
POSAVCI IZPOSTAVILI USPEŠNE ZGODBE – Prejšnji teden so v blizu 100 posavskih podjetjih, zavodih 
in drugih ustanovah gostili predsednika vlade, ministre in državne sekretarje, ki so bili na dvodnevnem 
obisku v naši regiji, ter jim predstavili tako svoje uspehe in dosežke kot težave, načrte in želje. Marsikje 
so bili vladni predstavniki iskreno navdušeni nad videnim in slišanim, denimo minister za digitalno 
preobrazbo Mark Boris Andrijanič ob obisku Srednje šole Krško, kjer so mu predstavili tako pred leti 
izdelan solarni avtomobil kot nekaj tudi že komercialno uspešnih projektov njihovih sedanjih in bivših 
dijakov. Podrobneje o obisku pa na naslednjih straneh časopisa.  Foto: Peter Pavlovič

 Časopis za pokrajino Posavje, leto XXVI, št. 3, četrtek, 3. februar 2022
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Proslave letos spet fizično
POSAVJE – V teh dneh bodo tudi v nekaterih posavskih krajih 
obeležili slovenski kulturni praznik. Potem ko so lani prosla-
ve Prešernovega dne potekale v glavnem virtualno oz. preko 
spletnih povezav, bodo letos kljub še vedno težavnim zdra-
vstvenim razmeram vseeno potekale v fizični obliki, seveda 
v skladu z veljavnimi ukrepi. Že v soboto zvečer bodo kultur-
no praznovanje pripravili v dvorani Kulturnega doma Bistri-
ca ob Sotli, naslednji večer bo osrednja občinska prireditev v 
Domu kulture Brežice, istega dne bo v Kulturnem domu Pod-
bočje premiera gledališke predstave »Krpan mlajši«. Na pred-
večer kulturnega praznika bo občinska proslava v Kulturni 
dvorani Sevnica, dan po prazniku še v Kulturnem domu Krško, 
11. februarja pa krajevna proslava v Domu Svobode Bresta-
nica. V kulturnih ustanovah na praznični dan ponovno vabijo 
k brezplačnemu obisku in spremljajočim dogodkom. Podrob-
neje v napovedniku na str. 27.  P. P.

AKTUALNO

Veliki ljudje  
iz majhnih krajev

Z novo rubriko, naslovljeno »Majhni kraji – veliki 
ljudje« začenjamo z odstiranjem spominov na (po-
gosto pozabljene) rojake, rojene v naših (majhnih) 
krajih, ki so na podlagi svojih talentov z vztrajnostjo 
dosegli (velike) uspehe v znanosti, umetnosti, špor-
tu, gospodarstvu, politiki in drugih področjih.

Stran 24

Turizmu novi prostori, 
energetika z novo opremo
Na brežiški Fakulteti za turizem so ob vladnem obi-
sku z državnim sekretarjem podpisali pismo o na-
meri za ureditev novih prostorov na lokaciji bivše-
ga dijaškega doma v Brežicah, na krški Fakulteti 
za energetiko pa so (drugemu) državnemu sekre-
tarju predstavili več kot milijon evrov vredno novo 
raziskovalno opremo.

Stran 7

NAROČILA:
ZALOŽBA NEVIODUNUM, 
Trg Matije Gubca 3, Krško
zalozba@posavje.info
040 302 809
Stroške pošiljanja krije založba.

Ivan Sterle: 
Kronika starega Krškega

198 strani, trda vezava
cena 20 €
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Poslovnik potrjen, statut (še) ne

30 milijonov za ureditev postaje

Pismonošinja Mihaela Rožman

Do poletja 2023 nov CRO

Močni, povezani in učinkoviti

Tudi leto 2022 bo prineslo
veliko novih izzivov in možnosti

Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 17. februarja.

Nina Mole, profesorica klavirja:

Igranja v živo 
ne more nič 
nadomestiti
 str. 4 in 5
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Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
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TRENING VARNE VOŽNJE
Prijavite se lahko na
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krsko@prah.si ali www.prah.si.
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četrtek, 17.02.2022 ob 16:00 uri 
       POSAVC d.o.o.  07/49-90-485, 041/717-548

petek, 18.02.2022



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 3, četrtek, 3. 2. 20222 UTRIP REGIJE

bodo odgovarjali na te potre-
be, izvedba aktivnosti na tere-
nu in pri partnerskih organi-
zacijah, izvedba osveščevalnih 
dogodkov o težavah in potre-
bah ranljivih ciljnih skupin 
ter predstavitve njihovega de-
la v bolj odročnih krajih,« je 
predstavila rezultate dvole-
tnega dela strokovna delavka 
in vodja programov Društva za 
gluhe in naglušne iz Krškega 
Vlasta Moškon, ki je tudi mo-
derirala srečanje, v katerem so 
poleg omenjenih še sodelova-
li Urška Zidar (Zavod Emma 

BREŽICE – V okviru vladnega obiska se je minister za javno 
upravo Boštjan Koritnik sestal tudi z Zavodom Dobra druž-
ba – stičiščem nevladnih organizacij Posavja. Srečanja v pro-
storih Posavskega muzeja Brežice so se udeležile predstav-
nice stičišča, direktorica Andreja Pavlin ter Tjaša Penev in 
Neja Požek, ter Nataša Resnik iz Društva gluhih in nagluš-
nih Posavja in Anja Lesjak iz Mladinskega društva Bistrica ob 
Sotli. Ministru so predstavile delo in dosežke stičišča kot tudi 
nevladni sektor v Posavju, njegove potrebe in izzive. Izposta-
vile so nizko število zaposlenih v posavskih NVO (leta 2020 je 
bilo zaposlenih nekaj več kot 150 ljudi), težave pri sodelova-
nju NVO v projektih iz CLLD sredstev zaradi pogojev razpisa 
ter sorazmerno previsoko administrativno breme pri manjših 
projektih.  P. P., foto: Luka Rudman

Pri obeh aktih gre za uskladi-
tev, prilagoditev, v posameznih 
členih pa na novo formulirane 
splošne pravne akte v skla-
du z obstoječo zakonodajo na 
področju delovanja mestnih 
občin. Pri tem je predvidena 
sprememba tudi žiga in zasta-
ve MO, na kateri naj bi doseda-
nji valoviti znak, ki ponazarja 
gričevnato-hribovite predele 
občine, ki prehajajo v ravnino 
Krškega polja, v sredini zasta-
ve nadomestil posodobljen ob-
činski grb sv. Janeza Evangeli-
sta s pripadajočimi elementi. 
V zvezi z njim je svetnik Du-
šan Dornik menil, da bi bilo 
smotrno, da občina razmisli 
o drugačni heraldični upodo-
bitvi grba. Navedeni grb je na-
mreč pridobilo mesto Krško 
leta 1477 s podelitvijo mestnih 
pravic, zaradi česar se ta nana-
ša na mestno središče, med-
tem ko bi moral po njegovem 

KRŠKO – Podžupanja Mestne občine Krško Ana Somrak, 
kostanjeviški župan Ladko Petretič in državni sekretar na 
Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič so v okviru vla-
dnega obiska podpisali sporazum o sofinanciranju obnove 
ceste Podbočje–Kostanjevica na Krki, odseka Brod–Žabjek 
ter mostu čez potok Kolarica.

Infrastruktura je tista, ki vedno znova kliče po obnovi, je dejala 
krška podžupanja Ana Somrak ob podpisu protokolarnega do-
govora, še posebno, kot je dodal kostanjeviški župan Ladko Pe-
tretič, to velja za cesto po desnem bregu reke Krke od Kostanje-
vice do Podbočja, saj je ta zaradi nekajmesečne zapore mostu 
na Brodu pri Podbočju služila za obvozno cesto za potniški in 
tovorni promet, zaradi česar je ta posledično v izredno slabem 
stanju. Državni sekretar Aleš Mihelič je ob tem poudaril, da gre 
za lep primer povezovanja države in lokalnih skupnosti pri sku-
pnem projektu. Petretič je ob podpisu še posebno zahvalo name-
nil poslancu v DZ RS Dušanu Šišku, ki se je intenzivno vključil 
v pogovore med občinama in državo. Kot je dejal, si v Kostanje-
vici želijo, da bi bila cesta Kostanjevica–Podbočje obnovljena že 
do začetka novega šolskega leta.  B. Mavsar

Podpis za obnovo cest in mostu

Ob podpisu tripartitnega sporazuma (z leve): Dušan Šiško, 
Ana Somrak, Aleš Mihelič in Ladko Petretič

Usklajevanje mestnega statusa: 
poslovnik potrjen, statut (še) ne
KRŠKO – Krški občinski svet se je 27. januarja sestal na 29. redni seji, na kateri je soglašal, da se Mestna 
občina (MO) Krško kot 12. mestna občina vključi v interesno Združenje mestnih občin (ZMOS), potrdil 
osnutek Poslovnika o delu občinskega sveta, medtem ko Statut MO ni bil izglasovan.

grb simbolizirati celovitost 
občine. Kot v uvodu omenje-
no, sta bili točki pridružitve 
interesnemu združenju ZMOS 
in osnutek poslovnika s stra-
ni svetnikov potrjena, medtem 
ko med navedenimi točkami 
najprej obravnavani osnutek 
statuta ni bil izglasovan, čemur 
je botrovala predvsem nezbra-
nost svetnikov pri glasovanju 
in tudi dejstvo, da ti predhod-
no niso bili opozorjeni, da je 
za izglasovanje potrebnih vsaj 
dve tretjini glasov vseh članov. 
Svetniki naj bi osnutek statu-
ta ponovno obravnavali čez tri 
mesece.

Podžupanja Ana Somrak, ki 
je v odsotnosti župana vodila 
sejo, je podala povzetek obi-
ska vlade v Posavju, nakar so 
svetniki potrdili tri odloke, 
ki so se nanašali na prostor-
ske spremembe. Prvi se je na-

našal na Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem na-
črtu (OPPN) za Poslovno cono 
Drnovo-vzhod, v katerega so 
bile spremembe vnesene na 
pobudo dveh izmed tamkaj-
šnjih že obstoječih lastnikov 
parcel, Savaprojekta Krško in 
podjetja Tips, ki sta predla-
gala združitev dveh karejev v 
enovito parcelo. Naslednja do-
polnitev OPPN se je nanašala 
na umestitev prizidka knjižni-
ce in načrtovano novogradnjo 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja v sta-
rem mestnem jedru Krškega, 
tretja sprememba OPPN pa na 
zemljišče na območju Velike-
ga Trna, na katerem namera-
va zasebni investitor zgraditi 
individualno hišo in pomožni 
objekt. Kot zadnji sklep v zve-
zi s prostorskimi spremem-
bami so svetniki potrdili tudi 
lokacijsko preveritev za zazi-
dalni načrt Dorc-Brestani-

ca, in sicer na območju se-
deža družbe DS Smith, ki 
namerava južno od obstoje-
čega objekta postaviti skladi-
ščni šotor, na severovzhodni 
strani zgraditi zidan objekt, 
ob tem pa urediti tudi par-
kirne površine za zaposlene. 
 
Svetniki so med drugim izgla-
sovali tudi povišanje vrednos-
ti točke za obračun občinskih 
pristojbin v letošnjem letu iz 
0,05 €/točko na 0,0525 €/
točko in odobrili sklep o viši-
ni nadomestila za kritje stro-
škov delovanja in vzdrževanja 
namakalnega sistema Kalce - 
Naklo v letu 2022. Do sedaj je 
pogodbo o uporabi namakal-
nega sistema podpisalo enajst 
uporabnikov za prek 122 ha 
kmetijskih zemljišč, višina na-
domestila na hektar kmetijske 
površine pa znaša 75,6558 €.
 Bojana Mavsar

Nastanek konzorcija je 
predstavila Andreja Pavlin 
iz brežiškega zavoda Dobra 
družba: »Oktobra 2019 smo 
se štiri nevladne organizacije, 
ki v Posavju izvajamo pomoč 
in programe za posebno ran-
ljive skupine prebivalk in pre-
bivalcev, združile z idejami, iz-
kušnjami in cilji, kako se med 
seboj povezati, dopolnjevati, 
širiti znanja in vedenja, pred-
vsem pa, kako naše organiza-
cije ustvariti močnejše, oboga-
tene s strokovnimi vsebinami, 
z veliko željo oblikovati orga-
nizacije, ki bodo v svojem ra-
zvoju rasle, a vendar ohranile 
vsebine in osnove, zaradi kate-
rih so bile ustanovljene. Dru-
žinskemu inštitutu Zaupanje 
iz Sevnice, Mladinskemu dru-
štvu Bistrica ob Sotli, LIJAme-
dii iz Krškega ter Društvu glu-
hih in naglušnih Posavja Krško 
sta se pridružili tudi partner-
ski organizaciji Zavod Emma 
in Zavod Dobra družba. S pri-
javo na javni razpis Ministrstva 
za javno upravo Republike Slo-
venije smo oblikovali program 
in vsebine, ki smo jih nato po 
uspešni prijavi začeli izvajati.« 

Vidni uspehi in dobri rezultati 

Predstavnik sevniškega DI 
Zaupanje Damijan Ganc je 
predstavil izsledke raziskave 
potreb ranljivih ciljnih skupin 
v Posavju. Le-ta je potekala od 
pomladi do jeseni leta 2020, 
v času, ki ga je že zaznamoval 
prihod epidemije. V njej je so-
delovalo 117 oseb, 46 strokov-

Močni, povezani in učinkoviti
SEVNICA – V prostorih Mladinskega centra Sevnica se je pod skupnim sloganom ’Močni, povezani in učin-
koviti – za  večjo vključenost vseh’ predstavil konzorcij (zveza) šestih posavskih nevladnih organizacij, ki 
so izvajale pomoč za posebno ranljive skupine v okviru raznovrstnih programov. 

nih delavcev, 50 oseb iz ranlji-
vih skupin in 21 svojcev oz. 
prijateljev ranljivih oseb. So-
delujoči v raziskavi so med 
drugim izpostavili, da v Po-
savju potrebujemo več pod-
pornih programov za ranljivo 
populacijo – za krepitev soci-
alnih veščin, psihološka po-
moč, svetovanje in psihote-
rapijo, počitniške aktivnosti, 
organizirano varstvo otrok, uč-
no pomoč za otroke in mlado-
stnike in podobno. Sodelujoči 
v raziskavi so med drugim še 
izpostavili, da pogrešajo pro-
grame dnevnega varstva, ra-
zvoj bivalnih skupnosti ter 
programe družabništva na do-
mu za starejše osebe, nekate-
ri pa boljše zaposlitvene mož-
nosti s prilagajanjem delovnih 
mest ranljivim skupinam, iz-
boljševanje delovnih pogojev 
ter boljše usklajevanje poklic-
nega in družinskega življenja. 
Primanjkuje tudi programov 
za pomoč pri integraciji prise-
ljencev v lokalno okolje, ome-
njena je bila stanovanjska pro-
blematika itd. 

»Med ključne kazalnike, ki smo 
jih dosegli v času sofinancira-
nja konzorcija, sodijo zaposli-
tve petih strokovnih delavcev v 
partnerskih organizacijah, iz-
vedba izobraževanj za strokov-
ne delavce, razvijanje novih 
metod dela z ranljivimi skupi-
nami, nastanek novih aktivno-
sti za ranljive skupine, izvedba 
analize potreb ranljivih ciljnih 
skupin v Posavju, priprava no-
vih projektnih predlogov, ki 

Krško), Anja Lesjak (Mladin-
sko društvo Bistrica ob Sotli), 
Urška Kozole (Društvo gluhih 
in naglušnih Posavje Krško) in 
Mia Brunej (LIJAmedia).

»Vsebine in izkušnje želimo 
razvijati naprej, da bodo v ko-
rist in oporo našim uporabni-
cam in uporabnikom,« so pou-
darili sodelujoči v konzorciju, 
ki je dokazal, da je s sodelova-
njem in povezovanjem mogo-
če premagati marsikatero člo-
veško stisko.
  Smilja Radi

KOSTANJEVICA NA KRKI – Tamkajšnji župan Ladko Petretič 
pravi, da še čakajo odgovor Direkcije RS za vode na občinsko spo-
ročilo v zvezi s (spornim) protipoplavnim projektom, v katerem 
so zapisali, da imajo zanj večino (okoli 80 %) soglasij občanov. Di-
rekcija je občini rok za odgovor podaljšala do 20. januarja, česar 
so se držali. »Minister Vizjak mi je ob vladnem obisku v Posav-
ju dejal, da nam bodo v kratkem odgovorili, a zaenkrat še niso,« 
pravi Petretič. Na vprašanje, ali se še kaj pogovarjajo s predstav-
niki civilne iniciative, ki nasprotuje predlagani protipoplavni re-
šitvi, je odgovoril, da nič več.  P. P.  

Kostanjevičani še čakajo odgovor

SEVNICA – Sevniški občinski svet je na včerajšnji seji med 16 toč-
kami dnevnega reda obravnaval predlog sprememb in dopolni-
tev odloka o občinskem prostorskem načrtu ter odlok o občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko 
Sončni gaj v naselju Šmarje. Poveljnik Gasilske zveze Sevnica 
Gašper Janežič je predstavil program varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v občini za obdobje 2022–2025, direktor 
Komunale Sevnica Mitja Udovč pa poslovni načrt javnega pod-
jetja za letošnje leto. Svetnice in svetniki so nato potrjevali elabo-
rate o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v občini, in 
sicer za oskrbo s pitno vodo, o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske vode, o čiščenju komunalne odpadne vode in rav-
nanja z odpadki ter 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne 
dejavnosti. V zaključnem delu je občinski svet podal mnenje lo-
kalne skupnosti o kandidatki za ravnateljico OŠ Tržišče: na raz-
pis sta prispeli dve prijavi, Komisija za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja (KVIAZ) je predlagala občinskemu svetu, da 
poda pozitivno mnenje obema kandidatkama, vendar s predno-
stjo pri imenovanju mag. Mateji Repovž Lisec.  S. R.

Nove cene komunalnih storitev

BREŽICE – S 1. februarjem je vodenje 
občinske uprave občine Brežice prev-
zela Patricia Čular, ki je od lanskega 
1. julija opravljala naloge v. d. direk-
torice občinske uprave, od leta 2016 
pa vodi tudi oddelek za družbene de-
javnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in 
razvoj. Kot je dejala ob imenovanju, 
po 15 letih pridobivanja izkušenj na 
različnih področjih občinske uprave 
sprejema njeno vodenje z veseljem 
in veliko odgovornostjo. Izpostavila 
je prepričanje, da je občinska uprava 

najprej čim boljši servis za občanke in občane, župana in druge 
organe ter organizacije, ki vsak dan gradijo prihodnost brežiške 
občine.  P. P./vir: Občina Brežice

Občinsko upravo prevzela Čular 

Patricia Čular
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Potem ko so prvi dan nekate-
ri njeni predstavniki že obiska-
li določene lokacije po Posav-
ju, je glavnina vladnega obiska 
potekala naslednji dan. Vladna 
ekipa z ministri (manjkali so 
trije – obrambni mag. Matej 
Tonin, infrastrukturni Jernej 
Vrtovec in šolska dr. Simona 
Kustec) in nekaterimi držav-
nimi sekretarji, na čelu kate-
re je bil predsednik vlade Ja-
nez Janša, se je zjutraj zbrala 
v gradu Brežice, kjer je v Vite-
ški dvorani začela z delovnim 

posvetom. Uvodoma jih je na-
govoril župan Občine Breži-
ce Ivan Molan, ki je pozdravil 
odločitev vlade, da se sesta-
ne ravno v Brežicah. V nada-
ljevanju je na kratko predsta-
vil značilnosti regije in občine 
ter se ob tej priložnosti zah-
valil za vso podporo, ki jo do-
bivajo s strani Vlade RS, med 
drugim tudi za to, ker so pove-
čali povprečnino, namenili več 
denarja za investicije in zače-
li sproščati evropska sredstva, 
ki so ključna za razvoj obmej-
nih krajev, ter občine razbre-
menili določenih stroškov. Na 
koncu delovnega posveta, ki je 
trajal približno dve uri, so op-
ravili še skupinsko fotografira-
nje, nato pa se je vsak vladni 
predstavnik odpravil na obisk 
oz. sestanek po različnih zavo-
dih, ustanovah, družbah in or-
ganizacijah v vseh šestih posa-
vskih občinah. Premier Janša, 

denimo, je obiskal Fakulteto 
za turizem, se v Sevnici sestal 
na delovnem kosilu s posavski-
mi župani in si ogledal radeško 
podjetje Jomi Labels. 

V 20 letih velik napredek

Vladni obisk se je zaključil z ve-
černo javno tribuno v Kultur-
nem domu Krško. Približno 80 
udeležencev, za katere so velja-
li strogi vstopni pogoji (pogoj 

PC in testiranje pred vstopom 
v objekt) je kot gostiteljica (na-
mesto odsotnega župana mag 
Mirana Stanka) najprej nago-
vorila krška podžupanja Ana 
Somrak. Izpostavila je dob-
ro sodelovanje in povezovanje 
med posavskimi občinami, pa 

tudi dobro sodelovanje z drža-
vo oz. ministrstvi. »V teh dveh 
dneh smo vam Posavci pokaza-
li številne projekte, ki smo jih 
skupaj z vašimi močmi ustvari-
li v preteklosti, seveda pa smo 

vas tudi oborožili z našimi na-
črti, kam želimo v bodoče, tako 
posamezne občine kot regija 
Posavje,« je dejala vladni eki-
pi. Nato je direktor Statistične-
ga urada RS Tomaž Smrekar 
predstavil dokaj podrobne sta-
tistične podatke o naši regiji in 
jih primerjal s slovenskim pov-
prečjem in ostalimi enajstimi 
statističnimi regijami. Predse-
dnik Vlade RS Janez Janša je 
na podlagi predstavljenih po-

datkov izpostavil zlasti napre-
dek regije v zadnjih dveh dese-
tletjih. »Napredovali ste hitreje 
kot celotna država, danes ste v 
tej dvorani tisti, ki ste to do-
segli, torej iskrene čestitke, da 
ste pluli hitreje od povpreč-
ne hitrosti konvoja. Verjetno 
bo statistični prikaz čez deset 
let pokazal, da se prebijate čez 
slovensko povprečje, če boste 
nadaljevali s tem tempom,« je 
dejal. 

Udeleženci javne tribune so 
v nadaljevanju Janši in minis-
trom zastavili nekaj konkret-
nih vprašanj, večinoma z go-
spodarskega področja. V zvezi 
z NEK je bilo izpostavljeno le 
vprašanje, kakšna bo slika re-
gijskega gospodarstva čez 20 
ali več let, ko elektrarna ne bo 
več obratovala. »Čez 20 let bo 
nuklearna energija prispeva-
la še več kot danes, če mene 
vprašate. Ni pa energetika edi-
no, kar v tej regiji obstaja,« je 
odgovoril Janša in izpostavil 
zlasti potencial turizma v regiji. 
Gospodarski minister Zdrav-
ko Počivalšek je izpostavil 
tri uspešne gospodarske sek-
torje v regiji: energetiko, ko-
vinskopredelovalno industrijo 
in močan zametek živilsko-pre-
delovalne industrije. Omenil je 
velik paket (640 mio evrov, 
od tega 480 mio nepovratnih 
sredstev) spodbud gospodar-
stvu v letošnjem letu, sredstva 
iz naslova Načrta za okrevanje 
in odpornost (427 mio evrov) 

in sredstva na razpisu React-
-EU (100 mio evrov). »Za go-
spodarstvo lahko rečem, da bo 
večji problem pridobiti dobre 
projekte, kot pa to, da bi de-
narja zmanjkalo,« je dodal. Na-
povedal je nadaljnjo podporo 
delovanju podjetniških inkuba-
torjev in točk SPOT svetovanje.

O Feniksu in HE Mokrice …

Glede prihodnosti industrijske 
cone Feniks, ki je bila zasnova-
na že pred več kot desetletjem, 
a še vedno sameva, je minister 
za okolje in prostor mag. An-
drej Vizjak pojasnil, da doslej 
ni bilo resnega gospodarskega 
interesa zanjo, zato je »zelo ve-
sel iniciative podjetja Narayan 
pa tudi nekaterih drugih«, ki 
tam vidijo svojo razvojno pri-
ložnost. Na ministrstvu prip-
ravljajo osnutek dogovora med 
resorji, da se projekt realizira. 
Najprej bo treba zagotoviti na-
domestno zemljišče za odme-
tavanje nevarnega tovora in 
tako sprostiti severni del ob-
močja, ki je pod to omejitvijo, 
ter urediti avtocestni priklju-
ček. »Točka preloma je zdaj 
nastopila in mislim, da bomo 
še v mandatu te vlade naredili 
vse, da jo poženemo,« je še do-
dal. v zvezi s HE Mokrice, zad-
njo v verigi na spodnji Savi, je 
povedal, da so po sodni odpra-
vi prevlade javne koristi v po-
novnem postopku in načrtu-
jejo, da bo še v tem mandatu 
izdano gradbeno dovoljenje. 

»Zopet bo verjetno sprožena 
tožba zoper to. Zdaj to sploh 
ni več naravovarstveni in vse-
binski, ampak pravni problem, 
kako zapisati to odločbo, da bo 
po meri pravnikov, vsebinsko 
pa se ne bo prav nič spremeni-
lo. Verjamem, da bo to prestalo 
sodno sito in da bomo končno 
lahko začeli graditi tako elek-
trarno kot protipoplavno zaš-
čito in obvoznico Brežice z 
mostom pri Termah Čatež,« je 
zaključil Vizjak. 

… ter prihodnosti bolnišnice

Minister za zdravje Janez 
Poklukar je o načrtovanih in-
vesticijah v regijsko brežiško 
bolnišnico povedal, da bo dr-

žava na podlagi vizije in stra-
tegije vodstva podprla grad-
njo prizidka, v katerega bodo 
umestili interni in ginekolo-
ški oddelek ter pridobili nove 
prostore za fizioterapijo, med-
tem ko bodo stari del bolnišni-
ce preuredili za potrebe kirur-
gije in negovalne bolnišnice. 
»Dokončuje se investicijska 
dokumentacija za projekt, po 
moji oceni bo projekt vreden 
od 14 do 18 milijonov evrov,« 
je dejal minister in napovedal 
tudi dodatne programe bolni-
šnice na področju ortopedije, 
ORL-specialistike ipd., pa tudi 
nabavo magnetnoresonančne 
aparature, saj smo edina regi-
ja brez nje.

Premier Janša je na vpraša-
nje glede pomanjkanje kad-
rov v industriji odgovoril, da 
nas v prihodnosti čaka »pre-
vetritev razmerij med social-
nimi transferji in minimalno 
plačo«, poleg tega več deset 
tisoč ljudi vsak dan odhaja na 
delo v tujino, zlasti v Avstrijo. 
To skušajo v vladi nasloviti z 
zakonom o dohodnini, kar bo 
»povečalo konkurenčnost de-
lovnih mest«. Vstop Hrvaške 
v schengensko območje je po 
njegovem mnenju sicer v in-
teresu Slovenije, a je to odvis-
no predvsem od Francije in Ni-
zozemske, ki to blokirata. Ker 
je vprašanj za vladno ekipo 
zmanjkalo, se je javna tribuna 
končala že po eni uri, čeprav je 
bilo zanjo predvidenega enkrat 
več časa. »Želimo vam, da osta-
nete še naprej razvojno narav-
nani, zdravi in pogumni,« je do-
godke sklenil premier.
 Peter Pavlovič, Rok Retelj

Posavska ladja je hitrejša od državnega konvoja 
BREŽICE, KRŠKO – Osrednji dan sicer dvodnevnega vladnega obiska Posavja (25. in 26. januarja) se je začel z delovnim posvetom v Viteški dvorani Posavske-
ga muzeja Brežice, zaključil pa z javno tribuno v Kulturnem domu Krško, na katero so bili vabljeni župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji. V 
ospredju so bila zlasti vprašanja s področja gospodarstva, a praktično brez omembe drugega bloka jedrske elektrarne in odlagališča radioaktivnih odpadkov.  

Posavje je po velikosti enajsta, po prebivalstvu pa deveta, a 
tudi podpovprečno poseljena slovenska regija s sedmo naj-
daljšo pričakovano življenjsko dobo. Naravni prirast prebival-
stva je negativen in se vleče že od leta 1995, imamo tudi dokaj 
visoko presežno umrljivost. Lani je bilo v Posavju 11,4 % več 
smrti kot jih je bilo v zadnjih petih letih pred začetkom pan-
demije. V Posavju živi 2600 študentov, od tega jih 60 % študi-
ra v Osrednji Sloveniji, po deležu prebivalstva z višjo/visoko 
izobrazbo (27 %) smo na devetem mestu. Stopnja registrirane 
brezposelnosti je trenutno zelo nizka (8,3 %), a je višja od slo-
venskega povprečja, pereči sta zlasti kategoriji brezposelnih 
več kot eno leto (5,4, %) in starejših od 55 let (14,7 %). 10.700 
prebivalcev regije dnevno delovno migrira, največ v Ljubljano 
(3800) in Novo mesto (2500), zlasti visok delež delovnih mi-
grantov imajo tri manjše občine. Plače v Posavju so pete naj-
višje v državi, rahlo nadpovprečne v krški in bistriški občini, 
od leta 2005 do leta 2021 imamo četrto najvišjo stopnjo rasti 
plač. Pri nas se proizvede 40 % vse električne energije v državi, 
30 % površin v regiji so kmetijska zemljišča, izstopamo zlasti 
po površinah nasadov jagod (53 % v državi) in hrušk (42 %) 
pa tudi jablan (23 %) in vinogradov (11 %). V naši regiji zabe-
ležimo pol milijona turističnih nočitev letno, daleč največ se-
veda v brežiški občini. Pred korono je bilo dve tretjini tujih in 
tretjina domačih gostov, zdaj je ravno obratno. Leta 2000 je 
bil razpoložljiv dohodek na prebivalca 12 % pod slovenskim 
povprečjem, leta 2020 pa je dosegel povprečje (dobrih 13 ti-
soč evrov). Delež oseb, ki prejemajo denarno ali materialno 
pomoč, je v Posavju najnižji v Sloveniji (1 %), kar je pojasnil z 
visoko stopnjo samooskrbe in načinom bivanja, posledično je 
tudi stopnja tveganja revščine najnižja v državi (10,5 %). Ljud-
je v visokem deležu (72 %) svoje zdravstveno stanje (subjek-
tivno) ocenjujejo kot (zelo) dobro, po zadovoljstvu z življenjem 
(7,2 od 10) pa smo na devetem mestu v državi.

Vladna ekipa na stopnišču Viteške dvorane brežiškega gradu (foto: R. R.)

Udeleženci javne tribune v Krškem so izpostavili malo 
vprašanj, a zlasti z gospodarskega področja (foto: P. P.).

Brežiški župan Ivan Molan 
(foto: R. R.)

Krška podžupanja Ana 
Somrak (foto: P. P.)

Premier Janša na obisku podjetja Jomi Labels v Radečah (foto: 
Vlada RS)

Dežela jagod in hrušk
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UMOR NA RAZBORJU – Tik pred oddajo časopisa v tisk smo s 
strani PU Novo mesto prejeli informacijo, da je 1. 2. popoldan 
na Razborju pod Lisco prišlo do družinske tragedije. Po prvih 
informacijah, kajti preiskava še poteka, je moški, ki se je sam 
predal policiji in je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor, 
umoril partnerko, za katero je bila odrejena sodna obdukcija.

SMRTNA NESREČA POD BOHORJEM – 18. 1. se je v bližini na-
selja Dobrova pod Bohorjem v smeri Planine pri Sevnici pri-
petila prometna nesreča s smrtnim izidom. Kot so z ogledom 
prizorišča ugotovili policisti, je voznik zapeljal s cestišča po 
brežini, nakar se je vozilo prevrnilo na bok in trčilo v drevo. Uk-
leščena voznika in sopotnika so s tehničnim posegom iz vozila 
rešili gasilci PGE Krško, pri čemer je voznik zaradi poškodb, ki 
jih je utrpel, preminil na kraju nesreče, telesno poškodovane-
ga sopotnika pa so prepeljali v bolnišnico.

MLADOLETNIK ZA VOLANOM – 23. 1. zvečer so policisti v Kr-
škem obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 17-letni voznik 
zaradi neprilagojene hitrosti trčil v jekleno drsno ograjo ob cesti. 
Fant sicer ni vozil pod vplivom alkohola, je pa šofiral brez opra-
vljenega vozniškega dovoljenja, zaradi česar so mu avto zasegli. 

PADEC PLANINCA V SAVO – 20. 1. so v dobro uro trajajoči re-
ševalni akciji gasilci iz Vrhovega, Sevnice in Radeč iz reke Save 
rešili starejšega pohodnika, člana PD Lisca Sevnica, ki mu je 
med hojo v skupini planincev po poti po brežini Save v bližini 
HE Vrhovo spodrsnilo in je padel v reko. Zaradi dobre telesne 
vzdržljivosti se mu je uspelo z oprijemanjem vejevja zadržati 
na površju vse do prihoda gasilcev, pri čemer se je eden izmed 
njih podal v mrzlo vodo ter pohodnika s pomočjo vrvne tehnike 
ob pomoči kolegov spravil nazaj na obrežje, kjer so ga oskrbeli 
reševalci iz ZD Sevnica, zatem pa prepeljali v celjsko bolnišnico.

TATVINA ŽAGE, GORIVA, PIVA IN AKUMULATORJEV – 22. 1. 
so lastniki počitniške hišice na Veliki Dolini ugotovili, da so jim 
neznanci od njihovega zadnjega obiska s silo vlomili v objekt 
in si v njem prisvojili motorno žago Husqvarna, tri 10-litrske 
posode z gorivom in zaboj piva. Povzročili so za okoli 100 € 
evrov škode. Za okoli 300 € pa je oškodovan občan Leskovca, 
ki je ugotovil, da so mu neznanega dne v januarju nepridipra-
vi z dveh traktorjev odnesli akumulatorja. Zbrala: B. M.

Mojca Bogovič, Gornji Lenart: Moram priz-
nati, da sem popoln antitalent za glasbo in brez 
posluha. Sicer imam rada glasbo kot spremlja-
vo v ozadju, od rocka do klasične glasbe, pone-
seta me denimo tako novoletni koncert filhar-
monikov kot kakšen rock koncert. V otroštvu 
sem sicer hodila v glasbeno pripravnico, a so 

mojim staršem prijazno povedali, da za glasbo nisem nadarjena.

Dragica Kozole, Krško: Radio imam prižgan 
čez ves dan in tako poslušam res raznovrstno 
glasbo, od narodnozabavne, še posebej so mi 
všeč Modrijani, do klasične glasbe, največ na 
programih radiev Aktual in Krka. Nimam izra-
zitega posluha, zato tudi nisem nikoli igrala ka-
kšnega inštrumenta, za lastno zadovoljstvo pa 

ob poslušanju pesmi, ki so mi všeč, te sočasno prepevam tudi jaz.

Rok Martinčič, Jagnjenica: Glasba je moja so-
potnica in prijateljica, rad poslušam vse glasbe-
ne zvrsti, le heavy metala ne. Sam nisem niko-
li obiskoval glasbene šole, ker tudi nisem imel 
želje, da bi igral kakšen inštrument. Otroci so 
se vpisali vanjo, a so potem prekinili z glasbe-
nim izobraževanjem. Včasih z družino obiščemo 

kakšno glasbeno prireditev, če nam to dopušča čas. 

Ivan Hotko, Dolenja vas pri Artičah: Glasba 
ima pri meni kar pomembno vlogo, saj me vča-
sih spravi v dobro voljo in da nek ritem. Poslu-
šam jo ves čas. Tako doma kot v avtu in tudi med 
delom je pomembno, da nekaj ’ropota’. Sicer pa 
ne preferiram nobene določene zvrsti, poslu-
šam jo odvisno od razpoloženja. Inštrumenta 

nisem nikoli igral, ker mi je že od nekdaj veliko bližje šport.

Je glasba del vašega življenja?
Sestavni in eden bolj priljubljenih delov kulture, ki jo 
posebej slavimo v tem mesecu, je tudi glasba. Kako po-
membno vlogo ima v vašem življenju, kje, kdaj in kakšno 
radi poslušate ter ali ste tudi sami kdaj igrali ali vsaj že-
leli igrati kakšen inštrument?

anketa

Česa se najraje spominjate iz 
svojega otroštva; koliko let 
ste imeli, ko ste prvič sedli 
za klavir?
Prvi spomin je povezan s po-
slušanjem gramofonskih plošč 
in s plesom. Kot majhna dekli-
ca, oblečena v rumeno obleki-
co, posuto z rjavimi pikicami, 
sem zelo rada plesala pred ve-
likim ogledalom, ki je bilo pos-
tavljeno v kotu prostorne in 
zelo svetle dnevne sobe moje 
babice. Večinoma sem poslu-
šala klasično glasbo in ob njej 
plesala z nekim posebnim za-
nosom. Še danes hranim plo-
ščo z Bachovimi skladbami, na 
katere sem rada plesala. Med 
njimi je tudi Tokata in fuga v 
d-molu, ena najbolj znanih 
orgelskih skladb, ki sem si jo 
neštetokrat zavrtela. Zdi se, 
kot da je moj talisman in kot 
da je izvor mojega bitja, z vse-
mi čustvovanji in premišlja-
nji vred, saj ob Bachovi glasbi 
doživim neka globoka čustva, 
neko ultimativno resnico, ki je 
drugačna kot pri romantikih in 
h kateri se je vedno dobro zno-
va vračati, da nas vrne v rav-
notežje, kajti glasbeniki smo 
lahko pogosto razdvojeni med 
čustvi in razumom. 

S črno-belimi tipkami sem se, 
ker je bila mami učiteljica kla-
virja, srečala v zgodnjem ot-
roštvu. Rada se spominjam 
majhnega lesenega klavirja 
rdeče barve in še vedno hra-
nim fotografijo, kako stojim ob 
njem, še v pleničkah. Samega 
igranja klavirja sem se kot tri-
letna deklica učila po barvah: 
mami mi je predvajala otro-
ške pesmice Janeza Bitenca, 
ki je razvil za otroke, začetni-
ke klavirja, poseben sistem, v 
katerem je imel vsak ton svo-
jo barvo – nota C je bila rde-
ča, nota D rumena in tako nap-
rej. Mami mi je na tipke mojega 
majhnega klavirja nalepila na-
lepke v različnih barvah in če 
je bilo v skladbi Kuža pazi šti-
rikrat zaporedoma zapisana 
nota C v rdeči barvi, sem toli-
kokrat udarila po tipki. Doma 
smo imeli tudi velik klavir, na 
katerem je vadila mami, a nanj 
sem kasneje igrala tudi sama, 
dokler mi starši niso kupili Pe-
trofov pianino, ki ga imam še 
vedno doma. 

Če nadaljujem, lahko rečem, da 
sta glasba in ples moja stalna 
spremljevalca, kajti ob vpisu 
v radeško glasbeno šolo sem 
obiskovala poleg klavirja tudi 
klasični balet. Nekaj prvih let 
sem lahko vadila oboje, a ko so 
se začela glasbena tekmovanja, 
sem porinila balet na stranski 
tir, čeprav mi je bil balet bolj 
všeč kot igranje klavirja, a mo-

rala sem se odločiti in pri tem 
mi je pomagala tudi mami, ki 
je rekla: Če si pianist, lahko 
igraš do smrti, če si balerina, 
ne moreš. 

Eden izmed dragocenih spo-
minov je tudi študentska 
Prešernova nagrada Univer-
ze v Ljubljani, ki ste jo pre-
jeli v tretjem letniku študi-
ja klavirja na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani.
Ta nagrada mi veliko pomeni, 
ob spominu nanjo me vedno 
prevzame posebna radost, po-
nos, hvaležnost, nostalgija … 
Gre za veliko čustev, ki jih je 
težko opisati zaradi več stva-
ri, ki so se takrat zgodile. Sta-
ra sem bila enaindvajset let, ko 
sem dobila priložnost odigrati 
skladbo meni ljubega armen-
skega skladatelja Arama Iljiča 
Hačaturjana na velikem odru 
Slovenske filharmonije s Sim-
foničnim orkestrom RTV Slo-
venija. Za marsikoga so to ne-
dosegljive sanje, a meni so se 
uresničile. Odlično izvedbo 
koncerta, ki traja približno 40 
minut in ima tri glasbene stav-
ke, dojemam kot darilo materi. 
Še danes jo vidim, kako ponos-
no ploska na enem od sedežev 
na balkonu. Ob koncu tistega 
leta je umrla za rakom, s ka-
terim se je borila skoraj de-
set let. 

Kmalu po zaključenem štu-
diju ste se zaposlili kot uči-
teljica klavirja: kaj vam po-
meni vsakodnevno delo z 
učenkami in učenci?
Vsakega izmed svojih učen-
cev, v letošnjem šolskem letu 
jih imam 15, skušam naučiti 
čim več, jih spodbujati, da va-
dijo tudi doma, ker brez tega 

ni rezultatov, predvsem pa 
jim želim privzgojiti ljubezen 
do glasbe. Učne ure potekajo 
individualno, vsak učenec pri-
de v glasbeno šolo dvakrat na 

teden, nato pa ga čaka redno 
domače delo. Na uvodnih urah 
se učimo pravilne in sprošče-
ne drže za klavirjem, postavi-
tve rok in prstov, oblikovanja 
posameznega tona, posluša-
nja, igranja znanih pesmic po 
posluhu ter branja not. Kakor 
učenec z leti raste in se razvija, 
tako usvaja vedno več tehnič-
nih prvin in povezuje čedalje 
večje glasbene misli v celoto. 
Poleg celotnega telesa in pred-
vsem fine motorike, pri kateri 
so pomembni vsi drobni gibi 
mišic prstov in zapestja, pri 
igranju klavirja delujeta obe 
hemisferi možganov, saj učen-
ce poleg tehničnega obvlado-
vanja učimo tudi izraznosti. 
Velikokrat jim rečem, da so 
kot gledališki igralci, ki se mo-
rajo v vlogo, v našem prime-
ru skladbo, vživeti in jo pos-
lušalcu predati z določenim 
obrazom oziroma sporočilom.

Koliko je pomemben pri iz-
biri inštrumenta talent, ko-
liko vztrajnost in delovne 
navade?
Pri šestletniku je včasih tež-
ko oceniti, ali ima talent ali ga 
nima oziroma koliko ga ima. 
Na sprejemnem preizkusu, 
ki ga imamo v glasbenih šo-
lah, včasih kdo veliko obeta, 
a žal samo talent ni dovolj – 
brez redne vadbe ne bo rezul-
tatov. To pomeni, da je treba 
vsak dan vaditi – ni dovolj, če 
se otrok z inštrumentom sre-
čuje le enkrat ali dvakrat na te-
den v glasbeni šoli, takrat, ko 

ima uro klavirja, pomembno 
je, da ima svoj inštrument 
tudi doma in nanj redno vadi. 
Če torej komu manjka talen-
ta, ga je mogoče z redno vad-
bo nadomestiti. V redni vad-
bi se skrivata tudi vztrajnost 
in odgovornost. Vadba je pot 
do cilja, zato je treba vztraja-
ti, četudi pride kriza, se pojavi 
obup, strah. 

Ali obstaja starostna ome-
jitev, kdaj naj bi začeli z 
igranjem klavirja, se lahko 
učimo igrati nanj tudi v zre-
lejših letih?
Vse je možno, a odvisno je, 
kako močna je volja. Če želi-
mo igrati klavir zaradi lastne-
ga veselja in ne zaradi tekmo-
vanj, pianisti se tekmovanj 
udeležujejo do približno 30. 
leta starosti, potem se lahko 
tudi v kasnejših letih naučimo 
zaigrati katero izmed zahtev-
nejših skladb, a to igranje ne 
bo vrhunsko. Vedeti moramo, 
da prsti in mišice z leti vendar-
le postanejo bolj okorni in če 
igramo klavir od otroških let, 
je drugače, kot če začnemo v 
zrelih letih. Pomembni so vo-
lja, redno delo in vztrajnost.

Kaj menite o glasbenih tek-
movanjih, so spodbuda za še 
kakovostnejše delo?
Če se spomnim lastnih tek-
movanj, bom rekla, da se na 
njih nisem dobro počutila za-
radi prevelikega pritiska. Ve-
liko lepše je bilo iti na oder, če 
me ni nihče ocenjeval, ampak 
samo poslušal, vendar – obsta-
jajo različni tipi ljudi. Nekateri 
potrebujejo tekmovanja, ker je 
to zanje izziv in potrditev. Vsa 
tekmovanja postavljajo dolo-
čene nivoje, ki jih je treba do-
seči in tisti, ki so tekmovalno 
naravnani, s tem izpopolnju-
jejo svojo vrhunskost, najbolj-
ši pa postavljajo nove nivoje. 
Takšen primer je letošnje Cho-
pinovo tekmovanje v Varšavi, 
kjer je slovenski pianist Ale-
ksander Gadžijev osvojil dru-
go nagrado. Sama sem pred 
leti sedela v dvorani, v kateri 
je letos nastopil izjemni Gad-
žijev, in moram povedati, da 
je bilo to zame kot obiskoval-
ko izjemno doživetje, ker je bil 
vsak nastop vrhunski, vsak na-
stopajoči je izžareval drugo 
energijo, ki me je popolnoma 
očarala in zlahka se človek, 
ponovno, zaljubi v Frederica 
Chopina. 

Ali ste se kdaj tudi sami žele-
li udeležiti tega prestižnega 
Chopinovega tekmovanja? 
Moram reči, da ne. Zame bi 
bil samostojen pianistični na-
stop na takšnem tekmovanju 
prevelik pritisk, ker po nara-

Nina Mole, profesorica klavirja:

Nina Mole

Igranja v živo, na odru in pred 
publiko, ne more nič nadomestiti
RADEČE – Pianistka Nina Mole s posebnim žarom vodi svoje učenke in učence po črno-belih tipkah v pre-
čudovit svet glasbe, v katerega jo je že v otroštvu popeljala mati, tudi sama učiteljica klavirja v radeški 
glasbeni šoli. Nina, ki je poleg klasike tudi ljubiteljica ostalih glasbenih zvrsti, ni predana samo pedagoške-
mu delu, temveč pogosto nastopa kot korepetitorka, odlično se znajde v vlogi organizatorice in nastopajo-
če na koncertu, spogleduje se tudi s solo petjem in plesom, ki je njena prva ljubezen.
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vi nisem tekmovalna, pa tudi 
da prideš do njega, moraš pred 
tem zmagovati že drugje. Je le 
treba poznati svoje zmožnos-
ti. A z veseljem priredim glas-
beni recital v domačem kraju, 
vendar brez ocenjevalne komi-
sije. (smeh)

Kako je epidemija spreme-
nila potek pouka, nastopov, 
tekmovanj?
Učenci so močno prikrajšani 
za nastope. Lansko leto, reci-
mo, sploh niso nastopali; tru-
dili smo se z ’nastopi’ v učilni-
ci, kjer smo jih tudi snemali, ali 
pa so se otroci snemali sami 
doma, a to ni nastop pred pu-
bliko. Živega stika z obiskoval-
ci, ko igraš na odru, ne more 
nič nadomestiti. V lanskem ok-
tobru in novembru smo uspeli 
izpeljati dva nastopa v dvorani 
in obrazi otrok so žareli, bili so 
presrečni. Še danes jih vidim, 
kako so polni pričakovanj in 
mnogoterih občutkov po ge-
neralki čakali na svoj javni na-
stop; kako so se počutili starši 
v dvorani, ko so videli svojega 
otroka na odru, pa si tudi lahko 
predstavljamo, mar ne? Zgodi 
se, da ima kdo slab nastop, a 
ne sme obupati, čim prej mora 
spet na oder in veseli me, da jih 
lahko spodbujam in jim poma-
gam. V svoji dosedanji pedago-
ški praksi sem imela tudi učen-
ko, ki ni želela nastopati, imela 
je zelo veliko tremo, ki je, žal, 
ni uspela premagati, je pa uži-
vala v igranju doma. Sama me-
nim, da so javni nastopi nujni, 
vplivajo na otrokovo osebno 
rast. 

Kakšen pomen ima glasbena 
šola v tako majhnem kraju, 
kot so Radeče; kako priljub-
ljen je klavir?
Glasbena šola v manjšem kra-
ju ima veliko prednosti: obi-
skujejo jo lahko skoraj vsi, ki 
se želijo naučiti igranja na iz-
bran inštrument, in omogoča 
veliko nastopov. Ob glasbenem 
izobraževanju se razvija otro-
kova motorika, čut za estetiko, 
krepi posluh in čustva ter pri-
dobiva prepomembne izku-
šnje v sodelovanju z drugimi, 
pridobiva samozavest, izgublja 
strah pred nastopanjem … Ve-
liko prednosti je tako za šolajo-
čo se mladino kot za sam kraj, 
kajti učenci s svojimi nastopi 
tudi obogatijo marsikatero pri-
reditev v kraju. Klavir je poleg 
kitare še vedno najbolj priljub-
ljen inštrument.

Poleg dela v glasbeni šoli ste 
tudi članica Godbe Sloven-
skih železnic, v preteklosti 
ste sodelovali z Orkestrom 
Slovenske vojske in Policij-
skim pihalnim orkestrom.
Zase lahko rečem, da imam 
srečo, da lahko poučujem in 
korepetiram, ne predstavljam 
si, da bi samo poučevala. Še 
bolj kot poučevanje me vese-
li korepetiranje, zato vedno z 
veseljem spremljam učenke 
in učence na njihovih nasto-
pih in tekmovanjih, prav tako 
sem rada sodelovala z omenje-
nimi glasbenimi sestavi, tudi z 
Godbo Sevnica sem že nasto-
pila. Z omenjenima državnima 
pihalnima orkestroma in God-
bo Slovenskih železnic sem za-

igrala tudi kot solistka, kar mi 
je v veliko čast in veselje, dru-
gače pa pri Godbi Slovenskih 
železnic igram, kadar je klavir 
del partiture, predvsem na no-
voletnih koncertih in tekmo-
vanjih, a ker v večini prime-
rov pianisti nastopamo sami, 
sem potrebovala čas, da sem se 
privadila igranja v godbi. Veli-
ko vlogo ima seveda tudi diri-
gent in Franci Lipovšek je člo-
vek, ki zna voditi in usmerjati.

V spomin na svojo mater že 
vrsto let prirejate koncer-
te v radeškem Domu kultu-
re, kako izberete glasbene 
goste?
S prireditvijo Klavirski koncert 
Tatjani je leta 2000 začel Si-
mon Sernec, mamin zelo dober 
prijatelj in velik ljubitelj jazza, 
kar je bila tudi moja mami, 
tako da so se na odru po-
leg izvajalcev klasične glasbe 
predstavljali tudi jazzisti. Leta 
2007 mi je prepustil organi-
zacijo in izbor nastopajočih je 
od takrat različen – enkrat iz-
berem izvajalca klasične glas-
be, drugič neke druge zvrsti, 
ker želim, da se sliši več raz-
ličnih žanrov in skozi leta se je 
na odru Doma kulture v Rade-
čah zvrstilo več kot 70 izvajal-
cev. Med njimi so bili tudi moji 
sodelavci na glasbeni šoli. Eno 
leto sem na odru celo zaplesala 
tango, ker smo pripravili ljube-
zensko koncertno zgodbo od 
začetka do konca neke ljubez-
ni, ob skladbah argentinskega 
skladatelja tanga Astorja Piaz-
zolle. Čudovito je bilo. Tudi za 
dvajseti koncert, ki se je zgo-

dil tik pred pričetkom epide-
mije, sva z možem povabila k 
sodelovanju glasbenike iz bli-
žnjih krajev in ustvarili smo 
zelo čustven glasbeni projekt 
Zgodba o drevesu, ki je simbo-
lično prikazala življenje člove-
ka skozi raznobarvna obdobja 
od rojstva do smrti. Lanskega 
decembra sem povabila Petra 
Dirnbeka in skupino Vox po-
puli, v kateri igra tudi moj mož 
Sebastjan Podlesnik. Naj še po-
vem, da sem hvaležna, ker ima 
prireditev stalno publiko in za-
njo se je vredno potruditi. 

Eden znanih posavskih vir-
tuozov na klavirju je Bojan 
Gorišek, ga bo mogoče še 
kdaj slišati v Radečah?
Z Bojanom Goriškom, ki je od-
raščal v Loki pri Zidanem Mo-
stu, se zelo dobro poznava in 
na koncertu, posvečenem moji 
materi, je že nastopil in mor-
da bi mu lahko ponovno pris-
luhnili; morda bi lahko kate-
ro izmed skladb zaigrala celo 
skupaj. To je izziv, ki bi ga bilo 
mogoče izpeljati, tako da hva-
la za idejo.  

Na svoji glasbeni poti ste se 
začeli spogledovati tudi s 
solo petjem.
S petjem sem se začela spog-
ledovati v času korone, ko sem 
veliko časa preživela doma. 
Moj mož je kupil mešalno mizo 
in mikrofone, sama sem sed-
la za klavir in posnela sva ne-
kaj skladbic; med njimi so bile 
tudi skladbe kanadskega pevca 
in tekstopisca Leonarda Cohe-
na. Prijateljem so bili posnet-
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Kot nam je povedal minister 
mag. Andrej Vizjak po sestan-
ku, je beseda z vodstvom druž-
be Kostak potekala v smeri 
nadaljnjega razvoja dejavno-
sti ravnanja z odpadki, ki je v 
skladu z doseganjem boljših 
okoljskih ciljev, učinkovitosti 
in sprejemljivosti v okolju. Ker 
gre za gradnjo objekta, ki bo 
imel domala ničelne vplive na 
okolje, ob tem pa v družbi na-
meravajo na zaprtem prostoru 
odlagališča zgraditi tudi sonč-
no elektrarno z močjo 2,4 MW, 
je Vizjak tako v vlogi ministra 
kot ministrstva navedenemu 
projektu izrazil podporo. 

Po besedah Jožice Stegne, di-
rektorice Sektorja za ravnanje 
s surovinami pri družbi Kos-
tak, prinaša načrtovana inve-
sticija v predračunski vred-
nosti 26,2 mio evrov prednosti 
na več področjih: »Obstoječi 
center je namreč prostorsko 
in logistično prerasel trenu-
tne kapacitete obdelave od-
padkov, z novim centrom pa 
bodo z vidika logistike preva-
žanja ter obdelave odpadkov 
potencialne nevarnosti in te-
žave minimalne, saj se bo vsa 

Kostak bo do poletja 2023 
zgradil nov center za odpadke
SPODNJI STARI GRAD – Med dvodnevnim obiskom Vlade RS v Posavju je minister za okolje in prostor mag. 
Andrej Vizjak obiskal Center za ravnanje z odpadki (CRO) v Spodnjem Starem Gradu, kjer se je ob ogledu in 
sestanku z vodstvom družbe Kostak seznanil z načrtovano izgradnjo novega centra za ravnanje z odpadki. 

tehnologija izvajala v zaprtem 
prostoru, kar pomeni zmanj-
šanje emisij v okolje na mini-
mum. Novi center, ki se bo na 
obstoječi lokaciji razprosti-
ral na dobrih 45.106 m2, od 
tega bo glavni objekt za obde-
lavo odpadkov zasedal oko-
li 19.000 m2 površine, pred-
videva vse zahtevane filtre in 
naprave za čiščenje zraka, ce-
loten postopek obdelave, skla-
diščenja in tudi priprave odvo-
zov predelanih odpadkov pa 
bo potekal v zaprtem prosto-

ru. Pri tem se odpadki ne bodo 
le energetsko obdelovali, tem-
več bo v objektu potekala tudi 
proizvodnja surovin, reciklan-
tov, kar pomeni, da se bo v sa-
mem procesu sortiranja izloči-
lo čim več uporabnih surovin, 
ki jih bo mogoče z določenim 
postopkom obdelave ponov-
no uporabiti v industriji. S 
tem bomo dali bistven prispe-
vek h krožnemu gospodarje-
nju na področju obdelave od-
padkov v Sloveniji.« 

V družbi pričakujejo, da jim 
bo do letošnjega meseca maja 
uspelo pridobiti integralno 
gradbeno dovoljenje, na pod-
lagi katerega bodo lahko ste-
kla gradbena dela, po preno-
su obstoječe in vgradnji nove 
tehnologije pa naj bi proizvo-
dnjo v novem centru vzposta-
vili okvirno do poletja prihod-
nje leto, pri čemer načrtujejo 
tudi 20-odstotno povečanje 
števila zaposlenih (trenutno 
je v centru zaposlenih 70 lju-
di in 15 v podpornih službah). 
Na zaprtem odlagališču nene-
varnih odpadkov načrtujejo 
tudi postavitev sončne elek-
trarne, ki bo prispevala h kon-
solidaciji oskrbe z električno 
energijo, racionalizaciji pora-
be in lažjemu upravljanje za-
prtega odlagališča. Investici-
jo je kot smiselno ocenil tudi 
minister Vizjak, saj so po nje-
govem mnenju zaprte degra-
dirane površine, v kolikor 
nimajo vpliva na telo odlaga-
lišča in na katerih se je do se-
daj lahko izvajal le monitoring, 
z ustreznim temeljenjem pri-
merne za fotovoltaiko.
 
 Bojana Mavsar

Ob ogledu centra za ravnanje z odpadki (z leve): predsednik 
uprave družbe Kostak Miljenko Muha, direktorica Sektorja za 
ravnanje s surovinami Jožica Stegne in minister mag. Andrej 
Vizjak, zadaj Zdravko Urbanč iz CRO (foto: Vlada RS)

ki všeč in na decembrskem Ta-
tjaninem koncertu, kjer sem 
na povabilo Petra Dirnbeka 
pri nekaterih pesmih zraven 
zaigrala, sem tudi prvič javno 
zapela v duetu z njim. Moram 
reči, da je bil nastop zelo lepa 
izkušnja, a se mi zdi, da bom 
pred petjem dala prednost 
čemu drugemu.

Če bi imeli možnost, bi na 
svoji življenjski in poklicni 
poti karkoli spremenili?
Ničesar ne bi spremenila, ker 
je bilo vse, kar se mi je doslej 
zgodilo, zelo bogato. Zdi se mi, 
da je moje življenje in z njim 
poklicna pot ena prekrasna 
mavrica najrazličnejših obču-
tij in čustev, ki me bogatijo in 
delajo moje življenje barvito, 
pisano. Delo z otroki v glasbe-
ni šoli me izpopolnjuje, pripra-
va koncerta moji pokojni mami 
postaja izziv, pri katerem 
imam popolnoma proste roke 
– sama izbiram glasbene izva-
jalce, lahko sodelujem z igra-
njem klavirja na odru ali pa ne, 
lahko plešem, pojem … Kljub 

temu pa, če bi imela še eno 
možnost, bi se morda odloči-
la za plesno pot, najbrž bi bila 
balerina, a to pomeni, da bi me 
še vedno spremljala glasba, 
ker si življenja brez glasbe ne 
predstavljam. In naj povem, da 
svoje plesne sanje že nekaj let 
uresničujem z obiskovanjem 
plesnih ur flamenka, španske-
ga plesa, ki ga lahko plešem 
tudi v odrasli dobi. Flamenko 
je izredno melodičen, ima po-
sebno ritmiko; je skupek plesa, 
ploskanja in petja. Učenje ra-
zumevanja njegovega utripa, 
jezika in izražanja lastne not-
ranjosti se nikoli ne konča. Je 
izredno ekspresivna glasbe-
na zvrst: ko naredim gib, steče 
energija in takoj se osvobodim, 
zato ga obožujem. Če sedim za 
klavirjem ali držim mikrofon 
v roki, sem bolj statična, ples 
pa je gibanje, valovanje misli, 
občutij, razpoloženj, cele pale-
te čustev … Vesela sem, da mi 
je dano spoznavati svet glasbe 
in plesa v njuni subtilni moči. 

 Smilja Radi

Drage bralke in bralci,
rezervirajte si čas za odlično spletno predavanje Miše Pušenjak

»Od rastline do semena:  
predavanje o kakovostni vzgoji sadik in semen«

 v sredo, 23. februarja, popoldan.
 

Več informacij v naslednji številki časopisa.

BREŽICE – Danes popoldne bo v dvorani MC Brežice potekala 21. 
seja Občinskega sveta Občine Brežice, ki jo lahko označimo za pro-
računsko-komunalno, saj je večina točk namenjenih potrjevanju 
občinskega proračuna za letošnje in naslednje leto ter delovanju 
Komunale Brežice. Svetnice in svetniki bodo glasovali o 43,7-mili-
jonskem proračunu za leto 2022 in dobrih 34 milijonov vrednem 
proračunu za 2023. Predstavniki komunale bodo podali poslov-
ni načrt javnega podjetja in letne programe posameznih komu-
nalnih storitev, v zvezi s tem bodo svetniki odločali tudi o pre-
dlogih dviga cen omrežnine pri oskrbi s pitno vodo in obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov, medtem ko pri GJS odvaja-
nje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, storitev 
praznjenja greznic in MKČN, cen omrežnine čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode ter omrežnin praznjenja greznic in 
MKČN predlagajo uskladitev vseh cen. Ker se je vrednost obno-
ve brežiškega vodovodnega stolpa od potrditve investicije konec 
leta 2020 zaradi izrednega dviga cen materiala, povečanega pov-
praševanja in omejene ponudbe kar pošteno podražila (takrat je 
bila ocenjena na 1,89 milijona evrov, zdaj pa nova ocena stroška 
izvedbe znaša 2,76 milijona evrov), je občinski svet pred nove-
lacijo investicijskega programa. Poleg poslušanja poročila o delu 
Nadzornega odbora Občine Brežice v lanskem letu bodo svetniki 
podali še mnenje k imenovanju direktorice/ravnateljice SIC Bre-
žice dr. Mojce Tomažin za njen naslednji mandat.  R. R. 

Odločali bodo o dvigu cen
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Udeleženci posveta so se sez-
nanili z dogajanjem na po-
dročju gasilstva v minulem in 
letošnjem letu ter med dru-
gim prisluhnili tudi nekate-
rim novostim na področju 
zakonodaje, ki se dotikajo de-
javnosti gasilske službe. Vo-
dil ga je predsednik GZS Jan-
ko Cerkvenik, ki je uvodoma 
predal besedo predsedniku 
Gasilske zveze Brežice Her-
manu Premelču. Slednji je 
izrazil veselje, da je vodstvo 
GZS vsem epidemiološkim te-
žavam in omejitvam navkljub 
sprejelo pogumno odločitev iz-
vesti letošnje delovno srečanje 
predsednikov in poveljnikov 
gasilskih zvez v občini Breži-
ce. V nadaljevanju je predsta-
vil zgodovino, organiziranost 
in delovanje GZ Brežice, ki je 
bila ustanovljena leta 1955 in 
združuje 31 prostovoljnih ga-
silskih društev, razdeljenih v 
devet operativnih sektorjev. 
Omenil je, da je najstarejše 
društvo PGD Brežice, ki v tem 
letu obeležuje 140 let delova-
nja. Pohvalijo se lahko tudi z 
Gasilskim pihalnim orkestrom 
Loče, ki deluje že dobrih sto 
let. Premelč je izpostavil, da 
je dokaz dobrega sodelova-
nja med GZ Brežice, županom 
in občinsko upravo tudi uredi-

»Verjamemo, da je to odgovor 
na trenutne razmere v sloven-
skem političnem prostoru, ki je 
vse preveč razdeljen in se pola-
rizira iz volitev v volitve, vča-
sih že skoraj iz meseca v me-
sec. Nujno je, da naredimo nek 
most na politični sredini, ka-
mor sodimo te stranke, ene 
malce bolj levo, druge malce 
bolj desno,« je v izjavi za me-
dije poudaril Franc Bogovič. 
V SLS se zavzemajo za enako-
meren razvoj države, krepitev 
lokalne samouprave, regiona-
lizacijo in razvoj kmetijstva v 
skladu s konceptom Pametnih 
vasi. Povedal je še, da so se za 
večino 88 volilnih okrajev že 
dogovorili, katera stranka jih 
bo 'pokrila' s svojim kandida-
tom za poslanca na volitvah v 
Državni zbor 24. aprila. »Vese-
li me, da se za sodelovanje od-
ločajo močni posamezniki bo-
disi iz gospodarstva bodisi iz 
lokalnih skupnosti. Verjamem, 
da bo naša skupna lista prese-
nečenje letošnjih volitev,« je 
dodal.

»Glavni razlog, da sem tu-
kaj kot predsednik stranke 
Konkretno, je, da cilj, da pod 
dežnikom gibanja Povežimo 
Slovenijo povežemo bolestno 
razdeljen slovenski politični 
prostor na leve in na desne,« je 

Gradijo most na politični sredini 
NEMŠKA VAS – Na povabilo evropskega poslanca in podpredsednika SLS Franca Bogoviča je 25. januarja 
pri Žarnovih v Nemški vasi potekalo srečanje predstavnikov gibanja Povežimo Slovenijo, v katerega so se 
povezale stranke SLS, Nova SLS, Konkretno, Zeleni Slovenije in Nova socialdemokracija.

povedal Zdravko Počivalšek. 
Kot je dodal, želijo združiti li-
beralni, ljudski in zeleni poli-
tični center, njihov program pa 
temelji na enakomernem ra-
zvoju vseh regij, »da bo v vsa-
kem delu naše domovine za 
mlade generacije možno dobi-
ti dobro plačano delovno mes-
to, ustvariti družino in razvijati 
poslovno kariero. Naša izbira 
ni ne levo ne desno ne nazaj, 
ampak samo naprej«. 

Podpredsednik stranke Kon-
kretno Alojz Kovšca je pou-
daril, da se gibanje Povežimo 
Slovenije od drugih politič-
nih povezav razlikuje po tem, 
da združuje stranke iz različ-

nih svetovnonazorskih polov. 
»Ne prikrivamo, da zastopamo 
različne interese, trdimo pa, da 
smo se sposobni o teh različ-
nih interesih pogovoriti in do-
govoriti,« je dejal in izposta-
vil odprtost za povezovanje še 
z drugimi strankami in pove-
zavami. Prepričan je, da ljud-
je v Sloveniji niso tako skrega-
ni in razdeljeni, kot je politika. 
»Nesposobni politiki je v inte-
resu, da to razdeljenost vzdr-
žuje, sposobni politiki pa mora 
biti v interesu poiskati skupne 
imenovalce, ne razburjati lju-
di, ne prenašati odgovornosti 
na ulico in na referendume,« 
je še dodal.

Predsednik Nove socialde-
mokracije Andrej Magajna 
je dejal, da v gibanje prinaša 
tradicijo krščanske socialde-
mokracije. »Povežimo Slove-
nijo smo raznobarvni, to pa je 
nasprotje temu, kar se je v drža-
vi zgodilo v zadnjih 30 letih, saj 
se je Slovenija namesto v plura-
lizem razvila v dvostrankarski 
sistem,« je poudaril in izposta-
vil pomen vrednot kot temelja 
političnega povezovanja. Zele-
ne Slovenije je zastopal pod-
predsednik Zvone Lah in po-
udaril, da niso »takšni Zeleni, 
ki samo komplicirajo, nagajajo 
in preprečujejo razne projek-
te, ampak želimo biti Zeleni, 
kakršni so v Avstriji ali Nemčiji, 
ki soustvarjajo državno politi-
ko«, v gibanju Povežimo Slove-
nijo pa želijo preseči strankok-
racijo in polarizacijo na leve 
in desne. »Ker smo odprti na 
levo kot na desno sredino,« je 
dejala koordinatorka gibanja 
dr. Nada Pavšer, »pričakuje-
mo, da se nam bo pridružila 
še kakšna stranka, kar bi bilo 
samo dobro za Slovenijo.«

Med udeleženci srečanja pri 
Žarnovih so bili sicer številni 
znani obrazi zlasti iz lokalne-
ga političnega, gospodarskega 
in drugih sfer javnega prostora.
 Peter Pavlovič

V izjavi za medije so sodelovali (z leve): Zdravko Počivalšek, 
Franc Bogovič, dr. Nada Pavšer, Zvone Lah, Andrej Magajna 
in Alojz Kovšca

Vodstva GZ tudi o olimpijadi
ČATEŽ OB SAVI – V Termah Čatež so se na posvetu v organizaciji Gasilske zveze Slovenije (GZS) zbrali pred-
sedniki in poveljniki gasilskih zvez iz vse Slovenije. Deležni so bili pestrega dnevnega reda posveta, med 
drugim jih je pozdravil in nagovoril tudi minister za obrambo mag. Matej Tonin.

tev vadbišča sil zaščite in reše-
vanja občine Brežice v Sloven-
ski vasi. »To sicer ni poligon iz 
programa GZS, temveč zemlji-
šče v velikosti slabega pol hek-
tarja z obstoječim objektom 
in infrastrukturo, ki jo po na-
ših zmožnostih dopolnjujemo 
in opremljamo, tako da lahko 
danes na njem že izvajamo te-
meljna kakor tudi permanen-
tna usposabljanja operativnih 
gasilcev,« je še opisal. Nato je 
v odsotnosti župana Ivana 
Molana pred mikrofon stopi-
la še podžupanja Občine Bre-
žice Mila Levec, ki je pouda-
rila dobro sodelovanje tako s 
civilno zaščito kot gasilci, ki so 
pogosto prvi na prizorišču na-
ravnih in drugih nesreč.

Minister se je zadržal  
na večerji 

Dnevni red letošnjega posveta 
je bil po Premelčevih besedah 
zelo zgoščen, strokoven in zani-
miv. Minister za obrambo mag. 
Matej Tonin, ki je ocenil sode-
lovanje z GZS in govoril o na-
predku pri izboljšanju pogojev 
za delo gasilske organizacije, 
je prišel na koncu prvega dne-
va posveta, si ogledal razsta-
vo gasilskih našitkov in značk 
ter drugih simbolov Društva 
za ohranjanje gasilske dediš-
čine in se zadržal še na večer-
ji z vodstvom GZS, GZ Brežice 
ter podžupanjo. Med drugimi 
je nastopil tudi generalni di-
rektor Uprave RS za zaščito in 

reševanje Darko But, ki se je 
najprej posebej zahvalil vsem 
službam za zaščito in reševanje 
ter občanom Brežic za vse, kar 
so storili v času migrantske kri-
ze leta 2015 in 2016. V nadalje-
vanju posveta so spregovorili 
tudi glavni inšpektor Inšpek-
torata RS za varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami 
mag. Boris Balant, poveljnik 
GZS Franci Petek, namestnica 
predsednika GZS dr. Janja Kra-
mer Stajnko, predsednik CTIF 
(mednarodno združenje gasil-
skih in reševalnih služb) Mi-
lan Dubravac itd. Predstavlje-
ne so bile novosti gradbenega 
zakona – možnosti legalizacije 
objektov, v katerih se izvaja de-
javnost gasilske službe, več pri-
ročnikov (o gasilskem protoko-
lu, za delo članic, za odnose z 
javnostmi v gasilstvu, o vozilu 
na alternativni pogon) ter ak-
tivnosti v zvezi z gasilsko olim-
pijado, ki bo julija letos v Celju. 
Ob tej priložnosti je bil pred-
stavljen tudi olimpijski srebr-
nik. Ob koncu so si udeleženci 
na prostem ogledali še reševa-
nje z višin, ki ga je prikazalo av-
strijsko podjetje MARK Save A 
Life. Gasilski posvet je na za-
četku s petjem obogatil MoPZ 
Slavček z Velike Doline.
 Rok Retelj

Z desne: Darko But, Mila Levec in mag. Boris Balant

RAJEC – 22. januar velja za dan, ko goduje sv. Vincencij, med dru-
gim tudi zavetnik vinogradnikov. Člani Društva vinogradnikov 
Dolina – Jesenice vsako leto na ta dan obrežejo prvo trto v vinog-
radu in s tem simbolno napovejo začetek del. Tudi letos so že tra-
dicionalno, vendar času in razmeram primerno, izvedli prvo rez 
trte v vinogradu njihovega člana, nekdanjega dolgoletnega pred-
sednika Slavka Bizjaka. Po stari navadi se na trto obesijo klo-
base in se jo zalije s cvičkom, da bo dobro obrodila in nas jeseni 
razveselila z zdravim in obilnim pridelkom. Gospodarju Slavku 
je na pomoč priskočilo nekaj članov in predsednik društva Mar-
tin Kvartuh, ki je obžaloval, da dogodka ni bilo mogoče izpelja-
ti, kot je bilo prvotno načrtovano. Prav zato so v društvu povabili 
ostale člane, da opravijo rez trte v svojih vinogradih in pošlje-
jo fotografije, in veseli so, da se jih je vabilu veliko tudi odzvalo.  
 I. Bogovčič

RAKA – Nekaj članov Turističnega društva Lovrenc Raka je po 
dveh letih premora na god sv. Vincenca zopet izvedlo običaj prve 
rezi vinske trte. V soboto, 22. januarja, smo se zbrali v vinogra-
du našega člana Vinka Tomažina, mu najprej zaželeli vse dob-
ro ob godu, nato pa je gospodar obrezal prvo trto. Nanjo smo 
po starem običaju obesili domače klobase in – kot se za Rača-
ne spodobi – tudi kito nepogrešljive raške 'č'bule', nato pa pod 
budnim očesom gospodarja obrezali vsak po eno trto. Po stari 
šegi se tako na ta dan simbolično odpre sezona del v vinogradih, 
vinogradnik pa se z obešenimi klobasami zahvali trtam za dob-
ro rodnost, obenem pa jih poprosi tudi za prihodnjo dobro leti-
no. Kot je za ta običaj primerno, smo ob kozarčku rujnega in ob 
zvokih frajtonarice zapeli nekaj ljudskih, gospodinja Anica pa 
nas je nagradila z odlično domačo malico.  A. Kerin

Prva rez s klobasami in cvičkom

Člani DV Dolina – Jesenice so simbolno napovedali začetek del 
v vinogradu (foto: A. Kvartuh).

Poleg klobas obesili še 'č'bulo'

Člani TD Lovrenc Raka v vinogradu Vinka Tomažina

SENOVO – V Društvu vinogradnikov Sremič so 21. januarja tradi-
cionalno obeležili godovanje sv. Vincenca (22. januar), ki vinarjem 
naznanja nov vegetativni ciklus vinske trte in s tem začetek vino-
gradniških opravil v vinogradih. Pred vinsko kletjo člana društva 
Mihe Senice na Porebru nad Senovim se je zbralo okoli 50 članov 

društva, ki so prisostvovali tudi blagoslovu vinske trte, vinogra-
dniške opreme in vinogradnikov, ki ga je opravil videmski župnik 
Janez Turinek. Blagoslovu je sledil prvi rez vinske trte, ki so ga 
opravili predsednik društva Jože Kodela, blagajnik Jože Kranjc 
ter gostitelj Miha Senica. Po izročilu so si na Vincencevo ali vino-
gradniško novo leto vinogradniki voščili srečno pridelovalno leto, 
že pred sončnim vzhodom pa odrezali šibo trte, jo dali v vodo in 
postavili v topel prostor. Na podlagi časa, ki ga je trta zatem pot-
rebovala, da je ozelenela, so sklepali, kako je prezimila in kakšne 
letine se lahko nadejajo.  B. M., foto: DV Sremič 

Vinogradniško novo leto

Zbrane vinogradnike na Porebru je obsijalo sonce, kar 
pomeni, sodeč po pregovoru, da bodo imeli letos dobro letino.
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EKO sklad
subvencija
do 2.500 €

do 65°C
primerna tudi za radiatorje

Podpisu so prisostvovali tudi 
predsednik vlade Janez Jan-
ša, brežiški župan Ivan Molan 
in prorektor za infrastruktu-
ro dr. Miralem Hadžiselimo-
vić, srečanja na fakulteti pa se 
je udeležila še ministrica z Ura-
da Vlade RS za Slovence v za-
mejstvu in po svetu dr. Helena 
Jaklitsch. Po besedah rektorja 
dr. Zdravka Kačiča gre za in-
vesticijo v nove prostore Fakul-
tete za turizem v višini približ-
no 5 milijonov evrov, pri čemer 
imajo že štiri leta pripravljeno 
veljavno gradbeno dovoljenje 
za zgradbo, tako da se bo lahko 
projekt že kmalu začel izvajati. 
»S svojim obiskom je Vlada RS 
izkazala, da je prepoznala pro-
jekt gradnje Fakultete za tu-
rizem kot strateško pomem-
ben tako za univerzo kot tudi 
za razvoj regije Posavje,« je še 
izpostavil. Dekan fakultete izr. 
prof. dr. Boštjan Brumen je 
dodal, da bodo novi prostori 
nastali na lokaciji bivšega di-
jaškega doma v Brežicah oz. 
na Trgu Jožeta Toporišiča, pri 
čemer načrtujejo, da bo pro-
jekt zaključen v roku dveh let 
oz. konec leta 2023 ali na za-
četku 2024. Kot je poudaril, 
je bila osrednja tema srečanja 

Nove prostore podprl tudi Janša
BREŽICE – Na brežiški Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru so v sklopu vladnega obiska podpisali pis-
mo o nameri investicije za potrebe Fakultete za turizem. Podpisniki so bili državni sekretar na Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport Marjan Dolinšek, dekan fakultete izr. prof. dr. Boštjan Brumen in rektor 
Univerze v Mariboru dr. Zdravko Kačič. 

prostorska problematika Fa-
kultete za turizem, ki se kljub 
številnim naporom in trudu so-
oča s prostorsko stisko. Fakul-
teta namreč nima lastnih pre-
davalnic in je zato primorana 
najemati prostore na različ-
nih lokacijah v Brežicah. Ome-
nil je še, da imajo na fakulteti 
trenutno nekaj manj kot 300 
študentov, med njimi jih veliko 
prihaja iz tujine, na kar so po 
njegovih besedah še posebej 
ponosni, saj privabljajo mlade, 
ki pri njih pridobijo univerzi-
tetno izobrazbo in v večini pri-

merov tudi potem ostanejo v 
Sloveniji. Omenjena investici-
ja bo več kot dobrodošla tudi 
zaradi tega, ker letos začenjajo 
tudi z doktorskim študijem, je 
še omenil Brumen. 

Janša: Razvoja ni mogoče 
graditi samo na energetiki

Premier Janša je po delovnem 
posvetu in obisku na fakulteti 
podal izjavo za medije, v kate-
ri je poudaril, da je Posavje re-
gija z veliko značilnostmi, ki se 
je prebila na slovensko povpre-

čje. »Posavje je še dobrih deset 
let nazaj zaostajalo za sloven-
skim povprečjem po razvito-
sti za 12 odstotnih točk, da-
nes pa je na ravni slovenskega 
povprečja, kar je velik uspeh,« 
je ocenil. Dodal je, da ima re-
gija še nekaj pomembnih iz-
zivov, ključni pa so vezani na 
energetiko. Po njegovih bese-
dah celotnega razvoja seve-
da ni mogoče graditi samo na 
energetiki. »S tega vidika me 
veseli, da smo bili na Fakulteti 
za turizem prisotni pri podpi-
su pisma o nameri, ki obeta, da 
se bodo kapacitete te fakulte-
te razširile. Turizem je ena tis-
tih dejavnosti v Posavju, ki ima 
veliko perspektivo, nadgrajuje 
vse te razvojne priložnosti, ki 
jih prinaša energetika, in neka-
tere druge gospodarske pano-
ge. Ne nazadnje tu ni le sloven-
sko zaledje, temveč tudi zaledje 
milijonskega mesta v sosednji 
državi. Če potegnemo črto pod 
vsem tem, kar smo danes sliša-
li na seji vlade, ki je ocenjeva-
la razvojne potenciale Posavja, 
gre za regijo z zelo zanimivimi 
razvojnimi priložnostmi v pri-
hodnje,« je še dejal Janša.

 Rok Retelj

Podpisniki pisma o nameri: (z leve) Marjan Dolinšek, dr. 
Zdravko Kačič in izr. prof. dr. Boštjan Brumen, za njimi (z leve) 
župan Ivan Molan, predsednik vlade Janez Janša in prorektor 
za infrastrukturo dr. Miralem Hadžiselimović

26. januarja si je njeno delova-
nje v družbi dekana fakultete, 
red. prof. dr. Sebastijana Se-
meta, rektorja in prorektor-
ja Univerze v Mariboru, prof. 
dr. Zdravka Kačiča ter prof. 
dr. Miralema Hadžiselimo-
vića, v sklopu obiska vlade v 
Posavju ogledal tudi sekretar 
na Ministrstvu za izobraževa-
nje, znanost in šport prof. dr. 
Mitja Slavinec. Slednji s toli-
ko večjim zanimanjem, saj je 
bil do imenovanja za državne-
ga sekretarja v februarju 2021 
kot doktor fizikalnih znanosti 
dekan naravoslovno-mate-
matične fakultete v Maribo-
ru. Novo dobavljena oprema 
– gre za enosmerni napajalni 
sistem za simulacije razprše-
nih virov s sklopom opreme za 
upravljanje energetskih siste-
mov skupaj s hibridnim sonč-
nim sistemom, preizkuševal-
no temperaturno komoro ter 
6-osno varilno robotsko roko 
s krmiljem in premično varil-
no celico na kolesih, nadgra-
juje že obstoječo raziskovalno 
opremo v inštitutu fakultete, je 
povedal dekan Seme: »Fakul-
teta za energetiko je s prido-
bitvijo raziskovalne opreme 
naredila še en korak naprej 
v samem razvoju temeljnega 
kot tudi aplikativnega razisko-
vanja, ne nazadnje lahko tudi 
vso to opremo študentje upo-

Oprema za znanje in razvoj
VRBINA – Z namenom nadgradnje študijskih in raziskovalnih procesov v Inštitutu za energetiko v Vrbini je 
krška Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru v minulem letu v sklopu infrastrukturnega evropskega 
projekta RIUM pridobila za več kot milijon evrov vredno novo raziskovalno opremo.

rabijo v svojem pedagoškem 
delu pri laboratorijskih vajah 
in nadalje tudi pri izdelavi di-
plomskih, magistrskih in tudi 
doktorskih nalog. Te opreme 
je že za več kot milijon evrov, 
nadgrajuje že obstoječo opre-
mo fakultete in sovpada z ra-
zvojem družbe na področju 
energetike, ne nazadnje govo-
rimo tudi o drugem bloku jedr-
ske elektrarne Krško.« Seme je 
še povedal, da je že v tem letu 
predvidena dobava še doda-
tne opreme v vrednosti več kot 
300.000 evrov, in sicer modula 
za hitro rentgensko spektral-
no kemično analizo materia-
lov, PDA (Phase Doppler Ane-
mometry) merilnega sistema 
ter PIV (Particle Image Veloci-

metry) merilnega sistema: »Ta 
bo nadgradila en del laborato-
rijskega izvajanja, kar je po-
membno z vidika načrtovanja 
in izgradnje zadnje hidroelek-
trarne v verigi spodnje Save, 
kar bo pripomoglo k raziska-
vam razlivnega polja in drugih 
problemov, ki se še pojavljajo.« 

Glede na to, da je inštitut za-
radi opreme in laboratorij-
skih kapacitet v eni etaži pod-
jetja ZEL-EN prostorsko že 
zelo omejen, si želijo na fakul-
teti v okviru projekta INNO-
VUM, ki poteka v sklopu Uni-
verze v Mariboru, v Poslovni 
coni Vrbina zgraditi dodatne 
prostore oz., kot je še povedal 
dekan, imajo zemljišče že za-

kupljeno, objekt, v katerem bo 
imela fakulteta obenem tudi 
svoj sedež, pa naj bi bil zgra-
jen že v naslednjem kratko-
ročnem obdobju. S tem bodo 
lahko še dodatno okrepili tudi 
sodelovanje z lokalnim gospo-
darstvom, saj je bila fakulteta 
v Krškem vzpostavljena tudi z 
namenom zagotavljanja razi-
skovalne in temeljne podpore 
lokalnemu okolju v obliki do-
dane vrednosti tako za večja 
kot manjša podjetja. 
 Bojana Mavsar

Z leve: Miralem Hadžiselimović, Zdravko Kačič, Mitja Slavinec 
in Sebastijan Seme ob ogledu raziskovalne opreme

SEVNICA – Na Srednji šoli Sevnica so se v sklopu vladnega 
obiska mudili državni sekretar na Ministrstvu za izobraže-
vanje, znanost in šport Marjan Dolinšek s sodelavko Emi-
no Postružnik, poslanec Tomaž Lisec, župan Srečko Ocvirk 
in vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Sevni-
ca Mojca Sešlar.

Ravnatelj SŠ Sevnica Matjaž Prestor je gostom predstavil zgodo-
vino in razvoj poklicnega šolstva ter izobraževalnih programov 
skozi skoraj 140-letno obdobje ter poudaril pomembnost sode-
lovanja z lesnopredelovalnimi podjetji, ki imajo na območju sev-
niške občine dolgoletno tradicijo. »Po krivici zapostavljena lesar-
ska branža ponovno pridobiva veljavo in predstavlja pomemben 
gospodarski potencial v Sloveniji. Z uporabo najrazličnejših ma-
terialov in z razvojem tehnologije je lesarstvo danes postalo izre-
dna kompleksna dejavnost, ki potrebuje ljudi s širokim naborom 
znanj, zato je načrtovano nadgradnjo izobraževalnega sistema 
smiselno izvajati v okoljih, kjer ima lesnopredelovalna dejav-
nost dolgoletno tradicijo,« pravi ravnatelj, ki si prizadeva za do-
zidavo prizidka ob srednji šoli, v katerem bi bile urejene sodob-
ne mizarske delavnice za izvajanje praktičnega pouka v okviru 
triletnega izobraževalnega programa mizar. »Praktični pouk iz-
vajamo že več kot dve desetletji v prostorih sevniškega podjetja 
Stilles, ki so postali pretesni. Želimo si večjo in sodobnejšo de-
lavnico, ki bi bila del šolske stavbe,« je pojasnil in predstavil idej-
ni načrt dozidave novih prostorov za šolsko mizarsko delavnico 
in dodatne učilnice, ki jih bodo v bodoče prav tako potrebovali, 
saj se bo v novem šolskem letu 2022/2023 mogoče vpisati v iz-
obraževalni program PTI frizerski tehnik. »Zaradi izrednega za-
nimanja za omenjeni program, tako naših rednih dijakinj in di-
jakov kakor tudi tistih, ki so šolanje že zaključili pred letom, se 
novosti zelo veselimo. S tem se na našo šolo vrača tudi poklicna 
matura,« je izrazil veselje nad novo obliko izobraževanja ter iz-
postavil še dijaški dom, ki je pred desetletjem izgubil ta status, a 
srednja šola bi ga potrebovala, saj so nekateri dijaki in dijakinje 
primorani iskati začasna bivališča pri zasebnikih. 
 Smilja Radi

Veseli, da imajo nov program

Na SŠ Sevnica bi s prizidkom izboljšali praktični pouk v 
izobraževalnem programu mizar.

BREŽICE – Najmlajša članica Univerze v Mariboru Fakulteta za 
turizem s sedežem v Brežicah je bila uspešna pri prijavi projek-
ta Erasmus+, kar je za fakulteto izjemen uspeh, saj je bilo med 
skoraj 30 izbranih zgolj devet projektov. Dvoletni projekt z nas-
lovom Aktivno in vključujoče poučevanje pismenosti in komuni-
kacijskih veščin za bolj učinkovito zaposlovanje in trajnostni go-
spodarski razvoj bo trajal do konca leta 2023. V njegovem okviru 
bodo na Fakulteti za turizem skupaj s partnerji, ki prihajajo z ita-
lijanske univerze v Vidmu, nemške univerze Zwickau in hrvaške 
univerze v Pulju, razvijali učne načrte za poučevanje komunika-
cijskih veščin. Posebno pozornost bodo namenili znakovnemu 
jeziku. Lepote Brežic in Slovenije bodo raziskovalci iz tujine ime-
li priložnost spoznavati na enem izmed naslednjih sestankov, 
je navedla vodja projekta izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler. 
 Vir: Fakulteta za turizem

Na fakulteti Erasmus+ projekt
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»Na današnjem srečanju, ki 
se ga udeležujeta tudi podžu-
pan Janez Kukec in poslanec 
Tomaž Lisec, smo nekateri 
predstavniki sevniškega go-
spodarstva ministru Zdravku 
Počivalšku predstavili tudi 
težave in izzive, s katerimi se 
vsakodnevno soočamo pri svo-
jem delu. Med najbolj pereče 
težave sodi pomanjkanje de-
lovne sile. Težko je dobiti vse 
profile, tako proizvodne delav-
ce kot v razvojnih oddelkih in 
v ostalih službah. Težave pred-
stavljajo tudi dobave raznih 
repromaterialov ali strojne 
opreme, ki precej zamujajo,« 
je povedal direktor podjetja 
Plastoform Stane Habinc ter 
nadaljeval, da so edino sloven-
sko podjetje, ki proizvaja okna 
za počitniška vozila. »Smo del 

Primanjkuje jim delovne sile
KLADJE NAD BLANCO – Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se je 26. januar-
ja na delovnem srečanju v podjetju Plastoform sestal s predstavniki nekaterih sevniških podjetij, ki so ga 
seznanili s poslovnimi rezultati in tudi težavami.

skupine G4 Group, ki je v las-
ti družine Gregorčič. Skupina 
je v lanskem letu naredila za 
skoraj za 200 milijonov pri-
hodkov, a če se osredotočim 
samo na naše podjetje, smo v 
njem imeli v lanskem letu naj-

višjo rast pro-
meta – 21,5 mi-
lijona evrov 
in če pogle-
dam primerjal-
no na predhod-
no leto 2020, 
to pomeni sko-
raj 70-odstotno 
rast. Izdelke iz-
važamo po ce-
lem svetu, samo 
10 odstotkov jih 
iztržimo na do-
mačem trgu,« 
je predstavil še 

poslovne uspehe podjetja.

»Država bo vsa podjetja, ki 
imajo razvojne načrte, podpr-
la s sredstvi iz petih različnih 
skladov. Eden izmed ukrepov 
je načrt za odpornost in okre-

vanje, s katerim bomo gospo-
darstvu omogočili dostop do 
427 milijonov evrov za digita-
lizacijo, raziskave, razvoj in in-
vesticije. Razpisi bodo na voljo 
konec januarja oziroma v za-
četku februarja,« je med dru-
gim povedal gospodarski mini-
ster, podžupan pa je izpostavil 
podjetništvo v občini Sevnica, 
ki je perspektivno in bi lahko 
bilo zgled drugim občinam ter 
dodal, da skuša Občina Sevnica 
pomagati podjetnikom s pro-
storskimi načrti in komunal-
nimi ureditvami obrtnih con, z 
različnimi razpisi nudi manjšo 
finančno pomoč gospodarstvu, 
razpisuje štipendije za defici-
tarne poklice, saj si želi razvo-
ja podjetništva itn. 

 Smilja Radi

Podžupan Janez Kukec in direktor podjetja 
Plastoform Stane Habinc

»Ta konec Slovenije je utr-
pel zaostanek v razvoju in-
frastrukture, kar nam ni v po-
nos, a imamo vizijo za naprej. 
S predstavniki občine in di-
rekcije za infrastrukturo smo 
šli skozi vse načrtovane pro-
jekte in ugotavljam, da so že v 
teku nekatere aktivnosti. Ve-
seli me, da smo uradno zače-
li s projektiranjem sodobne 
železniške postaje v Sevnici, 
katere ocenjena vrednost je 
skoraj 30 milijonov evrov,« je 
napovedal začetek nove ure-
ditve v sevniškem mestnem 
središču državni sekretar na 
Ministrstvu za infrastruktu-
ro Aleš Mihelič. »Direktori-
ca direkcije Republike Slove-
nije za infrastrukturo Ljiljano 
Herga nas je seznanila, da je 
bila ravno danes (26. januar-
ja 2022, op. p.) podpisana po-
godba za projektiranje uredi-
tve nove železniške postaje. 
To je že dalj časa pričakovana 
ureditev, ki bo obsegala tudi 
ureditev podhoda ter podvo-
za na Savsko cesto, kjer se raz-
vija obrtna cona. Spregovorili 
smo tudi o razpisu za izvajal-

30 milijonov za ureditev postaje
SEVNICA – V ospredju pogovorov med državnim sekretarjem na Ministrstvu za infrastrukturo Alešem Mi-
heličem, direktorico Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljano Herga in poslancem Tomažem Liscem z župa-
nom Srečkom Ocvirkom in direktorjem občinske uprave Zvonetom Košmerlom je bila železniška in cestna 
infrastruktura v občini.

ca gradnje mostu na Log, pri-
čakujemo pa tudi razpis za iz-
bor izvajalca ureditve cestnega 
odseka Šentjnaž–Glino ter na-
daljevanje projektiranja regi-
onalne ceste Račica–Loka pri 
Zidanem Mostu, ki je načrto-
vano v letu 2023 in naslednjih 
letih. Ta cesta je zagotovo ena 
izmed tistih, ki potrebuje celo-
vito ureditev. V načrtu uredi-
tve je Podvinski potok na Bre-
gu in računamo na celovito 
rešitev, zato se na terenu že iz-
vajajo aktivnosti, ki so potreb-
ne pred začetkom del. Gradnja 
novega nadvoza čez železniško 
progo v smeri Trebnjega pote-
ka v skladu s terminskim na-
črtom,« je po zaključenem 
delovnem sestanku povedal 
župan Srečko Ocvirk ter do-
dal, da je v letošnjem letu na-
črtovana tudi obnova cestne-
ga odseka na območju Gabrja 
in od Tržišča proti Mokrono-
gu (na območju Skrovnika in 
Brune vasi). 

Obnova mostu čez Savo

O načrtovani obnovi mostu 

čez Savo, ki povezuje Sevnico 
in Boštanj, je župan povedal: 
»Na Direkciji Republike Slo-
venije za infrastrukturo so v 
preteklem tednu (20. januarja 
2022, op. p.) objavili javni raz-
pis za rekonstrukcijo mostu 
čez Savo, ki povezuje Sevnico 
in Boštanj. Sam izbor izvajal-
ca in ostale aktivnosti vodi Di-
rekcija, kjer se zelo dobro za-
vedajo, kaj to pomeni. To temo 
smo odprli tudi v naših dana-
šnjih pogovorih in verjamem, 
da bo obnova potekala tako, da 

bo čim manj moteče tako za iz-
vajalce kot udeležence v pro-
metu. Naš predlog je še vedno, 
da se najprej izpelje izgra-
dnja mostu na Log, potem pa 
naj sledi prenova. Kaj so same 
tehnične zahteve oziroma kaj 
pomeni dotrajanost obstoječe-
ga mostu, pa morajo povedati 
strokovnjaki. Gre za zahtevna, 
tudi tehnična vprašanja, ki jih 
bomo tekoče reševali na ravni 
Ministrstva za infrastrukturo, 
Direkcije in Občine Sevnica.« 
 Smilja Radi

Srečko Ocvirk, Aleš Mihelič, Zvone Košmerl in Tomaž Lisec 

HOTEMEŽ – Minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no dr. Jože Podgoršek je 25. 
januarja obiskal občino Rade-
če, kjer si je po delovnem sre-
čanju ogledal v lanski jeseni 
odprto ribiško vasico na Hote-
mežu. »Del pogovora z minis-
trom za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Jožetom Podgor-
škom je bil prenos lastništva 
zemljišča deponije na Hote-
mežu, kjer ima radeška občina 
urejeno odlagališče odpadkov. 

O prenosu lastništva in cestnem odseku
Del zemljišča je v upravljanju 
Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov, nekaj parcel še nima 
določenega stalnega uprav-
ljavca. Urejeno lastništvo bo 
omogočilo nadaljnje ureja-
nje prostora ob Savi v skladu 
z okoljsko zakonodajo,« je po-
jasnila direktorica radeške ob-
činske uprave mag. Marjetka 
Lipec. Župan Tomaž Režun je 
izpostavil pogovor z državnim 
sekretarjem na Ministrstvu za 
infrastrukturo Alešem Mihe-

ličem, ki ga je seznanil tudi s 
cestnim odsekom na držav-
ni cesti Radeče–Vrhovo: »To je 
zahteven del cestnega odseka, 
ki je v preteklosti že zahteval 
eno smrtno žrtev in večje števi-
lo prometnih nesreč. Pred leti 
se je to območje uredilo s po-
sebno preplastitvijo in dodat-
nimi prometnimi znaki, a naša 
želja je, da bi prometno varnost 
še izboljšali z odpravo dvojne-
ga ovinka na precej prometni 
cesti.«  S. Radi

Minister Podgoršek si je na 
povabilo župana Tomaža Re-
žuna ogledal ribiško vasico.

V ponedeljek, 31. januarja, je v sklopu projekta Ajdovske zgodbe 
iz Posavja v Interpretacijskem centru naravnih vrednot Stara šola 
na Jagnjenici potekala tiskovna konferenca. Konferenca je poteka-
la ob zaključku prve faze operacije, udeležili pa so se je predstav-
niki vseh organizacij partnerskega konzorcija. Slednjega sestavljajo 
Zavod Svibna kot vodilni partner projekta, Občina Krško, Posavski 
muzej Brežice, javni zavod KŠTM Sevnica, javni zavod KTRC Rade-
če ter Gostinsko podjetje Sevnica d.o.o. – Hotel Ajdovec. Vrednost 
projekta znaša 189.588,49 €, v višini 149.993,35 € pa je sofinanciran 
s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Namen 
regijskega projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja je povezati arheolo-
ška najdišča Posavja, ki imajo v svojem nazivu pridevnik ajdovski in 
ki se nahajajo sredi območij naravne dediščine oziroma posebnih 
varovanih območij (Ajdovska jama pri Nemški vasi, Ajdovska jama 
na Silovcu pri Sromljah, Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici, Aj-
dov grob na Magolniku v občini Radeče). 
Predstavniki partnerskih organizacij so na tiskovni konferenci povze-
li rezultate aktivnosti, izvedenih v prvi fazi, obenem pa so predsta-
vili vsebino aktivnosti, ki bodo izvedene v drugi, zaključni fazi pro-
jekta. Začetek izvedbe operacije sicer sega v januar 2021, zaključek 
pa je predviden v septembru 2022. 
Tako kot projekt povezuje različna ajdovska obdobja, lokacije v regiji 
Posavje ter naravno in kulturno dediščino, povezuje tudi partnerje 
vseh sektorjev, ki bodo pomembno prispevali k izvedbi in kasneje k 
zagotavljanju trajnosti rezultatov operacije. Projektne aktivnosti v 
občini Radeče izvajamo v javnem zavodu KTRC Radeče, pri pripravi 
pa nam je kot izhodišče razmišljanj o projektnih vsebinah služila lo-
kacija Ajdovega groba na Magolniku. Upoštevaje dejstvo, da nismo 
lastniki oziroma upravljavci omenjene lokacije, investicijski posegi 
v to območje niso bili možni. Posledično smo se odločili za vizual-
no predstavitev s pomočjo VR tehnologije, s katero želimo prikaza-
ti pomembne vidike ajdovske tradicije. Na ta način bomo omogočili 
celostno interpretacijo dotičnega zgodovinskega obdobja v našem 
prostoru, ki je zaradi časovne oddaljenosti sicer slabše ohranjeno in 
poznano. Pri vzpostavitvi tovrstne interpretacije želimo slediti tradi-
ciji Ajdov in tradiciji našega prostora, kar je pomembno z vidika naše 
identitete ter tudi z vidika ustvarjanja novih priložnosti na področju 
turizma. Eden izmed ključnih ciljev je namreč tudi vzpostavitev in-
tegralnega turističnega produkta oziroma avtentičnega doživetja v 
Posavju na temo tradicije Ajdov. V ta namen bo KTRC Radeče obli-
koval ITP, ki bo povezal vse ajdovske lokacije v regiji, pripravil bro-
šuro ter promocijski film, organiziral pa bo tudi študijsko turo za tu-
ristične agente in zainteresirano javnost. Ključni korak pri promociji 
ajdovske tradicije v našem prostoru smo naredili že z delavnicami 
za otroke, ki smo jih v poletnem času izvedli na radeškem bazenu.   

Sofinanciranje sterilizacije in kastracije 
lastniških mačk v Občini Radeče
V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti 
sredstva za delovanje zavetišča za živali oziroma je dolžna poskr-
beti za zapuščene živali. 
Občina Radeče je skupaj s poslovnima enotama Veterinarske posta-
je Laško in Veterinarske postaje Sevnica sprejela preventivni ukrep 
sterilizacije mačk in kastracije mačkonov. Posega sta zelo pomemb-
na za omejevanje nekontroliranega razmnoževanja nezaželenih 
mačjih mladičev, zmanjšanja števila zapuščenih živali in možnost 
okužb prenosljivih bolezni. 
Sterilizacije in kastracije mačk bodo potekale do porabe proračun-
skih sredstev v poslovnih enotah Veterinarske postaje Laško d.o.o. 
in Veterinarske postaje Sevnica d.o.o. v Radečah. Cena sterilizacije 
za lastnika živali znaša 32,00 EUR/žival, cena kastracije za lastnika ži-
vali znaša 28,00 EUR/žival, Občina Radeče subvencionira 22,00 EUR/
žival, preostalo razliko do polne cene pa subvencionirata Veterinar-
ska postaja Laško oziroma Veterinarska postaja Sevnica. 
Subvencija je namenjena občanom Občine Radeče. Tisti, ki se od-
ločijo za sterilizacijo mačke ali kastracijo mačkona po subvencioni-
rani ceni, se za poseg lahko naročijo na: 
• Veterinarski postaji Laško, PE Radeče (tel. št. 03/734-16-16 ali 

03/734-16-18) ali
• Veterinarski postaji Sevnica, PE Radeče (tel. št. 041/644-782).
Več informacij o posegu sterilizacije mačk pa si lahko prebe-
rete na spletnih straneh http://www.veterina-lasko.com ali 
http://www.veterina-sevnica.com. 

V Radečah tiskovna konferenca projekta 
Ajdovske zgodbe iz Posavja
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BISTRICA OB SOTLI – Sekre-
tar z Ministrstva za infra-
strukturo Aleš Mihelič se 
je s svojo ekipo srečal tudi 
z županom Občine Bistrica 
ob Sotli Franjem Debelakom 
in občinsko upravo. Beseda 
je tekla o aktualnih infra-
strukturnih zadevah v ob-
čini, med drugim bo država 
poskrbela za rekonstrukci-
jo ceste od Bistrice proti Bi-
zeljskemu in Kozjemu.

Kot je Aleš Mihelič povedal v 
izjavi za medije po koncu sre-
čanja, so se dogovorili o pote-
ku realizacije preplastitve re-
gionalnih cest od Bistrice ob 
Sotli proti Kozjemu in proti 
Bizeljskemu. »Že v letošnjem 
letu načrtujemo konkretno 
rekonstrukcijo ceste proti Bi-
zeljskemu, za katero bomo 
namenili približno 1,2 milijo-
na evrov, prav tako je v planu 
tudi rekonstrukcija ceste pro-
ti Kozjemu,« je dejal in ome-
nil, da bodo že v naslednjem 
mesecu sklicali sestanek in 
poskušali tudi še z okoliškimi 
občinami narediti dolgoročen 
plan, s katerim bodo pripo-
mogli k temu, da »bo celotna 
regija dobila boljšo infrastruk-
turno mrežo«. Po Miheličevih 
besedah gre za to, da dobro 
prometno povežejo vse obči-
ne od Celja do Bistrice ob Sotli 
in naprej proti Bizeljskemu pa 
tudi drugi krak proti Rogatcu. 
Kraji v bistriških koncih so za-

radi razgibane narave kot na-
lašč za kolesarjenje, zato je 
tudi na tej lokaciji v postop-
ku priprave kolesarska pove-
zava, je dodal. Župan Franjo 

Debelak je po sestanku izra-
zil zadovoljstvo, saj so po nje-
govem že zastavljene projekte 
na MZI še malo bolj pospeši-
li. »Zelo pomembno je, da smo 
razčistili zadeve s kolesarski-
mi potmi in gredo naprej tako, 
kot je planirano, kar pomeni, 
da se kolesarska pot Podčetr-
tek–Bistrica ob Sotli nadaljuje, 
še pred koncem le-te se bo za-
čela gradnja kolesarke tudi na 
relaciji Bistrica–Podsreda–Kr-
ško,« je pojasnil in dodal, da je 
zelo zadovoljen tudi zato, ker 
se bo končno začela realizacija 
pločnika v Dekmanci, za kar se 
borijo že od leta 2012, projek-
tna dokumentacija je že izde-

lana. Za pločnik Čehovec so se 
po Debelakovih besedah do-
govorili, da bo občina izdelala 
projektno dokumentacijo, ker 
bo tako hitreje prišlo na vrsto, 

država jim bo to potem povr-
nila, bodo pa morali paziti, ker 
bo istočasno na nekaterih od-
sekih potekala tudi hidravlič-
na izboljšava vodovodnega 
sistema, zato bo treba zadeve 
sproti usklajevati. Omenil je 
še krožišče v Bistrici ob Sotli, 
v katerega bodo zaenkrat sami 
investirali, s pripravo projek-
tne dokumentacije so že zače-
li. Na regionalni cesti od mej-
nega prehoda do črpalke, ki je 
ob večjih zastojih zabita s ka-
mioni, pa iščejo možnosti za 
dodatno kolesarsko pot ali 
samo pločnik, da bodo otroci 
lahko varno hodili v šolo. 
 Rok Retelj

ZDOLE – Na Družinski kme-
tiji Bostele na Zdolah so 25. 
januarja gostili ministra za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Jožeta Podgor-
ška. Bosteletovi se posvečajo 
pridelavi hrušk, jagod, solat-
nic, radiča, pa tudi vinogra-
dništvu.

Kmetijska dejavnost pri Bos-
teletovih je primer preno-
sa znanja, izkušenj, trdne vo-
lje in vzajemnega zaupanja, 
saj je Vili Bostele takoj, ko je 
sin Jure zaključil biotehniško 
fakulteto, predal vajeti vode-
nja mlajšemu rodu, nadaljnje 
skupno delo pa sta še ved-
no porok preživetju, saj se iz-
ključno s kmetijstvom ukvarja 
celotna družina. Četudi so pri 
tem uspešni, pa so pri izvaja-
nju dejavnosti še vedno ranlji-
vi v primeru vremenskih ujem, 
kakršna je bila med drugim v 
lanskoletnem avgustu, ko jim 
je orkanski veter opustošil več 
hektarjev pokritih rastlinjakov 
jagod v Vrbini. »Smo profesi-
onalna in obenem netipična 
kmetija,« je dejal med drugim 
ministru Podgoršku ob njego-
vem obisku gospodar kmetije 
Jure Bostele: »Profesionalna 
zato, ker so pri nas družinski 
člani ali šoloobvezni ali dela-
jo na kmetiji. Živimo in dela-
mo izključno na kmetiji, nena-
vadna kmetija pa zaradi tega, 
ker je spekter pridelovalnih 
kultur atipičen, kar pomeni, da 
smo sadjarji, a ne pridelujemo 

Bosteletovi so zavezani hruški

jabolk. V duši in krvi smo za-
vezani hruški.« Kot je še pove-
dal v predstavitvi pridelovalne 
dejavnosti, so se pred desetimi 
leti uspešno posvetili tudi vi-
nogradništvu, pri čemer so že 
v prvem letu z oddanim vzor-
cem na ocenjevanje na kme-
tijskem sejmu Agra v Gornji 
Radgoni dosegli šampionsko 
medaljo: »To je še en dokaz, 
da se tistemu, česar se lotimo, 
posvetimo res profesionalno. 
Stari oče je po 2. sv. vojni pos-
tavil mlin, ki ga je začel oče leta 
1995 obnavljati in širiti. S pre-
strukturiranjem pridelovalne 
dejavnosti v pretežno sadjar-
sko smo ga preuredili v prvo 
hladilnico, v neposredni bližini 
katere smo v letu 2003 posta-
vili še dodaten objekt za skla-
diščenje, saj se danes ni mogo-
če več ukvarjati s sadjarstvom 

brez lastnih kapacitet.« 

Ob ogledu kmetije se je mini-
ster dr. Jože Podgoršek nave-
zal na posamezne kmetijske 
ukrepe, črpanje sredstev iz na-
slova skupne kmetijske politi-
ke pa tudi na izplačila sredstev 
kmetom za povrnitev škode 
lanske pozebe, za kar je na-
menjenih, kot je dejal, sedem 
milijonov evrov, pri čemer so 
škode v sadjarstvu višje kot v 
vinogradništvu: »Na dokončna 
izplačila moramo počakati še 
do objave uradnih statističnih 
podatkov s strani Statističnega 
urada RS, da lahko primerjamo 
podatke z ugotovljenimi ško-
dami.« Po ustaljeni praksi naj 
bi pridelovalcem začeli izdajati 
odločbe in izplačevati sredstva 
iz tega naslova v mesecu maju.
 Bojana Mavsar

Minister Podgoršek (v sredini) v pogovoru z gospodarjem 
kmetije Juretom Bosteletom (desno)

• vraščenih nohtov z VHO sponko, 
• sanacijo glivičnih okužb nohtov, 
• sanacijo poškodovanih nohtov, 
• bradavic, 
• otiščancev in kurjih očes ter
• suhe in trde kože na stopalih.

Za sanacijo problematik stopal smo razvili 
lastne AN.NIKA metode, s katerimi že več kot 
15 let dosegamo odlične rezultate in strankam 
povrnemo prijeten korak ter zdravje stopal.

Naj bo vaš korak ponovno prijeten!

NAJSODOBNEJŠI CENTER MEDICINSKE PEDIKURE V KRŠEM – 

CENTER AN.NIKA«

AN.NIKA medicinska pedikura Krško, Ul. mladinskih del. brigad 2a v Leskovcu pri Krškem 
040 334 352 | www.annika.si | annika-krsko@annika.si
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V centrih AN.NIKA smo edini v Sloveniji, ki 
rešujemo vraščen noht z VHO medicinsko 
sponko, ki jo oblikujemo, tako da se ta po-
polnoma prilega vašemu nohtu. Takoj po 
namestitvi sponke začutite razbremenitev na 
področju vraščanja, zaradi neinvazivnosti 
postopka lahko normalno hodite v službo 
in se ukvarjate s športom.

V centrih medicinske pedikure AN.NIKA rešimo še tako zapletene problematike na stopalih, 
saj nas odlikuje več kot 15 let izkušenj in znanje pridobljeno v tujini. Specializirani smo 
za reševanje:

Sanacija vraščenega nohta z VHO medicinsko 
sponko

Sanacija glivičnega obolenja

OREŠJE – Državni sekretar 
na Ministrstvu za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no Anton Harej je v sklopu 
vladnega obiska Posavja 25. 
januarja obiskal in si ogle-
dal zaščiteno kmetijo Raj-
terič – Pavlin v Orešju na Bi-
zeljskem, ki jo je prevzela 
mlada generacija z velikimi 
načrti na področju vinskega 
turizma v prihodnosti.

Med drugim je sekretarja An-
tona Hareja sprejel 30-le-
tni Tadej Pavlin, ki je na do-
mači kmetiji začel neko novo 
zgodbo. Kot je slednji navedel, 
imata pri njih vinarstvo in vi-
nogradništvo že bogato tradi-
cijo, prvi zapisi segajo v davno 
leto 1734. Kmetija ima okoli 
25 ha obdelovalne zemlje, od 
tega je 10 ha vinograda (55 ti-
soč trt), preostalo so travniki, 
njive in gozdovi. Na kmetiji, ki 
je v celoti samooskrbna, goji-
jo tudi kokoši, ovce, košute in 
prašiče. Omenil je, da so njiho-
vi vinogradi tik pod bizeljskim 
gradom in pod veliko pečino v 
Orešju, ki je turistična zname-
nitost. »Trenutno smo na za-
četku nove zgodbe z novimi 
obrazi in vizijo naše zaščite-
ne kmetije. Naša želja je, da 
imamo v prihodnosti eko na-
stanitveni turizem že zaradi 
same bližine Term Čatež, Oli-
mia in Tuhelj na Hrvaškem, ki 
so v 15-kilometrskem obmo-
čju,« je dejal in dodal, da ima 
kmetija dve kleti in tri zida-

Nova zgodba, obrazi in vizija

nice. »Vinska klet RAPA (iz-
peljanka iz priimkov Rajterič 
in Pavlin) se nahaja v Orešju 
na Bizeljskem, kjer vinogra-
di obkrožajo domačiji in sem 
rasel ter se naučil spoštovati 
naravo. Iz zemlje v trto, iz trte 
v grozdje, iz grozdja v vino – na 
naravi in človeku prijazen na-
čin. Tega se v družini držimo, 
saj v vinograde in pri pridela-
vi vina vlagamo mnogo svojega 
truda in ljubezni. Pridelujemo 
buteljčna vina zeleni silva-
nec, sauvignon, modra fran-
kinja, laški rizling, rosé in ru-
meni muškat, sivi pinot in beli 
pinot, letos smo prvič naredi-
li tudi testno oz. pilotno pene-
če vino Viktorija Rose,« je opi-
sal Tadej, ki bo v kratkem tudi 
uradno postal mladi prevze-
mnik kmetije, poleg tega pa je 
še redno zaposlen, saj je vodja 

kakovosti v podjetju Livar d.d.

Kot je za Posavski obzornik 
povedal državni sekretar An-
ton Harej, ki sta ga na obisku 
zaščitene kmetije Rajterič – 
Pavlin spremljala še Alina 
Cunk Perklič iz kabineta mi-
nistra in Franc Vranetič, ima 
tudi Posavje svoje specifike in 
tudi na Bizeljskem so privlač-
ne kmetije za razvoj turizma, 
tako da je zagotovo koristno, 
da spoznajo nekatere nosil-
ce turističnega razvoja v regi-
ji, kot je primer kmetije Rajte-
rič – Pavlin. »Na tej kmetiji zelo 
lepo združujejo tako vinarstvo 
na eni strani kot razvoj turiz-
ma na drugi, in to z usklajenim 
pristopom,« je izrekel pohva-
lo kmetiji.

 Rok Retelj

Družina Rajterič – Pavlin (poleg Tadeja so članice družine še 
njegova bodoča žena Dunja, njuna hči Viktorija, mama Marica 
in stara mama Marta) z državnim sekretarjem z MKGP

Investicije so dobile pospešek

Župan Franjo Debelak (levo) in sekretar Aleš Mihelič
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Tudi leto 2022 bo prineslo  
veliko novih izzivov in možnosti

Priznanje KS Senovo prejme

SLAVICA GRILC
Slavica Grilc je krajanka, ki v zaselku Ložce uživa poseben ugled, pri-
dobila si ga je z zavzetim delom v dobro vaščanov in tudi širše druž-
be. Sodeluje pri dogovarjanjih glede možnosti razvoja zaselka in pri 
urejanju okolice spominskega obeležja v zaselku Ložce, ki leži na nje-
nem zemljišču. Z veseljem ureja okolico in s svojo pripravljenostjo 
za »pogostitev« pogosto razveseli naključne obiskovalce, pohodni-
ke ali udeležence spominske proslave na Ložcah.

Priznanje KS Senovo prejme

MARJANA MEŠIČEK (posmrtno)
Marjana Mešiček je bila na Osnovni šoli XIV. divizije Senovo zaposle-
na več kot 35 let, poučevala je v oddelkih prvega triletja, kjer je za 
navajanje učencev na šolsko delo in red v šolski stavbi treba imeti 
veliko mero potrpežljivosti, tankočutnosti in vztrajnosti. Učence je 
navajala na sodelovanje pri natečajih, projektih, v interesnih dejav-
nostih in bila tudi pogosto mentorica. 
Kot sodelujoča v dejavnostih in projektih je mnogo prispevala k 
prepoznavnemu delovanju šole kot eko, zdrave, kulturne in Unesco 
šole. 

Njeno aktivno delo v prostem času je bilo delo v DKD Svoboda Senovo, kjer je bila članica gledališke 
in lutkovne skupine. Bila je tudi vodja gledališke predstave, odlična igralka, saj je z veliko tenkoču-
tnostjo izražala vloge v predstavah. Bila je odlična in povezovalna vodja predstave ter organizatorka 
gostovanj gledališke skupine. S pripravo in izvedbo delavnic je obogatila program DPM Senovo ob 
Tednu otroka. Tesno je sodelovala z Valvasorjevo knjižnico Krško preko projekta Knjižni potepuhi in 
pripravljala razstavo risbic učencev v prostorih oddelka knjižnice na Senovem. Za likovno ustvarja-
nje je motivirala učence tudi na natečajih Naravne in druge nesreče ter Evropa v šoli. V spominu na-
njo so ostale mnoge izvedene aktivnosti, ki so bogatile življenja otrok in ljudi na Senovem.

Priznanje KS Senovo prejme

MATEJ ULČNIK
Matej Ulčnik že vrsto let aktivno deluje v treh sekcijah DKD Svobo-
da Senovo. V letu 2006 se je kot plesalec pridružil folklorni skupini, 
kasneje pa še lutkovni sekciji in gledališki sekciji. Prisoten je bil sko-
raj na vseh pomembnejših nastopih, velikokrat pa je bil zaradi svo-
je zanesljivosti tudi solist na nastopih ali pa je sodeloval pri učenju 
mlajših plesalcev. Ves čas njegovega kulturnega udejstvovanja ga 
lahko spremljamo tudi kot recitatorja v recitalih ob praznikih KS Se-
novo in spominskih srečanjih borčevske organizacije. Leta 2021 je bil 
izvoljen na mesto podpredsednika društva DKD Svoboda Senovo.

Priznanje KS Senovo prejme

TONČKA KOVAČIČ
Tončka Kovačič je kot pomočnica vzgojiteljice v Vrtcu Senovo že 
vrsto let predana delu z mladimi. Že več kot deset let je aktivno 
vključena kot prostovoljka v programe Društva prijateljev mladine 
Senovo. Sodeluje ob pripravi in izvedbi vsakoletnih pustovanj na 
Senovem, v aktivnostih ob dnevu družine, v delavnicah in igranih 
predstavah ob tednu otroka in veselem decembru na Senovem ter 
pri izvedbi ekskurzij in obiskov predstav za otroke. 
Med najpomembnejšimi aktivnostmi pri Društvu prijateljev mladi-
ne Senovo je njeno delo v Odboru za izvedbo aktivnosti ob vese-

lem decembru na Senovem, kjer vsako leto s prostovoljci društva praznično okrasijo avlo in dvora-
no v Domu XIV. divizije, pripravijo igrano predstavo za predšolske otroke in organizirajo ter izvedejo 
predstave ob obisku dedka Mraza z obdaritvijo predšolskih otrok. 
e tudi članica Upravnega odbora Zveze prijateljev mladine Krško.

Priznanje KS Senovo prejme

ROMAN KOZOLE
Roman Kozole je bil sprejet v članstvo Lovske družine Senovo leta 
2000. Po opravljenem pripravniškem stažu je leta 2001 uspešno op-
ravil lovski izpit pred izpitno komisijo Zveze lovskih družin Posav-
ja. Leta 2002 je bil predlagan za člana upravnega odbora, dodelje-
na mu je bila funkcija kinologa, ki jo opravlja še sedaj, je tudi član 
Lovsko kinološkega društva Posavje. Leta 2014 je uspešno opravil 
izpit za lovskega sodnika in je odličen vodnik lovskih psov. Večkrat 
je bil tudi mentor lovskim pripravnikom, na katere je prenašal svo-
je lovsko znanje. 

Priznanje KS Senovo prejme

CVETKA KLENOVŠEK

Cvetka Klenovšek je že več desetletij aktivna članica Krajevne orga-
nizacije Rdečega križa Senovo. Z velikim veseljem dela na postaji 
RK. Nepogrešljiva je tudi pri obiskih pomoči potrebnih in jim nudi 
pomoč pri nakupih, obiskih zdravnika ali pa se z njimi druži in pok-
lepeta ter jim tako zapolni samotne dneve. 

Spoštovane nagrajenke, spoštovani 
nagrajenci, prejemniki priznanj Kra-
jevne skupnosti Senovo, spoštovane 
krajanke in krajani!

Za nami je spet leto, ki nas je preizkuša-
lo in nas omejevalo ravno v tistih stva-
reh oz. aktivnostih, ki so ljudem zelo po-
membne. Srečevanje s prijatelji, znanci, 
druženja in osebni stiki z ljudmi, ki jih 
imamo radi, ki jih cenimo, ki nam bo-
gatijo življenja, so bili tudi v preteklem 
letu odvisni od epidemiološke situacije 

v naši državi pa tudi drugod po svetu.
Vsak zase in skupaj smo se temu načinu življenja prilagajali, ga sprejemali, včasih 
negodovali, bili zmedeni in zaskrbljeni. Med tem časom smo iskali trenutke, iska-
li dogodke in srečanja, ki so nam vendarle omogočili medsebojne stike. Bili so tre-
nutki, bila so srečanja, ko smo drug drugemu priznali, da smo srečni. Srečni za po-
govor, srečni za ogled filma, predstave, srečni ob dogodku. 
Pred dobrim letom dni mi je po naključju prišla v roke knjiga, ki opisuje življenje 
na Danskem. Danci veljajo v Evropi kot najsrečnejši narod in se od vseh Evropejcev 
najraje družijo s prijatelji in družino, v tem okolju se počutijo najmirnejše in naj-
varnejše. Zakaj sem to izpostavila? Tudi za nas, Slovence, bi lahko to rekli. Radi se 

družimo, pomembna nam je družina in prijatelji, radi v prostem času namenimo 
svoj čas, znanje in sposobnosti zato, da našemu okolju, družbi damo del sebe, da 
se ob tem počutimo pomembni, ponosni, se učimo novih znanj, spretnosti. Prav 
zato, ker smo radi srečni, je v Sloveniji toliko različnih organizacij, ki delujejo na 
temelju prostovoljstva, v katerih ljudje delujejo in bogatijo svoja in življenja ljudi 
okoli sebe. Zato so in smo srečni, naša življenja so mirnejša in varnejša. 
Z velikim ponosom in v zahvalo za preteklo delo podeljujemo priznanja KS Se-
novo. Prejmejo jih posamezniki in organizacije, ki so pri svojem delovanju teži-
li k izboljšanju življenja v kraju Senovo in v širši okolici. Posamezniki, ki so svoja 
znanja predajali novim generacijam ali pa bogatili družabno življenje v KS Seno-
vo, ohranjali tradicijo podeželja in življenja v našem okolju. Z dogodki in aktiv-
nostmi so prispevali tudi k prepoznavnosti kraja, občine in tudi Slovenije v tuji-
ni. Vse to zahteva veliko truda, časa, energije in sodelovanja. Vse to nas bogati in 
razširja naša obzorja, nam lepša dneve tudi v situacijah, kot jih preživljamo zad-
nji dve leti. Samo tako bomo ostali kot družba zdravi, zadovoljni in srečni, počuti-
li se bomo mirnejše in varnejše.
Seveda pa nas tudi v KS Senovo preteklo leto ni ustavilo pri urejanju Senovega in 
okoliških krajev. Izvajali smo redno vzdrževanje cest na več odsekih po Senovem, 
Brezju, Mrzli Planini, Malem Kamnu, Šedmu, Dobrovi. Urejali smo zelenice na jav-
nih površinah po Senovem, nameščali parkovne klopi, uredili otroška igrišča v Novi 
koloniji, na Delavski cesti in pri Zdravstveni postaji Senovo. Pričela se je tudi izgra-
dnja kanalizacijske napeljave po ulicah Senovega.
Posebej ponosni pa smo na novozgrajeni vrtec, ki je ne samo polepšal podobo 

kraja, temveč je zagotovil dobre pogoje za delo in razvoj bodočih generacij otrok.
Urejena je bila tudi soba za svojce v pokopališki vežici v Dovškem. Nad bencinsko 
črpalko je narejena kolesarska postaja za izposojo koles, ki bo krajanom omogo-
čala uporabo koles v rekreativne namene. KS Senovo je tudi v preteklem letu so-
delovala z društvi ter jim preko javnega razpisa omogočila sofinanciranje pro-
gramov in dejavnosti. Predstavniki KS smo bili prisotni na vseh dogodkih, zborih 
članov društev in prireditvah, ki so omogočale udeležbo glede na omejitve. Še bi 
lahko naštevala mnogo drobnih opravljenih aktivnosti, ki so se izvajale med le-
tom in tako izboljševale podobo kraja in življenja ljudi. Mnogo je še potreb, želja 
prebivalcev in načrtov za prihodnja leta.
Žalosti nas, da smo kljub velikim prizadevanjem v kraju izgubili banko, pošto, a 
žal odločitve o zaprtju, kljub prošnjam in zahtevam krajanov, niso prepričale od-
govornih.
Verjamem, da nam bo tudi leto 2022 prineslo veliko novih izzivov, novih možnos-
ti, da s krajani izboljšujemo naš kraj, našo krajevno skupnost v smislu prijetnej-
šega bivanja in sodelovanja.
Naj se vam, prejemnice in prejemniki priznanj KS Senovo, iskreno zahvalim za vaše 
opravljeno delo. Naj vam bo zahvala in priznanje v ponos, da ste v nekem obdob-
ju s svojim znanjem, delom in sodelovanjem ustvarjali lepši in boljši svet, lepše in 
boljše življenje zase in ostale krajane Senovega in vseh ljudi v krajevni skupnosti. 
Hvala vam, nadaljujte svoje delo, predajajte jih novim rodovom in predvsem uži-
vajte v tem delu in bodite srečni, zase in vse nas.
 Vlasta Moškon, predsednica sveta KS Senovo
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Priznanje z znakom KS Senovo prejme

LUCIJA GOLOB
Lucija je v kulturnem življenju kraja prisotna že več kot 40 let. Kot 
članica gledališke skupine DKD Svoboda Senovo se je predstavila 
v številnih zelo uspešnih gledaliških predstavah, sodelovala je kot 
recitatorka na proslavah, spominskih prireditvah in sooblikovala 
marsikateri družabni večer. Veliko ur njenega dela je bilo namenje-
nih skrbi za urejen videz spominskih obeležij in primerno obeleži-
tev spomina na dogodke iz obdobja druge svetovne vojne. Skrb za 
urejenost in primerno predstavitev zgodovinskega vidika kraja jo 
je vodila tudi v članstvo TD Senovo. Njeno delo v treh društvih so-

oblikujejo življenje v kraju, predvsem pa je prepoznaven njen pozitiven in odgovoren odnos do kra-
ja in vrednot.

Jubilejno priznanje društvom prejme

DRUŠTVO MALIH VINOGRADNIKOV KALIŠOVEC  
– 10 let delovanja

Vinorodni Kališovec je širše po Posavju znan po dobri  vinski kapljici, ki jo pridelujejo lastniki vino-
gradov na tem območju. S postavitvijo preše na kamen so lastniki vinogradov in ostali krajani do-
ločili markantno točko na začetku kališovskih vinogradov, kjer stoji preša, hkrati pa se začenja tudi 
krožna pot skozi naše gorce. Preša na kamen je bila nekoč praktično v vsaki kleti, v današnjih dneh 
pa nam obuja le še prijetne spomine na nekdanje dni.
Da bi svojim prijateljem, znancem, kupcem ali pa naključnim mimoidočim lahko ponudili še boljše 
vino, je dozorela ideja in so vinogradniki pred desetimi leti ustanovili Društvo malih vinogradnikov 
Kališovec. Mali vinogradniki zato, ker obdelujejo vinograde v velikosti od 300 do 2000 trt. Cilj usta-
noviteljev je bila želja po pridobivanju novih znanj s področja vinogradništva in kletarstva, organi-
ziranju predavanj o rezi, pletvi in škropljenju vinskih trt, hkrati pa se je tudi uresničila želja po večji 
povezanosti in medsebojnem druženju. 
Vsakoletna organizacija strokovnih ekskurzij je še dodatno dvignila nivo kvalitete opravil v vinogra-
dih in kletarjenju, saj si širom po Sloveniji in izven naših meja ogledujejo različne načine obdelova-
nja vinogradov in kletarjenja.  

Priznanje z znakom KS Senovo prejme

NATALIJA BAHČIČ KOS
Natalija Bahčič Kos je leta 1984 kot učenka začela z aktivnim delom 
na folklornem področju ter leta 1986 postala članica FS DKD Svobo-
da Senovo. Njeno zavzeto delo na področju kulture so prepoznali 
tudi v gledališki skupini, saj smo jo lahko zasledili tudi v gledaliških 
predstavah. V folklorni skupini je aktivna članica že več kot 36 let. V 
tem dolgem obdobju se je izkazala kot plesalka, promotorka kultur-
ne dejavnosti in kraja ter občine v domovini in tujini.

Jubilejno priznanje društvom prejme

BOHORSKA KONJENICA – 20 let delovanja 

Leta 2001 se je nekaj ljubite-
ljev konj odločilo, da ustanovi-
jo svoje društvo v občini Krško. 
Poimenovali so ga kar po na-
šem lepem gorovju Bohor. Tako 
je že prvo leto imelo društvo Bo-
horska konjenica 15 članov, član-
stvo se je vsako leto povečevalo 
in z leti tudi spreminjalo. Danes 
ima društvo 34 članov in trudijo 
se, da bo zanimanje za konjeni-
štvo zanimivo tudi mlajšim ge-
neracijam. Društvo je zadnja leta 
aktivno v organiziranju in sode-
lovanju na prireditvah v občini in 
regiji. Glavne prireditve se prič-

nejo aprila – jurjevo, prvega maja Bohorska konjenica in dnevi odprtih vrat na Netopirju (Feder-
maus), za praznik občine tridnevno jahanje ob meji občine Krško in decembra še praznovanje šte-
fanovega. Vmes sodelujejo tudi z drugimi, predvsem z jahalnimi šolami v okolici, ki so tudi člani 
Bohorske konjenice.

Priznanje z znakom KS Senovo prejme

BARBARA BAŠKOVIČ
K pionirski ekipi PGD Senovo je pristopila leta 1992, nadaljevala kot 
mladinka in sedaj vztraja kot operativna članica. Leta 2008 je opra-
vila tečaj za izprašanega gasilca, dve leti kasneje je napredovala v 
gasilca I. stopnje, postala tudi mentorica za članice in to delo opra-
vlja še danes. Opravila je tudi tečaj za bolničarja. Od leta 2013 do 
2018 je bila namestnica predsednika, z letom 2018 pa postala pod-
predsednica društva. Leta 2015 je opravila izpit za NGČ (nižji ga-
silski častnik). V PGD je aktivna že 30 let, kar so prepoznali tudi v 
vodstvu društva.

Priznanje z velikim znakom KS Senovo prejme

TATJANA UDUČ
Tatjana Uduč je v društvenem življenju na Senovem prisotna že od 
leta 1986. Aktivno deluje v DKD Svoboda Senovo, in sicer v treh sek-
cijah. V letu 1986 se je najprej pridružila folklorni skupini, kjer je za-
čela kot plesalka in nadaljevala na strokovnem področju kot avto-
rica spletov in mentorica šolski folklorni skupini. Bila je pobudnica 
ustanovitve oz. oživitve lutkovne sekcije, kjer je pustila pečat v svo-
jem delu kot organizatorka, animatorka in avtorica besedil. Pri delu 
v folklorni skupini, lutkovni sekciji in kot recitatorka in povezoval-
ka programov je pustila tudi svojo osebno noto, kar jo nedvomno 

uvršča v skupino ljudi, ki je najzaslužnejša za kulturni utrip kraja. S svojim osebnim zgledom je pri-
pomogla tudi k ugledu sekcij DKD Svoboda Senovo. Tatjana je od leta 2014 tudi članica TD Senovo 
in že drugi mandat tajnica društva. Njena zanesljivost, doslednost in predanost delu za druge, saj 
jo službena pot povezuje z delom z osebami s posebnimi potrebami, je vsekakor pokazatelj njene 
osebne opredelitve, da je delo za druge pomembnejše.

Priznanje z znakom KS Senovo prejme

BOŠTJAN MEDVEŠEK
Boštjan je član TD Senovo od leta 2014, drugače pa je v društve-
nem življenju na Senovem prisoten že od leta 2006, ko je postal 
član folklorne skupine in gledališke sekcije DKD Svoboda Senovo. 
Je tudi član lutkovne sekcije. Aktivno delovanje v naštetih sekcijah 
DKD Svoboda Senovo ga je vodilo tudi k delu v TD Senovo in pos-
tal je eden izmed najaktivnejših članov društva. Prevzel je tudi vo-
denje sekcije Ljubitelji Avsenikove glasbe, ki deluje kot sekcija TD 
Senovo. Boštjan je pripravljen svoj čas, z vložkom lastnega dela, na-
meniti za dobro kraja in krajanov/krajank Senovega.

Priznanje z velikim znakom KS Senovo prejme

VINKO HOSTAR
Vinko Hostar je na Osnovni šoli XIV. divizije Senovo zaposlen od leta 
1987, kot ravnatelj pa dela in naloge opravlja že 24. leto. Svojo vi-
zijo ravnateljevanja udejanja kot skrbno načrtovano poslanstvo, v 
katerem stremi k odličnosti, nenehni kakovostni rasti, odprtosti in 
izzivom polni šoli. Prav zato vsi novi izzivi padejo na plodna tla, s so-
delovanjem, spodbujanjem in povezanostjo pa šola v najširšem po-
menu besede kakovostno raste in je močno vpeta v lokalno in širšo 
skupnost. Vinko Hostar kot ravnatelj in kot človek s posluhom za na-
predek in boljši jutri spodbuja, spremlja in se skupaj z učenci, starši 

in zaposlenimi veseli uspehov in udejstvovanja na različnih področjih, kot je Unesco, eko, zdrava in 
kulturna šola. Vsa semena sedanjosti bodo plodovi prihodnosti, zato je toliko bolj razumeti skrb in 
vpetost Vinka Hostarja pri načrtovanju, izgradnji in odprtju novega vrtca na Senovem. Veliko mero 
strpnosti, razumevanja in trdne volje je vložil ob pridobitvi te nadvse pomembne ustanove za kraj, 
seveda pa še najbolj za najmlajše, njihove starše in vse zaposlene.
Razmišljanje, delo in usmeritve Vinka Hostarja se odražajo tudi izven šolskih okvirov. Kot član DPM 
Senovo deluje že 34 let, vrsto let je predsednik; od leta 2011 predseduje tudi ZPM Krško. Za delo na 
področju prostovoljstva je prejel državno nagrado za leto 2014 in postal prostovoljec leta. Več kot 
30 let je včlanjen tudi v Turistično društvo Senovo, sedaj je predsednik nadzornega odbora. Skrb za 
nenehen kulturni utrip pa je pokazal z včlanitvijo v DKD Svoboda Senovo, bil je tudi podpredsednik, 
sedaj pa član častnega razsodišča. 
Vinko Hostar sodeluje s številnimi društvi, organizacijami, predvsem pa z vzgojno-izobraževalnimi 
ustanovami, zaradi njegovih kvalitet in pogleda na vizijo šolstva so mu zaupali vodenje aktiva rav-
nateljev. 
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Kot je poudaril predsednik vlade 
Janez Janša, je pomembno, da 
se ob energetiki v Posavju razvi-
ja tudi malo gospodarstvo, kme-
tijstvo in turizem ter javne inšti-
tucije, ki zagotavljajo kakovost 
življenja prebivalcem in hkrati 
omogočajo kakovostna delov-
na mesta. Župan Ivan Molan se 
je predsedniku vlade zahvalil za 
posluh za potrebe lokalnih skup-
nosti. V času te vlade so sloven-
ske občine prejele več sredstev iz 

naslova povečane povprečnine, 
povečala so se sredstva za inve-
sticije, sproščena so bila evrop-
ska sredstva, država pa je tudi 
razbremenila občine nekaterih 
stroškov. 

V torek, 25. januarja, se je žu-
pan sestal na delovnem sreča-
nju z državnim sekretarjem na 
Ministrstvu za infrastrukturo 
Alešem Miheličem in direktori-
co Direkcije RS za infrastrukturo 
Ljiljano Herga. Pogovori so pote-
kali o prednostnih investicijah na 
področju državnih cest v občini 
Brežice. V občini poteka gradnja 
kolesarske povezave Brežice–Do-
bova, podpisana je tudi pogod-
ba za kolesarski povezavi Breži-
ce–Krška vas in Brežice–Čatež ob 
Savi. Na sestanku je bilo dogo-
vorjeno, da se določi podroben 
načrt druge faze sanacije držav-
ne ceste ob kolesarski povezavi. 
Spregovorili so o delu Vzhodne 
obvoznice, ki naj bi se začela gra-
diti z dveh strani – s podvozom 
Brezina in novim mostom pre-
ko Save. Direkcija bo za obnovo 
državnih cest v brežiški občini v 
tem letu namenila cca. 3 milijo-
ne evrov – obnovili bodo cesto 
Bistrica ob Sotli–Bizeljsko in ces-
to Bizeljsko–Orešje ter izvedli III. 
fazo obnove državne ceste v Slo-
venski vasi. Poleg tega bo direk-
cija sanirala plaz na državni cesti 
skozi Pišece. Nadaljuje se obno-
va ceste skozi Podgračeno, v na-
črtu je nadaljevanje obnove te 
ceste skozi Ribnico. Direkcija naj 
bi zagotovila tudi sredstva za do-
kumentacijo za urejanje ceste z 
večnamensko potjo proti Spo-
dnji Pohanci.

V nadaljevanju je župan Ivan 
Molan z ministrom za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo Zdrav-
kom Počivalškom obiskal pod-
jetja Narayan v TPC Slovenska 

Val 202 s terenskim studiem in navijaško-rekreativnim središčem 
v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije prihaja v Breži-
ce v sredo in četrtek, 16. in 17. februarja. Med olimpijskimi igra-
mi bodo poslušalcem od jutra ponudili izkušnjo živega olimpijske-
ga radia, navijačem pa omogočili spremljanje športnega dogajanja 
prek velikega zaslona, druženje z zdajšnjimi in nekdanjimi olimpij-
ci, obiskovalci se bodo lahko tudi sami preizkusili v nekaterih olim-
pijskih športnih panogah. Voditelja radijskega programa pod ime-
nom Peking doma (#pekingdoma) bosta vsak dan med 10.00 in 
15.30 Aleš Smrekar in Anja Hlača Ferjančič. 

Na platoju pred Športno dvorano Brežice bodo navijačem vseh ge-
neracij na voljo številne športne dejavnosti in stojnice.

Dejavnosti:
• nordijska hoja, nordijski rolerji (skate), floorball, prilagojeni cur-

ling, prilagojeni biatlon, delavnice brežiških športnih društev 
(strelstvo, atletika), navijaški kotiček, strel na hokejski gol, šta-
fetna tekmovanja s prilagojenimi smučmi

• navijaški kotiček – IZBOR NAJ NAVIJAŠKE ŠOLE

Stojnice:
• Brežice – EVROPSKO MESTO ŠPORTA 2022
• Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
• Fakulteta za turizem UM
• Center za krepitev zdravja
• Športna zveza Brežice (predstavitev projekta Slo fit odrasli v 

Posavju)

Obisk Vlade RS v Posavju uspešen za Občino Brežice

Dorekli pomembne projekte in dogovore  
za nadaljnji razvoj občine
V času obiska Vlade RS v regiji Posavje se je župan Občine Brežice Ivan Molan s sodelavci sestal z ministri in državnimi se-
kretarji na temo projektov in načrtov občine. Pred začetkom delovnega posveta vlade v Viteški dvorani gradu Brežice se 
je župan srečal tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo, pogovarjala sta se o prednostnih projektih v regiji in občini. 

vas. Gre za podjetje na področju 
zdrave prehrane rastlinskega iz-
vora, ki je eno najhitreje rastočih 
in si želi urediti nov proizvodni 
obrat na področju načrtovanega 
logističnega centra Feniks. 

Minister za zdravje Janez 
Poklukar je obiskal regijsko 
splošno bolnišnico Brežice. Na 
javni tribuni ob zaključku vladne-
ga obiska se je najprej zahvalil 
zdravstvenemu osebju vključno 

z vodstvom za napore, ki jih vla-
gajo v boj s covid-19. Pokazalo se 
je, da ima brežiška bolnišnica iz-
jemno pomembno vlogo za kraj 
in regijo tudi v času epidemije. 
Ni naključje, da ima bolnišnica že 
150-letno zgodovino, je poudaril 
minister Poklukar. V preteklem 
obdobju je bilo v bolnišnici ure-
jenih več oddelkov. Izvedena so 
bila gradbeno-obrtniška in insta-
lacijska ter zaključna dela v stav-
bi K, ki je bila predhodno zgraje-
na do podaljšave 4. faze in kjer 
je v pritličje že umeščen urgentni 
center. Z investicijo se je uredi-

lo nadstropje za potrebe Oddel-
ka za anesteziologijo, reanimaci-
jo in intenzivno zdravljenje (CIT, 
PACU) ter 2. nadstropje za Radi-
ološki oddelek z delom tehnič-
ne etaže. Vrednost investicije je 
znašala dobrih 1,5 mio evrov. 
Minister je napovedal dodatna 
vlaganja v razvoj bolnišnice – dr-
žava je podprla gradnjo prizidka, 
v katerega bodo umestili interni 
in ginekološki oddelek ter prido-
bili nove prostore za fizioterapi-
jo, stari del bolnišnice pa bodo 
preuredili za potrebe kirurgije. 
Vrednost projekta je ocenjena 
na od 14 do 18 milijonov evrov. 
Ob naložbah, širitvi in prenovi 
negovalnih prostorov ter zdrav-
niških storitev je minister napo-
vedal tudi nakup nove naprave 

za magnetno resonanco.

Z županom Ivanom Molanom 
sta se sestala minister za okolje 
in prostor mag. Andrej Vizjak in 
direktor Direkcije Republike Slo-
venije za vode Roman Kramer. 
Pogovori so potekali o poplavni 
varnosti ob reki Savi, Breganici in 
Sotli. Ureditve ob Breganici bo 
reševala direkcija za vode, očis-
tili bodo kanale. Protipoplavni 
ukrepi ob Savi se bodo uredili v 
sklopu gradnje HE Mokrice. Iz-
vedba celotnih protipoplavnih 
ukrepov na povodju Sotle za va-
rovanje Rigonc, Gmajne in Do-
bove bo potekala na podlagi do-
govora, ki nalaga občini pripravo 
dokumentacije, za katero bo mi-
nistrstvo povrnilo stroške, po 
pridobitvi gradbenega dovolje-
nja pa bo direkcija izvedla pro-
tipoplavne ukrepe. 

V sklopu obiska so Pismo o na-
meri o investiciji za potrebe Fa-
kultete za turizem Univerze v 
Mariboru podpisali državni se-
kretar na ministrstvu za izobra-

ževanje, znanost in šport Marjan 
Dolinšek, rektor Univerze v Ma-
riboru dr. Zdravko Kačič in dekan 
Fakultete za turizem dr. Boštjan 
Brumen ob prisotnosti predse-
dnika Vlade RS Janeza Janše in 
župana Ivana Molana. V načrtu 
je, da se na lokaciji nekdanjega 
dijaškega doma v Brežicah ures-
niči načrtovana investicija za pro-
storske potrebe Fakultete za tu-
rizem z raziskovalnim centrom. 
Predsednik vlade je poudaril, da 
je posavska regija izjemno odvi-
sna od energetike, zato je pot-
rebno krepiti tudi ostale dejav-
nosti, med katerimi je izjemno 
pomemben tudi turizem. 

Minister za pravosodje Marjan 
Dikaučič je obiskal Okrajno so-

dišče v Brežicah in povedal, da je 
v pripravi prenova stavbe Okraj-
nega sodišča v Brežicah vključno 
z arheološkimi raziskavami.

V. d. direktorice občinske uprave 
Brežice Patricia Čular je skupaj z 
ministrom za kulturo dr. Vaskom 
Simonitijem obiskala grad Piše-
ce. Minister je dejal, da ima mini-
strstvo namenska sredstva (cca. 
400.000 evrov) za dodatno inve-
sticijo (obnova strehe), v kolikor 
bodo našli vsebino, ki bi bila pri-
merna za grad. 

V. d. direktorice Patricia Čular 
je sprejela tudi ministra za delo, 
družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti Janeza Ciglerja Kra-
lja, ki si je ogledal prostore na 
lokaciji obnovljenega objekta 
nekdanjega doma upokojencev 
v Brežicah. Minister si je ogle-
dal bivalne enote VDC-ja in se 
srečal z uporabniki. Kot je dejal 
ob ogledu stanovanjskih enot za 
starejše občane, ki bodo letos na 
voljo za vselitev, gre za zanimiv 
pilotni projekt prehodne name-
stitve starejših oseb, zato ga bo 
ministrstvo spremljajo in v pri-
hodnje tovrstne projekte preko 
javnih razpisov tudi podprlo. 

Župan Ivan Molan se je s podžu-
panom Juretom Pezdircem v na-
daljevanju vladnega obiska ses-
tal z ministrom za javno upravo 
Boštjanom Koritnikom na temo 
romske tematike. 

Državni sekretar na ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in 
šport Marjan Dolinšek si je ogle-
dal novi vrtec v Dobovi, ki ga je 
sofinanciralo ministrstvo. 

Državni sekretar na ministrstvu 
za notranje zadeve dr. Božo Pre-
dalič je obiskal MP Slovenska 
vas in PMP Obrežje. Srečal se je 
tudi s podžupanom Občine Bre-
žice Bogdanom Palovšnikom in 
predsednikom sveta KS Jeseni-
ce na Dolenjskem Alešem Bur-
jo. Podžupan Bogdan Palovšnik 
je izpostavil primer dobre pra-
kse sodelovanje med policijo in 
občino ter Direkcijo RS za infra-
strukturo pri ukrepu spremem-
be prometne signalizacije, ki je 
namenjena razbremenitvi občin-
skih javnih cest v času najštevil-
nejših prehodov mednarodnega 
mejnega prehoda Obrežje.

Sestanek župana in podžupana Občine Brežice z ministrom za jav-
no upravo

Direktorica občinske uprave Patricia Čular je spremljala ministra 
na ogledu obnovljenega objekta nekdanjega DU Brežice.

Podžupan Občine Brežice Bogdan Palovšnik se je srečal z državnim 
sekretarjem Božem Predaličem na MP Slovenska vas.

Peking doma – z Valom 202 po Sloveniji:  
Brežice (pred športno dvorano) 16. in 17. 2.
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ter za notranje zadeve Aleš Hojs 
sta namreč 18. januarja podpi-
sala sporazum o sofinancira-
nju preureditve objekta, s čimer 
bosta ministrstvo in občina sku-
paj pristopila k obnovi leta pro-
padajočega objekta sredi mes-

ta. Na srečanju so govorili tudi o 
sodelovanju s policijo, o romski 
problematiki, tujcih ter o vzdrže-
vanju infrastrukture ob meji s Hr-
vaško.

Obisk Vlade RS se je zaklju-
čil z javno tribuno v Kulturnem 
domu Krško, še pred tem pa se 
je podžupanja Ana Somrak z di-
rektorico občinske uprave Meli-
to Čopar sestala s predsednikom 
Vlade RS Janezom Janšo, pridru-
žil se jim je tudi poslanec DZ RS 
Dušan Šiško. Odprli so vpraša-
nja, vezana na izvrševanje proto-
kolov, sprejetih v času umešča-
nja odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov v Vrbi-
ni, predvsem v zvezi z obnovo 
cestne infrastrukture in obnovo 
Šrajbarskega turna.

TRIPARTITNI SPORAZUM ZA 
OBNOVO CESTE PODBOČJE–
KOSTANJEVICA NA KRKI

Podžupanja MO Krško Ana So-
mrak je s sodelavci gostila držav-
nega sekretarja na ministrstvu za 
infrastrukturo Aleša Miheliča, 
srečanja pa se je udeležil tudi 
poslanec v Državnem zboru RS 
Dušan Šiško. Uvodoma so držav-
ni sekretar, podžupanja in župan 
Občine Kostanjevica na Krki Lad-
ko Petretič podpisali sporazum 

o sofinanciranju ureditve cest 
Podbočje–Kostanjevica na Krki 
in Brod–Žabjek ter mostu čez 
potok Kolarica. Kot je poudari-
la podžupanja, je naložba nujna, 
saj je cestni odsek v zelo slabem 
stanju in bo služil kot obvoz ob 
izgradnji novega mostu čez Krko 
na Brodu pri Podbočju, na kar je 
na odboru Državnega zbora za 
infrastrukturo opozoril tudi po-
slanec Dušan Šiško. Trenutno je 
v izdelavi projektna dokumenta-
cija za gradnjo mostu čez Krko, 
za rekonstrukcijo ceste in grad-
njo pločnika na relaciji Križaj–
Podbočje–Šutna od krožišča Kri-
žaj do naselja Podbočje pa jo je 
Mestna občina Krško že izdela-
la. Na srečanju so govorili tudi 
o izgradnji lokalne infrastruktu-
re ob izgradnji Vrbinske ceste, o 
izpolnjevanju zavez ministrstva, 
sprejetih v času umeščanja od-
lagališča NSRAO, o obnovi dr-
žavnih cest Krško–Zdole, Bresta-
nica–Koprivnica, Drnovo–Križaj, 
Drnovo–Krško skozi mesto Krško, 
o obnovi železniške postaje v Kr-
škem ter o umeščanju objekta 
JEK 2 in vlogi lokalne skupnosti.

PISMO O NAMERI O 
IZGRADNJI VELIKEGA 
NAMAKALNEGA SISTEMA 
NA DESNEM BREGU SAVE

Minister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano dr. Jože Pod-
goršek in podžupan Mestne ob-
čine Krško Vlado Grahovac sta 
podpisala pismo o nameri o iz-
gradnji velikega namakalnega 
sistema na desnem bregu Save 
ter tako izrazila interes za sode-
lovanje pri načrtovanju, grad-
nji in zagotavljanju sredstev za 
projekt namakanja kmetijskih 
zemljišč na Krškem polju. Kot 
sta se strinjala, je namakanje 
zemljišč eden od pomembnih 
ukrepov prilagajanja kmetijstva 
na podnebne spremembe, za 
zagotavljanje stabilne pridelave 

Ob obisku Vlade RS v Krškem predvsem  
o obnovi cest in namakalnem sistemu
V okviru obiska Vlade Republike Slovenije v Posavju je Mestna občina Krško izpostavila več odprtih vprašanj in priča-
kovanj z različnih področij, predvsem izpolnjevanje zavez države, sprejetih v času umeščanja odlagališča NSRAO, ob-
nove državnih cest, vlaganja v obnove ali novogradnje objektov na področju šolstva in predšolske vzgoje, izgradnjo 
namakalnega sistema, spodbude za podjetništvo, področje digitalizacije in drugo.

varne, kakovostne in potrošni-
ku dostopne hrane pa je smisel-
no koristiti tudi vodni potencial 
reke Save. Uredba o državnem 
prostorskem načrtu za območje 
HE Brežice je predvidela dosto-
pe do vode, ob katerih se lahko 
zgradijo črpališča za namakanje 
kmetijskih površin. Iz Uredbe o 
koncesiji za izkoriščanje energet-
skega potenciala spodnje Save 
ter Zakona o pogojih koncesi-
je za izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save je raz-

vidno, da je iz akumulacijskega 
bazena HE Brežice možno črpa-
ti vodo za potrebe namakanja v 
skupni količini 4 m3/s do JE Krško 
in še 4 m3/s do državne meje, če 
to dopušča stanje voda. Za vzpo-
stavitev namakalnega sistema 
na Krškem polju je potencialno 
primernih okoli 1800 hektarjev 
kmetijskih zemljišč. 

PREDSTAVILI PODJETNIŠKI 
INKUBATOR KRŠKO IN 
IZPOSTAVILI POMEN 
DIGITALIZACIJE OBČIN

Minister za digitalno preobraz-
bo Mark Boris Andrijanič je obi-
skal Podjetniški inkubator Krško, 
kjer sta ga sprejeli direktorica 
občinske uprave Mestne obči-
ne Krško Melita Čopar ter direk-
torica Centra za podjetništvo in 
turizem Krško Kristina Ogorevc 
Račič. Kot je dejala, je bilo lani 
v inkubatorju vključenih osem 
mladih podjetij, ki skupaj zapo-
slujejo 15 oseb, zasedenih pa 
je že več kot 70 % površin. Mi-

nistru sta svoje delo predstavila 
tudi mlada podjetnika iz podje-
tij Mint sports, Nino Žičkar, s.p., 
ki izdeluje visokokvalitetno špor-
tno opremo, in Megama, d.o.o., 
Rok Topolnik in Jernej Jerman, 
katerih dejavnost obsega kon-
trolo in zagotavljanje kakovosti 
na različnih industrijskih področ-
jih. Direktorica občinske uprave 
Melita Čopar pa je izpostavi-
la področje digitalizacije občin. 
Minister je pojasnil, da so priori-
tete države predvsem širokopa-
sovne povezave, digitalne vešči-
ne in znanja, prizadeval pa si bo, 
da bodo zagotovljena sredstva 
tudi za digitalizacijo občin.

O IZGRADNJI IN 
FINANCIRANJU NOVE OŠ  
DR. MIHAJLA ROSTOHARJA 

Državni sekretar na ministr-
stvu za izobraževanje, znanost 
in šport Damir Orehovec je obi-
skal OŠ dr. Mihajla Rostoharja v 
Krškem. Z ravnateljico dr. Barba-
ro Smolej Fritz, direktorico ob-
činske uprave MO Krško Melito 
Čopar in vodjo oddelka za druž-
bene dejavnosti Petrom Pla-
nincem so govorili predvsem o 
gradnji novega objekta te šole 
za učence s posebnimi potreba-
mi ter možnostih sofinanciranja. 
MO Krško je namreč konec leta 
2020 začela s postopkom spre-
membe in dopolnitve OPPN za 
ureditev dela starega mestne-
ga jedra Krškega s ciljem, da tam 
umesti nov objekt te šole, ki na 
obstoječi lokaciji na Vidmu nima 

prostorskih možnosti za širitev 
in ne ustreza več standardom za 
izvajanje osnovnošolskega pro-
grama izobraževanja otrok s po-
sebnimi potrebami. Po besedah 
ravnateljice število otrok s po-
sebnimi potrebami v zadnjih le-
tih narašča, okoli 70 % jih prihaja 
iz krške občine, ostali pa iz osta-
lih posavskih občin, pa tudi Koz-
jega in Šentjerneja. V vseh teh 

letih se je šola tudi kadrovsko 
krepila z različnih področij dela 
z otroki s posebnimi potrebami. 
Kot je poudarila direktorica ob-
činske uprave, v prihodnje lokal-
na skupnost od ministrstva pri-
čakuje sistemske rešitve, hkrati 
pa tudi možnost sofinanciranja 
izgradnje novega objekta.

OGLED STARE IN NOVE 
PODRUŽNIČNE ŠOLE IN 
VRTCA V VELIKEM PODLOGU

Državni sekretar na ministr-
stvu za izobraževanje, znanost 
in šport Marjan Dolinšek si je s 
podžupanjo MO Krško Ano So-
mrak ter ravnateljico OŠ Lesko-
vec pri Krškem Jožico Repše 

in vodjo podružnične osnovne 
šole Ano Netahly ogledal obsto-
ječ objekt in gradnjo nove po-
družnične osnovne šole in vrt-
ca v Velikem Podlogu. MO Krško 
je namreč lani začela z gradnjo 
novega objekta, ki bo zaključen 
sredi letošnjega leta. Od skupne 

vrednosti okoli treh milijonov 
evrov bo 1,1 milijona evrov pri-
spevalo Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport, preosta-
li del pa občina. 

O OBNOVI OBJEKTA NA  
CKŽ 55

Državni sekretar na ministrstvu 
za notranje zadeve dr. Božo Pre-
dalič je s predstavniki PU Novo 
mesto in Policijske postaje Krško 
sestal s predstavniki Mestne ob-
čine Krško. Z direktorico občin-
ske uprave Melito Čopar, vodjo 
službe za splošne in pravne zade-
ve Natalijo Geršak in vodjo od-
delka za gospodarske dejavnosti 
Andrejem Slugo so govorili o na-
črtovani skupni obnovi objekta 
nekdanje Policijske uprave v Kr-
škem. Župan Mestne občine Kr-
ško mag. Miran Stanko in minis-

Tajana Dvoršek (SMC) je vprašala, v katerih primerih se odobrijo ane-
ksi k pogodbam, sklenjenih preko javnih naročil, kdo jih odobri in ali 
obstaja kakšna omejitev višine aneksov, in zaprosila za preglednico 
za zadnjih osem let, ki bo vsebovala vsa javna naročila, v katerih se 
je pogodba podpisala s "holdingom" Kostak, kakšen je bil znesek po-
godbe, znesek aneksov k posameznim pogodbam ter obrazložitev, 
zakaj so se aneksi sprejeli in višina ostalih ponudnikov k posamezne-
mu javnemu naročilu.
Janez Barbič (SLS) je podal pobudo za poziv Direkciji za vode, da na-
daljuje s čiščenjem struge reke Krke in da tudi krajanom KS Podboč-
je predstavi študijo o protipoplavni zaščiti oziroma kako bo proti-
poplavna zaščita otoka v Kostanjevici na Krki vplivala na poplavno 
ogroženost v naseljih ob Krki v Podbočju. 
Jože Olovec (SDS) je predlagal, da občina prisluhne prošnji društva 
Šola zdravja za uporabo javnih prostorov za njihovo delo, da obči-
na pristopi k uvedbi javne blagajne ter da pozove Center za socialno 
delo Krško, da poskrbi za nemočnega občana z Brezovske Gore. Gle-
de ureditve mirujočega prometa v mestnem jedru Krškega je predla-
gal uvedbo prioritetne uporabe posameznih skupin uporabnikov ter 
izgradnjo podzemne (ali nadzemne) garaže oz. garažne hiše.
Dušan Dornik (SMC) je podal pobudo, da se med Cankarjevo ulico 
in večstanovanjsko hišo na naslovu Cankarjeva ulica 3 postavi ogra-
ja, saj je zelenica postala odlagališče iztrebkov hišnih ljubljenčkov. 
Pozval je še, da se rezultati ankete o raziskavi zadovoljstva občanov 
z delom občinske uprave objavijo v celoti in da se s celotno raziska-
vo seznani tudi občinski svet.
Anton Petrovič (SD) je vprašal, v kateri fazi je postopek zamenjave 
zemljišč/parcel v Ravnah (na Reštanju), ki je v lasti podjetja Kostak 
in je na njem muzejska zbirka tehniške dediščine nekdanjega premo-
govnika, da le-ta postane last občine.
Dušan Šiško (SNS) je podal pobudo, da se uredi obvoznica Podbočje 
z vhodom pri gostilni Hribar do obstoječe ceste, ki je že prečna po-
vezava do Kostanjevice na Krki.
Matjaž Gomilšek (SDS) je vprašal, ali bo stari vojaški most po obno-
vi zopet namenjen za uporabo vojske za pretok kerozina ali pešcem 
in kolesarjem. Podal je pobudo, da v kolikor bo namenjen pešcem 
in kolesarjem, naj bo dovolj širok, da bo možen dostop z reševal-
nim vozilom.

Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in 
svetnikov Občinskega sveta Mestne občine 
Krško z 29. redne seje 27. januarja 2022

Podžupanja MO Krško Ana Somrak, državni sekretar Aleš Mihe-
lič in župan Občine Kostanjevica na Krki ob podpisu sporazuma

Minister za kmetijstvo dr. Jože 
Podgoršek in podžupan MO Kr-
ško Vlado Grahovac ob podpisu 
pisma o nameri

Minister za digitalno preobrazbo Mark B. Andrijanič na obisku v 
Podjetniškem inkubatorju Krško

Državni sekretar Damir Orehovec na obisku na OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja

Državni sekretar Marjan Dolinšek ob ogledu OŠ in vrtca v Veli-
kem Podlogu

Podžupanja MO Krško Ana Somrak, direktorica OU Melita Čopar in 
poslanec v DZ RS so se sestali s predsednikom vlade Janezom Janšo.
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Akcija sterilizacije in kastracije 
lastniških mačk 
od 1. do 14. februarja 2022

Cena sterilizacije lastniške mačke za lastnika znaša 33,92 evra, 
cena kastracije lastniške mačke pa znaša 23,76 evra. 

Od celotnega stroška sterilizacije Občina Sevnica sofinancira 27,00 evra, 
od celotnega stroška kastracije pa je delež občine 18,59 evra.

 
Naročila na veterinarski postaji sprejemajo 
od 28. januarja 2022 na telefonski številki (07) 81 60 210.

Akcija je namenjena lastnikom mačk z območja občine Sevnica.

Občina Sevnica že več let finančno podpira preventivni ukrep sofinanciranja sterilizacije in od lani tudi
kastracije lastniških mačk. Po priporočilih stroke gre za najboljšo preventivo pri zmanjševanju števila
zapuščenih živali. Akcija poteka dvakrat letno v sodelovanju z Veterinarsko postajo Sevnica, ki skupaj z
Občino Sevnica ukrep tudi sofinancira. 

Slovenski kulturni praznik bomo počastili v ponedeljek, 
7. februarja, ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica. 

Kulturni program:
Trio Anima, Glasbena šola Sevnica
Sara Praznik in Primož Lisec
Slavnostni govornik:
Matjaž Stibilj, vodja Sekcije za potujoče knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije 
Pozdravna nagovora:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
Jože Novak, predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica
Podeljena bodo priznanja Zveze kulturnih društev Sevnica za dosežke na področju kulturnega ustvarjanja.
V preddverju dvorane pa bo na ogled razstava izbranih likovnih del XXI. mednarodnega Sevniškega likovnega 
shoda Grad 2021. 
Kulturna prireditev bo potekala v skladu z veljavnimi ukrepi in navodili NIJZ za preprečevanje širjenja bolezni covida-19, za udeležbo 
je potrebno izpolnjevati pogoj PCT. Udeležba na dogodku je zaradi začasnih omejitev pri izvajanju javnih kulturnih prireditev in drugih 
kulturnih storitev številčno omejena.
Rezervacijo sedeža si lahko zagotovite ob pravočasni najavi na e-naslov kabinet.zupana@obcina-sevnica.si, najkasneje do 4. februarja 
2022 oziroma do zapolnitve prostih mest. 

Vljudno vabljeni.

Sporazum o skupni nabavi in uporabi 
gasilskega vozila za reševanje z višin in globin

Uspešno je pri zaključku projekt 
prve faze protipoplavne zaščite 
vodotoka Sevnična, katere in-
vestitor je Ministrstvo za okol-
je in prostor, v njegovem ime-
nu Direkcija Republike Slovenije 

za vode. Ureditev protipoplavne 
varnosti Sevnične se uresničuje 
na podlagi sporazuma med pri-
stojnim ministrstvom in Občino 
Sevnica o sofinanciranju »Ure-

Projektiranje 2. faze protipoplavne ureditve Sevnične

Prejšnji teden je bil za sevniš-
ko gasilsko organizacijo, ki sta-
len trud vseskozi usmerja v 
tehnološki napredek, zelo po-
memben. 

S predstavniki Gasilske zveze 
Sevnica, Štaba Civilne zaščite in 
Občine Sevnica sta se v okviru 
vladnega obiska v torek srečala 
državni sekretar Ministrstva za 
obrambo mag. Janez Žakelj in 
generalni direktor Uprave Re-
publike Slovenije za zaščito in re-
ševanje Darko But. Razpravljali 
so o strateških izzivih in ciljih za 
prihodnost, med izpostavljenimi 

temami pa je bil tudi načrt do-
polnitve tehničnih potreb gasil-
ske organizacije, med njimi no-
vega gasilskega vozila GVCDZ-1 
za reševanje z višin in globin. S 
strani vodstva Ministrstva za ob-
rambo je bila izpostavljena poh-
vala dobro organizirani usmer-
jenosti v napredek, ki je stalna 
odlika Gasilske zveze Sevnica.

V četrtek je v prostorih Občine 
Sevnica sledil podpis sporazuma 
o skupni nabavi in uporabi nove-
ga gasilskega vozila GVCDZ-1 za 
reševanje z višin in globin med 
Občino Sevnica, Gasilsko zvezo 
Sevnica, k izvedbi te izjemno po-
membne načrtovane pridobitve 
pa je pristopila tudi Občina Ra-
deče. 

»Varnost ne pozna meja. Verja-
mem, da bo načrtovana skupna 
nabava vozila, ki bo poleg Sevni-
ce pokrivala še občino Radeče, 
v primeru potreb dobro koristi-
la tako občanom kot industriji z 
večjimi in zahtevnejšimi objek-
ti, ki potrebujejo drugačen pri-

stop k reševanju. Takšno vozilo 
je v primeru industrijskih ne-
sreč pravzaprav nujno, zato ga 
v okviru obeh občin zelo potre-
bujemo. Sam sporazum pome-

ni začetek procesa nabave, pri-
jave na razpis za sofinanciranje 
Uprave za zaščito in reševan-
je, računamo pa, da bo to vozi-
lo na razpolago v letu 2023,« je 
po podpisu povedal župan Sreč-
ko Ocvirk. 

Vrednost vozila je blizu 900 ti-
soč evrov, sredstva bo zagoto-
vil občinski proračun, Gasilska 
zveza Sevnica, pričakovana so 
tudi državna razpisna sredstva. 
»Načrtovana nabava je precizno 
preučena, s seboj bo vozilo lah-
ko imelo do devet gasilcev, vodo 
in dvigalo, lestev, košaro z mo-
nitorjem. Seveda bo potrebno 

tudi ustrezno usposabljanje ga-
silcev na Igu,« je načrtovano pri-
dobitev opisal poveljnik Gasilske 
zveze Sevnica in tudi regijski po-
veljnik Gašper Janežič. 

Da gre za zelo pomemben ko-
rak k nadaljnjemu izboljšan-
ju varnosti v obeh občinah, so 
ob podpisu povedali tudi župan 
Občine Radeče Tomaž Režun, 
predsednik Gasilske zveze Sev-
nica Vinko Knez ter Štefan Teraž 
in Rok Štirn, predsednik in po-
veljnik Prostovoljnega gasilske-
ga društva Sevnica, kateremu bo 
vozilo tudi predano v uporabo.
 Foto: Občina Sevnica

ditve Sevnične v Šmarju, od km 
0+368,00, do km 2+345,81«, ki 
je bil avgusta 2019 podpisan za 
ureditev prve in druge faze. 

Občina Sevnica je financirala pri-
pravo projektne dokumentacije 
za izvedbo prve faze, na enak 
način bo sodelovala pri uredit-

vi še druge, ki bo od zaključka 
naselja Sevnica do obrtne cone 
Ines. S tem ciljem je bila v petek 
podpisana pogodba za projekti-
ranje z na javnem naročilu izbra-
nim izvajalcem iS Projekt d.o.o. 
iz Ljubljane v vrednosti dobrih 
47 tisoč evrov.

Občina Sevnica vsako leto usklajuje bazo podatkov za odmero na-
domestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ). Namen posodobit
ve je, da se podatki o stavbah, delih stavb ter zazidanih in nezazi-
danih stavbnih zemljiščih uskladijo s podatki registra nepremičnin 
na Geodetski upravi Republike Slovenije in zemljiško knjigo, ki sta 
edini uradni bazi tovrstnih podatkov. Prav tako je namen usklaje-
vanje sprememb zavezancev, do katerih pride zaradi oddaje ne-
premičnin v najem in podobno.

NUSZ se odmerja na 
podlagi Zakona o ure-
janju prostora, Zakona 
o stavbnih zemljiščih in 
Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnih ze-
mljišč v občini Sevnica. 
Ti predpisi določajo, da 
se nadomestilo za upo-
rabo stavbnih zemljišč plačuje za vse sledeče objekte: stanovanjske, 
poslovne, kmetijske, objekte za družbene dejavnosti, javno upravo, 
objekte za delovanje društev in ostale objekte. Nadomestilo se pla-
čuje tudi za nezazidana stavbna zemljišča. To so tiste zemljiške par-
cele, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je 
na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb ter grad-
benih inženirskih objektov.
Občina Sevnica podatke za odmero nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča vsako leto pošlje na Finančno upravo Republike Slo-
venije, ki zavezancem izda odločbe o odmeri nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča. Pred oddajo podatkov za odmero želi 
Občina Sevnica le-te preveriti preko javne razgrnitve in uskladiti 
vsa morebitna odstopanja.
Vse lastnike objektov pozivamo, da pregledajo podatke za svoje 
predmete odmere (stavbe, dele stavb, zemljišča). Če ob pregledu 
podatkov o površini, številčenju ali vrsti stavb, delov stavb in zazi-
danih stavbnih zemljišč ugotovite, da podatki niso točni, vas pro-
simo, da spremembe uredite na Območni geodetski upravi Sev-
nica (Trg svobode 9, Sevnica / telefon 07 816 35 70 / e-naslov 
ogu.gusevn@gov.si, v času uradnih ur). Nestrinjanje s podatki v 
vednost pošljite tudi na Občino Sevnica (obcina.sevnica@siol.net).
Skladno z veljavnimi predpisi je plačnik nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč lastnik ali uporabnik (najemnik, uživalec ipd.) stav-
bnega zemljišča. Če želite, da je plačnik samo eden od lastnikov ne-
premičnine ali druga oseba (npr. najemnik), ali če želite spremeniti 
dejansko rabo stavbe oz. dela stavbe, to sporočite na e-naslov Ob-
čine Sevnica, priložiti je potrebno tudi ustrezna dokazila (npr. naje-
mno pogodbo).
Razgrnitev podatkov poteka do 15. februarja 2022 po spletni apli-
kaciji. Spletna povezava do aplikacije je skupaj z več podatki o pred-
metni vsebini objavljena na spletni strani www.obcina-sevnica.si, in 
sicer na povezavi: https://geomap.si/sevnica/. Foto: Canva

Obvestilo zavezancem za plačilo NUSZ –  
rok za oddajo pripomb je 15. februar 2022
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Tematske strani
Posavskega obzornika

Kulturna raznolikost Krškega,
Neznani kotički znanega kraja,

Moja zgodba, moje življenje, moji spomini.
Informacije in prijave: Nuška Colarič, nuska.colaric@lukrsko.si,

051 279 638.
Prijave zbiramo do 10. 2. 2022.

 
 

VABIMO K VPISU V

dokončanje 7., 8., in 9. razreda.
Informacije in prijave: Nataša Kršak, natasa.krsak@lukrsko.si, 

07 48 81 162.
INFORMATIVNI DAN: 9. 2. 2022, od 9.00 do 16.00, v prostorih

Ljudske univerze Krško, Dalmatinova 6, Krško.
Za vstop je potrebno izpolnjevanje PCT pogoja. 

 

GIMNAZIJA BREŽICE
vstopnica v tvojo prihodnost

Vabimo na virtualne informativne dneve, vpisujemo v 
programa 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        . 

Virtualna informativna dneva:
11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri in

12. 2. 2022 ob 9. uri

Fakulteta za energetiko Uni-
verze v Mariboru, ki študij-
ske programe izvaja v Krškem 
in Velenju, je edina fakulte-
ta v Sloveniji, na kateri se iz-
obražujejo inženirji energeti-
ke, študij pa se izvaja na vseh 
treh stopnjah študija. Na I. sto-
pnji fakulteta izvaja visokošol-
ski strokovni ter univerzitetni 
študijski program Energeti-
ka, ki trajata tri leta. Oba štu-
dijska programa se izvajata v 
redni obliki, visokošolski stro-
kovni študijski program pa 
tudi v izredni obliki. Na II. sto-
pnji fakulteta izvaja magistrski 
študijski program Energetika, 
ki traja dve leti in ga fakulte-
ta izvaja v redni in izredni ob-
liki. Študenti se lahko vpišejo 
tudi v doktorski študijski pro-
gram Energetika III. stopnje, ki 
se izvaja samo v izredni obliki 
in traja tri leta. »Študenti imajo 
v Krškem in Velenju možnost 
neposrednega stika z velikimi 
energetski sistemi, s čimer lah-
ko pridobljeno teoretično zna-
nje še dodatno dopolnijo v pra-
ksi. Veliko dodano vrednost pri 
študiju omogoča tudi vrhun-
ska laboratorijska oprema In-
štituta za energetiko, kjer štu-
denti opravljajo laboratorijske 
vaje in sodelujejo pri strokov-

Študirate lahko tudi v domačem okolju
Nekaj, kar je bilo pred leti nemogoče, saj so bila univerzitetna in fakultetna središča praktično le v prestolnici in še kakšnem večjem mestu, je že vsaj desetletje 
povsem realna možnost tudi v Posavju in našemu območju bližnjih občinah – študij v domačem okolju. Tu namreč deluje že vrsta fakultet, ki ponujajo pestro izbi-
ro študijskih programov. Preverili smo, s čim si prizadevajo v predavalnice privabiti bodoče študente.

no-raziskovalnih nalogah,« kot 
svojo prednost navajajo na fa-
kulteti in izpostavljajo še, da je 
na podlagi pridobljenih podat-
kov zaposljivost njihovih di-
plomantov nadpovprečno vi-
soka, saj znaša več kot 95 %.

Fakulteta za turizem Uni-
verze v Mariboru s sedežem 
v Brežicah, ki je prvo genera-
cijo študentov sprejela pred 

desetimi leti, ponuja sodobne 
študijske programe turizma na 
vseh stopnjah. Na prvi izvajajo 
dva sodobna dodiplomska štu-
dijska programa Sodobne tu-
ristične prakse (visokošolski 
strokovni) in Turizem: sode-
lovanje in razvoj (univerzite-
tni), na podiplomski ravni pa 
magistrski študijski program 
Turistične destinacije in do-
živetja ter s študijskim letom 
2022/23 doktorski študijski 
program Sodobne turistične 
študije. »Programi so res so-
dobni in aktualni, saj so bili 
s študijskim letom 2020/21 
prenovljeni in tako še bolj pri-
lagojeni potrebam gospodar-
stva ter sodobnim trendom v 
turizmu,« poudarjajo na fakul-
teti, na kateri stavijo predvsem 
na praktično izkušnjo študen-
tov, saj so terenske vaje in pra-
ksa obvezen del študijskega 
procesa. Prav tako ves čas so-
delujejo s strokovnjaki iz stro-
ke v obliki vabljenih predavanj, 
sodelovanj pri projektih in 
projektnih nalogah ter se po-
vezujejo z lokalno skupnostjo. 
Študenti potujejo na ekskurzi-
je in študentske izmenjav ter 
tako pridobijo ne le teoretič-
no znanje, ampak tudi številne 
praktične izkušnje in si gradi-

jo profesionalno mrežo že med 
študijskim procesom.

Višja strokovna šola, ki de-
luje v okviru SIC Brežice, 
ponuja vpis rednim in izre-
dnim študentom v dva študij-
ska programa: Ekonomist ter 
Velnes. Študij traja dve leti in 
je ovrednoten s 120 kreditni-
mi točkami, diplomanti ekono-
mije pridobijo strokovni naziv 
ekonomist/ekonomistka, di-
plomanti velnesa pa organiza-
tor/organizatorka v velneški 
dejavnosti. Študij, poudarjajo 
na višji strokovni šoli, najbolj 
zaznamuje 400-urno praktič-
no izobraževanje študentov v 
vsakem letniku. »To dejansko 
pomeni, da imajo naši diplo-
manti ob koncu študija za se-
boj opravljenih 800 ur dela v 
podjetjih. Praktično izobra-
ževanje poteka tako, da ima-
jo študentje svojega mentorja 
v organizaciji, ki vsakodnevno 
spremlja njihovo delo in na-
predek. Študentom so dode-
ljene delovne naloge glede na 
poslovne potrebe delodajalca, 
tako da lahko študent izbolj-
ša čim več svojih kompetenc,« 
pojasnjujejo. Z vključitvijo šole 
v program Erasmus+ študen-
tom omogočajo mobilnost in 
opravljanje praktičnega izo-
braževanja v tujini, življenje 
na šoli pa zaznamuje prijazno 

Klemen Srpčič, študent 
magistrskega študijske-
ga programa Energetika: 

Tekom štu-
dija na Fa-
kulteti za 
energetiko 
UM študen-
ti pridobi-

vamo znanja z različnih po-
dročji energetike, s čimer 
pridobimo zelo širok spek-
ter različnih znanj, kar tudi 
koristi pri iskanju zaposli-
tve. Zelo pozitiven del štu-
dija je tudi veliko število ur 
laboratorijskih vaj, ki pote-
kajo v odlično opremljenih 
laboratorijih FE UM, kjer 
študenti pridobljena teore-
tična znanja še podkrepimo 
s praktičnimi primeri.

Ina Olup, diplomantka tu-
rizma in trenutno magi-
strska študentka: Na Fa-

kulteto za 
turizem sem 
se primarno 
vpisala za-
radi sodob-
no zasnova-

nega študijskega programa 
in predmetov, ki sledijo tre-
nutnim trendom v turizmu. 
Prav zaradi majhnosti fa-
kultete menim, da je pristop 
predavateljev in asistentov 
veliko bolj individualen, saj 
se lažje posvetijo vsakemu 
študentu. Veliko snovi te-
melji na praktičnih znanjih, 
tudi v okviru predavanj, kjer 
na terenu spoznavamo in od-
krivamo, kar smo se naučili v 
predavalnici. Na fakulteti se 
daje velik poudarek lastne-
mu razmišljanju in pogledu 
na turizem ter se omogoča 
aktivno vključevanje v pri-
reditve in razne projekte, ki 
omogočajo študentu razvoj 
in širitev znanj. Fakulteto za 
turizem bi zagotovo ponov-
no izbrala za svoj študij.

Simona Rožman, študent-
ka 2. letnika program Eko-
nomist (izredni študij): 

Predavanja 
so potekala 
tako, da smo 
imeli za do-
ločen pred-
met pre-

davanja in nato izpit. Učila 
sem se sproti s poslušanjem 
in sodelovanjem na preda-
vanjih, nato še sama doma. 
Vsak predmet je bil po svo-
je težak, ampak na nek na-
čin moraš najti zanimanje 
zanj. Predmete naredi zah-
tevne neznanje in nezani-
manje za predmet. Učne-
ga gradiva nam ni bilo treba 
kupovati, saj smo si ga natis-
nili iz spletne učilnice. Vsa-
ko znanje, ki ga poslušamo 
na predavanjih, je koristno. 
Podlaga je teorija, ki jo po-
tem nadgradimo še v pra-
ksi. Meni je bil najbolj zani-
miv tuji jezik – angleščina, 
ker imam zelo rada jezike. 
Izkušnjo študija na VSŠ Bre-
žice zelo cenim, predavatelji 
so krasni, ogromno gradiva 
je bilo podanega iz prakse.

nadaljevanje na str. 16
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savja v okviru Šolskega centra 
Šentjur deluje Višja strokovna 
šola, na kateri izvajajo štiri viš-
ješolske programe: Upravlja-
nje podeželja in krajine, 
Živilstvo in prehrana, Gostin-
stvo in turizem ter Naravo-
varstvo; vse programe kot re-
dno in izredno obliko študija. 
Po zaključenem izobraževa-
nju diplomanti prejmejo v viš-
ješolskih študijskih programih 
nazive (VI/1 stopnja izobraz-
be) inženir kmetijstva in kra-
jine, inženir živilstva in pre-
hrane, inženir naravovarstva 
ter organizator poslovanja v 
gostinstvu in turizmu. »Pred-
nosti in posebnosti naše šole 
so prehranska veriga – samo-
oskrbnost, kmetijska meha-
nizacija za jutri, močno med-
narodno sodelovanje, šola na 
podeželju, prehrana – malica, 
kosilo itd. v šoli, parkirni pro-
stori, prijazna šola dijakom in 
študentom – ankete ter šola s 
tradicijo za razvoj posamezni-
ka in za življenje,« poudarjajo 
v Šentjurju.

 Peter Pavlovič

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

Virtualna informativna dneva na povezavi: https://www.sc-s.si
 - petek, 11. februar ob 9.00 in 15.00,
 - sobota, 12. 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

- NARAVOVARSTVO - inženir naravovarstva

- GOSTINSTVO IN TURIZEM  
 organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu

Virtualna informativna dneva na povezavi: https://www.sc-s.si
 - petek, 11. februar ob 11.00 in 16.30,
 - sobota, 12. februar ob 10.30.

Informacije: 03/746 29 00

www.sc-s.si  

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR V ŠOLSKEM IN ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 RAZPISUJE NASLEDNJE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME:

MOŽNOST BIVANJA V NAŠEM DIJAŠKEM DOMU

osebje, individualna obravna-
va posameznika, dobro vzduš-
je ter spoštovanje in želja po 
uspehu vsakega študenta. 

V neposredni soseščini Po-

Klemen Cigole, študent Ži-
vilstva in prehrane: Za štu-

dij na višji 
šoli Šentjur 
sem se od-
ločil, ker mi 
je šola blizu, 
parkirišče 

ob šoli je brezplačno, kar 
je največjega pomena, pa je 
to, da so profesorji prijazni, 
vedno pripravljeni pomaga-
ti, spodbujati  pri odkriva-
nju in raziskovanju novih 
vsebin, šola daje možnost 
sodelovanja na različnih 
domačih in tudi mednaro-
dnih projektih. Samo šola-
nje je zanimivo, popestreno 
z ekskurzijami in raznimi 
predstavitvami. Med izobra-
ževanjem je moč čutiti spre-
jetost in spoštovanje.

Študirate lahko tudi 
v domačem okolju
nadaljevanje s str. 15

»Prepričan sem, da so se te-
melji mojega navdušenja nad 
vsem, kar je dišalo po prete-
klosti, oblikovali že v otroštvu, 
ko smo s starši ob koncu tedna 
obiskovali sorodnike na pode-
želju, kjer sem rad sodeloval 
pri kmečkih opravilih (ličkanje 
koruze, pobiranje krompirja, 
trgatev grozdja …),« na vpra-
šanje, od kod izvirata njegov 
občutek in skrb za dediščino. 
»Po opravljenem delu in sku-
pnem obedu sem rad poslušal 
modre pogovore odraslih, ki so 
sedeli za kuhinjsko mizo, meni 
pa je bil ljubši zaboj za premog 
(kolnkišta) zraven toplega šte-
dilnika, kjer sem lahko v naro-
čju pestoval domačo mačko.« 
Še danes je zvest obiskovalec 
prireditev v Posavskem mu-
zeju Brežice, ki se jih udeležu-
je, kadar mu le dopušča čas – 
zaposlen je namreč v Novem 
mestu, kamor se vsak dan vozi 
in vrača z avtobusom.

Kot dolgoletni srednješolski 
pro fesor je imel priložnost 

Dijakom pri pouku tudi zarepa 
BREŽICE – Brežičan Robert Šupe je dolgoletni in med dijaki priljubljen profesor zgodovine in geografije na 
Gimnaziji Novo mesto, v domačem mestu pa cenjen tudi kot donator Posavskega muzeja Brežice, za kar je 
lani prejel častno Valvasorjevo priznanje Slovenskega muzejskega društva. 

sprem ljati številne generaci-
je gimnazijcev, ki so se seve-
da precej spremenile, a hkrati 
ostale enake. »Še vedno velja, 
da želi večina učencev zaključ-
nega letnika osnovnih šol z 
najboljšim učnim uspehom 
nadgrajevati svoje znanje na gi-
mnaziji, ki s širokim naborom 
maturitetnih predmetov omo-
goča dijakom izbiro ustreznega 
univerzitetnega študija,« poja-
snjuje, »a življenje zna postreči 
tudi z zanimivimi in poučnimi 
izjemami, ki imajo lahko sre-

čen konec; znano je, namreč, 
da se Jože Plečnik ni rad učil 
in da nikoli ni končal gimnazi-
je. Naš ugledni psiholog dr. Vid 
Pečjak, ki je sicer maturiral na 
ugledni ljubljanski gimnaziji, 
je takoj po maturi na dvorišču 
sežgal vse gimnazijske učbeni-
ke in plesal kot Indijanec okoli 
ognjenih zubljev.« 

Sedanje generacije dijakov, 
pravi, se znajo dobro postavi-
ti zase. »Zaskrbljujoče pa je, da 
izjemno malo in neradi berejo 
knjige, saj je za učinkovito bra-
nje potreben mir in pogloblje-
na koncentracija. Nekritična 
uporaba mobilnih telefonov 
in družbenih omrežij zaneslji-
vo povzročata hudo odvisnost 
in osebno površnost,« opaža 
Šupe. Iz izkušenj ve, da dijaki 
pri učitelju cenijo tudi človeč-
nost, načelnost, red, prijaznost, 
strpnost, smisel za humor … 
»Nekateri me zaprosijo, če jim 
lahko pri pouku zarepam kak 
svoj komad … pravijo, da jim 
to zelo veliko pomeni,« omeni 

še eno svojo posebnost, s kate-
ro je pred leti zaslovel v širšem 
slovenskem prostoru. Vloga in 
avtoriteta učiteljev v sodob-
nem času ni tako neomajna, kot 
je bila morda nekoč. »Menim, 
da mora avtoriteta slehernega 
učitelja,« pravi sogovornik, »te-
meljiti na strokovnih, človečnih 
in moralnih kompetencah in ne 
na strahu. Strah povzroča, da 
se posameznik v strahu pred 
kaznijo zgolj potuhne ali skri-
va svoje slabe navade in značaj, 
nato pa ob prvi priložnosti spet 
nadaljuje po starem.«

Kot pravi, je kmalu po izbru-
hu pandemije covid-19 začu-
til potrebo po verodostojnih 
informacijah o tej pereči temi, 
našel pa jih je in jih še vedno 
spremlja v najuglednejši me-
dicinski reviji na svetu, The 
New England Journal Of Medi-
cine. »Znanje/znanost rešujeta 
in dokazano ohranjata človeš-
ka življenja,« poudari za konec. 
Več na posavskiobzornik.si.
 Peter Pavlovič

Robert Šupe
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Š�riletni programi:
EKONOMSKI TEHNIK
PREDŠOLSKA VZGOJA

ZDRAVSTVENA NEGA - NOVOST!
Triletni program:

TRGOVEC
Diferencialni program:

PTI - EKONOMSKI TEHNIK

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

(Malta, Tenerife in Malaga ...),
• uporabnost znanj in zaposljivost

v trendnih dejavnos�h (finance, komerciala,
trženje, vzgoja, zdravstvo, velnes),

• prijaznost šole ter skrb za vsakega
posameznika,

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

07 499 25 50 ali 
www.sicbrezice.si in www.vssbrezice.si  

 MAR NAM JE 
ZA VSAKOGAR …

Višješolska študijska programa:
EKONOMIST in

VELNES - NOVOST!

VIRTUALNI INFORMATIVNI DNEVI 
v petek, 11. februarja 2022, ob 9. in 15. uri za bodoče dijake (www.sicbrezice.si) ter ob 11. in 15. uri za študente (www.vssbrezice.si).
v soboto, 12. februarja 2022, ob 9. uri za bodoče dijake (www.sicbrezice.si) ter ob 9. uri za študente (www.vssbrezice.si).

32-letno dr. Lučko Bibič je 
po šolanju v Brežicah zanima-
nje za znanost vodilo na štu-
dij farmacije v Ljubljani. Kot 
študentka farmacije je ime-
la priložnost delati v labora-
torijih Krke v Novem mestu, 
kjer je spoznala, da jo bolj kot 
delo v lekarni veseli eksperi-
mentalno delo v laboratori-
ju. Še posebno zanimive razi-
skave so se ji zdele raziskave 
enega od profesorjev v dan-
ski prestolnici Köbenhavn, 
zato se je preselila tam in pri 
23 opravila magistrsko nalogo 
v sklopu Erasmus programa. 
Po odločitvi, da izpopolni svo-
je znanje angleščine, jo je pot 
vodila v Avstralijo na Univer-
zo v Sydneyju, kjer je eno leto 

Njeno druženje s pajki je bilo zabavno
BREŽICE, MAASTRICHT – Kot deklica si je želela postati pevka, plesalka, mogoče celo igralka v Disneyjevih filmih, a je pri trinajstih ugotovila, da ne zna peti in se 
precej muči z igranjem klavirja. Ker je bila Brežičanka Lučka Bibič en tak ‘firbec’, je začela prebirati znanstvene članke, saj jo je zanimalo, zakaj ne zadene pra-
vega tona, pri čemer je ugotovila, da je to povezano z možgani. In mogoče sta jo prav zanimanje za biologijo in kemijo možganov kot tudi radovednost in volja do 
učenja vodila v znanstvene vode. Bila je v že kar nekaj državah sveta, trenutno pa kot doktorica znanosti živi in deluje v nizozemskem Maastrichtu.

študirala akademsko angleš-
čino in delala kot farmacevt-
ski asistent v tamkajšnji le-
karni. V deželi »tam spodaj« 
je spoznala raziskovalce, ki so 

se ukvarjali s pajkovimi stru-
pi, vendar takrat ni niti po-
mislila, da se bo sama kdaj 
ukvarjala s tem. »Je bilo pa bi-
vanje v Avstraliji zame potrdi-
lo, da mi delo v lekarni oseb-
no ne ustreza in tako sem se 
začela prijavljati na doktor-
ske štipendije. Po vseh inter-
vjujih in dokumentaciji sem 
končno dobila potrditev, da je 
bila moja prijava uspešna, in 
tako sem se leta 2015 prese-
lila v Norwich v Veliko Brita-
nijo in pričela doktorski štu-
dij na področju farmacevtskih 
znanosti na Univerzi Vzhodne 
Anglije,« opiše vedno zabavna 
in nasmejana Lučka. Na začet-
ku doktorskega študija je pre-
učevala uporabo konoplje za 

zdravljenje kronične boleči-
ne, nato pa se je osredotočila 
na uporabo pajkovih strupov 
za zdravljene tovrstne bole-
čine, za katero na svetu trpi 
vsak peti človek. Ko je decem-
bra 2019 uspešno zagovarja-
la svojo doktorsko nalogo, se 
je kmalu zatem preselila v ču-
dovito mestece na jugu Nizo-
zemske – Maastricht, kjer tre-
nutno tudi živi. 

Dobila je vzdevek  
»ženska pajek«

Sogovornica pravi, da ko ta-
kole gleda nazaj, je bilo nje-
no druženje s pajki res zabav-
no, »celo do te mere, da so mi 
kolegi na fakulteti v Angliji na-

deli vzdevek ’Spiderwoman’ 
(ženska pajek)«. Sama jemlje 
to kot šalo, a hkrati prizna, da 
je bila enkrat celo oblečena 
v pajka, ko je govorila o svo-
jih raziskavah mlajši osnov-
nošolski publiki v Angliji. Kot 
navaja, pajkov strup vsebu-
je različne toksine, ki bi lah-
ko potencialno blokirali tar-
če v možganih, pomembne za 
občutenje kronične bolečine. 
Preden pa je lahko začela pre-
učevati pajkove strupe, je mo-
rala pridobiti vzorčke stru-
pa. Vsake par mesecev je tako 
morala »pomolsti« tarante-
le, ki jim je v zadnjico spus-
tila malo elektrošoka, kar je 
sprožilo aktivacijo mišic, ki so 
iztisnile kakšen mililiter stru-
pa v epruvetko. Tako je zbra-
la strupe različnih pajkov in 
jih analizirala. »Poleg razisko-
vanja v laboratoriju me je za-
čela zanimati komunikacija 
znanosti in uporaba sodob-
ne tehnologije za učenje in 
komuniciranje kemije in bi-
ologije. Opazila sem namreč, 
da mi, raziskovalci, kar dosti 
časa preživimo v laboratoriju. 
To pomeni, da ne dobimo ve-
liko priložnosti povedati sve-
tu, kaj točno je naše delo in 
kakšen vpliv imajo naše razi-
skave lahko na družbo,« pou-
darja Lučka, ki je spremenila 
svoje delo, »pajkovo znanost«, 
v virtualno-realnostno igrico 
Bug Off Pain (Stran z boleči-
no). »Ko sem zasledila pristne 
reakcije od ljudi, ki so jo igra-
li, mi je postalo jasno – z virtu-
alno resničnostjo lahko pred-
stavimo okolje, ki omogoči, da 
se potopimo v kateri koli fizič-
ni znanstveni svet direktno iz 
udobja lastnega kavča. Še več, 
moje raziskave so celo poka-
zale, da so te igrice koristne 
tudi v izobraževalne namene. 
Na primer, študentje, ki so ig-

rali Bug Off Pain, so se na tes-
tu odrezali bolje kot pa skupi-
na študentov, ki so se za test 
pripravljali iz učbenikov in 
filmskih medijev,« je povedala.

Ustvarja virtualne aplikacije 
za študente znanosti

Po njenih besedah je bila pan-
demija »game changer« za 
znanstveno komuniciranje. 
»Pokazala je, kako ključno je 
za znanstveno komunicira-
nje, da doseže vsakega posa-
meznika, četudi ga znanost ne 
zanima. Predvsem v tem času 
hitrih in dramatičnih tehno-
loških in okoljskih sprememb 
je znanstvena pismenost hit-
ro lahko življenjskega pome-
na. Rekla bi, da celoten svet, še 
posebej pa naša čudovita Slo-
venija, potrebuje ambiciozen 
raziskovalni načrt za znanost 
znanstvenega komuniciranja, 
ki bo omogočil zgraditi zaupa-
nje ljudi v znanost in družbo 
za naslednje desetletje,« še iz-
postavi Lučka, ki po skoraj de-
setih letih življenja v tujini še 
vedno z veseljem pride v do-
mače Brežice, in če bo kdajkoli 
v prihodnosti imela priložnost 
delati na področju, ki jo zani-
ma, bi se z veseljem vrnila do-
mov. Sicer pa se je pred krat-
kim pridružila produktni ekipi 
podjetja Labster, ki ustvarja 
virtualne aplikacije za študen-
te znanosti, ki pripomorejo k 
bolj zabavnemu učenju kemi-
je, biologije, medicine in dru-
gih znanstvenih ved. K temu še 
doda: »Znanost je kul! In edi-
ni pogoj za znanost je radove-
dnost. Če je nekdo radoveden 
in si upa vprašati nekaj, česar 
trenutno ne ve, ampak se je to 
pripravljen naučiti, je na dobri 
poti, da postane znanstvenik.«

 Rok Retelj

Znanstvenica dr. Lučka Bibič 
(foto: osebni arhiv)



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 3, četrtek, 3. 2. 202218 ZNANJE

Znanje, ki ga pridobivajo bodoči teh-
niki zdravstvene nege, kemijski in far-
macevtski tehniki ter kozmetične teh-
nice, odpira vrata do služb, zaposlitev, 
ki so več kot le služba, saj zahtevajo ce-
lega človeka in njegovo srce, pripad-
nost ter empatijo. Dijaki in profesorji 
na srednji zdravstveni in kemijski šoli 
smo kot velika družina, ki jo povezuje-
jo enake sanje in isti cilji – biti človek do 
človeka in uspeti na svoji poklicni poti. 

Šolo odlikuje zavidanja vreden uspeh 
na poklicni maturi, ki je v preteklem 
šolskem letu dosegel 99,1 % uspeh v 

programih srednjega strokovnega izo-
braževanja in je rezultat načrtnega in 
strokovnega dela z dijaki tako rekoč od 
vpisa do mature, saj nam je mar za us-
peh slehernega dijaka. 

Naši dijaki ne sanjajo o zvezdah, tem-
več po njih tudi segajo. Uspešno 
opravljena matura nudi potrebna zna-
nja za nadaljevanje študijske poti ali 
znanja, potrebna za prvo zaposlitev.

Kljub turbulentnim časom zaradi epi-
demije ter z njo povezanim načinom 
pouka in dela na šoli narašča števi-

lo zlatih in diamantnih maturantov. 
31 dijakov, kar je več kot en razred, 
je v šol. letu 2020/21 postalo zlatih 
maturantov, med njimi je bilo 13 di-
amantnih, ki so dosegli vse možne 
točke. Med najuspešnejšimi dijaki so 
vsako leto tudi dijaki iz Posavja, saj 
je bilo v preteklem letu le-teh kar 9.

Vsi ti uspehi našim dijakom omogo-
čajo šolanje na željenih fakultetah ali 
zaposlitve in tako uresničujejo svoje 
želje in poslanstvo. Uspeh je tudi po-
kazatelj, da zgodnje jutranje vstajanje 
in vožnja v šolo in domov ne predsta-
vljata ovire, če je učno okolje vzpod-
budno in stimulativno.

Srednja zdravstvena in kemijska šola 
je šola, ki da poklic in odpira vse poti 
za nadaljnji študij. Da bo odločitev 
lažja, vabljeni na eINF, ki bo v petek, 
11. 2. 2022, ob 9. in 15. uri, ter v so-
boto, 12. 2. 2022, ob 9. uri. Pridružite 
se nam na povezavi: 

https://id.scnm.si/
Dobrodošli na SZKŠ.

Matic Žnidaršič iz Krškega, bivši 
dijak programa zdravstvene nege, 
predsednik dijaške skupnosti, štu-
dent splošne medicine: »V sklopu 

mednarod-
nih projek-
tov sem 
spoz nal nove 
kraje in stkal 
nova prija-
teljstva, se 
kot pred-
stavnik dija-

ške skupnosti seznanil z organizaci-
jo projektov in javnim nastopanjem 
ter spoznaval voditeljske čare na 
šolskih prireditvah. Če dobro po-
mislim, so bila ta 4 leta na Srednji 
zdravstveni in kemijski šoli v No-
vem mestu precej pestra, pred-
vsem pa zabavna. Zdaj pot nadalju-
jem na Medicinski fakulteti Maribor 
v programu splošne medicine, ka-
mor sem se vpisal po opravljenem 
maturitetnem tečaju na gimnaziji.«

Manuela Kovačič iz Dobove, zlata 
maturantka 2021 programa farma-
cevtski tehnik, študentka farmaci-
je: »Na Srednji zdravstveni in kemij-
ski šoli sem 
pridobila og-
romno zna-
nja s področ-
ja farmacije, 
predvsem pa 
veliko izku-
šenj z delom 
v laboratori-
ju. Z mojim sprotnim delom in dob-
ro pripravo s strani profesorjev sem 
poklicno maturo opravila z zlatim 
uspehom. Sočasno sem se priprav-
ljala na dodatni maturitetni pred-
met, ki mi je omogočil vpis na štu-
dij farmacije, kjer lahko svoje znanje 
še dodatno nadgradim in uresničim 
svoje cilje.

Z roko v roki do uspeha na  
Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto

Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli s farmacevtsko in kozmetično usmeritvijo (https://www.scnm.si/szks/) dijaki ponosno nosijo svoje bele uniforme, saj se zavedajo, da je 
njihovo znanje v današnjem svetu nepogrešljivo, delo, ki ga bodo po končanem izobraževanju opravljali, pa neprecenljivo.  

d.o.o.

KONTAKTIRAJTE NAS:
Kadrovska služba
ga. Mojca Zakošek
07/81-61-853
mojca.zakosek@preisgroup.com

Zaposlujemo
VARILCE,

KLJUČAVNIČARJE,
LAKIRARJE,
PESKARJE

Nudimo 
možnost 

priučitve poklica 
s  pomočjo 

usposobljenih 
mentorjev

VAJENIŠTVO 
(strojni 

mehanik)

OPRAVLJANE 
OBVEZNE 
PRAKSE, 

MENTORSTVO

KADROVSKE 
ŠTIPENDIJE 
2022/2023

ŠTUDENTSKO 
DELO

ZAPOSLITEV 
IN KARIERA

 PREIS SEVNICA je specializiran proizvajalec in ponudnik rešitev za 
visokokakovostne varjene konstrukcije. Glavna dejavnost podjetja je 
osredotočena na proizvodnjo oljetesnih posod, še posebej ohišij za 
transformatorje.

 Naši kupci zaradi zahtevnosti proizvodov težijo k 
strateškemu partnerstvu in dolgoročnemu sodelovanju. 
Velik poudarek dajemo tudi razvoju kadrov.
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VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2022/2023.

5- in 6-letne otroke vpisujemo v programe predšolske glasbene vzgoje ter glasbene 
in plesne pripravnice.

Otroke, stare 7 let in več, vpisujemo na instrument, petje in ples.  

Informativna prijava poteka na telefonski številki 07/48 80 142.

Vse informacije najdete na spletni strani šole. 

 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 42
info@gskrsko.si, www.gskrsko.si

DIJAŠKI DOM, NAŠ DRUGI DOM
Dijaški in študentski dom Novo mesto nudi bivanje 
dijakom različnih srednjih šol in študentom. Naha-
ja se na mirni lokaciji, krasi ga tudi lep park in veli-
ko zelenja. Blizu sta železniška in avtobusna po-
staja, do centra mesta je približno dvajset minut 
hoje. V neposredni bližini je Šolski center Novo 
mesto, ki je največji v Sloveniji in izvaja številne iz-
obraževalne programe (https://www.sc-nm.si/).

V dveh ločenih stavbah so prenovljene vse sobe, 
kopalnice idr. Na študentski strani je možno bivati 
tudi v enoposteljnih in dvoposteljnih apartmajih. 
Za dijake in študente so organizirane številne de-
javnosti (športne, kulturne, vzgojne), predavanja, 
delavnice … 

Dijaki v času šolanja stkejo prijateljske vezi, se uči-
jo samostojnosti in odgovornosti. Za nas je po-
membno, da so uspešni v šoli in se naučijo veščin, 

ki so potrebne za življenje. 

Zakaj DŠD Novo mesto?
• Bivanje v urejenih dvoposteljnih sobah
• Sobivanje z vrstniki (druženje, sodelovanje, 

povezovanje) 
• Uravnotežena prehrana (za študente študent-

ski boni) 
• Dobri pogoji za učenje (strokovna pomoč 

vzgojiteljev, organizacija inštrukcij, medvrstni-
ška učna pomoč)

• Kvalitetno preživljanje prostega časa v 
organiziranih interesnih dejavnostih (nogomet, 
košarka, odbojka, namizni tenis, strelstvo, 
plavanje, pevska skupina, oblikovalne 
delavnice itd.)

• Kulturni dogodki, prireditve, predavanja, 
delavnice, tečaji, družabni večeri  … 

Virtualni informativni dan
petek, 11. februar 2022

sobota, 12. februar 2022
Dostop do dogodka in termini so objavljeni na spletni strani dijaškega doma 

www.dijaskidom.org

Oglasite se v Svetovalnem središču Posavje na Ljudski univerzi Krško, kjer
vam nudimo brezplačno, zaupno in strokovno svetovanje ter pomoč pri:

 
 

 

·odločitvi in izbiri izobraževanja;

·načrtovanju nadaljevanja izobraževanja in usposabljanja;

·razvoju poklicne in osebne poti v vseh življenjskih obdobjih;

·učinkoviti organizaciji učenja in izobraževanja;

·izbiri ustreznega gradiva in virov za samostojno učenje;

·uporabi digitalne tehnologije;

·ugotavljanju in dokumentiranju že pridobljenega znanja.

 

 

 
Sodobno življenje namreč zahteva od nas, da nenehno pridobivamo in

izpopolnjujemo znanje, da bi lahko uspešno delovali na osebnem in

poklicnem področju. Pri tem vam lahko pomagamo v Svetovalnem

središču Posavje, ki na Ljudski univerzi Krško deluje že od leta 2005.

Vabimo vas, da se oglasite osebno ali pa kontaktirate naše svetovalke za

svetovanje preko video klica, Zooma … na:

 Poleg individualnih svetovanj izvajamo tudi različne delavnice in predavanja (uporaba pametnega telefona in računalnika, priprava

sodobnega življenjepisa, priprava na zaposlitveni razgovor …). Vse zainteresirane vabimo na spletno predavanje Maruše Goršak z

naslovom Kako lahko pomagam mladostniku pri kariernih odločitvah. Predavanje bo potekalo preko videokonferenčnega sistema Zoom

v ponedeljek, 21. 2. 2022, ob 18. uri. Informacije in prijave na info@vgc-posavje.si (prijavljenim bomo poslali povezavo za Zoom na e-

naslov).

 

  svetovalno središče posavje
Ugotavljate, da se zadnje mesece vse seli na splet, vi pa se tam ne znajdete najbolje? Ste med epidemijo ugotovili, da se v svojem poklicuUgotavljate, da se zadnje mesece vse seli na splet, vi pa se tam ne znajdete najbolje? Ste med epidemijo ugotovili, da se v svojem poklicu

ne vidite več in si želite spremembe na vaši poklicni poti? Iščete poti do novega znanja?ne vidite več in si želite spremembe na vaši poklicni poti? Iščete poti do novega znanja?  

·Ana Kramperšek: 051 279 636, ana.krampersek@lukrsko.si
·Tanja Cizl: 051 279 635, tanja.cizl@lukrsko.si
·Nuška Colarič: 051 279 638, nuska.colaric@lukrsko.si
·Kaja Cizelj: 051 279 633, kaja.cizelj@lukrsko.si
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1. TOR
2. SRE
3. ČET
4. PET
5. SOB
6. NED
7. PON
8. TOR
9. SRE
10. ČET
11. PET

12. SOB
13. NED
14. PON
15. TOR
16. SRE
17. ČET
18. PET
19. SOB
20. NED
21. PON
22. TOR
23. SRE
24. ČET
25. PET
26. SOB
27. NED
28. PON

FEBRUAR 2022 VEČER DRUŽABNIH IGER
Petek, 4. 2. 2022, 19.00–21.00.

Vabljeni na druženje v MC Krško ob namiznih igrah.
Prinesite svojo igro in se nam preprosto pridružite! :) 

DEBATNI VEČER Z NENADOM IN NEJCEM
Soboti, 5. 2. in 19. 2. 2022, 18.00–20.00.
 
Vabljeni na aktivno druženje z Nenadom in Nejcem, kjer se pogovarjamo o 
aktualnih političnih in filozofskih tematikah!

Več informacij: nejc.jordan@mc-krsko.si 

KARAOKE NA 1,5m
Petek, 11. 2. 2022, 20.30–22.00.

Naj glasba in glasilke ne zamrejo! Vabljeni na druženje ob 
karaokah v dvorani MC Krško!

MLADINSKA TOČKA VELIKI KAMEN: 
USTVARJALNE DELAVNICE “VALENTINOVO”
Petek, 11. 2. 2022, 17.00–19.00.

Vabljeni na ustvarjalne delavnice na temo “valentinovo”.

MLADINSKA TOČKA VELIKI KAMEN: 
DRUŽABNE IGRE
Petek, 18. 2. 2022, 17.00–19.00.

Vabljen na druženje ob namiznih igrah. Prinesite svojo igro in se 
nam preprosto pridružite! :) 

DOM NA FREE - SOBA Z NAMENOM
Vsak dan od torka do petka, 14:00–17:00.

Prostor za druženje, delanje domačih nalog, učna pomoč, igre … Vse 

aktivnosti so za uporabnike brezplačne.

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, 8270 KRŠKO

T: 07/488 22 86
INFO@MC-KRSKO.SI

WWW.MC-KRSKO.SI
DELOVNI ČAS INFO TOČKE

PON–PET: 8.00–22.00
SOB: 10.00–22.00

NEDELJE IN PRAZNIKI: ZAPRTO

Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo
vabi na informativne dneve

Univerza v Novem mestu
University of Novo mesto

Fakulteta za strojništvo
Faculty of Mechanical Engineering

UNM FS je prva samostojna visokošolska in raziskovalna 
ustanova v statistični regiji JV Slovenija, ki izobražuje, 
raziskuje in svetuje na področju strojništva. Pri izvajanju teh 
dejavnosti fakulteta multidisciplinarno povezuje različne 
vede: tehnične, naravoslovne, ekonomske in pravne ter 
učenje tujih jezikov, saj želi zagotavljati obsežno, 
kakovostno in uporabno znanje. To uresničuje s 
kakovostnimi izobraževalnimi programi, z njihovim 
posodabl janjem in pr i lagajanjem mednarodnim 
standardom, s kakovostnimi visokošolskimi učitelji ter s 
sposobnimi in ambicioznimi študenti, ki bodo znanje 
pridobivali ob pomoči sodobnih metod poučevanja in z 
aktivnim sodelovanjem v izobraževalnem procesu. Čeprav 
je UNM FS mlada ustanova, se s kakovostjo študija 
uveljavlja doma in v svetu. K ugledu ustanove prispeva tudi 
sodelovanje z industrijo. V letu 2021 sta bila uspešno 
zaključena dva tri letna projekta v sodelovanju z 
industrijskimi in raziskovalnimi partnerji. Projekt OSCI-
GEN je bil namenjen razvoju generatorjev za pretvorbo 
energije nihanja ter vibracij v elektriko, projekt 
NexGenHVEC pa raziskavam naprednih materialov, 
tehnologij in prototipov za razvoj hibridnih varistorskih 
elektronskih komponent. V prihodnje želimo s takšnimi 
projekti nadaljevati ter vključevati študente v raziskovalno 
delo, zato vabimo vse, ki jih študij strojništva zanima, da se 
nam pridružijo.

Informativni dnevi na UNM FS bodo v petek, 11. 2. 2022 ob 
10h in 16h ter v soboto, 12. 2. 2022 ob 10h. Zaradi 
zaostrenih epidemioloških razmer bomo izvedli 
informativne dneve na daljavo. Vse informacije lahko 
dobite na spletni strani fakultete https://fs.uni-nm.si/.

V času, ko druženje ni bilo mo-
goče, so lani pripravili družab-
ne večere KPŠpila na spletu z 
igranjem iger. V februarju so 
za dijake pripravili dogodek 
o študiju, na katerem so štu-
denti različnih smeri odgovar-
jali na raznolika vprašanja o 
študentskem življenju in štu-
dijskih smereh. V aprilu so po 
spletu prenašali tradicionalno 
konferenco TedXKrško, na ka-
teri sta se kot govorki predsta-
vili tudi Posavki Maruša Ju-
vanc in Lučka Bibič. V juliju so 
v Podbočju organizirali košar-
karski turnir 3x3, pred Kosta-
njeviško jamo pa so izvedli do-
godek Jamski, na katerem so 
gostili skupino Hamo&Tribute 
2 Love. V poletnih mesecih so 
za svoje člane pripravili prav 
poseben izziv – posavski buc-
ket list ali AJMERcheck, ki je bil 
dobra priložnost za vse, ki so si 
želeli pobliže spoznati domače 
kraje, izkusiti njegove dobrote 
in hkrati osvojiti kakšno izmed 
mamljivih nagrad. Tudi avgu-
sta niso pozabili na rekreacijo 
in v Kostanjevici na Krki orga-
nizirali rekreativni turnir v od-
bojki Grem Beach. Septembra 
so se kot vsako leto zabava-
li na Mladinskem kulturnem 
festivalu. V pestrem dvodnev-
nem dogajanju je vsakdo lah-
ko našel nekaj zase, hkrati pa 

Letos se bodo učili tudi kuhati 
KRŠKO – V Klubu posavskih študentov, ki 'pokriva' 1006 študentov z območja upravne enote Krško (občini 
Krško in Kostanjevica na Krki), med člane pa jih je vpisanih približno 200, so v minulem letu kljub oteže-
nim razmeram izvedli kar nekaj uspešnih projektov za dijake in študente Posavja.

je bil obisk odlična priložnost 
za druženje s prijatelji. V ok-
tobru so v duhu pričetka no-
vega šolskega leta odprli pri-
jave za začetni tečaj ruščine, 
novembra so skupaj s skavti 
stega Krško 1 očistili lokalno 
okolje. V zadnjem mesecu leta 
so s projektom Varno s ŠKIS-
-om obeležili dan boja proti 
aidsu in o tej bolezni ozaveš-
čali dijake na Gimnaziji Breži-
ce in Šolskem centru Krško – 
Sevnica, na Jahorino pa so za 
podaljšan vikend peljali avto-
bus veselih smučarjev. Decem-
bra so sodelovali tudi pri raz-
ličnih dobrodelnih projektih. 
Pri akciji Božiček za en dan so 
ljudi pozivali, da v prazničnem 
času otrokom iz družin v sti-
ski z nakupom darila pričarajo 
nasmeh ter z Valvasorjevo knji-
žnico Krško organizirali zbirno 

mesto daril, v akciji Mala po-
zornost za veliko veselje so z 
ročno izdelanimi voščilnicami 
obdarili oskrbovance domov 
starejših občanov po Sloveni-
ji, z donacijo šolskih potreb-
ščin, družabnih iger in sladka-
rij so razveselili osnovnošolce 
dr. Mihajla Rostoharja, z dari-
li pa stanovalce Doma starejših 
občanov Krško. Niso pozabili 
niti na kosmatince in pripravi-
li darila Društvu za zaščito ži-
vali Posavje. »Zahvaljujemo se 
vsem, ki nam omogočate delo-
vanje: Zvezi študentskih klu-
bov Slovenije, Študentski or-
ganizaciji Slovenije, Občini 
Krško, vsem, ki z veseljem so-
delujete z nami, Mladinskemu 
centru Krško, Valvasorjevi knji-
žnici, Športnemu društvu Telo-
vaj in vsakemu, ki nas podpira 
in razveseljuje z obiskovanjem 
dogodkov,« so zapisali v KPŠ. 

Kot pravi predsednica kluba 
Eva Molek, ki je v lanskem ju-
niju prevzela vodstvo iz rok 
Neže Jurečič, članom kluba 
skozi leto nudijo tudi brez-
plačno tiskanje, članarino za 
Valvasorjevo knjižnico, sub-
vencionirano telovadbo pre-
ko društva Telovaj ter brez-
plačno lektoriranje zaključnih 
del. Letos bodo prvič izved-
li enega izmed celoletnih pro-

jektov – študentski master-
chef, na katerem bodo usvajali 
osnovne kuharske tehnike in 
znanje o prehranjevanju, »saj 
smo spoznali potrebo študen-
tov, ki prihajajo v samostoj-
na gospodinjstva v fakulte-
tna središča, da so nevešči teh 
tehnik«, pojasnjuje Molek, na 
koncu pa bodo izdali enostav-
no študentsko kuharsko knji-
go ter organizirali golažijado. 
Tudi letos želijo organizirati 
košarkarski turnir v Podbočju 
in odbojkarski turnir v Kosta-
njevici na Krki, v sodelovanju z 
Galerijo Božidar Jakac in Ljud-
sko univerzo Krško pa pripra-
viti sklop umetniških delavnic 
(slikarstvo, kiparstvo ter lon-
čarstvo) in jih kasneje tudi raz-
staviti v sklopu Mladinskega 
kulturnega festivala. Še vedno 
želijo ohranjati dijaško sekci-
jo Posavje, saj se jim zdi izred-
no pomembno, da so tudi di-
jaki vključeni v programe za 
mlade. »Kot društvo se želi-
mo posvetiti tudi problema-
tiki duševnega zdravja v Po-
savju tako mladih kot ostalih 
generacij ter s pomočjo osta-
lih društev in občine ustanoviti 
psihosocialno svetovalnico, ki 
se nam zdi izredno pomembna 
za Posavje,« še dodaja predse-
dnica KPŠ.
 Peter Pavlovič

Prejšnja in sedanja pred-
sednica KPŠ Neža Jurečič in 
Eva Molek
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OZN na področju boja proti 
organiziranemu kriminalu, ko-
rupciji in širjenju drog, za kar 
je dobil tudi visoko priznanje – 
listino OZN.

Dolenja vas pri Artičah:
RAFAEL RAFKO VODEB  
(1922–2002)

Sin kmečkih staršev iz Dolenje 
vasi pri Artičah, kjer je kon-
čal osnovno šolo, je po šolanju 
v Ljubljani in Mariboru med 
drugo vojno študiral na zna-
ni papeški univerzi Urbaniani 
v Rimu. Vodeb je magistriral iz 
filozofije in teologije, nato pa 
je bil leta 1948 posvečen v ka-
toliškega duhovnika. Kasneje 

MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE * MAJHNI KRAJI - VELIKI LJUDJE 

Spominjali se bomo 100-letnice njihovega rojstva
POSAVJE – Medtem ko naša regija v velikem zagonu pridobiva nove in nove projekte, ki se dičijo s kilometri novega asfalta in kubiki betona, ko naša središča in 
vse bolj tudi manjše kraje osvaja 'veliki digitalni brat', (pre)pogosto pozabljamo na naše prednike. Med njimi so bili številni, ki so zrasli v majhnih vasicah ob 
krompirju, zelju in repi, ob skorjici kruha in šalici mleka, vse to si današnje generacije težko predstavljajo. Pa vendar so, če se jim je le ponudila priložnost, da so 
lahko odšli v večje kraje ali celo prestolnice, pridno pridobivali znanje in zatem izkoristili svoj talent in z vztrajnostjo dosegli uspehe v znanosti, umetnosti, špor-
tu, pa tudi v gospodarstvu, politiki in še marsikod. Njihovemu spominu so namenjene te vrstice danes in v prihodnje.

Za začetek se bomo na kratko 
spomnili nekaterih Posavk in 
Posavcev, ki jim je zibka stekla 
v naših krajih pred okroglimi 
sto leti, torej leta 1922. Čeprav 
jih je večina kmalu odšla v svet 
in so se le redki vrnili ali celo 
delovali v posavskih krajih, je 
vseeno prav, da poznamo vsaj 
nekaj podatkov o njihovem 
delu in življenju.

Pišece:
DR. JELISAVETA ŠPELCA 
ČOPIČ (1922–2014)

Če začnemo naš kratek in hi-
ter sprehod po pokrajini ob 
vznožju Orlice, bomo v Piše-
cah našli dom učiteljske dru-
žine in v njem brata in sestro, 
ki sta se zapisala v slovensko 
zgodovino na zelo različnih 
strokovnih področjih. Dr. Mi-
lan Čopič je bil fizik in jedrski 
strokovnjak, ki je pomembno 
pomagal pri nastanku in zago-
nu krške elektrarne, medtem 
ko se je njegova slaba tri leta 
starejša sestra Jelisaveta Čopič 
(roj. 18. 10. 1922), bolj znana 
kot Špelca, po študiju na Filo-

zofski fakulteti v Ljubljani in za 
krajši čas tudi v Parizu, posve-
tila predvsem preučevanju li-
kovne umetnosti, še posebej 
kiparstva. Največji del svojega 
delovnega obdobja je bila pre-
davateljica na Akademiji za li-
kovno umetnost, ob tem pa av-
torica in urednica v številnih 
strokovnih knjigah in revijah, 
med drugim se je veliko pos-
večala tudi knjižni ilustraciji.

Brežice:
DR. BORIS SIKOŠEK  
(1922–2004)

V Brežicah rojeni geolog in 
strokovnjak za seizmotekto-
niko je v Beogradu študiral na 
naravoslovno-matematični fa-
kulteti, doktoriral pa iz geolo-
ških znanosti. V okviru svo-
jega raziskovalnega dela je 
preučeval geotektoniko in se-
izmotektoniko Slovenije in Ju-
govzhodne Evrope, izdelal več 
potresnih kart in med drugim 
s svojo oceno potresne ogrože-
nosti tudi svetoval pri pripra-
vi graditve JE Krško. Bil je av-
tor številnih publikacij in član 

domačih in mednarodnih stro-
kovnih združenj, npr. tudi Av-
strijskega geološkega društva. 
Ker je večino življenja do svoje 
smrti leta 2004 preživel v Beo-
gradu in tam poleg predavanj 
na univerzi opravljal več po-
membnih funkcij v svoji stro-
ki, med drugim je bil direktor 
Seizmološkega zavoda Srbije, 
so Borisa Sikoška predstavili v 
okviru razstave Znameniti Slo-
venci v Srbiji, ki jo je leta 2017 
pripravilo slovensko društvo 
Sava. 

Krško:
Dr. DUŠAN COTIČ  
(1922–2015)

Družina, v kateri se je rodil 
pravnik in kriminolog Dušan 
Cotič, je kot še precej drugih 

po prvi svetovni vojni prebeg-
nila s Primorske v Krško, kjer 
je bil njegov oče finančni ura-
dnik. Podobno so se leta 1938 
umaknili pred okupatorjem v 
Beograd, kjer je Cotič končal 
pravno fakulteto in tudi dok-
toriral. Opravljal je vrsto viso-
kih služb na področju sodstva 
in kriminalistike, med drugim 
je bil pomočnik zveznega se-
kretarja za pravosodje SFRJ in 
urednik Jugoslovanske revije 
za kriminologijo in kazensko 
pravo. Kot višji znanstveni so-
delavec je sodeloval na števil-
nih domačih in tujih simpozi-
jih, zlasti pa se je uveljavil kot 
predstavnik Jugoslavije pri Or-
ganizaciji združenih narodov 
(OZN). Posebno pomemben je 
bil njegov prispevek k obliko-
vanju politik in dokumentov 

je študiral v Belgiji tudi arhe-
ologijo in zgodovino umetno-
sti, tako da je bil zelo izobražen 
človek, ki je ne le svojo vero pač 
pa tudi ostalo znanje prenašal 
na druge ljudi skozi številne 
vloge. Med drugim je bil pre-
davatelj, urednik verskih, izo-
braževalnih in kulturno-ume-
tniških publikacij, prevajalec, 
publicist, urednik slovenskih 
oddaj na radiu Vatikan, pa tudi 
pesnik. Po vrnitvi v Slovenijo 
(1971) je predaval umetnost 
na Teološki fakulteti v Maribo-
ru in bil urednik pri Mohorjevi 
družbi v Celju. Zadnja leta svo-
jega življenja je preživljal v več 
krajih na Štajerskem, tako tudi 
v starem mlinu v bližini Celja, 
kjer je opravljal duhovno sve-
tovalno delo za mariborsko 
škofijo. Tam ga je konec leta 
1997 obiskala ekipa Posavske-
ga obzornika in naredila z njim 
pogovor za prvo številko (15. 
12. 1997), o čemer bomo več 
objavili v mesecu juliju, ko bo 
ob stoletnici rojstva minilo tudi 
okroglih 20 let od Vodebovega 
slovesa.
 S. M., M. M.

Rezervirajte termin. Poklilčite nas:
+385 1 3703 498 ali +385 99 4803 700Trajno slovo od proteze

Za vas smo na enem mestu zbrali vse informacije, ki jih potrebujete, ko se vam pojavijo težave z zobmi.  
Obiščite nas na naši novi spletni strani: www.Ortoimplant.Hr

KLINIKA ORTOIMPLANT DENTAL SPA JE SPECIALIZIRANA ZA:

• implantologijo (klasični zobni vsadki, All-on-4 ali All-on-6, Zygoma 
All-on-4, pterigoidni vsadki); 

• zobno estetiko in protetiko;
• ortodontske terapije;
• druge zobozdravstvene storitve.

Poleg sodobno opremljenih ordinacij in lastnega laboratorija pacientom 
zagotavljamo hitro in celovito zobozdravstveno storitev.
Zaradi visoke profesionalnosti, znanja in prijetnega okolja je naša kli-
nika prava izbira za vaše nove zobe. Prijavite se na BREZPLAČEN PRVI 
ZOBOZDRAVSTVENI PREGLED na kliniki Ortoimplant Dental SPA v Za-
grebu. 

Vaša ekipa Ortoimplant Dental SPA

POPOLN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING* – ORTOIMPLANT DENTAL SPA 

STROKOVNO VZDRŽEVANJE VSEH STRUKTUR IMPLANTOPROTETIČNEGA 
IZDELKA 

Edinstvena oblika jamstva na evropskem trgu! 
Nikoli več ne boste imeli dodatnih stroškov s svojimi zobmi, če bomo 
zanje skrbeli skupaj – gre za popoln vseživljenjski monitoring.
Ortoimplant Dental SPA omogoča edinstveno skrb za vse paciente, ki 
uporabljajo rešitev All-on-4, All-on-6, Zygoma All-on-4 ali pterigoidne 
vsadke. 
Da si lahko pacient v sodelovanju z nami zagotovi srečno in brezskrbno 
vseživljenjsko uporabo svojih novih tretjih zob, je zelo pomembno, 
da upošteva datume rednih kontrolnih pregledov, odstranjuje zobne 
obloge in redno skrbi za oralno higieno. 
* Za dolgoživost implantoprotetičnega izdelka je treba enkrat na 12 mesecev 
obiskati kliniko Ortoimplant Dental SPA za redni kontrolni pregled.

»Občutki, ki sem jih doživljal od prvega obiska v kliniki 
Ortoimplant Dental SPA na zagrebški Ilici, so bili polni 
pozitivne energije in pridobljenega zaupanja, ki sem 
ga začutil že ob prvem stiku. Ta prav posebna energi-
ja se prenese z doktorja Zdenka Trampuša prek njego-
ve celotne ekipe na vsakega gosta, ki najde pot do re-
ševanja težav z zobmi, ki so lahko tudi zelo velike. Pri 
meni je že bilo tako, saj je bil skrajni čas, da zadevo na 
kliniki rešijo kar najbolj strokovno. To jim je popolno-
ma uspelo. Operacija in okrevanje po njej sta v le ne-
kaj urah minila brez bolečin in tudi po posegu ni bilo 
nobenega zapleta. Zelo prijetno bivanje v apartmaju 
nad kliniko po posegu in jutranja kontrola pri doktor-
ju Trampušu sta bila samo češnja na torti ugodja. Dva 
kompleta implantatov po metodi all-on-4 sta mi takoj 
postala domača, zato z novim stanjem v ustih nimam 
nikakršnih težav. S še večjim žarom bom prepeval in 
užival v vodenju TV-oddaj. Dodatno zaupanje mi je 
prinesla še garancija, ki se jo vzdržuje z vseživljenjskim 
monitoringom opravljenega posega. Kliniko Ortoim-
plant Dental SPA priporočam tudi največjim skepti-
kom, ekipi doktorja Trampuša pa želim veliko zado-
voljnih uporabnikov storitev v tej kliniki.«
 Boris Kopitar, Slovenija

BREZZOBOST? BREZ KOSTI? PARADONTOZA?
POZABITE NA PROTEZE

Novi metodi All-on-4  
in Zygoma

PREDNOSTI All-on-4
1. All-on-4 je metoda, ki se uporablja pri bolnikih, ki imajo v vsakdanjem življenju zelo visoke zahteve.
2. Postopek vstavljanja vsadka All-on-4 traja le nekaj ur – morda se zdi nemogoče, vendar ta svetovni 

tehnološki hit bolnikom omogoča, da se od svoje proteze poslovijo v samo dveh urah.
3. Takoj po posegu bolnik dobi začasno protetično rešitev, medtem ko so zobje, izdelani po meri, na voljo v 

dveh mesecih.
4. Nove zobe je v 24 urah mogoče dobiti tudi po puljenju zoba: pomembno je, da ni škode za organizem, 

poseg pa je popolnoma varen za bolnika.
5. Z enkratnim operativnim posegom boste dobili zobe, enake svojim, da boste lahko nemoteno uživali v 

hrani – in to takoj po operaciji.
6. Skrb za ustno higieno je enaka kot pri naravnih zobeh. 
7. Poseg lahko izvedemo tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo, osteoporozo ali drugimi boleznimi, ki so 

lahko kontraindicirane nadomeščanju kosti.

PREDNOSTI METODE ZYGOMA All-on-4
1. Postopek Zygoma All-on-4 zagotavlja skoraj 100 %  uspešnost – ni več potrebe za vstavljanje umetne 

kosti ali dvig sinusa.
2. Z zigomatičnimi vsadki je kirurški poseg minimalen, čas celjenja po operaciji pa hiter.
3. Bolniki lahko hitro nadaljujejo običajne aktivnosti. 
4. Bolniki ta poseg zelo dobro prenašajo, zlasti ker je vstavljanje popolnoma neboleče in zelo hitro. 
5. Poseg lahko izvedemo tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo, osteoporozo ali drugo boleznijo, ki je lahko 

kontraindicirana nadomeščanju kosti.
6. Bolniki lažje vzdržujejo ustno higieno, ki je popolnoma enaka higieni naravnih zob.
7. Vaši »tretji« zobje so videti popolnoma naravni!

Tel.: +385 1 3703 498
Tel.: +385 99 4803 700

E-pošta: info@ortoimplant.hr

OBIŠČITE NAS TUDI NA SPLETU:
www.ortoimplant.hr

FB Ortoimpllant Denat SPA  
Slovenia

REZERVIRAJTE TERMIN ŽE DANES!
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Rafko Vodeb leta 1997  
(foto: B. Colarič)

Osebnosti, ki vam jih tukaj predstavljamo, so izbrane z name-
nom, da vam na svojstven način in z različnih vidikov približamo 
neustavljiv čar preteklosti, kulturno in drugo dediščino Posav-
ja in da vse skupaj opozorijo, kako sicer majhni kraji »rojevajo« 
velike ljudi in skrivajo neprecenljivo zakladnico idej, pogosto v 
prahu preteklosti skritih »neznanih znancev«. 
 Polona Brenčič
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Treningi karateja v Brežicah 
so se začeli že 1. 4. 1969 v TVD 
Partizan, v nekdanji trgovski 
šoli nasproti vodovodnega 
stolpa. Na prvih treningih se je 
zbralo okoli 60 ljudi. Treninge 
je trikrat tedensko vodil Sta-
ne Iskra – pionir slovenskega 
karateja, ki je takrat v Zagre-
bu treniral stil Budokai, zato 
se je klub avtomatsko imeno-
val KK Budokai Brežice. Kara-
te klub Brežice je bil ustano-
vljen na ustanovnem občnem 
zboru 21. 5. 1971, nakar je bil 
29. 6. 1971 tudi uradno vpi-
san v register društev v ob-
čini Brežice. Leta 1998 je or-
ganizacijsko vodenje kluba 
prevzel Christian Kajtna in 
v tem obdobju je klub dose-
gel največji napredek v svoji 
dosedanji zgodovini, tako po 
organizacijski kot tudi po tek-
movalni plati. Klub je dose-
gal vrsto uspehov na izobra-
ževalno-vzgojnem področju 
dela z mladimi in na področju 
tekmovanj – od državnega do 
mednarodnega merila. Ključ 
do uspeha je vsa ta leta ostal 
isti: trdo, predano in vztrajno 
delo. To delo je sicer zasnova-
no na amaterski podlagi, kljub 
temu pa temelji na izšolanem 
strokovnem kadru trener-
jev, ki sistematično pristopa-
jo k vadbi in vzgoji, predvsem 

50 let trdega in predanega dela
BREŽICE – Karate klub Brežice je v letu 2021 dopolnil 50 let delovanja. V pol stoletja nenehnega razvoja klu-
ba so se ob osnovah karateja in samoobrambe izšolale številne generacije. V klubu imajo največje število 
strokovno usposobljenih kadrov v občini in drugo največje število med vsemi klubi v Karate zvezi Slovenije.

mladih upov brežiškega in ne 
nazadnje tudi slovenskega ka-
rateja. So prvi klub v Sloveniji, 
v katerem vadijo tradicionalni 
Goju-Ryu stil, ki izvira iz zibel-
ke karateja, japonske Okinave, 
in to na način, kot se tam tre-
nira še danes. Njihovi tekmo-
valci v katah so prvi v Sloveni-
ji začeli izvajati Goju-Ryu kate 
na tekmovanjih v okviru Kara-
te zveze Slovenije.

Prvo medaljo za klub je leta 
1986 osvojil Anton Ajster v 
športnih bojih, prvo meda-
ljo v katah pa leta 1988 Dar-
ko Cicvarić, oba na znameni-

tem mednarodnem turnirju v 
Trbovljah. Ogromno članov si 
je pod strokovnim vodstvom 
kluba in na podlagi sistema-
tičnega razvoja mladih tek-
movalcev prislužilo nastope 
v državni reprezentanci. Naj-
daljši staž pa vsekakor pripa-
da Christianu Kajtni, Adiju 
Brodu, Nastji Galič in Petru 
Dirn beku, ki so se prebijali 
skozi kadetsko, mladinsko in 
nazadnje člansko reprezen-
tanco Slovenije. Christian Kaj-
tna in Velimir Jukič sta preko 
karate kluba Samobor postala 
tudi državna prvaka Hrvaške. 
V 50 letih je več kot 35 vadečih 

osvojilo črni pas in simboličen 
naziv mojstra karateja prve 
stopnje, mnogi pa so z dolgo-
letno vadbo dosegli tudi viso-
ke mojstrske stopnje. »V klubu 
se držimo načela, da nikomur 
ničesar ne obljubimo ali po-

darimo, razen trdega dela, če 
želi skupaj z nami na področju 
karateja nekaj doseči. Vsak si 
svoj uspeh zagotovi le z uče-
njem, vztrajnostjo in spoštlji-
vostjo do borilne veščine. Po-
udarjamo, da vadba karateja 
krepi telo in duha za lažje so-
očanje s težavami in izzivi so-
dobnega sveta,« pravijo v klu-
bu, kjer so odprti za vsakogar, 
ki bi želel poizkusiti to borilno 
veščino.  R. R., 
 vir: Karate klub Brežice

Nastja Galič je najuspešnejša tekmovalka Karate kluba 
Brežice v katah (foto: arhiv kluba).

SEVNICA, MARIBOR – Mlada 
sevniška tenisačica Una Gru-
bešič (na fotografiji), članica Te-
niške Akademije Gospod Ficko 
(GFTA), je 14. januarja na zim-
skem državnem teniškem pr-
venstvu za deklice in dečke do 
12 let, ki je potekalo v Mariboru, 
osvojila dvojni državni naslov – 
v finalu je z rezultatom 26 62 
62 premagala Saro Kovačevič 
iz Ljubljane ter nato slavila sku-
paj z njo še v konkurenci dvojic. 
»S tem uspehom je Una poveča-
la prednost na slovenski jako-
stni lestvici do 12 let in z veli-
kim naskokom zaseda 1. mesto 
v državi, hkrati pa si je še močneje utrdila svoj položaj v sloven-
ski reprezentanci do 12 let, ki jo sestavljajo tri najboljše igralke 
v državi, ki bodo v sezoni 2022 zastopale Slovenijo na mednaro-
dnih tekmovanjih,« je sporočil dobro novico trener Gregor Fic-
ko.  S. R.

Uspešna sevniška tenisačica

ACAPULCO – Članica Fight cluba 
Shony Ela Petan je na prvi tekmi 
svetovnega pokala WKF karate 1 yo-
uth league za leto 2022 v mehiškem 
Acapulcu v borbah kadetinj do 53 kg 
osvojila bronasto medaljo. Ela je bila 
v petih dvobojih štirikrat uspešnejša 
od svojih nasprotnic. V polfinalu se je 
srečala z Angležinjo Ruby Hunt, fina-
listko svetovnega pokala v Benetkah. 
Dvoboj se je končal s 3:3, a je v finale 
napredovala nasprotnica zaradi prve 
dosežene točke, tam pa jo je premaga-
la Nemka Rabhi Douaa. »Leto 2022 
smo začeli prav sanjsko, že s tretjo veliko medaljo za naš mladi 
klub. Iskreno se želimo zahvaliti Občini Brežice in vsem, ki so z 
nakupom Knjige o boksu naši mladi športnici omogočili nastop 
na tekmi in poti do novih stopničk, je ob tem sporočil njen tre-
ner Sašo Vaš. Vir: Fight club Shony

Ela Petan v Acapulcu bronasta

Ela Petan

Za operacijo krčnih žil se 
nekateri odločajo zgolj iz 
zdravstevnih razlogov, ki 

povzročajo hude bolečine, 
težave s kožo in krvne 

strdke, nekateri pa se za 
operativni poseg odločajo 
zaradi estetskega videza 

svojih nog.

Predsednik KK Brežice mag. 
Hrvoje Teo Oršanič (foto: 
arhiv PO)



Posavski obzornik - leto XXVI, številka 3, četrtek, 3. 2. 202226 KULTURA

»Tako kot vsi drugi se tudi v 
Glasbeni šoli Krško sprašuje-
mo o smislu organiziranja več-
jih prireditev. Nenehno tehta-
mo in iščemo optimalni presek 
med zahtevno zdravstveno si-
tuacijo in človečnostjo, med 
omejitvami, ki jih zahteva čas, 
in človekovimi potrebami, 
ki jih pravzaprav tudi zahte-
va čas, civiliziran čas, v kate-
rem živimo,« je zbranim v ve-
liki dvorani Kulturnega doma 
Krško (zasedenih je bilo lahko 
le pol sedežev) uvodoma dejal 
ravnatelj krške glasbene šole 
Mitja Režman. »Ustvarjalni, 
zadovoljni in motivirani nis-
mo samo zaradi relativne ma-
terialne udobnosti, ki nas ob-
daja, ampak samo tedaj, ko in 
če to ustvarjalnost lahko izra-
žamo in tudi sprejemamo, to-
rej ko delimo trenutke in ob-
čutke,« je še dodal. 

Potem ko lanske Glasbene 
šole malo drugače niso izved-
li, vsi šolski nastopi pa pote-
kajo brez zunanje publike, so 
se tokrat vendarle odločili za 
večji javni koncert, so pa pri-
lagodili program, ki ni vključe-

Mitra Kotte, ki se je rodila leta 
1995 na Dunaju, v družini, ki 
je tesno povezana z Brežica-
mi, saj je najmlajša potomka 
znane brežiške trgovske dru-
žine Del Cott, je svoje mojstr-
stvo črno-belih tipk dokazala 
s preigravanjem skladb treh 
velikih skladateljev: Beethov-
na, Brahmsa in Liszta. Mitra se 
je pričela učiti klavir pri štirih 
letih. V sezoni 2015/2016 je 
prvič nastopila kot samostoj-
na izvajalka, sledili so številni 
samostojni klavirski koncer-
ti in koncerti komorne glas-
be v Avstriji ter različnih mes-
tih Evrope, Azije in ZDA. Med 
drugim je nastopala s Simfo-
ničnim orkestrom iz Teherana, 
Dunajsko filharmonijo za mla-
de in Salzburškimi komornimi 
solisti. Je prejemnica številnih 
nagrad državnih in mednaro-
dnih tekmovanj v kategorijah 
klavir solo in komorna glasba. 
Med drugim je bila leta 2014 
nagrajenka in zmagovalka 
mednarodnega tekmovanja za 
mlade pianiste ’Haydn prize’ v 
Nemčiji, prejemnica Schuber-
tove nagrade za najboljšo in-
terpretacijo del Franza Schu-
berta, leta 2019 ji je avstrijska 
organizacija Jeunesse – Musi-
kalische Jugend podelila naziv 
obetavne »start-up« umetnice. 
Viteška dvorana gradu Breži-
ce je bila že tretjič na njenem 
koncertnem seznamu, saj je 
nastopila že decembra 2015 
in septembra 2018.

Veseli, da lahko delajo v živo
KRŠKO – Po letu premora zaradi lanskih protiepidemijskih ukrepov so v Glasbeni šoli Krško 19. januar-
ja ponovno pripravili tradicionalni januarski koncert, naslovljen Glasbena šola malo drugače. Pripravili so 
enajst raznovrstnih, a razmeram prilagojenih točk.

val večjih skupin in orkestrov, 
so pa bili vanj vključeni učen-
ci in učenke vseh programov: 
godalci, pihalci, trobilci, tol-
kalci, brenkalci, harmonikarji, 
plesalci in pevci. »Skoraj smo 
že izgubili občutek, kaj pome-
ni pripravljati se na koncert 
in stopiti na oder, ampak to je 
vendarle bistvo tega kar poč-
nemo,« je za naš časopis še po-
vedal Režman. Tako so se na 
odru predstavili: Trobilni kvin-
tet (mentor: Drago Gradišek), 
flavtistki Lina Županc in Neža 
Krmc ter harmonikarja Oskar 
Habinc in Sara Božnik (men-
torji: Andreja Pšeničnik, Sta-

ne Cetin in Martina Horvat), 
klarinetistka Tita Žnider-
šič in fagotist Jan Fritz (men-
torja: Robert Pirc in Dejan 
Učakar) ob spremljavi piani-
sta Petra Ureka; pozavnisti 
Aljaž Pirc, Jaka Sotošek in 
Nejc Zupanc (mentor: Fran-
ci Arh) ob spremljavi Ureka 
in Mitje Kuslja na bobnih; pe-
vec Jan Arh ob spremljavi har-
monikarjev (mentorja: Mate-
ja Arnež Volčanšek in Stane 
Cetin); citrarka Zala Jakhel ob 
spremljavi mentorice Jasmi-
ne Levičar in kitarista Jane-
za Ostreliča; godalna skupina 
(mentorji: Klavdija Novšak, 

Kristian Ilić, Monika Tekav-
čič, Luka Dukarić, Sebastjan 
Podlesnik); Ansambel tolkal 
(mentor: Mitja Kuselj), An-
sambel trobil (mentor: Franci 
Arh) in za konec Band GŠ Kr-
ško ob plesni spremljavi 6.b 
razreda za sodobni ples (men-
torja: Miha Koretič in Rosa-
na Horvat).

V glasbenih šolah pouk v tem 
šolskem letu poteka v skladu z 
ukrepi, ki jih zapoveduje epi-
demiološka stroka, a Režman 
poudarja, da je to v primerjavi 
s prejšnjim šolskim letom, ko 
je pouk večji del leta potekal 
na daljavo, »čisto drugi svet« 
in so se s tem navadili živeti. 
Ali bo znanje učenk in učen-
cev – na GŠ Krško jih je vpisa-
nih več kot 500 – kljub temu 
na primerni ravni, je po njego-
vih besedah težko reči, bolj kot 
to pa ga skrbi, »da se bo druž-
ba znašla v splošni apatičnos-
ti in da se nekatere stvari, s ka-
terimi smo živeli, ne bodo več 
vrnile oz. se bomo vrnili za eno 
razvojno stopnjo nižje«.

 Peter Pavlovič

Band GŠ Krško in 6.b razred za sodobni ples

Za Mitro je še vedno lepa
BREŽICE – Eden redkih dogodkov, ki se v tem času odvijajo v živo, je bil 21. januarja koncert pianistke Mi-
tre Kotte v Viteški dvorani gradu Brežice. Še ne 27-letna klavirska virtuozinja je že tretjič nastopila na tem 
prizorišču in tudi tokrat več kot navdušila občinstvo, ki ji je na koncu namenilo stoječe ovacije.

Direktorica Posavskega mu-
zeja Brežice Alenka Černelič 
Krošelj se je prisrčno zahvali-
la glasbeni gostji, rekoč, da so 
še kako veseli in ponosni, da 
so lahko novo koncertno leto v 
PMB začeli s tako veliko ume-
tnico. O Mitri Kotte je še po-
vedala: »Danes spet pozdrav-
ljamo našo gostjo, Mitro Kotte, 
mlado pianistko, ki povezuje 
Dunaj in Brežice ter seveda s 
svojim delom in talentom tudi 
cel svet. Ko je danes dopoldne 
vstopila v dvorano, je vzdih-
nila in čisto potiho rekla: 'Še 
vedno je lepa.' Lep trenutek 
tudi za nas, ki skrbimo za to 
dvorano, in tudi zame osebno, 
saj vem, da je v tem času pre-
potovala tako rekoč ves svet. 
Skozi tekmovanja, koncerte, 
sodelovanja jo lahko spozna-

vamo tudi po danes tako do-
stopnih digitalnih platformah, 
a vemo, da je najlepše v živo, 
zato se predajmo njeni virtuo-
znosti.« Ob koncu se je Černe-
lič Krošelj zahvalila še Mitrine-

mu očetu Renéju Kotteju, ki 
je bil tudi prisoten na koncer-
tu, Mitra pa je prejemala če-
stitke navdušenih poslušalcev.

 R. Retelj

Mitra Kotte je najmlajša po-
tomka znane brežiške druži-
ne Del Cott.

SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK
8. februar
10.00–18.00: prost vstop v muzej

10.00: JAVNO VODSTVO
8. javno vodstvo z Alenko Černelič 
Krošelj z več pogleda v razstavo Po 
Posavju z žlico in čašo ter zaključek 
gostujoče razstave »Ljudje naj bi 
kuhali z veseljem« (100-letnica 
rojstva kuharskega mojstra Ivana 
Ivačiča), s kustosinjo Katjo Praprotnik 
(MRO)
www.pmb.si           Posavski muzej Brežice   PO
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KRŠKO – 20. januarja je bila v Dvorani v parku odprta eno-
mesečna razstava grafik Mateje Gačnik Miklavž iz Šutne pri 
Podbočju, članice Kulturnega društva Liber iz Krškega, z 
naslovom »Moja pravljična dežela«. 

Kot je v pisni besedi pospremila razstavo Mateje Gačnik 
Miklavž akademska slikarka in likovna pedagoginja Nives Pal-
mić, so risbe avtorice »vešče narisane, z očitnim razumevanjem 
trodimenzionalnosti in globine prostora. Imajo zanimive po-
drobnosti, zelo izrazite teksture, bodisi da opisujejo sence, ma-
teriale ali naravne oblike, kot so cvetje, listje in dlaka živali. Slog 
risanja je sproščen, vendar precizen in dosleden. Vsaka risba je 
zgodba zase, vse pa tvorijo miselno celoto, tako po vsebini kot 
tudi po formalni gradnji. V risbah se skriva prijazen humor, hu-
domušnost, ki je ponekod dosežena z obratom razmerij, velike 
stvari se skrivajo v manjših. Nekatere podobe so poetične skozi 
preobrazbo: rogovi kozoroga so ocvetličeni, dlaka medveda se 
spreminja v listje breze.« 
Predsednica KUD Liber Branka Pirc je v predstavitvi 30-letne 
ustvarjalke poudarila, da gre za vsestransko kulturno ustvarjal-
ko, ki v KUD Liber deluje od leta 2016 kot vodja fotografske sek-
cije in ilustratorka besedil, ki jih avtorji ustvarjajo in objavljajo 
pod okriljem literarne sekcije. V okviru likovne sekcije je kot ilu-
stratorka sodelovala tudi na 5. mednarodnem Ex tempore Bled 
in prejela nagrado Melite Vovk za ilustracijo na papirju. Odpr-
tje razstave je s klavirskim nastopom popestrila Maja Kozole, z 
branjem odlomkov zgodb z istim naslovom Moja pravljična deže-
la, ki sta jih napisali Darja Dobršek in Marjetka Uršič, pa Vid-
ka Kuselj. Grafike Gačnik Miklavž so v krški dvorani na ogled še 
do 19. t. m. B. Mavsar 

Grafike iz pravljične dežele

Ob odprtju razstave avtorica grafik Mateja Gačnik Miklavž 
(levo) s predsednico KUD Liber Branko Pirc

KRŠKO – V Kulturnem domu Krško je bil 25. januarja premi-
erno predvajan dokumentarni film krškega snemalca Jože-
ta Grajžla z naslovom »Stara sem 30 let – Slovenija«. Gre za 
iz arhivskih posnetkov sestavljen dokument časa in razvo-
ja posavskega prostora skozi tri desetletja.

Dokumentarec začenja snema-
lec Jože Grajžl s posnetkom 
neposrednega prenosa razgla-
sitve samostojnosti in neodvi-
snosti Slovenije 26. junija 1991 
na Trgu republike v Ljubljani, ki 
mu je na ploščadi pred krškim 
hramom kulture prisostvovalo 
veliko število zbranih občanov. 
Temu sledijo kadri vojnih spo-
padov, ki jih je Grajžl posnel med 
desetdnevno vojno za Slovenijo, 
nakar si v vrstnem redu let vse 
do lanskoletne 30-letnice Slove-
nije sledijo enominutni posnetki 
dogodkov z območja posavskih 

občin, od zloma gospodarstva v devetdesetih letih do specifič-
nih dogodkov in pridobitev, ki so zaznamovali življenja ljudi ali 
predstavljali dodano vrednost prostoru. Kot je povedal Grajžl za 
naš časopis, se je priprave dokumentarnega filma lotil v obdobju 
pandemije covid-19, ko mu je čas zaradi izpada dogodkov in sne-
manj dovoljeval brskanje po arhivskih posnetkih, kar niti ni bilo 
enostavno, saj so se snemalne enote in naprave za predvajanje 
v obdobju treh desetletij spreminjale, zaradi česar je kar nekaj 
mesecev porabil, da je pretvoril oz. presnel posnetke na enovit 
medij. Grajžl upa, da bodo za predvajanje njegovega dokumen-
tarca izkazale interes medijske hiše in posavske občine na svo-
jih predstavitvenih straneh, kasneje pa bo javnosti ogled omogo-
čen tudi na spletni strani za izmenjavo videoposnetkov YouTube.
 B. Mavsar

Stara sem 30 let – Slovenija

Avtor dokumentarnega filma 
Jože Grajžl

TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

Izid 17. 2. 2022. 
Vabljeni!

07 49 05 780 
marketing@posavje.info
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kam v posavju
Četrtek, 3. 2.

• ob 18.00: spletno predava-
nje dr. Vite Poštuvan »Čuječ-
nost – živeti v sedanjosti, na-
mesto tuhtanja o preteklosti 
ali prihodnosti« (obvezne 
prijave na monika.novsak@
lukrsko.si)

Petek, 4. 2.

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška abonmajska 
predstava Povodni mož

• ob 19.00 v MC Krško: večer 
družabnih iger

• ob 20.00 v Veliki dvora-
ni Kulturnega doma Krško: 
Slovenski tolkalni projekt 
in Kristijan Krajnčan: RITU-
AL, koncert iz cikla ARSoni-
ca 2021

Sobota, 5. 2.

• ob 18.00 v MC Krško: deba-
tni večer z Nenadom in Nej-
cem

• ob 19.00 v dvorani Kultur-
nega doma Bistrica ob Sotli: 
prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku

• ob 19.30 v Veliki dvora-
ni Kulturnega doma Krško: 
stand-up komedija z akor-
di »Zbogom korona, mi gre-
mo na dopust«, igrata: Peri-
ca Jerković in Robert Petan

Nedelja, 6. 2.

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: slavnostna priredi-
tev ob slovenskem kultur-
nem prazniku s podelitvijo 
priznanj in odličij ZKD Bre-
žice za leto 2021

• ob 18.00 v Kulturnem 
domu Podbočje: premiera 
gledališke predstave »Kr-
pan mlajši« v izvedbi Teatra 
Svetokriškega

čić & Boris Gaberščik: V dia-
logu«, vstop prost; od 10.00 
do 16.00: medgeneracijska 
ustvarjalnica »Reciklaža in 
grafični odtisi«; ob 11.00; 
javno vodstvo po razstavi 
Vezi s kustosinjo Asto Vrečko

• ob 18.00 in 19.00 v Veliki 
dvorani Kulturnega doma 
Krško: projekcija kratkih 
filmov za otroke in odrasle 
konzorcija Film in Maribor

Sreda, 9. 2.

• od 13.00 do 14.30 preko 
Zooma: 12. dnevi podjetni-
ških priložnosti 2022 – Ra-
zvoj kadrov, kompetenčni 
model in upravljanje s talen-
ti, predavateljica Nataša Hu-
delja

• od 15.30 do 17.30 v MC 
Sevnica: risanje mandal

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku s 
podelitvijo Prešernovih pla-
ket in priznanj ZKD Krško

Četrtek, 10. 2.

• ob 18.00 v Klubu KD Krško: 
pogovorni večer z literarno 
kritičarko, urednico in čla-
nico žirij osrednjih sloven-
skih literarnih nagrad Ano 
Geršak »Kaj najbolj zažge?«

• ob 19.00 v Galeriji Krmelj: 
odprtje fotografske razstave 
Jožeta Hvale

Petek, 11. 2.

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: ustvarjalne delavnice 
»Valentinovo«

• ob 19.30 v Veliki dvora-
ni Kulturnega doma Krško: 
monopsihodrama »Vse sijaj-
ne stvari«, za Modri abonma 
in izven

• ob 20.30 v MC Krško: kara-
oke na 1,5 m

Sobota, 12. 2.

• od 9.00 do 12.00 v športni 
dvorani MC Brežice: Valenti-
nov živ žav (prijave na dru-
zinskicenter@mc-brezice.si)

• ob 11.00 v Galeriji Boži-
dar Jakac Kostanjevica na 
Krki: javno vodstvo po raz-
stavi Vezi s kustosinjo Asto 
Vrečko

• ob 19.00 v MC Brežice: Va-
lentinov koncert, nastopajo: 
Adrijana Jelen, Vokalna sku-
pina Aria ter Žan Bračun in 
Band

Torek, 15. 2.

• od 10.00 do 12.00 v sejni 
sobi MC Brežice: medgene-
racijska delavnica »Uporaba 
računalnika in pametnega 
telefona za starejše« (obve-
zne prijave na nastja.volo-
vec@zptm.si)

• ob 18.00 v Mestnem muzeju 
Krško: predavanje Matevža 
Koširja »Čarovniški procesi«

• ob 18.00 v Veliki dvora-
ni Kulturnega doma Kr-
ško: igrano-lutkovni muzi-
kal »Car živali«, za Rumeni 
abonma in izven

Sreda, 16. 2.

• od 13.00 do 14.30 pre-
ko Zooma: 12. dnevi pod-
jetniških priložnosti 2022 
– Predstavitev načrta za 
okrevanje in odpornost, ka-
drovskih štipendij in Garan-
cijske sheme Posavje, preda-
vateljica mag. Nataša Šerbec

• od 15.30 do 17.30 v MC 
Sevnica: risanje mandal

• ob 19.00 v Klubu Kulturne-
ga doma Krško: pogovorni 
večer z antropologom Da-
nom Podjedom »Kako ohra-
niti človeka v času digitalne 
preobrazbe?«

Ponedeljek, 7. 2.

• ob 18.00 v Kulturni dvo-
rani Sevnica: prireditev ob 
slovenskem kulturnem pra-
zniku s podelitvijo priznanj 
ZKD Sevnica

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: ponovitev gledali-
ške predstave »Krpan mlaj-
ši« 

Torek, 8. 2.

• od 10.00 do 16.00 v mu-
zejskih enotah Kulturne-
ga doma Krško: prost vstop 
ob Prešernovem dnevu; od 
10.00 do 14.00 na Gradu 
Rajhenburg: Kolaži iz teksti-
la, ustvarjalni kotiček za dru-
žine in otroke ob razstavi Ive 
Tratnik »Igrače in kosti«; od 
15.00 do 15.30 v Mestnem 
muzeju Krško: strokovno 
vodstvo »Podoba tovarne 
celuloze na Vidmu pri Kr-
škem«, od 15.30 do 16.00: 
Vladka in Vladimir, vodstvo 
po razstavi »5. pogled v Što-
vičkov depo: Jaz, ženska«; 
od 16.00 do 16.30: vodstvo 
po razstavi Tee Curk Sorta 
»Transcendence«

• od 10.00 do 18.00 v 
Posavskem muzeju Breži-
ce: prost vstop v muzej, ob 
10.00: 8. javno vodstvo z 
Alenko Černelič Krošelj z več 
pogleda v razstavo Po Posav-
ju z žlico in čašo ter zaključek 
gostujoče razstave »Ljud-
je naj bi kuhali z veseljem« 
(100-letnica rojstva kuhar-
skega mojstra Ivana Ivačiča) 
Muzejev radovljiške občine s 
kustosinjo Katjo Praprotnik

• od 10.00 do 18.00 v Galeri-
ji Božidar Jakac Kostanjevi-
ca na Krki: kulturni praznik 
– ogled stalnih in občasnih 
razstav ter nove postavitve 
v Grafičnem kabinetu Bog-
dana Borčića »Bogdan Bor-

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

FEBRUAR V GALERIJI

Kostanjevica na Krki

torek, 8. februar, 10.00–18.00

KULTURNI PRAZNIK V GBJ

Ogled stalnih in občasnih razstav ter nove 
postavitve v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića: 
Bogdan Borčić & Boris Gaberščik: V dialogu. 
Vstop prost.

10.00–16.00
Medgeneracijska ustvarjalnica: Reciklaža in grafični odtisi

11.00 
Javno vodstvo po razstavi Vezi s kustosinjo Asto Vrečko

sobota, 12. februar, ob 11.00
Javno vodstvo po razstavi Vezi s kustosinjo Asto Vrečko

Za udeležbo na ustvarjalnici in vodstvu so obvezne 
prijave na: dejavnosti@galerija-bj.si ali 07 49 88 140

Vljudno vabljeni!

PODBOČJE – V tamkajšnji kulturni dvorani so od novembra 
do pred kratkim v okviru študijskega krožka Krpan Ljud-
ske univerze Krško nastajali kostumi za gledališko predsta-
vo, ki jo bodo v KD Stane Kerin uprizorili ob letošnjem kul-
turnem prazniku.

V KD Stane Kerin Podbočje oz. v Teatru Svetokriškem predstavo 
pripravljajo v okviru 100-letnice tamkajšnjega kulturnega doma, 
ki je bila sicer lani, a je zaradi ukrepov niso mogli obeležiti. Iska-
li so predstavo, ki bi bila napisana čim bližje letu izgradnje doma 
(1921) in našli besedilo Frana Milčinskega »Krpan mlajši« (gre 
za nekakšno nadaljevanje Levstikovega Martina Krpana) iz leta 
1925, ki ga je režiserka Ivanka Černelič Jurečič priredila. »Ugo-
tovili smo, da moramo nekako priti do kostumov iz obdobja na 
prelomu iz 17. v 18. stoletje. Ker je to lahko kar draga zadeva, smo 
se povezali z Ljudsko univerzo Krško in se izdelave kostumov lo-
tili v okviru študijskega krožka pod strokovnim mentorstvom ko-
stumografinje Ine Irene Čebular,« je pojasnila Černelič Jurečič. 
12 kostumov, ki jih je kostumografinja zasnovala posebej za pod-
boško igralsko zasedbo, je izdelovalo 13 članic in član društva iz 
Podbočja in okolice. Šiviljske mojstrice so bile Justina Colner, 
Stanka Škrbina, Mimi Pavlovič, Marica Jurečič, Mimica Kun-
tarič, Rozi Hočevar in Marjana Prah, pomočniki Olga Colarič, 
Renata Jurečič, Metka Vrhovšek, Ivanka Černelič Jurečič, Franc 
Černelič in Tončka Černelič, pri izdelavi pokrival pa so poleg 
nekaterih že omenjenih sodelovale še Mojca Bregar Goričar. 
Šlo je za zahtevno delo, ki je od sodelujočih zahtevalo veliko tru-
da in potrpežljivosti.
Premiera predstave, ki jo pripravlja zasedba Teatra Svetokriške-
ga, bo 6. februarja, 7. in 20. februarja. Spremljala jo bo še razsta-
va o delu krožka, v marcu pa načrtujejo še razstavo kostumov.
 P. Pavlovič

Šivale kostume za »Krpana«

Kulturni dom kot šiviljska delavnica

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

Slovenski tolkalni projekt 
in Kristijan Krajnčan: 

RITUAL
koncert iz cikla ARSonica 2021

petek, 4. 2., ob 20. uri

Zbogom korona, 
mi gremo na dopust

stand-up komedija z akordi
sobota, 5. 2., ob 19.30 uri

Duncan Macmillan: 
Vse sijajne stvari

monodrama
za Modri abonma in izven

petek, 11. 2., ob 19.30 uri

Mestni muzej Krško prosi za pomoč vse ljubitelje 
nogometa… in vemo, da vas ni malo!

»Gol, gol, gol 
je Krškega simbol«
100 let nogometa v Krškem

Informacije:
www.mestnimuzejkrsko.si

nina.sotelsek@mestnimuzejkrsko.si 
anita.radkovic@mestnimuzejkrsko.si

T: (07) 492 10 98 in (07) 492 10 99

V ta namen zbiramo stare fotogra�je, 
dokumentarno gradivo, drese, žoge, kopačke, 

vstopnice, pokale in navijaške rekvizite iz 
pretekle stoletne zgodovine. Predmete lahko 

muzeju posodite ali jih trajno podarite. 

Zbrano gradivo bomo digitalizirali in uporabili za 
raziskovanje, razstavljanje in objave v okviru svojih 

dejavnosti ter omogočali dostop do njih tudi 
drugim zainteresiranim.
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ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
• uredništvo v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), 

od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro, oz. do zapolnitve prostora.
• 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 ponedeljka pred izidom časopisa do 15. ure oz. do 
zapolnitve prostora. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

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

zahvale, spomin

SPOMIN

7. februarja bo minilo žalostno leto,  
odkar je za vedno zaspal naš dragi mož, oče, 

dedek, tast, brat

ALOJZ – SLAVKO MILAR 
iz Stolovnika. 

Iskrena hvala vsem, ki ohranjate spomin na njega, mu prižigate 
sveče in postojite ob njegovem grobu. 

Njegovi najdražji

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre, 

le daleč, daleč je ... 

SPOMIN

6. februarja mineva pet žalostnih let, odkar  
se je za vedno poslovila od nas draga nam

VLADKA BLAŽINČIČ
iz Loč. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki postojite ob njenem preranem 
grobu, prižigate sveče, prinašate cvetje in jo ohranjate v lepem 
spominu. 

Vsi njeni

Bolečino lahko skriješ,
tudi solzo zatajiš,

a praznino, ki ostala je za njo, 
nikoli ne nadomestiš.

SPOMIN

30. januarja je minilo žalostnih pet let,  
odkar je od nas odšla naša draga 

PEPICA CIRNSKI 
iz Ribnice.

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

Vsi njeni

Solza, žalost, bolečina te zbudila ni, 
a ostala je tišina, ki močno boli. 

(T. Pavček) 

SPOMIN

31. januarja je minilo eno leto, odkar  
nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi

ŽELJKO SAŠEK
Mali Koren, Raka.

Hvala vsem, ki ga ohranjate v svojih mislih in srcih.

Žena Mira in vsi njegovi

... ljubezen je prevelika ...
... bolečina pretežka ...

... žalost za tabo večna.

ZAHVALA

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

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, znancem in prijateljem za 
izrečena pisna in ustna sožalja, darovane sveče in cvetje. Hvala 
tudi vsem, ki ste bili v mislih z nami. Zahvaljujemo se patronažni 
sestri Teji, Splošni bolnišnici Brežice, pogrebni službi Žičkar, gos-
podu župniku za lepo opravljen obred ter izvajalcu Tišine.
Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

IVANE MARGARETE 
MATJAŠIČ 

iz Sromelj

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,

pomislite, kako trpela sem,
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše žene, mame, sestre, 
tete, svakinje in botre

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, bivšim sodelavkam 
NLB Krško in vsem zaposlenim v biokemičnem in hematološkem 
laboratoriju SB Novo mesto za izrečena ustna in pisna sožalja, 
podporo ter pomoč. Posebno se zahvaljujemo ekipi Nujne medi-
cinske pomoči Brežice, podjetju Komunala Brežice in pogrebni 
službi Žičkar za organizacijo in izvedbo pogreba. Zahvalo izreka-
mo tudi njeni osebni zdravnici in sestri Tončki ter gospodu župni-
ku Milanu Kšeli za lepo opravljen obred in zadnje slovo.

Žalujoči: vsi njeni

TEREZIJE KOVAČIČ
rojene Starčič, iz Brežic

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA

Ob boleči, nenadomestljivi izgubi  
dragega brata 

se iskreno zahvaljujem sorodnikom in nadvse dobrim prijateljem 
in sosedom, njegovim sošolcem in znancem za izraze sočutja, po-
darjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala športnim prijateljem 
voznikom starodobnikov iz AMTK Ljubljana za njihov poklon in 
spomin. Posebna hvala ZD Sevnica in SB Celje za zdravljenje v času 
bolezni, pogrebni službi Komunale Sevnica, cvetličarni Viktorija, 
pevcem kvinteta As in gospodu župniku Fonziju Žibertu za pog-
rebno slovo. Še enkrat hvala vsem, ki ste mi ob bratovi izgubi ka-
korkoli stali ob strani, Todija spremljali na zadnji poti in ga ohra-
njate v lepem spominu. 

Žalujoča: sestra Martina Železnik z družino

METODA PAPEŽA – TODIJA

Solza, žalost, bolečina te zbudila ni, 
a ostala je tišina, ki močno boli. 

(T. Pavček) 

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi moža, očeta, tasta, 
dedka, pradedka, brata in strica

se iskreno zahvaljujemo g. župniku Vladu Leskovarju, pogreb-
ni službi Žičkar, praporščakom, pevcem, izvajalcu Tišine. Hvala 
vsem za darovane sveče, cvetje in svete maše. Hvala vsem, ki vas 
v zahvali nismo posebej izpostavili, vendar ste bili z nami v dneh, 
ko je teža bolezni premagala željo po življenju. 

Žalujoči: vsi njegovi

STANISLAVA DUHANIČA 
z Bizeljskega 

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti, 

in sedla bo na rosna tla, 
in jokala, ker te ni. 

SPOMIN

7. februarja bo minilo pet let, odkar si odšla v večnost, naša draga 

Hvaležni smo za vse lepe trenutke, ko se je tvoja ljubezen, toplina, 
dobrota in vedrina dotaknila naših src. Vse to ostaja za vedno v nas 
in nas bogati. Hvala vsem, ki jo ohranjate v lepem spominu. 

Mož Ivan ter hčerki Simona in Martina z družinama

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

le ti se vrniti ne moreš nazaj. 

NADA LOPATIČ

SPOMIN

6. februarja minevajo štiri žalostna leta,
odkar nas je zapustil moj dragi mož in naš zlati taji

Čeprav se tvoj glas v hiši več ne sliši, bodo tvoje besede v nas živele 
večno. Povsod te slišimo in vidimo, med nami si vsak dan. Neizmerno 
te pogrešamo.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem 
zadnjem domu, prižigate svečko in ohranjate spomin nanj.

Žena Anica, hčerki Jožica in Irena z družinama

Ni te več pred hišo,
kjer ptički pojo.

Ni te na vrtu in vinogradu,
kjer rožice cveto.

Samo sledi ostale so
od dela tvojih pridnih rok.

JOŽE CIRNSKI
z Obrežja.

SPOMIN

28. januarja sta minili žalostni leti, odkar nas je iznenada zapustil 
naš dragi mož, ati, brat, dedi, stric in tast

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem grobu.
Pogrešamo te. 

Vsi tvoji

Bolečine se ne da skriti,
solz se ne da ukrotiti,

ljubljene osebe se ne da zbuditi.
Če bi solza te zbudila,

ne bi tebe, dragi Miha,
črna zemlja krila.

MIHAEL SOTELŠEK
iz Blatnega.

SPOMIN

10. januarja je minilo dvajset let,  
odkar te ni med nami, draga mama,  

stara mama in tašča

Hvala ti za vsa leta in spomine, ki smo jih lahko delili s tabo.

Hčerka Martina s svojimi

MARIJA KOSTEVC
iz Podgorja pri Pišecah.

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780
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ZAHVALA
Svojo življensko pot je zaključil dragi mož, 

oče, tast, dedek in pradedek

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje in ga 
pospremili na zadnji poti.
Posebna zahvala g. župniku, trobentaču in članom Lovske družine 
Radeče za lepo opravljen obred.

Žalujoči

ADOLF SIMONČIČ
(16. 4. 1927–16. 1. 2022),  

upokojeni gozdar iz Radeč.

ZAHVALA

V 73. letu starosti se je poslovila od nas

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom, so-
delavcem in vsem ostalim, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, 
darovali sveče, cvetje, denarno pomoč in za sv. maše ter nam iz-
rekli sožalje. Posebna hvala duhovniku za opravljen obred, po-
grebni službi Blatnik in Splošni bolnišnici Novo mesto. Vsem še 
enkrat iskrena hvala! 

Žalujoči: vsi njeni

FANI MATJAŠIČ
Dobe 8, Kostanjevica na Krki.

Mirno in spokojno si zaspala, 
v večni sen od nas odpotovala. 
Naj bo srečno tvoje potovanje 

in pogosto vračaj se nam v sanje.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega ljubljenega moža, 
očeta, starega ata

se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem za vse sočut-
ne besede tolažbe, podarjene svete maše, sveče in denarne pri-
spevke. Hvala g. župniku, pevcem, trobentaču in tebi, Ernestina, 
za lepe, čustvene besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga pospremili na 
njegovi zadnji poti ter ga boste ohranjali v lepem spominu.

Pepi, pogrešamo te. 

Vsi tvoji

JOŽETA PEPIJA BANA
iz Spodnje Pohance 11

Res boleče je slovo,
a v večnosti se snidemo.

ZAHVALA

22. januarja 2022 nas je v 90. letu starosti 
zapustila draga mama 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi in ste ji podarili 
trenutek veselja in sreče v njenem življenju. Postojte kdaj ob 
njenem grobu in jo ohranite v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

IVANA GABRON 
z Bizeljskega, Bizeljska vas 23. 

Ni življenje to, kar se zdi, 
je le korak na poti k večnosti.

ZAHVALA
Po dolgoletni težki bolezni se je od nas 

poslovila draga partnerka, mama in babica

Ob boleči izgubi se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrek-
li sožalje. Posebna zahvala gre župniku Vladu Leskovarju za lepo 
opravljen obred, podjetju Žičkar za pogrebne storitve in izvajalcu 
tišine ter sosedom, svojcem, prijateljem in znancem za vso pomoč, 
še posebno Milanu in Maji Zagmajster ter družinama Bevc in Med-
ved. Iskrena hvala tudi kolektivu dialize Krško – Nefrodial za dol-
goletno zdravljenje in SB Brežice, še posebej osebju nujne medicin-
ske pomoči in internega oddelka za lajšanje bolečin. Hvala vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in ki jo boste ohranili v le-
pem spominu.

Žalujoči: njen Jože in sin Aleksander z družino

KRISTA HVALC
(1. 7. 1958–12. 1. 2022), roj. Leskovšek,  

iz Orešja na Bizeljskem.

Zdaj živela boš v naših spominih.

ZAHVALA
Po dolgotrajni bolezni je ugasnilo srce našega dragega atija, dedija, 

pradedija, brata, svaka in strica, prijatelja in dobrega soseda 

Vsem, ki ste nam v času njegovega slovesa kakorkoli pomagali in z 
nami delili bolečino, se srčno zahvaljujemo. Hvala Dializnemu cen-
tru Krško za dolgoletno zdravljenje, hvala pogrebni službi Žičkar 
za vso organizacijo pogreba, duhovniku, pevcem, hvala kolektivu 
Osnovne šole Leskovec pri Krškem, vsem za izrečena sožalja, sve-
če in denarno pomoč. Posebej hvala vsem sorodnikom in prijate-
ljem za prisotnost na pogrebni svečanosti. Hvala obema govorni-
koma za prijazne besede o pokojniku in hvala vsem, ki se boste z 
lepo mislijo spominjali nanj.

Žalostni smo, imeli smo ga radi!

Hčerka Erika z družino, sin Jožko z družino, sestra Jožica z 
družino, svakinja Erna z družino ter vsi ostali sorodniki

JOŽETA – JOŽEKA 
ROŽMANA 

iz Arnovega sela.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi hčerke, žene, mame, tašče, 
babice, sestre in tete 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in znan-
cem za izrečena pisna in ustna sožalja, poklonjeno cvetje in sveče 
ter prispevke za obnovo cerkve na Cirniku. Posebna zahvala On-
kološkemu inštitutu Ljubljana za dolgoletno zdravljenje, dr. Zden-
ki Marinček, dr. Kristianu Petriču, patronažni sestri Barbari Cemič 
Ostrelič in negovalki Sonji Savnik. Zahvala ob pogrebu g. župniku 
Janezu Zdešarju, pevskemu zboru Slavček za lepo zapete žalostin-
ke in poslovilni govor, Jožetu Staniču za zaigrano Tišino, pogrebni 
službi Žičkar ter Tanji Bizjak, Janji Rožman, Benjaminu Baškovču, 
Andreju Cirnskemu in Sandiju Gajskemu za pomoč pri organizaci-
ji pogreba. Zahvala tudi kolektivom Upravne enote Brežice, Petro-
la, Geodetskega biroja in Spara Brežice za denarno pomoč, sveče in 
besede sožalja. Hvala vsem, ki ste ji izkazali spoštovanje, jo pospre-
mili na zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Vsi njeni

CVETKE ZOFIČ
roj. Lorber s Cirnika 

Zdaj ne trpiš več, draga mami. 
Zdaj počivaš. 

Kajne, sedaj te nič več ne boli. 
A svet je mrzel, prazen, opustošen za nas, 

odkar te več med nami ni. 
(S. Makarovič)

ZAHVALA

Svojo življensko pot je v 89. letu starosti 
sklenil naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki so se prišli od njega zadnjič poslovit. Hvala za izrečena 
sožalja, poklonjeno cvetje in sveče. Hvala pogrebni službi Kostak 
in Cvetličarni Kerin za organizacijo pogreba, ge. Ireni Gmajner za 
ganljive besede ob slovesu, oktetu za odpete pesmi, praporščakom, 
kolektivu Policijske uprave Novo mesto in klubu Maksa Perca ter 
izvajalcu Tišine.
Zahvaljujemo se za neizmerno pomoč dr. Janji Zorko Kurinčič, 
patronažni sestri Slavici Molan, negovalnemu osebju Mosta, ge. 
Ines Ivanšek ter osebju internega oddelka Splošne bolnišnice 
Brežice.
Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

JOŽE MOŽINA
upokojeni miličnik z Malega Kamna.

Tam, kjer si ti,
ni ne sonca ne luči.

Tvoj nasmeh nam v srcih živi,
a nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame  
in sestrične

se iskreno zahvaljujemo nujni medicinski pomoči in negovalnemu 
oddelku Splošne bolnišnice Brežice, Splošni bolnišnici Novo mes-
to in sestri Zdenki za nudenje pomoči na domu, sorodnikom, sose-
dom za izrečeno sožalje in darovane sveče ter gospodu Borisu Ko-
vačiču za fotografiranje.
Posebej se zahvaljujemo sodelavcem TPV tovarne Šentlenart in to-
varne Brezina ter bivšim sodelavcem Pohištva Brežice za darovano 
denarno pomoč, gospodu župniku Milanu Kšeli za opravljeno pog-
rebno svečanost, pogrebni službi Leš in cvetličarni Tina za orga-
nizacijo pogreba. Hvala trobentaču za zaigrano Tišino in pevcem 
za zapete ganljive pesmi. Hvala vsem, ki jo boste ohranili v lepem 
spominu.

Žalujoči: vsi njeni

MIRJANE JURATOVEC
iz Brezine

Čeprav te ni,
si z nami vse dni.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 83. letu sklenil naš dragi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
znancem in podjetju Iskra-PIO d.o.o. za izrečena sožalja in bese-
de tolažbe. Zahvaljujemo se gospodu župniku za lepo opravljen 
obred, pogrebnima službama Žičkar in Komunala Brežice ter tro-
bentaču za zaigrane pesmi na njegovi zadnji poti. Vsa toplina nje-
govega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči: žena Milena, sin Peter, Aleksander, Mark in Alenka

STANISLAV STRGAR
iz Murnove ulice 5 v Brežicah.

Samo to še opravim,
samo to še postorim,

potem se spočijem
in umirim.

(T. Kuntner)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega 

iskrena hvala vsem sorodnikom za pomoč, prijateljem in sose-
dom za izrečeno ustno in pisno sožalje, za besede tolažbe. Hvala 
za denarne prispevke, sveče in darovano sveto mašo.
Hvala osebju Splošne bolnišnice Brežice, pogrebni službi za or-
ganizacijo pogreba, gospodu župniku za opravljen pogreb, za za-
igrane melodije in besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od Marijana in ga imate v lepem 
spominu.

Žalujoči: žena Ana in vsi njegovi

MARIJANA JAČMENICE 
iz Črnca 48a, Brežice, 

»Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše. Brez pomena  
zanje so razdalje, kraj in čas.«

(Mila Kačič)

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, tople besede, darovane sveče, cvetje, 
denarno pomoč in svete maše. Hvala gospodu župniku g. Štefanu 
Vozliču za lepo opravljen obred. Zahvalo izrekam Lovski družini 
Zabukovje in vsem lovskim kolegom za zadnje slovo. Hvala cvetli-
čarni Zelena Pika – Renati Felicijan Šturbej za aranžmaje in za za-
pete poslovilne pesmi. Hvala vsem in vsakemu posebej.  

Žalujoča: Ana z sinovoma in vnukinjo

Ob izgubi partnerja 

ANTONA PAVLIČA 
iz Zabukovja – Mrzla Planina 
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Prodam trosilec hlevskega 
gnoja TG35V SIP, rotacijsko 
kosilnico SIP 135 ter trosilec 
umetnega gnoja. 
Tel.: 041 587 261

Prodam mesarske plohe in 
trage (nosila), cena po dogo-
voru, ter več starih predme-
tov, kmečkih, različnih drob-
nih stvari. Tel.: 030 380 154

Prodam kolje za vinograd in 
klinaste brane. 
Tel.: 070 815 003

Prodam vinogradniške steb-
re, mulčer kladivar 130, cister-
ne inox 400 in 600 l, motorno 
škropilnico, pajkl in starinsko 
slamoreznico. 
Tel.: 040 123 660

Kupim dobro ohranjen trak-
tor, nad 60 konj. m., let. 1990, 
4 x 4. Prodam Ursus 35. 
Tel.: 031 501 801

Prodamo uležan konjski gnoj. 
Tel.: 031 893 326 

Prodam bukova in mešana 
drva, možna dostava ter okro-
gle bale slame. 
Tel.: 031 594 663

Prodam traktor IMT 539 s ka-
bino in kompresorjem, letnik 
1987, prvi lastnik, malo ra-
bljen. Cena 4.800 €. 
Tel.: 031 510 317 

Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

27 let
d. o. o.

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

041 659 659

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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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.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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obzornikova oglasna mreža

Prodam suhe okrogle bale 
sena in slamo v kockah. 
Tel.: 031 820 727 

Eko-kurjava, peleti s certifi-
katom kakovosti A1 po pole-
tni ceni že od 3,90 € ter brike-
ti za kurjavo. Tel. 070 665 823, 
www.eko-peleti.si

Prodam cirkular, trifazni mo-
tor, za razrez drv. 
Tel.: 070 855 019

Prodam traktor Pasquali, 
traktorsko škropilnico Agro-
mehanika, Audi A4, kosilnico 
Bucher, ružilec koruze in šro-
tar. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 206 895

Prodam hlevski gnoj, možna 
dostava. Tel.: 040 689 277

Kupim tritonsko prikolico, ki-
per. Tel.: 031 614 745

Prodam suho koruzno zrnje, 
Trebnje, Dolenjska, cena: 300 
€/t. Tel.: 051 429 147

Prodam prešo na kamen, upo-
rabno, cena po dogovoru. 
Tel.: 040 345 736 

NEPREMIČNINE
Prodam parcelo, 28 arov, s 
kletjo, vodo in elektriko, v 
okolici Brestanice – Armeške-
ga. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 685 782

Prodam vinograd, Bočje, 950 
trt, lepa sončna lega, traktor-
ska obdelava, pogled na celo 
Krško polje. Tel.: 041 675 881

Prodamo vinograd ob asfaltni 
cesti na Stankovem, z 900 trta-
mi in lesenim hramom. 
Tel.: 031 211 857

AVTOMOBILIZEM

Prodam Suzuki Jimny 1.3i, 
letnik 2000, dobro ohranjen, 
reg. do 12/2022, ali menjam 
za traktor. Tel: 031 788 905

KMETIJSTVO, 
VINOGRADNIŠTVO 

Prodam tehtnico, 250 kg, de-
cimalka, delujoča, ali menjam 
za mlado ovco. 
Tel.: 040 840 065 
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Zelo ugodne cene prevozov z avtovleko in TAXI prevozi.

ODKUP VOZIL (osebnih, dostavnih in tovornih),
TRAKTORJEV IN KMETIJSKE MEHANIZACIJE, 
gradbene mehanizacije in viličarjev. 
Odkupujemo vse vrste vozil, tudi poškodovane, 
izrabljene in v okvari. ODVOZ NA NAŠE STROŠKE.

Informacije: tel.: 07/49 73 160, GSM: 041 611 740, 051 812 512

Odkup lesa
BRIN - PODJETJE ZA 
PREDELAVO LESA d.o.o.
Stolovnik 68a
8280 Brestanica

Odkupujemo hlodovino: hrast, bukev, smreka, jelka 
ter ostali sortimenti na panju ali kamionski cesti.

Za vaš les ponudimo najboljše realne cene 
in klase ter hitro plačilo.

Prodam mešana drva in en 
par pavov, okolica Brežic. 
Tel.: 031 415 574 

Prodam manjšo količino su-
hih, razžaganih bukovih drv, 
možna dostava. 
Tel.: 041 648 482

Prodam kocke/bale (seno). 
Tel.: 031 717 064

Prodamo vino: rumeni mu-
škat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Prav tako prodamo mešana ali 
bukova drva. Tel.: 031 306 559 
(po 17. uri)

Prodamo vino, večje količi-
ne in stekleničeno. Suho: na-
mizno rdeče, mešano belo, 
frankinja, rosé. Polsladko: mu-
škat, renski rizling, rosé. Cena 
po dogovoru. Tel: 031 738 843

Prodam vino: mešano rdeče, 
modra frankinja – Bizeljsko, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 040 781 444

ŽIVALI
Prodam psičke mešančke, sta-
re 11 tednov. Tel.: 041 993 538 

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

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 prašiča, težkega 200 
kg, kostanjevo kolje za vinog-
rad in kostanjeve količke za 
pastirja. Tel.: 041 589 757

Prodam mlade, izločene svi-
nje, cena 1 €/kg in pitanca, 
težkega 250 kg, cena 1,3 €/kg. 
Tel.: 031 751 324

Prodam prašiča, težkega 280–
300 kg, in prašiča 150 kg. 
Tel.: 07 49 56 406

V okolici Dobove se prodaja 
težji prašič, primeren za do-
mače koline. Tel.: 031 897 928

Prodam mlado svinjo 120 kg, 
plemensko, za zakol ali na-
daljnjo rejo, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 858 594

Prodam prašiče, težke 120 
kg, silažne bale ter silokom-
bajn SIP Vihar 40 hidravlični 
pomik. Okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136 

Zelenojajčna 
jerebičasta

kmetija.sraj@gmail.com

Pripeljemo v Krško, 
Brežice, Bistrico ob 

Sotli, Sevnico, Radeče, 
Novo Mesto itd. 

Naročila: 
031 751 675

Flekasta

Grahasta
Rjava Zelenojajčna 

plava

Kmetija Šraj, Čadramska vas 19, 2319 Poljčane

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila 
za bele kilogramske 

piščance, ki bodo 
26. februarja.

Takrat bodo na voljo tudi 
rjave in grahaste jarkice. 

Nudimo tudi prašiče.

KAMNOSEŠTVO GRAMA
• IZDELAVA IN MONTAŽA NAGROBNIH SPOMENIKOV

AKCIJA -30 % POPUSTA NA NAGROBNIKE IZ ZALOGE!

• KUHINJSKI IN KOPALNIŠKI PULTI
• OKENSKE POLICE

• ZUNANJE IN NOTRANJE STOPNICE

Dolenji Boštanj 56e, Obrtna cona Boštanj
www.kamnosestvograma.si
info@kamnosestvo-grama.si

Kontaktni podatki:
031/369-555
031/363-400
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NAVODILA
Naročila za male oglase spreje-
mamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon.–pet.: od 9. do 15. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
 p.p. 288, 8270 Krško
• mali.oglasi@posavje.info.

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 posa-
meznike, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost na trgu ne glede na 
organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja bese-
da 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


 

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.

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 
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorna urednica: Maruša Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 
Sodelavke in sodelavci: Andreja 
Kališnik, Marija Hrvatin, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
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. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovar-
jamo za avtorsko delo posredovanih vsebin 
in fotografij. Stališča, izražena v kolumnah 
in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne 
izražajo nujno stališča uredništva. Imetnik 
materialnih avtorskih pravic avtorskih del 
v Posavskem obzorniku so Zavod Nevio-
dunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja 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: Tiskarsko središče d.o.o., 
Ljubljana 
Naklada: 27.600 izvodov

 

Naslednja številka (4/2022) bo izšla v 
četrtek, 17. februarja 2022.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 10. februar 2022.

031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo vas, 
da sprejemamo naročila za 

bele kilogramske 
piščance, ki si jih lahko 
priskrbite 25. februarja.

Mlade rjave in grahaste 
jarkice si lahko priskrbite 

vsak delavnik med 15. in 16. 
uro, po predhodni najavi.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Prodam prašiče od 30 do 50 
kg, krmljene z domačo hrano, 
okolica Sevnice. 
Tel.: 041 390 068

Prodam tri odojke, nad 30 kg, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 051 305 520 

Prodam prašiča, težkega od 
180 kg do 200 kg, hranjenega 
z domačo hrano, okolica Artič. 
Tel.: 041 445 867

Prodamo prašiče 65 kg, 105–
120 kg in 185 kg, možna do-
stava. Tel.: 07 49 68 390, 041 
502 497

Prodam dva prašiča, težka cca. 
150 kg in cca. 200 kg, krmlje-
na z domačo hrano, možen za-
kol. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 538 237 

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 100 do 120 kg, okolica 
Dobove. Tel.: 040 774 468

Prodam prašiče, težke 150–
200 kg, možna menjava. 
Tel.: 031 286 092

Prodam teličko simentalko, 
staro 3 mesece. 
Tel: 041 380 075

Prodam prašiče, težke od 40 
do 100 kg, možen zakol. Oko-
lica Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam 120–140 kg težke 
prašiče in odojke 25–30 kg. 
Krmljeni z domačo krmo. 
Tel.: 041 576 801

RAZNO 
Izdelava nagrobnih napisov, 

Za dodatne informacije nam pišite na prodaja@agencijaspin.si ali pokličite na:

070 77 77 66
Agencija SPIN d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežicewww.agencijaspin.si

Greste morda v pokoj 
ali želite zapreti svoje podjetje?

Imamo rešitev za Vas!
Prodajte ga! mi pa vam poiščemo kupca!

Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. uri. Objavljena je 
tudi na internetni strani www.radiosraka.com in na fb strani, 
kjer lahko glasujete in oddate svoj glas.

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. PETAN - Ko si mi pomežiknila
 2. (10.) Ans. KRAŠKI KVINTET - Slovenka, večna mladenka
 3.  1.) Ans. TONIJA VERDERBERJA - Metlika ti naša
 4. (3.) Ans. ANDREJA BAJUKA - Hladen zimski večer
 5. (5.) Ans. ROKA KASTELCA - Dolenjka
 6. (4.) Ans. FRANCA OCVIRKA - Noč na morju
 7. (6.) Ans. GAŠPERJA KAVŠKA - Kaj mi daš
 8. (9.) Ans. PETRA FINKA - Tam dol' za vasjo
 9. (8.) Skupina GADI - Lepa si
 10. (-.) Ans. ŠPADNI FANTJE - Dežnik

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Potepini – A si kej moja 

Kupon št. 608
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, 29. 1. 2022, ob 20. uri

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 ...). Objavljeni prispevki ne odražajo stališč 
in mnenj uredništva.

prejeli smo

Zahvala za pomoč pri požaru
Zahvaljujemo se za vso finančno in fizično pomoč pri požaru, ki je 
28. 12. 2021 zajel in uničil naš dom na Ženjah. Posebna zahvala 
gre: Poklicni gasilski poklicni enoti Krško, Prostovoljnemu gasil-
skemu društvu Veliki Trn, Grieshaber logistiki in Boschu iz Velike 
vasi, OŠ Jurija Dalmatina Krško, Sandiju Tršinarju iz Kostanjevice 
na Krki, podjetju Kapler I.N.T. za nudene prevoze, podjetju Hribsi, 
krajevni skupnosti Vel. Trn, Nejcu Zoriču za izdelavo ostrešja, pod-
jetju Kostak za odvoz odpada, okrajnemu sodišču Sevnica-Breži-
ce, Toniju Simonišku, vsem vaščanom, sorodnikom in prijateljem. 
Še enkrat HVALA vsem, ki ste nam nesebično priskočili na pomoč, 
saj je to v takšnih trenutkih neprecenljivo.
 Slavko Gorenc, Andreja Bogolin in Ivan Žurga

Na Kolodvorski ulici pred 
glasbeno šolo je ureje-
na dvignjena ploščad od 
nadhoda preko železniške 
proge do mostu oz. kon-
ca objekta tržnica (mimo 
glasbene šole). Na tem 
delu je označena tudi cona 
30, kar pomeni, da lahko 
pešci prehajajo in prečka-
jo cesto brez prehoda za 
pešce. Prehoda ne smemo zarisati, saj se po pravilniku prehod za 
pešce lahko zariše le tam, kjer pešec prihaja s površine za pešce 
(pločnika) na površino za pešce. V tem primeru pešec prihaja s po-
vršine za pešce na parkirni prostor. Za potrebe glasbene šole smo 
neposredno ob objektu na Kolodvorski ulici uredili prostor, na ka-
terega starši pripeljejo otroke, ki od tam lahko varno pridejo v šolo 
in prav tako iz šole do avtomobila, brez da prečkajo cesto.
 Mestna občina Krško

Odgovor na pobudo občana  
v rubriki Skozi vaš objektiv
(Posavski obzornik št. 2, 20. 1. 2022)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Belmina Forić, Sevnica – 
dečka,

• Luisa Olivia Krstevski, 
Sevnica – dečka,

• Tina Mošet, Bistrica ob 
Sotli – deklico,

• Mersija Alić, Zaseok (BiH) 
– deklico,

• Natalija Abram, Gorenji 
Leskovec – deklico,

• Emina Mušić, Gračanica 
(BiH) – dečka,

• Dolores Jalovec, Veliki 
Podlog – deklico,

• Sonja Škoda, Gor. Prekopa 
– deklico,

• Ana Kranjc, Brežice – 
dečka,  

• Martina Galić, Ardro pri 
Raki – deklico,

rojstva

• Dragana Jurkovič, Kerinov 
Grm – dečka,

• Simona Zupan, Podsreda 
– dečka,

• Tania Hriberšek, Brežice 
– dečka,

• Sanja Fuksik, Dobova – 
dečka,  

• Sanja Valenčak, Poklek pri 
Podsredi – deklico,

• Mojca Žerak, Rogaška 
Slatina – dečka,

• Katja Vovčko, Arto – dečka,
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PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča, da bo prodaja

belih kilogramskih piščancev in jarkic
26. 2. 2022 pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka, 

ter 1. 3. 2022 na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsako sredo si lahko priskrbite enodnevne 
bele piščance. V drugi polovici aprila bodo 

na voljo bele težke kokoši.
Naročila sprejemamo od 9. do 17. ure

na 031 676 724 ali 07 49 73 190.

slik, nagrobnikov ter obnova. 
Tel.: 041 493 455, Marko Kra-
njec s.p., Rožno 15a, Brestanica
 
Odkupujemo kostanjeve dro-
gove (za elektrogospodarstvo), 
dolžine 9-11 m (tudi neobe-
ljene). Tel.: 041 865 596, SES 
d.o.o., Opekarska 22, Maribor.

Iščem pomoč pri čiščenju. 
Tel.: 031 431 746 

Okvirjanje slik, gobelinov, 
priznanj, čipk, ogledal in 
prodaja slik. Ortoks d.o.o., 
Cesta prvih borcev 10, Bre-
žice. Tel.: 041 353 503

STIKI
Vdovec iz BiH, 60 let, iščem 
žensko do 60 let, za skupno 
življenje, okolica Krškega, Bre-
žic, Sevnice. Tel.: 070 215 838

• Manja Lipar, Pleterje – 
deklico,

• Tanja Frece, Bizeljsko – 
dečka,

• Barbara Hudorovac, 
Kerinov Grm – dečka,

• Maja Lajkovič, Veliko 
Mraševo – deklico,

• Jerneja Trbovec, Krsinji 
Vrh – dečka,

• Natalija Pinterič, Kapele 
– dečka.

ČESTITAMO!
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razširjamo pogled – s posavskim obzornikom

Želim si, da 
bi imel moj 
otrok čut za 
empatijo in 
sposobnost 
pogledati z 
več perspek-
tiv hkrati. Da 
bi bil kako-
vostno ko-
munikativen, 
zadovoljen, 

kreativen in dovzeten za iska-
nje rešitev. Ti tudi? Beri mu – 
zgodbe in pesmi, poj mu in 
pripoveduj. 

Otrok se razvija skozi zgod-
be, svoje in zgodbe drugih. 
Ko posluša, se mu nabirajo 
darovi za njegovo zakladni-
co besed in se hkrati bogati 

v skladiščenju izkušenj sko-
zi slišano. Domišljijski svet 
skrbi za razvoj abstraktne-
ga mišljenja. To pa v tem 'lo-
gičnem' svetu še kako potre-
bujemo za osebni in družbeni 
napredek. Znanstveni dokazi 
potrjujejo, da je obdobje od 
rojstva do petega leta izje-
mno pomembno obdobje za 
razvoj tistega dela možganov, 
ki skrbi za komunikacijo, je-
zik in govor. In ravno knjige 
v zgodnjem otrokovem ob-
dobju so dragocen in obe-
nem enostaven pripomoček 
za spodbujanje napredka.

Dojenčki in malčki se skozi sli-
šano besedo učijo vokalizaci-
je, različnih zvokov, prihaja-
jo v stik z melodijo glasu, ki 

je različna v 
govoru, ob 
pripovedo-
vanju, bra-
nju ali petju. 
Ob pogledu 
na vaš ob-
raz se uči-
jo obrazne 
m i m i k e . 
Prepozna-
vajo tudi, ali 
smo celovi-
ti v izraža-

nju in ali so naš ton in vibraci-
ja, ki ga spremlja, ter grimase, 
ki jih vidijo, usklajeni. Vse to 
močno vpliva na razvoj govo-
ra in jezika. 

Knjige nam nudijo različne 
možnosti uporabe, ki je ugla-
šena z razvojem govora pri 
otroku. Ob slikanicah lahko 
najprej izberemo le eno be-
sedo za opis oziroma poime-
novanje za sliko, to pa sča-

soma nadgradimo z opisom 
posameznih delov in potem 
preberemo celotno napisa-
no besedilo. In tako se kre-
pijo sposobnost otrokove-
ga osrediščenja, spomin ter 
prepoznavanje povezanosti 
slik in besed in govora.

Predšolski otroci tako na za-
baven način spoznavajo črke, 
sosledje črk, pričenjajo pre-
poznavati besede, sestavo 
jezika ter širijo svoje asoci-
ativno polje. Bogatijo se v be-
sedišču, skozi učenje pesmi in 
rim urijo spomin, lahko tudi 
smisel za humor. Povezanost 
z materinščino se krepi, kar je 
za razumevanje in komunika-
cijo pomembno. 

Ko otroci poslušajo, se urijo v 
sposobnosti ustvarjanja do-
mišljijskih predstav, zvokov, 
občutkov. Vstopajo v svet ča-
robnosti, kjer je vse mogoče. 

In tako prvič vzpostavljajo 
stik s čudeži ter tako krepijo 
vero v življenje. Preko zgodb 
se vživljajo v raznolike like, 
se učijo pestrosti čustvova-
nja in spoznavajo, kako raz-
lično se lahko ljudje odziva-
mo, čustvujemo, razmišljamo 
ter se obnašamo v podobnih 
življenjskih situacijah. Ra-
zumevanje različnosti jim 
pomaga soustvarjati sočut-
ne odnose. Vživljanje jim po-
maga tudi pri identificiranju s 
knjižnimi junaki in mlade kre-
pi v raziskovanju lastne iden-
titete, včasih pa nam pomaga 
tudi pri soočanju z drugač-
nostjo, boleznijo, določenimi 
težavami ...  

Knjige so odlična iztočnica za 
pogovor o izzivih oziroma te-
žavah, s katerimi se soočajo/
soočamo (primeri: pri malč-
kih – navajanje na kahlico, 
spodbujanje samostojnosti; 

pri otrocih – spoprijemanje s 
strahom, žalovanjem, učenje 
primernega načina izražanja 
jeze, odnosi s sovrstniki; pri 
najstnikih – krepitev pozitiv-
ne samopodobe in samozave-
sti, spoznavanje sprememb v 
obdobju adolescence). Danes 
skorajda ni teme, o kateri ne 
bi bila napisana knjiga. Skozi 
izbor kakovostnih knjig lahko 
z otroki ozaveščamo in utrju-
jemo pomen vrednot, empati-
je in stika s samim seboj.  

Skupno branje knjig je čudo-
vito sredstvo za aktivno, za-
bavno, poučno in kakovo-
stno preživljanje skupnega 
časa z otroki. Trenutki priso-
tnosti nam omogočajo tka-
nje posebnih odnosnih vezi. 
Ko se vse okrog nas umiri in 
skupaj, s knjigo v roki, obse-
dimo v miru.  

Naj vsak otrok raste s knjigo.

Branje je za mišljenje kot 
telovadba za telo. (Richard Steele)

Zapisala: 
Anja Kurent, 
Ba.Pth., spec.
psihoterapije

V tokratni rubriki »Takšen je 
moj dan« predstavljamo obi-
čajen delovni dan 36-letne 
pismonošinje Mihaele Ro-
žman iz Brežic, ki ji je bil ta 
poklic položen že v zibelko in 
se v njem več kot odlično znaj-
de. Njeno delo je terensko, ve-
liko časa preživi v službenem 
vozilu, s katerim po okoli-
ci Krškega razvaža pošto in 
pri tem dnevno srečuje ve-
liko ljudi, ki jih pozdravlja s 
prijetnim, toplim nasmehom. 
Več o tem, kako je, ko ženska 
stopi v čevlje tega poklica in s 
tem podira tabuje ter premi-
ka meje, pa je pismonošinja 
Mihaela razkrila v pogovoru 
v nadaljevanju.

Pripravila: Andreja Kališnik

Uvodoma nam je pismonoši-
nja Mihaela Rožman zaupala, 
da je se je z delovanjem pošte 
in poklica pismonoše seznani-
la že zgodaj v otroštvu – njen 
oče je sedaj že upokojeni pis-
monoša, mati pa še vedno dela 
'za okencem'. Pred kratkim si je 
pot v poštarske vode utrla tudi 
Mihaelina sestra, s tem pa je k 
temu poklicu pritegnila tudi 
njo. »Dve leti in pol opravljam 
ta poklic, čeprav si pred časom 
nisem predstavljala, da bom 
kdaj postala pismonošinja,« je 
zadovoljno razložila Mihaela, 
ki je sicer po izobrazbi univer-
zitetna diplomirana inženirka 
tehnologije prometa.

»Službo nastopim ob 
pol šestih zjutraj. 

Vstajam ob pol petih. Ko pri-
dem na delovno mesto, se 
najprej deli pošta po terenih 
oziroma rajonih, nato pa si 
vsak razdeli svoj teren po hi-
šnih številkah. Pošta v glavnem 
obsega priporočeno pošto, pa-
kete in reklame. To delo mi 
običajno vzame nekje dve uri 
dela,« je razložila pismonošinja 
Mihaela in dodala, da načelo-
ma dela v jutranji izmeni, vča-
sih pa je njeno delo tudi dvoiz-
mensko, a to je prej izjema kot 
pravilo. Večino časa pa Mihae-
la preživi na terenu v službe-
nem vozilu.

TAKŠEN JE MOJ DAN
Mihaela Rožman 

PISMONOŠINJA

Zanimalo nas je, ali ima tudi 
kak jutranji ritual v službi, pa 
nam je sogovornica na to od-
govorila, da si običajno, preden 
gredo s sodelavci na teren, vza-
mejo deset minut za kavico in 
na hitro kakšno rečejo. Sicer pa 
jutranje delo poteka na sedežu 
Pošte v Job centru v Krškem, 
nato pa se s sodelavci odpravi-
jo na teren, ki zaobjema Krško, 
Leskovec pri Krškem, Rako, 
Podbočje, Zdole, Krško vas ter 
Cerklje ob Krki. Mihaela nam je 
nato tudi razložila, da njeno te-
rensko delo pokriva naslednja 
območja: Sremič, Bučerco ter 
Kremen, nato pa se odpravi še 
na drugo stran Save, kjer njen 
teren predstavljajo še naslednji 
kraji: Nova Gora, Vrhulje, Rav-
ni, Apnenik pri Velikem Trnu, 
Črešnjice nad Pijavškim in še 
dve tamkajšnji mali vasici. »Na 
terenu prodajamo tudi znam-
ke, vizitke, vrednotnice za mo-
bitele, prodajamo in dostavlja-
mo pa tudi vse, kar ponujajo 
letaki Pošte Slovenije,« je med 
drugim še razložila pismono-
šinja.

Na vprašanje, koliko 
odtehta prijaznost …

… pri njenem poklicu, je Mi-
haela takole pokomentirala: 
»Mislim, da drži tisto, da kar 
daš, dobiš nazaj. Pri tem bi še 
dodala, da je pri mojem pokli-
cu dobra volja nalezljiva. Opa-
žam pa tudi, da po vaseh sre-
čujem samo prijazne ljudi. In 
kot velja že od nekdaj, tudi pri 
mojem poklicu lepa beseda 
lepo mesto najde. Resda je tre-
ba zgodaj vstajati, a vsak dan 
mi prinese kaj lepega, novega. 
Všeč mi je, ko so ljudje vese-
li, če prideš. Rada vidim, da se 
ljudje ustavijo in želijo pokra-
mljati z menoj. Lahko celo po-
vem, da sem za praznike dobila 
sem ter tja pri kakšni hiši tudi 
kavico. Z vsemi temi malen-
kostmi, ki polepšajo dan, do-
bivam potrditev, da dobro op-
ravljam svoje delo.«

Pismonošinja Mihaela Rožman 
je v pogovoru z nami večkrat 
poudarila, da je terensko delo 
zanjo vrednota, saj je pred tem 

poklicem opravljala delo, kjer 
je osem ur sedela, zato si je za-
želela spremembe in izbrala 
poklic pismonošinje. »Gibanje 
mi veliko pomeni. Všeč mi je, 
da potem, ko odpravim jutranji 

protokol na sedežu pošte, tako 
rekoč postanem sama svoja še-
fica in odidem na teren, kjer 
seveda delam po pravilih in 
odgovorno,« je še razložila.

Njeno delo je 
neizbežno povezano … 

… z vožnjo avtomobila, pri če-
mer Mihaela premika meje in 
podira vse stereotipe: »Od-
kar sem pismonošinja, sem 
ogromno pridobila na vožnji. 

Navadila sem se na službeni 
avto in če je treba, zamenjam 
tudi avtomobilske gume.« So-
govornico smo tudi povpraša-
li o tem, če lahko pove okvir-
no številko, kolikokrat vstopi 

in izstopi v službeni avtomobil, 
na kar je z nasmehom odgovo-
rila: »Iz službenega avta izsto-
pim 230-krat na dan.«

Mihaela nam je zaupala, da je 
imela na začetku 14-dnevno 
uvajanje, kar pomeni, da jo je 
v tem obdobju sodelavec sez-
nanjal z delom in terenom ter 
s postopkom vročanja pošiljk. 
Sicer ji hišne številke in orien-
tacija na terenu ne predsta-
vljajo problema. »Delo sčaso-

ma postane rutinsko, tako da 
je strah odveč,« še pripomni 
sogovornica in smeje doda, da 
se spomni, kako so bili na va-
seh pozitivno presenečeni, ko 
je pošto kar naenkrat začela 

dostavljati pismonošinja.
»Moje mnenje je, da brez po-
šte in našega poklica ne gre, 
a vendar smo postali neka-
ko samoumeven - a kljub vse-
mu še vedno pomemben - del 
družbe. Mislim tudi, da druž-
ba brez našega poklica ne bi 
mogla kvalitetno obstajati, saj 
je naš poklic tako rekoč priso-
ten že od pamtiveka. Včasih 
je bil morda ta poklic bolj ce-
njen, kar se odraža tudi danes 
- predvsem starejša populacija 

še vedno s spoštovanjem gle-
da na naš poklic,« strne svoje 
razmišljanje pismonošinja. Si-
cer pa je še razložila, da dnev-
no dostavi več klasične pošte 
kot paketov ter da se v decem-
brskem času občutno poveča 
obseg dela, saj je takrat več pa-
ketov ter voščilnic.

Malo za šalo in malo za res smo 
našo sogovornico povprašali, 
kako priljubljena je kot pis-
monošinja pri hišnih psih, ko 
dostavlja pošto, kar je nekoli-
ko šaljivo in z nasmehom ta-
kole pokomentirala: »Moram 
priznati, da sem že imela pri-
ložnost bežati pred psom, tako 
da še vedno drži, da si nismo 
prav naklonjeni, čeprav sem z 
večino psov v dobrih odnosih.«

Vzdržljivost in fizična 
pripravljenost …

… pri njenem poklicu pride-
ta še kako prav. »S športom 
sem se ukvarjala že od male-
ga,« je razložila in dejala, da 
rada hodi po bližnjih hribih – 
predvsem se rada povzpne na 
Bohor ter na Šentvid nad Ča-
težem. Rada tudi kolesari, kot 
športnica pa se je preizkusi-
la tudi v veslanju in rokome-
tu. »Kondicija pride v vsakem 
primeru prav pri mojem pok-
licu,« še enkrat poudari. Sicer 
pa Mihaela v prostem času 
poleg športa uživa tudi v peki 
slaščic, včasih pa sede tudi za 
klavir, da se sprosti in pozabi 
na obveznosti. Zaupala nam je 
tudi, da se je učila plesti z vol-
no ter da neznansko uživa, ko 
prebere kako dobro knjigo. 

»V Krškem nas na terenu dela 
pet pismonošinj in menim, da 
ta poklic za ženske ni več tabu, 
tudi na splošno ta poklic po-
staja vse bolj zanimiv in pri-
ljubljen, tako da bi povabila 
vse tiste, ki kolebajo in si ne 
upajo preizkusiti se v tem za-
nimivem in dinamičnem pok-
licu, da naj se opogumijo. Meni 
je kot pismonošinji res super 
in dejansko mi ni žal, da sem 
izbrala ta poklic,« je svoje raz-
mišljanje strnila pismonošinja 
Mihaela Rožman.

Pismonošinja Mihaela Rožman uživa v vožnji po terenu s službenim vozilom.

Anja Kurent je 
tudi soavtorica 

priljubljene 
knjige za 
najstnike.


