šol-
sko prehrano, tako da tudi sama nimam pri-
pomb. Je pa zagotovo veliko premalo hrane iz 
lokalnega okolja, tako da bi bila seveda priprav-
ljena dati tudi kak evro več za to. Lokalno pride-
lana hrana je kakovostnejša in tudi bolj vemo, 
kako je pridelana. Verjetno bo potrebnih še ve-

liko pobud staršev, da se bo na tem področju kaj spremenilo.

Maja Voglar, Krško: Menim, da prehrana ni do-
volj kvalitetna, da vanjo ni vključenih dovolj ži-
vil, pridelanih v lokalnem okolju, za kar pa, vsaj 
verjamem, bi bili starši pripravljeni odšteti tudi 
kaj več. Vsekakor bi morali imeti starši pri obli-
kovanju jedilnikov več besede, potreben bi bil 
kakšen skupen sestanek staršev otrok in pri-

stojnih za to področje po vrtcih in šolah.  

Marinka Špiler, Rožno: Rekla bi, da je prehra-
na dovolj pestra, a otroci so tudi izbirčni. Ver-
jetno se primerjajo z vrstniki in uživajo bolj 
'trendovsko' hrano. Dobro bi bilo, če bi šole na-
bavljale pridelke lokalnih kmetov, ni pa nujno, 
da bi se vsi s tem strinjali. Starši različno pojmu-
jejo, kaj je zdrava prehrana. Sama bi bila prip-

ravljena plačati več za hrano iz domačega okolja.

Ker smo se v tem časopisu posvetili lokalno pridelani 
hrani na šolskih jedilnikih, nas je zanimalo, kako naši 
sogovorniki ocenjujejo šolsko prehrano. Se jim zdi do-
volj pestra in kvalitetna, je vanjo vključene dovolj hrane 
iz lokalnega okolja in ali so zato pripravljeni plačati več?

anketa

Kaj menite o šolski prehrani?

Lahko rečete, da vam je bilo 
igranje citer položeno v zi-
belko? 
Lahko bi se tako reklo. Za ci-
tre me je navdušila moja po-
kojna stara mama, s katero 
smo doma na kmetiji večkrat 
kaj zapeli in zaigrali. Hitro 
sem se odločila, da bom igra-
la citre. Takrat sem bila edi-
na med svojimi vrstniki, ki je 
igrala to glasbilo. Citre so ve-
ljale za kmečko, ljudsko glas-
bilo in so me zaradi tega sošol-
ci kar malo zbadali. Takrat nas 
tudi ni bilo veliko takih, ki smo 
hodili v glasbeno šolo in igra-
li kak instrument, danes je to 
drugače, saj se otroci učijo in 
igrajo celo več različnih glas-
bil. Sicer pa sem ves čas ime-
la veliko podporo svojih star-
šev kot zdaj tudi moje družine. 

V tem letu mineva 20 let, od-
kar ste ustanovili citrarski 
orkester GŠ Brežice, ki je bil 
dolga leta celo edini v Slove-
niji. Kako je prišlo do tega? 
Kakšen je njegov sestav?
Ko sem hodila na seminar-
je, sem se seznanila tudi s ci-
trarskim orkestrom in bilo mi 
je tako všeč, da sem se odlo-
čila, da poskusimo s tem tudi 
v Brežicah. Najprej smo igra-
li na kolenih, ravnatelj Križa-
nić nam je nato naročil mize, 
da smo lažje igrali, in tako so 
se začeli vrstiti nastopi, tudi 
zdaj že tradicionalni v Viteški 
dvorani z naslovom Ko strune 
citer zapojo. 25. aprila ponov-
no pripravljamo koncert s tem 
naslovom, letos bo jubilejni, ob 
20-letnici orkestra. Od začetka 
je bilo v zasedbi med 15 in 20 
članov, danes jih je nekje 25, v 
orkestru pa igrajo tako sedanji 
kot bivši učenci. Spomnim se, 
da je ena od članic na vaje pri-
hajala celo s traktorjem, potem 
ko se je preselila na Gorenjsko. 
Z orkestrom smo posneli tudi 
že dve zgoščenki, ob 10. in 15. 
obletnici, za 20. obletnico pa 
ne bo zgoščenke, ampak samo 
koncert, saj se je veliko članov 
zamenjalo, orkester se je tudi 
kar pomladil. Ob tej prilož-
nosti bi se rada zahvalila tre-
nutno najstarejši članici Ne-
venki Kovačič, ki je neke vrste 
predsednica orkestra, saj ved-
no poskrbi, da imajo vsi čla-
ni note ipd. Na leto imamo z 
orkestrom zagotovo vsaj pet 
nastopov, lani smo med dru-
gim igrali tudi za zamejske 
in izseljenske Slovence, ki so 
prišli v brežiško občino.

Verjetno ste z orkestrom oz. 
posameznimi učenci osvojili 
tudi že kar nekaj priznanj ...
Ker dolga leta ni bilo drugih ci-
trarskih orkestrov, ni bilo tudi 
nobenih tekmovanj, da bi lah-
ko dobili kakšno priznanje. 
Leta 2003 smo sicer osvoji-
li srebrno plaketo na tekmo-
vanju v organizaciji Citrarske-
ga društva Slovenije. Z leti so 

se citrarski orkestri ustanovili 
npr. v GŠ Velenje in GŠ Laško-
-Radeče, v Litiji, kjer že več kot 
deset let poučujem starejše ci-
trarje, pa se orkester imenuje 
Srebrne strune. Naj omenim, 
da je moj najstarejši učenec 
star 89 let. Lani je v Velenju 
prvič potekala revija citrarskih 
orkestrov, ki si jo želimo nas-
lednje leto pripeljati v Brežice. 

So pa priznanja in plakete os-
vajale moje učenke, najprej 
še pod okriljem Citrarskega 
društva Slovenije, zlati sta bili 
Tinka Budič, zdaj Vukič, na ci-
trah in Andreja Zlatič na flav-
ti, kasneje pa na državnem 
tekmovanju mladih glasbeni-
kov TEMSIG, kamor se je leta 
2015 kot prva citrarka iz GŠ 
Brežice uvrstila Ajda Ferlin, ki 
je prejela zlato plaketo in po-
sebno priznanje za najboljšo 
izvedbo obvezne skladbe v 1. 
a kategoriji, lani je zlato plake-
to na istem tekmovanju prejela 
Ana Jagrič, srebrno pa Timeja 
Račič Ogorevc in Lucija Pšenič-
nik, prav tako lani je na med-
narodnem tekmovanju Svi-
rel Timeja v kategoriji Junior 
osvojila zlato priznanje in vseh 
možnih 100 točk, Lucija pa je 
v kategoriji Beginner, se pra-
vi med najmlajšimi udeležen-

ci, osvojila zlato priznanje in 
97 točk. Take generacije uspe-
šnih citrark verjetno ne bom 
več imela. Seveda gre tukaj 
zahvala GŠ Brežice in ravnate-
lju Danielu Ivši, ki nas podpira 
ter omogoča različne vrste ci-
ter in mize. Glasbene šole, ki bi 
dala toliko poudarka na citre, 
kot jo da brežiška, v Sloveniji 
ni, v to sem prepričana.

Kot ste že prej omenili, so 
bile citre najprej predvsem 
’tradicionalno’, ljudsko glas-
bilo, pomembno vlogo igra-
jo v znanem filmu Cvetje v 
jeseni. Obenem so tudi po-
sebnost brežiške glasbene 
šole, ob tamburici, ki jo je v 
te kraje pripeljal Dragutin 
Križanić.
Tako je. V glasbeni šoli smo za-
čeli poučevati tamburico, har-
moniko in citre kot skupino 
ljudskih glasbil. Danes imamo 
citre tudi že na srednji glasbe-
ni šoli, radi bi, da bi šli lahko 
učenci tudi študirat citre v Slo-
veniji, zaenkrat to še ni možno. 
Študij citer je recimo v Münch-
nu, kjer je kot prva iz Sloveni-
je diplomirala Irena Zdolšek, 
zdaj Anžič, tam je diplomirala 
tudi moja učenka Tinka Vukič. 
Na področju citer je dovolj ka-
dra, ki lahko poučuje na glas-

benih šolah. Mislim, da so citre 
postale enakovredne drugim 
glasbilom. V GŠ Brežice smo 
bili in smo še vedno vodilna 
šola v citrah.

Ste članica Slovenskega ci-
trarskega kvarteta. Kdaj in 
kako je prišlo do sodelova-
nja v tej ’elitni’ zasedbi?
Leta 2000 smo se na pobu-
do predsednika Citrarskega 
društva Slovenije Petra Nap-
reta, ki je zares veliko naredil 
za citre pri nas, srečali nekate-
ri učitelji citer, ki nas je zanima-
lo, kako skupaj zvenijo različne 
citre, in tako je nastal Slovenski 
citrarski kvartet. Sestavljajo ga 
Peter Napret, Tomaž Plahutnik, 
Janja Brlec in moja malenkost, 
nekaj let pa je v njem igrala tudi 
Irena Anžič. Naš prvi koncert je 
bil na Ljubljanskem gradu. Po-
sneli smo tudi že tri zgoščenke. 
Aprila lani smo nastopili na od-
prtju gostujoče razstave Citre v 
Posavskem muzeju in zaigrali 
Mešičkovo Pozdrav slovenskim 
citrarjem.

Na OŠ Bizeljsko imate tudi 
učne ure citer za učence, 
kajne?
To je vse v sklopu glasbene 
šole, pri čemer staršem svo-
jih otrok, ki so z bizeljskih 
koncev, ni treba posebej vozi-
ti v glasbeno šolo, ampak pri-
dem sama na bizeljsko šolo in 
jih po pouku učim. V tem šol-
skem letu je šest takih. Podob-
no kot za citre na šolo prihaja 
tudi učiteljica tamburice.

Lani ste se poslovili od vode-
nja Vokalne skupine Barba-
ra iz Globokega. Kakšne spo-
mine imate na ta zbor?
Zelo lepe. Leta 2013 me je 
Franc Kene, ki je do takrat vo-
dil Ženski pevski zbor Globo-
ko, prosil, če bi prevzela zbor. 
Bila sem kar malo v skrbeh, saj 
se prej še nikoli nisem srečala z 
zborovodstvom, pela sem edi-
no pri Vokalni skupini Solzice. 
Vodenje zbora sem vzela kot 
izziv, tudi zaradi tega, ker sem 
po rodu Globočanka. Ko sem 
ga prevzela, smo se preimeno-
vale v VS Barbara. Veliko smo 
se družile in se imele res super, 
predlagane smo bile tudi na re-
gijski nivo, lani, po petih letih 
vodenja, pa sem zaradi obilice 
drugih obveznosti dirigentsko 
palico predala Tjaši Zidanič in 
verjamem, da bo to zgodbo us-
pešno peljala naprej, saj je iz-
šolana pevka. Sicer pa bom še 
naprej sodelovala s pevkami, 
jim priskočila na pomoč, ko 
bom lahko, in se udeleževala 
njihovih koncertov, saj bodo 
za vedno ostale v mojem srcu.

Čeprav ste v Globokem pre-
nehali z vodenjem, ste še 
vedno v teh vodah, saj ste 
zborovodkinja Ženskega 
pevskega zbora Mravljice z 
Bizeljskega. 

Anita Veršec, učiteljica citer na GŠ Brežice:

V Brežicah smo vodilni v citrah
BREŽICE – Proslave ob slovenskem kulturnem prazniku so bile že večkrat obogatene z igranjem citer, ljud-
skega glasbila, ki ga imenujejo tudi klavir malega človeka. Če zna kdo kaj povedati o tem glasbilu, je to za-
gotovo Anita Veršec, ki na GŠ Brežice že 20 let poučuje citre. Globočanka po rodu, ki zadnjih deset let živi 
na Bizeljskem, nam je zaupala marsikaj zanimivega.

38-letna profesorica glasbe in razrednega pouka Anita Ver-
šec, po rodu iz Globokega, je osnovno šolo obiskovala v doma-
čem kraju, po končani brežiški gimnaziji se je vpisala na raz-
redni pouk v Mariboru, hkrati je študirala tudi citre v Gradcu. 
Kasneje je študirala še glasbeno pedagogiko v Mariboru. Apri-
la 2012 je pod mentorstvom ene najbolj uveljavljenih dirigentk 
pri nas, Karmine�Šilec, diplomirala s citrarskim orkestrom in 
VS Solzice, za katera je posebej skladbo napisal Matjaž�Preda-
nič. V času osnovne šole jo je v Glasbeni šoli Brežice igranja ci-
ter učila Mateja�Kolić, ki je bila pravzaprav prva, ki je pripelja-
la citre na brežiško glasbeno šolo. Verščeva je še kot najstnica, 
stara je bila 18 let, začela poučevati na GŠ Brežice. Takratni rav-
natelj Dragutin�Križanić jo je še toliko bolj spodbudil, da je šla 
citre tudi študirat, ter ji omogočal obiskovanje seminarjev, izo-
braževanj, tudi v tujini, kjer je spoznala veliko učiteljskih kole-
gov. Leta 1999 je ustanovila citrarski orkester GŠ Brežice, pet 
let vodila VS Barbara iz Globokega, je tudi zborovodkinja ŽPZ 
Mravljice Bizeljsko. Lani je na predlog članic VS Barbara preje-
la tudi priznanje ZKD Brežice.
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Za to sta najzaslužnejša An-
dreja in Lajoš Špeljak, ki sta 
me kar nekaj časa spodbuja-
la, da bi bilo treba tudi na Bi-
zeljskem nekaj narediti na po-
dročju ženskega petja. Pa smo 
povabili krajanke na prvo vajo 
in prišlo jih je kar 40. Tako je 
leta 2014 luč sveta ugledal ŽPZ 
Mravljice. Zadnje čase je njiho-
vo število sicer nekoliko upad-
lo, tako da na vaje redno pri-
haja 25 pevk. Pripravile smo 
že nekaj samostojnih koncer-
tov, nastopile ob krajevnem 
prazniku itd. Imamo nekaj 
stalnih sponzorjev in donator-
jev, kot npr. družino Špeljak, ki 
nam omogočajo izpeljavo na-
ših nastopov, za kar smo jim 
zelo hvaležne.

Bi lahko rekli, da je Bi-
zeljsko ne samo vinorodno, 
ampak tudi kulturno razvi-
to območje?
Seveda, saj se je kultura v 
tem kraju venomer razvija-
la in se še razvija, če omenim 
samo moški pevski zbor, ljud-
ske pevce, družino Zagmajster, 
Mravljice – vsi so že ponesli 
ime Bizeljskega daleč naoko-
li. Pomembno vlogo pri tem 
igra tudi Vilko Urek, ki na bi-
zeljski šoli skrbi, da sta kul-
tura in glasba zelo razviti. Bil 
je tudi moj glasbeni pedagog 
v OŠ v Globokem. Zelo dobro 
se še spominjam šolskega an-
sambla Prvi poljub, v katerem 
sem sodelovala s citrami.

Na tem mestu bi rada izposta-
vila, da si nadvse želim, da bi 

se končno enkrat uredil zadru-
žni dom na Bizeljskem, ki je 
daleč najbolj akustična dvora-
na poleg Viteške. V njem je res 
veselje nastopati. Upam, da se 
bo kmalu kaj premaknilo in se 
bodo našla primerna sredstva, 
ker je škoda, da zadružni dom 
– njegova zunanja podoba – 
tako propada. Želim si, da bi še 
v času moje glasbene kariere 
z Mravljicami imele koncert v 
obnovljenem domu, na katere-
ga bi prišlo veliko ljudi, in bi se 
vsi skupaj veselili te nove pri-
dobitve na Bizeljskem.

Kakšen je po vaše položaj 
Bizeljskega v občini in Po-
savju? Pred leti so bile tam 
tudi določene odcepitvene 
težnje. Kaj pa obmejno živ-
ljenje in sodelovanje z juž-
nimi sosedi?
Težko odgovorim na to vpraša-
nje, saj sem priseljenka na Bi-
zeljsko. Zdi se mi, da nas rav-
no kultura in vinogradništvo 
postavljata na občinski in re-
gijski zemljevid, o Bizeljskem 
se marsikdaj sliši tudi v medi-
jih. Drugače pa smo kar malo 
odročni od Brežic, ne nazad-
nje potrebuješ slabe pol ure, 
da prideš recimo v Brežice na 
nek koncert, in potem še do-
mov. Kar se tiče življenja ob 
meji in medsosedskega so-
delovanja, lahko rečem, da ne 
opažam nekih posebnosti. Ve-
liko Slovencev in Hrvatov z 
obeh strani meje je tudi dru-
žinsko povezanih med seboj, 
tako da se obiskujejo, poleg 
tega gremo večkrat po naku-

pih čez mejo, Hrvati pa priha-
jajo k nam. Tudi na kulturnem 
področju imam izkušnje s so-
delovanjem z ljudmi na drugi 
strani Sotle, na brežiški glas-
beni šoli je kar nekaj zelo spo-
sobnih profesorjev, ki prihaja-
jo s Hrvaške.

Kako ocenjujete stanje na 
področju kulture, tudi na 
področju učenja citer, v ob-
čini, regiji, državi?
Časi, ko sem bila edina, ki 
je igrala citre, so že zdavnaj 
mimo. Danes je pri vpisu na 
citre kar naval in je treba ne-
katere celo prestavljati na nas-
lednje leto. Zdi se mi, da se je 
nivo kulture pa tudi zborov 
dvignil, verjetno tudi zara-
di dobrega izobraževalnega 
kadra, ki je razlog, da otro-
ci vzljubijo kulturo ter igrajo 
instrumente in pojejo. Vedno 
več je tudi mladih zborovo-
dij, v občini in regiji imamo 
zbora, ki sta res konkretna in 
uveljavljena tako na državnem 
kot mednarodnem nivoju – VS 
Solzice in MePZ Viva. Ne sme-
mo pozabiti tudi MoPZ Kapele 
in še nekaterih drugih pevskih 
sestavov, ki so zelo uspešni na 
svojem področju. Seveda je 
treba imeti finančno podporo 
s strani pristojnih institucij, a 
bistvo je, da se ljudje družijo, 
veselijo, prihajajo na vaje, pre-
tirana tekmovalnost ni dobra. 
ŽPZ Mravljice sredstva, ki jih 
dobi od občine, nameni pred-
vsem temu, da pokažemo lju-
dem, kaj delamo, jih pogosti-
mo in se vsi skupaj veselimo. 

Takih koncertov in druženj 
kar malo primanjkuje. 

V preteklosti ste bili tudi 
zelo dobri v borilnih vešči-
nah, trenirali in tekmovali 
ste v DBV Katana Globoko. 
Vas še vedno kdaj zanese na 
tatamije?
Še kot otrok sem se pridružila 
vadbam in treningom borilnih 
veščin v Globokem. Še danes 
trdim, da sem v Katani dobila 
delovne navade ter se naučila 
reda in discipline, ki nam jih je 
vcepil Stane Preskar. Bila sem 
tudi tekmovalno uspešna, v 
paru z Mojco Škof smo posta-
le mladinske svetovne prvaki-
nje. Trenirala sem več kot šest 
let in prišla do rjavega pasu. Še 
danes imam v glavi, da je treba 
za svoje telo in dobro počutje 
redno vaditi, kar tudi prakti-
ciramo dvakrat na teden z do-
mačinkami iz Globokega. 

Kakšno je vaše sporočilo ob 
letošnjem kulturnem pra-
zniku?
Vsem sporočam, naj se 
udejstvujejo v kulturi, saj 
predstavlja druženje, ki ti na-
riše nasmeh na obraz. Kultura 
je tista vez, ki nas druži, izo-
bražuje in veseli. V njej spoz-
naš, da nisi sam, saj si pridobiš 
veliko prijateljev, s katerimi 
leta in leta ohranjaš stike in 
se družiš. Delovanja v kultu-
ri ne bi zamenjala z ničimer 
drugim.

 Rok Retelj

LJUBLJANA, POSAVJE – Na Ministrstvu za javno upravo je 17. ja-
nuarja potekala slavnostna podelitev priznanj rednim in novim 
uporabnikom modela CAF (Common Assessment Framework – 
Skupni ocenjevalni okvir). Gre za orodje, ki ga organizacije jav-
nega sektorja po Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripo-
moček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti z namenom 
izboljšanja svojega delovanja. Uporaba modela daje poudarek 
večji vključenosti zaposlenih pri predlaganju in izvajanju spre-
memb, sodelovanju, preglednosti delovanja in notranji poveza-
nosti v organizaciji. Na to, da nekdo dobi diplomo, vpliva veliko 
dejavnikov, tudi zadovoljstvo izvajalcev samih storitev, na kon-
cu pa je najpomembnejši naš uporabnik, ki nam bo povedal, ali 
smo ali nismo kakovostni, je poudaril minister za javno upravo 
Rudi Medved. Med 15 upravnimi enotami, ki so v letu 2018 iz-
vedle ponovno redno samooceno, sta priznanje »CAF uporab-
nik« prejeli tudi Upravna enota Krško, v kateri je kultura stalne-
ga samoocenjevanja prisotna že več kot 15 let, in Upravna enota 
Sevnica. Dobitniki priznanj so izpostavili, da učinkovito upora-
bljajo model CAF, priznanje pa jim veliko pomeni, saj velja rek, 
da »kdor ne napreduje, nazaduje«.  P. P.

Priznanje krški in sevniški UE

Branko rešil življenje sosedu
BREŽICE, NOVO MESTO – »Nemalokrat se naše kolegice in 
kolegi srečujejo z okoliščinami, ko je za dosego tega ple-
menitega cilja potrebna izjemna požrtvovalnost, hrabrost, 
ko za to, da bi rešili drugega, nevarnosti izpostavijo svo-
je življenje,« so zapisali na Policijski upravi Novo mesto. 

1. februarja je brez omahovanja 
nudil pomoč in pri tem izpostavil 
svoje življenje Brežičan Branko 
Zupanc, sicer zaposlen kot policist 
na Postaji mejne policije Dobova. 
Tega dne se je okoli 12. ure brez 
omahovanja odzval na krike so-
sede, da gori v pritličju večstano-
vanjskega objekta, v katerem živi 
tudi sam. Branko, ki je tudi gasilec 
PGD Brežice mesto, je s silo tele-
sa razbil zaklenjena vrta stanova-
nja, iz katerega se je že valil gost 
črn dim. Najprej se je do 59-letnega 
moškega, ki ga je slišal stokati, sku-
šal splaziti po tleh, a se je moral zaradi dima vrniti na hodnik, 
nakar je z gasilskim aparatom razbil okno stanovanja in pri-
čel gasiti gorečo notranjost, hkrati pa glasno pozival in spod-
budil soseda, da se je dvignil z gorečega kavča in se približal 
oknu. Medtem so na prizorišče tudi že prihiteli gasilci in poli-
cisti, ki jih je po telefonu obvestila Brankova žena, ki je hkra-
ti tudi pozivala stanovalce, da zapustijo objekt. Reševalci so 
hudo opečenega moškega odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal 
na zdravljenju, medtem ko so Branka, ki je prav tako moral v 
bolnišnico zaradi vdihovanja ogljikovega monoksida, kmalu 
spustili v domačo oskrbo. Kljub temu da je policist z 29-letni-
mi delovnimi izkušnjami in predan gasilec rešil življenje svoje-
mu sosedu, ostaja skromen, k čemur na PU Novo mesto, odkri-
to ponosni na svojega kolega, še dodajajo: »Mi pa vemo, da je 
storil tisto največ, rešil je človeško življenje in v ta namen ne-
varnosti izpostavil tudi svoje.« 
� B.�M./vir�in�foto:�PU�Novo�mesto�

Policist� in�prostovoljni�
gasilec�Branko�Zupanc

BREŽICE – V Splošni bolnišnici Brežice so v letu 2018 nadalje-
vali z investicijami tudi na ginekološko-porodnem oddelku bol-
nišnice, ki so bile zaključene januarja letos. Z večjimi obnovami 
in nakupi opreme so pričeli v letu 2017, ko so kupili nov najso-
dobnejši ultrazvočni aparat ter prenovili porodno sobo, ki je bila 
tudi na novo opremljena. Za ta prvi del vlaganj v oddelek so po-
rabili 85.000 evrov. Januarja 2019 so se končala gradbena dela 
za prenovo dveh prostorov na ginekološko-porodnem oddelku v 
nadstandardni sobi. Preurejena sta bila ena od bolniških sob in 
prostor, ki je bil prej namenjen osebju bolnišnice. Na oddelku so 
s tem pridobili eno enoposteljno in eno dvoposteljno sobo, ki si 
delita kopalnico. V prvi vrsti sta sobi namenjeni pacientkam oz. 
porodnicam, ki želijo bivati v sobi same oz. s partnerjem. Sobi 
bosta omogočali zasebnost tistim, ki si to želijo. V nadstandar-
dni sobi bo na željo porodnice mogoč tudi porod v bolj domačem 
okolju. Gre za ponudbo nadstandardne storitve, ki jo bo treba 
doplačati. Investicija je stala 46.000 evrov. Sredstva za ureditev 
prostorov so zagotovili v SB Brežice, pri tem pa so jim pomaga-
li tudi donatorji: Integral Brebus Brežice, Franc Polovič in pod-
jetje HESS, d. o. o. kot glavni sponzor pri izvedbi investicije. Dela 
je izvedlo podjetje Armando Istenič, s.p. Pripravo potrebnih po-
pisov del in nadzor nad izvedbo del je opravila Marija Jerič. Kot 
še pravijo v SB Brežice, so izjemno ponosni na nove pridobitve, 
saj bodo tako lahko svojim pacientkam in porodnicam omogo-
čili večjo izbiro pri enem najpomembnejših dogodkov v njiho-
vem življenju.  Vir:�SB�Brežice�

Za porod v bolj domačem okolju

Bele krajine dal pobudo po iz-
delavi blagovne znamke, s ka-
tero bi kot združenje lokalni 
pridelovalci in predelovalci 
nastopili skupaj na trgu, ven-
dar s pobudo ni uspel. »Meni-
mo, da bi se morali manjši pro-
izvajalci povezovati v zadruge, 
preko katerih bi lahko nato za-

gotavljali ustrezne količine, 
stalnost dobave in ustrezne 
količine. Dokler se lokalni pre-
delovalci ne bodo organizirali 
skupaj, je za naročnika preveč 
logističnih težav pri dobavi,« 
meni direktorica SB Brežice 
Anica Hribar. 

V vojašnici Jerneja Molana 
Cerklje ob Krki, ki sodi pod 

Na jedilnikih naj bo lokalna hrana
okrilje Ministrstva za obram-
bo, izvajanje javnih naročil za 
prehrano poteka centralizira-
no, kar pomeni, da posamezna 
kuhinja na določenem obmo-
čju sama ne izvaja javnih na-
ročil, ampak naročila izvaja 
na osnovi pogodb, ki so skle-
njene za celotno ministrstvo 
in organe v sestavi Slovenska 

vojska ter Uprava za zaščito 
in reševanje. »Iz tega razlo-
ga so ocenjene vrednosti po-
sameznih javnih naročil viso-
ke, nad 140 tisoč evrov brez 
DDV. Za izbiro dobaviteljev 
praviloma uporabljamo odpr-
ti postopek javnega naročila, 
kajti kljub razdelitvi na manj-
še sklope po blagovnih sku-
pinah prehrambenih artiklov 

ne dosegamo pogojev iz pe-
tega odstavka 73. člena Zako-
na o javnem naročanju, ki bi 
nam omogočilo sklepanje ne-
posrednih pogodb z lokalnimi 
ponudniki,« so sporočili z mi-
nistrstva, kjer so se želeli pri 
posameznih blagovnih skupi-
nah z razpisnimi pogoji prib-
ližati oskrbi iz lokalnega oko-
lja, vendar niso prejeli nobene 
ponudbe. 

ŽELJA PO VIŠJEM DELEŽU 
LOKALNO PRIDELANE 
HRANE V JAVNIH ZAVODIH

Kljub priporočljivemu odstot-
ku naročanja živil pri doma-
čih ponudnikih je v nekaterih 
posavskih javnih zavodih ta še 
vedno precej nizek, na primer 
na OŠ Brežice dosega 6 % de-
lež, tako da je delež zunanjih 
ponudnikov 94 %, a razlogov 
za to je več in nekaj so jih naši 
sogovorniki že našteli. Kljub 
temu so v javnih zavodih, kjer 
jih večina sledi 20 % možnosti 
neposrednega naročanja pre-
hrambenih izdelkov pri lokal-
nih dobaviteljih, mnenja, da bi 
se moral odstotek ponudbe lo-
kalnih živil povišati. »Glede na 
kvaliteto ekološko pridelanih 
živil ocenjujemo, da bi se lahko 
naročanja pri lokalnih ponu-
dnikih povečalo na 50 odstot-
kov, seveda ob upoštevanju na-
bavne cene,« meni ravnateljica 
JZ OŠ Marjana Nemca Radeče 
Katja Selčan, ki takšno obliko 
sodelovanja ocenjuje kot dob-

ro. »Menim, da bi morali zago-
tavljati vso hrano zgolj in samo 
iz lokalnega okolja, ožjega in 
širšega, ter nabavo hrane za 
javne zavode izvzeti iz javnih 
naročil, s katerimi imamo ve-
liko težav tako pri razpisih kot 
tudi dobavi in zagotavljanju 
kakovosti,« pove ravnateljica 
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanje-
vica na Krki Melita Skušek in 
podobno mnenje imajo tudi na 
leskovški osnovni šoli, kjer do-
dajajo, da bi bilo smotrno po-
leg neomejenega naročanja ži-
vil pri lokalnih ponudnikih ob 
sprotnem preverjanju cenovne 
ustreznosti dosledno preverja-
ti tudi izvor, kar bi »preprečilo 
morebitno prekupčevanje, kaj-
ti otroci so naše največje bo-
gastvo in zato je prav, da jim 
tudi na področju hrane nudi-
mo kar najvišji standard«. 

 Smilja Radi

Ponudniki�lokalno�pridelane�hrane�bi�se�morali�začeti�pove-
zovati,�če�bi�želeli�zadostiti�naročilom�večjih�količin�prehram-
benih�artiklov�javnih�zavodov,�meni�Stanislav�Janežič,�ki�je�v�
domači�hiši�uredil�tudi�prostor�za�hlajenje�mesa.

nadaljevanje s str. 3

Repa�je�del�ponudbe�domačih�
pridelovalcev.
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Ravnatelj šole Mitja Rež-
man se je ob jubileju spom-
nil vseh, »ki so to šolo ustvari-
li in nadgradili tako v obsegu 
dejavnosti kot v zagotavljanju 
pogojev za njeno delovanje«, 
obletnica pa je hkrati »tudi 
premislek o poslanstvu, pre-
lomni trenutek za vrednote-
nje doseženega in konkretne 
naloge za prihodnost«. Pos-
lanstvo glasbene šole sta po 
njegovih besedah vzgoja in iz-
obraževanje: »Vzgoja otrok v 
kompetentne poslušalce ter v 
kulturne in civilizirane osebe 
ter izobraževanje za delova-
nje v amaterskih skupinah in 
orkestrih ali za nadaljnje glas-

beno izobraževanje. Nismo pa 
le vzgojno-izobraževalna usta-
nova, temveč tudi soustvarjal-
ci kulturnega življenja. Nastopi 
učencev in učiteljev ter sode-
lovanja z drugimi zavodi in 
društvi zaznamujejo kulturno 
podobo tega okolja. Tudi kon-
certi orkestrov ter svečanosti 
ob lokalnih ali državnih pra-
znikih temeljijo na derivatih 
našega dela,« je poudaril. To je 
izvedljivo zgolj zaradi primer-

BREŽICE – Posavski muzej Brežice je 24. januarja v Viteški 
dvorani gostil 17 mladih glasbenikov, ki si glasbeno znanje 
pridobivajo na posavskih glasbenih šolah. Predstavili so se 
na četrtem skupnem koncertu.

Glasbenike, njihove mentorje in ostale spremljevalce lepega kon-
certa je pozdravila direktorica muzeja Alenka Černelič Krošelj. 
V nagovoru je spomnila na 70. rojstni dan muzeja, ki ga delavci 
muzeja s svojimi rednimi obiskovalci praznujejo letos.
Na koncertu so se iz Glasbene šole Sevnica predstavili: Ema Šti-
gl, petje, 2. r.; Zala Kovaljev, flavta, 4. r.; Ivana Sešlar, flavta, 5. 
r.; Lenart Traven, petje, 2. r.; in Zala Plazar, flavta, 5. r.
Glasbeno šolo Krško so predstavljali: Tita Žnideršič, klarinet, 
4. r.; Tina Kuselj, saksofon, 5. r.; Alja Šinkovec, klavir, 3. r.; Jan 
Fritz, fagot, 5. r.; Urška Vehovar, flavta, 7. r.; in Miha Sotošek, 
trobenta, 7. r.
Iz Glasbene šole Brežice so na koncertu zaigrali: Eva Gerjovič, 
klavir, 3. r.; Tanita Lipar, petje, 3. r.; Tomaž Feguš, klarinet, 4. r.; 
Rea Doria Bergant, klarinet, 7. r.; Julia Smrekar, klavir, 6. r.; in 
Katja Bogovič, petje, 3. r.
Profesorji mentorji in spremljevalci učencev iz sevniške GŠ so 
bili Martina Prevejšek, Rikardo Janjoš, Pija Hočevar in Ana 
Mlakar, iz krške GŠ Robert Pirc, Branimir Biliško, Matjaž Ško-
berne, Lucijan Cetin, Dejan Učakar, Martin Šušteršič, Andre-
ja Istenič Lipovšek in Matjaž Kaučič ter iz brežiške GŠ Sanja 
Rebić Gašparlin, Mihaela Komočar Gorše, Pierina Cavaliere 
Mršić, Igor Požar in Karolina Vegelj Stopar.
Černelič Krošljeva je za predah ponudila ogled projekcije ani-
miranega filma Animirana Evropa, ki ga je muzej v sodelova-
nju z učenci Osnovnih šol Maksa Pleteršnika Pišece in Bizeljsko, 
Zavodom Lija Media in udeleženci 19. Unesco tabora v Pišecah 
ustvaril ob Evropskem letu kulturne dediščine. Ob koncu se je 
zahvalila mladim glasbenicam in glasbenikom, mentoricam in 
mentorjem ter ravnateljem posavskih glasbenih šol Mitji Rež-
manu, Katji Krnc in Danielu Ivši, ki so omogočili glasbeni uži-
tek. Ivša je v imenu učencev, ravnateljev in profesorjev vseh treh 
glasbenih šol direktorici muzeja izrazil zahvalo in priznanje za 
dobro medsebojno sodelovanje. 
� N.�J.�S.,�foto:�PMB

»Skozi glasbo postajamo ljudje«
KRŠKO – Glasbena Šola Krško je 23. januarja v Kulturnem domu Krško s prireditvijo, naslovljeno »Hrum 
časa, zven smisla« v režiji Žige Kumpa obeležila 70-letnico delovanja. V tem obdobju so iz nje izšli ne le šte-
vilni poznavalci, poslušalci in ljubitelji glasbe, ampak tudi številni tako ljubiteljski kot poklicni glasbeniki, 
zaradi katerih je Krško uveljavljeno glasbeno mesto in občina.

nega položaja, ki ga glasbeno 
šolstvo uživa znotraj lokalne 
skupnosti in državnega siste-
ma financiranja, saj država in 
občine ustanoviteljice zagota-
vljajo mrežo izvajanja dejavno-
sti in financiranje javnih glas-
benih šol. »Kljub tendencam 
k izgradnji vitke države, torej 
postopnega izključevanja po-
sameznih sektorjev iz prora-
čunske obremenitve, zaenkrat 
še lahko trdimo, da se Slove-
nija zaveda pomena znanja in 
vsem dostopnega izobraževa-
nja.« Zahvalil se je tako Občini 
Krško kot Občini Kostanjevica 
na Krki za kvalitetno sodelova-
nje in podporo. »Vse našteto pa 
je samo okvir možnega, prazna 
šahovnica, na kateri se igra ni 
niti pričela. Učitelji in drugi za-
posleni na glasbeni šoli so tisti, 
ki s svojo ustvarjalnostjo in ra-
znovrstnim pedagoškim pris-
topom omogočajo osebnostni 
in glasbeni razvoj učencev. Uči-
telji so tisti, ki s svojimi občut-
ki, empatijo in znanjem gradijo 
okolje medsebojnega spošto-
vanja, kulturnega dialoga in 
visoko raven splošne glasbe-
ne izobraženosti vse do ume-
tniške,« je še dejal Režman.

VPISANA PETINA ŠOLSKE 
POPULACIJE

Kot je ob robu jubileja za naš 
časopis povedal Režman, Glas-
beno šolo Krško v tem šol-
skem letu obiskuje 550 učenk 
in učencev, kar pomeni 20 % 
osnovnošolske populacije v 

občinah Krško in Kostanjevi-
ca na Krki, v šoli je 43 zapo-
slenih, od tega 38 učiteljev. 
Koliko mladih je v 70 letih 
šlo skozi šolo, je po Režmano-
vih besedah nemogoče oce-
niti, saj ni arhivskih podat-
kov o tem. Vpliv glasbene šole 
na širše glasbeno življenje na 
tem območju je, pravi Rež-
man, dvojen: »Prvič: po glas-
benem znanju in umetniških 
sposobnostih, ki jih naši učen-
ci nesejo s seboj v nadaljnje 
šolanje in glasbeno udejstvo-
vanje; drugič pa preko svoje-
ga kulturnega in humanega 
vpliva, ki ga kot vrednoto do-
bijo na naši šoli in ga širijo v 
okolje, v katerem živijo. Skozi 
glasbo postajamo ljudje in to je 
naša osnovna poanta, ki smo 
jo želeli sporočiti tudi z današ-
njim koncertom.« Zgolj v zad-
njih desetih letih je več kot 30 
učencev šole nadaljevalo šo-
lanje na umetniških gimnazi-
jah, konservatorijih za glasbo, 
akademijah za glasbo ali peda-
goški fakulteti. »Redko katera 
glasbena šola se lahko pohva-
li s takšnim naborom učencev, 
ki so na tak način nadaljevali 
svoje izobraževanje in glasbe-
no pot,« je zaključil ravnatelj.

Polno dvorano krškega hrama 
kulture je nagovoril tudi žu-
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko. »To, da je glasbena 
šola dala toliko otrokom ključ 
do vrat sveta, v katerem lahko 
uživajo v glasbi in jo vzljubijo, 
je le del tega, kar je glasbena 

šola prinesla v Krško kot obči-
no in kraj,« je dejal. Izrekel je 
zahvalo vsem, ki so prispeva-
li k prepoznavnosti in uspeš-
nosti šole, posebej je pri tem 
izpostavil nekdanjega ravnate-
lja Draga Gradiška, vsem uči-
teljem in učencem pa čestital 
ob 70. rojstnem dnevu ter jim 
zaželel še veliko ustvarjalnih 
uspehov.

Prireditev je bila seveda glas-
beno, plesno in pevsko obar-
vana. Nastopili so Leon 
Drstvenšek na klarinetu, Kaja 
Pavlovič na klavirju, Urška 
Vehovar na flavti, Miha So-
tošek na trobenti, Maša Pla-
ninc na vibrafonu, trio Lucija 
Jakhel na violini, Natalija Ži-
vič na kitari in David Poznič 
na kontrabasu, tango kvintet 
(Tjaša Mavsar – violina, Jan 
Kuselj – harmonika, Borut 
Jordan – klavir, Lara Drugo-
vič – kitara in David Poznič 
– kontrabas) s plesalci 6.a ra-
zreda za sodobni ples, Natalija 
Živič na kitari z godalno skupi-
no, pihalni kvartet bivših učen-
cev (Anamarija Božič – flavta, 
Matic Sotošek – klarinet, Maj 
Brinovec – saksofon in Eva 
Fritz – fagot) in ansambel sa-
ksofonov, za konec pa še veliki 
orkester in pevski zbor šole z 
Odo radosti. Premore med blo-
ki glasbenih točk sta z razmi-
šljanji o pomenu glasbe, ki lah-
ko kot zvenenje smisla »utiša« 
hrumenje časa, zapolnila igral-
ca Nik Škrlec in Lena Hribar.
� Peter�Pavlovič

Mitja�Režman

Veliki�orkester�in�pevski�zbor�šole

Skupen koncert mladih 
posavskih glasbenikov

Nastopajoči�na�koncertu�z�mentorji,�ravnatelji�šol� in�vod-
stvom�muzeja

BREŽICE – Glasbenica Špe-
la Avsenak je na zadnji ja-
nuarski dan dodobra ogrela 
poslušalce svojega koncerta 
»Moj svet«, ki ga je s kolegi 
glasbeniki priredila v brež-
iški Viteški dvorani.

Zbrane skladbe, ki povzema-
jo del njenega dela skozi leta, 
je skladateljica Špela Avse-
nak, zaposlena kot profesorica 
na Glasbeni šoli Brežice, pre-
pustila v izvedbo učencem in 
učiteljem šole: solistom, tam-
buraškemu orkestru in Vokalni 
skupini Solzice. Koncertni ve-
čer je pričela sama z igranjem 
na klavir ob spremljavi Lucije 
Grošelj Borozan na violonče-
lu, s katero sta zaigrali avtor-
sko skladbo In my world. V 
skrbno izbranem koncertnem 
programu smo slišali prve iz-
vedbe pesnitev Cirila Zlobca 
(Poet), Toneta Pavčka (Zvezek 
z zvezo), Mile Kačič (Tri mini-
ature: Svet-Mrak-Iščem te) in 
Ferija Lainščka (Želja) ter 
prvo izvedbo avtoričinega Me-
tulja ter nato prvi izvedbi pri-
redb slovenskih ljudskih Šeta-

la sem in Ena ptička priletela 
za tamburaški orkester. Sicer 
pa je Špela Avsenak podpisa-
na še pod skladbe Bela, Župan-
čičevo Uspavanko in Preprosto 
tako ter pod priredbe izvaja-
nih skladb.
Koncertni večer so s sodelo-
vanjem podprli: Simon Širec 
z igranjem na saksofon, Dari-
ja Stanović, Pierina Cavalie-
re Mršić in Karolina Vegelj 
Stopar s klavirsko spremlja-
vo, flavtista Timotej Hribar 
in Katja Bogovič ter Goran 
Gorše na vibrafonu. S petjem 
so program obogatili Mar-

ko Škofca, Aljaž Božič, Ka-
tja Bogovič in Maja Tomić 
ter Mihaela Komočar Gorše, 
Marjetka Podgoršek Hor-
žen in Petra Uršič Novako-
vić ob tamburaškem orkestru 
z dirigentko Anamarijo Šimi-
čić in Vokalna skupina Solzice 
z dirigentko Marjetko Podgor-
šek Horžen. Izvedbe skladb, 
kot tudi povezovanje progra-
ma Maje Tomić, so poslušalci 
nagrajevali z aplavzi. 
Avtorici so bile namenjene šte-
vilne čestitke, med njimi rav-
natelja šole mag. Daniela Ivše 
z besedami ponosa, da dela in 
ustvarja v njihovem kolekti-
vu, ter željo, da bi bil doživet 
večer še naprej vzpodbuda za 
nadaljnje delo. Pohvala oče-
ta, glasbenika Janka Avsena-
ka, da je bila pridna, je zazve-
nela še posebej toplo, avtorica 
pa se je na prisrčen način zah-
valila izvajalcem programa in 
mentoricam, saj je bilo treba 
vložiti mnogo truda in volje, 
da je večer uspel, in celotne-
mu kolektivu za vso izkazano 
podporo.
� N.�J.�S.,�foto:�R.�R.

Avtorski večer Špele Avsenak

Špela�Avsenak�
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PRIREDITVE OB PRAZNIKU 
KS SENOVO 2019

POHOD PO POTEH XIV. DIVIZIJE SEDLARJEVO - BOHOR 
• v petek 8. februarja 2019, ob 7. uri; zbirno mesto na 

avtobusnem postajališču pri gostilni Senica; informacije na tel. 
št. 031 866 831 (Anton Petrovič); prireditelji TD Senovo, KO 
ZZB Senovo, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Krško in KS Senovo.

DAN ODPRTIH VRAT NA STRELIŠČU V ZAKLU
• v soboto, 9. februarja 2019, ob 10. uri; prireditelja Društvo 

za praktično streljanje Senovo in KS Senovo.

MALI KAMEN »PING PONG« OPEN 2019 - 
TURNIR V NAMIZNEM TENISU V KATEGORIJI ČLANOV 

POD 50 LET, NAD 50 LET IN DVOJICE ENOTNO 
TER V KATEGORIJI KRAJANI KS SENOVO

• v nedeljo, 10. februarja 2019, ob 9. uri v športni dvorani 
Doma XIV. divizije Senovo; informacije in prijave drustvo.
kamencek@gmail.com ali na tel. 041 970 196; prireditelja 
Društvo Kamenček in KS Senovo.

MEMORIALNI ŠAHOVSKI TURNIR 
V SPOMIN ANDREJU STRNADU

• v nedeljo, 10. februarja 2019, ob 9. uri v prostorih Gostilne 
Senica; prireditelja DU Senovo in KS Senovo.

Svet KS Senovo

PROSLAVA OB PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI 
SENOVO IN SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

• v petek, 8. februarja 2019, ob 18. uri v kulturni dvorani Doma 
XIV. divizije Senovo; slavnostna govornica Boža Ojsteršek; 
podelitev priznanj KS Senovo; kulturni program DKD Svoboda 
Senovo, OŠ XIV. divizije Senovo in MePZ DU Senovo.

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

IZDELAVA IN MONTAŽA

◦ OKENSKE  POLICE,  STOPNICE
◦ SPOMENIKI, GRAVIRANJE NAPISOV
◦ KUHINJSKI  IN  KOPALNIŠKI  PULTI

07/490 59 00
info.kamnosestvo@siol.net
www.kamnosestvo.comDOLENJA VAS – Kulturno društvo Žarek Dolenja vas je 26. januar-

ja v večnamenskem domu pripravilo že 12. Ocvirkijado. Domača 
komisija je tudi letos ocenjevala izvirnost 35 različnih ocvirkovih 
dobrot, ki jih je na ogled in kasnejšo pokušino prineslo 27 spret-
nih kuharskih pekov. Tako kot lani je prvo mesto pripadlo Prek-
murki Jožici Kavaš za izdelek »Ali bom lahko še sedel?«. Edini 
moški predstavnik letos iz sosednje krajevne skupnosti Matjaž 
Gomilšek je za izdelek »Ocvrti koščki obleke kralja živali v buč-
ni košari« zasedel drugo mesto, na tretje mesto pa se je zavih-
tela Karolina Bogovič z izdelkom »Pogača z ocvirki«. Za sveže 
pečene ocvirke je sproti skrbel Franci Dimec.
Obiskovalci, ki so dvorano dodobra napolnili, so uživali tudi v 
programu. Uvodoma je zbrane nagovorila predstavnica občine 
Ana Somrak, ki je prav tako prispevala svoj ocvirkov izdelek 
ter v nagovoru poudarila, da je ohranjanje tovrstne tradicije ve-
likega pomena tako za sedanjost kot tudi za prihodnje rodove. 
Odrske slike so s svojim nastopom narisali Ljudski pevci Ajda, 
Ženski pevski zbor Prepelice, harmonikarja Jože Sotelšek in 
Anže Šeško, saksofonistka Eva Stergar, odlomek iz knjige pa-
tra Karla Gržana je prebrala Branka Jenžur, domača dramska 
sekcija Veseli oder pa je z domiselnim skečem Borisa Sterna-
da ponovno poskrbela za bučne salve smeha. S povezovalnim 
medčasjem sta tudi tokrat navdušila Senovčan Anton Petrovič 
in Laški vžiguc, ki ga upodablja humorist Primož Razboršek. 
� M.�Hrvatin,�foto:�Z.�Gorišek

Spet dišalo po ocvirkovih dobrotah

Za�smeh�so�poskrbeli�tudi�domači�gledališčniki

BRESTANICA – V Župniji Brestanica so v lanskem decembru 
pripravili posebno slovesnost, na kateri je mariborski nad-
škof metropolit msgr. Alojzij Cvikl blagoslovil jezuitsko ka-
pelo sv. Frančiška Ksaverija v nekdanji župnijski cerkvi sv. 
Petra, ki stoji ob brestaniškem pokopališču. 

Brestaniški župnik Jože Špes je za naš časopis povedal, da je 
prišla ideja o obnovi leta 2005 iz Amerike, ko je Dušan Breznik 
izrazil željo, da bi nekje v Brestanici v spomin na svojo mamo, ki 
je bila po vojni na gradu zaprta, prispeval sredstva, da bi se ob-
novil kakšen izmed sakralnih spomenikov. Kot je še povedal Špes, 
so se pogovorili z mariborsko nadškofijo in prišli do dogovora, 
da se obnovi kapela sv. Frančiška Ksaverija v Petrovi cerkvi. Bre-
znik je sredstva doniral, narejena je bila pogodba, vendar dela 
niso bila izvedena in je obnova za enajst let zastala. »Nato smo 
se obrnili k mojstru Alešu Venetu, diplomiranemu restavrator-
ju in konzervatorju, ki se je obnove lotil na poseben način in jo 
tudi dokončal,« je povedal Špes. Pojasnil je, da so 13.340 evrov 
pridobili na razpisu kulturnega ministrstva, ostalo so pokrili z 
župnijskimi sredstvi. Breznik blagoslova ni dočakal, postavili pa 
so spominsko ploščo in sporočilni napis, ki naj bo ohranjen za za-
namce kot spomin na donatorja, ki je spodbudil, da se je v cerkvi 
sv. Petra sploh začela obnova. »V tej pokopališki cerkvi smo ob-
novili tudi streho, narejene so bile še statične vezave,« je ob kon-
cu povedal brestaniški župnik.  M. Hrvatin

Obnovljena kapela pri sv. Petru  

Slovesen�blagoslov�kapele�(foto:�B.�Colarič)

Naj v uvodu spomnimo: 17. ja-
nuarja lani, prav na dan sv. An-
tona Puščavnika, ki velja za za-
vetnika prašičev, so partnerji 
v projektu – Občina Krško kot 
nosilec projekta v sodelovanju 
s Posavskim muzejem Breži-
ce, Kmečko zadrugo Sevnica, 
Društvom rejcev krškopolj-
skih prašičev, Kmetijsko-goz-
darskim zavodom Novo mes-
to in podjetjem Kunst 1966 iz 
Bistrice ob Sotli – predstavili 
projekt Črno-belo bogastvo s 
Krškega polja. Zasnovali so ga 
z namenom ohranjanja večsto-
letne tradicije reje na našem 
območju in prepoznavnosti te 
avtohtone pasme prašiča, po-
znanega pod imenom krško-
poljski ali črnopasasti prašič, 
ter razvoja novega turistične-
ga produkta. 

Po večmesečnih usklajeva-

Krškopolj’c od hleva do krožnika
LESKOVEC PRI KRŠKEM – V Gostilni Kunst so partnerji v projektu Črno-belo bogastvo s Krškega polja 23. 
januarja pripravili tržnico produktov krškopoljca. Projekt je že prijavljen na razpis LAS Posavje Evropske-
ga kmetijskega sklada za podeželje.

njih, pripravah in izvajanju 
aktivnosti so decembra lani, 
kot je povedala koordinatori-
ca projekta Janja Jordan z Ob-
čine Krško, navedeni projekt, 
ki je ovrednoten na 180.000 
evrov, tudi prijavil na razpis 
LAS Posavje Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj po-
deželja: »Seveda upamo na 
to, da bo prijava uspešna, gle-
de na to, da je ta zgodba od 
vil do vilic tako trajnostno za-
snovana kot na mreženju. De-
jansko gre za možnost doda-
tnih zaposlitev in priložnost 
oživljanja podeželja, torej gre 
za samooskrbno, podjetniško 
in turistično priložnost. Re-
zultate smo predvideli, izde-
lali bomo elaborat o posavski 
dediščini krškopoljskega pra-
šiča, trženjski načrt, atraktiv-
ne točke pred gostilno Kunst, 
v mestnem jedru Krškega in 

Treh lučkah, to je na t. i. selfi 
točkah, ki so zanimive tudi za 
obiskovalce. Oblikovani bodo 
novi mesni produkti, nad-
grajeni obstoječi, oblikova-
ni novi kulinarični krožniki, 
izdelati nameravamo knjiži-
co receptov in knjižico za ot-
roke. K sodelovanju smo po-
vabili tudi mlade oblikovalce, 
ki bodo izdelali novo grafič-
no podobo krškopoljca, ker je 
pomembno, da je ta blagovna 
znamka enotna. Iz tega vidi-
ka in povezovanja partnerjev 
si želimo, da bi zgodba uspe-
la, da bi tudi pridobili dodatna 
sredstva, ne glede na rezultat 
prijave na razpis pa namera-

vamo partnerji v projektu z 
zgodbo nadaljevati.«

Rezultat sodelovanja in razvo-
ja projekta je bila tudi v leto-
šnjem januarju v uvodu na-
vedena tržnica produktov 
krškopoljca. Na njej so v gos-
tišču Kunst pripravili vrsto 
jedi iz te pasme prašiča in več 
variant novo zasnovanih kro-
žnikov jedi, Kmečka zadru-
ga Sevnica je ponudili v na-
kup mesnine iz krškopoljca, v 
Društvu rejcev krškopoljskega 
prašiča so za obiskovalce prip-
ravili seznam ponudnikov te-
kačev, pitancev in plemenske-
ga podmladka krškopoljskega 
prašiča, ob naboru literature 
pa so predstavnice Posavske-
ga muzeja Brežice pripravi-
le predstavitev okraševanja 
piškotov v obliki prašička in 
seveda tudi pogostitev z nji-
mi. Tako kot pred letom dni so 
tudi tokrat izvedli javno licita-
cijo prašičje krače, ki jo je  v ta 
namen prispevala KZ Sevnica, 
zlicitirana sredstva (največ, 
80 evrov, je zanjo ponudila di-
rektorica muzeja Alenka Čer-
nelič Krošelj) pa so namenili 
za podporo delovanju društva 
rejcev, ki je tudi registriralo za-
ščiteno blagovno znamko, pod 
katero se označujejo izdelki z 
vsebnostjo svinjine iz te pasme 
prašičev. 
 Bojana Mavsar

Koordinatorica�projekta�Ja-
nja� Jordan� ob� pomanjšani�
maketi� krškopoljca,� ki�bo� v�
bodoče�opozarjal�na�poseb-
no�kulinarično�ponudbo�pred�
gostiščem�Kunst

BISTRICA OB SOTLI – Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nus-
sdorfer bo s sodelavci v sredo, 13. februarja, poslovala v občini 
Bistrica ob Sotli, so sporočili iz njenega urada. S poslovanjem zu-
naj sedeža se skuša institucija Varuh človekovih pravic Republike 
Slovenije (Varuh) približati tistim, ki jo potrebujejo. Tako varuhi-
nja s sodelavci enkrat na mesec obišče določen predel Slovenije 
in se pogovori z vsemi, ki bi pri uveljavljanju svojih pravic potre-
bovali njeno pomoč. »Vsi, ki ocenjujejo, da so jim kršene pravice 
in bi jim lahko varuhinja s sodelavci pomagala, lahko pokličejo na 
telefonsko številko 030 720 225 najkasneje do ponedeljka, 11. 2. 
2019, do 15. ure. Pogovori bodo potekali v prostorih obnovljene 
‘sušilnice’ na naslovu Bistrica ob Sotli 9,« sporočajo iz urada varu-
hinje. Slednja se bo ob tej priložnosti srečala tudi z županom ob-
čine Franjem Debelakom in njegovimi sodelavci ter se pogovo-
rila o prizadevanjih občine za spoštovanje pravic občanov.  P. P.

Varuhinja pride v Bistrico ob Sotli

Za naslednjo številko pripravljamo aktualne 
tematske strani Urejamo dom z zanimivimi 
prispevki o rešitvah pri gradnji in prenovi 

naših domov. Izidemo 21. februarja.

Vabljeni k sodelovanju! 

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

TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

mailto:drustvo.kamencek@gmail.com
mailto:drustvo.kamencek@gmail.com
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Po lanskih odličnih rezultatih na evropskem prvenstvu na Norve-
škem in na Češkem je župan Tomaž Režun s sodelavkami v sredo, 
30. januarja, v sejni sobi Občine Radeče sprejel prejemnice odličij. 
Zadnje evropsko prvenstvo se je v Skienu na Norveškem odvijalo od 
26. do 28. julija 2018, mlajši od 12 let pa so evropsko prvenstvo od-
igrali 29. septembra 2018 v Brnu na Češkem. 

Po uvodnem pozdravu predsedniku kluba Mitji Kolencu, trener-
jema Jasmini Keber in Matjažu Šušteršiču, staršem ter uspešnim 
krosmintonistkam Danaji Knez, Lani Glavač in Emi Stelli Novak je 
sledil pogovor o vtisih s tekmovanj in načrtih za prihajajočo sezo-
no. Predsednik je izrazil zadovoljstvo z rezultati športnikov in delom 
kluba, zahvalil se je vsem in še posebej občini za podporo in dob-
ro sodelovanje ter napovedal ponoven boj za uspešne uvrstitve na 
letošnjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti, na katerega se že 
pripravljajo. Dekleta so zadovoljna z delom v klubu, vesela dosež-
kov na zadnjem evropskem prvenstvu in v pričakovanju novih tek-
movanj, novih dosežkov. 

Župan je prejemnicam odličij podelil spominske fotografije, ki so 
jih prejeli: Danaja Knez za osvojeno bronasto kolajno v članski ka-
tegoriji mešanih dvojic v paru s Trboveljčanom Jašo Jovanom, Lana 
Glavač za zlato kolajno in naslov evropske prvakinje v kategoriji de-
klet do 12 let ter Ema Stella Novak za osvojeno bronasto kolajno v 
isti kategoriji. V kategoriji deklet do 14 let je zlato kolajno in naslov 
evropske prvakinje osvojila Pika Rogelj, ki pa se sprejema ni mog-
la udeležiti, zato je njeno spominsko fotografijo prevzel predsednik 
društva Mitja Kolenc.

V sproščenem razgovoru, ki je sledil formalnem delu sprejema, so 
dekleta in trenerja pripovedovali o dogajanju na tekmovanjih, o po-
nosu ob zaigrani slovenski himni in drugih doživetjih, ki jih prinaša-
jo potovanja na turnirje. Skupen zaključek vseh je bil, da brez trde-
ga dela posameznika in podpore ekipe, staršev in tudi okolja takšnih 
rezultatov ne bi dosegali. 

V A B I L O

Spoštovani,

Direkcija RS za infrastrukturo 
in Občina Radeče 

vas vabita na predstavitev 
projekta rekonstrukcije glavne ceste G1-5/0331 
Zidani Most–Radeče od km 0+650 do km 1+880. 

Predstavitev bo potekala

v torek, 12. 2. 2019, od 17. ure dalje
v Domu kulture Radeče, Gledališka pot 2, 

1433 Radeče. 

Vljudno vabljeni!

Sprejem članov Krosmintonskega 
kluba Radeče

KRMELJ – Kulturno življenje v Krmelju je 12. januarja obogatila 
Godba Sevnica s ponovitvenim božično-novoletnim koncertom. 
Pod taktirko dirigenta Matica Nejca Kreče so krmeljskemu ob-
činstvu predstavili koračnice, koncertne suite, uverture in tudi 
sodobne skladbe z rockerskimi ritmi, ki so navdušili številčno 
občinstvo. Koncert je povezovala Ines Colner, ki je mojstrsko po-
peljala v vsako skladbo. Najbolj bučen aplavz so glasbeniki pože-
li s Florentinskim maršem skladatelja Juliusa Fučika in skladbo 
Oregon Jakoba de Hahna. Poslušalci so uživali v skladbah in vir-
tuoznih zvokih Godbe Sevnica (na fotografiji). � Marta�Karlič

Sevniška godba še v Krmelju 

RADEČE – Gasilci PGD Radeče so se konec januarja zbrali na 
občnem zboru, ki je letos potekal 147., kar jih uvršča med 
najstarejša gasilska društva na slovenskih tleh.

Uvodoma je navzoče pozdravil 
predsednik PGD Radeče Luka 
Suzić, nakar je bilo izvoljeno de-
lovno predsedstvo (Katja Čeč, 
Doroteja Jazbec, Franc Žohar, 
Valentin Martinčič), sledila je 
predstavitev poročil posame-
znih organov društva o delu v 
preteklem letu. Podeljena so 
bila tudi odlikovanja PGD Rade-
če za leto 2018 (nekaterim pa za 
leto 2017). Značke za dolgoletno 
delo so prejeli Andraž Cesar in 
Boris Medvešek (10 let); Nika 
Prašnikar (20 let); Bojan Sirk 
in Boris Vodenik (30 let); Mi-

lan Soltič (40 let); Anton Starina, Valentin Martinčič in Franc 
Rozman (50 let) ter Franc Kumelj (60 let). Za delo v operativi 
sta odlikovanji – znački prejela Primož Resner (10-letno delo) 
in Janez Sonc (20-letno delo), plaketa gasilskega veterana pa 
je pripadla Jožetu Blaju, Stanislavu Kramarju, Antonu Sta-
rini, Alojzu Plevelu, Francu Rozmanu in Marjanu Nograšku.
V gasilca pripravnika so napredovali Tomaž Mihevc, Mitja Ro-
mih in Anja Suzić, v gasilca I. stopnje Andraž Cesar, v gasilca II. 
stopnje Primož Resner, Dejan Gorišek in Andrej Pavlin, v viš-
jega gasilca Boris Medvešek, Jernej Hren in Sebastjan Tratar 
ter v nižjega gasilskega častnika Doroteja Jazbec in Janez Sonc.
Predsednik Suzić je izrazil dobrodošlico trem novim članov, bra-
tom Cesar, zbrane sta nagovorila župan občine Radeče Tomaž 
Režun, ki se je letnega srečanja gasilcev udeležil skupaj z direk-
torico radeške občinske uprave Brigito Stopar, in predsednik 
GZ Radeče Rado Mrežar.� Doroteja�Jazbec

Zbor radeških gasilcev

Luka�Suzić,�prvič�kot�predse-
dnik�PGD�Radeče,�na�občnem�
zboru

Ali bo prišlo do odkupa in do 
morebitnega rušenja stavbe, je 
odvisno od marsikaterega de-
javnika. Potrebni so dogovori z 
lastnikoma omenjene hiše, Di-
rekcijo RS za infrastrukturo in 
Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, saj je sta-
ro sevniško mestno jedro va-
rovano kot kulturni spomenik. 
Občina Sevnica že od začetka 
leta 2017 usklajuje pogoje od-
kupa objekta na Glavnem trgu, 
kjer stoji Krevljeva hiša. Njen 
cilj je, da bi z ustreznimi ure-
ditvami, skupaj z Direkcijo 
Republike Slovenije za infra-
strukturo, odpravila nevaren 
odsek državne ceste tako za 
osebni in tovorni promet kot 
za pešce in kolesarje. »Poleg 
vseh pogojev odkupa, med ka-
terimi je vsekakor odprta tudi 
še cena nepremičnine, mora 
Občina Sevnica uskladiti z Za-
vodom za varstvo kulturne de-
diščine Slovenije razpolaganje 
s tem objektom, zato je Obči-
na Sevnica pri pristojni inšti-
tuciji naročila konservator-
ski načrt za prenovo območja 
starega mestnega jedra. S tem 

Ohraniti ali porušiti stavbo?
SEVNICA – Na januarski sevniški občinski seji je bila podana pobuda po odkupu in rušenju  Krevljeve hiše, 
ki predstavlja ob vstopu v staro sevniško mestno jedro in iz njega prometno ožino in s tem prometno neva-
ren cestni odsek.

dokumentom bodo oprede-
ljene možne ureditve in rešit-
ve izzivov prometne varnosti. 
V primeru, da v objekt ne bo 
mogoče posegati, usahne tudi 
interes Občine po odkupu,« 
pojasnjuje občinska uprava. 

In kakšno je mnenje prebival-
cev? Sevniški kronist časa sko-
zi fotografije Ljubo Motore 
podpira rušitev, če bi se z njo 

seveda strinjali tudi lastniki: 
»Vsaj lice hiše, ki gleda na glav-
no cesto, nikakor ni vredno 
spomeniškega varstva. Kako 
pa je s hišo v celoti, ne vem, 
saj  v njej nisem nikoli bil. Ob 
tem se spominjam tudi hiše, ki 
je nekdaj stala na drugi strani 
ceste, tik ob Plaustainerjevi 
gostilni. Bila je to Železnikova 
hiša. Če je ne bi odstranili, leta 
1980, bi sevniški trg z razvo-

jem obstal v srednjem veku.« 
Nasprotno mnenje ima razi-
skovalec sevniške preteklosti 
in avtor mnogih knjig Oskar 
Zoran Zelič, ki pravi: »Krev-
ljeva hiša ima pomembno pro-
storsko vlogo, saj s svojo dolgo 
maso oblikuje zahodni vstopni 
del v sevniški trg. Stavba je v 
zasnovi zgodnje baročna, so-
deč po arhitekturnih elemen-
tih je bila verjetno zgrajena že 
v 17. stoletju. Glede na čas na-
stanka je, po mojem mnenju, 
ena izmed treh najstarejših 
arhitektur v starem mestnem 
jedru Sevnice, poleg cerkve sv. 
Florijana in trškega dvorca, kar 
ji daje posebno historično – 
pričevalno vrednost. Kljub ka-
snejšim predelavam je ohra-
nila osnovno tlorisno shemo 
in pričevalne arhitekturne se-
stavine, kot so križnogrebena-
sti oboki, kletni stropi ter ko-
vane mreže. Je tudi ena izmed 
le dveh trških hiš z vrtno par-
celo, ki z visokim zidom meji 
na glavno ulico. Ideja o rušit-
vi je bila že daljnega leta 1954 
zavrnjena kot nesprejemljiva.« 
 Smilja Radi

Del�prometne�ožine�v�starem�delu�Sevnice�predstavlja�tudi�
Krevljeva�hiša�(na�levi�strani).�

SEVNICA – Pod vodstvom Zavoda za gozdove Slovenije in 
v sodelovanju z upravljavcem sevniškega gradu, zavodom 
KŠTM, nastaja ob vznožju gradu zanimiva tematska pot, s 
katero želijo snovalci učne poti približati pomen in vlogo 
gozda javnosti.

Ob poti, ki vodi s spodnjega 
parkirišča do Lutrovske kleti 
in dalje na grad, je že postav-
ljen čebelnjak, ob na novo ure-
jeni pohodni poti pa stoji tudi 
zanimiv lesen objekt. Veliko 
votlo deblo z vhodom in iz-
hodom bo osrednji objekt te-
matske poti »Gozd je kultura«. 
Njegovo zunanjost dopolnju-
jejo tri velike lesne gobe ter le-
sen detel in žolna. Notranjost 
»deblaka« je prava zakladnica 
znanja o drevesih, saj je raz-
stavljenih 32 drevesnih vrst, 
ki jih je mogoče prepoznati 
preko lubja in lesnega prereza. »Grad Sevnica je kulturno–turi-
stični kraj, ki želi biti tudi izobraževalno mesto tako mladih kot 
starejših obiskovalcev. V svoji okolici nudi mnogo naravnih in 
izobraževalnih vsebin na temo Gozd, ki jih razvija v okviru pro-
jektov Zelena doživetja Posavja in Posavje, polno priložnosti ter 
nove tematske poti Gozd je kultura,« pravijo snovalci in dodaja-
jo, da smo v Sloveniji zavezani vrednotam trajnostnega, sona-
ravnega in mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi, ki so 
jih zasnovali predniki, jih prenašali iz roda v rod, sodobna goz-
darska stroka pa jih naprej intenzivno razvija. V gospodarjenje 
z gozdom je vključeno tudi varovanje naravnih in kulturnih vre-
dnot v gozdovih. V februarju se bo začelo izobraževanje vodni-
kov, aprila pa naj bi bila nova tematska pot pod sevniškim gra-
dom tudi uradno odprta.  S.�Radi,�foto:�B.�Busar

Izkustvena gozdna učna pot

»Deblak«�ob�novi�gozdni�učni�
poti�pod�sevniškim�gradom�za�
učno�uro�v�naravi�
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Potem ko se je prvo opravi-
lo v vinogradih – rez vinske 
trte – na praznik sv. Vincenca 
že začelo in ker se že obeta le-
tnik 2019, so se odločili, da se 
druž no poslovijo od mladega 
vina 2018. Kot je dejala pred-
sednica VTKD Cerklje ob Krki 
Melita Oštrbenk, je ideja pro-
jekta Slovo mladega vina nas-
tala ob postavitvi slik razsta-
ve Cvičkorel, na kateri so se s 
svojimi vini predstavila vsa vi-
nogradniška društva brežiške 
občine. Vsa društva so izrazila 
željo, da bi omenjena priredi-
tev postala vsakoletna v mese-
cu januarju, značaj projekta naj 
bi bil strokoven, promocijski 
in degustacijski s predstavitvi-
jo vin iz tukajšnjih vinskih go-
ric. Prišlo je tudi do pobude, da 
bi se vinogradniki občine Bre-
žice povezali v občinsko zvezo 
vinogradnikov, ki je trenutno v 
ustanavljanju. Po besedah Ro-
mana Matjašiča z Občine Bre-
žice ima vinogradništvo v brež-
iški občini bogato tradicijo, kar 
dokazujejo tudi zgodovinski 
viri. Po podatkih iz registra 
pridelovalcev grozdja in vina 
je v občini Brežice 1975 pride-
lovalcev, ki grozdje pridelujejo 

Poslovili so se od letnika 2018
BREŽICE – Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki je v sodelovanju z ostalimi petimi 
vinogradniškimi društvi iz občine Brežice (Bizeljsko, Pišece, Sromlje, Gadova peč, Dolina – Jesenice) in Ob-
čino Brežice 25. januarja v avli Upravne enote Brežice prvič organiziralo prireditev Slovo mladega vina.

na 750 hektarjih in imajo po-
sajenih tri milijone trsnih cep-
ljenk. Dejal je, da so se površine 
vinogradov v občini v primer-
javi z letom 1980 (približno 
1100 hektarjev) do danes kar 
zmanjšale (705 hektarjev). Do-
dal je, da se je prvič pri nas tr-
sna uš pojavila leta 1880 v Ka-
pelah, tri leta kasneje pa so bile 
na Sromljah prve in tudi zadnje 
žrtve neuspešnega zatiranja s 
kemičnimi pripravki te bolezni 
vinske trte, saj so se domačini 
uprli pozivu iz Avstro-Ogrske, 
da je treba vinograde že med 
letom, ko so bili na trtah grozdi, 
uničiti. Leta 1897 je bila na Bi-
zeljskem prva razstava grozdja 

z že nacepljenih trt. Potem so 
se razvile tudi nove dejavno-
sti, kot npr. trsničarstvo. Kot 
je še povedal Matjašič, se da-
nes pojavljajo novi škodljivci 
in ekstremne vremenske raz-
mere, a po njegovem ni za obu-
pati, saj se vedno najdejo novi 
pristopi. »Tako kot je trta pre-
živela tisočletja, tako bo tudi vi-
nogradnik šel naprej. V občini 
Brežice je perspektiva razvo-
ja vinogradništva in vinarstva, 
imamo tudi nekaj avtohtonih 
sort, kot je rumeni plavec, ki 
ima velik potencial za nadalj-
nji razvoj, še zlasti pri pridela-
vi penečih vin,« je izpostavil in 
še hudomušno zaključil: »Z vi-

nom je treba kot z ženskami – 
zmerno in vsak dan.«

Župan Ivan Molan je omenil, 
da je idejo o tej prireditvi, s ka-
tero bi se poslovili od mlade-
ga vina in dodatno promovira-
li vina, podal Roman Baškovč. 
Dodal je, da je treba v občini 
delati na promociji vinogradni-
štva in vin, da se bodo ta čim 
bolj tržila ter se bo vinogra-
dništvo povezalo s turizmom 
in ostalimi dejavnostmi. Nav-
zoče so pozdravili še predse-
dnik Zveze društev vinogradni-
kov Dolenjske Miran Jurak ter 
cvičkova princesa Ana Pavlin 
in vinska kraljica Bizeljskega 
Andreja Mihelin. Brez kultur-
nega programa na prireditvi ni 
šlo, za kar so poskrbeli MoPZ 
Slavček z Velike Doline, Pišečka 
Mica, družina Zagmajster, sku-
pina Trta in trije mladi harmo-
nikarji. Po uradnem delu, ki ga 
je povezovala Doroteja Šeko-
ranja, je sledila še pokušina 
vin po posameznih stojnicah 
vinogradniških društev, da 
pa je bilo tudi kaj za pod zob, 
so poskrbele članice Društva 
kmetic Brežice.
 Rok Retelj

Nastop�skupine�Trta

Po uvodnem pozdravu predse-
dnice društva Nevenke Simon 
so izvolili delovno predsed-
stvo, ki je prevzelo nadaljnje 
vodenje zbora. Predsedujo-
či Zlatko Fišer je za organi-
zacijsko poročilo za preteklo 
leto najprej prosil predsedni-
co Simonovo. Slednja se je kot 
predsednica PGD Brežice in v 
svojem imenu zahvalila vsem, 
ki so veliko svojega prostega 
časa posvetili delu v društvu. 
Lani so med drugim pridobi-
li osvetljeno tablo, ki označuje 
gasilski dom PGD Brežice. V so-
delovanju s KS Zakot - Bukošek 
- Trnje so prikazali gašenje za-
četnega požara in reševanje z 
avtolestvijo ter omogočili otro-
kom, staršem in vsem ostalim 
ogled opreme gasilskih vozil. 
Prostore PGD Brežice so obi-
skali otroci vrtca Mavrica, bre-
žiškim šolarjem so pomagali 
pri izpeljavi njihovega orien-
tacijskega dneva, svojo avtoles-
tev so pokazali nekaterim osta-
lim gasilskim društvom itd. V 
celoti so uredili dovozne poti 
do garaž, opravili servisiranje 
dvižnih vrat, nabavili nove ga-
silske uniforme ter med dru-
gim skrbeli za požarno varnost 
in polivanje steze na motokros 
dirkah na Prilipah. Operativno 
poročilo je predstavil poveljnik 
PGD Brežice Jure Krošl, ki je 
navedel, da so imeli v letu 2018 
27 intervencij, na katerih je so-
delovalo skupno 97 gasilcev. V 

Še največ volje pri mlajših
MOSTEC – 19. januarja je v gostilni Cetin na Mostecu PGD Brežice opravilo že 137. občni zbor, na katerem 
so poleg vseh predstavljenih poročil izvolili tudi novega namestnika predsednice društva in podelili pri-
znanja za napredovanja in večletno aktivno delo v gasilski organizaciji.

minulem letu so tečaj priprav-
nika uspešno opravili Nick Si-
mončič, Tanja Proselc, Tomi 
Kostanjšek in Jerneja Heni-
gman, ki bodo v kratkem zače-
li tudi že s tečajem za operativ-
nega gasilca. Krošl je še omenil, 
da se volja in interes kažeta 
predvsem pri mlajših članih, 
ki so skoraj vsakodnevno v ga-
silskem domu, kjer skrbijo za 
opremo ter prosti čas namenijo 
za dobrobit vseh občank in ob-
čanov. Sledili sta še blagajniško 
poročilo (blagajničarka Eliza-
beta Fišer) in poročilo nadzor-
nega odbora društva (predse-
dnica NO Renata Travnikar).

Po sprejemu vseh poročil je 29 
prisotnih članov društva izvo-
lilo novega namestnika pred-
sednice. To je postal Brane 
Zupanc, ki je zamenjal dose-
danjega namestnika Tomisla-
va Galiča. Sledil je še plan dela 

za leto 2019, Simonova je med 
drugim omenila, da bodo na-
bavili še nekaj opreme in del-
no sanirali streho gasilskega 
doma ter v začetku maja prip-
ravili 5. Florjanovo mašo. Pred-
sednik Gasilske zveze Brežice 
Herman Premelč je skupaj s 
predsednico in poveljnikom 
PGD Brežice podelil priznanja 
za napredovanja prej omenje-
nim gasilskim pripravnikom. 
Podelili pa so še priznanja in 
značke, in sicer za 20-letno ak-
tivno delo v gasilski organiza-
ciji Miroslavu Jovanoviću, za 
40-letno aktivno delo Jožetu 
Županu, za 50-letno aktivno 
delo Bojanu Pešcu, za 60-le-
tno aktivno delo pa Antonu 
Brudermanu ml. Ob koncu 
občnega zbora so k besedi po-
vabili še goste, tako je predse-
dnik GZ Brežice Premelč dejal, 
da od PGD Brežice, ki je dru-
štvo IV. kategorije, tudi v priho-

dnosti veliko pričakuje. Pred-
sednica je zbor sklenila še s 
pozornostmi za nekatere člane 
društva, predstavniku pobrate-
nega društva DVD Mala Erpe-
nja pa so brežiški gasilci poda-
rili tudi devet starih gasilskih 
oblek, ki so še vedno uporabne.
 Rok Retelj

Prejemniki�priznanj�za�večdesetletno�delo�v�društvu�s�pred-
sednico�in�poveljnikom

MRZLAVA VAS - 22. januarja, na god svetega Vincenca, ko naj bi 
se opravila prva rez v vinogradu, so tudi v zaselku Mrzlavski gaj 
pri Mrzlavi vasi že po tradiciji pripravili rezatev. Karmen Žarn 
Gregorič je ob tem dejala, da so se vinogradniki z njihovega ob-
močja prvič srečali leta 2015, lansko leto skupne rezatve zaradi 
izgube enega izmed njih niso opravili, letos pa jim je ponovno 
uspelo in bodo s takšnimi druženji nadaljevali tudi v prihodnje. 
»Želimo si, da bi vsakdo, ki ima v Mrzlavskem gaju vinograd, pri-
šel na prvo rez, pa čeprav bo srečanje sredi tedna, kar namera-
vamo ohraniti. Letos se nas je zbralo lepo število in družno smo 
pri vsakem obrezali trto, rekli besedo ali dve, si nazdravili ter 
se podali v drug vinograd. Nazadnje smo obrezali pri Andre-
ju Leskovarju, kjer je sledilo še prijetno druženje ob dobri po-
jedini in žlahtni vinski kapljici,« je pojasnila Žarn Gregoričeva. 
 M.�H.,�foto:�K.�Ž.�G.

»Vincetovo« v Mrzlavskem gaju

KAPELE – Aktivistke krajevne organizacije Rdečega križa Kape-
le uresničujejo naloge iz letnega programa dela, med katerimi 
je tudi organizacija zdravstvenega predavanja za krajane. Tok-
rat so se v sodelovanju z Zdravstvenim domom Brežice oziroma 
Centrom za krepitev zdravja odločile za temo o enemu največjih 
sovražnikov današnjega časa – stresu in tehnikah sproščanja. 29. 
januarja se je zbralo lepo število krajank v stari osnovni šoli v Ka-
pelah. Predavanje sta izvajali predstavnici centra – vodja Helena 
Hostar in predavateljica Benjamina Šuler, diplomirani medi-
cinski sestri. Najprej sta predstavili namen in delovanje novou-
stanovljenega centra v Brežicah. Nato je stekla beseda o stresu, 
ki je v današnjem tempu življenja vsakdanji spremljevalec sle-
hernega posameznika in se mu ni možno izogniti, treba pa se je 
usposobiti, da ga prepoznamo, se z njim soočimo in ga obvladu-
jemo. Sledil je teoretični in praktični prikaz izvajanja tehnik spro-
ščanja kot najbolj učinkovitega spopada s stresom, ki pripomore 
k boljšemu počutju in zdravju. Vaje lahko izvajamo mimogrede, 
kjer koli in kadar koli – na delovnem mestu, doma ali v šoli. Po 
končanem predavanju so imele udeleženke možnost izmeriti si 
krvni sladkor in tlak ter se na kratko pogovoriti s strokovnima 
osebama, kar je bilo zelo koristno, saj je bilo v nekaterih prime-
rih prvič ugotovljeno odstopanje od normalnih vrednosti. S pre-
davanjem so bile zadovoljne in si želijo tudi v bodoče podobnih 
strokovno medicinskih izobraževanj, ki prispevajo k temu, da bo 
naše življenje bolj pozitivno in bolj kakovostno.
� Ivanka�Cerjak

Predavanje o stresu in sproščanju
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NAPRODAJ: 
Poslovni prostori se nahajajo v 1. in 2. 
nadstropju poslovne stavbe na naslovu Cesta 
4. julija 42 v Krškem.
Stavba je bila zgrajena leta 1960. Streha in 
fasada sta bili obnovljeni leta 1994.
Stavba ima vse priključke potrebne za sodob-
no poslovanje, kot so ogrevanje in hlajenje 
ter zunanje parkirišče za obiskovalce. 

ODLIČNA PRILOŽNOST ZA NAKUP 
POSLOVNEGA PROSTORA V KRŠKEM

Na voljo je:
1. nadstropje: samostojna enota 137,10 m2, 
ki obsega sanitarije, čajno kuhinjo in pisarne.
2. nadstropje: samostojna enota 137,10 m2, 
ki obsega sanitarije, čajno kuhinjo in pisarne.
Cena za nakup poslovnih prostorov znaša 
511,00 €/m2. 
Ugodni obratovalni stroški v višini cca. 
2,10 €/m2.

Kontak�rajte nas za več informacij:
T 0590 75 780 | E invest@s.invest.si | www.s-invest.si

PROIZVODNJA – januar 2019

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 - - 353 400 10 100 1 2

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 4 ZP 0 - 175 300 0 100 - -

PB 4 KOEL 2 - 110 400 11 100 0 2

PB 5 KOEL 4 - 120 400 3 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki PB1, 
PB3, PB4 in PB5 839.863 14 16

CPB 18, 8280 Brestanica

KOEL - ekstra lahko kurilno olje
ZP - zemeljski plin

Tudi vi opažate, da se dandanes uporablja 
vedno več plastične embalaže? Da je npr. 
zelenjava ali živilo položeno v plastične za-
bojčke in poleg tega še ovito v plastične 
vrečke? Posledice pretirane uporabe pla-
stike si lahko ogledate na fotografiji z Zbir-
no-reciklažnega centra Boršt, kjer »hrani-
mo« goro plastične odpadne embalaže, ki 
smo jo občani Brežic »uspeli pridelati« v 
samo treh mesecih.

Odpadna plastična embalaža nastaja na 
našem vsakem koraku od trgovine do 
doma, šole ali delovnega mesta. Šele ob pogledu na ta mogočni kup pa se marsikdo vpraša, kam 
nas pelje tolikšna poraba? Naša gora plastične embalaže je nastala v 8.000 gospodinjstvih v bre-
žiški občini v treh mesecih. V Sloveniji imamo slabih 825.000 gospodinjstev. Tako je v enakem ob-
dobju na področju naše lepe Slovenije »zrasla« 100-krat večja gora. 

Kaj lahko stori vsak od nas, da bo odpadne plastične embalaže čim manj?

Spremenimo naše nakupovalne in prehranjevalne navade. 

Ob nakupovanju:
• uporabimo trajnostne vrečke (iz blaga, platna ali pa pletene košare),
• kupimo nepakirana živila,
• izberimo embalažo iz okolju prijaznih materialov (steklenice, papir in les),
• nakupujmo na tržnici (lokalno pridelano hrano).

Doma:
• izdelajmo svoja čistila (na spletu najdemo recepte za univerzalno čistilo, pralni prašek, 

loščilo lesenih površin in detergent - povsem preprosto je in poceni!), 
• pijmo vodo iz pipe in 
• uporabljajmo pralne pleničke za dojenčke.

Plastična vrečka si ne zasluži všečka – 
tudi ostala plastična embalaža si ga ne!

Gora odpadne plastične embalaže je na ZRC Boršt 
nastala v treh mesecih (foto: Komunala Brežice).

Novi zakon o nevladnih organizacijah je v slovenski pravni red 
prinesel pojem nevladne organizacije in uvedel status nevladne 
organizacije v javnem interesu ter s tem nadomestil dosedanji 
status društva v javnem interesu. Nevladna organizacija je dru-
štvo, zavod ali ustanova, katere ustanovitelj je fizična ali pravna 
oseba zasebnega prava, je nepridobitna, neprofitna, neodvisna 
od drugih subjektov, ni organizirana kot politična stranka, cer-
kev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica in ima sedež 
v Republiki Sloveniji. Če ministrstvo, pristojno za posamezno 
področje presodi, da delovanje nevladne organizacije presega 
interese njenih ustanoviteljev oziroma članov in je splošno ko-
ristno, ji podeli status nevladne organizacije v javnem interesu 
na določenem področju (enem ali večih). Nevladna organizacija 
lahko pridobi status organizacije v javnem interesu na področ-
jih kulture, športa, socialne varnosti, zdravstvenega varstva, in-
validskega varstva, opravljanja humanitarne dejavnosti, varstva 
človekovih pravic, prometa, gospodarstva, vzgoje in izobraževa-
nja, kmetijstva, razvoja demokracije in drugih področjih. Status 
v javnem interesu prinaša nevladni organizaciji nekatere pred-
nosti, med drugim pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev 
iz državnega proračuna, oprostitev plačila upravnih taks, ome-
jitve glede stečajnega postopka, z zakonom se lahko zanje dolo-
čijo tudi posebne ugodnosti, olajšave, spodbude ipd.
Od 14. januarja 2019 je na spletni strani AJPES na voljo vpogled 
v javno dostopne podatke Evidence nevladnih organizacij v jav-
nem interesu (eENO), kjer so na enem mestu zbrani podatki o 
vseh nevladnih organizacijah v javnem interesu, njihovi osnov-
ni podatki, podatki o področjih, na katerih imajo podeljen sta-
tus delovanja v javnem interesu, podatki o podelitvi oziroma od-
vzemu statusa ter podatki o pristojnem ministrstvu. Evidenco 
vodi AJPES, vpis in spremembo podatkov pa izvede ministrstvo, 
ki organizaciji podeli status. Trenutno je s področja Posavja v 
Evidenco vpisanih 199 nevladnih organizacij, pretežno društev.
� Vir:�AJPES�Izpostava�Krško

Vpogled v Evidenco nevladnih 
organizacij v javnem interesu

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

Uvodoma se je predsednik 
društva Mitja Molan ozrl v 
zgodovino, natančneje v leto 
1993, ko so bili izvedeni prvi 
sadjarski dnevi. Tistega leta so 
v Artičah zasadili tudi prvi šol-
ski sadovnjak v Sloveniji. Po-
udarek letošnjih sadjarskih 
dni je bilo stanje v tej kmetij-
ski panogi, saj se je po Mola-
novih besedah po dveh zapo-
rednih pozebah in lanski obilni 
letini sadjarski trg enostavno 
povedano – sesul. »Cene, ki se 
ponujajo, so mizerne. V obdob-
ju zadnjih 30 let sadjarstvo še 
ni bilo v tako težkem položa-
ju,« je pojasnil. Za nekaj besed 
smo poprosili tudi direktor-
ja KGZS – Zavoda Novo mes-
to Jožeta Simončiča, ki je de-
jal, da je stanje na sadjarskem 
trgu precej kritično, v lanskem 
letu je bil letnik nekje odličen, 
drugod je bilo veliko toče, spet 
drugje pa so imeli veliko težav 
s padavinami. »Prodajne cene 
jabolk so strašno nizke, kar po-
meni, da pridelovalni stroški 
so in še rastejo. Problem je, ker 
se jabolka zaradi tega prodaja-
jo počasi ali pa se sploh ne pro-
dajajo,« je povedal in dodal, da 
iščejo rešitve predvsem v stro-
ki s pomočjo nekaterih dru-
gih institucij, »na samih pri-
delovalcih pa je, da se še bolj 
učinkovito povežejo in skuša-

Sadjarski trg se je sesul
ARTIČE – V artiškem Prosvetnem domu so 5. in 6. februarja potekali letošnji Sadjarski dnevi Posavja, ki jih 
je Sadjarsko društvo Artiče organiziralo že 25. Poudarek letošnjih sadjarskih dni je bilo stanje v tej kmetij-
ski panogi, ki je vse prej kot rožnato.

jo storiti še kaj več«. Kot nam je 
Molan še povedal, so imeli lani 
v društvu delavnico redčenja 
plodov ter degustacijo in oce-
njevanje sokov in kisov, bili so 
na strokovni ekskurziji v Srbiji 
ter izvedli določene aktivnosti 
na Banovi domačiji (obrezova-

nje sadnega drevja in sanaci-
ja terena). 

Poleg Molana in Simončiča je 
na otvoritvi jubilejnih sadjar-
skih dni navzoče pozdravi-
la tudi državna sekretarka na 
Ministrstvu za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano mag. Ta-
nja Strniša, ki je izpostavila, 
da so tisti, ki so zaslužni za za-
četke organiziranega sadjar-
stva v Artičah in okolici, pos-
tavili tudi temelje, da je danes 
slovensko sadjarstvo na evrop-
sko primerljivi ravni. Drugi 
dan je bil namenjen predvsem 
obravnavi problematike lan-
skega propadanja dreves v sa-
dovnjakih – glavni razlog so po 
Molanovih besedah neugodne 
vremenske razmere: izred-
no topel januar in kasneje še 
moča – ter zaščiti sadnih vrst. 
Sadjarski dnevi so se kot po 
navadi zaključili z 10. posve-
tom o malini in ostalem grmi-
častem jagodičevju.

 R. Retelj

Sadjarski�dnevi�Posavja�so�vedno�dobro�obiskani.



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 3, četrtek, 7. 2. 2019 11ZNANJE

7. februar 2019

Tematske strani
Posavskega obzornika

GIMNAZIJA BREŽICE
vstopnica v tvojo prihodnost

Vabimo k vpisu v program GIMNAZIJA
in GIMNAZIJA - ŠPORTNI ODDELEK

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

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

postanite naš prijatelj na          ,
sledite nam na          in       . 

Informativna dneva:
15. 2. 2019 ob 9. in 15. uri in

16. 2. 2019 ob 9. uri

PONUDBA ŠOLSKIH 
TEKMOVANJ JE ENORMNA

Glede na število tekmovalcev 
je eden izmed večjih in tudi 
tradicionalnih organizatorjev 
šolskih tekmovanj Zavod RS 
za šolstvo (ZRSŠ), vendar je 
po letu 2008 v skladu s krov-
nim Pravilnikom o sofinancira-
nju tekmovanj ostal samosto-
jen organizator le še za šest 
tekmovanj. Ta so: tekmovanje 
iz znanja angleščine za učen-
ce 9. razreda OŠ, tekmovanje 
iz znanja nemščine za deve-
tošolce, tekmovanje iz znanja 
geografije za OŠ in SŠ, tekmo-
vanje Hitro in zanesljivo raču-
nanje – Tekmuj sam s seboj, s 
časom in s sošolci, tekmova-
nje iz slovenščine za Cankar-
jevo priznanje in tekmovanje 
iz znanja zgodovine za učence 
OŠ. Vendar so poleg omenjenih 
šestih tekmovanj učencem in 
dijakom na voljo še številna 
druga tekmovanja, ki jih orga-
nizirajo razna društva, zveze, 
zavodi, izobraževalne ustano-
ve itd., na podlagi javnega raz-
pisa pa jih sofinancira ZRSŠ. Na 
javnem razpisu za sofinancira-
nje stroškov državnih tekmo-
vanj iz znanja in drugih držav-

nih tekmovanj v šolskih letih 
2017/2018 in 2018/2019 je 
bilo tako izbranih kar 65 (!) 
tekmovanj različnih organi-
zatorjev, na koledarju šolskih 
tekmovanj za tekoče šolsko 
leto pa najdemo še nekaj tek-
movanj, ki jih ni na seznamu 
sofinanciranih. Koledar tek-
movanj za učence osnovnih in 
dijake srednjih šol je tako vsa-
ko šolsko leto zelo pester in 
»nabit«, zlasti v mesecih po 
novem letu, nekje do maja. 

V OSNOVNI ŠOLI RADI 
TEKMUJEJO, PREDVSEM 
NAJMLAJŠI

Vprašanja, katerih tekmovanj 
in v kakšnem številu se udele-
žujejo, kako se nanje priprav-
ljajo ter katere vidnejše uspe-
he v zadnjih treh šolskih letih 
bi izpostavili, smo poslali vsem 
posavskim in srednjim šolam, 
odgovori pa so, razumljivo, 
precej obsežni, a so si po dru-
gi strani tudi precej podobni, 
saj se šole večinoma udeležu-
jejo istih tekmovanj, zato v na-
daljevanju le nekaj izvlečkov 
oz. splošnih ugotovitev.

Učenci posavskih osnovnih šol 

se v največji meri udeležujejo 
tekmovanj iz slovenščine (Me-
hurčki, Cankarjevo priznanje), 
matematike (Računanje je 
igra, Znam več, Kenguru, Ve-
govo priznanje) in razvedril-
ne matematike, logike (Lo-

gična pošast), naravoslovja 
(Kresnička), kemije (Preglovo 
priznanje), biologije (Proteu-
sovo priznanje), fizike (Stefa-
novo priznanje), geografije, 
zgodovine, angleškega jezika, 
nemškega jezika, računalni-

Brez dodatnega dela ni dobrih rezultatov

 nadaljevanje na str. 12

POSAVJE – Tudi posavski šolarji in dijaki se pod vodstvom učiteljev-mentorjev vsako leto udeležujejo številnih šolskih tekmovanj iz znanja. Slednja so namenje-
na spodbujanju učnega okolja glede na individualne razlike med osnovnošolci oz. dijaki, zanimanja za poglobljeno spoznavanje in širjenje znanja iz posameznih 
predmetov ter odkrivanju in spodbujanju nadarjenih učencev/dijakov, seveda pa tudi primerjanju lastnega znanja in rezultatov z drugimi udeleženci tekmovanj.

štva (bober), Eko kviza, zna-
nja o sladkorni bolezni, (cici) 
Vesele šole, pa tudi tekmovanj 
»Kaj veš o prometu?«, »Turiz-
mu pomaga lastna glava«, tek-
movanj iz robotike in astro-
nomije, tekmovanja Zeleno 
pero, čebelarskega tekmova-
nja, tekmovanja Mladi genial-
ci in mednarodnih tekmovanj, 
kakršno je World Scholar's 
Cup itd. Malce »čez palec« lah-
ko ocenimo, da povprečna po-
savska osnovna šola v vsakem 
šolskem letu sodeluje na 15 
do 20 različnih tekmovanjih iz 
znanja, poleg tega pa še na ne-
katerih natečajih, ki tudi neka-
ko sodijo v ta kontekst.

Kot lahko razberemo iz odgo-
vorov šol, se učenci tekmovanj 
dokaj radi udeležujejo, najra-
je pa najmlajši iz prve triade. 
»V nižjih razredih so učenci 
zelo motivirani, zato tekmuje-
jo skoraj vsi. V višjih razredih 
pa se učenci odločajo glede na 
interes in sposobnosti, zato je 
tekmovalcev v zadnji triadi 
manj. Tako se recimo matema-
tičnega Kenguruja, Kresničke 
in Cankarjevega tekmovanja, 
ki poteka na celi šoli, udele-
ži približno 75 % vseh učen-
cev,« pravi učiteljica Mojca 
Kozole iz OŠ Koprivnica. Po-
dobno so nam pojasnile tudi 
v. d. ravnateljice OŠ Cerklje ob 
Krki dr. Maja Matrić (»V niž-
jih razredih se za udeležbo na 
tekmovanjih pogosto odločijo 
vsi učenci v oddelku, medtem 

ko učence druge in tretje tri-
ade k tekmovanjem pritegne-
jo notranji interes in motiva-
cija mentorjev.«), svetovalna 
delavka na OŠ Globoko Dani-
jela Radjen (»Nekaj učencev 
se samoiniciativno prijavi ob 
predstavitvi tekmovanja, ne-
kaj po pogovoru s starši, veči-
no učencev pa spodbudijo uči-
telji in jih opogumljajo.«) ter 
ravnateljica OŠ Milana Majcna 
Šentjanž Marija Brce (»Radi 
se udeležujejo tekmovanj, ki 
jih zanimajo ali ki jim bolj le-
žijo, kot pravimo. Mi pa jih mo-
ramo včasih še dodatno moti-
virati za tekmovanja, ki se jih 
po lastni želji ne bi udeleži-
li.«). Radi tekmujejo tudi učen-
ci šol s prilagojenim progra-
mom, kakršna je OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja Krško. »Učenci od 
1. do 4. razreda ter posamezni 
učenci iz drugih oddelkov po 
lastni želji sodelujejo na Cici-
veselošolskem dnevu, tekmo-
vanja Računanje je igra (pri-
lagojenega za osnovne šole s 
prilagojenim programom in 
nižjim izobrazbenim standar-
dom) se udeležujejo učenci od 
4. do 8. razreda. Udeležujemo 
se tudi srečanja mladih teh-
nikov. Učenci na tekmovanjih 
radi sodelujejo in se jih veseli-
jo. Za prijavo največkrat potre-
bujejo spodbude s strani men-
torjev,« pove ravnateljica dr. 
Barbara Smolej Fritz. 

PRIPRAVE 
V DODATNIH URAH

Na tekmovanja se seveda prip-
ravljajo pod vodstvom mentor-
jev – razrednih učiteljev, učite-
ljev posameznih predmetov, iz 
katerih poteka tekmovanje, ali 
tistih, ki jim je tema določenih 
tekmovanj »blizu«. »Učenci se 
pripravljajo v okviru dodatne-
ga pouka, krožkov, dodatnih 
ur pred in po pouku, velikok-
rat pa je tekmovalna snov po 
učnem načrtu, tako da učen-
ci pišejo snov, ki jo pri pouku 
obravnavajo po učnem načr-
tu. Pripravljajo se skozi celo 
šolsko leto, intenzivneje pred 
samim tekmovanjem,« poja-
snjuje ravnateljica OŠ Marjana 
Nemca Radeče Katja Selčan. 
»Za vsako tekmovanje je do-
ločen učitelj mentor, ki učen-
ce pripravlja na tekmovanje 
v sklopu ur dodatnega pouka 
ali pri uri interesne dejavno-
sti ali v sklopu ur, namenjenih 
za delo z nadarjenimi učenci,« 

Posavske�šole�nemalokrat�tudi�organizirajo�šolska�tekmovanja�–�na�Osnovni�šoli�Brežice�je�
pred�dvema�letoma�v�sodelovanju�z�evropskim�inovacijskim�centrom�Univerzum�Minerva�Ma-
ribor�potekalo�državno�prvenstvo�v�pomnjenju,�t.�i.�memoriada�(foto:�arhiv�PO).
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je podobno povedala ravnate-
ljica OŠ Leskovec pri Krškem 
Jožica Repše, njena kolegica, 
ravnateljica OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki Meli-
ta Skušek, pa: »Učenci potre-
bujejo veliko motivacije, brez 
dodatnega dela z učitelji-men-
torji je nemogoče posegati po 
dobrih rezultatih in se uvrščati 
na regijska in državna tekmo-
vanja. Na tekmovanja se prip-
ravljajo v okviru dela z nadar-
jenimi učenci, na delavnicah 
ob sobotni šoli ali na različnih 
taborih. Izključno pa pripra-
ve potekajo izven pouka, lah-
ko tudi kot predura ali pa po 
pouku.«

Šole so nas, razumljivo, »za-
sule« s seznami uspehov, ki so 
jih njihovi učenci in učenke v 
zadnjih letih dosegli na regij-
skih in državnih tekmovanjih. 
Žal jih je preveč, da bi jih lahko 
našteli (občasno kakšen uspeh 
tudi objavimo, odvisno seveda 
tudi od tega, ali nas iz šol o tem 
obvestijo), poleg tega dosežki 
na različnih tekmovanjih niso 
vedno primerljivi med sabo. 
»Pri nekaterih predmetih lah-
ko učenec osvoji srebrno pri-
znanje na področnem tekmo-
vanju, drugje pa na državnem. 
Vsak organizator tekmovanja 
ima svoj pravilnik tekmova-
nja, zato tudi niso primerlji-
vi dosežki med posameznimi 
predmeti,« nam je glede tega 
pojasnila (zdaj že nekdanja) 

v. d. ravnateljice OŠ Podbočje 
Marjeta Škrbina Rozman. 
Primerjati šole glede na dose-
žena priznanja na denimo dr-
žavnem nivoju tekmovanj bi 
bilo nepravično ne le zaradi 
njihove različne številčnosti, 
ampak tudi zaradi različnosti 
generacij – včasih iz nekaterih 
»štrlijo« nadpovprečni učenci, 
ki na šolo prinesejo odmevna 
priznanja, v nekaterih takšnih 
izjemnih uspešnežev pač ni, pa 
to ne pomeni, da šola ali men-
torji z njimi slabo delajo. Še 
posebej so seveda uspešnih 
učencev veseli na manjših šo-
lah, ki tudi na ta način dokazu-
jejo, da niso manjvredne. Zgolj 
za ilustracijo mnenje že ome-
njene Kozoletove iz OŠ Kop-
rivnica: »Menimo, da je prav 
vsak tak uspeh (na državnih 
tekmovanjih, op. p.) treba po-
sebej izpostaviti, saj je v vsa-
kem priznanju na državnem 
tekmovanju ogromno učenče-
vega dela. Pomembna so sre-
brna in zlata priznanja, še po-
sebej tista, ko se učenec ali 
učenka uvrsti med najboljših 
pet v Sloveniji.« Tako si je v 
lanskem šolskem letu njihova 
učenka poleg zlatega priznanja 
na tekmovanju v znanju angle-
ščine prislužila tudi posebno 
nagrado – potovanje v London.

TEKMUJEJO GIMNAZIJCI …

Srednješolci se udeležujejo 
tako »splošnih« tekmovanj iz 
znanja kot bolj »specifičnih« 

tekmovanj v strokovnih pred-
metih, ki so del njihovega izo-
braževanja. Na brežiški in krški 
gimnaziji so nam našteli po več 
kot 20 tekmovanj, od matema-
tičnih, računalniških, naravo-
slovnih, družboslovnih, jezi-
kovnih in bralnih do tekmovanj 
iz logike, astronomije, roboti-
ke, znanja o sladkorni bolezni 
itd., ki se jih v tem šolskem letu 
udeležujejo njihovi dijaki.

Šolska psihologinja na Gimna-
ziji Brežice Gordana Rosto-
har pravi: »Nekateri dijaki 
sami pokažejo interes za tek-
movanja in se že ob začetku 
šolskega leta pridružijo krož-
kom ali organiziranim pripra-
vam na tekmovanja, druge kot 
primerne kandidate za tekmo-
vanja prepoznajo učitelji med 
izvajanjem pouka samega in 
jih spodbudijo k sodelovanju. 
Spodbuda mentorjev je vse-
kakor dobrodošla, dijakom je 
treba vlivati samozavest, saj 
so tekmovalne naloge na vseh 
področjih, zlasti če gre za viš-
ji nivo tekmovanja, zelo zah-
tevne. Trdo in vztrajno delo 
pa premaga prenekatero oviro 
oz. pripelje do rešitve in takšne 
izkušnje so za dijake zelo kori-
stne. Mnogi učitelji vidijo naj-
večji pomen tekmovanj ravno v 
krepitvi samozavesti posame-
znikov in razvijanju njihove 
samodiscipline,« pravi psiho-
loginja. A dodaja tudi: »Neka-
teri dijaki so aktivni na toliko 
področjih, da se preprosto ne 

morejo redno udeleževati vseh 
krožkov, dodatnega pouka ali 
priprav na tekmovanja, zato 
jim mentorji pripravijo gradi-
va, potrebno literaturo in nalo-
ge za dodatno samostojno delo, 
k učiteljem pa potem hodijo na 
konzultacije, da prediskutirajo 
posamezne stvari.« Za nekate-
ra tekmovanja ali nekatere vse-
bine se dijaki pripravljajo tudi 
v okviru rednega pouka. 

V zadnjih treh šolskih letih so 
brežiški gimnazijci dosegli ve-
liko visokih uvrstitev in do-
sežkov, na katere so ponosni. 
»Posebej bi izpostavili zlate 
Preglove plakete, zlata prizna-
nja za znanja o sladkorni bo-
lezni, na tekmovanjih iz znanja 
biologije, matematike in geo-
grafije, na Cankarjevem tek-
movanju, nagrade na Evrošoli 
pa osvajamo že vrsto let in vsa-
ko leto vsaj en razred nagradno 
potuje v Strasbourg in se pre-
izkusi v vlogi mladih evropskih 
poslancev. Uspešni smo tudi na 
tekmovanjih iz tujih jezikov, 
vsako leto naši dijaki osvaja-
jo tudi veliko število različnih 
bralnih značk,« pove Rostohar-
jeva. Kopico uspehov v zadnjih 
treh šolskih letih s ponosom iz-
postavlja tudi ravnateljica Gim-
nazije Krško Erna Župan Pir-
kovič: zlato priznanje ter več 
srebrnih in bronastih na Can-
karjevem tekmovanju, okoli 
deset zlatih priznanj pri ma-
tematiki, trije državni prvaki 
iz 3. letnikov pri angleščini in 

bronasto priznanje na držav-
nem tekmovanju iz angleščine 
za drugi letnik, srebrna in zla-
ta priznanja na državnih tek-
movanjih iz znanja o sladkorni 
bolezni, dve zlati priznanji na 
državnem tekmovanju iz geo-
grafije, zlato priznanje na Fabi-
anijevem natečaju za ustvarjal-
no predstavitev svojega kraja 
za film o Krškem, drugo mes-
to v regiji na natečaju Evropa v 
šoli in za nagrado ogled evrop-
skega parlamenta v Strasbo-
urgu, v letu 2018 zmago med 
vsemi ekipami (srednješolske 
in univerzitetne) v kategoriji 
dizajn na mednarodnem tek-
movanju v gradnji mostov iz 
špagetov ter 2. mesto na dr-
žavnem tekmovanju Mladi ge-
nialci (2018) …

… EKONOMISTI 
IN TRGOVCI …

Dijaki programa ekonomski 
tehnik na Ekonomski in tr-
govski šoli Brežice že vrsto 
let sodelujejo na tekmovanju 
v znanju poslovne in finanč-
ne matematike ter statistke. 
»Dijaki najprej sodelujejo 
na šolski ravni in največ dva 
najboljša dijaka, če doseže-
ta zahtevano število točk, se 
lahko uvrstita na državni nivo 
tekmovanja,« je sporočila pro-
fesorica Mira Starc, ena od 
mentoric, ki dijake pripravlja 
za tekmovanje. Brežiška šola je 
na državnem nivoju v samem 
vrhu znanja poslovne matema-

tike in statistike, saj je v zad-
njih desetih letih osvojila osem 
prvih mest, tri druga in tri tre-
tja mesta z zlatimi priznanji iz 
poslovne matematike ter eno 
prvo, eno drugo in eno tret-
je mesto z zlatimi priznanji iz 
statistike. Že 15 let se udeležu-
jejo tudi tekmovanja »Več zna-
nja za več turizma«, na kate-
rem so doslej osvojili eno zlato, 
deset srebrnih in štiri bronasta 
priznanja. Dijaki trgovskega 
programa ETrŠ Brežice se vsa-
ko leto udeležujejo državnega 
tekmovanja v tehniki prodaje, 
za katerega kažejo velik inte-
res. »Skoraj vsi si želijo sode-
lovati, vendar enostavno ni do-
volj blagovnih področij, da bi 
se tekmovanja udeležili v ta-
kem številu. Na tekmovanje se 
skrbno pripravljajo več tednov 
na realnih prodajnih mestih v 
NC Intermarket Brežice,« nam 
še pojasni Starčeva. Na tem 
tekmovanju vsako leto osvaja-
jo najvišja mesta in priznanja.

… TER DIJAKI 
STROKOVNIH ŠOL

Dijaki in dijakinje Srednje po-
klicne in strokovne šole (SPSŠ) 
Krško se zadnja leta udeležuje-
jo praktično vseh tekmovanj iz 
znanja, ki zadevajo tako splo-
šna področja (matematika, slo-
venščina, angleščina, geografi-
ja, zgodovina, fizika …) kot tudi 
strokovna (teoretična in prak-
tična) s področja strojništva, 
elektrotehnike in računalni-

Brez dodatnega dela ni dobrih rezultatov
nadaljevanje s str. 11



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 3, četrtek, 7. 2. 2019 13ZNANJE

SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA
1.  ŠTIRILETNI PROGRAMI:
 - kmetijsko podjetniški tehnik
 - živilsko prehranski tehnik
 - veterinarski tehnik

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

3.  DVOLETNI PROGRAM:
 - pomočnik v biotehniki in oskrbi

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

Informativna dneva: 
 - 15. februar, ob 9.00 in 15.00,
 - 16. februar, ob 9.00.

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

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
redni in izredni študij

- UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE  
 inženir kmetijstva in krajine 

- ŽIVILSTVO IN PREHRANA  
 inženir živilstva in prehrane

- GOSTINSTVO IN TURIZEM  
 organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu

- NARAVOVARSTVO - inženir naravovarstva

Informativni dnevi: 
 - 15. februar, ob 11.00 in 16.30,
 - 16. februar, ob 10.30.

Informacije: 03/746 29 00

www.sc-s.si  

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR V ŠOLSKEM IN ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 RAZPISUJE NASLEDNJE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME:

MOŽNOST BIVANJA V NAŠEM DIJAŠKEM DOMU

štva, nam je sporočil ravnatelj 
šole Jože Pavlovič. Tudi na nji-
hovem letošnjem koledarju je 
več kot 20 tekmovanj v orga-
nizaciji različnih zavodov, šol, 
fakultet, društev, v zadnjih le-
tih celo podjetij, ki s tem na 
najboljši možen način vlagajo 
v znanje in razvoj bodočih ge-
neracij. »Tak primer dobre pra-
kse je tekmovanje v energeti-
ki Mladi genialci v organizaciji 
GEN energije in NEK, ki vsako 
drugo leto poveže najboljše di-
jake s področja elektrotehnike 
in strojništva ter tehniške gi-
mnazije s cele Slovenije,« iz-
postavlja Pavlovič. Vse več je 
tekmovanj, še dodaja ravnatelj, 
»ki tako kot v športu zahtevajo 
timsko delo, saj udeleženci tek-
mujejo kot ekipa dveh, treh ali 
več dijakov, ki morajo opravi-
ti točno določene naloge za do-
sego cilja. Posebej v stroki je ta 
oblika tekmovanj posebej po-
membna, saj dijake pripravlja 
na izzive in sodelovanje v eki-
pi, ki je pomembno pri delu v 
vsakem podjetju oz. projektih, 
s katerimi se bodo srečali na 
svoji poklicni poti.«

Dijaki se radi udeležujejo tek-
movanj, seveda pa je pri tem 
ključna vloga mentorjev, ki 
dijake vzpodbujajo k dodat-
nemu delu za pripravo na tek-
movanja. »V okviru rednega 

pouka dijaki sicer dobijo raz-
lična znanja in kompetence, 
vendar so ravno tekmovanja 
tista, ki zahtevajo še nekaj več 
oz. bolj poglobljeno znanje, 
predvsem pa uporabo le-te-

ga pri reševanju kompleksnih 
problemov. Zato mentorji, ko 
gre za regijska, državna in 
mednarodna tekmovanja, di-
jake za to posebej pripravljajo 
izven pouka,« pojasnjuje Pav-
lovič. Njihovi dijaki vsako leto 
na vseh tekmovanjih dosega-
jo odlične rezultate ter osvo-
jijo veliko zlatih, srebrnih in 
bronastih priznanj. Izpostavi-
mo le lansko šolsko leto: ekipa 
dijakov SPSŠ Krško 2. mesto 
na mednarodnem tekmova-
nju solarnih avtomobilov na 
Hrvaškem, dijakinji (S4B) in 

(S2A) in dijak (S4B) 1. mesto 
na mednarodnem tekmova-
nju »How strong is the Brid-
ge« v kategoriji nosilnosti, di-
jaka (E3C) ter dijaka (E3A) in 
(E4A) 1. mesti na državnem 

tekmovanju elektro in raču-
nalniških šol Slovenije, dijak 
(S3C) 1. mesto na državnem 
tekmovanju »Kaj veš o prome-
tu?« ter dijaki oddelka R2A 1. 
mesto na 1. podjetniškem na-
tečaju. Sicer pa tudi na krški 
šoli organizirajo različna tek-
movanja na državnem nivoju. 
Nazadnje so lani marca orga-
nizirali državno tekmovanje 
elektrotehniških in računal-
niških šol Slovenije, za osnov-
nošolce pa v aprilu že tradici-
onalno organizirajo regijsko 
tekmovanje iz robotike. 

Ne pozabimo na Srednjo šolo 
Sevnica, na kateri vsako leto 
izvedejo tekmovanje iz znanja 
matematike za poklicne šole 
(Kenguru), ki se ga udeleži 
približno 20 dijakov, nato pa se 
državnega tekmovanja udele-
žita po en ali dva dijaka iz vsa-
kega letnika oz. po štirje iz cele 
šole – število je majhno, ker je 
tudi sicer na šoli malo dijakov, 
pojasnjuje ravnatelj Matjaž 
Prestor. Udeležujejo se tudi 
tekmovanja iz mizarske stroke 
Lesariada in še nekaterih dru-
gih strokovnih tekmovanj. »V 
prvem letniku dijaki potrebu-
jejo nekaj vzpodbude, saj so se 
v OŠ le redko udeležili kakšne-
ga tekmovanja, a ko vidijo, kak-
šen tip nalog in kakšna zahtev-
nost je na tekmovanju, se ga z 
veseljem udeležijo. Pri višjih le-
tnikih pa dijaki ne potrebuje-
jo dodatne vzpodbude. Na tek-
movanje se dijaki pripravljajo 
v šoli, nekaj tudi znotraj pouka, 
saj jim profesorica matemati-
ke tudi v redne teste da kakšne 
takšne naloge kot dodatne na-
loge. Bolj 'zagreti' dijaki pa re-
šujejo naloge tudi doma in se 
nejasnosti razrešijo v šoli,« 
pravi Prestor. V zadnjih dveh 
šolskih letih sta na državnem 
tekmovanju po dva od treh nji-
hovih dijakov prejela zlato pri-
znanje, po en pa srebrno.
� Peter�Pavlovič

V�našem�in�širšem�okolju�se�je�v�zadnjih�letih�uveljavilo�tek-
movanje�o�energetiki�Mladi�genialci,�ki�ga�organizirata�GEN�
energija�in�NEK�(foto:�arhiv�PO). KOPRIVNICA – Na Osnovni šoli Koprivnica so dan šole 2. febru-

arja posvetili povezanosti šole s krajem. Kot je povedal ravna-
telj šole Jože Ivačič, imata šola in kraj častitljivo tradicijo sode-
lovanja, ponovno pa je oživelo tudi delovanje KUD Anton Aškerc 
v kraju: »Glede na to, da na šoli izvajamo veliko gledališke dejav-
nosti, smo si že v začetku novega šolskega leta zadali izziv, da po-
udarimo tako naše aktivnosti na tem področju kot sodelovanje 
s krajem v sklopu gledališkega dne. Hkrati je gledališki dan tudi 
dobrodelna prireditev, izkupiček katere bomo namenili v šolski 
sklad.« Krajani so se tradicionalno odzvali v velikem številu in v 
ta namen skupno prispevali dobrih 800 evrov, učenci vseh od-
delkov šole pa so obiskovalcem na odru uprizorili vrsto predstav, 
tudi s poudarkom na bližajočem slovenskem kulturnem prazni-
ku, ki jih je zasnovala oblikovalka gledaliških predstav Sonja Si-
mončič, z vezno besedo, s poudarki iz življenja nekoč in danes, 
pa sta predstavo povezovala člana KUD Anton Aškerc Magda 
Kos in Blaž Sotošek.  
 B. M. 

Gledališki dan na koprivniški šoli

Takole�je�v�eni�izmed�predstav�kapitan�Bobek�z�miško,�žabico,�
zajčkom,�lisico�in�medvedom�zaplul�v�barčici�po�odru.
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IŠČEŠ ŠTUDIJ?
Te zanima, kje se boš zaposlil/a? 

Turizem je odgovor!
Pridi na informativni dan: 

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

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

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

15. 2. 2019, ob 10. in 16. uri
16. 2. 2019, ob 10. uri

IŠČETE DIJAŠKO ALI ŠTUDENTSKO 
SOBO V NOVEM MESTU?

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

Dom ima lokacijo ob Šolskem centru Novo 
mesto in Športni dvorani Leona Štuklja. 
Nedaleč stran je Gimnazija Novo mesto, 
Srednja ekonomska šola in Srednja šola za 
gostinstvo in turizem. V bližini doma sta ta-
ko avtobusna kot železniška postaja. 

Dijakom nudimo celotno oskrbo in opti-
malne pogoje za bivanje in učenje, z boga-
to in raznovrstno ponudbo za preživljanje 
prostega časa. Sprejmemo 152 dijakov 
vseh srednjih šol, ki so nastanjeni v prenov-

ljenih dvoposteljnih sobah.

Študentom je namenjena ločena stavba. V 
letošnjem šolskem letu je dom bogatejši 
za nov apartmajski del, ki študentom omo-
goča odlične bivalne pogoje. Odločitev za 
prenovo še zadnjega krila študentske stav-
be je sledila velikemu povpraševanju po 
študentskih sobah. Študentje lahko upora-
bljajo vse kapacitete dijaškega doma, med 
drugim tudi domsko kuhinjo, kjer s štu-
dentskimi boni lahko izbirajo med različni-
mi dnevnimi meniji.

Prepričani smo, da tako uspešno sledimo 
željam in potrebam dijakov in študentov.

Informativna dneva bosta v:
petek, 15. 2. 2019, od 7.00 do 17.00 

in v soboto, 16. 2. 2019, od 8.00 do 13.00.

BREZPLAČNO INFORMIRANJE IN SVETOVANJE
V Svetovalnem središču Posavje vam nudimo BREZPLAČNO INFORMIRANJE in 
SVETOVANJE za izobraževanje. Posameznikom in skupinam, mlajšim in starejšim, 
svetujemo:

• pri lažji odločitvi in izbiri pravega izobraževalnega programa,
• o možnostih nadaljnjega izobraževanja, strokovnega spopolnjevanja, pridobitvi 

različnih kvalifikacij (izpiti, NPK, certifikati), o pogojih dokončanja izobraževanja,
• o vpisnih pogojih v različne programe (srednješolski, višje- in visokošolski, 

neformalni in javno veljavni programi …)
• o prostih delovnih mestih in iskanju zaposlitve, načrtovanju kariere in 

spreminjanju le-te,
• o sofinanciranju izobraževanja z različnimi programi in ukrepi,
• in pomagamo pri učenju …

Informiranje in svetovanje izvajamo vsak delovni dan od 8.00 do 12.00, ob sredah tudi 
od 14.00 do 17.00 v prostorih Ljudske univerze Krško in po potrebi drugod v Posavju.

INFORMACIJE IN PRIJAVE na svetovanje: 

• Ana Kramperšek, tel.: 07 48 81 170, 051 279 630, ana.krampersek@lukrsko.si
• Nuška Colarič, tel.: 07 48 81 172, 051 279 633, nuska.colaric@lukrsko.si 

Dejavnost je financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter 
Evropskega socialnega sklada in je za udeležence v celoti brezplačna.

Ljudska univerza Krško, Dalmatinova ulica 6, 8270 Krško; 07 48 81 160, www.lukrsko.si   

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
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Nova stavba je z leti postajala vse polnejša lepih vtisov novih ge-
neracij dijakov, učiteljev in delavcev šole, ki so zadovoljne vsto-
pale in zapuščale šolo. Poseben duh po novem in lepem pa se je 
ohranil vsa ta leta in spodbujal k skrbi za šolo, zato v šolskih pro-
storih skoraj ni opaziti, da niso več novi. Z leti je šola doživela kar 
nekaj sprememb, kar je oktobra 2018 obeležila z otvoritvijo razsta-
ve z naslovom »Tradicija in novi časi«. Razstava, ki je še vedno na 
ogled v šolski avli, nas popelje skozi čas srednješolskega poklicne-
ga in strokovnega izobraževanja v Brežicah s poudarkom na 20-le-
tni zgodovini nove šolske stavbe in na nadaljevanje žlahtne peda-
goške tradicije šole tudi v 21. stoletju. Idejno zasnovo za razstavo 
je dal profesor zgodovine Boris Ambrož ob sodelovanju svojih di-
jakinj. Prikazani so mejniki v sodobni zgodovini šole, odkar se nova 
stavba nahaja na Bizeljski cesti 45 v Brežicah. Prvi mejnik predsta-
vlja selitev in pouk v novih prostorih (1998), drugi dograditev so-
dobne atletske steze (1999), tretji ustanovitev samostojne Višje 
strokovne šole, ki je bila prva v terciarnem izobraževanju v Posav-
ju (2000), četrti posodobitev programa ekonomski tehnik in uved-
bo poklicne mature (2001), peti pridobitev novega programa logi-
stični tehnik (2008), šesti dograditev nove sodobne telovadnice ob 
šoli (2011), sedmi pridobitev novega programa predšolska vzgoja 

(2015) in osmi prvo večjo spremembo v vodstvu šole, ko je dolgo-
letnega ravnatelja profesorja Martina Šoška zamenjala nova rav-
nateljica dr. Mojca Tomažin (2017). 

Šola je danes sodobna, kvalitetna in prijetna. Omogoča izobraževa-
nje v programu predšolska vzgoja in kar tristopenjsko izobraževanje 
na področju ekonomije s poudarkom na trgovini. Poleg poklicnega 
programa trgovec šola izvaja srednješolski strokovni program eko-
nomski tehnik in nadaljuje na terciarni stopnji z višješolskim pro-
gramom ekonomist, ki se je pričel leta 2000. Ob 18-letnici delova-

nja je šola podelila diplome že 609 diplomantom, ki so in še vedno 
zasedajo pomembna mesta v gospodarskem okolju zlasti posavske 
regije. Višja šola predstavlja izjemno dobrodošlo podporo razvoju 
regije in trgovine na tem obmejnem področju. Vemo, da je trgo-
vina na takem področju vedno pomenila precejšen zaslužek in ve-
liko delovnih mest, ki jih praktično orientirana znanja, pridoblje-
na na Višji strokovni šoli Brežice, le dodatno podpirajo. Študentje 
kar 40 % izobraževalnega časa opravijo v podjetjih oz. praktičnih 
projektih za gospodarstvo tako v Sloveniji kot v tujini. Zaradi svo-
je strokovnosti, prilagodljivosti in širine so iskan in zaželen kader. 

Ekonomska in trgovska šola Brežice je v celoti poznana tudi po mo-
žnostih za mednarodno sodelovanje ter opravljanje prakse dijakov 
in študentov v tujini. Sodeluje v evropskih projektih, za katere je 
najbolj zaslužna koordinatorica Elena Mlakar. V zadnjih dveh de-
setletjih bi težko našli evropsko državo, kamor dijaki s svojimi pro-
fesorji niso potovali in spoznavali drugačnost, sožitje, sklepali nova 
poznanstva ter s sodelovanjem na projektih na najbolj zanimiv na-
čin prihajali do novih znanj, samozavesti in izjemnih izkušenj, ki jim 
bodo koristile v nadaljnjem življenju.  
 Tekst in foto: Metka Galič   

Š�riletna programa:
EKONOMSKI TEHNIK
PREDŠOLSKA VZGOJA

Triletni program: 
TRGOVEC

Diferencialni program:
PTI - EKONOMSKI TEHNIK

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

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

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

•  prijaznost šole ter skrb za vsakega 
posameznika,

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

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

INFORMATIVNI DAN v petek, 15. februarja 2019, ob 9. in 15. uri za bodoče dijake ter ob 11. uri za študente 
ter v soboto, 16. februarja 2019, ob 9. uri za bodoče dijake ter ob 11. uri za študente.

KER NAM JE MAR 
   ZA VSAKOGAR …

ETrŠ Brežice Višješolski program:
EKONOMIST

Nova Ekonomska in trgovska šola Brežice praznuje 20-letnico, 
Višja strokovna šola Ekonomist Brežice pa je postala polnoletna

Leta 1998 se je Ekonomska in trgovska šola Brežice preselila v novo stavbo na Bizeljski 45, Brežice, stara trgovska šola ob vodovodnem stolpu pa je bila še nekaj časa prostor, 
kjer se je odvijal pouk športne vzgoje. Takrat je šolo obiskovalo okoli 850 dijakov, poučevalo jih je 53 profesorjev, zanje pa skrbelo še 12 drugih zaposlenih. Vodil jo je ravna-
telj Martin Šoško, ki mu gre dosti zaslug za to, da so Brežice dobile novo, lepo šolo. 

V znanju je moč
Mladi danes vemo, da moramo pri-
hodnost vzeti v svoje roke in se za 
uresničitev svojih ciljev močno pot-
ruditi, biti čuječi in iskati znanje pov-
sod okoli sebe. Odličen vir le-tega so 
zavzeti in razgledani predavatelji, 
ki s primeri, predstavitvijo posledic 
in vzrokov ter postavljanjem pravih 
vprašanj iz svojih učencev izvablja-
jo razmišljanje in globoko razumeva-
nje tako aktualne problematike kot 
tudi splošnih teorij. Ekonomist mag. 
Stanko Levičar je predavatelj na Viš-
ji strokovni šoli Brežice. Z njim smo se 
pogovarjali o delu na Višji strokov-
ni šoli Brežice, poklicu ekonomista, 
mladih in prihodnosti zanje, zaposli-
tvah in še mnogih drugih temah. 

Mag. Stanko Levi-
čar, na Višji stro-
kovni šoli v Breži-
cah poučujete od 
2013. Kako se vam 
zdi pri nas?
VSŠ Brežice je 
najstarejša višješol-

ska institucija v regiji, prav tako je 
edina z ekonomskim programom in 
v vseh letih delovanja se je profilirala 
kot šola, ki skuša znanje tesno pove-
zovati s prakso. Večina predavateljev 
ima neposredne izkušnje iz gospodar-
stva, ki si jih redno izmenjujemo in se 
dopolnjujemo. 

Kako vidite nas, študente v primerja-
vi z vami, ko ste vi študirali?
Predvsem se je spremenilo okolje in 
zavedanje o tem. Zato je še toliko po-
membneje, da se pridobijo temeljna 
znanja, ki so lahko uporabna na raz-
lične načine in na različnih področjih. 
Kdo bi si npr. pred leti predstavljal, da 
bodo obstajala delovna mesta skrb-
nika socialnih omrežij, ki ga danda-
nes premore vsako malo večje pod-
jetje? Tudi študentje se zavedajo, da 
bodo mnogi med njimi delali v pokli-
cih, ki v času njihovega študija sploh 
še ne obstajajo. 

Katere veščine so po vašem za pok-
lic ekonomista pomembne? Kako se 
te veščine razlikujejo od veščin, ki 
jih tekom izobraževanja pridobivajo 
študenti? Menite, da so študenti po 

končani izobrazbi dovolj dobro opre-
mljeni za ustrezno delovanje na de-
lovnem mestu?
Poleg strokovnega znanja, ki se ga 
za opravljanje svojega dela pričakuje 
od ekonomista, postajajo čedalje po-
membnejše še mehke veščine, ki zaje-
majo sposobnost za delo v timu, spo-
sobnost javnega nastopanja in druge 
komunikacijske veščine ter tuji jeziki in 
znanje o uporabi informacijske tehno-
logije. Z njo lahko svojo produktivnost 
in učinkovitost več kot podvojimo. Na 
VSŠ Brežice študentje te veščine pri-
dobivajo ne samo pri za to namenje-
nih predmetih, temveč jih vključuje-
mo v celoten program, zato menim, da 
so študenti dandanes s tem znanjem 
opremljeni bistveno bolje kot nekoč.

Kje vidite prihodnost razvoja novih 
študijskih načinov izobraževanja?
Gotovo se bo krepila uporaba informa-
tike tudi pri samem izobraževanju – z 
njo je moč prenašati znanje in izkušnje 
prilagojeno posameznim študentom – 
slednji si bodo lahko tudi sami odmer-
jali intenzivnost in obsežnost znanja, 
ki si ga bodo poleg tistega obveznega 
še želeli pridobiti. Navkljub digitalizaci-

ji izobraževanja in možnosti učenja na 
daljavo pa se bo še vedno pomembno 
srečevati v živo, saj so na ta način iz-
menjava izkušenj, medsebojno sode-
lovanje in krepitev mehkih veščin lažji.

Med zanimivejšimi načini poučevanja 
so vaši kvizi. Kako se vam je porodi-
la ideja zanje? Ali razmišljate še o ka-
kšnih novostih?
Znano je, da je ponavljanje vsebine iz-
jemnega pomena. Zato pri vsakih pre-
davanjih študenti rešujejo kvize z vpra-
šanji, ki se nanašajo na tekočo in že 
predelano snov. Poleg aplikacije kvizi.
si razvijam tudi povsem novo spletno 
učilnico, ki bo poleg kvizov omogoča-
la še veliko več, njena prednost pred 
obstoječimi rešitvami pa bo predvsem 
to, da bo izjemno prijazna tako študen-
tom kot predavateljem. 

Kako kot profesor ekonomije ocenju-
jete zaposlitvene možnosti mladih v 
Sloveniji?
Zaposlitvene možnosti mladih so se 
v zadnjih nekaj letih po krizi bistveno 
izboljšale – in marsikje so sedaj celo 
podjetja tista, ki imajo težave z iska-
njem in pritegnitvijo dobrih kandida-

tov za zaposlitev. A ne glede na vsa-
kokraten gospodarski cikel bo znanje 
vedno tisto, ki bo odpiralo vrata prilož-
nosti. Res pa je tudi, da znanje v dana-
šnjem svetu hitro zastari, zato ga mo-
ramo redno obnavljati in nadgrajevati, 
če želimo ostati konkurenčni. 

Kateri so po vašem mnenju najbolj 
perspektivni poklici prihodnosti?
Ne glede na poklic delodajalci kot 
ključne veščine prepoznavajo sposob-
nost timskega dela, komuniciranja, jav-
nega nastopanja ter znanje tujih jezi-
kov. Vsako podjetje in tudi razne druge 
organizacije bodo zagotovo še naprej 
potrebovale ljudi z različnimi ekonom-
skimi in poslovnimi znanji – bodisi na 
področju trženja, financ, računovod-
stva bodisi mednarodnega poslova-
nja. Veliko poslovnih priložnosti nam 
bo še naprej prinašala informatika, v 
prihodnjih desetletjih pa tudi umetna 
inteligenca.

Najlepša hvala za intervju in srečno 
tudi v prihodnje!

 Študenti 2. letnika 
 VSŠ Ekonomist Brežice

Šolska stavba z novo telovadnico
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»Slovenska mesta, kot je Krško, 
imajo v starem mestnem jedru 
tipično trško zasnovo, kjer je 
včasih potekala vsa lokalna tr-
govina. Ti trgi se danes zopet 
uporabljajo za priložnostne 
sejme in prireditve, ki potre-
bujejo začasno urbano opre-
mo – stojnico. Stojnica je uni-
verzalno urbano pohištvo, 
predvideno za različne loka-
cije, zato je enostavna posta-
vitev pomemben del zasnove. 
Odpira se iz ozkega elementa 
v razvejano drevo, ki vabi lju-
di pod svojo krošnjo. Več sto-
jnic skupaj se nato v mestnem 
prostoru organizira v poljuben 
mini urbanizem urbanega po-
hištva. Nova stojnica je lahko 
s svojo pojavnostjo promoci-
ja lokalnega, sodobnega in tra-
dicionalnega znanja o lesu,« je 
pojasnil študent magistrskega 
študija arhitekture Miha To-
plišek, ki je zasnoval izdelavo 
želenih stojnic. Le-te so izdela-
li po naročilu Občine Krško di-
jaki in dijakinja, ki se na Sred-

Stojnica, del urbane opreme
SEVNICA, KRŠKO – V prazničnem decembru so v starem delu krškega mestnega jedra postavili lično nare-
jene zložljive stojnice, ki so jih v učilnici za praktični pouk izdelali dijaki izobraževalnega programa mizar 
na Srednji šoli Sevnica po načrtih študenta arhitekture Mihe Topliška.

nji šoli Sevnica izobražujejo v 
programu mizar pod vodstvom 
učiteljev praktičnega pouka Ja-
neza Čepina, Sama Juga in 
Boštjana Čepina. 

»V treh mesecih smo v okvi-
ru praktičnega pouka z dija-
ki vseh treh letnikov progra-
ma mizar  izdelovali stojnice. 

Delo smo prilagodili učnim 
programom za posamezne let-
nike, tako da so sodelovali vsi. 
Dijaki so pokazali za delo veli-
ko notranje motivacije in do-
bre volje kljub težjemu fizične-
mu delu. Delo z lesom ni samo 
romantika, zahteva celotne-
ga človeka in bilo je čudovito 
opazovati njihove ročne spo-

sobnosti ter logično razmišl-
janje, ko jim dopustiš dovolj 
svobode. Delo smo dokončati 
v roku, ki je bil za takšen pro-
jekt in naše zmogljivosti kra-
tek,« je povedal univ. dipl. inže-
nir lesarstva Boštjan Čepin in 
se zahvalil tudi Občini Krško, ki 
je prepoznala v projektu inova-
tiven izdelek in sevniški sred-
nji šoli zaupala izdelavo. »To je 
primer dobre prakse, kako je 
mogoče povezati v dobro zgo-
dbo mladega arhitekta, ki po-
trebuje reference, in srednjo 
poklicno šolo ter lokalno skup-
nost. Dijaki, bodoči mojstri, se 
na ta način soočajo z realnimi 
problemi pri delu, ki jih mo-
rajo tudi sami rešiti. Pri tem 
jih učitelji praktičnega pouka 
spodbujamo, da se razvijajo v 
odgovorne ljudi, ki znajo svo-
je napake prepoznati in naj-
ti rešitve. V okviru izobraže-
vanja si lažje privoščijo kakšen 
'kiks' kot kasneje, ko so mojs-
tri na trgu dela,« še doda Čepin. 
� S.�Radi,�foto:�M.�Prestor

Nov�uporaben�izdelek�sevniških�dijakov�izobraževalnega�pro-
grama�mizar�je�zložljiva�stojnica.

Naše spoznavanje Evropske 
unije se je začelo oktobra lani, 
ko smo se prijavili na tekmo-
vanje Euroscola. Pri prvih sre-
čanjih s profesorjem Boštja-
nom Špilerjem, ki je bil tudi 
naš mentor, smo zasnovali za-
četno idejo o našem izdelku. 
Odločili smo se, da posname-
mo kratek filmček z geslom 
''Ne prepuščaj se usodi, am-
pak odločaj, kam te vodi!'', ki 
na humoren način prikazu-
je, kakšne so posledice volilne 
abstinence. K temu smo doda-
li še letak, ki poziva predvsem 
mlade k udeležitvi volitev ter 
spisali našo kampanjo. Upajoč 
na zmago smo vse skupaj pos-
lali v Ljubljano.

Nekaj tednov kasneje, ko smo 
projekt že odložili na spodnjo 
polico, nas je naša razredničar-
ka, profesorica Mirna Malus, 
na ponedeljkovo jutro priča-
kala z novico, da smo osvoji-
li prvo mesto v naši skupini. 
To je pomenilo ekskurzijo in 
obisk Evropskega parlamenta 
v Strasbourgu, ki ga subven-
cionira EU. Kaj je torej Evro-
šola? Za en dan smo se lahko 
prelevili v evropske poslan-
ce in skupaj z vrstniki iz dru-
gih držav EU razmišljali kot re-
snični politiki Unije. Razdeljeni 
na šest skupin glede na pere-
če teme današnjega časa smo 
v naslednjih tednih s pomoč-
jo mentorjev vse dodobra pro-
učili in našli kar nekaj rešitev 
aktualnih problemov, ki smo 
jih predstavili v Evropskem 
parlamentu.

Končno je napočila težko pri-
čakovana sreda, 16. 1. 2019, ko 
smo se v poznih večernih urah 
vkrcali na avtobus in pričeli 
našo 12-urno pot proti Fran-

Euroscola v Evropskem parlamentu

ciji. Okoli 10. ure zjutraj smo 
prečkali most čez reko Ren in 
tako prispeli na naš cilj. Mes-
to nas je očaralo s svojim mo-
dernim predmestjem in zgo-
dovinsko obarvanim centrom, 
presenetila pa nas je tudi mul-
tikulturnost prebivalstva. Po 
ogledu Strasbourga in samo-
stojnem raziskovanju smo se z 
veseljem osvežili pod hotelsko 
prho. V jedilnici smo imeli  še 
zadnje priprave na jutrišnji ve-
liki dan. Večer smo preživeli ob 
družabnih igrah in druženju s 
prijatelji.

Dočakali smo dan D in po še 
zadnjih jutranjih pripravah 
na avtobusu smo zasedli mes-
ta evropskih poslancev. Začeli 
smo s prvo sejo, kjer so se po 
nagovoru treh upravnih usluž-
bencev parlamenta predsta-
vile vse sodelujoče šole. Slo-
venijo in Gimnazijo Brežice 
sta predstavljala Nika Cveta-
novski in Aljaž Arh. Hkrati je 
potekalo simultano prevajanje 
v angleščino, nemščino, fran-
coščino, italijanščino in špan-
ščino. Pridružil se nam je tudi 
evropski poslanec, podpred-
sednik Evropskega parlamen-
ta Rainer Wieland, ki je odgo-

varjal na naša vprašanja. Med 
kosilom smo sodelovali v kvi-
zu Eurogame, kjer smo sku-
paj s še tremi dijaki iz drugih 
držav članic EU izpolnili vpra-
šalnik o Evropski uniji. Pro-
gram smo nadaljevali v šestih 
ločenih skupinah. Vsaka se je 
ukvarjala s svojo tematiko in 
njenimi problemi ter posku-
šala poiskati karseda najbolj-
še rešitve. Vse zbrane predloge 
sta nato poročevalca skupine 
predstavila vsem zbranim v 
veliki sejni dvorani, kjer smo 
po krajši debati, v kateri smo 
lahko sodelovali vsi, glasovali 
in tako sprejeli ali pa zavrnili 
zakon. Aljaž Arh je poskrbel, 
da se je slišal tudi glas Slove-
nije in tako samozavestno za-
sedel poročevalni stol skupine, 
ki je debatirala o prihodnosti 
Evrope. Na našo majhno, a ču-
dovito državo so opozorili tudi 
Žan Bračun, Nika Cvetanovski 
in Vito An Krošelj, ki so med 
sejo poročevalcem zastavi-
li vprašanja. Sklepno dejanje 
Evrošole je bilo finale Euro-
gama, kjer sta kot člana šti-
rih finalnih skupin sodelovala 
tudi Martin Zagorc in Gašper 
Žmavc, čigar ekipa je na koncu 
tudi slavila.

Zadnji dan po zajtrku smo 
polni pozitivnih vtisov, novih 
znanj in prijateljstev zapustili 
Strasbourg in se odpravili pro-
ti domu. Vmes smo imeli pouk 
o Franciji in Nemčiji, saj smo  
lahko njune naravne enote 
opazovali kar skozi okno. Us-
tavili smo se še v Salzburgu, 
kjer smo med drugim vide-
li tudi Mozartovo rojstno hišo.

Za nas je bila to nepozabna iz-
kušnja, saj smo lahko občutili 
in se preizkusili v vlogi politič-
nih veljakov in preizkusili svo-
je znanje tujih jezikov. Spozna-
li smo vrstnike, ki jim tako kot 
nam ni vseeno za našo priho-
dnost in prihodnost skupne 
Evrope s podobnimi interesi in 
cilji, ki smo jih tudi sami pre-
dlagali in jih v večini tudi potr-
dili kot poslanci v Evropskem 
parlamentu. Veseli smo, da se 
je slišal tudi naš glas, glas Slo-
venije in predstavnikov naše 
gimnazije, kar je za nas izjem-
na čast in spodbuda, da lahko 
tudi mi mladi s svojimi predlo-
gi pripomoremo k boljši priho-
dnosti.

� Saša�Črpič�in�Tjaša�Hostar,�
� 3.b,�foto:�Saša�Črpič

NOVO MESTO, POSAVJE – Na Fakulteti za informacijske štu-
dije v Novem mestu je 24. januarja potekalo tradicionalno, 
4. tekmovanje v znanju računalništva in spletnih tehnolo-
gij za srednješolce. 

Na tekmovanju se je po-
merilo 17 dijakov in di-
jakinj iz štirih šol jugo-
vzhodne regije: Gimnazije 
Brežice, Šolskega centra 
Novo mesto, Šolskega cen-
tra Krško-Sevnica in Gim-
nazije Kočevje. Tekmovalci 
so 120 minut reševali na-
loge pod budnim očesom 
članov ocenjevalne komi-
sije doc. dr. Boruta Lužar-
ja in doc. dr. Panče Pano-
va. Po malici so se dijaki in mentorji udeležili še delavnice na 
temo večkriterijskega odločanja z DEX-i, ki jo je izvedel izr. prof. 
dr. Blaž Rodič. Nato je sledila še razglasitev rezultatov in pode-
litev nagrad in priznanj, pri čemer je dijakom in mentorjem za 
dobro delo čestitala tudi prodekanja za izobraževanje doc. dr. 
Katarina Rojko. 
Prvo mesto na tekmovanju je s 50 točkami osvojil dijak Šolske-
ga centra Novo mesto Anže Kocjančič, le točko manj je dose-
gel drugouvrščeni Andraž Bajec, prav tako iz ŠC Novo mesto, 
na tretje mesto se je z 38 točkami uvrstil dijak Gimnazije Breži-
ce Primož Bogner, sicer dvakratni zaporedni zmagovalec tega 
tekmovanja. Tekmovanja so se udeležila tudi štiri dekleta, lani 
tretjeuvrščena Lea Kukavica iz Gimnazije Brežice je tokrat pri-
stala na 4. mestu.  � P.�P./vir:�FIŠ�Novo�mesto

Primož tretji, Lea četrta na
računalniškem tekmovanju

Najboljši�trije,�desno�Primož�Bog-
ner�iz�Gimnazije�Brežice

KRŠKO – Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je partner 
mednarodnega projekta Interreg CENTRAL EUROPE 2014–2020 
»TOGETHER – TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Re-
duction«. Cilj projekta je povečati energetsko učinkovitost v jav-
nih zgradbah s spreminjanjem navad uporabnikov. Za ozavešča-
nje otrok o smotrnejši rabi energije v javnih ustanovah sta nastali 
dve poučni e-knjigi za otroke. »Energetkove pustolovščine v 
zelenem vrtcu« je pobarvanka, namenjena najmlajšim otro-
kom za razvijanje kreativnosti, spodbujanje domišljije in krepi-
tev ročnih spretnosti. Je hkrati tudi poučna, saj na poljuden na-
čin predstavi, kako pomembno je, da varčujemo z energijo, in 
kako s tem pripomoremo k očuvanju narave. »Varuhi Plane-
ta« je knjiga in spletna igra, namenjena otrokom. Z Zeleno en-
ciklopedijo lahko otroci osvojijo znanja o podnebnih spremem-
bah, spoznajo različne vrste obnovljivih in neobnovljivih virov 
energije, osvojijo nasvete o varčevanju z energijo doma in v šoli, 
se naučijo pravilnega ločevanja in ravnanja z odpadki itd. Kviz 
popelje igralca po poti od šole do doma in mu pokaže, kje okrog 
nas so viri energije in kako jih učinkovito izrabiti. Tako pobar-
vanka kot spletna igra sta na voljo na www.planetdefenders.si/.
� Vir:�FE�Krško

Energetska pobarvanka in 
spletna igra za najmlajše

PODBOČJE – V Osnovni šoli Podbočje se knjigoljubi že drugo leto 
družijo v okviru projekta Medgeneracijsko branje, ki ga podpi-
ra Društvo Bralna značka Slovenije. V skupino je vključenih 17 
bralcev, to so osmo- in devetošolci, med njim je tudi šest njiho-
vih staršev. Izbrana besedila vedno berejo doma, nato sledi sreča-
nje skupine v šoli. Ob interpretaciji književnih besedil se odlično 
prepletata mladost učencev in modrost odraslih. Medgeneracij-
sko branje je tudi priložnost za izmenjavo različnih mnenj mla-
dostnikov in staršev. 
Letošnja druga knjiga, ki so se je lotili, je bila Cankarjeva zbirka 
črtic Moje življenje. 22. januarja se jim je na srečanju nenapove-
dano pridružil dr. Blaž Vurnik, zgodovinar in kustos za novejšo 
zgodovino v Mestnem muzeju Ljubljana. Je avtor knjige v stripu 
Ivan Cankar: podobe iz življenja, ki jo je napisal skupaj z ilustra-
torjem Zoranom Smiljanićem. Omenjena knjiga je izšla lani ob 
stoletnici Cankarjeve smrti in je na Slovenskem knjižnem sejmu 
prejela naziv Knjiga leta 2018, saj je prejela največje število glasov 
obiskovalcev. Za presenečenje sta poskrbeli sestri Ivanka Černe-
lič Jurečič, članica skupine medgeneracijskega branja, in Alen-
ka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice. Ob 
poslušanju zanimivih, tudi še neznanih, življenjepisnih podatkov 
našega največjega pisatelja, je čas res prehitro mineval. Skupina 
medgeneracijskega branja v Podbočju se že veseli novega sreča-
nja, ko bodo uživali v poeziji. So pomemben dejavnik pri spod-
bujanju branja med mladimi in širjenju ljubezni do knjig. Med 
drugim so lani v sodelovanju s Slavističnim društvom Posavje 
poskrbeli, da imajo v Podbočju kar dve knjigobežnici.
� Janja�Rostohar

Spoznavali Cankarjevo življenje
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Najprej sva v dobro oprem-
ljenem šolskem laboratoriju 
opravila uvodne meritve na 
testnih vzorcih črne in bele 
barve, ki sva jih osvetljevala 
oz. dodajala energijo s pomoč-
jo dveh enakih reflektorjev. En 
črni in en beli testni vzorec je 
bil iz železa, druga dva pa iz 
aluminija. S tem sva želela ugo-
toviti odvisnost materiala in 
prevodnosti toplote. Že tukaj 

sva prišla do rezultatov, ki so 
nakazovali na razlike tempe-
ratur pri črnem in belem tele-
su, saj sta se le-ti v notranjosti 
in na zunanjosti obeh posodic 
razlikovali za kar 5 °C. Notra-
njost aluminijastega vzorca se 
je pa v istem časovnem inter-

V zadnjem desetletju se je 
tako v Sloveniji kot tudi dru-
god v Evropski uniji precej 
pozornosti namenilo večanju 
deleža obnovljivih virov ener-
gije (OVE) v končni rabi ener-
gije. Projekt StoRES (original-
ni naslov: Promotion of higher 
penetration of distributed PV 
through storage), v katerem 
Fakulteta za energetiko Uni-
verze v Mariboru sodeluje s 
partnerji iz sedmih držav ob-
močja Sredozemlja (Sloveni-
ja, Grčija, Ciper, Italija, Franci-
ja, Španija, Portugalska), zlasti 
preko izkušenj z vzpostavitvijo 
in delovanjem pilotnih sončnih 
elektrarn v kombinaciji s hra-
nilniki energije išče rešitve, s 
katerimi bi lahko tudi v bodo-
če motivirali prebivalce, pod-
jetja oz. lastnike objektov za 
nove investicije v gradnjo sonč-
nih elektrarn in drugih siste-
mov obnovljivih virov energi-
je primarno za lastne potrebe 
objekta. 

Glavni izziv projekta StoRES 
je poiskati rešitve za čim in-
tenzivnejše vpeljevanje OVE, 
predvsem fotovoltaike (PV), v 
energetsko mešanico na oto-
kih, posameznih objektih in 
podeželskih območjih v Sredo-
zemlju, ne da bi pri tem ogro-
zili stabilnost omrežja. Glavni 
cilj projekta StoRES je pove-

Spodbujajo uporabo OVE v 
kombinaciji s hranilniki energije

čati delež samooskrbe z inte-
gracijo optimalnih rešitev za 
shranjevanje energije. Testira-
nja na različnih pilotnih loka-
cijah, vključevanje pomemb-
nih deležnikov v energetiki v 
projekt in upoštevanje lokal-
nih posebnosti za optimizaci-
jo omogočajo postopno prema-
govanje obstoječih ovir v zvezi 
z zanesljivostjo dobave elek-
trične energije. Poleg tega pri-
čakujemo, da bo razvoj in inte-
gracija predlaganih rešitev na 
stanovanjskih in skupnostnih 
ravneh ter uporaba različnih 
scenarijev politik postopoma 
odpravljala tako tehnične kot 
tudi regulatorne, ekonomske 
in administrativne ovire, pove-
zane z integracijo hranilnikov 
v omrežje in objekte ter razši-
rila praktično znanje o tej teh-

nologiji. Pomanjkljivosti v zve-
zi s spreminjajočo proizvodnjo 
električne energije iz sončnih 
elektrarn in rešitve za večanje 
njihovega deleža v mešanici 
energetskih virov se obravna-
vajo vzporedno z ohranjanjem 
nemotenega delovanja elek-
tričnega omrežja. V Sloveniji 
smo pilotni hranilnik električ-
ne energije instalirali k obsto-
ječi sončni elektrarni za samo-
oskrbo v garaži stanovanjske 
hiše, izbrane na javnem raz-
pisu v občini Slovenska Bistri-
ca. Na spodnji sliki je na enem 
mestu nameščena vsa oprema, 
ki je potrebna za obratovanje 
sončne elektrarne na strehi 
hiše v kombinaciji z baterijo 
(na sliki komponenta spodaj 
sive barve) za maksimiranje 
samooskrbe, pri čemer je kon-
cept zastavljen tako, da omo-
goča bodoče razvojne nadgra-
dnje.

Projekt StoRES je sofinanci-
ran iz EU programa Mediteran 
(MED), začel se je 1. novembra 
2016, njegov zaključek pa je 
predviden maja letos. Vabimo 
vse zainteresirane uporabnike 
električne energije, ki bi želeli 
postaviti svoj lasten sistem za 
samooskrbo z energijo, vendar 
o tem ne vedo dovolj, da pošlje-
jo vprašanja na info@stores.si.
� izr.�prof.�dr.�Peter�Virtič

KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
Tel.: 07 3934 700, Fax: 07 3934 710, www.ksgrm.net/ksgrm/

4-letni programi:
 ¾ biotehniška gimnazija z biotehnologijo
 ¾ kmetijsko-podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik

3-letni programi:
 ¾ gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar, mesar

2-letni program: 
 ¾ pomočnik v biotehniki in oskrbi

3+2 programi: 
 ¾ kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik

SREDNJA ŠOLA 
ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM

Tel.: 07 3321 527, Fax: 07 37 31 631, www.ssgt-nm.si
4-letni program:  ¾ gastronomija in turizem 
3-letni program:  ¾ gastronomske in hotelske storive 
3+2 program:  ¾ gastronomija

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

www.vs.grm-nm.si
 ¾ upravljanje podeželja in krajine 
 ¾ gostinstvo in turizem
 ¾ naravovarstvo

DIJAŠKI ŠTUDENTSKI DOM
Tel.: 07 39 34 712, Fax: 07 39 34 710, www.dom.grm-nm.si

GRM NOVO MESTO - 
CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

www.grm-nm.si

VABLJENI NA INFORMATIVNE DNEVE IN K VPISU.

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA GRM NOVO MESTO 
vabi k vpisu inovativnega študijskega programa Upravljanje podeželja, 

vabljeni tudi absolventi in diplomanti višjih strokovnih šol

Se temni avtomobili res bolj segrevajo od svetlih?
KRŠKO – Ali ima barva vozila vpliv na njegovo porabo? Kako ta barva vpliva na uporabo klimatske naprave? Kolikšen je lahko prihranek pri teh razlikah? Kakšen 
vpliv ima lahko takšna raziskava na nivoju regije ali celo države? Na ta in podobna vprašanja sta želela odgovoriti in raziskati v okviru maturitetnega predmeta 
fizike dijaka 4. letnika Tehniške gimnazije Krško Dea Fackovič Volčanjk in Žan Dobrovnik, ki sta si pod mentorstvom mag. Jožeta Pernarja za raziskovalno delo na 
maturi izbrala temo raziskovalne naloge »Energijska absorpcija avtomobilov«. V nadaljevanju preberite njun opis raziskovalne naloge.

valu segrela za 3 °C več, kakor 
notranjost železnega vzorca.

Najin glavni cilj je bil raziska-
ti, ali barva avtomobila ob pri-
sotnosti dovajanje svetlobne 
energije preko sonca vpliva 
na temperaturo v njegovi not-
ranjosti in na zunanjosti, zato 
sva opravila meritve na dveh 
avtomobilih enakega mode-
la (Volkswagen T-Roc) in raz-

ličnih barv (črna 
in bela). Razi-
skovanje nama 
je dobrodušno 
omogočilo pod-
jetje Radanovič 
Brežice d.o.o. Vse 
meritve sva lah-
ko opravila na 
njihovih mode-
lih vozil. Kot pri-
pomočke sva si iz 
šolskega labora-
torija izposodi-
la dva računalni-
ka, dva vmesnika 
Vernier, senzorje 

temperature Vernier, senzorja 
tlaka Vernier in senzorje zvo-
ka Vernier. Poskus sva razde-
lila na dva dela. V prvem delu 
sva izvajala meritve pri ugas-
njenem avtomobilu, v drugem 
delu pa pri prižganem avtomo-
bilu, kjer sva želela videti, ali v 

črnem avtu klimatska naprava 
deluje intenzivnejše.

UGASNJEN AVTOMOBIL

Poskus sva zasnovala tako, da 
sva izvedla meritve tempera-
tur na strehah avtomobilov, 
zraka v notranjosti avtomobi-
la in na armaturni plošči. Hkra-
ti sva izvajala še meritve tlaka 
v obeh avtomobilih. Rezulta-
te sva v prvem delu beležila 
4 ure in 30 minut. Izračunani 
povprečni vrednosti tempera-
tur na strehah avtomobilov s 
pomočjo programa Logger Pro 
sta znašali: črni avto 43,80 °C 
in beli avto 35,75°C. Povpreč-
na razlika med njima je to-
rej 8,1 °C, kar je potrditev, da 
je temperatura površine plo-
skve črne barve višja od po-
vršine bele barve, ko sta iz-
postavljeni sončnemu sevanju  
– dovajanju sončne energije. 
Izračunani povprečni tempe-
raturi na armaturi sta znašali: 
črni avto 69,71 °C in beli avto 
66,10 °C – razlika 3,61 °C, to 
je več kot dvakrat manj od zu-
nanjosti. Meniva, da je to zato, 
ker sta obe armaturi črne bar-
ve in je razlika posledica raz-
ličnih količin vstopne toplo-
te v avto skozi ogrodje (ki pa 
je bilo različnih barv!). Pov-

prečni vrednosti zraka v not-
ranjosti avtomobila sta zna-
šali; črni avto 51,39 °C in beli 
avto 47,98 °C – razlika: 3,41 
°C, kar je manj kot pri zunan-
josti in tudi nekoliko manj kot 
pri armaturi. Merila sva še tla-
ka v notranjosti obeh avtomo-
bilov in ugotovila, da se je tlak 
večal sorazmerno s tempera-
turo, kar potrdi temelj splošne 
plinske enačbe: p*V=n*R*T.

PRIŽGAN AVTOMOBIL

V nadaljevanju sva prižgala av-
tomobil in nastavila avtomat-
sko klimo na 22 °C. Zanimale 
so naju razlike, ki se bodo po-
javile. Senzorje sva pustila na 

enakih mestih, kot so bili, le 
da sva priklopila še senzor za 
merjenje zvočnega tlaka, s či-
mer sva hotela ugotoviti vkla-
pljanje in izklapljanje klime v 
avtomobilih. Temperaturi v 
zunanjosti na strehi sta se v 
tem delu glede na ostala mesta 
meritev pričakovano najmanj 
spremenili, saj je imela prižga-
na klima nanju najmanjši vpliv. 
Temperaturi zraka v notranjo-
sti in na armaturi sta se prib-
ližno enako časa hitro niža-
li, kar je vzrok večje razlike 
med njunima temperaturama 
in temperaturama dovajanega 
zraka. Amplituda zvoka je pri 
črnem avtomobilu opazno več-
ja kot pri belem avtomobilu. 

Če sta bili na koncu vrednosti 
temperatur zraka v avtu enaki, 
na začetku pa sta se razlikova-
li, je morala avtomatska klima 
v črnem avtomobilu »bolj dela-
ti« oz. dovajati več zraka z niž-
jo temperaturo. Torej lahko iz 
tega sklepava, da imajo črni av-
tomobili večjo porabo, saj za-
radi večje uporabe klimatske 
naprave posledično uporabi 
več energije – začetni vir te pa 
je gorivo. 

Ugotovila sva, da se je najino 
predvidevanje o višji tempe-
raturi v notranjosti temnejših 
avtomobilov potrdilo. Glede na 
današnje probleme zaradi iz-
pustov in porabe goriva pri av-
tomobilih je tema raziskovalne 
naloge mogoče ključna rešitev 
za prihodnost. Mogoče bodo 
avtomobili v prihodnosti na-
rejeni iz ogrodja, ki bo iz dru-
gih materialov, ki bodo čim laž-
ji, kot je npr. aluminij, hkrati pa 
dovolj trdi in dobri izolatorji. 
Prav tako se nama ob tej misli 
pojavijo tudi nove ideje o tem, 
kako bi lahko ugotovitve o teh 
dveh barvah uporabili praktič-
no na vseh področjih in tako 
zmanjšali porabo elektrike in 
ostalih virov. 
� Dea�Fackovič�Volčanjk�
� in�Žan�Dobrovnik

Žan�in�Dea�med�opravljanjem�meritev�na�
dveh� enakih� avtomobilih� različne� barve�
(foto:�osebni�arhiv)

Uvodne�meritve�sta�opravila�v�dobro�opremljenem�šolskem�
laboratoriju�(foto:�P.�P.).
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Mladi mladim za globlji razmislek

Eden izmed osrednjih ciljev 
projekta, poleg tesnejšega 
sodelovanja šol, je približe-
vanje evropskih politik po-
savskim mladim in aktivnej-
ši razmislek o že obstoječih 
pozitivnih praksah v našem 
okolju. V projekt so se tekom 
leta 2018 tako povezali Šol-
ski center Krško-Sevnica, Gi-
mnazija Brežice, Ekonomska 
in trgovska šola Brežice, Gi-
mnazija Ptuj, Evropski posla-
nec Franc Bogovič, Evropski 
parlament – Informacijska pi-
sarna za Slovenijo, Območno 
obrtno-podjetniška zbornica 
Krško, Center za podjetništvo 
in turizem Krško ter številna 
vidnejša posavska podjetja. Po 
dogovoru podrobnosti sodelo-
vanja so začetek tega leta di-
jaki s svojimi mentorji začeli 
pripravljati vprašanja na temo 
štirih evropskih politik, in si-
cer varovanja okolja, energe-
tike, kmetijstva ter mobilno-
sti oziroma prometa. Skupine 
srednješolcev in učencev stro-
kovnih smeri so bile povablje-
ne, da začnejo svoj razmislek o 
izzivih na omenjenih področ-
jih današnjega življenja, na-
slovijo svoja vprašanja na raz-

iskovalni oddelek Evropskega 
parlamenta in hkrati vzposta-
vijo vzajemen, dober stik z 
okoliškim gospodarstvom – 
za katerega so tako ravnate-
lji omenjenih šol kot dijaki za-
četek januarja ocenili, da ga v 
natrpanih programih šolstvu 
vsekakor še manjka.

Kakor je značilno za projekte, 
ki jih vodi evropski poslanec 
Bogovič, je tudi tu mreženje 
različnih sektorjev nalete-
lo na dober odziv. Posavska 
podjetja so se na poslančevo 
pobudo izredno hitro poveza-
la in v ponedeljek, 28. januar-
ja, predstavnikom omenjenih 
šol v prostorih Gen energije 
že »nastavila svoja ušesa«. Iz-
ziva so se isti dan v kasnejših 
urah lotili tudi na Ptuju, dijaki 
tamkajšnje gimnazije z men-
torji in podjetji. Tako naj bi te 
dni v delovnih skupinah mladi 
poglabljali znanje o tem, kako 
učinki sodelovanja v evropski 
družini posredno in neposred-
no prehajajo v naše okolje in 
kakšni izzivi nas čakajo, v luči 
sobivanja z Evropo, na primer 
s prihodnostjo pridelavo hra-
ne, čiščenjem voda, zraka ter 

zbiranja odpadkov, vzpostav-
ljanjem učinkovitih prometnih 
povezav prihodnosti ter sta-
bilnih energetskih virov. Poleg 
odprtih vrat do ljudi, ki se vsa-
kodnevno ukvarjajo s temi po-
dročji na lokalnem in evrop-
skem nivoju, je spodbujajoča 
nagrada za nadobudne gotovo 
tudi obisk evropskih institucij 
v Strasbourgu, Luksemburgu 
in Bruslju, ki se ga bodo mladi 
udeležili do poletja. Ali bodo 
mladi odprli kakšna sveža 
vprašanja? Kateri izzivi znot-
raj omenjenih področjih bodo 
izbrani kot tisti, najbolj vred-
ni njihove pozornosti? Kakšno 
mnenje si bodo ustvarili o od-
zivnosti evropskih institucij? 
Kakšno o tem, kaj Evropa so-
financira pri nas na lokalnem 
nivoju? Zanimivo bo videti, 
kako se bo odvijala njihova mi-
sel in v katere smeri bodo šla 
njihova iskanja. Zaključke raz-
iskav udeležencev boste lahko 
spremljali v prihodnjih števil-
kah v različnih lokalnih medi-
jih, tako v našem koncu kot v 
krajih  ob Dravi.

� Maruša�Mavsar,
� foto:�M.�M.�in�L.�K.

POSAVJE, PTUJ – Da imajo mladi danes veliko možnosti za povezovanje s tujino, ni dvoma, a vendar morajo biti te priložnosti spodbujene s strani posameznikov 
ali institucij. V začetku leta 2018 je evropski poslanec Franc Bogovič povabil tri posavske srednje šole in Gimnazijo Ptuj k sodelovanju v projektu znotraj Zavez-
ništva za mlade, ki so ga poimenovali »Mladi mladim«. 

BOŠTANJ – Društvo za bio-
loško-dinamično gospodar-
jenje Ajda Posavje, ki trenu-
tno šteje 110 članic in članov 
iz celotnega Posavja, je v po-
nedeljek v prostorih TVD 
Partizana Boštanj pripravi-
lo dobro obiskano izmenja-
vo semen, ki ji je sledil občni 
zbor in nato še predavanje. 

V okviru Društva Ajda Posavje 
deluje pod vodstvom Jožice 
Keber skupina za semena in 
na njihovo pobudo je tudi le-
tos potekala izmenjava doma 
pridelanih semen za vrtove 
in njive. »S semeni je tako kot 
z zelenjavo in s sadjem. Pride-
lana v domačem okolju imajo 
popolnoma drugačno energijo 
kot semena, ki so na prodajnih 
policah različnih tujih proizva-
jalcev,« pojasnjuje članice sku-
pine in poudarjajo, da postaja 
pridelovanje lastnih semen ena 
najpomembnejših nalog in va-
bijo, da se jim pridružimo v čim 
večjem številu. Ponudnikov na 
tokratni izmenjavi semen je 
bilo veliko in bilo je živahno 
– kot na tržnici. »Vsak nekaj 
prispeva in vsak nekaj dobi. 
Semena krožijo in rastlinska 
vrsta se obdrži,« pojasni člani-
ca društva Ema Baš iz Krške-
ga, ki je seme peteršilja in fižo-
la zamenjala za seme domačih 
kumar in buč. Damjana Šulina 
Zorko iz Krške vasi, ki je posta-
la članica društva Ajda Posavje 
pred dvema letoma, v izmenja-
vi semen prav tako vidi mnogo 
prednosti. Na izmenjavi semen 
v Boštanju je dobila fižol stare 

Skrbijo, da semena krožijo

sorte, ki vedno dobro uspeva, 
hkrati pa je predstavila poseb-
no vrsto bučk, imenovane čajo-
ta, iz katere je mogoče narediti 
kar nekaj okusnih jedi.

Izmenjavi semen je sledil obč-
ni zbor članic in članov Društva 
za biološko-dinamično gospo-
darjenje Ajda Posavje. Predse-
dnik društva Zvone Černelič, 
ki je bil ponovno izvoljen za 
štiriletni mandat, je predsta-
vil poročilo o dejavnostih, ka-
mor sodijo redna mesečna pre-
davanja, seminarji in različne 
delavnice, na katerih poteka-
jo prikazi pridelovanja pridel-
kov na ekološki način z upora-
bo naravnih pripravkov. Le-ta v 
društvu izdelujejo sami in prav 
tako vzgajajo lastna semena ter 
pripravke, s katerimi obvladu-
jejo bolezni in škodljivce. »Z bi-
odinamičnimi preparati zemljo 
oživljamo, kar je v današnjem 
času nujno, saj smo z umetni-
mi gnojili uničili vse življenje v 

njej. Biodinamika nam ponuja 
najboljšega učitelja od vseh, to 
je naravo, ki v sebi nosi never-
jetno modrost in nas uči, da so 
najbolj učinkovite metode naj-
bolj preproste,« pojasnjujejo v 
društvu, v katerem organizira-
jo enkrat letno tudi strokovno 
ekskurzijo. Delovanje društva 
je pohvalila vodja oddelka za 
gospodarstvo na Občini Sevni-
ca Vlasta Kuzmički, ki je po-
vedala, da se vedno več pozor-
nosti namenja samooskrbi in v 
lokalnem okolju pridelani hra-
ni, ki ima številne prednosti 
pred uvoženimi prehrambeni-
mi pridelki in izdelki.

Srečanje se je nadaljevalo s 
predavanjem Mete Vrhunc, ki 
je začetnica pridelovanje hrane 
po biodinamični metodi, ki jo 
je utemeljil Rudolf Steiner (nje-
gova metoda priporoča upora-
bo posebnih pripravkov, ki kre-
pijo kozmične ritme). 
 Smilja Radi 

Izmenjava�semen�pred�občnim�zborom�društva

PODSREDA – Kozjanski park 
kandidira za nagrado Sve-
ta Evrope za krajino za leto 
2018-2019. 

Na razpis, ki ga je Ministrstvo 
za okolje in prostor na podla-
gi 11. člena Evropske konven-
cije o krajini objavilo konec 
oktobra 2018, so prispeli trije 
predlogi kandidatur in 15. ja-
nuarja 2019 je minister Jure 
Leben izdal naslednji sklep o 
izboru kandidature Slovenije: 
»Izbrana je bila Občina Koz-
je, ki je kandidirala na izboru 
s projektom Travniški sadov-
njaki in krajina, katerega izva-
jalec je bil Javni zavod Kozjan-
ski park.« »Nagrada je častno 
priznanje v obliki diplome pro-
jektu, pobudi ali dejavnosti, ki 
prispeva k promociji, varstvu, 
upravljanju in načrtovanju slo-
venskih krajin ter ozaveščanju 
javnosti o pomembnosti krajin 
za človekov razvoj. V razpisni 
dokumentaciji smo pozornost 
posvetili številnim aktivnos-
tim, ki smo jih v preteklih 20 
letih opravili na območju Koz-
janskega parka v sodelovanju 
s številnimi prebivalci zava-
rovanega območja Kozjanski 
park,« je sporočila direktori-
ca mag. Valerija Slemenšek.

Velik delež površine zavaro-
vanega območja Kozjanskega 
parka predstavlja kmetijska 
kulturna krajina. Zelo po-
membna tradicionalna kme-

tijska gospodarska panoga je 
bilo sadjarstvo. Ocenjujejo, da 
v parku raste več kot 50.000 
sadnih dreves v sadovnjakih 
in divjih sadnih dreves v goz-
dovih, ki so zelo pomembna 
za ohranjanje biotske razno-
vrstnosti. V Kozjanskem parku 
so se s travniškimi sadovnja-
ki začeli intenzivno in aktiv-
no ukvarjati leta 1999, ko so 
se pridružili nacionalnemu 
projektu Oživitev travniških 
sadovnjakov in sadnih vrtov 
Slovenije, in po popisu orni-
tofavne, ki so ga izvedli člani 
Društva za opazovanje in pro-
učevanje ptic Slovenije v letih 
1998/99. Izkazalo se je, da je 
to območje eno najpomemb-
nejših v državi za vrste ptic, ki 
so vezane na travniške sadov-
njake, pravijo v Kozjanskem 
parku. »S projektom Travniški 
sadovnjaki upravljamo z ob-
močji Natura 2000 ter skrbi-

mo za naravovarstveni pomen 
travniških sadovnjakov, pred-
vsem s tem, da skrbimo za ugo-
dno stanje kvalifikacijskih vrst 
ptic, kot so črna žolna (Dryo-
copus martius), pivka (Picus 
Canus), pogorelček (Phoeni-
curus phoenicurus), rjavi sra-
koper (Lanius collurio), srše-
nar (Pernis apivorus), velika 
uharica (Bubo bubo), veliki 
skovik (Otus scops), vijeglavka 
(Jynx torquilla). Z aktivnostmi 
ohranjamo izgled tradicional-
ne krajine na Kozjanskem, pre-
prečujemo zaraščanje, erozijo 
in izsekovanje travniških sa-
dovnjakov ter revitaliziramo 
obstoječe in zasajamo nove 
sadovnjake. Ne nazadnje je 
ponovno oživljeni gospodar-
ski vidik teh sadovnjakov po-
memben prispevek k podpo-
ri zdravi, sonaravno pridelani 
hrani,« sporočajo iz Podsrede.
� P.�P./vir:�Kozjanski�park

Za nagrado Sveta Evrope 
predlagan travniški projekt

Slikovita�jablana�v�Kozjanskem�parku�(foto:�Hrvoje�T.�Oršanič)
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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. 

BUBA (18598KK) je črnobela 
psička, malce zadržana, ko pa 
spozna človeka, je igriva in ži-
vahna. Čaka na nov, ljubeč dom, 
in prijazne lastnike, kjer bo pos-
tala del družine. 

Psička TINKA (19009B) je zelo 
prijazna, stara je cca. 2,5 mese-
ca, trikolor barve in kratke dlake. 
Ko odraste, bo predvidoma sre-
dnje velikosti. Je igriva in uživa v 
božanju, išče skrbne lastnike, ki 
ji bodo zagotovili prijazen dom.

Psička PIPA (19008B) je prijazna 
in na začetku malce zadržana, 
stara cca. 2,5 meseca, trikolor 
barve, kratke dlake, ko odraste, 
bo predvidoma srednje velikos-
ti. Čaka na ljubeče lastnike, ki ji 
bodo nudili topel in varen dom.

Sofinanciranje sterilizacije mačk
Obdobje akcije: od 4. 2. 2019 do porabe sredstev 

Upravičenci: lastniki mačk, ki imajo bivališče v občini Brežice – pred opravljeno storitvijo mora la-
stnik izkazati upravičenost do sofinanciranja, tako da izvajalcu pokaže svoj osebni dokument, iz ka-
terega je razvidno bivališče. 

Cena: 60 EUR z DDV, Občina Brežice sofinancira 25 EUR.

Izvajalca sterilizacij:

AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI VET BM D.O.O. 
Cesta prvih borcev 20, Brežice
Telefon:  08 205 88 10 in 051 265 756
Delovni čas: 
PONEDELJEK–PETEK: 8.00–19.00
SOBOTA: 8.00–12.00

VETERINARSKA BOLNICA BREŽICE D.O.O.
Prešernova cesta 17 A, Brežice
Telefon:  07 496 11 56
Delovni čas: 
PONEDELJEK–PETEK: 7.00–19.00
SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI: 7.00–9.00

Spoštovani občani in občanke,
ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku, vam če-
stitam z željo, da kultura v vseh svojih oblikah ostane povezovalni 
dejavnik tako naše lokalne skupnosti kot domovine!
Veseli me, da je kultura v naši občina tista, ki združuje in pove-
zuje tako posameznike kot društva, javne zavode in kraje. Hvala 
vsem, ki ustvarjate na področju kulture in tako prispevate k višji 
kakovosti življenja v občini Brežice.
Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj in odličij Zveze kul-
turnih društev Brežice in iskrena zahvala vsem ustvarjalcem, ki 
skrbite, da ljubiteljska kultura v naši sredi živi in se razvija!

Ivan Molan, župan občine Brežice

Občinska volilna komisija Občine Brežice obvešča, da bodo v nedeljo, 24. februarja 2019, poteka-
le naknadne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki v volilni enoti št. 2 in v volilni 
enoti št. 6, Krajevne skupnosti Dobova v volilni enoti št. 1 ter Krajevne skupnosti Velika Dolina v vo-
lilni enoti št. 10. 

Kandidati za volitve so:

1. Krajevna skupnost Cerklje ob Krki, volilna enota št. 2
Druga (2.) volilna enota obsega območje naselja Župeča vas. Voli se enega (1) člana sveta krajev-
ne skupnosti.

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja

1 Andrej Pungerčar, 9. 8. 1976, Župeča vas 53, 
Cerklje ob Krki Mojca Retelj in skupina volivcev

2. Krajevna skupnost Cerklje ob Krki, volilna enota št. 6
Šesta (6.) volilna enota obsega območje naselja Hrastje pri Cerkljah. Voli se enega (1) člana sveta 
krajevne skupnosti.

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja

1 Andrej Junkar, 25. 7. 1983, Hrastje pri Cerkljah 5, 
Cerklje ob Krki

Aleksander Gajski 
in skupina volivcev

3. Krajevna skupnost Dobova, volilna enota št. 1
Prva (1.) volilna enota obsega območje naselja Dobova. Voli se dva (2) člana sveta krajevne skupnosti.

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja

1 Jože Humek, 17. 1. 1978, Ulica bratov Gerjovičev 28, 
Dobova

Tatjana Močan 
in skupina volivcev

2 Gregor Černoga, 8. 5. 1974, Cvetna ulica 19, Dobova Rikardo Bertol in skupina volivcev

3 Miran Petelinc, 21. 4. 1979, Selska c.8, Dobova Martin Kovačič 
in skupina volivcev

4 Petra Močan, 2. 12. 1979, Mladinska ulica 5, Dobova Tatjana Močan 
in skupina volivcev

4. Krajevna skupnost Velika Dolina, volilna enota št. 10
Deseta (10.) volilna enota obsega območje naselja Velika Dolina. Voli se enega (1) člana sveta kra-
jevne skupnosti.

Št. Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) Ime liste/predlagatelja

1 Vesna Godec, 15. 2. 1955, Velika Dolina 11,  
Jesenice na Dolenjskem

Marijan Žibert 
in skupina volivcev

CERKLJE OB KRKI – V začetku 
leta se župan občine Brežice 
Ivan Molan tradicionalno sre-
ča z duhovniki in redovnicami, 
ki delujejo na področju obči-
ne Brežice, saj jih druži skupna 
skrb za prebivalce občine. Vsa-
koletno srečanje je priložnost 
za pogovor o dosedanjem delu, 
sodelovanju in načrtih za priho-
dnost. Letošnje srečanje je po-
tekalo v Cerkljah ob Krki, kjer je 
cerkljanski župnik mag. Janez 
Žakelj zbranim predstavil ob-
novljeno župnijsko cerkev sv. 
Marka in nove orgle, obiskali so 
tudi redovno skupnost Hčere kr-
ščanske ljubezni – usmiljenke in 
srečanje zaključili s pogovorom 
ob skupnem kosilu.

Srečanje z duhovniki in redovnicami, 
ki delujejo v občini Brežice

Srečanja z županom Ivanom Mo-
lanom, podžupanjo Katjo Čan-
žar in direktorico občinske upra-
ve Ireno Rudman so se udeležili 
naddekan Jože Špes (Savski de-
kanat), dekan msgr. Anton Trpin 
(dekanija Leskovec), dekan Ro-
man Travar (dekanija Videm ob 
Savi, župniji Artiče in Sromlje), 
Rok Gajšek (župnija Dobova), 
Milan Kšela (župnija Brežice), 
Gregor Majcen (župnija Piše-
ce), mag. Janez Žakelj (župnija 
Cerklje ob Krki), Jože Pacek (žu-
pnija Čatež ob Savi), msgr. Fran-
ce Novak (Sv. Križ – Podbočje) 
ter s. Ema Podgrajšek in s. Ma-
rinka Prosen iz redovne skup-
nosti Hčere krščanske ljubezni, 
Cerklje ob Krki.

Na fotografiji od leve proti desni: Jože Pacek (župnija Čatež ob Savi), 
msgr. France Novak (Sv. Križ – Podbočje), dekan msgr. Anton Trpin 
(dekanija Leskovec), župan Ivan Molan, dekan Roman Travar (de-
kanija Videm ob Savi, župniji Artiče in Sromlje), Milan Kšela (župni-
ja Brežice), naddekan Jože Špes (Savski dekanat), Gregor Majcen 
(župnija Pišece), mag. Janez Žakelj (župnija Cerklje ob Krki), direk-
torica občinske uprave Irena Rudman in podžupanja Katja Čanžar

Sreda, 13. 2. 2019, od 17.00 do 19.00 
Kako dvigniti kreativni (ustvarjalni) IQ v pod-
jetju 4.0, dr. Andrej Pompe, avtor, predavatelj, 
podjetnik, komunikolog, pisec in umetnik; Agen-
cija POTI

Sreda, 20. 2. 2019, od 17.00 do 19.00 
Vpliv marketinga na poslovanje in prodajo, mag. 
Mojca Avšič, izkušena strokovnjakinja na podro-
čju marketinga in prodaje

Ponedeljek, 25. 2. 2019, od 17.00 do 19.00
Zelena dela v vinogradu, Jernej Martinčič, speci-
alist za vinogradništvo; KGZS – Zavod Novo mesto 

Sreda, 27. 2. 2019, od 17.00 do 19.00 
Ali se mi splača biti normiranec? Jana Galič, dipl. 

ekon., davčna svetovalka, dolgoletna vodja fi-
nančno-računovodske službe

Četrtek, 28. 2. 2019, od 17.00 do 19.00 
Določanje zrelosti modre frankinje in izbora 
najprimernejšega obdobja za trgatev, Ivanka Ba-
dovinac, specialistka za vinarstvo; KGZS – Zavod 
Novo mesto 

Lokacija: Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 
22, 8250 Brežice Prijava: predavanja so brezplač-
na, vendar je potrebna predhodna prijava na: 
info@pcbrezice.si. Prijave so možne do zapol-
nitve prostih mest. Po predavanjih sledi druženje 
ob pokušini lokalnih dobrot. Več informacij o pre-
davanjih na: www.pcbrezice.si. Organizator si pri-
držuje pravico do spremembe programa.

9. dnevi podjetniških priložnosti  
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice že 9. leto zapored prireja Dneve podjetniških 
priložnosti. Predavanja in primeri dobre prakse se nanašajo na odgovorno ravnanje z naravnimi 
viri ter izboljšanje poslovanja podjetja. 
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Poštnina plačana 
pri pošti 8290 Sevnica

NDP

Na slovesnosti bodo podeljene Prešernove plakete in priznanja Zveze kulturnih društev Sevnica.
Slavnostni govornik bo Tine Bec, vsestranski mladi glasbeni ustvarjalec. 
Navzoče bosta pozdravila župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk 
in predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak. 
Prireditev bosta z glasbo obogatila flavtistka Lara Šalamon in trobentar Jeromej Kostajnšek, 
prejemnika štipendije Občine Sevnica za nadarjene študente s področja kulture.
V preddverju dvorane bo na ogled razstava izbranih del XVIII. Sevniškega likovnega shoda Grad 2018.
Avtorica scenske zasnove je kreativna grafična oblikovalka Nevenka Flajs. 
 
Prijazno vabljeni. 
 
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica

VAbljeNi 
na osrednjo slovesnost 

ob SLOVeNSKem KuLTurNem PraZNIKu,
v četrtek, 7. februarja 2019, ob 18. uri 

v Kulturno dvorano Sevnica.

Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

SEVNICA

ŠPORTNIK
LETA
2018

Kulturna
dvorana
Sevnica

Petek, 
22. februar
2019, 
ob 18. uri

športnik / športnica leta, 
  športna ekipa leta, 
    perspektivni športnik / športnica,
      športna osebnost / prireditev / projekt, 
       jubilejno priznanje 
        za večletno delovanje športnega društva. 

Podelitev priznanj:

       Gost:
dr. Andrej Stare

Urejanje območja starega 
mestnega jedra Sevnice je bilo 
v preteklosti že predmet različ-
nih dokumentov, ki so obrav-
navali prihodnji razvoj obmo-
čja bodisi kot celoto ali njegove 
posamezne dele. V letu 2014 je 

Javna razgrnitev je v teku za dopolnjen osnutek Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj 
– zahod, javna obravnava bo 20. februarja 2019 ob 17. uri v prosto-
rih TVD Partizan Boštanj. 

Poteka tudi javna razgrnitev dopolnjenega osnutka drugih spre-
memb in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za po-
slovno cono Boštanj – TC Mercator, ki bo javno obravnavan 27. fe-
bruarja 2019 ob 17. uri v prostorih TVD Partizan Boštanj. 

Obe javni razgrnitvi potekata do 2. marca 2019 v prostorih Oddel-
ka za okolje in prostor Občine Sevnica in v prostorih Krajevne skup-
nosti Boštanj v času uradnih ur. Gradivo je v času javne razgrnitve 
objavljeno tudi na spletnem portalu Občine Sevnica. 
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na dopolnjen osnutek po-
dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in 
posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali v ustni 
obliki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov 
na mestu javne razgrnitve v času javne razgrnitve.

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 ta 
ukrep sofinancira že več let 
zapored. Tokratna akcija bo 
potekala od 11. do 22. febru-
arja 2019.
Cena sterilizacije je 67,50 
evrov, pri čemer Občina Sev-
nica sofinancira 25 evrov, Ve-
terinarska postaja Sevnica 13 
evrov, soudeležba lastnika pa 
je 29,50 evrov. Možnost so-
financiranja je omogočena 
lastnikom mačk z območja 
občine Sevnica. Rezervacija 
termina: (07) 81 60 210.

V prvih mesecih novega leta 
tradicionalno potekajo sre-
čanja organizacij z namenom 
pogovora o opravljenem delu 
v preteklem letu ter o nadalj-
njih načrtih in sodelovanju. Na 
tradicionalnem ponovoletnem 
druženju so se v januarju sre-
čali duhovniki, ki delujejo v žu-
pnijah sevniške občine. 

Srečanje je letos potekalo na 
območju župnije Sevnica. Zbra-
ne goste je pozdravil župan Sreč-
ko Ocvirk, ki je v svojem nagovo-
ru izpostavil pomen sodelovanja 
in povezovanja, ki v lokalni skup-
nosti poteka na več ravneh in je 
izjemnega pomena za prijetno in 
kakovostno bivanje. Spregovoril 
je tudi o prizadevanjih lokalne 

Občina Sevnica je v letu 2018 pričela s pripravo konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice. 
S konservatorskim načrtom za prenovo območja starega mestnega jedra Sevnice želimo zagotoviti celovitost prenove 
območja mestnega jedra, z upoštevanjem pomena, razvojnih možnosti in zahtev varstva območja kot celote pa tudi 
njegovih posameznih delov.

Anketa ob pripravi konservatorskega načrta za prenovo 
starega mestnega jedra Sevnice (analitični del)

bil izdelan osnutek Občinskega 
podrobnega prostorskega načr-
ta za ureditev dela mestnega je-
dra, ki je previdel novo ureditev 
na območju Slomškovega doma 
in občinskega parka v njegovem 
zaledju. Zaradi potrebe po ure-
janju tega območja je potrebno 
izdelati konservatorski načrt, ki 
bo opredelil možne načine pri-
lagajanja kulturne dediščine 
potrebam sedanjosti. Preveri-
ti želimo smiselnost lokacij za 
umeščanje morebitnih novih 
objektov in opredeliti njihove 
vsebine in morebitne vplive.  

V proces priprave načrta vklju-
čujemo tudi zainteresirano jav-
nost. Posebej nas zato zanima-
jo tudi vaša stališča in želje, saj 
ste kot uporabniki (stanovalci 
ali obiskovalci) mestnega jedra 
prav vi tisti, ki na nekatera vpra-
šanja znate najbolje odgovoriti.

Anketa bo v elektronski obli-
ki objavljena na spletni strani 
Občine Sevnica (www.obcina-
-sevnica.si), v fizični obliki pa 
bo dostopna tudi na sedežih 
več javnih institucij (na občini, 
v zdravstvenem domu, v knji-

žnici, v glasbeni šoli itd.). 

Anketo bo možno izpolniti v 
času od 15. februarja do 15. 
marca 2019, in sicer na sede-
žu Občine Sevnica oziroma na 
mestih dostopnosti ankete. 
Predstavitev rezultatov ankete 
in konservatorskega načrta bo 
na okrogli mizi, ki bo v drugi po-
lovici meseca marca. 

Vljudno vabljeni k sodelovanju. 

 Občina Sevnica

Pogled na staro mestno jedro Območje analize

V teku dve javni razgrnitvi prostorskih aktov

Tradicionalno srečanje z duhovniki

skupnosti za urejenost sakral-
nih objektov z okolico in izzivih 
za prihodnje. 
V imenu Škofije Novo mesto je 
duhovnike pozdravil generalni 
vikar, prelat Božidar Metelko. 
Občini se je zahvalil za vse dose-
danje dobro sodelovanje, pred-
vsem z lani dokončano obnovo 
Grozdetove hiše na Gornjih Im-
poljah, ter vsem duhovnikom, ki 

po župnijah skrbijo za opravlja-
nje svojega poslanstva in tudi za 
objekte. 
Dobro sodelovanje si želijo oh-
raniti tudi v prihodnje, k čemur 
zagotovo prispevajo tovrstna 
srečanja. Srečanja z duhovniki 
sta se udeležili tudi predsedni-
ca Sveta Krajevne skupnosti Sev-
nica Stanka Žičkar in direktorica 
KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek.
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V dobrem letu trajanja projek-
ta so bile izvedene številne ak-
tivnosti, osnovne šole so v sklo-
pu projekta nabavile opremo za 
tehnični pouk, med pomemb-
nejše pa sodi izvajanje interes-
nih dejavnosti. Gre za izved-
bo interesnih dejavnosti v dveh 
skupinah na vsaki šoli, in sicer za 
mlajše osnovnošolce (do 4. ra-
zreda) in starejše osnovnošol-
ce od 4. razreda dalje. To aktiv-
nost izvajajo podjetniki v šestih 
poklicih, in sicer gradbeni pokli-
ci, elektro poklici, kovinski pok-
lici, frizer, lesni poklici in cvetli-
čar, pri katerih se osnovnošolci 
v dveh šolskih urah seznanijo s 
posameznim poklicem. 

Delavnice so bile informativno-
promocijske narave, njihov na-
men je bil osveščanje zaintere-

S projektom Podjetna 9-ka spodbujajo 
interes za tehnične poklice
Projekt, ki uresničuje cilje Strategije lokalnega razvoja za LAS Posavje, je namenjen promociji in ozaveščanju poklicev v 
tehničnih poklicih med osnovnošolci in ustvarjanju zaposlitvenih priložnosti ter kakovostnih delovnih mest za mlade. Vo-
dilni partner Občina Krško ter partnerji projekta Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško, GZS Območna zbornica 
Posavje – Krško, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Osnovna šola Artiče, Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na 
Krki in podjetje Metalika, želijo s projektom spodbuditi in razviti interes za področje tehnike, seznaniti učence v osnovnih 
šolah o priložnostih v zaposljivih poklicih, izobraziti učitelje, starše za razvijanje tehničnega interesa v zaposljivih poklicih, 
vzpostaviti sodelovanje (gospodarstvo, šolstvo, lokalna skupnost) ter dvigniti ugled tehničnih poklicev.

Pobude, predlogi in vprašanja članic in članov 
Občinskega sveta Občine Krško z 2. redne seje 31. 1. 2019
Matjaž Gomilšek (SDS) je podal pobudo, da se ob mrliških ve-

žicah pri pokopališčih v občini postavi priveze za pse.
Aljoša Preskar (NSi) podal pobudo, da bi proračun občine 

kril stroške cepljenja dečkov proti HPV ter da se ponovno pre-
tehta višina komunalnega prispevka za naselje na Polšci.  Pred-
lagal je, da se komunalni prispevek za novogradnje na tem ob-
močju zniža.

Aleš Suša (Levica) je vprašal, koliko se iz proračuna name-
nja za subvencioniranje razlike v ceni vrtcev ter želel informa-
cije o posameznih zneskih, ki jih iz tega naslova dobijo uporab-
niki z nizkimi, srednjimi in visokimi prihodki. Vprašal je še, kako 
bo rešen problem knjižnice na Vidmu oz. ali bi lahko bila enota 
v objektu »Podmornice«.

Dušan Dornik (SMC) je predlagal, da osnovne šole organizi-
rajo prevoze učencev na sistematske preglede, saj jih zaenkrat 
ne opravljajo, ker jim občina stroškov ne povrne.

Tajana Dvoršek (SMC) je podala pobudo, da se v starem 
mestnem jedru Krškega podjetjem uredijo »storitvene dovolil-
nice« za dostavo. Vprašala je še, kdaj bo poročilo podjetja KPMG, 
ki je pregledalo izvajanje gospodarskih javnih služb, predstavlje-
no občinskim svetnikom.

Janez Barbič (SLS) je predlagal, da se odlok o ureditvenem na-
črtu za naselje Podbočje iz leta 1997 dopolni, upoštevajoč smer-
nice, ki upoštevajo identiteto krajine.

Jože Olovec (SDS) je podal pobudo, da se v naselju Žadovi-
nek namesti protihrupna zaščita, ki se nadgradi z zeleno barie-
ro. Predlagal je rekonstrukcijo krožišča na MDB v Leskovcu, ki bi 
omogočala lažje vključevanje, hkrati pa rekonstrukcijo priključka 
z MDB na ulico CKŽ, da bi bil omogočen neposreden dostop z uli-
ce MDB do Qlandie. Zanimalo ga je, zakaj ob rekonstrukciji Can-
karjeve ulice v Krškem ni v načrtu izgradnja krožišča ter v kakšni 
fazi je izdelava idejnega načrta za večnamenski dom v Leskov-
cu. Predlagal je še, da se na spletu mesečno objavijo vsi realizi-
rani posli, povezani z občino, ki presegajo vrednost tisoč evrov.

siranih učencev o podjetništvu, 
priložnostih za podjetja in 
predstavitev dobrih praks lokal-
nih podjetnikov. Pri predstavi-
tvah poklicev so učenci najprej 
spoznali osnovne značilnosti po-
sameznega poklica in potek šo-
lanja, sledile so delavnice, v ka-
terih so učenci preizkušali svoje 

spretnosti s sajenjem in presa-
janjem rož, svojim vrstnikom so 
oblikovali in s spreji barvali lase, 
z majhnimi opekami gradili hiši-
ce, na kovinske ploščice gravirali 
svoja imena, risali s 3D peresom 
in iz lesenih polizdelkov sestav-
ljali uporabne izdelke. Sodelu-
joči podjetniki in učitelji pouka 

o tehniki so zadovoljni z odzi-
vom otrok, saj ti radi ustvarja-
jo in skozi ročna ustvarjanja na 
drugačen, zanimiv način prido-
bijo znanja o poklicih.
V letošnjem letu so začeli tudi z 
ogledi podjetij, potekalo je tudi 
izobraževanje učiteljev vseh OŠ 
v Posavju z ogledom laboratori-
ja ZEL – EN, razvojni center ener-
getike. 

Do zaključka projekta bodo iz-
vedli še karierno-podjetniške 
in tehnične dneve ter tudi ce-
lodnevni dogodek, ki bo zajemal 
sodelovanje tako šol, podjetij, 
vključeni bodo tako osnovno-
šolci, mladi, starši in zainteresi-
rana javnost. Vse s ciljem ozave-
ščanja in nadgrajevanja znanja o 
zaposljivih poklicih.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Župan gostil predstavnike verskih 
skupnosti v občini
Župan občine Krško mag. Miran 
Stanko je 23. januarja s sode-
lavci v Krškem gostil predstav-
nike verskih skupnosti, ki de-
lujejo v občini Krško. Potem ko 
so si pod vodstvom župnika Al-
fonza Grojzdka ogledali cerkev 
sv. Jožefa na Trški Gori, o kate-
ri je spregovoril tudi župnik z 
Rake Franc Levičar, ki je na Trški 
Gori preživel mladost, je župan 
gostom predstavil delo in nalož-
be občine Krško v letu 2018 ter 
načrte za letošnje leto.

Na podlagi 48. člena, v povezavi z 18. členom Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZU-
PUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 33. čle-
na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-
-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO in 76/16) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Ura-
dni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) Ob-
čina Krško s tem 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi

sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta občine Krško – SD OPN 2 (Tri lučke)

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno 
razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta občine Krško – SD OPN 2 (Tri lučke), ki ga je 
izdelalo podjetje M Mundus, prostorsko načrtovanje in arhitek-
turno projektiranje Mateja Sušin Brence s. p.

II.
V postopku sprememb in dopolnitev se spreminja namenska raba 
naslednjih zemljišč s parcelnimi številkami: del 761/1 (po izvedeni 
parcelaciji del parc. št. 761/5), del 763/1(po izvedeni parcelaciji 
del parc št. 763/6),  del 763/5, k.o. Sremič in parc. št. 185/1-del, 
184/4-del, 184/6-del, 186/1-del k.o. 1356-Stolovnik. Dokumen-
tacija bo javno razgrnjena od 14. februarja do vključno 18. mar-
ca 2019 v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, 
na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih 
Krajevne skupnosti Krško. Javna obravnava bo izvedena v sredo, 
27. februarja 2019, ob 16. uri v prostorih Občine Krško – sejna A.

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in predlogi se lahko po-
dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb 
in predlogov, lahko se pošljejo na elektronski naslov obcina.kr-
sko@krsko.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne 
besede »SD OPN 2 – Tri lučke«. Ustno se lahko pripombe poda-
jo na javni obravnavi.

IV.
Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Krško 
http://www.krsko.si. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in pre-
dlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov 
dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavlje-
na na spletni strani. Osebe, ki ne želijo objave imena in priimka ali 
drugi osebnih podatkov, morajo to posebej navesti v pripombi.

V.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik ter na sple-
tni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

Na področju kulturne dedišči-
ne je po njegovih besedah Ob-
čina Krško v lanskem letu za ob-
nove preko razpisa namenila 
40.550 evrov. In sicer za obno-
vo vzhodne fasade in vhodne-
ga kamnitega portala na cerkvi 
sv. Jožefa na cerkvi na Trški Gori 
v krški župniji, za obnovo posli-
kave v baziliki Lurške Marije v 
Brestanici, obnovo notranjih 
ometov in opleskov v cerkvi sv. 
Miklavža na Gradcu v župniji 
sv. Križ v Podbočju, za sanaci-

jo zidov in ureditev drenaže pri 
cerkvi sv. Štefana v Nemški vasi 

v leskovški župniji, za sanacijo 
odvodnjavanja in zamakanja na 
mavzoleju Anastazija Gruena v 
Leskovcu ter za obnovo spo-
menika padlim borcem na po-
kopališču v Podbočju. Prav tako 
je Občina Krško v lanskem letu 
zaključila z obnovo Hočevarje-
vega mavzoleja v mestnem par-
ku v Krškem. Prva faza obnove 
je obsegala konservatorsko re-
stavratorske posege na kamni-
tih in kovinskih elementih  zu-
nanjosti mavzoleja, za kar je 
Občina Krško uspešno prido-
bila 20.000 evrov nepovratnih 
sredstev na javnem razpisu Mi-
nistrstva za kulturo, od skupno 
55.347 evrov. V lanskem letu pa 
so v drugi fazi obnovili še notra-
njost objekta, za kar so nameni-
li 57.000 evrov.
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BREŽICE, PIŠECE – 26. januar-
ja je v dveh športnih dvoranah 
v Brežicah v organizaciji Bad-
minton kluba Pišece potekal 7. 
turnir bratstva in enotnosti v 
sklopu ADA badminton lige, na 
katerem je sodelovalo več kot 
220 igralcev iz šestih držav. Naj-
več medalj je ostalo v Sloveniji, 
med njimi sta šla po eno zlato in 
bron tudi v Posavje. V kategori-
ji mešane dvojice B sta slavila 
Luka Stjelja in Nuša Pavlovič, 
člana BK Brežice, medtem ko je 
tretje mesto v kategoriji moški 
posamezno B osvojil povratnik 
po poškodbi Klemen Kos, član 
BK Pišece. Soliden rezultat je uspel tudi Eneju Janjaninu, ki je 
osvojil t. i. leseno medaljo oz. 4. mesto v kategoriji moški posa-
mezno D. Tako velik turnir je za tako majhen klub, kot je pišeški, 
zelo velik zalogaj, je na večerni svečani podelitvi v večnamen-
skem domu Pišece povedal predsednik kluba in obenem tudi di-
rektor ADA lige Tadej Škof ter dodal, da ima v mislih že 8. turnir 
bratstva in enotnosti, ki bo šel še korak višje v smislu organiza-
cije in promocije. Da tak turnir ni samo športnega, ampak tudi 
turistično-promocijskega značaja, so dokazale določene ekipe iz 
Beograda, Brača in Varaždina, ki so v Brežice prispele že v četr-
tek, torej dva dni pred turnirjem, je še navedel Škof.
  R.�R.,�vir:�BK�Pišece

Kot so v NK Krško zapisa-
li v sporočilu za javnost, se 
je skupščine udeležilo 73 od 
skupno 107 vabljenih članov 
kluba. Skupščina je vodstvu 
NK Krško podelila zaupnico in 
s tem potrdila, da ima le-to še 
vedno zadostno podporo, »žal 
pa so pobudniki sklica izredne 
skupščine vložili pritožbo za-
radi včlanitve 31 novih čla-
nov od skupno novih 45 spre-
jetih podpornikov nogometa 
v Krškem in potem tudi za-
pustili skupščino«. Po naved-
bah predstavnikov kluba so s 
tem obstruirali potek skupšči-
ne in zato po njihovem mnenju 
ni bilo možnosti za argumen-
tirano razpravo in strpen dia-
log. Po 15-minutnem premoru 
je skupščina z delom nadalje-
vala ter zavrnila pobudo o ne-
zaupnici vodstvu in pritožbo o 
odrekanju pravice glasovanja 
31 novim članom kluba. Kot so 
še sporočili iz kluba, so bile v 
nadaljevanju skupščine dane 
usmeritve za okrepitev in na-
daljevanje aktivnosti za us-
pešno delo. »V okviru finanč-
ne konsolidacije je usklajena 
strategija in sistem delova-
nja, skladno s predpisi in sta-
tutom kluba, ob tem pa zago-
tovilo, da si bomo prizadevali 
za financiranje rednega delo-
vanja in vzgajanje športnega 
podmladka. Pri tem bomo na-
menili veliko pozornosti temu, 
da se pridobi medsebojno za-
upanje ter povrne ugled temu 

Zlato in bron tudi v Posavje

Sodelovalo� je� več� kot� 220�
badmintonistov� iz� šestih�
držav�(foto:�D.�Lipej).

Vodstvo kluba dobilo zaupnico
KRŠKO – Razplet težko pričakovane izredne skupščine NK Krško, ki je bila 25. januarja v Kulturnem domu 
Krško, je sledeč: sklicatelji iz Nogometne šole NK Krško so še pred glasovanjem o zaupnici zdajšnjemu 
vodstvu kluba skupščino protestno zapustili, nakar je bila izglasovana zaupnica predsedniku NK Krško Zo-
ranu Omerzuju.

športu, mestu in klubu,« so 
zapisali in dodali, da je medij-
ska pozornost nasprotje med 
nogometnim klubom in no-
gometno šolo »spremenila v 
napetost, ki športu in vsem 
športnim delavcem, ljubite-
ljem nogometa in tistim, ki so 
prispevali k razvoju in obsto-
ju kluba, ni prinesla rešitve«. 
Vodstvo tudi sprejema odgo-
vornost za nadaljnje vodenje 
nogometnega kluba, pri tem 
pa si bo prizadevalo za spo-
štovanje in vključevanje vseh 
drugih deležnikov, ki imajo 
ta šport radi. »Cilj ostaja isti 
– ohranjati športno tradici-
jo, športni duh in spoštovati 
nasprotnika ter pri tem ohra-
njati zlata pravila 'fair playja' 

tudi v medsebojnih odnosih,« 
so zaključili.

NE PRIZNAVAJO 
LEGITIMNOSTI SKUPŠČINE

Že naslednji dan po skupšči-
ni so se s sporočilom odzvali v 
Nogometni šoli NK Krško. Nje-
ni člani, ki so obenem tudi čla-
ni NK Krško, ne priznavajo le-
gitimnosti izredne skupščine 
zaradi po njihovem številnih 
proceduralnih pomanjkljivosti, 
zaradi česar so člani upravne-
ga odbora nogometne šole, tre-
nerji, nogometaši in ostali so-
mišljeniki protestno zapustili 
skupščino pred glasovanjem 
o zaupnici. Zapisali so, da je 
vodstvo NŠ NK Krško dan pred 

skupščino še enkrat ponudilo 
roko sprave in direktorju NK 
Krško Jožetu Slivšku predsta-
vilo svoj predlog novega vod-
stva UO NK Krško, a ni dobilo 
odgovora. V nogometni šoli jih 
žalosti, da se je vodstvo kluba 
odločilo zmagati s pomočjo 31 
novih članov, ki so bili spreje-
ti – po njihovo nezakonito – na 
dan sklica izredne skupščine. 
»Netransparentno dodeljeva-
nje volilne pravice novim čla-
nom NK Krško na dan sklica 
izredne skupščine z namenom 
pridobiti volilno zmago na iz-
redni skupščini je žal izraz de-
mokratičnosti krškega nogo-
meta,« so navedli v nogometni 
šoli. Vodilne v klubu so pozva-
li, naj spoštujejo izjave, ki so 
jih staršem podali na javni tri-
buni 22. januarja, da so zado-
voljni z delom trenerjev NŠ Kr-
ško in vodje mladinske šole NK 
Krško Roka Zorka ter si želijo, 
da trenerska ekipa nadaljuje z 
delom v NŠ NK Krško. Kljub ne-
katerim drugačnim pogledom 
na vodenje krškega nogometa 
v NŠ NK Krško vodstvu NK Kr-
ško želijo, »da bo našo skupno 
člansko ekipo ohranilo v prvi 
slovenski ligi, pri tem ponudi-
lo čim več priložnosti mladim 
igralcem, vzgojenim v domači 
nogometni šoli, ter pri svojem 
delu začelo upoštevati v Slove-
niji in tujini cenjeno strokovno 
znanje trenerskega kadra NŠ 
NK Krško«. 
 Rok Retelj

SEVNICA, GRIŽE – 27. januarja je DBV Fudoshin organiziralo v 
Grižah (občina Žalec) državno prvenstvo v ju-jitsu borbah za 
mlade do U18. Tekmovanja so se udeležili tudi trije tekmoval-
ci DBV Ippon Sevnica in dosegli odlične rezultate. Maša Medve-
šek, ki se je dan pred tem vrnila z državnega prvenstva v judu, 
je v kategoriji kadetinje U18 osvojila 1. mesto; Urban Jazbec je 
v kategoriji kadeti U18 osvojil 2. mesto in v isti kategoriji Kle-
men Kajtna 3. mesto (vsi trije tekmovalci so na fotografiji s tre-
nerjema).  Vir:�DBV�Ippon

Odlični rezultati kadetov Ippona Nogometno šolo bodo po izredni 
skupščini »odrezali«
Iz Nogometnega kluba Krško so sporočili, da je upravni odbor 
kluba na seji 1. februarja sprejel sklep, s katerim za 25. februar 
ob 18.00 v mali dvorani Kulturnega doma Krško sklicuje izre-
dni zbor članov. Na njem bo predlagan sprejem novega Statu-
ta kluba, Disciplinskega pravilnika in Poslovnika o delu zbo-
ra članov. Člani upravnega odbora so sprejeli tudi sklep, da se 
zadnji dan februarja prekine sodelovanje z ND Posavje Krško 
zaradi blatenja ugleda Nogometnega kluba Krško, širjenja ne-
resnic in ker upravni odbor, širša javnost ter sponzorji vidijo 
klub kot celoto, v kateri je nogometna šola del Nogometnega 
kluba Krško. »Nogometni klub Krško bo vsem trenerjem po-
nudil možnost nadaljnjega sodelovanja v mladinskem pogonu 
in podpis pogodbe z Nogometnim klubom Krško. Delo z otro-
ki v nogometni šoli bo potekalo nemoteno in še naprej na vi-
soki ravni,« so še zapisali v izjavi za javnost.

MARIBOR – 26. januarja je potekalo državno prvenstvo v 
judu za kadete (U18) in mlajše dečke (U14). Mariborsko 
dvorano Lukna je napolnilo več kot 360 slovenskih judo-
istk in judoistov. V vsaki starostni kategoriji smo imeli po 
dva tekmovalca. Najboljši Krčan je bil Lan Luzar, ki je s ka-
detskim bronom zadovoljil naša pričakovanja.

Na blazine so prvi stopili tekmo-
valci starostne kategorije mlaj-
ših deklic in dečkov. Krško sta 
zastopala Aneja Jeler (-48 kg) 
in Nick Bohorč (-60 kg). Aneja 
je prvič nastopila na državnem 
prvenstvu in morda je zato ču-
tila večji pritisk, saj je z nezbra-
nima nastopoma izgubila obe 
borbi. Nick je brez večjih težav 
odpravil prva dva nasprotnika, 
naslednji dve borbi pa je kljub 
napadom izgubil. Popoldan sta 
prišla na vrsto kadeta Matic Ki-

tek (-66 kg) in Lan Luzar (-81 kg). Matic je v neugodnem žrebu 
že v prvi borbi dobil enega izmed glavnih favoritov za naslov dr-
žavnega prvaka, v drugi borbi pa se ni dovolj sprostil, da bi lahko 
zmagal. Lan je po večletnem premoru prišel na tekmovanje raz-
bremenjen. Veliko pove dejstvo, da je premagoval nasprotnike, 
ki so nosilci rjavega pasu, Lan pa ima oranžen pas. Premagal ga 
je državni prvak. V mlajših letih je treniral v Novem mestu, nato 
je nekaj let posvetil BMX-u, poleti pa se je odločil, da bo s trenin-
gi juda nadaljeval v Judo klubu Krško. Marca se bodo državnega 
prvenstva mlajših kadetinj in kadetov udeležili tekmovalci naše 
najuspešnejše generacije Mojca Moškon, Jasmina Hotić, Am-
brož Plevanč in Žiga Prah. � Ivan�Širola,�Judo�klub�Krško

Lan Luzar bronast na DP kadetov

Lan�Luzar�z�bronasto�medaljo

Kot je povedal Luka Šebek, ki 
je na čelu Športne zveze Kr-
ško zadnja tri leta, gre kar za 
70-odstotno znižanje sredstev 
za delovanje športne zveze, 
ki so doslej znašala 42 tisoč 
evrov (celoten proračun zve-
ze je lani sicer znašal 68 tisoč 
evrov). Ta sredstva so name-
njena za zaposlitev poslov-
ne sekretarke zveze (14 tisoč 
evrov), vzdrževanje in servisi-
ranje treh kombi vozil (9 tisoč 
evrov), šolska športna tekmo-
vanja (8 tisoč evrov), stro-
ške delovanja (3 tisoč evrov) 
ter izvajanje projektov, zlas-
ti v sodelovanju z Občino Kr-
ško (6 tisoč evrov). Šebek 
poudarja, da so v času njego-
vega vodenja zvezo spremeni-
li iz pasivne organizacije, ki je 
skrbela le za prevoze s kombi 
vozili in izvedbo šolskih špor-
tnih tekmovanj, v aktivno or-
ganizacijo, ki v sodelovanju s 
športnimi društvi, Fundacijo 
za šport, Olimpijskim komite-
jem Slovenije in Občino Krško 
izvaja kar 14 različnih projek-
tov, v katerih je lani sodelova-
lo 3400 občanov. »Ocenjujem, 

Odvzem sredstev ogroža zvezo
KRŠKO – Predsednik Športne zveze Krško Luka Šebek se je na novinarski konferenci odzval na sprejetje 
amandmaja na zadnji seji krškega občinskega sveta (o njej poročamo na str. 2), s katerim so zvezi zmanjša-
li proračunska sredstva za 30 tisoč evrov na račun obnove tribun v krški športni dvorani.

da bo zmanjšanje sredstev za 
delovanje športne zveze ve-
lik udarec zanjo. Vse, kar sem 
naštel, bo ogroženo, delovanje 
športne zveze pa onemogoče-
no. Športna zveza zagotovo ne 
bo več izvajala teh projektov, 
od šolskih športnih tekmovanj 
dalje,« je dejal Šebek, ne bodo 
več imeli sredstev niti za za-
poslitev poslovne sekretarke. 
»Upam, da bomo z Občino Kr-
ško uspeli doseči dogovor, s 
katerim bi našli rešitev za to 
težavo.«

STARE ZAMERE IN OZADJA?

Ker je bil predlagatelj uvodo-
ma omenjenega amandmaja 
svetnik SNS Dušan Šiško, si-
cer nekdanji predsednik Špor-
tne zveze Krško, Šebek ne iz-
ključuje možnosti, da gre za 
kakšno »staro zamero«, saj je 
bil v času njegovega predsedo-
vanja precej kritičen do delo-
vanja zveze. Poleg tega ome-
nja tudi vpliv drugih »ozadij«, 
zlasti razburkano dogaja-
nje na področju športa v ob-
čini Krško oz.  nogometu, saj 

je tudi sam delal v nogome-
tni šoli, ki je prišla v spor z 
vodstvom nogometnega klu-
ba. »Ne zdi se mi umestno, da 
se denar Športne zveze Krško 
uporablja za namen, ki je bil 
predlagan. Za obnovo tribun 
niso izčrpane vse možnosti, da 
bi se pridobila sredstva na raz-
pisih ministrstva in Fundacije 
za šport. Ta sredstva niti prib-
ližno ne bodo zadostovala za 
obnovo, ki bo presegla 100 ti-
soč evrov. Vprašanje je, ali se 
bodo ta sredstva sploh porabi-
la za ta namen,« je še povedal.

Odzval se je tudi na očitek 
zvezi glede trženja kombi vo-
zil športnim društvom. Pou-
daril je, da je v začetku vode-
nja zveze naletel na zelo slabo 
stanje zvezinih kombijev, zato 
so s pomočjo Občine Krško, ki 
je prispevala 13.700 evrov za 
polog, šli v nabavo dveh novih 
kombijev, za katere zveza pla-
čuje približno 10 tisoč evrov 
leasinga, ter tako izboljšali 
varnost otrok. »Kombi vozil 
ne uporabljajo samo športna 
društva, ki so člani zveze, am-
pak se z njimi prevažajo tudi 
šolski otroci OŠ Jurija Dal-
matina Krško in OŠ Leskovec 
pri Krškem. Na letnem nivoju 
se s kombiji zveze opravi čez 
120 tisoč km prevozov,« pra-
vi Šebek. Trženje vozil, je po-
jasnil, poteka na podlagi skle-
pa skupščine ŠZ Krško, najem 
kombija pa stane 2, 5 ali 10 
evrov na dan. V zadnjih dveh 
letih je zveza iz tega vira pri-
dobila po okoli 2.900 evrov na 
leto, kar je bilo namenjeno iz-
ključno za poplačilo leasinga.

� Peter�Pavlovič

Predsednik�Športne�zveze�Kr-
ško�Luka�Šebek
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KAPELE – Na Podružnični šoli Kapele, ki spada pod okrilje 
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, v tem šolskem letu drugič 
organizirajo akcijo na temo Hišni ljubljenčki so naša odgo-
vornost. Učenci zbirajo hrano in druge nujno potrebne ar-
tikle za nikogaršnje živali, se pri pouku pogovarjajo o tej 
temi, še najbolj zanimiv del zanje pa je bil obisk kužkov 29. 
januarja, ki je potekal v telovadnici šole. 

Na obisk sta prišla dva psa pasme doberman, Karma in Kalaš, z 
njunima lastnikoma Meto Olovec in Sašo Djarmatijem iz Bre-
žic. Lastnika sta ob tem otrokom povedala in svetovala marsikaj 
v povezavi s psi. Otroci, ki so imeli možnost stika s psi ter se pred-
vsem seznanili s skrbjo in odgovornostjo do naših hišnih ljub-
ljenčkov, so tudi postavljali vprašanja in zaupali nekaj svojih iz-
kušenj s temi živalmi. Dogodku je prisostvovala tudi ravnateljica 
dobovske šole Ivana Baškovič. Kot nam je povedala mentorica 
naravoslovnega krožka na šoli Gabrijela Hauer, so se za naštete 
aktivnosti odločili, saj želijo otrokom podati določen odnos do hi-
šnih ljubljenčkov, predvsem pa do zapuščenih živali, ki jih je ved-
no več. V okviru letošnje akcije so zbirali odeje iz flisa, brikete, 
povodce, pesek za mačke, skratka, vse, kar zavetišče nujno pot-
rebuje. Vse zbrano so učenci z učiteljicami v teh dneh odnesli in 
predali zavetišču v Brežicah, pri čemer so zapuščene živali tudi 
sprehodili. S podobno akcijo, kot je zatrdila Hauerjeva, bodo za-
gotovo nadaljevali tudi v prihodnje, saj pri otrocih opažajo, da se 
sicer radi odzovejo, a jim je treba najprej dati vzgled in se o tem 
pogovarjati, da tudi dobijo določeno odgovornost, »kajti če ne bi 
bilo neodgovornih lastnikov, tudi ne bi bilo zapuščenih živali«.
 R. Retelj

BREŽICE – Na šoli smo v začetku novembra pričeli z dobrodelno 
akcijo za dobrobit brezdomnih živali iz Zavetišča za male živa-
li Brežice. Več kot 150 učencev, večinoma z razredne stopnje, je 
pridno prinašalo hrano, odeje, brisače in blazine za pse in mačke 
v šolsko knjižnico. 14. decembra 2018 smo zbrano predali zave-
tišču. Učence donatorje sta v večnamenskem prostoru nagovori-
la pomočnica ravnateljice Mileva Kralj Buzeti in vodja zavetišča 
Boštjan Barbič. Učencem in staršem sta se zahvalila za velik od-
ziv, saj se je v akcijo vključila skoraj petina učencev. Pohvalila sta 
njihovo skrb, prijaznost in čut za živali v stiski. Vodja zavetišča 
je na kratko predstavil delo v zavetišču in ob tej priložnosti od-
govoril tudi na vprašanja, ki so jih zastavili učenci. Bil je zelo ve-
sel podarjenih stvari, učence pa je povabil, da obiščejo zavetišče.
� Lidija�Geršak

Zbirali za brežiško zavetišče

Olovčeva�in�Djarmati�s�Karmo�in�Kalašem�ter�Hauerjeva�in�
vodja�PŠ�Kapele�Vida�Urek

Zaključek 8. dobrodelne akcije za 
živali na OŠ Brežice

S�predaje�zbranih�stvari�za�zavetišče

POTOPISNO PREDAVANJE: Bali 
Bali je eden izmed indonezijskih otokov, ki v zadnjem 
času privablja vse več turistov. V septembru 2018 
se je tam s svojima prijateljicama odpravila Hana 
in se odločila, da svojo zabavno izkušnjo skozi 
potopisno predavanje predstavi tudi vam. Če vas 
zanimajo lepote Balija ter Hanini triki in nasveti 
glede potovanja, se nam pridružite.

MC Krško, sobota, 23. 2. 2019, ob 20.00  

METAL KONCERT (TEMA NAD KRŠKIM): 
MARAX, WAYS OF A HERETIC, CHAINS 
Ponovno težki ritmi v Mladinskem centru Krško. Na 
koncertu bodo Ways Of A Heretic predstavili svojo 
novo ploščo “In The Candlelight”. Prav tako se nam 
bodo predstavili Marax s svojim novi izidom plošče 
“Dance within the flames of burning fire”. Chains se 
bodo prvič predstavili na odru Mladinskega centra 
Krško. Vsekakor se koncerta ne sme zamudit. 
Vstopnina: 3,00 EUR

MC Krško, sobota, 9. 2. 2019, od 21.00  do 
02.00

INFO SESTANEK: Začetni tečaj španščine 
Vabljeni k prijavi na začetni tečaj španščine pod 
mentorstvom Hane Jurečič, študentke španščine 
in ruščine. Za vse informacije in dogovore o poteku 
tečaja vabljeni na info sestanek. Več Informacij na 
naši spletni strani in FB dogodku.
Prijave:  mihaela.kovacic@mc-krsko.si in 041 637 
662

MC Krško, sobota, 23. 2. 2019, ob 11.00

SNEMALNI DAN
Glasbenik ali glasbena skupina ima 60 min časa 
ustvarjanja v studiu. Demo posnetek prejmete po 
končanem snemanju na e-mail ali USB ključ. Za 
vse ostale informacije pokličite na 040 258 406 
(Bayro).

Sobota, 9. 2. 2019, od 10.00 do 18.00

KONCERT: BODY SAYS NO IN 7AM
Klubski koncert skupin BODY SAYS NO in 7AM 
bo poskrbel za vse, ki so lačni soničnih melodij, 
umazanih kitar, drvečih bobnov in lepšega jutri.

Organizator: Društvo za kreativni razvoj in MC 
Krško 
Mladinski center Krško, sobota, 16. 2. 2019, 
od 21.00 do 01.00

Podpirajo nas:
Občina Krško, URSM, 
Zavod Movit, JSKD, 
Zavod RS za zaposlovanje

ODPIRALNI ČAS INFO TOČKE 
MC KRŠKO
PON – PET: od 14.00 do 22.00
SOB: od 10.00 do 22.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

SPREMEMBA ODPIRALNEGA 
ČASA BARA MC KRŠKO
PON – ČET : od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

IZKUSTVENO POTOPISNO PREDAVANJE: 
KOŠČEK ČAROVNIJE NA FINSKEM, 
ERASMUS +
Meseca novembra sta se Maruša Podgornik in 
Janja Murn, v sklopu programa Erasmus+, kot 
prostovoljki Evropske solidarnostne enote, odpravili 
v svet ... Natančneje na Finsko, v Vilo Ellbo, kjer 
sta s skupino prostovoljcev iz cele Evrope, preživeli 
slaba dva meseca. Kaj sta tam počeli in kako 
čarobna in neprecenljiva je bila njuna izkušnja, 
pa lahko preverite tako, da se jima pridružite v 
Mladinskem centru Krško.
VSTOP PROST
MC Krško, petek, 15. 2. 2019, ob 19.00

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

Vpis abonmajev bo potekal od 7. 2. do 8. 3. 2019,
na blagajni Kulturnega doma Krško, vsak delovni dan med 10. in 12. ter 
15. in 17. uro. T: (07) 488 01 94 – blagajna KDK,  E: blagajna@kd-krsko.si
Informacije o programu na T: (07) 488 01 96, e: ziga.kump@kd-krsko.si

 

Program: 

Odrasli 50 €

Upokojenci 40 €

Dijaki in študenti 30 € 

    
Cena posamezne vstopnice v redni prodaji: 10 - 16 €.

Cenik abonmaja: 

 
 

 

Mia Žnidarič kvintet jazz

Sapa ljubezni in čarovnija izdiha
Irena Grafenauer & Mate Bekavac s prijatelji

klasična glasba

folk/avantgardaŠirom

etnoSozvočja Slovenije
Boštjan Gombač & Janez Dovč
Posebna turneja ob 15-letnici sodelovanja 
in izidu novega studijskega albuma

jazzBig band RTV Slovenija

Lovro Pogorelić & 
Aleksandar Milošev

klasična glasba

 Vabljeni k vpisu 
glasbenega abonmaja

ARSonica 2019 

PIŠECE – V soboto, 2. februarja, je bil na OŠ Maksa Pleteršnika v 
Pišecah poseben dan, saj so medse povabili krajane, ki so s svojim 
pripovedovanjem obogatili sobotni šolski dan. Niso imeli klasič-
nega pouka, sta nam sporočila sedmošolca Janž Rener in Aljaž 
Preskar, ampak dan, poimenovan Iz roda v rod, ki je bil v zna-
menju različnih delavnic. Ker je pišeška šola središče Unesca za 
Posavje, Dolenjsko in Belo krajino (vodja je učiteljica Tanja Plev-
nik), so v dan vključili tudi Unesco projekt Večerja, katerega na-
men je zdrav način življenja. Več o dogodku pa najdete na www.
PosavskiObzornik.si v rubriki Mladi Posavci poročajo.  P. P.

Medgeneracijsko druženje v šoli
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BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je 17. januarja 
v avli brežiškega Doma kulture pripravila odprtje razstave 
fotografij osnovnošolskih avtorjev »Fotografske igrarije«.

Kot je povedala vodja izpostave Simona Rožman Strnad, se je 
na osmi fotografski razpis prijavilo 22 mladih fotografov iz šes-
tih osnovnih šol: Barbara Cvetko, Dora Rožman, Vita Rožman, 
Nina Senica, Vesna Vodeb (prejemnica nagrade) in Sara Zak-
šek iz OŠ Artiče, Rok Beričnik iz OŠ Bizeljsko, Aljaž Medic in 
Lovro Marinčič iz OŠ Brežice, Eva Martinčič iz OŠ dr. Jožeta To-
porišiča Dobova, Karin Dušič, Larisa Dušič in David Omerzel iz 
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece ter Nejc Cajner, Larisa Galič (oba 
prejemnika nagrade), Sara Horvat, Lana Hribar, Ela Matković, 
Larisa Omerzel, Sara Darinka Pezelj, Anja Semenič in Lorena 
Škofljanc iz OŠ Velika Dolina. Avtorji so poslali 144 del, priznani 
fotograf in avtor fotografskih knjig Boštjan Pucelj je za razsta-
vo izbral 51 fotografij, mladi pa so se preizkušali v temah svet 
energij, splošna in digi-migi. Pucelj je ob otvoritvi izpostavil, kaj 
vse je v igri za dobro fotografijo: pravi čas, pravo mesto, motiv, 
navdih, veliko vaje, ogromno znanja, seveda fotografska oprema, 
ki je danes že vrhunska. Fotografiranje ni enostavno, kot se zdi, 
zato je že v začetku izzval z vprašanjem, ali je fotografija sploh 
umetnost. Ob triletnem spremljanju je pohvalil napredek in iz-
virnost mladih fotografov, zlasti pa je pohvalil njihove mentorje, 
ki jih uspešno in prizadevno usmerjajo, to so: Vlado Cizl, Tanja 
Plevnik, Edita Krošl in Urška Jekler. Vsi mladi avtorji so prejeli 
priznanja za sodelovanje, pohvalo med njimi pa jih je prejelo 16.
Za glasbeno vzdušje je poskrbel Lojze Ogorevc s svojo mlado 
glasbeno ekipo, ki jo je »ustanovil« ob svoji lanski 45-letnici ne-
prekinjenega glasbenega ustvarjanja.� N.�J.�S.

Fotografija kot umetnost

Del�sodelujočih�na�razpisu�in�razstavi

Brežičanka mag. Tinka Vu-
kič je 6. januarja prevzela vo-
denje krške območne izposta-
ve JSKD. V uvodnem nagovoru 
se je predstavila in med drugim 
dejala, da ji je novo leto prines-
lo nov izziv, ki ga je sprejela z 
odprtimi rokami. 

V krški in kostanjeviški obči-
ni je registriranih 61 kulturnih 
društev, nekaj manj kot 30 dru-
štev je aktivnih, znotraj njih de-
luje 60 sekcij oz. skupin. »Po-
nosni smo, da v našem okolju 
delujejo društva, ki presegajo 
lokalni in celo državni nivo, se 
lotevajo odmevnih projektov, 
zato menim, da je prav, da so 
s strani lokalne skupnosti tudi 
drugače obravnavana,« je de-
jala Vukičeva in dodala, da po-
krivajo večino vej kulturnih de-
javnosti. »Med bolj razvitimi 
so instrumentalna, gledališka 
in vokalna, manj pa literarna 
dejavnost. Tega se na izposta-
vi zavedamo, zato bomo sku-
šali prebuditi in okrepiti to de-
javnost tudi v našem okolju. V 
sodelovanju s krško knjižnico 
in lokalnimi literati načrtujemo 
v mesecu decembru ob dnevu 
kulture literarne delavnice,« je 
pojasnila prisotnim. 

Več pozornosti tudi literatom 
KRŠKO – Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) Krško je 29. januarja v krškem 
hotelu City pripravila srečanje predsednikov in mentorjev kulturnih društev iz krške in kostanjeviške ob-
čine. Ob tej priložnosti se je predstavila tudi nova vodja krške izpostave Tinka Vukič.

V lanskem letu se je zvrstilo 
52 dogodkov, na njih je z 2100 
nastopajočimi sodelovalo več 
kot 116 skupin. Dogodke je 
obiskalo nekaj manj kot 3000 
obiskovalcev. »Na območni 
in regijski ravni je bilo izve-
denih 29 dogodkov, program 
pa so bogatili koprodukcijski 
projekti z ZKD Krško, šolami, 
vrtci, Valvasorjevo knjižni-
co ter drugimi javnimi zavo-
di in društvi,« je še povedala 
Vukičeva in nanizala vidnejše 
dosežke minulega leta. Osem 
plesnih skupin iz Baletnih uric 

Izaja, sodobnega plesa Glasbe-
ne šole Krško, Plesne skupine 
Harlekin in Anike – sveta ple-
sa in zabave se je udeležilo re-
gijskega srečanja. Regijskega 
srečanja gledaliških skupin 
se je udeležila gledališka sku-
pina Mali petelin s predstavo 
Roka Sande Skiner, ki se je 
uvrstila tudi na državno Lin-
hartovo srečanje. Regijsko ra-
ven sta dosegla Otroški pevski 
zbor OŠ Jožeta Gorjupa Kosta-
njevica na Krki in ŽePZ Prepe-
lice KD Žarek Dolenja vas. Šti-
ri skupine so bile izbrane na 
državni festival plesnih skupin 
Pika miga, dve plesni skupini 
na Živo 2018 – festival plesne 

ustvarjalnosti mladih, in si-
cer Oddelek za sodobni ples 
GŠ Krško in Harlekin Kosta-
njevica na Krki. Branka Pirc 
in Roman Blatnik sta raz-
stavljala na državni temat-
ski razstavi Velika črta. Pode-
ljenih je bilo nekaj jubilejnih 
priznanj in značk, Pihalni or-
kester DKD Svoboda Senovo 
je ob 90-letnici delovanja pre-
jel zlato priznanje sklada, zla-
ti znak za izjemne dosežke na 
področju gledališke dejavno-
sti pa Sanda. »Sama si želim 
večje vidnosti dogodkov, zato 
si bom prizadevala, da bomo 
zainteresirano javnost nago-
varjali tudi na skladovi inter-
netni strani, socialnih omrež-
jih in dogodkovniku lokalnih 
časopisov. Tudi letošnje leto 
bo pestro in obsega številna 
srečanja, revije in izobraževa-
nja,« je še povedala Vukičeva.

Zbrane so ob tej priložnos-
ti pozdravili tudi predsednik 
sveta območne izpostave Ja-
nez Kerin, predsednik ZKD 
Krško Uroš Brezovšek in 
predstavnica Občine Krško 
Bernardka Zorko. Za prijet-
no popestritev večera sta v 
duetu s citrami poskrbeli Zala 
Jakhel in Julija Laznik. 

 Marija Hrvatin

Nova�vodja�krške�izpostave�JSKD�Tinka�Vukič�(levo)�je�nazdra-
vila�s�predstavniki�kulturnih�društev�iz�kostanjeviške�in�kr-
ške�občine.

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 152
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

ob 14. uri
Preizkusi grafiko, medgeneracijska delavnica

ob 16. uri
XIII. postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana 
Borčića: Abstrahirane, lirične obmorske kompoz-
icije, otvoritev razstave

petek, 15. februar 2019, ob 18. uri 
Pust skozi čas: Fotografije Gorana Rovana, 
otvoritev razstave, Etnološko društvo Prforcenhaus
Lamutov likovni salon

torek in sreda, 19. in 20. februar 2019, 
med 10. in 12. uro
Pustne maske, počitniški ustvarjalni delavnici

sreda, 20. februar 2019, 
ob 17. uri (osem srečanj)
Nadaljevalni tečaj grafičnih tehnik

Kostanjevica na Krki

Vljudno vabljeni!

Kulturni praznik
petek, 8. februar 2019

FEBRUAR V GALERIJI

 

   

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

8. februar, slovenski kulturni praznik
10.00–18.00: prost vstop v muzej
10.00: Grad Brežice – vidno in nevidno
javno vodstvo z Alenko Černelič Krošelj 
in Alešem Venetom 

21. in 22. februar, 9.00–13.00
Zimska grajska dogodivščina

23. februar, 18.00
Glasba je ena sama ljubezen
4. koncert Elizabete in Dragu�na Križanića

www.PosavskiObzornik .s i

POSAVJE – Kulturne ustanove v Posavju (Posavski muzej Brežice, 
Kulturni dom Krško z Mestnim muzejem Krško in Gradom Raj-
henburg ter Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki) bodo 
na kulturni praznik obiskovalcem omogočile prost vstop oz. dan 
odprtih vrat. Poleg tega pripravljajo tudi nekaj javnih vodstev po 
njihovih stalnih ali občasnih razstavah ter delavnic tako za odra-
sle kot za najmlajše. Podrobnosti najdete v napovedniki Kam v 
Posavju?  P. P.

Kulturne ustanove vabijo

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

Večer najlepših opernih arij
z Jadranko Juras

koncert
petek, 8. 2., ob 20. uri

Profesor Kuzman mlajši
monokomedija

nedelja, 10. 2., ob 18. uri

Igram, sem
projekcija �lma in pogovor z 

režiserjem Miroslavom Mandićem
�lmski dogodek

sreda, 13. 2., ob 19. uri

PG Kranj: Teror
sodobna drama

za Modri abonma in izven
četrtek, 28. 2., ob 19. uri

SNG Drama Ljubljana: 
Županova Micka

komedija
za Zeleni abonma in izven

petek, 1. 3., ob 19.30 uri
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Četrtek, 7. 2.

• od 16.00 do 16.30 na Ljud-
ski univerzi Krško: uvodno 
srečanje za tečaj šivanja

• ob 17.00 in 19.30 v Kultur-
nem domu Podbočje: pre-
miera predstave »Kako smo 
pulili repo« v izvedbi Igral-
skih mulcev KD Stane Kerin 
Podbočje

• ob 17.00 v Dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
brezplačna otroška predsta-
va »Podganca išče moža«

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

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Dobova: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku, 
slavnostni govornik: Anton 
Petrovič, kulturni program: 
Pihalni orkester in Gledali-
ška skupina DKD Svoboda 
Senovo

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: občinska slove-
snost ob kulturnem prazni-
ku s podelitvijo Prešernovih 
plaket in priznanj 

• ob 18.00 v sejni sobi Uprav-
ne enote Brežice: otvoritev 
razstave povečav osebnih 
znamk »Naše lepotice« v po-
častitev dneva kulture 

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: gledališka predsta-
va »prebujenA Spoznanja« v 
režiji dijaka Gimnazije Breži-
ce Patrika Marčetiča

• ob 19.00 v poročni dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
5. odprti oder revolucionar-
ne poezije

• ob 19.00 v klubu MC Krško: 
Izkopanine vol. 21

• ob 20.00 v dvorani MC Bre-
žice: potopis »Apulija, peta 
italijanskega škornja«

Petek, 8. 2.

• ob 7.00 na avtobusnem po-
stajališču pri gostilni Senica: 
pohod po poteh XIV. divizije 
Sedlarjevo – Bohor

• od 10.00 do 18.00 v 
Mestnem muzeju Krško: 
dan odprtih vrat ob sloven-
skem kulturnem prazniku; 
od 11.00 do 12.30: javno 
vodstvo po razstavah »80. 
so bila leta … v Krškem«, 
»Angeli v revirju/There Are 
Angels on The Hunting Gro-
unds« in »dr. Mihajlo Rosto-
har, filozof, eksperimentalni 
psiholog, pedagog, kritični 
mislec«; ob 11.00: delavni-
ca za otroke »Se gremo igrat«

• od 10.00 do 16.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
dan odprtih vrat ob sloven-
skem kulturnem prazniku; 
ob 11.00: javno vodstvo po 
razstavi »Slovenski izgnanci 
1944–1945«, ob 15.00: jav-
no vodstvo po razstavi »Če 
bi Slovenija bila«; ob 15.00: 
aktivnosti za otroke »Grajski 
skrivni kotički«

• od 10.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Brežice: 
prost vstop ob slovenskem 
kulturnem prazniku; ob 
10.00: Grad Brežice – vidno 

kam v posavju
tev  slovenskega kulturnega 
praznika »Vsak drugače pe-
smi moje sodi«

• ob 17.00 v kulturnem domu 
na Velikem Trnu: prireditev 
ob kulturnem prazniku

• ob 18.00 v dvorani TVD Par-
tizan Boštanj: proslava ob 
slovenskem kulturnem pra-
zniku in prazniku KS Boštanj

• ob 19.00 v večnamenski 
dvorani na Gorenjih Skopi-
cah: 12. turnir v šnopsu (pri-
jave od 18.00 dalje)

• ob 21.00 v MC Krško: metal 
koncert (Tema nad Krškim) 
– Marax, Ways Of A Heretic, 
Chains

Nedelja, 10. 2.

• ob 9.00 v športni dvorani 
Doma XIV. divizije Senovo: 
Mali Kamen »ping pong« 
open 2019 – turnir v na-
miznem tenisu 

• ob 9.00 v gostišču Senica na 
Senovem: memorialni šaho-
vski turnir v spomin Andre-
ju Strnadu

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: stand-up komedija 
»Profesor Kuzman mlajši«

Ponedeljek, 11. 2.

• od 9.00 do 10.30 v VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): 
predavanje Tine Kadunc 
»Zdrava usta za zdravo telo 
in obratno«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje bralnega krož-
ka za odrasle

Torek, 12. 2.

• ob 18.00 v sejni sobi MC 
Brežice: predavanje dr. 
Zdenka Zalokar Divjak »Od-
govoren otrok pozna meje«

Sreda, 13. 2.

• od 9.00 do 11.00 v VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): 
Vsak lahko pomaga – prikaz 
temeljnih postopkov oživlja-
nja in uporabe AED

• od 10.00 do 11.30 v Središ-
ču za samostojno učenje na 
Ljudski univerzi Krško: ra-
čunalniška delavnica za sta-
rejše – oblikovanje doku-
mentov v Wordu 

• od 17.00 do 19.00 v Mestni 
hiši Brežice: 9. dnevi podje-
tniških priložnosti – Kako 
dvigniti kreativni (ustvar-
jalni) IQ v podjetju 4.0

• ob 17.00 v Knjižnici Breži-
ce: druženje in pogovor o(b) 
knjigah: Švedska in tamkaj-
šnja književnost (bralni kro-
žek za odrasle)

• ob 19.00 v KD Krško: film-
ski dogodek »Igram, sem« – 
projekcija filma in pogovor 
z režiserjem Miroslavom 
Mandićem

Četrtek, 14. 2.

• od 16.00 do 18.00 v VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): 
ustvarjalna delavnica »Va-
lentinovi obeski za ključe iz 
filca«

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška gledališka 

predstava »Škrat Prijatelj-
ček«

• od 18.00 do 19.00 v dvo-
rani A Občine Krško: preda-
vanje Metke Ternjak Gom-
boc »Popestrimo vrt z manj 
znanimi rastlinami«, vstop 
prost

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predstavitev 
knjige Minke Gantar »Ko ima 
življenje žur«

Petek, 15. 2.

• od 15.00 do 16.00 v klubu 
MC Brežice: Pofočkaj svojo 
idejo na MC idejniku

• ob 17.00 v e-učilnici Knji-
žnice Brežice: brezplačna 
delavnica ustvarjalnega pi-
sanja z Natašo Jenuš (pred-
hodne prijave)

• ob 18.00 v Domu Svobode 
Brestanica: literarni večer  
»Slovenc', tvoja zemlja je 
zdrava« ob kulturnem pra-
zniku in 200-letnici Vodni-
kove smrti

• ob 18.00 v Lamutovem li-
kovnem salonu v Kostanjevi-
ci na Krki: otvoritev razsta-
ve fotografij Gorana Rovana 
»Pust skozi čas«

• ob 19.00 v MC Krško: iz-
kustveno potopisno preda-
vanje »Košček čarovnije na 
Finskem, Erasmus +«

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: druga obletnica jam 
sessiona

Sobota, 16. 2.

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: sobotni živ 
žav: ustvarjanje 3-D čudež-
nih dreves iz papirja in pra-
vih vejic

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: odprtje slikarske 
razstave Jožice Pavlin »Bar-
ve mojega mesta«

• ob 18.00 v večnamenskem 
domu Pišece: 21. območna 
revija poustvarjalcev glas-
benega izročila »Napev – od-
sev 2019«

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: eksperimentalna dra-
ma »Trikotnik« v režiji Žana 
Florjaniča 

• ob 21.00 v klubu MC Bre-
žice: DŠB Fazanc – Challe 
Salle, Chrisman Wortex, DJ 
Puček

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Body says no in 
7AM

Ponedeljek, 18. 2.

• od 7.30 do 15.30 v igralni-
ci MC Brežice: počitniške ak-
tivnosti (vsak dan do petka, 
22. 2.)

• od 10.00 do 12.00 v Knji-
žnici Sevnica: počitniška 
ustvarjalnica za otroke

• od 11.00 do 13.00 v VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): 
Nadloga iz brloga – pravlji-
ca za otroke 

Torek, 19. 2.

• od 9.00 do 12.00 v VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): 
ustvarjalna delavnica »Ptič-
je krmilnice iz lesa«

in nevidno, javno vodstvo z 
Alenko Černelič Krošelj in 
Alešem Venetom

• od 10.00 dalje v Galeriji Bo-
židar Jakac Kostanjevica na 
Krki: prost vstop ob kultur-
nem prazniku; ob 14.00: 
medgeneracijska delavni-
ca »Preizkusi grafiko«, ob 
16.00: odprtje XIII. postavi-
tve stalne razstave v grafič-
nem kabinetu Bogdana Bor-
čića »Abstrahirane, lirične 
obmorske kompozicije«

• ob 14.00 izpred Večnamen-
skega doma v Leskovcu pri 
Krškem: Prešernov literar-
ni pohod z branjem recita-
lov Prešernovih pesmi

• ob 17.00 v Domu krajanov 
Sromlje: počastitev sloven-
skega kulturnega praznika 
in občni zbor TD Sromlje

• ob 18.00 v kulturni dvorani 
Doma XIV. divizije Senovo: 
proslava ob prazniku Kra-
jevne skupnosti Senovo in 
slovenskem kulturnem pra-
zniku, slavnostna govorni-
ca: Boža Ojsteršek, podelitev 
priznanj KS Senovo, kulturni 
program: DKD Svoboda Se-
novo, OŠ XIV. divizije Senovo 
in MePZ DU Senovo

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: 12. letni 
koncert Etno skupine Nojek, 
gost: ŽePZ Glasbena matica 
Maribor, slavnostni govor-
nik: častni občan občine Bi-
strica ob Sotli Jože Uršič

• ob 18.00 v dvorani MC Bre-
žice: plesno tekmovanje »Ur-
ban battle challenge«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Blanca: prireditev ob kultur-
nem prazniku

• ob 18.00 v dvorani gasilske-
ga doma Cerklje ob Krki: pri-
reditev ob kulturnem prazni-
ku »Kulturo živimo skupaj« 
s predstavitvijo nove knjige 
o škofu dr. Stanislavu Leniču 
»V blagor Gospodove črede«

• ob 19.00 v Domu kulture 
Loka pri Zidanem Mostu: 
proslava ob kulturnem pra-
zniku z odprtjem razstave ob 
110-letnici železnice Krmelj

• ob 20.00 v KD Krško: Večer 
najlepših opernih arij, nasto-
pajo: Jadranka Juras – mez-
zosopran, Luka Ortar – bas 
bariton in Tadej Horvat – kla-
vir, za ARSonica 2019 abon-
ma in izven

Sobota, 9. 2.

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– izdelovanje okrasnih po-
sodic iz balonov in zabaven 
kviz na temo Franceta Pre-
šerna

• ob 9.00 v športni dvorani 
Doma XIV. divizije Senovo: 
tradicionalni veteranski tur-
nir v malem nogometu

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

• ob 10.00 v dvorani MC Bre-
žice: delavnica bobnanja 
»Djemberaja« – zahodnoa-
friški ritmi

• od 10.00 do 18.00 v MC Kr-
ško: snemalni dan

• ob 17.00 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Kr-
škem: prireditev v počasti-

Lahko rečem kar odmevi. Odmevi na znanja, ker na svojo veli-
ko srečo za časnik, ki ga držite v rokah, »pokrivam« dogodke, 
ki napolnijo vsa čutila. Da ti ljudje napolnijo vsa čutila z lepim 
in plemenitim, je treba prehoditi mnogo korakov na krajših in 
daljših poteh, da ustvarjalci vsega lepega pridejo do ustreznih 
znanj in da to znanje, te svoje dosežke, z zanosom podelijo in 
podarijo tudi drugim. Naj iz svojega notranjega zadovoljstva 
povem, kako dobro je, da imamo v Posavju mlade, ki nam dela-
jo ta Svet lepši, ko v nas in okoli nas odmevajo njihovi dosežki. 

Še kar odmeva koncert mladih iz glasbenih šol Posavja, ki so s 
svojimi mentorji priredili minute glasbenih užitkov. Ob univer-
zalnem jeziku, kar glasba je, si zaželiš, da bi bila ta oaza ple-
menitosti vedno sveža in da bi se razpredla na vse kontinente 
tega Sveta. Za božanje mnogih izmučenih duš. In da bi Svet vi-
del in občutil, kako so ob igranju skladb igrala telesca, žarele 
oči iz nasmehov zadovoljnih lic, ki so odražala ponos. In je bila 
Viteška dvorana Posavskega muzeja videti še bolj veličastna. 
Stenske poslikave pa kot bi mavrično oživele, ko se je pretek-
lost zlila s sedanjostjo.

Vselej dolgo odmevajo prireditve, ki jih pripravi brežiški sklad 
za kulturne dejavnosti – otvoritve ali likovnih ali fotografskih 
razstav učencev osnovnih šol. Ko ob tem moraš razmišljati, kako 
in s kakšno notranjo elastičnostjo uspejo njihovi mentorji mla-
de peljati po poti, da ti ustvarijo posrečene fotografije ali zgo-
vorna in duhovita likovna dela. In gledaš, opazuješ in srkaš vase 
neskončna zadovoljstva, ko stiskajo k sebi pohvale, priznanja in 
nagrade. Ne nazadnje brežiški Dom kulture iz njihovega prido-
bljenega znanja odseva drugo, razgibano podobo.

Glasbeno harmonijo nam je v Viteški dvorani letošnjega zadnje-
ga januarskega večera ponudila skladateljica Špela Avsenak s 
svojimi gosti. Pravzaprav z vsemi vpetimi v koncert res raznoli-
kih letnic, ki so nam omogočili poslastico njenega skladateljske-
ga uma. Bila je pridna, je rekel njen oče Janko Avsenak. Pridnost 
in um gresta tesno ob bok njenemu znanju, ko se je ob koncu 
zahvalila svojim – mentoricam. Znova in znova sem prepriča-
na, kako dobro je imeti ob sebi mentorje. Prijatelje.

Ampak to so zgolj in samo trije ne tako davni zimski utrinki, ki 
so ogreli nas in ta naš mali bližnji Svet. Kultura ima mnogo ob-
razov, znanj in odmevov.

A vedno nas za vsakim ovinkom čaka šola življenja, ne glede na 
to, koliko znanj imamo v sebi. Šola življenja, ki biča in je bolj po-
redko mila. Ko ni blizu mentorjev s pravično dušo in pravo dlanjo 
in smo odvisni od sebe. Ko je treba preko čeri, kadar te upogiba-
jo, ponižujejo, ti lažejo in te goljufajo, a vseeno ostaneš pokon-
čen. Ali se ne daš ujeti v pasti uspehov, slave in vzvišenosti ter 
ostaneš  moder, srčen, preudaren in človeški. 

Na prvo žogo je pomen besede »znanje« jasen. V resnici pa je 
zelo težko podati neko splošno veljavno definicijo, saj je znanj 
neprešteto ogromno na vseobsegajočih življenjskih področjih.
Meni pa bo do mojega konca žal, da nimam znanja niti iz enega 
samega inštrumenta. Mogoče mi uspe v drugem življenju, na ne-
kem drugem mestu. Če ne bom popravljala napak tega življenja, 
ko bom tudi takrat skrbela za ljudi, živali in naravo. Tako so iz-
računali znanstveniki iz mojega prejšnjega potepanja po Zem-
lji. Ja, računanje je znanje …

Odmev.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

• od 10.00 do 12.00 v Ga-
leriji Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: počitniška 
ustvarjalna delavnica »Pust-
ne maske« 

• ob 17.00 v izposojevališču 
knjižnice Sevnica v Krmelju: 
pravljična ura z ustvarjalno 
delavnico

Sreda, 20. 2.

• od 9.00 do 12.00 v VGC 
Posavje (CKŽ 44, Krško): 
ustvarjalna delavnica »Vite-
ške čelade«

• od 10.00 do 12.00 v Ga-
leriji Božidar Jakac Kosta-
njevica na Krki: počitniška 
ustvarjalna delavnica »Pust-
ne maske« 

• od 17.00 do 19.00 v Mestni 

hiši Brežice: 9. dnevi podje-
tniških priložnosti – Vpliv 
marketinga na poslovanje 
in prodajo

• ob 17.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
nadaljevalni tečaj grafičnih 
tehnik (osem srečanj)

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predavanje Mateja Hoh-
krauta o rodoslovju »Zapisa-
na črka je boljša kot najboljši 
spomin«

Četrtek, 21. 2.

• od 10.00 do 12.30 na gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
počitniška muzejska delav-
nica za otroke »O dediščini 
trapistov nekoliko drugače«
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na muhi ...

Januarski�obisk�znanega�glasbenika,�bobnarja�skupine�Elvis�
Jackson�Marka�Soršaka�–�Sokija�na�dveh�šolah�v�krški�občini,�
podboški�in�brestaniški,�ki�ju�je�obdaril�z�bobni,�je�požel�pre-
cej�medijske�pozornosti.�Toliko,�da�je�bil�nad�njo�presenečen�
celo�sam�Soršak,�ki�je�s�svojim�projektom�20�za�20�pravi�pro-
motor�glasbene�ustvarjalnosti�med�mladimi.�Takole�sta�ga,�
značilno�nasmejanega,�pred�kamero�»izprašali«�novinarski�
kolegici�Branka�Dernovšek�iz�novomeškega�Vašega�kanala�in�
Vernesa�Sadulai�iz�krškega�Ansata.�(P.�P.)�

Na� slovesnosti� ob�70-letnici�Glasbene� šole�Krško� so� imeli�
pomembno�vlogo�trije�mladi�posavski�kulturni�ustvarjalci.�
Zasnoval�in�režiral�jo�je�Brestaničan�Žiga�Kump�(desno),�po-
vezoval�njegov�brestaniški�rojak,�igralec�in�televizijski�pove-
zovalec�Nik�Škrlec�(levo),�plesno�točko�v�programu�pa�je�kore-
ografirala�plesna�učiteljica�in�koreografinja�Rosana�Horvat�
iz�Brežic�(v�sredini).�Kot�je�bilo�videti�po�dogodku,�jih�poleg�
dobrega�sodelovanja�na�takšnih�dogodkih�druži�tudi�pristno�
prijateljstvo.�(P.�P.)

Fotografiramo za: 
osebno izkaznico, 
potni list, vizo, 
vozniško dovoljenje, 
orožni list, ostale izkaznice ...

v Hotelu City Krško

NOVO! Tisk na majice in lončke

FOTOGRAFIRANJE 
ZA DOKUMENTE 

Boštjan Colarič s. p., Trg Matije Gubca 3, Krško, 
tel.: 070/388 618, www.fotografika.si
info@fotografika.si

samo

10 €

Podarite lonček ali majico za Valentinovo!

Ana�Srpčič�je�od�
jesenskih�volitev�
dalje� prva� 'go-
lobica� miru'� na�
Velikem� Trnu.�
Tamkajšnjo�kra-
jevno� skupnost�
namreč�simboli-
zira�bela�golobi-
ca,�ki�predstavlja�
'Sveti� Duh',� ka-
kor se je nekdaj 
imenoval� kraj,�
to ime pa še da-
nes nosi tamkaj-
šnja�župnija.�Vsekakor�izvolitev�Srpčičeve�za�predsednico�KS�
ni�naključna,�saj�je�že�vrsto�let�angažirana�v�krajevnih�dru-
štvih,�prepeva�v�Ženskem�pevskem�zboru�Slovenka,�ki�delu-
je�pod�okriljem�tamkajšnjega�Društva�za�ohranitev�podeže-
lja,�srečujemo�jo�tudi�kot�povezovalko�prireditev�ipd.�Skratka,�
Srpčičeva�je�bojda�pridna�kot�čebelica,�kar�pa�metaforično�
sovpada�tudi�z�njenim�delovnim�mestom,�saj�je�ravnateljica�
Vrtca�Čebelica�v�Šentjerneju.�(B.�M.)

Na� tradicionalnem�ponovoletnem�srečanju�kulturnikov� iz�
brežiške�občine�je�bila�seveda�priložnost�za�sproščeno�dru-
ženje�in�klepet,�takole�smo�v�pogovoru�ujeli�tudi�vodjo�Ko-
lednikov�iz�Bušeče�vasi�Janeza�Hribarja,�predsednico�sveta�
JSKD�OI�Brežice�Ireno�Hribar�ter�mentorico�in�tajnico�KD�Ljud-
ski�pevci�Sromlje�Vido�Bratanič.�Prva�dva�sta�namreč�ugiba-
la,�ali�sta�slučajno�kaj�v�sorodu,�in�prišla�do�zaključka,�da�bo�
to�celo�držalo,�saj,�kot�je�malce�hudomušno�omenil�vodja�bu-
šeških�kolednikov,�vedno,�ko�sreča�kakšnega�novega�»sopri-
imenjaka«,�ugotovi,�da�je�z�njim�sorodstveno�povezan.�(R.�R.)

Za� lep� nasmeh� je� včasih� do-
volj�prisrčen�stisk�roke�in�po-
darjen� cvet.� Na� enem� izmed�
decembrskih�srečanj�v�minu-
lem�letu�se�je�predsednik�Ilco�
društva�Posavje�Alojz�Zorko�s�
prekrasno� lončnico� zahvalil�
vodji�družbenih�dejavnosti�na�
Občini�Sevnica�Mojci�Sešlar�za�
podporo,�ki�jo�občinska�uprava�
namenja�društvu.�(S.�R.)
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Vanja Jazbec, Zabukovje 
nad Sevnico – dečka,

• Janja Reberšak, Pecelj 
(Podčetrtek) – deklico,

• Anja Mežič, Hrastje pri 
Cerkljah – deklico,

• Jasmina Jaklič, Župeča vas 
– deklico,

• Jasna Mirt, Mali Kamen – 
deklico,

• Aleksandra Dular, 
Presladol – deklico,

• Natalija Borsan, Veliki 
Kamen – dečka,

• Bojana Stiplošek, Kozje – 
dečka,

• Magda Glas, Senuše – 
dečka,

• Janja Štular, Gorica – 
dečka,

rojstva • Tamara Mihelin, Dolenja 
vas pri Raki – dečka,

• Marija Kolarič Kink, Mrzla 
Planina – deklico,

• Petra Dimc, Nemška Gora 
– deklico,

• Anja Gregl Ban, Kostanjek 
– deklico,

• Lucija Kodrič, Trebež – 
deklico,

• Špela Zorič, Blatno – 
dečka,

• Alenka Jožica Erpe, 
Leskovec pri Krškem – 
deklico.

ČESTITAMO!

Poroka je eden najlepših in najpomembnejših dogodkov 
v življenju. Naj bo vaša zabeležena z objavo v najbolj bra-
nem časopisu. Pošljite svojo poročno fotografijo, in si-
cer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Matije 
Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali na: 
redakcija@posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh za-
koncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila foto-
grafija posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa). 
Zakonca in pošiljatelj soglašajo, da se poslani osebni po-
datki zbirajo za potrebe preverjanja pristnosti fotografije.

moja poroka

Jožica�Stanič�z�Gorenje�Pirošice�in�Jernej�Dušak�iz�Cer-
kelj�ob�Krki,�18.�avgust�2018,�grad�Mokrice�(foto:�Gre-
gor�Molan)

SEVNICA – Pavla Ivan-
čič (na fotografiji levo), 
ki v jeseni svojega živ-
ljenja domuje v domu 
za starejše občane v 
Novem mestu, še vedno 
rada obišče rodno Sev-
nico. V kavarni Kruhek, 
ki stoji v bližini njenega 
nekdanjega doma, se re-
dno druži s svojimi sev-
niškimi prijatelji in zadnji januarski dan v letošnjem letu je z nji-
mi praznovala svoj okrogli jubilej – 90 let. Vse najboljše in še na 
mnoga leta, draga sokrajanka.  M.�Jeler,�foto:�L.�M.

Devet desetletij Pavle Ivančič

KO IMA ŽIVLJENJE ŽUR - predstavitev knjige
• četrtek, 14. februar, ob 18. uri –  

Osrednja knjižnica v Krškem

Avtorica Minka Gantar je svetovalka za zdravo prehra-
no in osebno rast. Po uspešni prvi knjigi Ko imajo hor-
moni žur, nas bo tokrat popeljala skozi drugo knjigo Ko 
ima življenje žur, v kateri se dotika različnih življenj-
skih vprašanj, predvsem pa, kako lahko sami vplivamo, 
da bo naš in svet drugih lepši.

CAMINO FRANCÉS Z MOJCO KLUG – 
potopisno predavanje in pogovor

• četrtek, 21. februar, ob 19. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Mojca Klug, po poklicu specialna pedagoginja, je svetov-
no znano romarsko pot prehodila že štirikrat. Predsta-
vila bo knjigo Camino Francés – moj poskus pobega od 
»brezsmislov« sodobne družbe in spregovorila o svojih 
izkušnjah in spoznanjih.

APALAŠKA POT – 
potopisno predavanje s predstavitvijo knjige

• torek, 26. februar, 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Jakob J. Kenda je dr. literarnih ved, znan predvsem po 
prevodih knjig o Harryju Potterju. Tokrat se bomo z njim 
odpravili na 3.500 kilometrov dolgo Apalaško pot, ki jo 
je Kenda prehodil, dogajanje na poti pa opisal v knjigi.

BRALNI KROŽEK – pogovor o(b) knjigah

• ob ponedeljkih, ob 10. uri - Knjižnica Senovo 

Pridružite se nam na bralnih srečanjih, ki jih vodi pro-
fesorica slovenščine Boža Ojsteršek. Srečanja potekajo 
vsak ponedeljek v časopisni čitalnici knjižnice Senovo. 

SREČEVANJA S KNJIGAMI – bralno srečanje

• ob sredah, ob 10. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Bodite z nami tudi v letu 2019 na bralnih srečanjih s 
knjigami, ki jih vodi profesorica slovenščine Marija Le-
lić. Srečanja potekajo tedensko v dnevni sobi knjižnice.

NAŠIH 20 LET -  
razstava Društva ljubiteljev fotografije Krško

• februar – Osrednja knjižnica v Krškem

Društvo ljubiteljev fotografije Krško se tokrat v prosto-
rih knjižnice predstavlja z izborom fotografij, nastalih 
ob praznovanju njihove 20-letnice. Tudi ostali, ki bi se 
želeli predstaviti v krški knjižnici, vabljeni, da nas za 
dogovor pokličete na tel. 07 490 40 00 (Urška Šoštar). 

AVGUST FABJANČIČ, 
VSESTRANSKI USTVARJALEC – razstava

• februar, marec – Knjižnica Senovo

Razstava o življenju in delu senovskega rojaka Avgusta 
Fabjančiča bo na ogled do konca marca. Tudi ostali, ki bi 
se želeli predstaviti v Knjižnici Senovo, vabljeni, da nas 
za dogovor pokličete na tel. 07 4904 028 (Vilko Planinc). 

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V FREBRUARJU

PIŠECE – 24. januarja je praznovala 90. rojstni dan Rozika Štrucl 
iz Pišec. Dobro razpoložena in vitalna slavljenka je visok življenj-
ski jubilej praznovala v krogu svojih najbližjih. Ob tej priložnos-
ti so gospo Roziko obiskali in ji voščili vse najboljše župan obči-
ne Brežice Ivan Molan, predsednik KS Pišece Peter Skrivalnik, 
predsednica Območnega združenja Rdečega križa Brežice Anto-
nija Zaniuk, predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa 
Pišece Eva Jagrič ter prostovoljki Rdečega križa Danica Kocjan 
in Darinka Hripšek. 
Rozika Štrucl se je rodila 24. 1. 1929 v Zagrebu materi Mariji in 
očetu Jožetu Šušterič kot tretji otrok. Leta 1933 se je družina pre-
selila v Pišece, kjer so se preživljali na manjši kmetiji. Leta 1950 
se je Rozika poročila z Ignacem Štruclom in ustvarila sta si dru-
žino s sedmimi otroki. Ignac je bil zaposlen, Rozika pa je skrbe-
la za družino in gospodinjstvo ter pomagala pri kmečkih opra-
vilih. Leta so minevala in otroci so odrasli, se osamosvojili in si 
ustvarili svoje družine. Leta 2001 je Rozika ovdovela. Slavljen-
ka danes živi skupaj s sinom Petrom in snaho Nado, ki je tudi 
aktivna članica Rdečega križa Pišece. Gospa je dobrega zdravja, 
tako da še vedno rada gospodinji. Razveseli jo vsak obisk, še po-
sebej obiski njenih otrok, 16 vnukov in 18 pravnukov, ki so se 
pridružili praznovanju in slavljenki zaželeli še vrsto zdravih let.  
In recept gospe Rozika Štrucl za vitalnost v zrelih letih? Pravi, da 
ni treba misliti na leta, ker pridejo sama. Povedala je tudi, da je v 
življenju zadovoljna in srečna, ker ima dobre otroke.
� Vir:�Občina�Brežice

90. jubilej Rozike Štrucl iz Pišec

Jubilantka�Rozika�Štrucl�z�županom,�predsednikom�KS�Piše-
ce�in�predstavnicami�KO�RK�Pišece

S Posavskim obzornikom 
na muzikal Briljantina!

Želite enega od letošnjih marčevskih nedeljskih večerov 
preživeti v dobri družbi in uživati ob ogledu še enega v vrsti 
odličnih muzikalov? Za vas smo pripravili nagradno igro, v kateri 
si lahko z odgovorom na pravilno vprašanje in kančkom sreče 
zagotovite vstopnice za ogled muzikala Briljantina, ki bo 24. 
marca gostoval v Krškem.

Nagradno vprašanje se glasi: Kako se piše ameriški igralec, 
ki je igral glavno moško vlogo Dannyja v filmu Briljantina 
(Grease)? Odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov, za 
lažje obveščanje tudi telefonsko številko) nam do petka, 15. 
februarja, pošljite na: Posavski obzornik, s pripisom »za 
nagradno igro«, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško ali na 
e-naslov: nagradna.igra@posavje.info.

Nagrajence bomo o prejeti nagradi obvestili na posredovane 
kontakte. Sodelujte in si pričarajte lep muzikalni večer.

 medijski sponzor

poroke

• Boštjan Vinkler in Lidija 
Novak, oba iz Brezine.

ČESTITAMO!

 

KOSTANJEVICA NA KRKI – Na OŠ Jožeta Gorjupa v Kostanjevici 
na Krki so 24. januarja v okviru projekta Večgeneracijski center 
Posavje gostili priznanega slovenskega zeliščarja Jožeta Majesa, 
ki na zeliščarski kmetiji Plavica v bližini Dolenjskih Toplic sku-
paj s hčerko Vesno in sinom Andrejem že skoraj dve desetletji 
goji več kot 400 zdravilnih rastlin. Podal je veliko koristnih nas-
vetov, kako nabirati in hraniti zdravilne rastline ter kako izdelati 
različne tinkture in čajne mešanice. Glede na letni čas se je osre-
dotočil na to, kako si lahko v tem zimskem obdobju sami poma-
gamo s pomočjo narave. Predavanje je bilo odlično obiskano, kar 
dokazuje, da se vedno več ljudi zanima za zelišča.  T.�Cizl/P.�P.

Predaval je Jože Majes
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobja-
ve, krajšanja, povzemanja ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov 
v skladu z uredniško politiko in pro storskimi možnostmi. Izjema so odgo-
vori in popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posamezniko-
vo pravico ali interes, kot to določa zakon. Prispevki morajo biti opremlje-
ni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v primeru 
institucij, organi zacij, društev ...). Pošiljatelj soglaša, da se njegovi osebni 
podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika. Objavljeni 
prispevki ne odražajo stališč in mnenj uredništva.

prejeli smo

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO�SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne 
le ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi 
življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. 

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 20a, 

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.

Naročnik soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo za potrebe preverjanja 
identifikacije naročnika.

zahvale, spomin

JOŽE CIRNSKI

SPOMIN
Pomlad�bo�prišla�v�tvoj�vinograd�v�Gajc

in�čakala,�da�prideš�ti.
Sedla�bo�na�rožna�tla

in�jokala,�ker�tebe�več�ni.

z Obrežja.

6. februarja je minilo žalostno leto, odkar 
nas je zapustil moj dragi mož in naš zlati taji

Kjer koli smo, si z nami ti, tvoj glas, tvoja dobra volja 
in tvoj nasmeh. Spomini na tebe ostajajo nepozabni.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki z lepo mislijo postojite 
ob njegovem grobu in ga ohranjate v lepem spominu.

Pogrešamo te.

Žena Anica, hčerki Irena in Jožica z družinama

IVAN URBANČ

SPOMIN
Zvezde�na�nebu�

so�duše�naših�najdražjih,�
ki�so�odšle�in�zdaj�sijejo,�

da�nam�sporočijo,�da�so�srečne.�

iz Gržeče vasi. 

6. februarja mineva 10 žalostnih let, 
odkar nas je zapustil naš dragi mož, ati, dedek, brat, stric in svak 

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

Vsi njegovi

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. 

Pred nami je kulturni praznik – 8. februar, obletnica smrti najve-
čjega slovenskega poeta dr. Franceta Prešerna. Ravno on je s svo-
jimi vrhunskimi pesnitvami postavil naš mali slovenski narod ena-
kopravno ob bok drugim evropskim narodom. Skratka, Prešeren 
je bil velik poet ter zaveden in ponosen Slovenec pa tudi dobrosr-
čen kulturnik. 
Zato je prav, da spregovorim o kulturi na splošno, gledano z današ-
njega zornega kota. Kultura ni in nikoli ne bo tržno blago, temveč 
je v celoti ogledalo naše narodne zavesti v času in v prostoru, v ka-
terem živimo. Kultura je torej zgodovinska resničnost, ki se je in se 
še bo skozi generacije ustvarjala s pomočjo zavednih kulturnih en-
tuziastov. To so ljudje čistega, plemenitega in iskrivega duha. Žal 
v sedanjem času spoznavamo ljudi, ki jim je kultura drugorazre-
dna, saj se le-ti bohotijo s pohlepom, zavistjo in celo tekmovalnos-
tjo. Še več, za njih je značilno, da smatrajo, da se s kulturo ukvar-
jajo le bolni, obsedeni, zasvojeni in morda nekolikanj nenavadni 
»čudaški« ljudje. Danes je žal čas grobega materializma – denar-
ja. Zato sedanja družba bolj ceni človeka, ki prodaja, kot tistega, 
ki daje vsem nam duhovna izročila in vceplja v nas duhovne vred-
note, le-te so danes žal v zatonu. Ko govorimo o duhovnih vredno-
tah, asociiram na častne izjeme, ki nas bogatijo s temi vrednota-
mi, zato moram pohvaliti spodbudno poslanstvo naših kulturnih 
ustanov. Te so: Valvasorjeva knjižnica Krško, Mestni muzej Krško, 
Mencingerjeva hiša, Dvorana v parku Krško, Kulturni dom Krško, 
grad Rajhenburg, MC Krško, Večgeneracijski center Krško ter vse 
posavske šole in vsa kulturna društva v Posavju. Pomembno vlogo 
pri prenosu kulturnih dogodkov na nas Posavce odlično opravljajo 
tudi naši novinarji iz uredništva Posavskega obzornika. Vsem naš-
tetim hvala in čestitke!
O statusu kulture v današnjem času bi še dodala, da mnogi izobra-
ženci ugotavljamo, da je pri nas kultura premalo cenjena, tako kot 
tudi izobrazba naših slovenskih vrhunskih strokovnjakov. Zato si 
morajo slednji žal poiskati zaposlitev v tujini. Tako smo priče »odli-
vu možganov« v druge države. Pa še to: šele ko ti naši slovenski 
vrhunski strokovnjaki zasluženo prejemajo priznanja za svoje delo 
v tujini, jih končno naša država prizna ter ceni. Žal pa omenjeni 
mladi strokovnjaki ne dobijo zaposlitve v Sloveniji. Zakaj ne? Ker 
je njihova »štrleča« izobrazba postala moteča. Zdi se, da se naša 
družba usmerja kar k povprečju. Sedaj se pa vprašajmo, ali se ne 
kaže napredek vsake družbe – naroda zlasti v bogatem, vrhunskem 
intelektualnem potencialu? Zato nikakor ni logično in upravičeno 
preprečevati delo tem vrhunskim strokovnjakom in jim tako one-
mogočiti napredovanje in bivanje tu – pri nas. Zato bi bilo prav, da 
državi postavimo ogledalo narodove zavesti, ki bo pokazalo, kak-
šen je v resnici pravi odnos družbe do kulture v današnjem času.
Naj zaključim, ne smemo izgubljati lastne identitete – to je lastne 
kulture! Še več, bodimo ponosni, če bodo naši vnuki vedno radi 
in z velikim ponosom prepevali naše lepe slovenske pesmi. Vsakič 
se zavedajmo svojih slovenskih korenin! Spoštujmo kulturno de-
diščino naših dedov! Imejmo radi svojo domovino, turistično za-
nimivo in po naravnih lepotah izstopajočo ter po znanstvenih in 
športnih dosežkih odmevno v svetu. Ta domovina se imenuje naša 
draga Slovenija, ki blesti kot zeleni smaragd pod Alpami in bo ved-
no v naših srcih.
� Zora�Pevec,�Krško

Kultura v današnjem času

Izkušnja. Še ena med – žal – stoterimi v zadnjih časih. Izkušnja 
z zdravstvom, njegovimi ustanovami in tam zaposlenimi. Izkuš-
nja s tem zdravstvom, politično popljuvanim in s skoraj uničenim 
ugledom.
Moje izkušnje, naše izkušnje, res že skoraj vsakodnevne, pa sploh 
niso takšne, sploh niso slabe! Kajti nas ne zanima, če so opornice 
stale en cent ali 1000 evrov, če je proteza za nadomestno koleno 
od tega ali drugega proizvajalca, ne, nam je pomembno samo to, 
da bo zdravstvena storitev narejena tako, da bomo jutri lahko de-
lovali in delali. Mi natanko vemo, da največ besed okoli zdravstva 
uporabljajo šarlatani, kar se medicine tiče, politični prevratniki, 
ki pač na nekem tnalu sekajo drva, da si grejejo svoje zadnje pla-
ti! Leta in leta!
Bila sem pacientka na enem od oddelkov brežiške bolnišnice. Tok-
rat ne ravno zelo dolgo, toda ravno prav dolgo, da sem šla skozi 
delo vsega zdravstvenega osebja tega oddelka, vseh možnih izmen 
in kombinacij torej. Slišati bo smešno, toda: počutila sem se (sko-
raj) fantastično! Seveda ne po svojem počutju po operaciji, pač pa 
po odnosu vseh: sester (diplomiranih in ne!) in tudi vseh zdravni-
kov! Priznam, da se potrudim za odnos tudi sama, če je potrebno, 

Bolniška soba št. 7 

toda vzdušje skozi ves čas moje hospitalizacije je bilo tako prija-
teljsko, sproščeno, da so vsi moji izvidi izpričevali neverjeten us-
peh in napredek!
Žal se je v zadnji dan vpletla oseba, sestra (blond!), ki je v sobo-
to dopoldne, ko sem odhajala, z vpitjem name in na mojega moža 
skoraj postala radirka za vse dobro tiste dni nazaj. Naredila nisva 
ničesar neskladnega, mož mi je zgolj prinesel obleko po najbližji 
možni poti, obiski in prehodi mimo sob so bili vseskozi prepoveda-
ni, torej skozi požarna vrata. Samo sprejela sem oblačila in oba sva 
zapustila skozi ta ista vrata (nezaklenjena!) prostore bolnišnice. 
Samo štiri korake od moje postelje do "ven" je bila najboljša mo-
žna komunikacijska rešitev tisti hip. In to sva plačala z izjemno 
aroganco sestre srednjih let, ki je sicer nisem videvala na "mojem" 
oddelku! Gospe oprostiva v celoti, ker bi bilo škoda pokvariti si pri-
jeten okus ob vsem ostalem z nekim malo pokvarjenim ocvirkom!

� Erna�Ernestina�Rožman,�Arnovo�selo

Občina Kostanjevica na Krki objavlja namero o 
oddaji poslovnih prostorov v najem: Poslovni 

prostor v Zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki. 
Več na spletni strani občine: 

www.kostanjevica.si

SPOMIN

Vsi njeni

Hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu in jo ohranjate
v lepem spominu.

z Velikega Kamna.
ALOJZIJA SIMONIŠEK

Veš,�da�je�vse�tako,�kot�je�bilo.
V�vsaki�stvari�si,�ki�je�v�hiši.
V�mislih�si,�besedah�naših,

da,�celo�v�sanjah,
le da korak se tvoj

nič�več�ne�sliši.

6. februarja je minilo eno leto, odkar nas je zapustila

po sledeh naše dediščine

Ostriči ga je moral dvakrat
BIZELJSKO – V zadnji rubriki smo pisali o zibelki Anastazija 
Grüna, tokrat pa predstavljamo enega izmed več kot 2000 
predmetov, ki se nahajajo v stalni etnografski zbirki Ma-
rije Sušnik v stari Filovi domačiji na Bizeljskem. Slednja je 
na podstrešju domače hiše našla lep spomin svojega očeta.

Med zbranimi 
predmeti iz vsak-
danjega življenja 
različnih zgodo-
vinskih obdobij v 
zadnjih stotih letih 
se nam je namreč 
zdel zelo zanimiv 
moški komplet za 
osebno higieno, 
ki ga je imel v las-
ti oče Sušnikove, 
ki je bil rojen leta 
1902. Ko je prišel 
nekje pri svojih dvajsetih iz vojske, si je pripomočke za osebno 
higieno, predvsem za britje, spravil v posebno škatlo, ki jo je 
nato imel celo življenje pri sebi, tudi med izgnanstvom v Nem-
čiji. V škatli so bile med drugim stare britve, milo s posodico 
zanj, ročno izdelan brusilec za britve, obdan z usnjem, čopič 
iz svinjskih ščetin in mašinica za striženje. Po pripovedovanju 
Sušnikove se je njen oče celo življenje bril s temi britvami, saj 
ni želel uporabljati brivskega aparata. Čeprav so mu jih kupo-
vali, je brivske aparate raje razdelil drugim, kot da bi ga sam 
uporabljal. Kot nam je zaupala Sušnikova, obstaja tudi zanimi-
va in smešna anekdota. Oče je namreč tudi strigel lase sosedom 
in otrokom, pri čemer je enkrat strigel tudi fantka, ki ga je bilo 
strah iti k frizerju, tako da so ga morali starši cel čas držati na 
stolu. Potem ko mu je že ostrigel polovico las, mu je uspelo po-
begniti s stola in zbežati iz hiše, tako da je še ves teden hodil z 
na pol ostriženo frizuro. No, k sreči se je potem opogumil, da 
mu je lahko ostrigel še drugo polovico in je bil končno do kon-
ca ostrižen. Sušnikova pravi, da je škatlo z vsemi pripomočki 
po očetovi smrti našla na podstrešju domače hiše, zanjo to po-
meni lep spomin in je vesela, da je tak predmet, ki je nekomu 
toliko pomenil, ostal pri hiši.  R. R.

Komplet�za�osebno�higieno,�predvsem�
britje,� ki� ga� je� uporabljal� oče� Marije�
Sušnik

PODSREDA – Na upravi Kozjanskega parka je 24. januarja pote-
kalo zanimivo predavanje Tomaža Berceta, biologa iz Zavoda za 
gozdove Slovenije. Predavatelj je predstavil tri velike zveri, ki ži-
vijo v Sloveniji – volka, medveda in risa. Obiskovalci predavanja 
so izvedeli marsikaj zanimivega – o tem, kako ravnati, ko se sre-
čamo z veliko zverjo, kakšne nepotrebne napake delamo ljudje 
in s tem privabljamo zveri v bližino naših domov. Hkrati nam je 
predstavil, kakšne spremembe v okolju bi povzročilo njihovo po-
polno izginotje. Predavanje je bilo namenjeno tudi kratkemu uvo-
du v poznavanje šakalov, ki so se v zadnjih letih v Sloveniji hitro 
razširile. Po predavanju je sledil terenski del, kjer so ugotavljali 
prisotnost šakalov z akustično metodo.  Vir:�Kozjanski�park

Velike zveri in šakal v Sloveniji 



Posavski obzornik - leto XXIII, številka 3, četrtek, 7. 2. 2019 29OBVESTILA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

se iskreno zahvaljujemo sosedom, prijateljem in znancem za pisna 
in ustna sožalja, za podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč in 
svete maše. Hvala patronažni sestri Marini za dolgoletno oskrbo 
in nekdanjim sodelavkam ZD Brežice. Hvala pevcem za zapete 
žalostinke, trobentaču, gospodu župniku in pogrebni službi Žičkar za 
lepo opravljen obred. Hvala sošolcem in vsem, ki vas nismo posebej 
imenovali in ste nam na kakršen koli način pomagali ter našo mamo 
pospremili na njeni zadnji poti. Še enkrat iskrena hvala!

Ob boleči izgubi naše mame, babice, 
prababice in dobre sosede

NEŽE GREGL

ZAHVALA

Vsi žalujoči

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja ter podarjene sveče. Posebna zahvala 
gre članom Združenja borcev za vrednote NOB Brežice in Krajevne 
organizacije Dobova, govorniku Stanetu Preskarju, recitatorki 
Bredi Videnič Kuplenik ter harmonikarju Jožetu Žagarju, pevcem 
in trobentaču. Zahvala gre tudi praporščakom ZB, društvu izgnancev 
ter upokojencev Dobova in pogrebni službi Žičkar. Hvala vsem, ki vas 
nismo posebej imenovali, in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Ob boleči izgubi našega dragega sorodnika, 
soseda, tovariša in soborca

VINCENCA BLAŽINČA – 
CENETA

s Selske ceste 37 v Dobovi,
borca Kozjanskega odreda in upokojenega železničarja,

ZAHVALA

Za vso zdravstveno in negovalno oskrbo se zahvaljujemo internemu 
oddelku Splošne bolnišnice Brežice, Onkološkemu inštitutu UKC 
Ljubljana, posebej dr. Kokalju in njegovi strokovni ekipi, ter dr. 
Felbabiču z ORL oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto.
Posebno zahvalo smo dolžni g. župniku Mitji Markoviču za obisk 
v bolnišnici, za izjemno čustveno opravljen pogrebni obred in za 
darovano mašo zadušnico v naši cerkvi Marije vnebovzete v Dolenji 
vasi. Zahvaljujemo se pevcem za zapete pesmi slovesa in za odigrano 
Tišino, hvala pa tudi pogrebni službi podjetja Kostak.
Hvaležni smo vsem, ki ste se prišli poslovit od našega Ikota, darovali 
za svete maše, sveče in cvetje.
Vsem in vsakomur še enkrat najlepša hvala.

Vsi njegovi

V nedeljo, 13. 1. 2019, je dotrpel naš dragi 

IKO VILI ARNŠEK 
iz Dolenje vasi pri Krškem. 

ZAHVALA

Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu, 
ki ji prižigate sveče in postojite ob njenem grobu.

Žalujoči: vsi njeni, ki jo pogrešamo

Ob boleči izgubi naše drage 

MARIJE – MARICE SIRK
iz Krškega (12. 9. 1924–11. 1. 2019)

DAVORJA SEKIĆA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga imamo radi, še posebej sin Žan

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, še posebej za denarno 
pomoč. Hvala za vse stiske rok in tolažilne besede, ki ste nam jih 
izrekli v najtežjih trenutkih ter se udeležili njegovega zadnjega 
slovesa.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat hvala.

s Podulc pri Raki

Ob boleči in tragični izgubi našega sina, atija, 
brata, strica, nečaka in dobrega prijateljaJOŽETA HICTALERJA

SPOMIN

Mama Pepca in sestri

na 

iz Koprivnice, rojenega 2. 4. 1966
31. 1. 2017–31. 1. 2019

Kot bi umolknila vsa lepota, kot bi odrevenele zvezde na svoji 
večni poti, kot bi misli prenehale skakljati z ene na drugo 

možgansko polovico, kot bi skrivni kot v srcu zaloputnil vrata

31. 1. 2017 deset minut pred sedemnajsto uro ... 
bil si tukaj in svetlobna leta stran ... 

zaman pogled objame postajališče pri Metalni, 
zaman prečeše parkirišče pri gostilni na Velikem Kamnu, 

zaman preleti prostor pred domačo hišo - ni te in ni megana ...

Samo vrtnica na grobu v spomin ...
Še boliš – skrivno in očitno – še vedno 

pogrešamo

SPOMIN

s Ponikev.

TANJE AJSTER

Ne�jokajte�na�mojem�grobu,
ni�me�tam,�ne�spim.

Sem�v�pomladni�sapi�vetra,
v�zimskem�snegu�se�iskrim,

sem�sončni�žarek�v�žitnem�polju
in�dežna�kaplja�na�jesen.

Sem�zjutraj�ptica�v�mirnem�letu,
zvečer�kot�zvezda�zažarim.

Prosim,�ne�jokajte�na�mojem�grobu,
nisem�tam,�ne�spim.

Ob prvi obletnici prezgodnje smrti naše drage

Hvala vsem, ki ji prižigate svečke in z lepo mislijo
postojite ob njenem grobu.

Tvoji najdražji, ki te nosimo v srcu

JOŽICE COLARIČ

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame,
babice, sestre, tete in botre

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani, hvala za 
izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje ter svete maše.
Za lepe izrečene besede sožalja se zahvaljujemo tudi Policijski 
postaji Krško in predstavnikom 152. letalske eskadrilje iz vojašnice 
Jerneja Molana Cerklje ob Krki.
Zahvaljujemo se gospodu župniku za lepo opravljen obred in 
pogrebni službi Blatnik.
Marjetki in Bogu Jurečič se zahvaljujemo za lepe besede v imenu 
društva Triglav Sindelfingen.
Zahvala gre tudi ginekološkemu oddelku SB Novo mesto za skrb 
in nego, še posebej pa se želimo zahvaliti dr. Koželjevi, ki se je zelo 
zavzela za njeno zdravljenje.

Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala, tudi tistim, ki vas nismo posebej 
omenili in ste jo pospremili na zadnji poti k večnemu počitku.

IVAN – IVO UMEK

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, prijateljem 
in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, darovane sveče, svete 
maše in darovano denarno pomoč.
Zahvaljujemo se osebju Zdravstvenega doma Senovo za skrbno 
zdravljenje, še posebej hvala dr. Zorko Kurinčičevi in dr. Brilej 
Kokotčevi. Hvala Splošni bolnišnici Brežice in Novo mesto, urgenci 
Zdravstvenega doma Krško in Okulistiki Meh Sevnica. Zahvaljujemo 
se Ekonomski šoli Novo mesto, pogrebni službi Kostak, gostilni 
Senica, govornici Ireni Gmajnar za izbrane besede nagovora in 
pevcem za zapete žalostinke ter zaigrano Tišino. Hvala patru Marku 
Senici za lepo opravljen obred.
Iskrena hvala tudi vsem prisotnim, ki vas v zahvali nismo posebej 
imenovali, pa ste nam stali ob strani ter našega Iva v velikem številu 
pospremili k večnemu počitku.

Šel�bom�tja�med�tihe�hraste,
�med�zelene�trave,�med�breze�sanjave,

�da�si�olajšam�srce.
Ljudje,�boli�me.

�Še�je�čas,�izrujmo�iz�žita�zli�klas.
(Ivan�–�Ivo�Umek)

V 66. letu starosti nas je zapustil dragi
 mož, oče, dedek, brat in stric

 iz Dobrove 30 pri Senovem.

ANTON MOLAN
Nepričakovano je umrl naš sodelavec

iz Dolenje vasi pri Artičah.

Kolektiv podjetja Molan d.o.o.

Za ves prispevek našemu kolektivu mu izrekamo
globoko spoštovanje.

STANISLAVA MIKOLAVČIČA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, še posebej hvala vsem, 
ki ste nam kakor koli pomagali ob težkih trenutkih slovesa in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. 

iz Krškega

Ob boleči izgubi našega dragega
očeta, dedka in pradedka

MARIJA ŠKOPORC

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni

Srce�je�omagalo,
tvoj�dih�je�zastal,

a nate spomin
bo�večno�ostal.�

rojena Trpinc, z Malkovca 14, Tržišče. 

V 84. letu starosti se je za vedno poslovila 
naša draga mama

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, 
podarili cvetje in sveče, darovali za svete maše ter jo v tako velikem 
številu pospremili na njeni zadnji poti.

Hvala gospodu župniku za lep obred, gospe Mileni za lepe besede, 
pevcem in Janu za zaigrano Tišino.
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Najamem travne površine za 
košnjo krme v okolici Krškega, 
Sevnice, Rake, Studenca. 
Tel.: 031 410 418 

AVTOMOBILIZEM

Prodam Renault Megane 1.9 
DCI, dizel, 177.000 prevože-
nih km z vso možno opremo, 
letnik 2004, registriran do ja-
nuarja 2020, in Moped Tomos 
Flexer, 49 cm3, letnik 1998. 
Tel.: 040 775 985

Prodam Opel Corso 1.2 16V, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 480 509

Kupim motor Tomos Pony 
Express ali kaj podobnega. 
Tel.: 040 309 402

KMETIJSTVO

Kupim sadilec krompirja in 
pajka SIP. Tel.: 030 998 658

Prodam molzni stroj Westfa-
lia (prevozen, na vrč), deluje 
brezhibno, cena ugodna. 
Tel.: 040 309 402

Prodam traktor Pasquali, 32 
KM, nelomljiv, seno in otavo v 
kockah. Tel.: 040 295 510

Prodam sadilec krompirja, 
luščilec koruze in kolje za vi-
nograd. Tel.: 030 694 956

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

23 
let

d. o. o.

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

Tel.: 07/ 49 61 200
Fax: 07/49 61 747
GSM: 031 / 304 374

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata
- prodaja, montaža, servis

TELSAT d.o.o.

www.telsat.si  041/625-406 telsat.si@gmail.com

CPB 13, Brestanica
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
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Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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Če prihajate na okulistični pregled v našo okulistično ordinacijo prvič, vas bo doktor povprašal za kakšen namen potrebujete očala. Namen očal 
je izrednega pomena, saj se ostrina vida na različnih razdaljah določa z različno dioptrijsko vrednostjo posebej. To se pravi, da dioptrija za branje 
(knjiga je oddaljena od očesa 40 – 50cm) ni ista kot dioptrija za računalnik (računalnik je na mizi oddaljen od 80cm – 1m). Drugi nameni so še 
dioptrija za daljavo ter točno določena dioptrija za vsakega uporabnika posebej (npr. pogled na stroj, ki je lahko oddaljen 1,5m). Če pa že upora-
bljate očala, jih prinesite s seboj, da tudi njih izmerimo in preverimo razliko v dioptriji med starimi in novimi. Očala izmerimo z „lensmetrom“, kjer 
odčitamo vašo dioptrijo in pupilarno distanco oz. razdaljo med vašima zenicama. Ta je pomembna pri centriranju stekel, da je optični center na 
steklu tam, kjer imate zenico. Na pregledu za očala specialist preveri ostrino vida. To stori najprej z objektivnim ugotavljanjem refrakcijske vredno-
sti (dioptrija, cilinder) s pomočjo kerato-refraktometra. Te meritve pa ne zadoščajo za ugotovitev najustreznejše dioptrije, zato specialist uporabi 
še subjektivno metodo s preizkušanjem leč z različnimi vrednostmi, s katero ugotovi natančno dioptrijsko vrednost. Smo mlad in ustvarjalen tim 
strokovnjakov, ki svoje delo opravlja s srcem in čvrsto stopa po poti znanja preteklih generacij ter z drznim pogledom daleč v prihodnost sledi 
sodobnim trendom. S pomočjo najsodobnejše tehnologije ter veliko znanja in izkušenj našim strankam nudimo visokokakovostne storitve na 
področju okulističnih storitev kot tudi pri izbiri korekcijskih, sončnih in športnih očal. Našo ponudbo neprestano dopolnjujemo saj želimo slediti 
tako modnim trendom kot tudi tehnološkim novostim. Naš moto so zadovoljni kupci, ki z veseljem nosijo očala in se z njimi dobro počutijo. 
Strokovno usposobljen tim Optike Glasmaher se nenehno izobražuje, da zagotovimo kar najustreznejše svetovanje pri izbiri okvirov in stekel, pri 
delu pa uporabljamo le najsodobnejšo tehnologijo. Z našim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami zagotavljamo celostno storitev, od 
okulističnega pregleda do popravil očal. Poleg osnovnih storitev in izdelkov pa lahko pri nas izbirate tudi med dodatno ponudbo pripomočkov, ki 
vam lajšajo čiščenje, nošenje in shranjevanje očal in leč. Tu smo, da vam pomagamo videti bolje! Kreativnost, pogum in vizionarska vztrajnost nas 
je skupaj z nenehnim izpopolnjevanjem na področju novih znanj popeljala od skromnih začetkov leta 2000, ko je odprla vrata prva Ljudska optika 
Glasmaher v manjšem poslovnem prostoru v središču Brežic, do današnjega uspešnega poslovnega koncepta Optike Glasmaher, ki je leta 2008 
razširila svoje delovanje s poslovalnico v Novem mestu, leta 2012 pa svoje poslovne prostore v Brežicah preselila v svojo lastno poslovno stavbo. 
Če prihajate na okulistični pregled v našo okulistično ordinacijo prvič, vas bo doktor povprašal za kakšen namen potrebujete očala. Namen očal 
je izrednega pomena, saj se ostrina vida na različnih razdaljah določa z različno dioptrijsko vrednostjo posebej. To se pravi, da dioptrija za branje 
(knjiga je oddaljena od očesa 40 – 50cm) ni ista kot dioptrija za računalnik (računalnik je na mizi oddaljen od 80cm – 1m). Drugi nameni so še 
dioptrija za daljavo ter točno določena dioptrija za vsakega uporabnika posebej (npr. pogled na stroj, ki je lahko oddaljen 1,5m). Če pa že upora-
bljate očala, jih prinesite s seboj, da tudi njih izmerimo in preverimo razliko v dioptriji med starimi in novimi. Očala izmerimo z „lensmetrom“, kjer 
odčitamo vašo dioptrijo in pupilarno distanco oz. razdaljo med vašima zenicama. Ta je pomembna pri centriranju stekel, da je optični center na 

KOREKCIJSKI OKVIRJI* DO -50%V JANUARJU
*Akcija velja od 1.1. do 31.1.2019, oziroma do razprodaje zalog.  Slika je simobolična. Popusti različnih akcij se med seboj ne seštevajo.

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

virtualna pisarna, računovodstvo
delovna dovoljenja, ostale storitve...

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

za več informacij pokličite: 070 77 77 65
ali pošljite povpraševanje: info@agencijaspin.si

• Ekološki  topaz
 1,30 €/kg
• druge sorte 0,70 €/kg

Blaž Radej, Dovško 28, Senovo

DOSTAVA NA DOM 
040 707 028

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Tinetu Močniku, Šmartno 14, 4207 
Cerklje na Gorenjskem. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-
ko soboto ob 20. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (3.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Zimski večer
 2. (1.) Ans. VIKEND & ROBERT GOTER - Sončni žarek
 3.  (4.) Ans. BORŠT - Kot reka svobode
 4. (2.) Ans. NOVI SPOMINI - Srcu verjemi
 5. (7.) Ans. IGOR IN ZLATI ZVOKI - Muzika
 6. (10.) Ans. LUN'CA - Če bi le enkrat me objel
 7. (5.) MONIKA & GREGOR AVSENIK Z 
   ANS. SAŠA AVSENIKA - Nesi me, nesi
 8. (6.) IVO MOJZER - Zaigral bom na harmoniko
 9. (8.) Ans. NAVIHANI MUZIKANTI - To si ti
 10. (-.) Ans. VESELI DOLENJCI - Sedemkrat

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Petra Finka - Fant iz naše vasi

Kupon št. 453
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, 9. 2. 2019, ob 20. uri

Prodam izkopalnik krompirja 
Hmezad z natresalom in sejal-
nico Olt, dvoredno, ohranjeno. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 284 604 

Prodam traktorski cepilec drv 
ter bukova in mešana drva. 
Tel.: 031 594 663

Prodam trosilec gnoja in sadi-
lec krompirja. 
Tel.: 040 482 906

Prodam 200-litrsko škropilni-
co Agromehanika, staro 4 leta. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 435 135

Prodam traktorski luščilec ko-
ruze, možen priključek na ele-
ktromotor. Tel.: 040 704 525

Prodam tretji kal po 0,17 €/kg 
in suhe kocke sena. 
Tel.: 040 577 552

Prodam 10 bal prve košnje 
(35 €/balo) in črpalko za cis-
terno (2.200 l, cena 150 €). 
Tel.: 031 784 860

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

pri Krškem 62c), 500 trt, 20 
arov. Tel.: 041 424 423

Prodam vinograd v Drenovcu 
pri Senušah z brunarico, 400 
trt. Tel.: 031 263 338

Na lepi lokaciji v Zavodah nad 
Kostanjevico (1.268 m2) pro-
dam vinograd z zidanico. Cena 
25.000 €. Tel.: 031 883 368

Prodam vinograd s podzemno 
kletjo, opremljeno za kletarje-
nje, v okolici Senovega, in ka-
merunsko ovco z mladičem. 
Tel.: 031 717 624

Prodamo zidanico z vinogra-
dom (600 trt) na Grmadi – Sre-
mič z lepim razgledom. Cena 
po dogovoru. 
Tel.: 07 49 72 003

Oddam vinograd s 470 trtami, 
na lepi legi v okolici Pišec. Do-
voz z javne ceste. 
Tel.: 051 227 631

Prodam, oddam oziroma po-
darim garažo, 35 m2, lokacija: 
Krško, Kremen 38. 
Tel.: 041 234 874, Vito

V najem oddam nasad hrušk 
(cca. 300 dreves) v neposredni 
bližini Krškega. 
Tel.: 040 807 678

NEPREMIČNINE

Prodam domačijo na Gazicah. 
Hiša ima CK, je takoj vseljiva, 
potrebna manjšega popravila. 
EI v izdelavi. Tel.: 040 261 848

Nad Sevnico na sončni legi 
prodam starejšo manjšo lese-
no hišo, potrebno adaptacije, 
z zemljiščem (1 ha ali manj). 
Tel.: 031 220 109

Prodamo dvosobno stano-
vanje v Brežicah. Stanovanje 
zajema kuhinjo z jedilnico in 
dnevnim prostorom, kopalni-
co, dve sobi in klet. Pokličite za 
ceno. Tel.: 070 77 77 65, Agen-
cija Spin d.o.o., CPB 11, Brežice

Ugodno prodam vinograd z zi-
danico na Čelah (Dolenja vas 

040 287 597 Robert 
www.nnrn.si

SENOVO – POSLOVNI PROSTOR
Cena: 120.000 €

Leto izgradnje: 1715
Leto prenove: 2018

Velikost: 954 m²
Parcela: 1.000 m²
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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!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: 
Bojana Kunej Rožman

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, 
Bojana Kunej Rožman
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.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vse osebne podatke, s katerimi razpola-
gamo na uredništvu (mali oglasi, zahva-
le, spomini, ankete, nagradne igre, pis-
ma bralcev, naročniki, moja poroka idr.), 
skrbno varujemo v skladu z zakonodajo 
in uporabljamo le za namene, za katere 
so bili podani.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (4/2019) bo izšla v 
četrtek, 21. februarja 2019.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 14. februar 2019.

S podpisom jamčim za verodostojnost podatkov in soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo 
izključno za preverjanje identifikacije naročnika. Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje 
naročnika in niso za objavo.

Prodam suha bukova razcep-
ljena in razžagana drva, dol-
žine 33 cm, 25 cm ali 40 cm, 
skladiščena pod streho. Cena 
70 €/m3. Možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri 

Prodam zračno suhe smreko-
ve in borove plohe, dolge 4 m, 
debele 5 cm, cena 180 €, lahko 
tudi razžagamo na "remelne". 
Možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri 

Prodam temeljito suha meša-
na hrastova in kostanjeva drva, 
skladiščena pod streho. Cena 
65 €/m3. Možna dostava. 
Tel.: 041 637 146, po 20. uri

Prodam suhe hrastove deske, 
debelina 3 cm, cena 400 €/
m3, Dolenjska. Možna dosta-
va. Tel.: 041 637 146, po 20. uri

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam vino cviček po 1 €/l, 
modro frankinjo in mešano 
belo (kerner chardonnay) po 
1,30 €/l. Tel.: 041 809 209

Prodam rdeče vino cviček, 
modro frankinjo in laški riz-
ling. Okolica Senovega. 
Tel.: 031 564 785

Prodam vino cviček, franki-
njo, kraljevino ter dva prašiča, 
težka 70-80 kg. 
Tel.: 051 870 909 

Prodam vino muškat (suhi in 
polsladki), belo mešano, fran-
kinjo, črnino. Cena od 0,80 €/l 
dalje. Tel.: 031 306 559, po 17. 
uri 

Prodam filter za vino Kovinox, 
cisterno (600 l) in avto Suzuki 
Grand Vitara 4 x 4. 
Tel.: 041 913 346

Prodam suhe gobe po 50 €/kg 
in svežo svinjsko mast po ugo-
dni ceni. Tel.: 031 000 552

Prodam odličen domač ja-
bolčnik iz jabolk bobovec in 
mošanček, letnik 2018. Okoli-
ca Senovega. Tel.: 051 226 231 

ŽIVALI

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

Prodam 2 bikca RJ/LIM-LS, 
stara 6-4 mesece, prašiče, tež-
ke 100-200 kg, in odojke, težke 
30-40 kg. Možen zakol. 
Tel.: 051 872 179 

Kupimo debele krave ter teli-
ce za zakol in suhe za dopita-
nje. Plačilo takoj + davek. Tadej 
Drofenik, s.p., Nezbiše 13, Pri-
stava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam dva siva bikca, čebe-
lje družine in el. točilo za med. 
Tel.: 041 784 230

Prodam teličko limuzin za na-
daljnjo rejo, možna dostava. 
Tel.: 041 525 628

Prodam prašiča (170 kg), ce-
lega ali samo polovico, možen 
zakol. Okolica Krškega. 
Tel.: 031 585 900

Krškopoljca, 40 kg – 70 kg, 
prodam. Tel.: 051 634 338

Prodam odojke, težke od 24 
do 30 kg. Dobova. 
Tel.: 040 714 408

Prodam svinjo, težko cca. 280 
kg, možen tudi zakol, Kapele – 
Rakovec. Tel.: 031 609 112

Prodam pujske, težke 25 - 30 
kg, za zakol ali nadaljnjo rejo, 
in dva prašiča, težka cca. 50 kg. 
Okolica Sevnice. 
Tel.: 041 390 068 

Prodam odojke linije 12, tež-
ke 25-35 kg. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136

Prodam prašiče, težke 120 kg, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041725 752

Prodam prašiče pitance. 
Tel.: 031 529 306

Prodam prašiče, težke 100-
120 kg. Možen zakol. 
Tel.: 031 698 469

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg, hranjen z domačo ku-
hano hrano, možen zakol. 
Tel.: 031 210 719

Prodam bele mesnate odojke, 
težke od 25 do 30 kg. 
Tel.: 041 778 087

Prodam prašiče, težke od 120 
do 140 kg, hranjene z domačo 
hrano (okolica Dobove). 
Tel.: 041 243 497

Prodam svinjo, težko cca. 300 
kg, jedilni krompir in fižol če-
šnjevec. Tel.: 031 897 928

Prodam prašiče, težke okrog 
60 kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Prodam prašiče za zakol, do-
mača reja. Tel.: 041 576 801

Prodam leto dni stare ovne je-
zersko-solčavske pasme. 
Tel.: 031 677 807

Prodam jagenjčke. 
Tel.: 051 835 088

Prodam zajce za zakol ali na-
daljnjo rejo, breje zajklje, belo 
in rdeče vino, kupim pa čistilec 
za piščance. Tel.: 031 304 172

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Star mizarski ponk, fotelje, 
kredenco, omaro, manjši vo-
ziček, skrinjo in ostale stare 
predmete kupim. 
Tel.: 031 878 351 

Prodam spalnico – komplet 
z jogijem, možna menjava za 
ječmen, oves ali drugo (oko-
lica Brežic). Tel.: 041 560 136

RAZNO
Prodam železne cevi (6 m, fi 
20, 25, 35), lesena balkonska 
vrata in polkna (več dimenzij), 
podstrešne stopnice in pecljal-
nik. Vse novo in izpod cene. 
Tel.: 031 503 730

Prodam Chopper, 125 ccm, de-
lujoč šivalni stroj Singer, pec-
ljalnik, starinsko mizo, vino, 
žganje ter kratko žagana me-
šana drva. Okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574 

STIKI
47-letni fant iz okolice Brežic, 
samski, zaposlen, višje postave 
in mirne narave, želi spoznati 
resno dekle. Tel.: 040 568 761

Starejši ljudje, zrelih let, nu-
dijo se vam številna zanimi-
va spoznavanja po celi državi. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si 

Ženitne ponudbe iz vse drža-
ve za resne ljudi. Primanjkuje 
žensk, deklet. Mnogim uspe. 
Tel.: 031 836 378, 
http://www.zau.si

Iščem žensko za skupno življe-
nje, staro od 50 do 55 let. Tel.: 
07 49 22 511, v večernih urah

Fant, star 45 let, bi rad spoz-
nal prijateljico. 
Tel.: 040 566 272

Sem Bojan Hribar, star sem 47 
let. Iščem žensko, staro od 45 
do 50 let, za resno zvezo. Sem 
vitke postave in vesele narave. 
Tel.: 065 601 082

Osamljen 65-letnik iščem 
skromno žensko za skupno 
življenje na mojem domu, da 
si deliva trenutke v jeseni živ-
ljenja. Tel.: 051 397 806

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

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča cenjene stranke, da bo

prodaja belih kilogramskih piščancev, rjavih 
ter grahas�h jarkic 6. marca pri Mirt Alojzu 
na Gmajni 28, Raka, in 8. marca na Kajuhovi 

3, Senovo. Cca. 11.–15.marca bele letne 
težke kokoši in petelini, vsak četrtek 

enodnevni beli piščanci.
Naročila sprejemamo na 

tel. št.: 07 49 73 190 ter 031 676 724

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar
Spoštovani, 

obveščamo vas, da bo 
prodaja belih kilogramskih 

piščancev v soboto, 
2. marca (od 8. ure dalje).
Mlade rjave in grahaste 
jarkice pred nesnostjo 
pa si lahko priskrbite 

vsak delavnik ob 16. uri.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
ter mlade rjave, grahaste 

in črne jarkice bodo v 
prodaji v petek, 1. marca.
Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

SEVNICA – V grajskem vinog-
radu pod sevniškim gradom 
je potekalo prvo nedeljo po 
godovanju sv. Vincenca prvo 
letošnje, a zelo pomembno 
vinogradniško opravilo – rez 
vinske trte modre frankinje. 
Dogodka se je udeležilo oko-
li 150 grajskih botrov.

Za prijetno dobrodošlico so 
poskrbeli članice in člani 
društva Sevniški graščaki ter 
Loški zeliščarji z žganimi pi-
jačami, v katerih so bili dodat-
ki različnih zelišč s pobočij Li-
sce, Lovrenca in okolice Loke 
pri Zidanem Mostu. Marsiko-
ga so ogreli tudi topli napitki 
in prigrizki. Pri grajski vili nad 
grajskim vinogradom sta zbra-
ne uvodoma nagovorila župan 
občine Sevnica Srečko Ocvirk 
in direktorica KŠTM Mojca 
Pernovšek. V kulturnem pro-
gramu, ki ga je povezoval Ciril 

Dolinšek, je nastopila pevka 
Mira Kolander ob spremljavi 
Mirka Slemenška na harmo-
niki. Z zbranimi je delil zani-
mive zgodbe Sinjo Jezernik v 
vlogi Blaža Jurka (najbolj zna-
nega učitelja na Razborju pod 
Lisco). Član DV Sevnica – Bo-
štanj Aleš Germovšek je izve-
del praktičen prikaz rezi vin-
ske trte modre frankinje, tako 
da so se tudi manj vešči botri 

podučili, kako se reže trta in 
to znanje uporabili pri rezat-
vi svojih trt. S pomočjo članov 
Društva vinogradnikov Sev-
nica – Boštanj so grajski botri 
skrbno porezali svoje trte in 
pospravili tudi rezino. Po dob-
ro opravljenem delu je sledilo 
le še povabilo na okusno toplo 
vinogradniško malico na to-
plem v gradu. 
 S.�R.,�foto:�R.�Petančič

Grajska rez vinske trte

V�grajskem�vinogradu�so�opravili�rez�vinske�trte.
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mor so me tudi enkrat vabili, 
nisem letel. To se mi je vseeno 
zdelo malo preveč tvegano,« 
pove z nasmehom. 

ŠTIRIKRAT OKOLI ZEMLJE

26-krat je jurišal na Vršič, 27 
let kolesaril okoli Pohorja, na 
maratonu Franja pa je eden 
izmed trinajsterice, ki so bili 
na vseh 37 prireditev doslej, 
vztrajal pa bo vsaj še do šte-
vilke 40. Leta 2011 je bil po-
budnik in organizator sreča-
nja takrat 16 udeležencev vseh 
dotedanjih »Franj«. Skupno je 
sicer prevozil več kot 200 ko-
lesarskih maratonov in tekem 
v Italiji, ki mu je še posebej pri-

rasla k srcu in kjer ima veliko 
prijateljev, več kot 80 v Avstriji 
in Nemčiji, vozil je tudi v Fran-
ciji, Španiji, Madžarski in Hr-
vaški ter v zadnjih letih, tria-
tlonsko obarvanih letih, še v 
Črni gori in na Poljskem. »Za 
boljšo predstavo: kot kolesar 
sem v 37 letih prevozil več kot 
160 tisoč kilometrov, torej bi 
z njimi lahko štirikrat prevozil 
obseg Zemlje,« ponazori. 

Vseh tekem se seveda ne da 
našteti, lahko povzamemo le, 
da se jih je udeležil povpreč-
no po 40 na leto. Če že mora 
kakšen dosežek izpostaviti, 
naj bosta dva. Prvič: leta 1997 
je z gorskim kolesom osvojil 

najvišje ležeči cestni prelaz v 
Evropi Pico del Veleta (3398 
m. n. v.) v pogorju Sierra Ne-
vada v Španiji, do katerega je 
prevozil več kot 40 km vzpona. 
»V zasneženem višavju sva se s 
kolegom izgubila, zato sem za-
jodlal in iz nevidnega zasneže-
nega bivaka se je prikazal gor-
ski vodnik in nama pokazal 
pot,« doda kot zanimivost. In 
drugič: leta 2007 se je po us-
pešno opravljenih kvalifikaci-
jah udeležil najstarejšega ko-
lesarskega ultramaratona na 

svetu Pariz–Brest–Pariz, dol-
gem kar 1225 km, ki velja za 
predhodnika Tour de Francea. 
»Bil sem eden izmed prvih 
sedmih Slovencev, ki so se ude-
ležili tega ultramaratona in ga 

kljub temu da nas je tri dni ne-
prestano močil dež, tudi vsi us-
pešno končali, čeprav je skoraj 
1500 od več kot 5000 kolesar-
jev odstopilo,« pove o tej izje-
mni izkušnji.

VEDNO NA POLNO

Da je lahko pokril stroške za 
treninge in tekmovanja in da 
pri tem ni trpel družinski pro-
račun, je v službi delal veli-
ko nadur, za vsa tekmovanja 
pa se je, kot poudarja, pripra-

vil po najboljših močeh in tre-
niral tudi ob nemogočih urah, 
na tekmah pa vedno dal vse od 
sebe: »Vedno sem si rekel: za-
kaj bi treniral, potem pa tam 
zabušaval? Za pivo bo že čas 

po tekmi.« Ko potegne črto, 
pravi, da mu je šport, ko je bil 
tako fizično kot psihično pov-
sem na tleh, »dal moč, da sem 
se obdržal pri življenju, sicer 
bi lahko zapustil ženo in dva 
mala otroka«. Na številna do-
živetja in uspehe ga bodo spo-
minjale številne medalje, ki v 
steklenih vitrinah krasijo sta-
novanje, v katerem sta zdaj 
ostala sama z ženo, pokali in 
plakete. Njegova priznanja so 
našla mesto tudi v prvi izdaji 
Slovenske knjige rekordov, iz-
dani leta 2008 – takrat je imel 
650 medalj. Seveda pa mu po-
leg »pločevine« ostajajo tudi 
številni lepi spomini in prija-
teljstva, ki jih je s svojo komu-
nikativnostjo in energijo skle-
nil nemalo.

Kot da mu športni izzivi niso 
dovolj, se je v zadnjih šestih 
letih posvetil še umetniške-
mu ustvarjanju ter kot član 
Društva likovnikov Krško 
OKO pripravil eno samostojno 
kiparsko razstavo ter sodelo-
val na številnih skupinskih ki-
parskih in likovnih razstavah, 
dvakrat se je uvrstil tudi na 
državno razstavo. A o tej plati 
njegovega življenja morda kaj 
več kdaj drugič …

� Peter�Pavlovič

Roman Blatnik se je s špor-
tom pričel ukvarjati dokaj po-
zno, saj je imel v mladih letih 
hude zdravstvene težave. Že 
pri 18 letih so mu v času slu-
ženja vojaškega roka v Beogra-
du odstranili vranico, čemur so 
sledili težki zdravstveni zaple-
ti, ki so ga skoraj stali življe-
nja. »Po zadnji operaciji sem 
se vrnil v domačo oskrbo la-
hek kot pero, imel sem manj 
kot 50 kg, tako da me je žena 
v hišo odnesla kar na rokah,« 
se spominja tega težkega ob-
dobja v svojem življenju. Za 
rehabilitacijo oslabljenega or-
ganizma se je odločil za tek in 
kolesarjenje, se z močno voljo 
in vztrajnostjo postopoma ok-
repil ter se leta 1982, star 30 
let, udeležil svojih prvih kole-
sarskih tekem: maratona Fra-
nja, maratona okoli Pohorja in 
juriša na Vršič. Od takrat da-
lje se ni več ustavil – ob služ-
bi vzdrževalca v krški tovarni 
celuloze in papirja je redno in 
trdo treniral ter se udeleževal 
predvsem kolesarskih marato-
nov, pa tudi tekem v teku, smu-
čarskem teku, plavanju, kajaku 
in kanuju ter v zadnjih letih še 
v različnih variantah triatlona, 
od zimskega, veslaškega, kros 
do sprint in olimpijskega, ter 
nordijski hoji. »Vse sem posku-
sil, le z jadralnim padalom, ka-

Šport mu je dal moč, da se je obdržal pri življenju
KRŠKO – 66-letni Krčan Roman Blatnik je z decembrskim nastopom v nordijski hoji na mednarodni prireditvi Zagreb Advent Run 2018 končal svojo 37-letno re-
kreativno-tekmovalno kariero v številnih športnih panogah, v okviru katere je nastopil na 1530 tekmah v devetih evropskih državah, pri tem pa osvojil kar 922 
medalj, okoli 300 pokalov in številna druga priznanja. 

Roman�Blatnik�ob�le�delčku�medalj,�pokalov�in�drugih�pri-
znanj,�ki�krasijo�vsak�razpoložljiv�kotiček�stanovanja.

Na�cilju�maratona�Franja�leta�2017,�na�katerem�ni�še�nikoli�
manjkal�(foto:�osebni�arhiv).

BIZELJSKO – Na zadnji ja-
nuarski petek je na OŠ Bi-
zeljsko potekala že 28. iz-
vedba Zimskega festivala, 
glasbene prireditve z dol-
goletno tradicijo, ki vsako 
leto pritegne številne obi-
skovalce, ki do zadnjega ko-
tička napolnijo šolsko telo-
vadnico. 

Letošnja prireditev se je zače-
la s plesnimi točkami učenk in 
učencev različnih starosti. Ži-
vahni ritmi in gibčni plesalci so 
pretrgali napetost pred resnim 
tekmovalnim delom. Za čim 
boljšo uvrstitev so se v kate-
goriji mlajših pevcev pomeri-
li Lenart Stermecki, Lan, Maj 
Luka in Zal Petrišič, Sara Ze-
lić, Nikita Hvalc, Amell De-
lić Mehani, Anja Vasiljević, 
Sara Rubin, Špela Jagodič, 
Anej Kovačič in Nik Sokler, 
Bruno Ivanuš ter Santeja Iv-
nik. Strokovna komisija v se-

Vita dvakrat na prvem mestu

stavi Natalija Novak, Metka 
Lorger, Anamarija Šimičić 
ter Katja in Boštjan Povše je 
dodelila tretje mesto bratom 
Petrišič, ki so najbolj prepri-
čali občinstvo, drugo Špeli Ja-
godič in prvo Anji Vasiljević. 
Med starejšimi pevci so se po-
merili Kristian Runtas, Vita 
Stermecki, Živa Malus, Ana 
Travnikar, Anja Lipej, Kia-

ra Slovic in 
Gail Maryi-
en Parreno. 
Največ gla-
sov poslušal-
cev je prejela 
Vita Stermec-
ki, ki je prep-
ričala tudi 
strokovno ko-
misijo. Le-ta 
je na drugo 
mesto uvrsti-
la Anjo Lipej, 
na tretje pa 

Kiaro Slovic. Spremljevalne 
pevke mlajših tekmovalcev so 
bile Zala Kastner, Nika Križ-
nik, Lana Miketek, Maša Mu-
žar in Neža Žmavc, starejše so 
spremljali Sian Dobravc Škof, 
Manca Mihelin, Bojana Lup-
šina in Etijan Hvalc. Med šte-
tjem glasov so se predstavili 
še pevci prvega triletja, četr-
tošolci s skečem ter deveto-
šolki Manca s pevskim nasto-
pom in Paula s plesno točko. 
Za posladek je poskrbela še 
skupina zaposlenih z glasbe-
no točko. Za glasbeno sprem-
ljavo je poskrbel Vilko Urek, 
voditeljski trio pa so sestavlja-
li Tjaša Župevc, Gašper Narat 
in Erazem Tonkli. Kot je že v 
navadi, so vsi tekmovalci pre-
jeli steklene snežinke, najbolj-
ši pa pokale, ki jih je tudi letos 
izdelal Daniel Štus iz Kozjega. 

 Lea�Babič/R.�R.�

Najboljši�med�mlajšimi�pevci�(foto:�L.�Babič)

Občinstvo�je�najbolj�navdušila�Vita�Stermecki.
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Almanah občine Krško 2018
Pri založbi Neviodunum 
je v decembru izšel Alma-
nah občine Krško 2018, v 
katerem, kot je v sprem-
ni besedi zapisal župan 
mag. Miran Stanko, »že 
leta zbiramo zgodbe naše 
skupnosti, naših ljudi, dru-
štev, organizacij, ki ste ozi-
roma so krojili naš vsak-
dan skozi leta ter s tem 
prispevali k razvoju naše 
občine«. V šestnajsti iz-

daji te serijske publikaci-
je je zabeleženih več kot 
600 dogodkov in zanimi-
vosti, ki so zaznamova-
li leto 2018, večji del tudi 
s fotografijami. V rubriki 
Krško se jih spominja Po-
lona Brenčič predstavlja 
življenje in delo Branka 
Pirca, ki je krško občino 
kot predsednik občinske 
skupščine vodil v obdob-
ju 1982–1986. Ur.

Almanah je po ceni 11 € na voljo na sedežu založbe Neviodunum 
(Hotel City Krško, Trg Matije Gubca 3); informacije na 040 302 809.


