
MESEC KULTURE – Vstopili smo v mesec februar, posvečen kulturi, saj bomo v prihodnjih dneh s 
številnimi dogodki tako na državni kot na lokalni ravni (kaj se bo dogajalo v naših krajih, lahko preberete 
v napovedniku Kam v Posavju? na str. 25) obeležili kulturni praznik oz. Prešernov dan. Svojevrstno mesto 
na področju kulture ima v naši državi tudi javno glasbeno šolstvo, ki vzgaja številne mlade glasbenike 
in ustvarjalce kulturnih prireditev. Med njimi je tudi Glasbena šola Krško, ki je prejšnji teden pripravila 
tradicionalno prireditev Glasbena šola malo drugače. Med nastopajočimi, ki so občinstvu ponudili 
bogastvo občutkov in ga napolnili z energijo, je bila tudi ne ravno vsakdanja zasedba štirih mladih 
harfistk in tamburaša, ki je zaigrala Ditkino Ne bodi kot drugi.  Foto: Peter Pavlovič
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Krški župan je s februarjem 
imenoval dve podžupanji

KRŠKO – Pod točko razno v zaključku nedavne seje Občinske-
ga sveta Mestne občine Krško je župan Janez Kerin seznanil 
prisotne, da s 1. februarjem prevzemata funkciji podžupanj 
Ivanka Černelič Jurečič in Brigita Piltaver Imperl. Prva je 
članica svetniške skupine Modra smer, druga pa v občinskem 
svetu najštevilčneje zastopane svetniške skupine Gibanje Svo-
boda. Geografsko gledano je z imenovanjem Podbočjanke in 
Brestaničanke povezal najjužnejše območje mestne občine s  
severnejšim predelom, ne nazadnje pa dal večjo težo ženski 
kvoti v organih vodenja, čeprav bosta obe opravljali funkcijo 
nepoklicno. Obenem je župan Kerin svetnice in svetnike sez-
nanil, da bo od februarja dalje začel županovanje opravljati 
poklicno (več vsebinskih poudarkov s seje na str. 2).
 B. M.  

AKTUALNO

Signal bo boljši, 
kaj pa vpliv na zdravje?

Medtem ko predstavniki Telekoma zatrjujejo, da bo 
s prestavitvijo bazne postaje v Bistrici ob Sotli seva-
nje še manjše, v Civilni iniciativi Šempetranov dvo-
mijo v njihovo strokovnost in skrb za zdravje ljudi ter 
bodo pripravili tudi pobudo za spremembo zastare-
le zakonodaje glede elektromagnetnega sevanja.
 Stran 6

Skupaj so močnejši
Vseh šest županov posavskih občin ob predstavitvi 
letošnjih načrtov hvali odlično medsebojno sodelo-
vanje, kar po njihovo ni samoumevno. Poudarjajo, 
da vsi nimajo takšnih zgodb, kot jih ima Posavje, ki 
je zgodba o uspehu tudi zato, ker znajo vedno sto-
piti skupaj.

 Stran 3

Naslednja številka Posavskega obzornika  
bo izšla v četrtek, 16. februarja.
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LJUBLJANA, POSAVJE – Člani Sveta stranke Gibanje Svoboda so 
18. januarja za novo predsednico Sveta stranke – potem ko je s te 
funkcije odstopila Mirta Koželj – soglasno izvolili mag. Natašo 
Avšič Bogovič, sicer tudi namestnico vodje poslanske skupine 

Svoboda in predsednico parlamentarnega odbora za infrastruk-
turo, okolje in prostor. »Vesela sem, da sem prejela soglasno pod-
poro za predsednico Sveta stranke Gibanje Svoboda. Zaupano 
funkcijo bom opravljala ponosno in odgovorno. Moje delovanje 
bo usmerjeno v še boljšo povezanost različnih struktur znotraj 
stranke. Delo na terenu bomo še okrepili in s tem povečali krog 
ljudi, ki nam zaupajo,« je ob izvolitvi poudarila brežiška poslan-
ka, izvoljena na lanskih aprilskih državnozborskih volitvah. 
Druga posavska poslanka Gibanja Svoboda, Sremičanka Tamara 
Vonta, pa je bila 24. januarja na zasedanju Parlamentarne skup-
ščine Sveta Evrope v Strasbourgu izvoljena za podpredsednico 
te skupščine, ki ima 600 članic in članov in trenutno 18 od 19 
podpredsednikov. Kot je dejala, je še posebej ponosna, da je za 
podpredsednico imenovana prav letos, ko obeležujemo 30 let 
pridružitve Slovenije tej pomembni organizaciji: »Svet Evrope 
je najstarejša vseevropska mednarodna organizacija, temelječa 
na treh bistvenih postulatih – spoštovanju človekovih pravic in 
svoboščin, demokraciji in vladavini prava. Izvolitev na podpred-
sedniško mesto parlamentarne skupščine, posvetovalnega telesa 
Sveta Evrope, ki je sestavljeno iz predstavnikov nacionalnih par-
lamentov 46 držav članic, je zame velika čast in odgovornost.«
 P. P.

Nataši Avšič Bogovič strankarska,
Tamari Vonta evropska funkcija

Mag. Nataša Avšič Bogovič Tamara Vonta

RADEČE – 19. januarja so na 2. redni seji občinski svetniki 
in svetnice med osmimi točkami dnevnega reda obravnavali 
realizacijo sklepov decembrske konstitutivne (ustanovne) 
seje, potrdili mandat nadomestni članici radeškega občin
skega sveta ter imenovanja v odbore in svete javnih zavodov. 

V uvodnem delu so prisotni po-
trdili imenovanje Manje Plut za 
občinsko svetnico, ki bo v svetni-
ških klopeh zamenjala župana 
Tomaža Režuna. Nadzorni od-
bor Občine Radeče, v katere-
ga so bili imenovani Tanja Bol
te, Mateja Adamič, Štefanija 
Mlakar in Valentin Medved, 
bo vodila Jožefa Novak; Občin-
sko volilno komisijo (OVK) Igor 
Karlovšek; Odbor za gospodar-
stvo, kmetijstvo, okolje, komu-
nalno dejavnost, turizem, ob-
činsko premoženje in finance 
Marija Imperl; Odbor za druž-
bene dejavnosti, socialno politi-
ko in delo z društvi Manja Plut; Komisijo za statutarna in prav-
na vprašanja pa Drago Klanšek. Svetnice in svetniki so potrdili 
tudi imenovanja članic in članov v svete javnih zavodov, javnega 
podjetja Komunala Radeče d.o.o., Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti, OI Laško, ki pokriva tudi območje radeške občine, in v 
skupščino Centra za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. Prisotni so 
potrdili tudi predlog prejemnice letošnjega priznanja Ivana Peš-
ca, ki ga bo na slovesnosti v Domu kulture na predvečer kulturne-
ga praznika prejela vsestranska kulturna ustvarjalka Katja Čeč.
V zaključnem delu radeške občinske seje so svetnice in svetniki 
podali nekaj pobud in vprašanj. Eno izmed vprašanj se je nana-
šalo na poslovanje Komunale Radeče d.o.o. in direktorica Brigi
ta Stopar je povedala, da je poslovanje pozitivno. Župan je pove-
dal, da je odlok Občine Trbovlje, s katerim je ta po enostranskem 
izstopu iz zasavskega Ceroza koncesijo za ravnanje s komunalni-
mi odpadki v letu 2021 podelila celjskemu podjetju Simbio, po 
odločitvi upravnega sodišča nezakonit. Sodba je pravnomočna, 
kajti z izstopom bi se morali strinjati vsi družbeniki (poleg Ob-
čine Radeče še vse štiri zasavske). Poslovanje Ceroza je pozitiv-
no. S 1. januarjem je dejavnost Pomoč družini na domu prevzel 
ZD Radeče, zaposlene so tri osebe. Na naslednji seji, ki bo pote-
kala 9. februarja, bodo svetnice in svetniki razpravljali o občin-
skem proračunu.  S. Radi

Potrdili so občinske odbore

Manja Plut je v občinskem 
svetu nadomestila župana 
Tomaža Režuna. 

V prvi obravnavani točki dnev-
nega reda je 29 prisotnih od 
sicer 30-članskega sestava za 
občinskega svetnika potrdi-
lo Jožeta Kodelo, ki je na listi 
Dušana Šiška – Energično za 
Krško prejel v 3. volilni eno-
ti drugo najvišje število prefe-
renčnih glasov in v svetniških 
klopeh nadomestil nosilca lis-
te Dušana Šiška. Slednji je 
moral izvolitev za občinske-
ga svetnika prepustiti Kodeli 
zaradi nezdružljivosti funkci-
je z redno zaposlitvijo na Me-
stni občini Krško. Svetniki so 
na predlog že predhodno ime-
novane Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenova-
nja – njen predsednik je Borut 
Arh (Gibanje Svoboda) – potr-
dili sestavo še enajstih delov-
nih teles, ki delujejo pri občin-
skem svetu, ter Nadzornega 
odbora Mestne občine Krško, 
in soglašali z vnovičnim ime-
novanjem Kristine Ogorevc 
Račič za direktorico Centra za 
podjetništvo in turizem Krško.

Direktorica Ljudske univerze 
Krško Nataša Kršak je prisot-
nim pred sprejemom Letnega 
programa izobraževanja odra-
slih za letošnje leto na kratko 
povzela pomen in učne progra-
me univerze, ki deluje v lokal-
nem prostoru že od leta 1959. 
Za njihovo izvedbo, kritje ma-
terialnih stroškov ter financi-
ranje VGC Posavje bo občina iz 
letošnjega proračuna nameni-
la dobrih 92.700 evrov. Sogla-

Župan uvedel javno glasovanje
KRŠKO – 26. januarja je krški občinski svet opravil formalno drugo, dejansko pa prvo redno zasedanje z 
obsežnejšim, 15 točk obsegajočim dnevnim redom, ki ga je ’predelal’ v dobrih dveh urah in pol. Več razpra
ve je bila deležna energetska sanacija Doma XIV. divizije Senovo.  

šali so tudi z novimi zaposlit-
vami za nudenje strokovne 
pomoči posameznim otrokom 
v vrtcih Koprivnica, Krško in 
Podbočje, pri čemer je Seba
stjan Komočar (Modra smer) 
predlagal, da naj v bodoče to-
vrstne točke, ki se sprejemajo 
na podlagi mnenja multidisci-
plinarnega tima in so v dobro 
otrok pogojene s hitrim ukre-
panjem, občinski svet potr-
juje na korespondenčnih se-
jah. Med drugim so svetniki 
sprejeli tudi sklep o višini na-
domestila za kritje stroškov 
delovanja in vzdrževanja na-
makalnega sistema Kalce - 
Naklo v višini 86,67 evra/ha 
kmetijske površine, ki ga pla-
čujejo uporabniki. Vodja Od-
delka za gospodarske dejavno-
sti Andrej Sluga je povedal, da 
je pogodbeno razmerje za na-
makanje za letošnje leto skle-
nilo 13 kmetovalcev.

Križi in težave pri obnovi 
senovskega doma

Največ polemike je bil deležen 
sklep o potrditvi novelacije 
Investicijskega programa (IP) 
energetske sanacije Doma XIX. 
divizije Senovo. Že pri spreje-
manju dnevnega reda je sve-
tnik Mitja Omerzu (Energično 
za Krško) predlagal, da se na-
vedena točka umakne z dnev-
nega reda, vendar umik točke 
ni bil izglasovan. Kot je v na-
daljevanju pri sami obravna-
vi točke obrazložil, je IP v letu 

2021 izdelalo mariborsko 
podjetje Proplus inženiring, to 
je isto podjetje, ki je bilo izbra-
no tudi za izdelovalca projek-
tne dokumentacije. Omerzu je 
povedal, da po njegovih infor-
macijah vodja projekta, ki je 
obenem tudi zastopnik druž-
be Proplus, do sedaj še nikoli 
ni bil prisoten na objektu, če-
tudi se že vse od začetka del 
v minulem letu tako družba 
Kostak Krško kot glavni izva-
jalec del kot izvajalec nadzora, 
podjetje In–tact iz Zagorja, za-
radi pomanjkljivo pripravlje-
ne projektne dokumentacije 
soočata s težko rešljivimi situ-
acijami, povezanimi s požar-
no varnostjo, obstoječo kon-
strukcijo ter posegi v vitalne 
dele objekta. Da lahko dela na 
objektu potekajo, je Kostak že 
pripravil spisek potrebnih do-
datnih del za izvedbo in do-
datke k pogodbi, na podlagi 
katerih je Proplus izdelal no-
velacijo IP, ki bo podražila na-
ložbo z dobrih 1,6 milijona na 
več kot 2,4 milijona evrov. 

Novelacijo so svetniki sicer po-
trdili, vodja Oddelka za druž-
bene dejavnosti Peter Pla
ninc je namreč dejal, da so s 
situacijo seznanjeni, da je za-
njo še nekaj sredstev na vo-
ljo, vendar pa je  že jasno, da 
bo treba izvesti tudi posege v 
notranjosti objekta, med dru-
gim v strop objekta in zagoto-
viti še dodatna sredstva. Člani 
svetniške skupine Energično 

za Krško so sprejemu novela-
cije nasprotovali, saj je bila ta, 
kot je poudaril Omerzu, izdela-
na v nasprotju z Uredbo o enot-
ni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske doku-
mentacije na področju javnih 
financ, zaradi česar bi bilo tre-
ba izvesti revizijo celotnega po-
stopka, razmisliti pa tudi o tem, 
da se družbo Proplus naznani 
organom pregona. »S potrdi-
tvijo novelacije,« je dejal za naš 
časopis Omerzu, »težave niso 
rešene, saj so projektne rešit-
ve v okviru energetske sanaci-
je neznanka, za zamenjavo ni 
predviden uničen pod v špor-
tni dvorani, kultura dvorana pa 
bo po prenovi imela še vedno 
40 let stare sedeže, dotrajane 
talne in stenske obloge. Glede 
na vsa navedena dejstva dvo-
mimo, da bo ob letošnjem viso-
kem jubileju, saj OŠ XIV. divizi-
je obeležuje 100 let, lahko kdor 
koli rekel, da je s projektom za-
dovoljen in nanj ponosen.«

Župan Janez Kerin je ob kon-
cu sejo označil kot konstruk-
tivno, med novostmi pa uvedel 
javno elektronsko glasovanje, 
ki smo ga pogrešali v prejšnjih 
mandatih od uvedbe računal-
niškega glasovanja dalje. To 
pomeni, da je poslej pri glaso-
vanju svetnikov na računalni-
škem zaslonu javno viden poi-
menski seznam, kdo je podprl 
ali nasprotoval sprejetju posa-
meznega sklepa. 
 Bojana Mavsar

Na dopisni seji, ki je poteka-
la 9., 10. in 11. januarja, so 
svetnice in svetniki potrdi-
li mandat Božidarju Beciju 
kot novemu članu občinske-
ga sveta, saj je županu Srečku 
Ocvirku zaradi nezdružljivos-
ti funkcij predčasno prenehal 
mandat svetnika. Na redni seji 
so prisotni potrdili imenova-
nje Alojza Gučka, Mojce Kuz
mički, Andreja Štriclja, Mar
tine Dremšak in Sare Damiš 
v Nadzorni odbor Občine Sev-
nica. Občinsko volilno komi-
sijo v mandatu 2022–2026 
sestavljajo Anton Grilc (na-
mestnica Alenka Mirt), Gre
gor Udovč (namestnica Ber
narda Močan), Aleš Mrgole 
(namestnica Mojca Kuzmič-
ki) in Sanja Slemenšek (na-
mestnica Iris Krejan). Imeno-
vani so bili tudi člani in članice 
komisij in odborov občinskega 
sveta ter svetov nekaterih jav-
nih zavodov. 

Občinski svet je pričel tudi z 
obravnavo predloga prora-
čuna Občine Sevnica za leto 
2023, ki je oblikovan na pod-

Proračun skozi prvo obravnavo
SEVNICA – Na dopisni seji so potrdili mandat nadomestnemu članu sevniškega občinskega sveta, na 2. re
dni seji, ki je potekala 25. januarja v kulturni dvorani, pa potrdili imenovanja v odbore in komisije novega 
mandatnega obdobja, obravnavali predlog proračuna za leto 2023 ter podali tudi nekaj pobud in vprašanj.  

lagi oktobra 2022 dogovorje-
ne povprečnine v znesku 700 
evrov na prebivalca in prina-
ša 14,5 milijona evrov, med-
tem ko je načrtovana višina 
celotnega proračuna dobrih 
25 milijonov evrov. Načrtova-
nih odhodkov je za dobrih 29 
milijonov evrov predvsem za-
radi investicij v gradnjo šol-
skih objektov, za delovanje 
krajevnih skupnosti bo name-
njen slab milijon evrov.  Obči-
na Sevnica se bo tudi zadolži-
la, in sicer v višini 2,7 milijona 
evrov. Po predstavitvi razpo-
reditve sredstev v predlogu 
proračuna za letošnje leto je 
sledila razprava, v katero so se 
s predlogi vključili skoraj vsi 
svetnice in svetniki. Večkrat 
omenjena je bila ureditev 
kolesarske povezave tako v 
Mirnski dolini kot na relaci-
ji Radna–Log, obnova držav-
nih in lokalnih cestnih odse-
kov, gradnja kulturne dvorane 
in garažne hiše. Po razpravi je 
bil predlog proračuna sprejet, 
podane pobude ter predloge 
bo obravnavala tako občinska 
uprava kot komisije in odbo-

ri. Na naslednji seji, napovedni 
za prve dni marca, bi bil prora-
čun lahko sprejet.

Vprašanja in pobude

Sevniška občinska seja se je 
zaključila z vprašanji in po-
budami. Tanja Novšak (SDS) 
je podala pobudo za ureditev 
nadstreška na avtobusnem 
postajališču na Glavnem trgu 
v starem delu Sevnice. Brigita 
Karlovšek (SDS) je izpostavi-
la potrebo po preplastitvi regi-
onalne ceste Boštanj–Radeče. 
Marko Kotar (SDS) je želel 
dodatna pojasnila o spletnih 
dopisovanjih glede ureditve 
dovozne ceste na Hrastih; za-
nimalo ga je, ali lahko občin-
ski svetnik nameni sejnino ka-
teri izmed javnih ustanov ali 
študentu. Marjan Ločičnik 
(SDS) je zanimalo, kdaj bo re-
šeno vprašanje pokopališča v 
vasi Rožno, ki je med domači-
ni znano kot pokopališče pri 
sv. Kancijanu. Z njim upravlja 
Komunala Sevnica, sodi pa 
pod Mestno občino Krško oz. 
v žup nijo Brestanica. Rado 

Kos trevc (Gibanje Svoboda) je 
opozoril na težavo pri uredit-
vi novega teniškega igrišča v 
Športnem parku Krmelj, ki ga 
zaliva voda; predlagal je novo 
ureditev avtobusnega posta-
jališča v Gabrijelah ter enotno 
strategijo na območju celotne 
sevniške občine glede obnove 
lokalnih cest. Rok Petančič 
(Gibanje Svoboda) je predla-
gal ureditev stopnic na travna-
ti klančini, ki vodi do GŠ Sev-
nica, postavitev košev za smeti 
pri klopeh v bližini šole ter za-
saditev cvetličnih korit; zani-
mali so ga načrti ureditve ob-
močja porušene hiše ob vstopu 
v Florjansko ulico; predlagal je 
ureditev z zanimivimi in raz-
nolikimi vsebinami na trav-
natem območju ob sprehajal-
ni poti ob Savi od trgovskega 
centra do mostu za pešce, ki 
vodi na Radno. Boštjana Re
povža (SLS) je zanimal potek 
odmer za ureditev javnih poti 
in cest. Ana Jelančić je spraše-
vala, kdaj bo postavljena pro-
tihrupna ograja ob železnici v 
naselju Ribniki. 
 Smilja Radi   
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Krško: 20 milijonov evrov za 
investicije

Mestna občina Krško (MOK) 
bo letos namenila 20 milijo-
nov evrov za izvedbo naložb, 
je dejal novoizvoljeni župan 
Janez Kerin. Največ sredstev 
bo namenjenih investici-
jam na področju izobraževa-
nja, zdravstva, prometne in-
frastrukture in komunalnega 
opremljanja. Med večjimi inve-
sticijami je Kerin izpostavil ob-
novo samostanskega dela Val-
vasorjeve knjižnice v vrednosti 
2,5 milijona evrov, do konca ju-
nija zaključeno energetsko sa-
nacijo Doma XIV. divizije na 
Senovem v vrednosti 2,3 mili-
jona evrov, izdelavo projektne 
dokumentacije za izgradnjo 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Kr-
škem, izvedbo javnega nateča-
ja za razširitev Zdravstvene-
ga doma Krško z dograditvijo 
okoli 4.500 m2 površin ter izde-
lavo projektne dokumentacije 
in pridobitev gradbenega do-
voljenja za izgradnjo bazena v 
Krškem med leti 2024 in 2026. 
Do konca leta 2023 je predvi-
den zaključek 3. faze obnove 
glavne krške ulice CKŽ, trenu-
tno je v teku 2. faza; v več fa-
zah je v obnovi tudi cesta skozi 
Stolovnik proti brestaniškemu 
ribniku, do konca aprila bo 
predvidoma zaključena tudi 
obnova Lovske ceste v Bresta-
nici. V pripravi je dokumenta-
cija za ureditev raškega trga, 
spomladi pa bo stekla obnova 
ceste, ureditev križišča in ploč-
nika skozi Veliki Trn. Do konca 
letošnjega aprila bo predvido-
ma dokončana kolesarska po-
vezava med Krškim in Kosta-
njevico. Na področju urejanja 
komunalne infrastrukture je 
Kerin izpostavil nadaljevanje 
izgradnje kanalizacije na Raki 
in na Senovem ter še letos iz-
gradnjo okvirno 200 priključ-
kov na širokopasovno pove-
zavo na območju Vidma, CKŽ, 
Libne in Rake, z gospodarske-
ga področja pa je navedel na-
črtovani obnovi dveh objektov 
v starem mestnem jedru Kr-
škega, in sicer nekdanjih Med-
vedove in Komočarjeve hiše. 
Pred novim letom so stekla 
pripravljalna dela za izgradnjo 
večstanovanjskega objekta v 
Žlapovcu, sama gradnja bo po-
tekala med letom, v letošnjem 
letu bo predvidoma zaključena 
tudi priprava potrebne doku-
mentacije za izgradnjo srebrne 
vasi za starejšo populacijo na 
Senovem. Med manjšimi inve-
sticijskimi vlaganji pa je krški 
župan med drugim izpostavil 
tudi naložbe po izboru obča-
nov iz različnih predelov obči-
ne iz naslova participativnega 
proračuna. V letošnjem letu bo 
tako izvedenih 23 v letu 2022 
izglasovanih projektov.

Brežice: nadaljevanje 
investicij in aktivni občani

Brežiški župan Ivan Molan je 
na začetku poudaril, da želi-

jo še naprej razvijati mesto in 
občino kot turistično, trgovsko 
in malogospodarsko središče. 
Na roko jim gresta ukinitev 
schengenske meje in uved-
ba evra na Hrvaškem, kar po-
meni, da so brežiške trgovi-

ne v teh dneh polne hrvaških 
kupcev, prav tako je po njego-
vih besedah to dodatna pri-
ložnost za razvoj turizma, ki 
mu v občini dajejo velik pou-
darek. Povedal je, da so naj-
večji projekti v občini tisti, ki 
so financirani tudi z evropski-
mi sredstvi. V tem letu se bo 
zaključila gradnja kolesarske 
poti proti Krški vasi z obno-
vo državne ceste, zaključile se 
bodo tudi hidravlične izbolj-
šave vodovodnega sistema, ki 
potekajo v sodelovanju s sose-
dnjo bistriško občino, predvi-
dena je tudi gradnja optičnega 
omrežja v tistih delih občine, 
kjer doslej še nimajo široko-
pasovne povezave. Naštel je 
še skoraj 7-milijonski projekt 
gradnje prizidka zdravstvene-
ga doma in lekarne, ki bo ve-
činoma realiziran v letošnjem 
letu in na začetku naslednje-
ga, zaključek ureditve Černel-
čeve ceste v Brežicah ter do-
končanje obnove lokalne ceste 
Cerklje ob Krki–Črešnjice z iz-
gradnjo pločnika v Cerkljah, 
kar sofinancira MORS. Občina 
v 2023 načrtuje gradnjo nove-
ga mostu na Borštu (pred dne-
vi je bilo objavljeno tudi jav-
no naročilo za izbor izvajalca 
del), kanalizacije v Krški vasi 
in vodovoda Križe. Dodal je, da 
bodo v vsaki od 20 KS izved-
li določeno investicijo, kot so 
npr. modernizacije in obnove 
krajših odsekov lokalnih cest 
in javnih poti. Ponovno želi-
jo izpeljati množične prire-
ditve na prostem (BMM, Me-
stna promenada in praznični 
decembrski dogodki). Predvi-
doma do maja naj bi se poleg 
vodovodnega stolpa zgradil še 
paviljon, kjer bodo info točka, 
prostor za obiskovalce, trgo-
vinica spominkov in kavarna, 
je navedel Molan. Po njego-
vih besedah bodo nadaljevali 
z vsemi aktivnostmi, katerih 
cilj bo v industrijske cone še 
naprej pridobivati podjetja, ki 
bodo ustvarjala nova delovna 
mesta in s tem tudi bolj kva-
litetno življenje v občini Bre-
žice, prav tako načrtujejo po-
večevanje števila stanovanj v 

občinski lasti, ki jih bodo na-
menili za reševanje stanovanj-
skega problema mladih. Skle-
nil je, da bodo imeli še naprej 
pomembno vlogo občanke in 
občani, ki občinski upravi v 
sodelovanju z občinskim sve-

tom in javnimi zavodi aktivno 
pomagajo v okviru društev ali 
kot posamezniki s svojimi pre-
dlogi, znanjem in delom.

Sevnica: gradnja šolskih 
objektov in posodobitve 
cestnega omrežja

Sevniški župan Srečko Ocvirk 
je kot osrednja projekta v le-
tošnjem letu izpostavil grad-
njo prizidka pri OŠ Blanca, ki 
se je pričela v lanskem letu 
in bo letos zaključena. Grad-
nja nove šole za otroke s po-
sebnimi potrebami v Sevnici, 
ki se je pričela lani, bo predvi-
doma zaključena v letu 2024. 
Za gradnjo nove Osnovne šole 
Krmelj se pripravlja projekt-
na dokumentacija za prido-
bitev gradbenega dovoljenja. 
Gradbena dela ureditve špor-
tnih površin pri Osnovni šoli 
Sava Kladnika Sevnica, ki so se 
začela lani, bodo zaključena še 
letos. V načrtu so tudi ureditve 
športnih površin pri Osnovni 
šoli Milana Majcna Šentjanž, a 
realizacija projekta je soodvis-
na od pričetka rekonstrukcije 
državne ceste Šentjanž–Gli-
no, ki je del načrtov posodo-
bitve cestnega omrežja v sev-
niški občini. V naselju Šmarje 
so se že pričela dela za uredi-
tev krožišča z navezavo na no-
vozgrajen nadvoz čez trebanj-
sko železniško progo. Prenova 
mostu, ki povezuje Sevnico in 
Boštanj, se bo v dogovoru z in-
vestitorjem, DRSI, pričela po 
izgradnji novega šmarskega 
rondoja sredi poletja. Za no-
vogradnjo mostu, ki bi pove-
zal stari del Sevnice z naseljem 
Log na desnem bregu Save, 
poteka pridobivanje zemljišč. 
»Občina Sevnica načrtuje iz-
gradnjo novega mostu čez po-
tok Hinja v Krmelju, kajti star 
je dotrajan in z omejeno težo 
prometa. Njegova izgradnja je 
povezana tudi s poplavno var-
nostjo območja bodoče nove 
šole in poslovne cone,« je tekla 
predstavitev načrtov, med ka-
tere sodi še ureditev parkirišč 
v Krmelju in Pod Vrtačo v sta-
rem sevniškem trškem jedru. 

Pomemben del kakovostnega 
bivanja je vodooskrba in v le-
tošnjem letu se zaključuje pro-
jekt hidravličnih izboljšav vo-
dovodnih sistemov skoraj po 
celotnem območju občine, na-
daljevalo pa se bo iskanje no-
vih vodnih virov in izgradnja 
novih vodnih vrtin. Za uredi-
tve protipoplavne varnosti je 
v postopku projektiranja II. 
faza protipoplavnih ureditev 
na potoku Sevnična gorvod-
no. Pomembni projekti se od-
vijajo tudi na področju pro-
storskega urejanja – trenutno 
se odvija zbiranje pobud za 
deseto spremembo občinske-
ga podrobnega prostorskega 
načrta zaradi potreb investi-
torjev, a vzporedno poteka še 
okoli dvajset manjših prostor-
skih aktov za gradnjo tako sta-
novanjskih kot gospodarskih 
objektov v občini Sevnica.

Radeče: sanacija plazu 
Žebnik, odkup Jadrana

Predstavljeni načrti župana 
Občine Radeče Tomaža Režu
na so predvsem investicijsko 
naravnani. Izpostavil je sana-
cijo plazu Žebnik. Ta že deset-

letja ogroža stanovanjske in 
gospodarske objekte ter pro-
metno in ostalo infrastrukturo 
na pet hektarjev velikem ob-
močju v dolini potoka Sopota. 
Sanacija plazu Žebnik, ki se je 
pričela že v lanski jeseni, velja 
za enega največjih projektov v 
občini in bo ob sofinanciranju 
ministrstva izvedena v treh fa-
zah do konca leta 2024. V le-
tošnjem letu bo potekala ener-
getska sanacija zdravstvenega 
doma, ki bo sofinancirana s 
sredstvi Kohezijskega skla-
da EU, medtem ko bo s sred-
stvi Fundacije za šport RS so-
financirana obnova atletskega 
stadiona, kjer so se dela priče-
la že v jesenskih mesecih lan-
skega leta. Med načrti je nada-
ljevanje urejanja komunalne 
infrastrukture za na novo na-
stajajoče naselje na Dobravi ter 
ureditev nekdanje Simončičeve 
hiše v središču Radeč za delo-
vanje mladih in podjetniškega 
inkubatorja. Občina Radeče je 
v dogovorih z DRSI za sanaci-
jo državne ceste skozi naselje 
Vrhovo in ureditev prehoda za 
pešce v bližini rekreacijskega 
parka ob Savi. V radeški obči-
ni bodo nadaljevali s spodbuja-
njem obnovljivih virov energije 

in postavili sončno elektrarno 
še na katerem izmed javnih 
objektov. Eden izmed načrtov 
je povezan z nadaljevanjem 
urejanja občinskega središča 
in v ta namen je občina odku-
pila nekdanji hotel Jadran in 
sosednjo hišo. Režun je pohva-
lil sodelovanje posavskih župa-
nov, kar ni samoumevno: »Za-
vest, da smo skupaj močnejši, 
je nekaj, na kar smo v Posavju 
lahko in moramo biti ponosni, 
kajti vsi nimajo takšnih zgodb.«

Kostanjevica: mostovi, 
kolesarska povezava in cesta 
proti Podbočju

Novi kostanjeviški župan Ro
bert Zagorc je poudaril, da je 
za njihovo občino uspešno, a 
seveda tudi žalostno leto, saj 
so izgubili nekdanjega župana 
Ladka Petretiča, ki je za sabo 
pustil neizbrisno zapuščino. 
Med načrti za letošnje leto je – 
po lanski gradnji novega južne-
ga mostu – izpostavil izgradnjo 
novega tercialskega in severne-
ga mostu, seveda ob pogoju, če 
jim bo s sredstvi priskočila na 
pomoč država. Velika projekta 
za kostanjeviško občino sta še 

zaključek gradnje kolesarske 
povezave Krško–Kostanjevica 
na Krki (v sodelovanju z MO 
Krško), kjer sta že zaključena 
dva odseka od štirih, ter obno-
va občinske ceste med Kosta-
njevico na Krki in Podbočjem, 
kjer prav tako brez državne po-
moči ne bo šlo. »Vse je praktič-
no pripravljeno, podpisan je 
tudi dogovor z DRSI,« je dejal 
Zagorc. Poleg tega načrtujejo 
začetek gradnje pločnika proti 
bencinskemu servisu in II. fazo 
ureditve javne razsvetljave na 
Oštrcu (če bodo obmejnim ob-
činam na voljo državna namen-
ska sredstva), nadgradnjo pol-
nilnice za električna vozila za 
plačljivost storitve, nadaljeva-
nje komunalnega opremljanja 
Gorjupove ceste ter projektira-
nje, izdelavo konservatorske-
ga načrta in pridobitev grad-
benega dovoljenja za obnovo 
nekdanjega dvorca mestne-
ga gospostva. »Ker predlagani 
protipoplavni ukrepi ne bodo 
izvedeni, je občina predstavlje-
na pred velik izziv, saj objekt v 
celoti stoji na poplavnem ob-
močju, kjer je umeščanje javne 
vsebine zelo oteženo,« je ob 
tem opozoril župan. Nadaljuje 
se tudi postopek spremembe 

občinskega prostorskega načr-
ta, ki ga bodo po pričakovanjih 
letos tudi zaključili. »Še ved-
no smo med manj zadolženimi 
občinami na prebivalca v Slo-
veniji,« pravi kostanjeviški žu-
pan, ki pričakuje, da bo občin-
ski svet v mandatu 2022–2026 
deloval prav tako konstruktiv-
no, korektno in povezujoče kot 
v minulem mandatu.

Bistrica: hidravlične 
izboljšave, vrtec in 
telovadnica, nakup gradu

Župan Občine Bistrica ob So-
tli Franjo Debelak je uvodo-
ma omenil skupen projekt z 
Občino Brežice – hidravlične 
izboljšave vodovodnega siste-
ma, v okviru katerega v bistri-
ški občini poteka obnova de-
vetih odsekov v skupni dolžini 
skoraj 22 km. Približno polovi-
ca je že narejenih, ostalo bodo 
dokončali v letošnjem letu, ko 
bo zgrajen tudi nov vodohran 
Trebče. Navedel je, da je imela 
Občina Bistrica ob Sotli v zad-
njih letih običajno proračun 
dobra dva milijona evrov, le-
tošnji pa znaša več kot sedem 
milijonov evrov. Dodal je, da 
je za njimi priklapljanje upo-
rabnikov na javno kanaliza-
cijsko omrežje in čistilno na-
pravo Kunšperk, čaka pa jih še 
ureditev kanalizacijskega sis-
tema. »Kupili bomo grad,« je 
izjavil Debelak in pojasnil, da 
so lani s Slovenskimi držav-
nimi gozdovi pričeli s postop-
ki in pogajanji za možnost 
odkupa dela zemljišča in ru-
ševin gradu Kunšperk, za kar 
so tudi prejeli soglasje k par-
celaciji. Po njegovih besedah 
ga bodo skušali spremeniti v 
turistično točko. V letih 2023 
in 2024 bodo izvajali prenovo 
Bratuševe domačije z izgra-
dnjo treh varovanih stanovanj 
in enega običajnega, ki bo pri-
merno za mlajšo družino. Eden 
največjih projektov v občini le-
tos bo izgradnja vrtca in telo-
vadnice v sklopu OŠ Bistrica 
ob Sotli, ocenjen je na prib-
ližno 5 milijonov evrov in bo 
trajal med leti 2023 in 2025. 
Omenil je še, da so v izdelavi 
tudi sanacijski elaborati za tri 
večje plazove, teh je na obmo-
čju občine sicer še več, vendar 
se zadeve urejajo po prioritet-
nem vrstnem redu. Vsako leto 
imajo v proračunu zagotovlje-
na tudi sredstva za pomoč go-
spodarstvu in kmetijstvu.

Naj zaključimo z mislijo bistri-
škega župana, ki izpostavlja 
odlično sodelovanje med ob-
činami: »Posavje je zgodba o 
uspehu tudi zato, ker znamo 
stopiti skupaj, se povežemo 
ne glede na to, kdo je večji ali 
manjši, in vsi smo pravzaprav 
tudi del slovenskega podeželja, 
zato razumemo probleme ljudi 
na tem območju in so naši pro-
jekti tudi temu namenjeni.«

R. Retelj, P. Pavlovič, B. 
Mavsar, S. Radi

Kakšni so letošnji načrti posavskih županov?
RADEČE – 18. januarja so na skupni novinarski konferenci občin regije Posavje, ki je potekala v Domu kulture Radeče, župani predstavili načrte občinskih uprav v 
letošnjem letu, ki jih navajamo v nadaljevanju. Izpostavljeno je bilo, da se posavske občine odlično razumejo in sodelujejo, kar dokazujejo tudi tradicionalna po
novoletna srečanja s predstavniki medijev.

Vseh šest posavskih županov na kasnejšem druženju v 
radeškem gostišču Flosar

Občinske uslužbenke, ki so največkrat desna roka županov
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VLAK POVOZIL PEŠCA – 30. 1. je nekaj po 12.30 pri naselju 
Gornje Brezovo vlak povozil občana, ki je pri tem preminil. 
Ker je bil zaustavljen promet po železnici, so gasilci zavarova-
li kraj nesreče in nudili pomoč potnikom pri sestopu z vlaka.

RDEČI PETELIN VEČKRAT ZAKIKIRIKAL – 28. 1. je bilo za-
radi požara, ki je nekaj pred 19.30 izbruhnil v hiši na Gornjem 
Pijavškem, aktiviranih več gasilskih enot, poleg poklicne še ga-
silci PGD Krško, Gora in Dolenja vas. Ob njihovem prihodu je 
bil požar že polno razvit v podstrešju hiše, ognjeni zublji pa 
so že preskočili na del ostrešja. Med gašenjem so bili aktivira-
ni tudi reševalci NMP Krško, saj so se štirje domačini nadihali 
dima, dva od njih sta bila odpeljana na pregled v brežiško bol-
nišnico. Naslednjega dne je v zgodnjih dopoldanskih urah tle-
nje na tramovih hiše ponovno povzročilo vžig, požar pa so ob 
pomoči domačinov pogasili gasilci PGE Krško. O vzroku poža-
ra pristojni ne poročajo, kakor tudi ne o materialni škodi, je pa 
ta nedvomno velika.

Poleg navedenega požara izpostavljamo še dva, ki so ju gasil-
ci ukrotili na območju občine Radeče. 15. 1. so se radeški, svi-
benski in jagnjeniški gasilci v večernih urah borili z ognjem, ki 
je zajel kozolec v Zagradu. Že polno razvit požar so gasilci po-
gasili, vendar je ogenj povsem uničil kozolec v izmeri 10x20 m. 
22. 1. je prišlo do vžiga smeti v smetnjaku pred hišo ob Staro-
grajski ulici v Radečah. Ogenj se je iz smetnjaka razširil na nad-
strešek pred hišo in zatem še na ostrešje hiše. Poleg nadstreška 
je požar poškodoval še okoli 25 m2 ostrešja hiše. 

NESREČA VELIKOKAMENŠKIH GASILCEV – V preteklih dveh 
tednih so gasilci na območju Posavja pogasili več dimniških po-
žarov, med njimi v večernih urah 22. 1. požar v dimniški tuljavi 
hiše v Koprivnici. Med vračanjem z intervencije med močnej-
šim sneženjem je bila avtocisterna PGD Veliki Kamen udele-
žena v prometni nesreči. Po navedbah policije je 50-letni voz-
nik zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast 
nad vozilom, zapeljal s ceste, po prevračanju po pobočju pa se 
je avtocisterna zaustavil na vrtu v neposredni bližini gospodar-
skega objekta. Štirje velikokamenški gasilci so v nesreči utr-
peli udarnine, eden ureznine na roki, eden pa težji zlom roke, 
avtocisterna pa je uničena.
 Zbrala: B. M.

Martina Frlan, Dobrova: Menim, da se bo v 
prihodnje izobraževanje najbolj usmerilo v pok-
lice, ki jih že danes primanjkuje, največ v me-
dicini; v strojne, elektro in energetske profile 
zaradi naraščanja sončnih elektrarn in gradnje 
nuklearke. Če bomo hoteli biti bolj samooskr-
bni, pa bomo potrebovali tudi več kmetijskega 

kadra tako pri delu kot načrtovanju in v predelovalni industriji.

Jaka Kožar, Log pri Vrhovem: Sodobna tehno-
logija avtomatizira delovne procese v podjetjih, 
zato so osebe s tehničnim znanjem med bolj is-
kanimi, pa informatiki in osebe z računalniškim 
znanjem. V prihodnosti bodo poleg zdravnikov, 
farmacevtov, kemikov, strokovnjakov za ohra-
njanje duševnega zdravja, svetovalcev za pre-

hrano in zdravo življenje pomembni tudi socialni oskrbovalci.

Roman Gabron, Hrastje ob Bistrici: Mislim, 
da se bo – tudi za naše preživetje – treba vrniti 
v dobre stare čase, ko so imeli veljavo določe-
ni poklici in znanja, ki so danes že pozabljeni. 
Predvsem bo spet pomembno znati narediti kaj 
z lastnimi rokami. Z uživanjem kupljene hrane v 
telo vnašamo čedalje več strupov, zato bo še to-

liko pomembneje, da si jo bomo znali pridelati sami.

Anica Valentinc, Leskovec pri Krškem: Opa-
žam, da že sedaj občutno primanjkuje kadra v 
zdravstvu, računalništvu in na področju mate-
matike pa tudi drugod. Menim, da bo na dolgi 
rok vsekakor primanjkovalo tudi znanj, ki jih 
ponujajo domače obrti, saj to praktično izumi-
ra, zato bo te veščine treba bolj promovirati in 

jih približati ljudem.

Znanja in poklici prihodnosti
Približujejo se informativni dnevi, ko se bodo mladi od
ločali o izbiri srednješolskih in študijskih programov. Ka
tera znanja, veščine in poklici bodo po vašem mnenju v 
prihodnosti najbolj iskani in cenjeni, kaj bi morale šole 
in fakultete ponujati današnji mladini?

anketa

Skupaj s sestro Alenko si 
odraščala v družini, zazna
movani s kulturnim anga
žiranjem, oče je organist, 
amaterski igralec, mama je 
pevka v zborih. Kako se spo
minjaš svojih prvih korakov 
v svet kulture?
Z Alenko (Černelič Krošelj, op. 
p.) sva vedno hodili s starše-
ma na pevske vaje, peli v od-
raslem in otroškem cerkve-
nem zboru, v zborih v šoli in 
raznih pevskih skupinah. Lah-
ko rečem, da karkoli se je do-
gajalo v kraju, se je dogaja-
lo tudi v naši hiši. Vedno smo 
bili v centru dogajanja, naj bo 
v gasilskem društvu, pri Rde-
čem križu, v verskem smislu, 
pri Društvu prijateljev mladine 
idr. Vedno smo bili del, če tako 
rečem, visoke kulture, obisko-
vali smo razstave, koncerte, ho-
dili na otroške in zahtevnejše 
predstave v Ljubljano, v opero 
v Zagreb idr., ker je bila kultu-
ra za nas nekaj samoumevnega 
pa tudi samo udejstvovanje na 
kulturnem in drugih področjih 
preprosto način življenja.

Že vrsto let si vodilna sila 
vašega Kulturnega društva 
(KD) Stane Kerin, vodiš 
otroško in odraslo igralsko 
skupino, Pevke izpod Bočja, 
otroški zbor. Kako je ustvar
jati kulturo v tako majhnem 
kraju, kjer v bistvu ni na raz
polago toliko ljudi za sode
lovanje in je delovanje po
gojeno tudi s sodelovanjem 
z drugimi društvi, ustanova
mi, krajevno skupnostjo?
Del mojega delovanja v KD 
predstavlja idealen svet. Ker 
imam za seboj ljudi, ki me 
brezpogojno podpirajo. V tako 
majhnem kraju potrebuješ 
predvsem nekaj ljudi, ki bodo 
vselej stali ob tebi, za teboj, 
ki bodo rekli ’ja’ tudi tedaj, ko 
bodo vaje za nastop ob nemo-
goči uri. Ta del potem ’zastru-
pi’ še druge, četudi, resnici na 
ljubo, je takšnih, ki jih lahko 
potegneš in pritegneš, vedno 
manj. Naše KD vidim kot zdra-
vo sredino, v kateri res dobro 
delujemo. Žal pa tega ne mo-
rem reči za neko širše sode-
lovanje in povezovanje v kra-
ju, saj to ni več tako močno, 
kar me, iskreno povem, oseb-
no zelo boli. 

V preteklosti smo bili šola, 
Krajevna skupnost (KS), ga-
silsko in druga društva eno. 
Denimo, do pred nekaj let na-
zaj se ni nikoli zgodilo, da se 
šola ne bi vključevala v prire-
ditve, večje aktivnosti v kraju 
ali bila celo pobudnik teh, da-
nes je v tem pogledu zelo sla-
bo odzivna. Zadnjih deset, 15 
let je zelo nazadovalo tudi so-
delovanje s KS, ki je imela kot 
institut zelo malo posluha, za 

kar krivim dosedanje sestave, 
ki niso bili naklonjeni tako re-
koč ničemer drugemu kot, če 
karikiram, vlaganjem v ces-
te. Dovolj pove že to, da nekaj 
krajevnih svetnikov sploh ni 
vedelo, kje je vhod v kulturno 
dvorano. Nesprejemljivo je, da 
nekdo, ki je na lokalni oblasti, 
ne čuti potrebe, da se udeležu-
je lokalnih prireditev, četudi, 

kar bi bilo edino prav, bi mo-
ral biti prisoten na vsaki ’pas-
ji procesiji’ v znak podpore, iz-
kazanega priznanja za vložen 
trud. In tu smo se v Podbočju 
malo razsuli.

Koliko prireditev v KD okvir
no pripravite na leto in kate
re so tiste, ki so srčike?
Največje število prireditev, ki 
smo jih pripravili na letnem 
nivoju, je bilo 15, kar je, če 
pretvorimo, več kot ena pri-
reditev na mesec, kar je za KD 
izredno veliko. Prireditve so 
predvsem skoncentrirane na 
pozno jesen, zimske mesece in 
okoli krajevnega praznika v ju-
niju. In če jih nekaj izvzamem, 
prav gotovo je miklavževanje 
tisto, ki ima najdaljšo tradicijo. 
Pripravimo predstavo, na ka-
tero se pripravljamo cela me-
seca oktober in november, v 
njej pa vselej sodeluje med 20 
in 30 otrok. Vsem sodelujočim 
je pomembna uprizoritev tudi 
za šolo, žal pa se zanjo vsako 
leto težje dogovorimo. Tradi-
ciji miklavževanja se tudi nis-
mo izneverili v času razsajanja 
korone, ’na črno’ smo obiskali 
vsako hišo, dali otrokom zlato 
vejico, bombone in Miklavžev 
napis: ’Bodi priden.’ Obdari-
li pa nismo le otrok, temveč 
smo ob tem obiskali tudi sta-
rejše krajanke in krajane, nji-
hovo zadovoljstvo in veselje 

ob našem obisku pa sta bila 
nepopisna.

Pri nas je zelo pomemben tudi 
krajevni praznik. Veliko truda 
vložimo v program, skrbimo, 
da je ta inovativen, odsev ne-
kega preteklega dogajanja. Naj 
omenim še tradicionalni letni 
koncert pevk, ki je vselej zelo 
lepo obiskan, praviloma ga 

pripravimo v mesecu oktobru. 
Ponosni smo tudi na koledova-
nje, ki poteka od leta 1990 da-
lje, dolga leta pa smo imeli tudi 
Kolednike iz Bušeče vasi, ki so 
združevali ljudske pevce, sedaj 
pa so ti že starejši in ne zmo-
rejo več. To so klasične prire-
ditve, vmes pa pripravljamo 
še razne gledališke predstave.

Obenem si tudi scenaristka 
in režiserka predstav.
Režija mi je bila vedno zani-
miva. Nekako sem padla noter 
tudi zaradi tega, ker sem bila 
sama amaterska igralka in sem 
s tega vidika ocenjevala, da bi 
se dalo narediti nekaj več, z 
novimi metodami, drugačni-
mi pristopi. Na področju režije 
sem opravila tudi nekaj izobra-
ževanj, ki so bila zame pomem-
ben prehod iz neke cone udob-
ja v nov izziv, saj sem si morala 
priznati, da na tem področju 
vem veliko manj, kot sem me-
nila, zatem pa tudi, da sem se 
zmožna naučiti in spremeniti 
določene zadeve. Pisanje sce-
narijev pa mi je bilo tako ali 
tako vselej blizu.

Kljub nenaklonjenemu ob
dobju ste uspeli obnovi
ti oder v kulturni dvora
ni kulturnega doma, ki je v 
letu 2021 dopolnil 100 let. 
Kakšne pogoje vam nudi 
dom za ustvarjanje?

Pogoji so odlični. V bistvu je 
največji čar v tem, da imaš 
ključ doma in vselej omogo-
čen dostop do dvorane ter 
posledično zagotovljen prila-
godljiv čas za izvedbo vaj. Si-
cer je dvorana večnamenska, 
lahko jo uporabljajo krajani 
za razna srečanja, sestanke, a 
njeni skrbniki smo v KD. Vse-
kakor zasluženo, saj ogrom-
no svojega dela in časa pa tudi 
sredstev vlagamo vanjo. Sicer 
sem se same obnove odra lo-
tila z mešanimi občutki, saj 
sem ugotovila, da ga je v 50. 
letih prejšnjega stoletja sku-
paj z vaščani postavljal moj 
stari oče in da sem jaz v vlo-
gi predsednice društva tista, 
ki njegovo, njihovo delo spre-
minjam v prah. Ampak ker se 
je začel vdirati, je bil že neva-
ren in z veliko pomočjo članov 
društva, moje družine, KS in 
občine smo ta projekt spravi-
li pod streho. V obnovo dvora-
ne smo člani društva vložili več 
kot 700 ur dela.

Vaše KD je eno od društev 
v Zvezi kulturnih društev 
(ZKD) mestne občine Krško. 
Je medsebojno povezovanje 
prisotno?
Vsake toliko časa se s tem 
ukvarjamo tudi na ZKD, a dej-
stvo je, da smo tisti, ki smo 
člani zveze, tudi zelo aktiv-
ni lokalno in so zato neke sil-
ne povezave ali združeni pro-
jekti domala nemogoči oz. zelo 
oteženi. Najbolj se je temu pri-
bližal projekt krške Območne 
izpostave Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti Slavni Kr-
čani, a ta pravzaprav ni teme-
ljil na povezovanju kulturnih 
društev, temveč so ta angaži-
rala svoje člane, da so ti upo-
dabljali nekdanje prebivalce, ki 
so pustili pečat v mestu.

Na tem mestu tudi ne mo
remo mimo tega, da si go
nilna sila, dolgoletna sekre
tarka turističnega društva 
(TD) v kraju, ki pa ima, mor
da za razliko s stanovskimi 
društvi iz drugih krajev, ve
liko podmladka, ki delu
je na šoli. Njihov spominek 
podboški cegu, kolikor nam 
je znano, gre izvorno za tvo
jo zamisel, je bil prepoznan 
med desetimi najboljšimi v 
Evropi.
Vsekakor smo na naš izdelek 
izredno ponosni. Podboški 
cegu je moja ideja v povezavi 
s spodbudo učiteljice Suzane 
Čuš, geografinje in vodje turi-
stičnega podmladka, ki je pod-
boško šolo odprla tudi za do-
moznanstvo. Res jo izredno 
cenim, toliko bolj, ker po rodu 
ni domačinka, temveč Ptujčan-
ka, a sobiva in čuti s krajem. 
Gre za turistični spominek, ki 
je nastal v projektu Turizmu 

Ivanka Černelič Jurečič, kulturnica in turistična aktivistka, podžupanja MO Krško:

Ivanka Černelič Jurečič (foto: P. P.)

Moja motivacija izhaja iz dela  
za in v dobro ljudi
PODBOČJE – Podbočjanko Ivanko Černelič Jurečič bi lahko na kratko opisali kot karizmatično osebnost, 
ki jo srečujemo na več področjih, med katerimi nedvomno izstopa kultura. Slednja se ji pretaka v krvi, kot 
pravi zase, zato smo jo v mesecu kulture, v katerega smo vstopili, povabili k besedi.
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pomaga lastna glava. Ti izdel-
ki se ocenjujejo na turističnih 
tržnicah, kjer pa je naš spo-
minek prejel le srebrno pri-
znanje, zaradi česar smo bili 
izredno razočarani, saj smo 
ocenjevali, da je izredno izvi-
ren. Iz trme in da bi dokazali, 
da je vreden več od prejetega 
priznanja, smo zanj pridobi-
li še nekaj strokovnih mnenj, 
med drugim zanj pobarali pri-
znanega etnologa Janeza Boga-
taja, se zatem z izdelkom prija-
vili na razpis Turistične zveze 
Slovenije, na kateri pa so nam 
prižgali zeleno luč za prijavo 
na evropsko tekmovanje. Tam 
so naš cegu, kot si že omeni-
la, uvrstili med deset najbolj-
ših turističnih spominkov. V 
osnovi gre za predelan bobro-
vec, ki služi kot podstavek za 
pod vročo posodo, saj je nare-
jen tako, da ne poškoduje mize. 
Vsak detajlček na tej opeki ima 
svojo zgodbo, osnovna pa izvi-
ra iz mojega otroštva, ko sva s 
sestro hodili na počitnice k sta-
rim staršem in pri njih videli, 
za kakšne vse namene opeko 
uporabljajo. Podboški cegu 
ima tri imena: nogogrelec, na-
glavopadec in loncenosec. Na-
glavopadec je lahko, denimo, 
tudi primerno darilo nekomu, 
ki se poroči (smeh).

Nasploh je naše Podbočje zak-
ladnica prijetnih zgodb iz pre-
teklosti pa tudi iz novodobne-
ga obdobja, ki jih nadvse rada 
delim z obiskovalci, ki jim kot 
lokalna vodnica razkazujem 
naše posebnosti. Na opeko se 
med drugim navezuje tudi ta, 
da je naša cerkev zgrajena iz 

sedmih milijonov opek, ki so 
jih žgali naši predniki doma, 
sicer pa je zgodovina kraja iz-
redno barvita in bogata. Ima-
mo lipo, zaščiteno kot narav-
no dediščino, kamniti most iz 
19. st., ki je tehnični spomenik, 
pa lesen Brjanski most preko 
Krke, več kot stoletje staro cer-
kev, kamnitega leva z graščine 
Stari grad idr. Turisti, ki nas 
obiščejo, od nas najbolj odda-
ljeni so bili s Tajvana, vselej za-
puščajo kraj zadovoljni.

Kako pa ti zaidejo v Pod
bočje, ne nazadnje je to le 
majhna pika na zemljevidu. 
In kako temu sledijo osta
li ponudniki iz kraja in bli
žnje okolice?
Morda je res le majhna pika, 
a meni najbolj čudovit kraj. 
Vedno rečem otrokom: ’Lah-
ko imate radi Rim, pa Lon-
don ali kakšno drugo mesto, 
a če nimate radi svojega kra-
ja, je vse zaman.’ Sicer sta ve-
lika promotorja kraja sestra 
Alenka, ki ljudi, ki jih gosti v 
Posavskem muzeju, pogosto 
pripelje še v Podbočje, pa tudi 
moj oče. Dobri promotorji so 
tudi sami obiskovalci, ki svoje 
vtise delijo z drugimi, izredno 
pa me veseli, da nas promovira 
tudi TIC Kostanjevica na Krki, 
ki prodaja naš podboški cegu 
in še nekaj drugih naših izdel-
kov. Za druge ponudnike v kra-
ju pa ravno ne morem reči, da 
delamo z roko v roki ali da jim 
je kaj pretirano mar, kaj o na-
šem kraju menijo in kako ga 
vidijo obiskovalci. Predvsem 
smo le člani TD tisti, ki pome-
tamo, pospravljamo in si pri-

zadevamo za njegovo urejeno 
podobo.

Si tudi prostovoljna gasilka, 
poješ pri cerkvenem zboru, 
kot zborovodja vodiš otro
ški pevski zbor Zlate lučke, 
vsakdanji kruh pa si služiš 
z vodenjem računovodstva 
za samostojne podjetnike, 
družbe, društva, kmete. Kaj 
opažaš pri njih, kakšno pod
poro bi potrebovali, kaj po
grešajo kot podjetniki?
Večina mojih podjetnikov je za-
vednih davkoplačevalcev, de-
lajo korektno, vedo, kaj so nji-
hove obveznosti ter kakšna so 
davčna in druga pravila. Zanje 
bi bilo pomembno, da se ta ne 
bi kar naprej spreminjala in da 
se jim ne bi bilo treba ukvarja-
ti s kupom papirologije, ki vza-
me veliko dragocenega časa, se 
soočati z zaostrenimi pogoji 
pridobivanja kreditov ipd. Moji 
podjetniki so mali, povečini z 
enim ali dvema zaposlenima 
in trdo delajo ne le po nekaj 
ur, temveč od jutra do večera. 
S strani oblasti ter njenih pri-
stojnih ali podrejenih institu-
cij in služb si želijo predvsem 
več zaupanja, ne pa da so več-
no podvrženi stereotipu, da že-
lijo nekaj prikriti, ogoljufati dr-
žavo. 

Ob vseh angažiranjih pa te 
nismo nikoli opazili na po
litičnem odru, pa vendar si 
tudi nanj stopila na zadnjih 
lokalnih volitvah. Še več, 
od včerajšnjega dne dalje 
si tudi uradno ena od dveh 
pod županj Mestne občine 
Krško.  

V bistvu je politika, osebno 
mi je sicer bližje izraz druž-
beno odgovorno delovanje, 
na našem naslovu Podbočje 
47 doma nič krajše obdobje 
od kulture. V kraju je bil ak-
tiven že moj stari oče, zatem 
moj oče, ki je bil med drugim 
predsednik izvršnega sveta 
občine, pa poslanec v držav-
nem zboru in zatem uslužbe-
nec občine, dolga leta aktiven 
tudi v KS. Zato so bili razni sa-
moprispevki, načrtovanje, or-
ganiziranje dela in spodbu-
janje ljudi k sodelovanju pri 
posameznih gradnjah, opre-
mljanju kraja, denimo nape-
ljavi telefona, vodovoda idr., 
prav tako spremljajoče zgod-
be mojega odraščanja, sko-
zi katere sem, podobno kot 
na drugih področjih, pridobi-

TRGOVINA VITAPUR 
NA NOVI LOKACIJI

 DARILO
za prvih 100 kupcev

Vsak kupec lahko darilo prejme samo enkrat in ob nakupu 
nad 50 eur. Ponudba velja samo na dan otvoritve, 3. 2. 2023.

Otvoritvena ponudba 

1+1 GRATIS 
na izbrane odeje, vzglavnike, posteljnino in brisače

Otvoritev v petek, 3.2.2023, ob 8.00, 
Qlandia Krško, zraven Spara.

20 trgovin po Sloveniji                                  www.vitapur.si

POSAVJE – Med zaposlenimi v Posavju se je v zadnjih petih 
letih povečal delež starih 60 in več let, izhaja iz analize, ki 
so jo za podjetji SBR d.o.o. in Planet GV d.o.o., ki spremljata 
in analizirata razvoj lokalnih skupnosti, pripravili strokov
njaki iz različnih podjetij in ustanov. 

V občini Bistrica ob Sotli predstavljajo zaposleni nad 60 letom 
starosti 5,7 % (33 oseb), njihov delež pa se je v zadnjih petih le-
tih povečal za 3,6 %. V občini Brežice je ob raziskavi že 640 za-
poslenih oseb dopolnilo ali preseglo 60 let, kar predstavlja 6,1 % 
vseh zaposlenih, njihov delež pa se je v petletnem obdobju zvišal 
za 2,9 %. V kostanjeviški občini predstavljajo zaposleni teh sta-
rosti 5,4 % (60 oseb), v petih letih pa se je njihovo število zviša-
lo za 2,7 %, v mestni občini Krško je bilo 5,9 % oseb (667) sta-
rejših od 60 let (porast v petletnem obdobju za 3,1 %), v radeški 
občini 5,2 % (94 oseb), v zadnjih petih letih porast za 2,3 %, v 
občini Sevnica pa je bilo med skupnim številom zaposlenih 425 
oseb ali 5,5 % starejših od 60 let (porast starejših zaposlenih v 
zadnjih petih letih za 3 %).
 B. M./vir: Zlati kamen

Posavci delamo vse starejši

vala neko širino. Politično se 
do zdaj res nisem angažirala, 
a sem bila skozi delovanja na 
drugih področjih, ne nazadnje 
tudi skozi delo v KS, hote ali 
ne, neposredno blizu politiki. 
Preprosto sem začutila, da je 
napočil čas, da naredim kora-
ke tudi v tej smeri.

Ko sem bila prvič povablje-
na na sestanek Društva Mo-
dra smer, na katerem se nas 
je zbralo manjše število ude-
ležencev, nekaj sem jih pozna-
la, nekaj ne, smo dve uri pos-
lušali drug drugega brez 
prekinjanja, brez pametova-
nja, brez vsiljevanja mnenj, 
skratka, počutila sem se dob-
ro. Tako sem pri Modri sme-
ri tudi ostala, seveda ob tem 
malo premlevala tudi o tem, 

kaj to pomeni za moje življe-
nje in posel. Izšlo se je, kot se 
je, v nekem delčku sem na iz-
volitev v občinski svet računa-
la zaradi svoje prepoznavnosti 
na drugih področjih, v naspro-
tnem primeru pa tudi ne bi 
bila razočarana. Kar pa se tiče 
imenovanja za podžupanjo – 
priznam, bila sem zelo počaš-
čena. Župan Janez Kerin je pri 
tem upošteval moje mnenje 
oz. želje, na katerih področ-
jih se v tej funkciji vidim, to so 
družbene dejavnosti, okolje in 
prostor ter lokalna samoupra-
va. Osebno pa se v tej vlogi ne  
vidim drugače kot na ostalih 
področjih mojega angažiranja, 
vselej moja motivacija izhaja 
iz dela za in v dobro ljudi.

 Bojana Mavsar

051 664 009 • 051 298 715 • alt.infozs@gmail.com
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V našem salonu bodo tudi razstavljene 
- toplotne črpalke, 

▪ klimatske naprave, 
◦ radiatorji,

▫ sončne elektrarne. 

Otvoritev Salona ALT
salona toplotnih črpalk, klim ... 

vse za ogrevanje in hlajenje doma na enem mestu!
Otvoritev 15. 2. 2023. 

Otvoritev je v Krškem, na Vidmu, poleg gostinskega lokala Lokal, 
naslov: Cesta 4. julija 71.

Z vami bo svetovalec, ki Vam bo odgovarjal na vprašanja in svetoval.

Ob otvoritvi 
Vam podarjamo 
5 % popust. 

(Kupon ni vnovčljiv 
za montažo.)

V ponudbi še veliko več, zato VABLJENI k ogledu.

Kot je na Policijski akademi-
ji v Tacnu ob podelitvi medalj 
za požrtvovalnost in hrabrost 
56 policistom, poleg njih tudi 
21 občankam in občanom, de-
jal mag. Boštjan Lindav, so 
vsi prejemniki, ki so posredo-
vali v 36 različnih nepredvi-
dljivih in nevarnih situacijah, 
pokazali veliko mero poguma, 
sočutja in nesebičnosti, saj 

so tvegali življenja za neko-
ga drugega, ministrica Sanja 
Ajanović Hovnik pa je pou-
darila, da so usodni in drama-
tični dogodki za vedno poveza-
li ljudi: »Na eni strani nesreča 
ali splet nesrečnih in nepred-
vidljivih okoliščin, tudi skraj-
ni obup in človeška stiska; na 
drugi pa osupljiva moč, pogum 

Nagrajeni tudi posavski policisti
TACEN – 24. januarja sta ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za not
ranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik in v. d. generalnega direktorja policije mag. 
Boštjan Lindav v Tacnu 56 policistom podelila medalje za požrtvovalnost in 
hrabrost. Deležni so jih bili tudi policisti s Policijskih postaj Brežice in Sevnica.

in neverjetna pozitivna ener-
gija. Skupaj so postali zmago-
valci v tekmi s časom ter v ne-
izprosni bitki med življenjem 
in smrtjo.« 

Policista Robi Bračun in 
Branko Kovačič s PP Breži-
ce sta 7. junija 2022 zvečer 
med nadzorom državne meje 
ob dolenjski avtocesti v sme-

ri proti Obrežju opazila na ne-
zavarovani strani nadvoza čez 
avtocesto stati starejšo občan-
ko. Približala sta se ji s službe-
nim vozilom, pristopila do nje 
in medtem ko jo je Bračun z 
veliko mero občutka za sočlo-
veka in zbranostjo ogovoril, je 
uspelo Kovačiču žensko prije-
ti za roke, nakar sta jo skupaj 

potegnila čez ograjo na varno. 
Zatem sta jo bodrila in z njo vo-
dila pomirjujoč pogovor vse do 
prihoda reševalne ekipe, ki jo 
je odpeljala na zdravljenje v 
bolnišnico. Kot je bilo poveda-
no v obrazložitvi ob podelitvi 
medalj, sta s tem »s svojo zbra-
nostjo, ustrezno komunikaci-
jo in veliko človečnosti nezna-
ni ženski rešila življenje«. 

Policist Aleš Plevnik in poli-
cist kriminalist Jürgen Rac
man s PP Sevnica sta preje-
la medalji za požrtvovalnost 

in hrabrost, ker sta 27. mar-
ca lani hitro in učinkovito za-
ustavila krvavitev pri pones-
rečenem motoristu, s čimer 
sta mu rešila življenje. V pro-
metni nesreči v okolici Sevnice 
sta bila udeležena voznika mo-
tornega kolesa in osebnega av-
tomobila. Policijska patrulja, v 
kateri je bil tudi policist Plev-

nik, je takoj po prihodu ste-
kla do ponesrečenega motori-
sta, ki je ležal na tleh in močno 
krvavel iz hudo poškodovane 
noge, moški ob njem pa mu je 
že nudil prvo pomoč. S skup-
nimi močmi so motoristu pre-
vezali nogo in poskušali usta-
viti krvavitev.  Z drugo patruljo 
se je na kraj nesreče pripeljal 
tudi Racman, ki je ocenil, da 
obstoječa preveza zaradi mo-
torističnih oblačil ne bo za-
dostovala. Na srečo je imel s 
sabo svojo urgentno prevezo 
za hude krvavitve, ki jo je us-
pešno namestil. Racman je za-
tem pomagal reševalcem tudi 
pri pripravi moškega za heli-
kopterski prevoz.
 Bojana Mavsar, 
 foto: PU Novo mesto

Robi Bračun in Branko Kovačič s podeljevalcema
Jürgen Racman in Aleš 
Plevnik
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Prestavitev bazne postaje 
sprožila dvome
BISTRICA OB SOTLI – 23. januarja je v dvorani Kulturnega doma Bistrica ob Sotli potekala predstavitev pro
jekta prestavitve Telekomove bazne postaje (BP), ki je v zadnjem času vzbudila veliko polemik. Zaradi stra
hu pred umestitvijo bazne postaje v neposredno bližino vrtca je nastala tudi Civilna iniciativa Šempetranov 
(CIŠ), v kateri menijo, da tako trenutna kot predvidena lokacija bazne postaje škodujeta zdravju prebivalcev.

Dogodka so se poleg treh pred-
stavnikov Telekoma udeleži-
li tudi nekateri občanke in ob-
čani ter predstavniki CIŠ, med 
njimi Andrej in Simon Čer
nelč, ter soočili mnenja. Kot 
so opozorili v CIŠ, je uredba 
o elektromagnetnem sevanju 
(EMS) že iz davnega leta 1996 
in zato glede na nove tehnolo-
gije zastarela. »V praksi je ta 
uredba privedla do primerov, 
kot je bistriški: postavitev an-
ten na streho starega gasilske-
ga doma, le 15-metrska odda-
ljenost bazne postaje od OŠ in 
vrtca ter prenizka postavitev 
anten, ki se z leti kar množi-
jo. To pomeni 26 let neposre-
dne izpostavljenosti in preha-
janja signala skozi stene šole, 
vrtca in okoliških hiš.« Posebej 
jih skrbi za otroke, ki da imajo 
še nerazvito, tanjšo lobanjo in 
so zaradi tega še občutljivejši 
za vplive EMS. »Drug problem 
neprimerne postavitve bazne 
postaje pa je slab in nezanes-
ljiv signal posameznih prede-
lov Bistrice ob Sotli,« so zapi-
sali in še dodali, da Telekom 
opominjajo na Kodeks dobre 
prakse, s katerim se telekomu-
nikacijska podjetja obvezuje-
jo, da bodo v primeru bližine 
vrtcev, šol ali bolnišnic ne glede 
na predpisane (zastarele) mej-
ne vrednosti prednostno iska-
li rešitev z lokalno skupnostjo 
že od začetka projekta. CIŠ je 
mnenja, da v Bistrici ob Sotli 
ta načela niso bila upoštevana.

Pogačnik: Z novo postajo 
sevanje ne bo večje

Strokovni sodelavec za elek-
tromagnetna sevanja Tadej 
Pogačnik s Telekoma Sloveni-
je (poleg njega sta bila priso-
tna še sodelavca Luka Oblak 
in Marko Vintar) je dejal, da v 
zvezi z zdajšnjo bazno postajo, 
ki je nameščena na starem ga-
silskem domu, mejne vrednos-
ti, ki jih določa uredba o EMS v 
naravnem življenjskem okolju, 
niso presežene. Glede nove lo-
kacije BP pa je bilo po njegovih 
podatkih ugotovljeno, da je od-
stotek mejne vrednosti še nižji. 
Na vprašanje, zakaj ne bi mog-
li BP prestaviti še malo dlje od 
šole, na recimo 100 m odda-
ljenosti, kar je na predstavitvi 
izpostavil tudi nekdanji rav-
natelj bistriške šole in častni 
občan Jože Uršič, je Pogač-
nik odvrnil: »Točka, ki je dolo-
čena za novo BP, je bila najbolj 
optimalna, saj bo zdaj višja od 
trenutne ter bolj oddaljena od 
šole in vrtca, pa tudi kakšen 
kraj bo dobil še več signala.« 
Kot trdi, bodo z novo BP tu-
kajšnji prebivalci na boljšem, 
ker bo zdaj na 240 m nadmor-
ske višine (prej 225 m) in po-
sledično bo tudi stolp višji, s či-
mer bo šlo sevanje še višje nad 
šolo, oddaljenost BP pa bo na-

mesto zdajšnjih 28 m po no-
vem 66 m. To po njegovih za-
gotovilih pomeni, da sevanje 
ne bo večje, kvečjemu manjše.

A. Černelč stroki ne verjame

Andrej Černelč je po koncu 
predstavitve za medije izjavil, 
da si je CIŠ želela, da bi občani 
stopili skupaj – nad udeležbo 
na dogodku so bili sicer kar ne-
koliko razočarani – in poiska-
li najustreznejšo rešitev: »Ne 
verjamem stroki, ki se izgovar-
ja na 26 let staro zakonodajo 
in ne upošteva kodeksov dobre 
prakse Aarhuške konvencije.« 
Telekom vidijo kot predstavni-
ka velikega kapitala, ki vse od 
časa, ko je bilo v Bistrici le oko-
li 60 telefonov in se je v svetu 
komaj začenjala mobilna tele-
fonija, zadošča istim kriteri-
jem: »Od takrat do danes niso 
opravili nobenih konkretnih 
študij in se izgovarjajo, da v 
vsem tem času niso imeli niti 
enega primera, ki bi dokazal, 
da so meritve kritične in zaradi 
česar bi morali BP prestaviti. 
Zdrava kmečka pamet mi nare-
kuje, da tukaj nekaj ni v redu,« 

je še povedal Černelč. Glede na 
to, da so sevanja nasploh teža-
va z daljšo izpostavljenostjo, 
jih resno skrbi, da se bo znova 
šele čez čas izkazalo, da lokaci-
ja BP ni bila primerna. Černelč 
se zaveda, da del občanov res 
do zdaj ni imel dobrega signala 
in ti so zdaj »najbolj zagreti za 
novo rešitev«, a težava je bila 
predvsem, da antene niso bile 
postavljene na pravih višinah, 
»po 26 letih pa bodo kar na-
enkrat zdaj lahko to uredili?«.

Župan: Z novo BP  
smo na varni strani

Župan Franjo Debelak je po 
koncu predstavitve povedal, 
da je bilo zelo dobro, da so 
ljudje lahko postavljali vpraša-
nja, in po njegovem mnenju so 
strokovnjaki s Telekoma suve-
reno odgovorili na vsa vpraša-
nja. »Telekom mora spoštova-
ti zakonodajo in v okviru le-te 
je trenutno sevanje z naše ba-
zne postaje, ki je preblizu šole, 
zanesljivo znotraj 10 % dovo-
ljene meje, torej smo na varni 
strani. Zdaj pa gremo z novo 
BP še na varnejšo stran in to 

je zame največ, kar lahko na-
redimo,« je poudaril. Po nje-
govem se z novo postajo od-
mikajo tudi od hiš in po vsej 
verjetnosti boljše lokacije, ki bi 
hkrati s signalom pokrila tudi 
Kunšperk in Čehovec, ne bodo 
našli. Župan sicer pozdravlja 
odločitev civilne iniciative, da 
je to zadevo sprožila in začela 
o tem javno razpravljati, ter je 
vesel, da se je ta debata razvi-
la. »V tem smislu bom CIŠ ved-
no podpiral, kar pa ne pomeni, 
da ima vedno prav,« je izposta-
vil Debelak in še navedel, da so 
vsa soglasja soglasodajalcev 
že izdana in pozitivna, tako 
da pričakuje, da bo s strani UE 
Šmarje pri Jelšah izdano grad-
beno dovoljenje za postavitev 
BP v roku nekaj mesecev.

Kot so zagotovili v CIŠ, ki jo 
bo odslej vodil Simon Čer-
nelč, bodo pripravili pobudo 
za spremembo zastarele slo-
venske zakonodaje in spodbu-
do občini, da tako kot še po-
lovica drugih občin prilagodi 
svoje zakone in akte ter sku-
ša slediti napredku tehnologi-
je in se pripravi za prihajajoče 
BP v občini.
 Rok Retelj

Simon Černelč in župan Franjo Debelak med razpravo

Andrej Černelč

BREŽICE – Na 1. izredni seji Občinskega sveta Občine Breži
ce so 26. januarja svetnice in svetniki obravnavali in potrje
vali predvsem kadrovske in mandatne zadeve, med drugim 
tudi predsednike, njihove namestnike in člane vseh osmih 
odborov in komisij ter člane nadzornega odbora, podali so 
tudi mnenje k imenovanju ravnateljice OŠ Artiče.

Statutarno-pravno komisijo v novem mandatu do leta 2026 ses-
tavljajo: Dražen Levojević (predsednik), Igor Zorčič (name-
stnik predsednika), dr. Tomaž Teropšič, Katja Čanžar in Lana 
Nikolić. Komisijo za vloge in pritožbe bo kot predsednik vodil 
Aljoša Rovan, njegov namestnik bo Andrej Šmajgl, ostali člani 
pa mag. Andrej Vizjak, Tadej Škof in Marjetka Slatner Gerje
vič. V Odbor za družbene dejavnosti so bili potrjeni: dr. Stanka 
Preskar (predsednica), Klara Humek (namestnica predsedni-
ce), Jožica Sušin, Ana Kalin, Martina Živič, Martina Zlobko 
in Ivan Kostevc. Odboru za proračun, finance in občinsko pre-
moženje bo predsedoval Aleksander Gajski, njegov namestnik 
bo Samo Stanič, vanj pa so včlanjeni še Rok Capl, Tatjana Mo
čan, Franc Vranetič, Aljoša Rovan in Darja Krošelj. V Odboru 
za gospodarstvo so: Ivan Kostevc (predsednik), Štefanija Kržan 
(namestnica predsednika), Alojz Škrabl, Jure Žlak, Vesna Ko
zole, Andreja Dušak in Igor Lazanski. Člani Odbora za kmetij-
stvo in razvoj podeželja so po novem: Fredi Žibert (predsednik), 
Anton Žnideršič (namestnik predsednika), Alenka Černelič 
Krošelj, Suzana Petrović, Karlo Budič, Darja Krošelj in Mar
ko Kovačič. Odbor za urbanizem sestavljajo: Bogdan Palov
šnik (predsednik), Nataša Sagernik (namestnica predsedni-
ka), Stane Tomše, Danijela Gabrič, Boštjan Gregorič, Gregor 
Redenšek in Jože Krulc. V Odboru za gospodarske javne služ-
be in varstvo okolja bodo naslednja štiri leta: Ferdo Pinterič 
(predsednik), Primož Hribšek (namestnik predsednika), Bo
jana Zevnik, Gašper Mihelin, Mihael Petančič, Jožef Pilta
ver in Petra Grajžl.

Oglasil se je samo Zorčič

Kot je na uvodu obravnave te točke omenila predsednica Komi-
sije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ) Moj
ca Florjanič, je pri oblikovanju komisij in odborov KVIAZ sle-
dil volilnemu rezultatu novembrskih lokalnih volitev v občinski 
svet ter upošteval tudi določila iz Poslovnika Občine Brežice, da 
je največ polovica članov delovnega telesa imenovana izmed dru-
gih občanov in je predsednik imenovan izmed članov občinske-
ga sveta. Proti je od članov KVIAZ-a glasoval le Igor Zorčič, kar 
je v razpravi tudi omenil in še povedal, da so s strani njihove Lis-
te Igorja Zorčiča in Sonce predlagali kandidate za člane delov-
nih teles, »a nas žalosti, da tega predvsem v koaliciji SDS in Gi-
banje Svoboda, kjer ste sestavili te predloge, niste upoštevali«. 
Po njegovem mnenju se niso držali poslovnika, nakar mu je žu-
pan Ivan Molan odvrnil, da v poslovniku ni nikjer določeno, da 
morajo biti delovna telesa razdeljena proporcionalno, po njego-
vem prepričanju so predlogi za člane odborov in komisij sesta-
vljeni korektno ter vsem strankam oz. političnim skupinam tudi 
omogočajo korektno sodelovanje v občinskem svetu. Soglasno – 
Zorčič se je edini vzdržal – je bila potrjena tudi sestava petčlan-
skega Nadzornega odbora (NO) občine v mandatu 2022–2026, 
katerega člani bodo Franja Žokalj, Janko Strašek, Mojca Lov
še, Darja Jamnik in Željko Nikezić. Župana je zaradi nezdru-
žljivosti opravljanja funkcije v svetniških klopeh zamenjal Miha
el Petančič, medtem ko je direktorico občinske uprave Patricio 
Čular, ki je bila tudi izvoljena v občinski svet, zaradi istega razlo-
ga zamenjal Dražen Levojević. Občinski svet je podal pozitivno 
mnenje o edini kandidatki za ravnateljico OŠ Artiče za naslednje 
petletno mandatno obdobje (april 2023–marec 2028) Vesni Bo
govič. Za predstavnika Občine Brežice v Svet lokalnih skupnos-
ti CSD Posavje je bila potrjena Mojca Florjanič.
 Rok Retelj

Opravili kadrovske formalnosti

SEVNICA – Vodstvu sevniškega podmladka SDS – Slovenski de-
mokratski mladini (SDM ) je v 'supervolilnem' letu potekel man-
dat, zato so ponovno ustanovili občinski odbor SDM ter izvolili 
novo vodstvo in člane izvršilnega odbora. Predsednica je posta-
la Karmen Radi, v izvršilni odbor so izvolili štiri člane, in sicer 
Žana Jankoviča, Viktorja Markoška, Nejca Cerovška in Luko 
Zupančiča. Nova predsednica je obljubila, da se bo zavzema-
la za reševanje problematike mladih ter opozarjala na problem 
’bega možganov’ in stanovanjsko problematiko na občinski rav-
ni ter na ravni celotne države in predstavila ključne projekte v 
letu 2023. Želi, da bi se SDM redno sestajal in sodeloval z vsemi 
krajevnimi skupnostmi v občini in na ta način opozarjal na pro-
bleme v lokalnem okolju. Mladi člani in članice so še izrazili že-
ljo, da bi se jim pridružilo še več mladih.  Vir: SDM Sevnica

V Sevnici spet podmladek SDS

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Kako, po vašem mnenju in 
izkušnjah, mladi razmišlja
jo o svoji prihodnosti, o pok
licu, ki naj bi ga opravljali 
celo svoje življenje? Kaj oz. 
kdo vpliva na njihovo izbiro?
Mladi so v procesu odločanja 
za poklic postavljeni pred zelo 
težko preizkušnjo. Informacij 
in ponudb je ogromno. Sam že 
vrsto let spremljam najstnice 
in najstnike pri vstopu v Sre-
dnjo šolo Sevnica. Nekatere 
je v našo šolo pripeljala želja 
staršev, nekatere želja po delu 
z lesom, nekatere veselje do 
dela z lasmi, a so tudi takšni, 
ki so se vpisali, ker niso vede-
li, katero šolo bi izbrali. Včasih 
bodoči dijaki povedo tudi, da 
imajo starši lastno delavnico 
in bodo nadaljevali družinsko 
obrt. Nekateri se vpišejo v do-
ločen izobraževalni program, 
ker ga je izbral njihov najbolj-
ši prijatelj, prijateljica. Neka-
teri se odločijo za šolo, ker je 
blizu kraja njihovega bivanja, 
a v zadnjem času prevladuje 
privlačnost in ponudba večjih 
izobraževalnih središč. Moja 
mlajša hči zaključuje osnov-
nošolsko izobraževanje in 
skupaj iščemo najbolj primer-

no srednje šolo, v kateri bo lah-
ko uresničevala lastne interese 
na področju umetniškega izra-
žanja. Pri starejši hčerki je bila 
izbira srednje šole veliko laž-
ja, saj se je že v šestem razredu 
odločila za srednjo kozmetično 
šolo, ki jo je uspešno zaključila.

Ali se je zanimanje za po
klicne in srednje strokovne 
šole, kjer se teoretično zna
nje povezuje s praktičnim, 
kar naj bi omogočilo lažji 
vstop na trg dela, v zadnjih 
letih povečalo? 
Trend vpisa na srednje poklic-
ne in tehniške šole se je od šol-
skega leta 2015/2016 do šol-
skega leta 2019/2020 začel 
obračati v njihov prid. V času 
epidemije, ko smo šole večino-
ma delovale na daljavo, se je 
vpis v šolskem letu 2021/2022 
ponovno prevesil v prid gi-
mnazije. Razloge gre iskati v 
boljšem, morda zavajajočem 
sploš nem učnem uspehu, ki 
so ga osnovnošolke in osnov-
nošolci pridobili na daljavo v 
t. i. koronskem času, ko učite-
lji niso imeli možnosti ocenje-
vati v svojih razredih in so bile 
pridobljene ocene manj objek-

tivne in so imeli tudi učenke 
in učenci z manjšimi učnimi 
sposobnostmi večje možnos-
ti za vpis na gimnazijo. Mladi, 
ki so nekoliko bolj racionalni, 

se zavedajo, da imajo s tehnič-
no ali poklicno izobrazbo bolj-
šo možnost takojšnje zaposlit-
ve. Poleg potreb na trgu dela 
je velika prednost poklicnega 

Matjaž Prestor, ravnatelj Srednje šole Sevnica

Matjaž Prestor

Mladi naj izberejo šolo, 
ki bo uresničevala njihove interese

izobraževanja tudi ta, da ima-
jo mladi po tri- ali štiriletni po-
klicni ali srednji strokovni šoli 
že poklic in se lahko že pri 18 
letih uspešno zaposlijo. 

Kako je s prehodnostjo med 
izobraževalnimi programi 
in priznavanjem opravlje
nih obveznosti v poklicnih 
in srednjih strokovnih šo
lah ter z možnostjo kasnej
šega študija?
Spominjam se, da sem imel 
pred desetletji pri izbiri po-
klicne poti tudi sam nekaj te-
žav, saj sem se odločal med 
srednjo strojno tehnično šolo 
in pedagoško gimnazijo. V tem 
času je deloval sistem splošne-
ga usmerjenega izobraževanja, 
kar je bilo po mojem mnenju 
odlično in je škoda, da tega ni 
več. Takrat smo imeli možnost, 
da se po končanem prvem le-
tniku preusmerimo na kate-
ro koli srednjo šolo, ker je bil 
predmetnik enoten. Sam sem 
izkoristil to možnost in se s 
srednje strojne šole po konča-
nem prvem letniku prepisal v 
drugi letnik srednje pedagoške 
šole. V današnjih časih pogre-
šam ta sistem. 

Danes se lahko učenke in učen-
ci po zaključeni osnovni šoli 
vpišejo za poklicno izobraže-
vanje v nižje poklicno, srednje 
poklicno in srednje strokov-
no izobraževanje. Programi 
nižjega poklicnega izobraže-
vanja so namenjeni učencem, 
ki so izpolnili osnovnošolsko 
obveznost in končali najmanj 
sedem razredov devetletne 
osnovne šole oziroma so kon-
čali osnovno šolo po prilago-
jenem izobraževalnem pro-
gramu. Izobraževanje traja dve 
leti, medtem ko srednje poklic-
no traja tri leta. Obe izobraže-
vanji se zaključita z zaključnim 
izpitom, ki obsega tudi storitev 
oziroma izdelek z zagovorom. 
Zaključni izpit v srednjem po-
klicnem izobraževanju omogo-
ča vpis v PTI, tako imenovani 
3+2 program. To pomeni, da se 
dijakinje in dijaki lahko vpišejo 
v četrti letnik srednje poklic-
ne tehniške šole, nato nadalju-
jejo z vpisom v peti letnik, ki 
ga zaključijo s poklicno matu-
ro. Z opravljeno poklicno ma-
turo je mogoč vpis na višješol-
ske in visokošolske programe, 
z dodatnim izpitom iz izbra-

Študiraj energetiko in

feb

17
feb

18
preveri na:

www.fe.um.si

rešuj gospodarske izzive

Informativni dnevi

Priključi se tudi ti!

SEVNICA – Osnovnošolke in osnovnošolci se ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo odločajo o svoji poklicni poti ter izbirajo med različnimi srednješolskimi izo
braževalnimi programi. Z ravnateljem Srednje šole Sevnica Matjažem Prestorjem smo spregovorili, kako je mogoče v šolskem procesu spodbujati podjetnost, ino
vativnost in ustvarjalnost, kako  priti do želenega poklica, kateri so poklici prihodnosti …

nadaljevanje na str. 8
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nega predmeta splošne matu-
re, pa tudi v določene univerzi-
tetne študijske programe. Naj 
pojasnim s konkretnim prime-
rom: dijaki v izobraževanem 
programu mizar na naši šoli 
pridobijo 3-letno poklicno iz-
obrazbo in šolanje lahko nada-
ljujejo na srednjih šolah, kjer 
izvajajo program lesarski teh-
nik – PTI program. Po uspeš-
no opravljeni poklicni maturi 
se lahko vpišejo na Oddelek za 
lesarstvo Biotehniške fakulte-
te v Ljubljani ali na katero dru-
go smer. Sicer pa na naši šoli v 
letošnjem šolskem letu beleži-
mo povečano željo po presto-
pih v poklicna izobraževalna 
programa frizer in mizar tako 
iz srednjega strokovnega izo-
braževanja kot tudi po menja-
vi smeri v poklicnem izobra-
ževanju. Če imamo prostor v 
oddelku, omogočimo presto-
pe, dijakinje in dijaki pa mo-
rajo usvojiti znanje predvsem 
pri strokovnih modulih za oba 
omenjena poklica.  

V šolskem letu 2022/2023 
ste poleg izobraževalnega 
programa mizar in frizer 
pridobili še program frizer
skega tehnika, kaj pomeni ta 
novost?
Ta nov izobraževalni program 
je velika pridobitev, ki se je 
pripravljala ter usklajevala 
dolga leta, kajti napredek se 
ne dogaja le v tehniki, temveč 
tudi ostalih področjih in frizer-
sko ni nobena izjema. Že dolga 

Mladi naj izberejo šolo, ki bo uresničevala njihove interese
leta nazaj je preraslo le znanje 
in veščine striženja, barvanja 
in oblikovanja pričeske – ma-
teriali, barve in pripomočki se 
razvijajo ter s tem tudi tehnike 
in poznavanje sestavin. Znanje 
koloristike, kemijskih značil-
nosti ter skrbi za zdravje la-
sišča in las postaja nepogreš-
ljiv del sodobnih frizerskih 
salonov in frizerskih akademij, 
velikih kozmetičnih korpora-
cij ali pa manjših podjetij, ki 
se ukvarjajo z lasno kozmeti-
ko. Gre za nadgradnjo obsto-
ječega triletnega poklicnega 
izobraževanja in frizerski teh-
nik oziroma tehnica je prav to, 
kar sodobni svet potrebuje na 
frizerskem področju. V osno-
vi je še vedno frizer, frizerka 
s spretnostmi in veščinami, 
ki jih frizer mora obvladati, v 
znanju pa inovator, svetovalec, 
ki zna poskrbeti za dolgotraj-
nejše zadovoljstvo strank. No-
vega izobraževalnega progra-
ma smo izredno veseli tudi 
zaradi tega, ker so frizerke in 
frizerji končno dobili možnost 
nadaljevanje izobraževanja v 
svoji poklicni smeri. 

V poklicne in srednje stro
kovne šole se po daljšem 
premoru ponovno uvaja va
jeništvo – kateri pogoji mo
rajo biti izpolnjeni za njego
vo izvajanje v šoli, kakšen je 
odziv delodajalcev?
Vajeništvo je oblika srednje-
ga poklicnega izobraževanja, 
v kateri se dijak oziroma va-
jenec najmanj 40 % časa izo-

bražuje v šoli in najmanj 50 % 
časa preživi na praktičnem 
usposabljanju pri delodajal-
cu. Bodoči vajenec se vpiše v 
izbrani izobraževalni program 
po enakem postopku kot dru-
gi dijaki, a ob tem sklene še z 
izbranim podjetjem ali podje-
tnikom pogodbo o vajeništvu 
za vsa tri leta izobraževanja. 
V vajeništvu sodelujoči delo-
dajalec mora verificirati učna 
mesta pri Gospodarski zborni-
ci Slovenije ali Obrtno-podjet-
niški zbornici Slovenije. Pros-
ta učna mesta kandidati lahko 
poiščejo v Centralnem registru 
učnih mest. Z vajeništvom de-
lodajalci in zbornice prevze-
majo vse pomembnejšo vlogo 
v poklicnem izobraževanju, saj 
pri izvajanju programa v vaje-
niški obliki tesno sodelujejo s 
šolo, kajti vajenec se v podjet-
ju usposablja pod vodstvom 
mentorja, šola pa v sodelova-
nju z njim za posameznega va-
jenca pripravi načrt izvajanja 
vajeništva, v katerem je med 
drugim opredeljena časovna 
razporeditev izobraževanja v 
šoli in usposabljanja v podjet ju 
ter učni cilji. V času praktične-
ga usposabljanja pri delodajal-
cu vajenec prejema vajeniško 
nagrado. V drugem letniku 
opravi vmesni preizkus, ob 
zaključku izobraževanja pa 
zaključni izpit s končnim iz-
delkom. Žal od sprejetja zako-
na o vajeniškem sistemu leta 
2017, ki je obetal prenovo na 
področju sodelovanja med šo-
lami in delodajalci, le-ta ni za-

živel v takšni obliki, kot so bila 
pričakovanja. Vajeniški sistem 
v Sloveniji izvaja okoli 20 sre-
dnjih šol in šolskih centrov, v 
srednješolskem izobraževal-
nem sistemu pa jih je 181, tako 
številke marsikaj povedo. V 
sistem vajeništva za program 
strojni mehanik je vključena 
Srednja šola Krško, ki je, tako 
kot Srednja šola Sevnica, del 
Šolskega centra Krško - Sevni-
ca. Za vajeniški sistem izobra-
ževanja bi si želeli več zanima-
nja, saj se na trgu dela pojavlja 
velika potreba po takšni obli-
ki šolanja. 

Na kakšen način vstopa 
v šolski sistem razvijanje 
podjetnosti, inovativnosti 
in ustvarjalnosti?
Podjetništvo je del odprtega 
kurikuluma in izvajamo ga v 
obeh izobraževalnih progra-
mih, v novem programu fri-
zerski tehnik pa je del časa 
namenjen še promociji in trže-
nju. V letošnjem šolskem letu 
smo sodelovali na Udarnem 
Knofu. Skozi šest delavnic, ki 
smo jih izvajali na naši šoli, 
so dijakinje in dijaki z mento-
ricami in mentorji ustvarjali 
na področ ju kreativnega pod-
jetništva ter nato svoje ideje 
predstavili na zaključnem do-
godku. Na njem je bilo  pred-
stavljenih več kot 20 podjetni-
ških idej dijakov, študentov, 
kreativcev in lokalnih podje-
tnikov iz Posavja in vesel sem, 
da je bila med njimi tudi Sre-
dnja šola Sevnica. 

nadaljevanje s str. 7
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BISTRICA OB SOTLI – 21. januarja je potekalo drugo regijsko tek-
movanje FLL (FIRST LEGO League). Gre za vzgojno-izobraževal-
ni in raziskovalni program, ki spodbuja in navdušuje mlade nad 
znanostjo, tehnologijo, inženirstvom, robotiko, raziskovanjem … 
Mlade udeležence tekmovanj želijo spodbuditi, da rešujejo kom-
pleksne naloge na ustvarjalen način. Ekipe s svojim robotom re-
šijo vnaprej znano misijo, nato predstavijo svojo rešitev, sledi t. 
i. tehnični intervju, ki od učencev zahteva, da se spoznajo z inže-
nirskim strokovnim jezikom. Nato predstavijo tudi svojo razisko-
valno pot, ki so jo s pomočjo pripravljenih gradiv in strokovnja-
kov na izbranem področju opravili v preteklih mesecih. Poseben 
del so še vrednote, ki mlade učijo timskega duha, podjetnosti, sa-
moiniciativnosti in so prisotne pri celotnem delovnem procesu. 
Na tekmovanju je sodelovala tudi skupina, imenovana RoboBos, 
iz Osnovne šole Bistrice ob Sotli, ki se je uvrstila na državno tek-
movanje. Sestavljali so jo učenci šestega razreda (Jani Božičnik, 
Žiga Kostanjšek, Tay Plesnik, Anže Trbovc Kmetič, Andraž 
Vračun, Jakob Žučko), iz sedmega razreda se je fantom prikl-
jučil od doma šolajoči Borja Marucelj Černelč in iz devetega 
razreda še Vid Černelč. 
Učenci so se na tekmovanje intenzivno pripravljali pod mentor-
stvom Romana Drstvenška, Davida Žuraja in Tjaše Krošelj. S 
pomočjo Drstvenška so spoznali osnove programiranja in se na-
učili, da imata računalništvo in robotika veliko skupnega. Skupini 
je predstavil tudi različne strokovnjake na področju energetike, 
ki je bila letos raziskovala tema in jih povezal z njimi. Izkušeni 
Žuraj je učence usmerjal in spodbujal k različnim in inovativnim 
iskanjem rešitev pri projektnem delu ter pri sestavi in programi-
ranju robota. Z odličnim sodelovanjem so učenci uspeli zgraditi 
in sprogramirati robota, ki je na regijskem tekmovanju dosegel 
drugo največje število točk. Pod mentorstvom Tjaše Krošelj so se 
pripravljali na del vrednot, med katerimi prevladujejo učinkovi-
to sodelovanje, medsebojno spoštovanje, strpno skupinsko delo. 
Mentorica je ustvarjala vzpodbudno učno okolje, v katerem so si 
učenci upali izraziti svoja mnenja in predloge. 
Bistriški tekmovalci so se odlično odrezali in si priborili vstop-
nico v finale FIRST LEGO League Challenge Adria, ki bo 18. mar-
ca v Ljubljani. 
 P. P./vir: OŠ Bistrica ob Sotli

RoboBos na državno tekmovanje

Bistriška ekipa RoboBos med tekmovanjem

LJUBLJANA, LESKOVEC PRI KRŠKEM – Na Ekokvizu, vsesloven-
skem tekmovanju osnovnošolcev v ekoznanju, ki ga pripravlja 
Ekošola v sodelovanju s Telekomom Slovenije, je v novomeški re-
giji slavila ekipa učenk Osnovne šole Leskovec pri Krškem z ime-
nom  »Leskovec 1«, ki so jo sestavljale Daša, Klara in Manca. Na 
tekmovanju, na katerem so odgovarjali na vprašanja o odpadkih 
in recikliranju elektronskih naprav, trajnostnem razvoju, varstvu 
okolja in onesnaževalcih, ogljičnem odtisu in zeleni energiji, so 
dosegle vseh 30 možnih točk. Na državno tekmovanje se je po-
leg njih uvrstila še ekipa »Sava12« iz Osnovne šole Sava Kladni-
ka Sevnica, ki je dosegla 29 točk od 30. Državno tekmovanje v 
ekoznanju, ki se ga bodo udeležili zmagovalci osmih regij, dodat-
ni drugouvrščeni ekipi iz osrednjeslovenske in mariborske regi-
je ter dve ekipi, ki sta imeli najboljši čas izmed vseh sodelujočih 
ekip, se bodo pomerili 7. marca. Letos je na Ekokvizu v tričlan-
skih ekipah tekmovalo 2.376 učencev šestih, sedmih in osmih 
razredov iz 128 slovenskih osnovnih šol. V novomeški regiji je 
sodelovalo  83 tričlanskih ekip s 14 osnovnih šol. Letošnji Ekok-
viz je bil kar zahteven, saj je le ekipa OŠ Leskovec pri Krškem 
pravilno odgovorila na vseh 30 zastavljenih vprašanj. Ekokviz 
za osnovnošolce v sklopu programa Ekošola poteka že 22. leto. 
 P. P./vir: Ekošola

Leskovške šolarke so postale
regijske prvakinje v ekoznanju

Priložnosti se ne zgodijo, vi jih ustvarite. 

Chris Grosser  

Kateri poklici so t. i. poklici 
prihodnosti, kateri bodo os
tali, kateri so nepogrešljivi, 
kljub vse bolj popularni di
gitalizaciji? Striženje ali iz
delava pohištva po meri na 
daljavo verjetno ne bo mo
goča.
Ob tem se postavlja vrsta 
podvprašanj: ali nas bodo pri 
najbolj osnovnih veščinah za-
menjali stroji; so klasični pok-
lici obsojeni na pozabo itd.? 
Med vedno bolj iskanimi pok-
lici so mizar, električar, zidar 
in tako naprej. Med perspek-
tivne poklice prihodnosti bi 
uvrstil strokovnjaka za ki-
bernetsko varnost, ustvarjal-
ca spletnih vsebin, razvijalca 
programske opreme in inže-
nirja robotike. Vsekakor pa 
bodo ostali poklici za delo z 
ljudmi, kot je zdravnik, me-
dicinska sestra, psiholog, psi-
hoterapevt, negovalka, osebni 
asistenti ... 

Vaša hči Gaja je spletna 
vplivnica, česar si želi mno
go mladih.

Gaja je že v času osnovne šole 
imela nekakšno svojo vizijo, 
kaj bo počela v življenju. Vča-
sih je bilo kar težko, ker je iz-
stopala iz povprečja in je že 
takrat ustvarjala na drugačen 
način kot njeni vrstniki in je 
bila večkrat tarča posmeho-
vanja. Veseli me in ponosen 
sem, da v današnjem času daje 
vzgled in motivacijo ogromne-
mu številu mladih, ki jo sprem-
ljajo in jih preko svojih sporo-
čil spodbuja k razmišljanju 
predvsem preko izkušenj na 
njeni življenjski poti. Delo, ki 
ga opravlja, ni osemurno, kot 
ga poznamo, ampak bi lah-
ko dejal, da njen delovni čas 
traja veliko, veliko dlje. Sama 
pravi, da si težko predstavlja, 
pod kakšnim pritiskom so da-
našnje mlajše generacije. V 
času njenega odraščanja so 
njeni sovrstniki želeli posta-
ti zdravniki, pevci, veterinarji 
itd. Izrazi, kot sta spletni vpliv-
než in bloger, sploh še niso bili 
poznani. Instagram je bil zanjo 
najprej le zanimiva aplikacija, 
ker je rada urejala fotografi-

je in ustvarjala vsebine, nikoli 
pa si ni mislila, da bi lahko to 
postalo njena služba. Vse se je 
razvilo iz hobija, v katerem je 
iskreno uživala. Meni, da mno-
go mladih spregleda svoje res-
nične želje in sanje, ker hrepe-
nijo po slavi in življenju, ki ga 
vidijo vsak dan na Instagra-
mu. Zdi se, kot da je to postal 
nov življenjski trend, a nobe-
na dobra stvar ne pride zlahka, 
za vse je potreben čas in trud. 
Prepričana je, da vse pride do 
posameznika točno takrat, ko 
je ta na to pripravljen.

Kakšen nasvet bi dali bodo
čim srednješolkam in sre
dnješolcem pri izbiri sre
dnje šole? Kako naj se mlad 
človek, pri 14, 15 letih odlo
či za poklic, ki ga bo oz. naj 
bi ga opravljal celo življenje, 
čeprav vemo, da se obdobje 
'odraščanja' približuje 30. 
letu starosti?
Za mlade, ki se še odločajo za 
lastno poklicno prihodnost, je 
bistveno, da prepoznajo lastna 
področja zanimanja in odkri-

jejo svoje talente. Pomembno 
je, da prepoznajo in razvijajo 
področja, na katerih doživljajo 
uspehe in zadovoljstvo, četudi 
so to področja, ki jih starši ne 
uvrščajo med najbolj perspek-
tivne z vidika zaposljivosti. Trg 
dela se spreminja, poklici, brez 
katerih si danes ne predsta-
vljamo življenja, morda čez ne-
kaj let ne bodo več obstajali in 
ne bodo aktualni. Pred odloči-
tvijo, v katero srednjo šolo, so 
pomembne vsebine izobraže-
valnih programov in možnosti 
nadaljevanja izobraževanja, a 
tudi ponudba dodatnih aktiv-
nostih, v katere se lahko vklju-
čijo, možnosti sodelovanja v 
raziskovalnih projektih, sode-
lovanja v evropskih projektih 
Erasmus+ in tako naprej. Po-
membno je tudi, da bodo z ve-
seljem opravljali poklic, ki so 
ga izbrali. Mladi naj se odloči-
jo za šolo, ki bo uresničevala 
njihove želje, interese, razvi-
jala sposobnosti in omogoča-
la ustvarjalnost. 

 Smilja Radi
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Š�riletni programi:
EKONOMSKI TEHNIK
PREDŠOLSKA VZGOJA
ZDRAVSTVENA NEGA

Triletni program:
TRGOVEC

Diferencialni program:
PTI - EKONOMSKI TEHNIK

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

(Kanarski otoki (Tenerife), Litva, Turčija ...),
• 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 VELNES

INFORMATIVNI DNEVI  
v petek, 17. februarja 2023, ob 9. in 15. uri za bodoče dijake ter ob 11. in 16. uri za študente.
v soboto, 18. februarja 2023, ob 9. uri za bodoče dijake ter ob 11. uri za študente.

Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije

Dodiplomski, magistrski in doktorski študijski programi.Dodiplomski, magistrski in doktorski študijski programi.fhs.upr.sifhs.upr.si

SLOVENISTIKASLOVENISTIKA

ITALIJANISTIKAITALIJANISTIKA

ARHEOLOGIJAARHEOLOGIJA

GEOGRAFIJAGEOGRAFIJA

ZGODOVINAZGODOVINA

KOMUNICIRANJE IN MEDIJIKOMUNICIRANJE IN MEDIJI

v SLO in ANG jeziku
KULTURNA DEDIŠČINAKULTURNA DEDIŠČINA

MEDKULTURNO JEZIKOVNOMEDKULTURNO JEZIKOVNO
POSREDOVANJEPOSREDOVANJE
smer ANG - KIT

NOVOSTINOVOSTI
2023/242023/24

ANTROPOLOGIJAANTROPOLOGIJA
v SLO in ANG jeziku

MEDKULTURNO JEZIKOVNOMEDKULTURNO JEZIKOVNO
POSREDOVANJEPOSREDOVANJE

INFORMATIVNI DNEVI 17. februar 2023, 10.00 in 15.00 | 18. februar 2023, 10.00

Naša največja slabost 
je v odrekanju. 

Najbolj gotov način 
za uspeh je vedno 
poskusiti 'samo še 

enkrat'.  

Thomas A. Edison 

»Adam Okorn, Jan Kobold, 
Anja Jereb, Hana Trebše, 
Enej Jazbec, Luka Jazbec, Ian 
Lev Planinšek in Maj Repovž 
so se na vodenje temeljito 
pripravili na dvodnevnem izo-
braževanju, ki sta ga pripravi-
la in izpeljala Monika Močnik 
in Jure Stušek iz Muzeja no-
vejše zgodovine Slovenije,« je 
pojasnila učiteljica zgodovine 
Irena Klukej, koordinatorica 
razstave na OŠ Tržišče, ter po-
hvalila učenki in učence, ki so 
po slovesnem odprtju, na ka-
terem je zbrane nagovoril tudi 
župan občine Sevnica Srečko 
Ocvirk, uspešno opravili svo-
je prvo vodenje.

Razstava, ki si jo je mogoče sa-
mostojno ogledati do sredine 
februarja, vsak delovnik od 8. 
do 15. ure, za vodene oglede 
skupin pa je potrebna predho-
dna najava pri koordinatorici 
razstave Ireni Klukej, in sicer 
na telefonsko številko 07 62 01 
386, je namenjena spominu na 
žrtve holokavsta v času 2. sve-
tovne vojne. V največjem naci-
stičnem koncentracijskem ta-
borišču Auschwitz, ki leži na 
Poljskem, je izgubila življenje 
1.300.000 ljudi. Največ je bilo 
Judov, a med njimi je bilo tudi 
okoli 1300 Slovenk in Sloven-

Razstava v spomin na holokavst 
TRŽIŠČE – 27. januar je svetovni dan spomina na žrtve holokavsta in v OŠ Tržišče si je mogoče do sredine 
februarja ogledati potujočo mednarodno razstavo z naslovom Ana Frank – zgodba za sedanjost. Po razsta
vi, ki so jo odprli 19. januarja, vodijo učenci šole. 

cev. Spomin na preteklost, ok-
rutnost časa, ki ga je težko ra-
zumeti, ohranja tudi dnevnik 

Ane Frank, dekleta judovske-
ga rodu, ki se je rodila 12. ju-
nija 1929 v nemškem Frank-

furtu v štiričlanski družini. V 
času širjenja nacizma, po izvo-
litvi Adolfa Hitlerja leta 1933 
za nemškega kanclerja, se je 
judovska družina v začetku 
leta 1934 preselila na Nizo-
zemsko, v Amsterdam, a njiho-
va življenja so bila kljub temu 
ogrožena ... V njihovo skrivno 
in skromno podstrešno biva-
lišče, kamor so se zatekli, je 
avgusta 1944 vdrl gestapo in 
jih odpeljal v koncentracijsko 
taborišče ... Grozote življenja 
v taborišču je preživel samo 
oče. Leta 1947 je izdal dnev-
nik svoje hčere v skrajšani ver-
ziji. Amsterdamsko podstrešje, 
v katerem se je dve leti skriva-
la družina Ane Frank, je danes 
urejeno v muzej. 
 S. Radi, foto: S. Hercigonja

Po potujoči mednarodni razstavi, ki je spomin in opomin, 
vodijo učenci OŠ Tržišče.

KRŠKO – 24. januarja je bil dan na uredništvu Posavskega obzor-
nika znova »popestren« z obiskom osnovnošolcev, tokrat smo se 
družili z učenkami in učenci OŠ Adama Bohoriča Brestanica, ki 
sodelujejo pri novinarskem krožku in so prišli v spremstvu uči-
teljic Andreje Dvoršek in Urše Vidmar. Upamo, da so se pri nas 
imeli 'fajn', in verjamemo, da so s sabo odnesli tudi kaj novega 
znanja, predvsem pa so dobili konkreten vpogled v naše vsak-
danje delo in ustvarjanje najbolj branega časopisa v Posavju. Iz-
vedeli so, kako nastaja časopis, kakšen je poklic novinarja, nekaj 
osebnih anekdot iz življenja ustvarjalcev časopisa z eno največ-
jih naklad v Sloveniji, kako je videti terensko delo … Kdo ve, mo-
goče bo pa kateri od njih v prihodnosti zašel v novinarske vode. 
Zahvaljujemo se za obisk in prijetno druženje!  R. R.

Mladi novinarji na obisku
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Informativni dan:
peter, 17. februar 2023, od 8. do 18. ure
sobota, 18. februar 2023, od 8. do 13. ure

Vsi poklici na srednji zdravstveni in 
kemijski šoli so naravnani na človeka 
in so poklici prihodnosti ter v regiji in 
širše zelo iskani poklici. Dijaki se lah-
ko izobražujejo v 4-letnih programih 
za poklic tehnik zdravstvene nege, 
kemijski, farmacevtski in kozmetični 
tehnik. Izberejo lahko tudi 3-letni pro-
gram bolničar-negovalec in po uspeš-
no opravljenem zaključnem izpitu šo-
lanje nadaljujejo še dve leti v poklicno 
tehniškem izobraževanju ter pridobijo 
poklic tehnik zdravstvene nege.

Poleg znanja in veščin, ki jih dijaki pri-
dobijo in usvojijo v času izobraževanja, 
je šola tista ustanova, ki pri vsakem 
posamezniku skuša razvijati njegova 

močna področja in tako dijakom omo-
goča udejstvovanje na različnih pod-
ročjih od športa, glasbe, likovne in li-
terarne umetnosti do sodelovanja na 
tekmovanjih iz znanja in stroke.

Projekti dijakom omogočajo spoznava-
nje novih vsebin, ljudi in sveta. Na šoli 
izstopa projekt Prostovoljstvo, v sklo-
pu katerega dijaki izvajajo prostovoljno 
delo v bolnišnici Novo mesto, v domo-
vih starejših občanov povsod po Do-
lenjski, Beli krajini in Posavju ter v VDC 
Novo mesto. Od mednarodnih projek-
tov velja izpostaviti projekt wExchan-
ge – Promocija duševnega zdravja med 
mladimi, ki poteka v sodelovanju s Fa-
kulteto za zdravstvene vede Novo mes-
to preko virtualnih kampov s srednjimi 
in visokimi šolami s Finske, Portugal-
ske in Grčije, projekt eMedica, ki po-
teka v sodelovanju z zdravstvenimi šo-
lami s Hrvaške in Srbije, na temo Vpliv 
športa na mentalno zdravje ter pro-
jekt Green ology – ekologija v stroki, ki 
predvideva mobilnosti dijakov v Fran-
cijo. Zdravstveno-kemijska šola je šola 
ambasadorka Evropskega parlamenta 
ter kot šola prijazna športnikom tudi 
večletna prejemnica priznanja Naj 
športna srednja šola v slopu nacional-
nega projekta MIZŠ.

Kakovosten pouk v sodobno oprem
ljenih učilnicah, kabinetih, specialnih 
učilnicah in laboratorijih, ki jih bo šola 
s širitvijo prostorov za področje kemi

je in farmacije še bolj modernizirala, 
sodelovanje med učitelji in dijaki ter 
vse naštete dejavnosti pripomorejo k 
visokim rezultatom na poklicni matu
ri, le-ta pa dijakom omogoča nadalj
nji študij na želenih fakultetah ali za
poslitev. 

Za vse bodoče dijake, ki niso iz šolske-
ga okoliša in kolebajo zaradi zgodnje-
ga jutranjega vstajanja in vožnje v šolo, 
je v neposredni bližini dijaški dom, ki 
odlično poskrbi tako za namestitev, 
prehrano kot tudi učne ure za bodoče 
dijake. Bližina dijaškega doma je pred-
nost vseh tistih, ki se odločijo za biva-
nje v njem. 

Učenje je lahko zanimivo in zabavno, 
če izberemo pravo šolo in poklic, ki 
ga želimo opravljati. Pri vseh poklicih 
na srednji zdravstveni in kemijski šoli 
je pomembna komunikativ nost, spo-
štovanje, skrbnost, zanesljivost, na-
tančnost in sočutnost. To pa so tudi 
vrednote, ki jih potrebujemo kot ljud-
je.

Za vse bodoče dijake je pomembno, 
da izberete poklic, ki vas zanima, za-
polnjuje in izpopolnjuje, zato je pot-
rebno zavedanje o vaših prednostih, 
ki jih na naši šoli lahko dobro razvijete 
in izpopolnite ter nadgradite, hkrati pa 
pridobite izobrazbo in poklic, za kate-
rega vam bodo ljudje hvaležni. 

Alen KERIN, dijak 4. letnika progra-
ma zdravstvene nege

Za srednjo 
zdravstveno 
šolo sem se 
odločil, ker 
želim poma-
gati ljudem. 
Čeprav pri-
hajam iz Po-
savja, mi 

vož nja v šolo ne  predstavlja ovir, še 
več, šolanje izven domačega kraja  
mi je izziv na poti v samostojnost ter 
mi ponuja spletanje novih poznan-
stev in prijateljstev. Velika šola omo-
goča več izbirnosti, saj lahko izbira-
mo med različnimi predmeti tako s 
področja zobozdravstva, supervizi-
je  in masaže s pedikuro ter imamo 
neomejeno možnosti vključeva-
nja v obšolske dejavnosti. Med sa-
mim izobraževanjem sem spoznal, 
da mi pridobljeno znanje lahko po-
maga do mojega sanjskega poklica – 
rad bi postal zdravstveni reševalec.

Petra ULČNIK, dijakinja 4. letnika 
programa kozmetični tehnik

Moje ime je 
Petra in pri-
hajam iz Po-
savja. Že od 
nekdaj me 
je veselila 
kozmetika in 
urejenost lju-
di, zato sem 

se že zgodaj odločila, da bom izbra-
la poklicno pot kozmetičarke in se 
vpisala na srednjo kozmetično šolo. 
Šola mi je dala ogromno teoretične-
ga in praktičnega znanja, ki mi koris-
ti v vsakdanjem življenju. Učimo se 
nege telesa in obraza, manikire, li-
čenja, pedikure, masaže in organi-
zacije dela v kozmetičnem salonu. Z 
izbiro šole sem zelo zadovoljna in bi 
jo izbrala ponovno. Če vam je mar za 
urejen videz in dobro počutje, pa jo 
priporočam tudi vam.

Srednja zdravstvena in kemijska šola –  
šola poklicev za človeka

Srednja zdravstvena in kemijska šola s farmacevtsko in kozmetično usmeritvijo je ena izmed največjih šol na Šolskem centru Novo mesto. Šola se ponaša s 60-letno tradicijo, 
znanjem in izkušnjami, ki dijake pripravljajo na njihov bodoči poklic.

Vabl jeni  na informativni  dan,  k i  bo v  petek,  17.  2.  2023,  ob 9.  in  15.  ur i ,  ter  v  soboto,  18.  2.  2023,  ob 9.  ur i .  
Obiščete nas  lahko na naši  spletni  strani  prek v irtualnega portala  https:// id.sc-nm.si/  a l i  prek naše FB in  IG strani . 

Informativni dnevi17. 2. ob 10. in 15. uri 18. 2. ob 10. uri
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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)

Informativna dneva 
 - petek, 17. februar ob 9.00 in 15.00,
 - sobota, 18. februar ob 9.00.

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

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
redni in izredni študij

- UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE  
 inženir kmetijstva in krajine 

- ŽIVILSTVO IN PREHRANA  
 inženir živilstva in prehrane

- GOSTINSTVO IN TURIZEM  
 organizator poslovanja v gostinstvu in 
 turizmu

- NARAVOVARSTVO - inženir naravovarstva

Informativna dneva 
 - petek, 17. februar ob 11.00 in 16.30,
 - sobota, 18. februar ob 10.30.

Šolski center Šentjur. Šola s srcem.

www.sc-s.si  

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR V ŠOLSKEM IN ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024 RAZPISUJE NASLEDNJE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME:

MOŽNOST BIVANJA V NAŠEM DIJAŠKEM DOMU

ključavničarjem

www.numip.si

Zaposlitvene priložnosti nudimo:

orodjarjem strojnim mehanikom

avtoserviserjem

strojnim tehnikom

inženirjem strojništvavarilcem

cevarjem

... in drugim poklicem tehničnih smeri.

V 25 letih delovanja smo svoje znanje in
dobre prakse delili z več kot 150 dijaki in

študenti v okviru praktičnega usposabljanja
ali študentskega dela.

Valvasorjeva knjižnica Krško ponovno vabi 

»Z miško v svet«
S februarjem 2023 v Valvasorjevi knjižnici Krško ponov-
no začenjamo s projektom »Z miško v svet«. K udelež-
bi vabimo starejše uporabnike, ki bi želeli spoznati svet 
računalništva ali razširiti svoje znanje.
S pomočjo projekta želimo pomagati uporabnikom pre-
magati začetni strah pri stiku s sodobnimi tehnologijami 
ter jim ponuditi osnovna računalniška znanja, brez ka-
terih v današnjem svetu težko opravljamo že vsakdanje 
stvari. Skupaj bomo spoznali posamezne dele računal-
nika (tipkovnico, miško, zvočnike, tiskalnik …). Naučili 
se bomo osnov njegove uporabe (izdelave ter urejanja 
map, datotek ter ikon). Napisali in oblikovali bomo eno-
stavna besedila v Word-u, pripravili tabele ter grafikone 
v Excel-u ali izdelali predstavitev v programu PowerPo-
int. Naučili se bomo uporabljati USB ključek ter povezati 
digitalni fotoaparat in pametni telefon z računalnikom. 
Spoznali bomo svetovni splet ter se naučili uporablja-
ti brskalnik za iskanje različnih informacij in branje no-
vic. Odprli bomo račun elektronske pošte ter se nauči-
li prebrati in poslati sporočilo ali delati s priponkami. S 
programom Skype se bomo brezplačno pogovarjali pre-
ko video klicev. Glede na želje uporabnikov se bomo na-
učili iskati gradivo v bazi podatkov Cobiss+  (podaljšan-
je roka izposoje, rezervacije gradiva) za samostojnejšo 
uporabo knjižnice in njenih storitev. 
V sklopu izobraževanja uporabnikom ponujamo tudi po-
moč pri varni in učinkoviti uporabi mobilnih telefonov 
(shranjevanje in iskanje stikov, pisanje sporočil, brez-
plačni klici (Viber), fotografiranje, shranjevanje foto-
grafij, povezovanje v spletna omrežja, uporaba inter-
netnih brskalnikov ali različnih uporabnih aplikacij …).
Izobraževanje poteka individualno in je prilagojeno po-
sameznemu uporabniku, njegovim željam in predznanju.
Tečaj poteka ob torkih dopoldne med 9. in 11. uro. 
Izobraževanje je brezplačno. Zaradi lažje organizaci-
je je potrebno termin predhodno rezervirati na tel. 07 
49 04 000.
� Saša�Založnik

Priložnosti se ne zgodijo, vi jih ustvarite. 

Chris Grosser

Človek ima samo toliko znanja,  
kolikor ga uporablja. 

Frančišek Asiški

Za pot v lepšo prihodnost je pač potrebna 
sveža pamet. Tvoja. 

Stane Peček
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Na dobro obiskanem dogodku 
so se predstavile srednje šole 
jugovzhodne in posavske re-
gije ter iz drugih slovenskih 
regij, šest podjetij in trije jav-
ni zavodi s sedežem v sevniški 
občini.

Svoje izobraževalne programe 
so predstavili Šolski center 
Krško – Sevnica, Šolski center 
Novo mesto, Ekonomska šola 
Novo mesto, Grm Novo Mes-
to - Center biotehnike in tu-
rizma, Gimnazija Novo mesto, 
Šolski center Rogaška Slatina, 
Srednja šola za storitvene de-
javnosti in logistiko Celje ter 
Srednja gozdarska in lesarska 
šola Postojna. Podjetja, ki so 
se odločila za predstavitev na 
Tržnici poklicev, so bila Armat 
d.o.o., ATG Zupan, podjetje za 
proizvodnjo, trgovino Export-
-Import d.o.o. in Avto storitve 
Miran Zupan s.p., BMM d.o.o 
Poslovna enota Gabaroni in 
gostinstvo ter Bruno Gabrijele 
d.o.o. Svoje delo so predstavi-
li še Zdravstveni dom Sevnica, 
DUO Impoljca, Kmečka zadru-
ga Sevnica in Policijska posta-
ja Sevnica.

V uvodnem delu programa, ki 
so ga s pevskim nastopom po-
pestrile učenke OŠ Krmelj pod 
imenom Rož’ce, so zbrane na-
govorili ravnateljica krmeljske 
osnovne šole Gusta Mirt in 
svetovalna delavka Barba
ra Jazbec ter sevniški župan 
Srečko Ocvirk, ki je med dru-
gim izpostavil hitro spreminja-
joč se trg dela, na katerem je 
vrsta novih poklicev. Ti zara-
di visoko razvite tehnologije 
zahtevajo ustrezno tehnološko 
znanje, a med poklici, ki bodo 
zanimivi tudi čez 20 ali več let, 

Tržnica poklicev – bogat izbor
KRMELJ – 10. januarja se je v telovadnici OŠ Krmelj odvijal vsebinsko bogat in zanimiv dogodek s predsta
vitvijo srednješolskih izobraževalnih programov in poklicev, ki so se ga udeležili osnovnošolci in osnovno
šolke zadnje triade OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna Šentjanž in OŠ Tržišče. 

bodo poklici storitvenih dejav-
nosti, kjer bo pomembna em-
patija. Dodal je še, da Občina 
Sevnica že vrsto let podelju-
je štipendije za prevzemnike 
kmetij in za deficitarne poklice 
ter za nadarjene, ki študirajo 
v tujini. Mladi sevniški podje-
tnik Klemen Bec je predstavil 
svojo življenjsko zgodbo in po-
slovno pot, ki se je začela pred 
dobrimi osmimi leti z osebnim 
trenerstvom, kar je že uspeš-
no nadgradil, saj ga v življe-
nju marsikaj zanima. »Cilji so 
zelo pomembni, dobro je vede-
ti, kaj želite postati, v kakšnem 
okolju želite živeti, kako visoka 
naj bo vaša mesečna plača … in 
potem sledite tem ciljem, svoji 
močni želji, čeprav vas bo živ-
ljenje peljalo po različnih po-
teh in bodo na njej vzponi in 
padci,« je svetoval ter povedal, 
da se je na predlog šolske sve-
tovalne delavke po zaključeni 
srednji ekonomski šoli vpisal 
na fakulteto za računalništvo, 
ker naj bi bil to poklic priho-
dnosti, a že po dveh mesecih je 
ugotovil, da študij ni zanj. Na 
koncu je zaključil fakulteto za 
upravo ter v času študija spoz-
naval preko študentskega dela 
različne poklice, med drugim 
je tudi čistil prostore. 

Pestra izbira izobraževalnih 
programov in poklicev

V nadaljevanju so se učenke in 
učenci sprehodili po telovad-
nici ter poklepetali z dijakinja-
mi in dijaki in njihovimi men-
torji ter predstavniki podjetij 
in zavodov, ki so jim z velikim 
veseljem predstavili posame-
zne izobraževalne programe 
in poklice.

Eden izmed dijakov je bil Jan 
Hočevar, ki se je po zaključe-
ni osnovni šoli na Blanci odlo-
čil za program frizer na sev-
niški srednji šoli, a je ugotovil, 
da ga bolj zanima modno obli-
kovanje, zato se je odločil za 
ponoven vpis na celjsko sre-
dnjo šolo za storitvene dejav-
nosti. »Moj cilj je, da postanem 
modni oblikovalec in ustva-
rim svojo firmo oblačil,« je po-
vedal. Učenka OŠ Krmelj Jana 
Gole je razmišljala o umetniški 
gimnaziji, ker jo zelo veseli ri-
sanje, a čeprav ta izobraževal-
na smer tokrat ni bila pred-
stavljena, si je z zanimanjem 
ogledale ponudbo srednješol-
skih programov. 

»Prireditev, kot je današnja 
Tržnica poklicev, je dobrodoš-
la pri spoznavanju tako učne-
ga procesa kot kasnejše zapo-
slitve, tukaj smo tako učitelji 
kot dijakinje in dijaki, da po-
nudimo odgovore mladim, ki 
se odločajo o svoji poklicni 
poti,« je poudaril Uroš Avsec, 
učitelj strokovnih predmetov 

na novomeški srednji stroj-
ni šoli. Učiteljica praktičnega 
pouka v izobraževalnem pro-
gramu strojni tehnik na sred-
nji šoli v Krškem Adica Ko
žar je izpostavila, da je strojni 
tehnik deficitarni poklic, zato 
je zanj mogoče pridobiti še do-
datno štipendijo. Vanja Žulič 
Kovač, zaposlena kot kadrov-
nica v Kmečki zadrugi Sevnica, 
je izpostavila težave pri iska-
nju kadrov na področju kme-
tijstva, mesnopredelovalne in-
dustrije in v strežbi: »Iščemo 
kmetijsko-tehniške podjetnike 
oziroma osebe s kmetijsko izo-
brazbo pa inženirje agronomi-
je, mesarje, natakarje.« 

Nekateri so v pogovoru iz-
postavili slabe povezave z jav-
nim potniškim prometom za 
kraje iz Mirnske doline, kjer se 
šolajoči v večjem številu odlo-
čajo za nadaljevanje šolanja v 
dolenjski regiji, saj imajo z nje-
nim izobraževalnim središčem 
boljše avtobusne povezave kot 
pa s posavskimi. 
 Smilja Radi

Predstavitve izobraževalnih programov in poklicev se je 
udeležilo lepo število mladih.

GIMNAZIJA BREŽICE
vstopnica v tvojo prihodnost

Vabimo na 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        . 

Informativna dneva:
17. 2. 2023 ob 9. in 15. uri in

18. 2. 2023 ob 9. uri

BREŽICE – Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru izvaja red-
ne študijske programe v Brežicah, kar pomeni, da je študij turiz-
ma na vseh treh stopnjah dostopen tudi v Posavju. 

Dijaki, ki razmišljajo, da bi svoje izobraževanje nadaljevali v do-
mačem okolju, so vabljeni na informativne dneve za dodip
lomski študij, ki bodo letos ponovno potekali v živo, 17. in 18. 
februarja. Študirajo lahko na dveh dodiplomskih programih, 
tako visokošolskem strokovnem kot tudi na univerzitetnem, in 
po zaključku nadaljujejo neposredno na magistrski ravni. Dina-
mičen študij s sodobnimi predmetniki, usklajenimi s potrebami 
gospodarstva, vključuje tudi delo na terenu in prakso, saj se tu-
rizma ne da spoznati le v predavalnicah. Več informacij poiščite 
na spletni strani fakultete ft.um.si.

Študij turizma v lokalnem okolju 

V svoji karieri sem zgrešil več kot 9000 
metov. Izgubil sem skoraj 300 tekem. 26-

krat so mi zaupali met, odločilen za zmago, 
in sem zgrešil. V življenju mi   je spodletelo 

vedno znova in znova. In zato mi uspe.  

Michael Jordan

Želim se ozreti nazaj na svojo kariero in 
biti ponosen na delo ter biti ponosen, da 

sem poskusil vse. 

 Jon Stewart
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SVETOVALNO SREDIŠČE POSAVJE

Iščete nove priložnosti na
osebnem in poklicnem

področju? Bi radi nadgradili
svoje znanje, napredovali v

službi, stopili korak naprej v
življenju? Veste, kje in kako
začeti, katera izobraževanja

izbrati?

BREZPLAČNO vam nudimo:
Pomoč pri analizi vaših potreb po izobraževanju in razvoju kariere.
Z vami izdelamo načrt izobraževanja in načrt razvoja kariere.
Ovrednotimo vaša že usvojena znanja, spretnosti in kompetence.
Svetujemo vam o možnostih ustreznega izobraževanja.
Svetovanje in podporo pri samostojnem učenju.
Informiranje o možnostih izobraževanja in priznavanja znanj.

Svetujemo vam:
Anja Brilej Bohorč, svetovalka, 051 279 630, anja.brilej@lukrsko.si
Ana Kramperšek, karierna svetovalka, 051 279 636, ana.krampersek@lukrsko.si
Tanja Cizl, svetovalka za samostojno učenje; 051 279 635, tanja.cizl@lukrsko.si
Kaja Cizelj, svetovalka; 051 279 633, kaja.cizelj@lukrsko.si

Kontaktirajte nas in podprli vas bomo na vaši poti!

IGRALNE URICE
17.00–19.00
MT VELIKI KAMEN

VEČER DRUŽABNIH IGER:
DRUŽENJE OB ŠAHU

SOB

4.

USTVARJALNA DELAVNICA ZA
OTROKE

VEČER DRUŽABNIH IGER
18.00

18.00–20.00

PET

3.

PET

VEČER DRUŽABNIH IGER

ZAVOD ZA MLADINO IN ŠPORT 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
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

OTROŠKA PREDSTAVA:
POTUJOČI CIRKUS NERODNE
AVGUŠTINE (GLEDALIŠČE
BIČIKLETA)

KONCERT: 
SVOJAT IN PSIHEDELAVCI

21.00

11.00
11.00

f e b r u a r  2 0 2 3f e b r u a r  2 0 2 3

FREEDOM
Dnevni center 

14.00–16.00

18.00–20.00

ZBIRANJE ZAMAŠKOV ZA LUKO

INDIVIDUALNO KARIERNO
SVETOVANJE ZA MLADE OD 14. DO
29. LETA 

Po predhodnem dogovoru.

Info in prijave na:
kaja.crpic@zms-krsko.si

DELAVNICA: CANVA ZA
PODJETNIŠKI ZAČETEK

17.00–19.00

Info in prijave na:
kaja.crpic@zms-krsko.si

Začetna delavnica osnov Canve

ZMŠ KK KVIZ

DEBATNI VEČER
21.00

16.00–18.00

PON-ČET

VSAK DAN

ČET

9.

VSAK PETEK

10.

PET

10.

VSAK DAN

SOB

11.

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2023/2024.

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.

 Ravnatelj Mitja Režman, prof., l.r.

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

RADEČE – V zaključku lan
skega leta je Glasbena šola 
Laško - Radeče izdala pe
smarico ljudskih pesmi pod 
naslovom ’Glasbeni tobo
gan’ v elektronski obliki. Ta 
je nastala po uspešno izpe
ljanem mednarodnem pro
jektu ’ErasMUSica – glasba 
ohranja in bogati vezi’, v ka
terem je nastala tudi zbirka 
notnih gradiv.

»Po zaključenem projektu, v 
katerem se je naša glasbena 
šola povezala z Glasbeno ma-
tico Furlanije Julijske Krajine, 
je nastala še pesmarica. Z njo 
želimo vzpodbuditi otroke in 

odrasle, da ob poslušanju po-
snetkov prepevajo. Vsi, ki zna-
jo igrati na inštrumente, pa se 
lahko ob poslušanju naučijo 
igrati ljudske pesmi, oblikujejo 
lastne spremljave ali se ustvar-
jalno izražajo – likovno, gibno, 
besedno,« pojasnjuje ravnate-
ljica GŠ Laško - Radeče Rosana 
Jakšič. »Ob poslušanju skladb 
lahko prisluhnete izštevan-
kam, pesmim o živalih in delu, 
pripovednim pesmim, skratka, 
o življenju preprostega člove-
ka, ki je bilo že od nekdaj nav-
dih za nastanek pesmi,« nada-
ljuje in doda, da so se povabilu 
k pripravi in izvedbi nastopa 
ljudskih pesmi in izštevank 

odzvali učenke in učenci, uči-
telji in učiteljice nauka o glasbi, 
solfeggia, predšolske glasbene 
vzgoje in glasbene pripravni-
ce. Pesmarica ima tudi slikov-
no gradivo, ki so ga ustvarili 
mladi glasbeniki in glasbenice. 
»Zahvaljujem se vsem snoval-
cem pesmarice in kolegom uči-
teljem, ki so spremljali učenke 
in učence z inštrumenti. Upo-
rabnikom e-pesmarice želimo 
obilo užitkov ob poslušanju in 
učenju ljudskega gradiva,« za-
ključi pogovor. Do pesmarice 
Glasbeni tobogan lahko dosto-
pate na spletni strani GŠ Laško 
- Radeče.
 S. Radi

Glasbena pesmarica v elektronski obliki
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Začetki kulturnega udejstvovanja na Senovem se-
gajo v leto 1923. Takrat je bilo ustanovljeno dru-
štvo Svoboda, ki je združevalo pevce in gledali-
ščnike. Tudi na pobudo delavcev, ki so delovali v 
društvu, je bil leta 1925 zgrajen Delavski dom. 

V svojih začetkih je imelo društvo različna imena, 
delovalo je tudi v času 2. svetovne vojne, leta 1945 
pa je bilo uradno ustanovljeno Delavsko kultur-
no društvo Svoboda Senovo, ki neprekinjeno de-
luje vse do danes. DKD Svoboda Senovo združu-
je ljubitelje kulture, ki ustvarjajo v štirih sekcijah: 
gledališka, folklorna in lutkovna skupina ter pihal-
ni orkester. Od leta 2015 društvo vodi Jože Šoln, 
dolgoletni član Pihalnega orkestra DKD Svoboda 
Senovo. 

GLEDALIŠKA SKUPINA

Gledališka skupina DKD Svoboda Senovo v letu 2023 
praznuje 100-letnico svojega obstoja. Gledališčniki 
na Senovem delujejo skorajda neprekinjeno, pred-
stav niso organizirali le v obdobju vojne, a so v prvih 
povojnih letih priredili tudi po več premier letno. 

Članstvo v skupini je starostno in poklicno zelo ra-
znoliko, kar daje skupini poseben čar in moč, ko se 
mlade energije učijo od starejših in starejše bate-
rije polnijo ob mladostnem naboju. Najstarejši ak-
tiven član je že dopolnil 80 let, najmlajša članica 
je dijakinja – starostni razkorak med njima je to-
rej več kot 60 let, a se vseeno zelo dobro ujameta 
na odrskih deskah.

Skupina je postala nekako širše prepoznavna po 
igranju Partljičevih komedij. Z njimi so nasmejali 
že več 10.000 ljudi, Partljičeve komedije: Na svide-
nje nad zvezdami, Štajerc v Ljubljani, Gospa poslan-
čeva, Politika – bolezen moja, Čaj za dve, Tolmun in 
kamen in spet znova Na svidenje nad zvezdami, Moj 
deda – socialistični mrtvak, Silvestrska sprava, Ot-

roci Lenta, Zdravnik po sili … pa je skupina v zad-
njih dveh desetletjih odigrala pod režisersko tak-
tirko Bože Ojsteršek. Režiserka je v teh letih na 
odru in za njim sodelovala s približno 100 ljudmi 
– igralci, glasbeniki, plesalci, pevci, instrumentali-
sti, scenografi in scenaristi, tehničnimi opremljeval-
ci in drugimi, vsak pa je na svoj način doprinesel k 
razvoju in uspešnosti skupine. Zelo osvežujoča, ne-
koliko drzna in predvsem izjemno odigrana je bila 
tudi predstava gostujoče režiserke Violete Tomič 
Dekliščina (v izvirniku Girl's Night Out, avtor: Dave 
Simpson). 

Z vsemi predstavami je skupina gostovala na različ-
nih festivalih, tekmovanjih, srečanjih, na mestnih 
in podeželskih odrih v Sloveniji in v tujini in tako ni 
postala le prepoznavna, ampak je za svoje izjemne 
uprizoritve prejela tudi številne nagrade in prizna-
nja. A senovski gledališčniki vedno znova poudarja-
jo, da je največja nagrada, ko začutijo pretok ener-
gij z odra med gledalce in nazaj. Ob stoletnici želijo, 
da bi bilo teh »pretokov« čim več, hkrati medse vabi-

jo vse, ki vas karkoli v zvezi z gledališkim udejstvo-
vanjem zanima. 

Vodja gledališke skupine je David Radej.  

FOLKLORNA SKUPINA

Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo, ki je tudi 
edina folklorna skupina v mestni občini Krško, je bila 
ustanovljena 8. decembra 1982 in je v lanskem letu 
obeležila 40-letnico delovanja. 

V osnovi je reproduktivna skupina, ki izvaja plese, 
pesmi in običaje Štajerske, Pohorja, Zgornje Dravske 
doline, Prekmurja, Kozjanskega, Koroške in Gorenj-
ske. Za splete iz teh pokrajin skupina razpolaga s 
kvalitetnimi kostumi. Skupina je že vrsto let člani-
ca Zveze ljudskih tradicijskih skupin Slovenije (CIOFF 
Slovenije) in je tako že večkrat sodelovala na med-
narodnih (tudi CIOFF-ovih ) festivalih (2011 – Kup-
res (BIH), 2012 – Derventa (BIH), 2014 – Veles (Ma-
kedonija) in 2015 – Srebrenik (BIH)).

Folklorna skupina ima letno vsaj 30 nastopov in go-
stuje v različnih krajih tako v domovini kot tudi v tu-
jini. S skupinami iz Hrvaške imajo Senovčani pristne 
prijateljske stike, saj vsako leto organizirajo priredi-
tev Folklora brez meja, na katero povabijo skupine 
iz sosednje Hrvaške, pa tudi skupine iz drugih držav.

Na plesnem področju skupino vodijo Anton Pet-
rovič, Bojan Vovčko in Tatjana Uduč, na god-
čevskem in pevskem področju pa skupina deluje pod 
taktirko Janka Avsenaka. Vodja Folklorne skupine 
DKD Svoboda Senovo je Bojan Vovčko. 

LUTKOVNA SKUPINA

Lutkovna skupina DKD Svoboda Senovo je najmlajša 
sekcija DKD Svoboda Senovo, ustanovljena je bila v 
začetku letu 2010. S tem se je po približno petih de-
setletjih v društvu obudilo lutkarstvo. Na ustanov-
nem sestanku, na katerem je bilo prisotnih sedem 
članov društva, so se dogovorili, da se bodo spopri-
jeli tako z izdelavo lutk, scene in scenskih pripomoč-

kov kot tudi z animacijo. V začetku je delovala kot del 
gledališke sekcije, v letu 2012 pa je postala samo-
stojna sekcija društva.

Člani skupine na svojih delovnih srečanjih ustvarjajo 
in izdelujejo lutke ter pripravljajo lutkovne predsta-
ve, ki jih odigrajo na domačem odru ali pa z njimi go-
stujejo po drugih krajih. Vsako leto se udeležijo tudi 
območnega srečanja lutkovnih skupin, dvakrat pa so 
bili izbrani na medobmočno srečanje.

PIHALNI ORKESTER

Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo je bil ustano-
vljen leta 1928. Ustanovili so ga senovski rudarji in 
tako je nastala tedanja rudarska godba. Godba je 
delovala neprekinjeno tudi med 2. svetovno vojno, 
ko so vsi odšli v partizane in tam ustanovili godbo 
Kozjanskega odreda. Po vojni je bilo kar precej spre-
memb, za dirigentsko palico so prijeli različni kapel-
niki. Tako je bilo vse do leta 1975, ko je umrl dolgo-
letni kapelnik Maks Umek. Nasledil ga je prof. Janez 
Ceglar, pod njegovim vodstvom pa je orkester dose-
gel tudi najvidnejše uspehe na tekmovanjih doma 
in v tujini. Za njim je vodenje orkestra prevzel prof. 
Halid Tubeishat, v tem obdobju so ustvarili tudi prve 
zvočne posnetke, in sicer so posneli koncertno zgoš-
čenko Blue Planet in koračnice Veselo naprej. 

Od pomladi 2018 orkester vodi dirigentka prof. 
Maša Žveglič Poljšak. Godbeniki vsako leto prire-
dijo dva koncerta: pomladnega premiernega in bo-
žično-novoletnega, igrajo pa tudi na raznih priredi-
tvah doma, v širši okolici in v tujini. Orkester šteje 
40 članov, v prostorih godbenega doma v sodelo-
vanju z Glasbeno šolo Krško izvaja godbeniško šolo, 
nasploh pa se v zadnjem obdobju ukvarja s pomla-
jevanjem zasedbe.

Predsednik Pihalnega orkestra DKD Svoboda Seno-
vo je Niko Pavlič.

Društvo likovnikov Krško – 
OKO je bilo ustanovljeno 
26. aprila 1996 v Krškem. 
Trenutno v društvu ustvar-
ja 42 aktivnih članov, v sli-
karsko sekcijo je vključenih 
39, v kiparsko sekcijo pa 24 
članov. Vsako leto organizi-
ramo dva do tri slikarske te-
čaje in enega do dva kipar-
ska tečaja ter tradicionalni 
ex-tempore, kamor po-
vabimo tudi člane drugih 
društev. Ustvarjamo pod 
mentorskim vodstvom 
akademskih slikarjev in ki-
parjev, sodelujemo z drugi-
mi društvi ter se udeležu-
jemo regijskih, državnih in 
mednarodnih tekmovanj 
in kolonij. Vsako leto orga-
niziramo eno do dve stro-
kovni ekskurziji oz. ogled 
aktualnih razstav po Slo-
veniji ali na Hrvaškem.

Dan društva je Štovičkov 
dan, ki je hkrati tudi dan 
odprtih vrat društva. S sku-
pinsko razstavo del članov 
društva ga praznujemo 
vsako leto 26. junija, na roj-
stni dan akademskega ki-
parja Vladimirja Štovička.

Svoja dela razstavljamo v 

Galeriji Krško, Dvorani v 
parku Krško, v avli Kultur-
nega doma Krško, v prosto-
rih Mestnega muzeja Krško 
in drugod.

Od leta 2013 ima Društvo 
likovnikov Krško – OKO sta-
tus društva v javnem inte-
resu.

Naše delo lahko spreml-
jate na naši spletni strani 
https://www.okoart.si/ ali 
facebook profilu. 

Vabljeni med nas vsi likov-
ni ustvarjalci, ljubitelji kul-
ture in umetnosti!

Kontakt: 
dl.krsko.oko@gmail.com, 
068 150 303 

 Predsednica Branka Benje

Delavsko kulturno društvo Svoboda Senovo

Društvo likovnikov Krško – OKO 

Ko se leto približa kulturnemu prazniku, je čas, da pogledamo, kaj smo v preteklem 
času storili zase, za sprostitev, za umiritev uma in duha. Kolikokrat smo bili na kon-
certu, gledališki predstavi, morda smo sami stali na odru ...? Naše življenje ne sme 
biti le pehanje za materialnimi dobrinami in skrb za fizični izgled telesa. Človekovo 
življenje sestavlja tudi duhovni del, ki pa mu v pomanjkanju časa in velikokrat tudi 
volje namenjamo premalo pozornosti. Izgovorov je vedno dovolj, zakaj v celem 
letu nismo uspeli prebrati vsaj ene knjige, si ogledati vsaj ene predstave ali razsta-
ve, oditi na koncert ali plesno predstavo. Ali ne postajamo zaradi tega vse bolj siro-
mašni, naši pogovori pa prazni? Umetnost je privilegij, a sodobna družba daje pred-
nost velikemu in modernemu avtomobilu, hiši, kjer je vse na daljinsko upravljanje ...

V ljubiteljski kulturi delujejo tisti, ki jim ni žal časa, denarja ali volje za ustvarjalno 
življenje. Dajejo nam priložnost, da se v hitrosti vsakdanjega življenja kdaj pa kdaj 
ustavimo, posedimo na sedežu kulturne dvorane, se sprehodimo po razstavi ali pa 
prisluhnemo glasbi v vseh oblikah. Šele ko se umirimo in se prepustimo barvam 
na slikarskem platnu, vsemogočnim melodijam ali pa prijetni odrski besedi, se zač-
nemo zavedati, da je to hrana, ki jo potrebuje naše srce.

Ljubiteljska kulturna društva delujejo na območju celotne mestne občine Krško. 
Nudijo nam možnosti, da v vsakem kraju vsak od nas najde nekaj, kar ga bo razve-
selilo, zanimalo.

Naj bo kulturni praznik trenutek, ko pogledamo vase ter najdemo mir in sprosti-
tev za sebe, svojega duha in svoje bistvo. 
 Uroš Brezovšek, predsednik ZKD Krško

Ljubiteljska kultura  
je hrana za naše srce



Posavski obzornik – leto XXVII, številka 3, četrtek, 2. 2. 202316 PREDSTAVITEV ZKD KRŠKO

Kulturno življenje ima v Brestanici bogato zgodovi-
no. Zaživelo pa je z ustanovitvijo Čitalnice leta 1891, 
ki je povezala pobudnike glasbenega, pevskega, li-
terarno-gledališkega življenja, predvsem pa budi-
la narodno zavest ter ljubezen do domače besede.

2. svetovna vojna je kulturni utrip prekinila, a ljube-
zen do ustvarjanja je tlela v ljudeh in s silno močjo 
planila na dan takoj po osvoboditvi. Zaradi ustvar-
jalnih, kraju predanih ljudi, se je rodila naša Svobo-
da in polno zaživela.

Že 14. oktobra 1945. leta je bila dvorana zasilno 
urejena za prvi nastop. Večjo prenovo je doživela v 
letih 1953–1955, ko je bil dograjen oder z gardero-
bami in sanitarijami. Po 65 letih pa je bila dvorana 
doma zopet celovito prenovljena in po zaslugi Kra-
jevne skupnost Brestanica, Termoelektrarne Bresta-
nica in Mestne občine Krško smo dobili lepe, funkci-
onalne prostore in s tem dobre pogoje za delo, za 
kar smo hvaležni vsi kulturni delavci. Mnoge sku-
pine so ustvarjale pri nas, nekatere usahnile, a pus-
tile nepozabne sledi.

Sedanji kulturni utrip kraja ustvarjajo:

Moški zbor Svoboda Brestanica je naša najsta-
rejša skupina. Pevce je zbral in jih od leta 1945 vo-
dil v prve pevske korake Vinko Avsenak, za njim 
Adolf Moškon. V letu 1976 je vodstvo zbora pre-
vzel Janko Avsenak. Sledila so plodna štiri de-
setletja in še malo čez, v katerih so pevci skupaj z 
zborovodjem iskali nove izpovedne poti, skupaj du-
hovno in umetniško rasli, oblikovali svojo glasovno 
in izrazno prepoznavnost.

Skrbno so izbirali raznolik program, nastope pa 
bogatili z različnimi instrumentalnimi zasedbami, 
pevskimi gosti in režijskim oblikovanjem. Svojstve-
no barvitost so zboru podarjali izjemni pevci, kot sta 
to bila Dorči Železnik in Jože Butkovič. Nepozab-

ni so koncerti: Prisluhnimo spominom, Čar filmskih 
melodij, V objemu popevke, Naših 70 let, Peli smo 
skupaj … Peli so po raznih krajih domovine in slo-
ves slovenske pesmi ponesli tudi v tujino. Odmev-
ni so bili koncerti v pobratenem Obrigheimu, peli so 
tudi v Prešticah na Češkem. Leta 2020 pa je na kon-
certu Ljubica, pojd' z menoj! Janko taktirko sloves-
no predal novi zborovodkinji Nini Pisek. Epidemi-
ja je zahtevala svojstven davek, a ustavila jih ni. 5. 
junija 2022 so zopet prešerno zapeli na koncertu Jaz 
pa zapojem na glas. Zelo si želijo, da bi njihove vrste 
pomladili mladi pevci in požlahtnili njihov zven.

12. marec 2013 pa je dan ustanovitve Rajhenburš-
kega okteta in svojo 10-letnico bodo prav na rojst-
ni datum slovesno počastili s koncertom na gradu. 
Rajhenburški oktet gradi mostove do src poslušal-
cev s svojimi lepo zlitimi glasovi, simpatičnim, pre-
mišljenim nastopom. V sozvočje jih vodi tenkoču-
ten glasbeni posluh, želja po novem, drugačnem. 
Pod umetniškim vodenjem Janka Avsenaka so 
nam podarili čudovite letne koncerte, s svojim za-
dnjim koncertom Zvezde na nebu žare v Baziliki 
Marije Lurške, pa so obogatili praznični decembr-
ski čas. Tudi sicer sodelujejo na mnogih dogodkih 
doma in po Posavju.

Od leta 2009 pa pojejo v naši Svobodi tudi člani Vo-
kalne skupine. To so glasbeno izobraženi pevci, 
solisti, ki jih je zbral in povezal Marko Železnik, 
njihov duhovni vodja in organizator. Na njihovih 
nastopih zazvenijo tudi citre, pa kitara, harmoni-
ka, flavta, klarinet ali pa kar celoten orkester čla-
nov Drstvenškove glasbene družine. Pogosto ji 
spremlja tudi pianist Jernej Fabijan. Izbor pesmi 
je mnogoter, od narodnih pesmi do opernih arij. 
V marcu bodo letos že štirinajstič zapeli pomladi 
v pozdrav, pa tudi sicer radi popestrijo prireditve.

V letu 1945 se je zaradi hrepenenja po svobod-
no govorjeni domači besedi rodila tudi gledališ-
ka sekcija in pritegnila v gledališko ustvarjanje 
številne Brestaničane. Uprizorjena je bila množi-
ca iger, ki so ljudem podarjale trenutke sprostitve, 
ustvarjalcem pa pristno zadoščenje v ustvarjalnem 
podarjanju svoje duše drugim. Po letih uspešnega 
zagona se je gledališko delo upočasnilo, uspešen 
vzpon pa zopet doživelo v osemdesetih letih, ko je 
režijo sprejela Vera Kustec, nato Marjana Brom-
še, pa Alenka Šet, Margareta Marjetič in v za-
dnjem obdobju Matej Krmelj. Po letu 1995 nam 
ja vsako leto podarilo novo premiero, najpogoste-
je komedije domačih ali tujih avtorjev. Med njimi 
so bile Vaja zbora, Norčije v spalnicah, Dve neves-

ti, Tretje ležišče, Pokvarjeno, Dama iz Maxima … 
nekaj enodejank, pa tudi Ti nori tenorji, v katerih 
je za vlogo gospe Saunders igralka Karmen Ker-
le na Festivalu komedije v Pekrah prejela naslov 
komedijantka leta. Špičasta sprava in dramatizaci-
ja Notburga pa ob drugih prireditvah dokazujeta, 
da smo pozorni na obujanje in ohranjanje dogod-
kov iz preteklosti kraja in dežele. Gledališčniki smo 
skupini izbrali novo ime Teater Rajhenburški in 
prav zdaj na vajah pripravljamo novo spomladan-
sko premiero.

Tudi skupina srednjeveških plesalcev načrtno 
predstavlja dogodke iz zgodovine. V avtentičnih 
oblačilih 16. stoletja obuja in neguje srednjeveš-
ke plese in ohranja podobo nekdanjega blišča po 
gradovih ter popestri dogodke s patino preteklos-
ti. Skupino vodi Anja Omerzu, ki pripravlja tudi 
koreografije.

Kateri koli dogodek pa bi bil puhel in prazen, če 
ga ne bi požlahtnila dela domačih in tujih moj-
strov poezije in umetniške besede, ki jo interpre-
tirajo člani literarne sekcije. V literarnih večerih 
obujajo spomine na obletnice literarnih velikanov, 
skušajo predstaviti domače mojstre verzov, z izbra-
nimi besedili in verzi dajo čustven okvir priredit-

vam. Literati pa so pozorni tudi do negovanja šeg 
in izraznosti domačega okolja.

Nekdaj bogata likovna dejavnost, polna razstav, 
likovnih srečanj in gostovanj, predvsem po zaslu-
gi likovnega nestorja Staneta Fabjančiča, skuša 
ohranjati likovno tradicijo s spodbujanjem doma-
čih likovnih ustvarjalcev in organiziranjem likovnih 
razstav likovnikov iz posavskega okolja ter organi-
ziranjem likovnega ex-tempora.

V letu 2024 bo 20 let, ko se je razvila skupina Prid-
ne roke Rajhenburga, ki spretno ustvarja roč-
na dela vseh vrst. Ohranjajo in zbirajo stare vzor-
ce, ohranjajo načine dela z naravnimi materiali, ki 
jih spretno povezujejo v nove stvaritve. Z ustvar-
jalnostjo povezujejo programa društva upokojen-
cev in Svobode.

Krajevna knjižnica, ki domuje v lepih prostorih 
Doma krajanov, je primeren vir izbire zanimivega 
branja najmlajšim in odraslim ljubiteljem knjige. 
Najmlajše knjižničarka Majda povabi na pravljič-
ne urice ali urice skupnega branja, letos pa začen-
jamo tudi program skupnega branja za odrasle in 
pogovorov o življenjskih izzivih, ki jih srečujemo 
v vsebinah del.

Bliža se naša osemdesetletnica. Stara modrost nas 
uči: Ne hodi po uhojenih poteh! Raje pojdi tja, kjer ni 
poti in pusti sled. Toda nove in kvalitetne poti lahko 
ubirajo mladi ljudje, polni energije, svežih idej in 
novih prijemov. In zato, da bi v naši Svobodi zmog-
li ustvarjali nove sledi, si srčno želimo novih lju-
di, novih, svežih moči. Pridite, pridružite se nam!

Kje nas dobite: KD Svoboda Brestanica, 
CPB 12, 8280 Brestanica; tel.: 041 348 471 

Za vse novice nas najdete na facebook strani: 
TEATER RAJHENBURŠKI

Kulturno društvo Svoboda Brestanica

 Foto: Boštjan Colarič

Društvo ljubiteljev fotografi-
je Krško je bilo ustanovljeno 
14. novembra 1997 in trenut-
no šteje 16 članov. V 25 letih 
delovanja je preživelo različ-
na obdobja, od začetne nav-
dušenosti in velike zagnanos-
ti do umirjenega delovanja. V 
začetku delovanja društva je 
bila gonilna sila Bernardka 
Zorko skupaj z vsemi člani 
društva, zadnja leta pa osta-
jajo najbolj aktivni Jožica Mi-
kek Veber, Branko Benčin, 
Anica Valentinc, Jože Les-
jak, Boris Moškon in Goran 
Rovan. Tisti, ki smo vztrajali, 
smo se v teh letih kar veliko 
naučili na področju fotografi-
je in napredovali - večina od 
popolnih začetnikov do so-
lidnih fotografov. V tem času 
se je zamenjala tudi tehno-
logija, tako smo prešli z ana-
logne na digitalno fotografi-
jo. V pozabo so šle temnice 
in kemija, potrebno pa je bilo 
usvojiti računalništvo in raču-
nalniško obdelavo fotografij.
Letno društvo pripravi štiri do 
pet razstav in še približno to-
liko postavitev le-teh na dru-
gih lokacijah. Tako bi lahko 
zaokrožili, da je bilo v teh 25 
letih prek 200 dogodkov. Naj-
več razstavljamo v Dvorani v 
parku v Krškem, v avli Kultur-
nega doma Krško ter drugih 
lokacijah v Krškem, pa tudi v 
Brežicah, Sevnici, Kostanjevi-
ci na Krki, Podsredi in ne na-

zadnje tudi v Postojni, Sežani, 
Divači in Mariboru. Sodeluje-
mo s Fotoklubom Žarek Seža-
na, s Simfoničnim orkestrom 
Glasbene šole Krško, Dru-
štvom gluhih in naglušnih Po-
savja Krško, sodelovali pa smo 
tudi s Fotoklubom Zagreb.

Na razstavah prevladujejo 
predvsem motivi iz narave 
in potovanj. V teh letih smo 
razpisali tudi bolj specifične 
teme, tako da smo fotogra-
firali portrete, akte, makro in 
bližinske posnetke, se ukvar-
jali s stereo ali 3D-fotografijo, 
fotografirali hrano, preučeva-
li etnologijo in še kaj.

Vsako leto društvo poleg raz-
stav med letom pripravi še za-
ključno razstavo na določeno 
temo, kjer predstavimo celo-
letno delo članov društva. Le-
tošnja tema društva je popot-
niška fotografija, tako bomo 
konec leta 2023 pripravili raz-

stavo z naslovom Naše poti, 
ki bo spet v Dvorani v parku. 

Pripravljamo tudi razstavo o 
plavalnem klubu Celulozar 
Krško ter krškem bazenu, ki je 
bil zgrajen pred 70 leti. Načr-
tujemo še kakšno samostojno 
razstavo katerega od članov 
društva in še kaj se bo našlo. 

Dolgoročno je naš cilj ohra-
niti društvo aktivno. Želimo 
si ga poživiti in pomladiti, 
zato vabimo ljubitelje foto-
grafije vseh generacij, da se 
nam pridružijo. Z izmenjavo 
znanja in izkušenj lahko veli-
ko pridobimo, svoje fotografi-
je lahko pokažemo na razsta-
vah, primerjamo fotografije 
z drugimi in tako postopo-
ma napredujemo. V našo in 
korist naših spremljevalcev, 
ki obiskujejo naše razstave 
in nas spremljajo preko 
družbenih omrežij.

Kulturno društvo Libna v svojih 
vrstah združuje kmečke žene, 
upokojenke, delavke in otro-
ke. Ustanovljeno je bilo leta 
2003.  Članice društva so bile 
aktivne že veliko prej, vendar 
pod   okriljem Kulturnega dru-
štva Žarek. Število članov se 
spreminja, ustvarjajo pa na raz-
ličnih področjih ročnih del.

Članice se redno srečujejo in 
ustvarjajo v svojih prostorih v 
Večnamenskem domu Dolenja 
vas. Torkova srečanja so tista, 
ki napolnijo prostor s prijetnim 
vzdušjem. Med druženjem ple-
tejo, kvačkajo ter slikajo ali pa 
gnetejo glino. Ob delu in kle-
petu iščejo tudi nove motive 
za svoje izdelke in nove teme 
za razstave. Svoje želje uresni-
čujejo z znanjem in sposobnos-
tmi ter spretnostmi, ki so jih z 
leti pridobile, tako nastajajo pre-
krasni unikatni vezeni, kvačkani 
in pleteni izdelki (prti pogrinj-
ki, obešanke, zavese, pregrinja-
la in okrasne blazine), izdelki iz 
gline ter risbe in slike. Na ta na-
čin razvijajo kulturno-umetniško 
dejavnost in bogatijo življenje z 
ohranjanjem kulturne dediščine 
v lokalnem okolju.

Članice se redno izobražujejo in 
izpopolnjujejo v ročnih delih, to 
znanje pa prenašajo na otroke. 
Zadnja leta dajejo tudi vse večji 
pomen varovanju narave, zato 
otroke učijo, kako lahko iz starih 

reči nastanejo nove, namesto da 
se jih zavrže. Otroci so v pretek-
losti že izdelovali nakit iz starih 
majčk, barvali so kamenje z ak-
rilno barvo in jih namesto svečk 
odnesli na pokopališča, izdelo-
vali so podlage za vročo posodo 
iz starih kavbojk …  

Društvo je v preteklosti zbralo 
in oblikovalo etnološko zbirko 
vezenin in kvačkanih izdelkov. 
V svojih prostorih poleg omen-
jenih izdelkov hrani tudi obsež-
no literaturo. Posamezni izdelki, 
motivi in knjige pa so stari tudi 
do 100 let.

Društvo redno sodeluje v lokal-
nem okolju kot tudi širše. Vsako 
leto priredi samostojno razstavo 
svojih ročnih del v predveliko-
nočnem času. Razstava zajema 
vse od prazničnih prtov z izve-
zenimi motiv in kvačkanih pr-
tičkov za velikonočne košare ter 
jajčkov pa do kvačkanega naki-

ta ter glinenih okrasnih in drugih 
uporabnih izdelkov. S svojo raz-
stavo redno sodeluje tudi na kra-
jevnem prazniku 15. avgusta. V 
preteklosti je društvo sodelova-
lo na različnih prireditvah kot so 
Letni koncert dolenjevaških Pre-
pelic, Kulturni mozaik na Seno-
vem idr., rokodelske izdelke pa si 
je bilo možno ogledati tudi v Val-
vasorjevi knjižnici Krško. Članice 
društva so vedno znova pripravl-
jene na sodelovanje. Z veseljem 
se povezujejo tudi z drugimi po-
dobnimi društvi, s katerimi si iz-
menjujejo izkušnje, vzorce in 
mnenja.

Vse pohvale in spodbude, ki jih 
je društvo deležno na razstavah 
in tečajih, spodbujajo članice, da 
s svojim delom še naprej ohran-
jajo znanja preteklih genera-
cij rokodelk, hkrati pa ta znanja 
dopolnjujejo tudi z lastnimi ide-
jami in vključevanjem sodobnih 
pristopov.

Društvo ljubiteljev fotografije Krško Kulturno društvo Libna 
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Dragi prijatelji kulture!

Veseli smo bili pobude Zveze kul-
turnih društev Krško, da se skupaj, 
na enem mestu, predstavimo vsa 
društva, ki delujemo v zvezi. Da v ted-
nu pred slovenskim kulturnim prazni-
kom spomnimo, da je kultura v Po-
savju še kako živa.

V KD Leskovec pri Krškem letos vsto-
pamo v dvaindvajseto leto delovanja. 
V tem času smo se naši zvesti publi-
ki predstavili s številnimi zanimivimi 
igrami, literarnimi in glasbenimi ve-
čeri ter krajšimi skeči, ki narišejo na-
smeh na obrazu. Glas o našem kraju 
in občini smo ponesli po celotni Slo-
veniji in tudi širše po Evropi. 

V društvu združujemo sto članic in 
članov, ki delujejo v dramski, literar-

ni, foto, glasbeni in pa sekciji za ohra-
njanje kulturne dediščine. Na ta na-
čin se trudimo, da lahko vsak član čim 
bolj izkoristi svojo željo po udejstvo-
vanju in razvijanju svojih talentov. Da 
lahko vsakoletno pripravimo kar ne-
kaj raznovrstnih prireditev, ki boga-
tijo dogajanje in združujejo ljudi. Vsi 
člani smo ponosni, da lahko neguje-
mo in krepimo slovensko kulturo, je-
zik in zgodovino.

Tradicionalno začnemo leto v Leskov-
cu z našo prireditvijo Pomlad prihaja, 
ki s prihodom pomladi prinese tudi 
raznovrstne aktivnosti v naše dru-
štvo. Skupaj s prireditvijo Martinova-
nje po starih in novih šegah sta to naj-
bolj množično obiskovani prireditvi 
našega društva. Na obeh prireditvah 
aktivno sodelujejo prav vse sekci-
je društva in tako vsaka s svojim pri-

spevkom pričara edinstveno vzdušje. 
Takrat do zadnjega kotička napolni-
mo našo »dvorano« v OŠ Leskovec in 
se skupaj s publiko iskreno nasmeji-
mo. Poletje in zgodnja jesen sta časa 
literarnih večerov in pa tradicionalnih 
Aninih glasbenih večerov. Z literarni-
mi večeri se vsako leto spomnimo na-
ših krajanov, ki so oziroma še pušča-
jo pomembno kulturno in umetniško 
sled ne le v domačem kraju, pač pa 
tudi širše. Anini glasbeni večeri pa že 
vrsto let popestrijo štiri poletne ve-
čere s čudovitimi koncerti klasične 
glasbe. Na njih se nam predstavijo 
tako mladi, še neuveljavljeni glasbe-
niki, kakor tudi uveljavljeni glasbe-
niki in skupine. Vsakoletno se potru-

dimo pripraviti premiero gledališke 
igre. Mnogo naših članov sodeluje pri 
projektu »Oblačilni videz znamenitih 
Krčanov«, ki poteka pod okriljem kr-
ške izpostave JSKD. V zadnjih letih pa 
smo z društvenim projektom »Od ri-
biča do graščaka« obudili tudi prizo-
re iz zgodovine Šrajbarskega turna. 

Ponosni smo na dobro sodelovanje z 
ostalimi društvi v naši okolici in tudi 
širše. Pomembno je tudi dobro sode-
lovanje z lokalno skupnostjo. Navse-
zadnje nam je vsem skupaj v interesu, 
da imamo v naši okolici čim več kako-
vostnega dogajanja, ki nas povezu-
je. Pretekla zdravstvena kriza nam je 
pokazala, kako hitro lahko ostanemo 

brez raznovrstnih aktivnosti, kako hit-
ro se lahko naše navade spremenijo.

Zato smo v društvih vedno veseli no-
vih idej in pa tudi novih članov. Vsa 
društva bi bila namreč sama sebi na-
men, če ne bi imeli tako aktivnega in 
zagretega članstva ter zveste publi-
ke, ki nas spodbuja. Zato velika hva-
la in pa prijazno povabljeni, da nas 
še naprej spremljate, obiskujete naše 
prireditve in se skupaj z nami veselite. 
Morda pa vas ravno v letošnjem letu 
želja po ustvarjanju pritegne v naše 
vrste. Kar pogumno, veseli vas bomo!

Kontakt 031 422 666 (Filip Černelč), 
www.kd-leskovec.si, fb

Kulturno društvo Leskovec pri Krškem

Kulturno društvo Žarek je na-
stalo leta 1998 na pobudo Joži-
ce Vogrinc in Mire Damjano-
vič. Ustanovljen je bil mešani 
pevski zbor. Kasneje sta zače-
li delovati tudi literarna sekcija 
»Sanje«, katere mentorica je bila 
Jožica Vogrinc,  in sekcija ročnih 
del »Okras«, mentorica je bila 
Mimica Molan. Leta 2003 se je 
društvo preimenovalo v Kultur-
no društvo Žarek Dolenja vas. 
Kmalu za tem je bila ustanovl-
jena še sekcija Ljudskih pevcev 
»Ajda« in kasneje dramska sek-
cija »Veseli oder«. 

MePZ je leta 2002 zaradi 
pomanj kanja moških glasov 
prenehal z delovanjem, usta-
novili so sekcijo ŽePZ Prepeli-
ce. Zbor od vsega začetka vodi 
zborovodkinja Mira Dernač, 
vodja sekcije je ves čas Mira 
Damjanovič. Prepevajo prired-
be popevk, slovenskih ljudskih 
pesmi, ponarodele, črnske du-
hovne in tudi umetne pesmi. 
Pevke posegajo tudi po prired-
bah skladb bratov Avsenik. So-
delujejo na regijskih revijah od-
raslih pevskih zborov Pesem 
Posavja, pripravljajo letne kon-
certe, koncerte z drugimi izvajal-
ci ter se udeležujejo nastopov na 
prireditvah v domačem kraju in 
drugje.

Leta 2003 se je sekcija ročnih del 
odločila za ustanovitev lastnega 
društva pod imenom »Libna«. 

Ljudski pevci »Ajda« so bili dol-
ga leta člani KD Žarek, vsako leto 
so pripravili srečanje ljudskih 
pevcev in godcev v domačem 
kraju, se udeleževali občinskih 
srečanj ljudskih pevcev in god-
cev, večkrat so se uvrstili na regij-
sko srečanje, leta 2005 na držav-
no srečanje ljudskih pevcev in 
godcev. Udeležba na državnem 
srečanju jih je vzpodbudila, da 
so leta 2006 posneli zgoščenko 
»Fantje, le zgodaj vstajajte«. Cilj 
skupine je bilo ohranjanje ljud-
skega petja naših dedkov in ba-
bic ter prenašanje ljudskega iz-
ročila na mlajši rod. Žal so se 
odločili, da ne bodo več delova-
li, dobijo se le še na kakšnem sre-
čanju.

Dramska sekcija »Veseli oder« 
je na začetku delovanja  vsako 
leto na oder postavila eno izvir-
no komedijo, katere avtorji so bili 
člani sekcije. Leta 2005 so se s ko-
medijo »Kdo spet trka« uvrstili na 
medobmočno srečanje gledališ-

kih skupin. Sekcija zdaj občasno 
pripravi kakšen priložnostni skeč. 
Žal je pomanjkanje članov, ven-
dar se mentor sekcije Boris Ster-
nad zelo trudi s pridobitvijo čla-
nov in delovanjem sekcije. 

Članice literarne sekcije »San-
je« občasno objavljajo svoje pris-
pevke v časopisih, lastne pesmi 
in prozo prebirajo na prireditvah, 
prireditve tudi povezujejo.

Stalna naloga društva je delo-
vanje na različnih področjih kul-
turnega ustvarjanja, pritegniti 
k sodelovanju čim večje števi-
lo krajanov in drugih zainteresi-
ranih, organizacija kulturnih pri-
reditev v kraju, gostovanje na 
prireditvah v drugih krajih ter 
organiziranje seminarjev in de-
lavnic. Za svoje delovanje dru-
štvo uporablja prostore večna-
menskega doma v Dolenji vasi, 
za kar smo iskreno hvaležni KS 
Dolenja vas, da nam omogoča 
uporabo teh prostorov.

Kulturno društvo Stane Kerin Podbočje 
deluje na področju Krajevne skupnosti 
Podbočje. Začetek delovanja najdemo 
že v sokolih in orlih pred drugo svetovno 
vojno in kasneje po njej, v 50. letih prej-
šnjega stoletja. Mnoge gledališke igre, 
koncerti, gostovanja drugih skupin (tudi 
Slovenskega okteta) so zaznamovali kul-
turno dogajanje v kraju. Društvo je po-
novno oživelo v začetku 70. let, dokonč-
no pa v 90. letih, ko so člani s preprosto 
čistilno akcijo dali osrednji kulturni stav-
bi novo podobo. Kulturni dom v Podbo-
čju nudi odlične pogoje za ustvarjanje, 
hvaležni smo vsem rodovom odločeval-
cev, ki so prepoznali vrednost takega 
objekta za kraj. 

V preteklosti so bila del društva mnoge 
sekcije, danes delujejo pevske zasedbe 
Pevke izpod Bočja, Zlate lučke in Korzin-
gerji, gledališki sekciji Teater Svetokriški 
in Igralski mulci ter Podboške flavzarce. 

Pevke izpod Bočja delujejo dobrih 20 let. 

Negujejo ljudsko in narodno pesem ter 
obujajo pesmi iz njihove mladosti. So 
skupina, polna energije in volje, nasto-
pajo na domačih prireditvah in drugod, 
vsako leto pripravijo samostojni koncert.

Zlate lučke so otroški pevski zbor, ki prip-
ravlja spored za otroške maše, otroško 
polnočnico in druge slovesnosti. Ker so 
člani voljni petja, se predstavijo tudi na 
proslavah v kraju. V zboru pojejo predšol-
ski in osnovnošolski otroci. 

Pevska skupina Korzingerji šteje osem 
članov, povezani so preko petja v cerkvi 
sv. Križa. Repertoar skupine je malo zah-
tevnejši, pojejo pa narodne, zabavne in 
duhovne pesmi.

Teater svetokriški združuje gledališke 
navdušence, v zadnjih 20 letih so prip-
ravili nekaj odmevnih predstav, najzah-
tevnejša je lanska Krpan mlajši, ki je po-
leg arhaičnega jezika in igrivih situacij 
postregla tudi z odličnimi kostumi, ki so 

nastajali v šiviljski delavnici in pričarali 
pravo okolje Krpanovih vragolij.

Igralski mulci ustvarjajo projektno, naj-
pomembnejše je prav gotovo priprava na 
predstavo v okviru vsakoletnega miklavž-
evanja. Takih predstav je bilo več kot 20, 
zato se je v tej skupini zvrstilo nebroj mla-
dih igralcev. Delo v oktobru in novembru 
je polno idej in volje, dan nastopa, vedno 
5. decembra, pa odlična šola za življenje.  
Za vse igralce, ki jih je vsako leto vsaj 25.

Podboške flavzarce so nastale iz potre-
be po šaljivem povezovanju prireditev in 
iz osebnega veselja. So nepogrešljiv del 
dogodkov, na šaljiv način opozarjajo na 
vsakdanje situacije, predvsem pa redno 
pometajo pred svojim pragom.

Gotovo boste v našem društvu našli sku-
pino, ki se ji želite pridružiti.

Kontakt: 031 76 76 79, 
www.kdpodbocje.si

Kulturno društvo Žarek Dolenja vas Kulturno društvo Stane Kerin Podbočje
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Zgodba o simfoničnem orkestru sega v 
leto 1992, ko se je v glavi takratnega rav-
natelja Glasbene šole Krško, prof. Dra-
ga Gradiška porodila ideja o njegovem 
nastanku. Ideja se je v tistem času zdela 
utopična in na trenutke celo nora, saj je 
simfonični orkester premogla le peščica 
glasbenih šol, še večja težava pa je bila, 
da krška glasbena šola ni imela niti last-
nega oddelka za violončelo in kontrabas. 
Vendar, kjer je volja, je tudi pot. Tako so 
se s pomočjo takratnih učiteljev; Suza-
ne Drobila, ki je bila gonilna sila oddel-
ka godal, Maje Virant, Barbare Smolej 
Fritz, učiteljev pihal, trobil in tolkal Ro-
berta Pirca, Francija Arha, Mitje Kusl-
ja, v oktobru ’92 že začeli zbirati prvi člani 
orkestra. Najprej so se dobili pihalci, tro-
bilci in tolkalci, kasneje pa so se jim pri-
družila še godala. Orkester so sestavljali 
nekdanji učenci, tedanji učenci in njihovi 
učitelji z dirigentom prof. Gradiškom na 
čelu. Občasno pa so na pomoč priskoči-
li tudi glasbeniki iz bližnje in daljne oko-
lice. Entuziazma, volje in želje njihovega 
dirigenta so se kmalu po nastanku nalez-
li prav vsi v orkestru in tako so 21. maja 
1993 že imeli svoj prvi težko pričakova-
ni – za njih in njihovo publiko – koncert 
v Sevnici na reviji Dolenjske in Posavja.

Led je bil prebit, publika navdušena, glas-
beniki pa so, polni vtisov, zrli naprej v pri-
hodnost, k novim ciljem. Slednji so se vrs-
tili in postajali vedno bolj ambiciozni. Že 
naslednje leto so izvedli svoj prvi sa-
mostojni koncert, ki je od takrat postal 
že tradicionalen. Leta 1996 so posne-
li svojo prvo zgoščenko, pri kateri so pr-
vič sodelovali tudi učenci novonastalega 
oddelka za violončelo in kontrabas. Vaje, 

intenzivne priprave, koncerti po vsej Slo-
veniji so se vrstili, krona dotedanjega dela 
pa je bilo sodelovanje na festivalu mladih 
glasbenikov v Švici, leta 2002. Leta 2003 
je orkester praznoval svojo prvo prelom-
nico. Počastili so jo s koncertom, ki je bil 
nekakšen opus 10-letnega dela.

Prof. Gradišek pa je stremel naprej, v ne-
kaj novega, drugačnega, saj je verjel, da 
je orkester sposoben še več. Tako se je iz 
njegovih idej, načrtov rodila glasbena 
drama »Vražje dekle«, kjer so s simfonič-
nim orkestrom sodelovali operni pevci iz 
posavskega okolja. Svojo prvo pravo upri-
zoritev je doživela 22. aprila 2004 v Kul-
turnem domu (KD) Krško, koncertno iz-
vedbo pa so poslušalci lahko slišali že leto 
poprej. Posnela jo je tudi RTV Slovenija, ki 
jo je kar trikrat uvrstila na svoj program. 
15. obletnico so počastili z veličastnim 
koncertom, kjer pa je dirigent že nakazal 

snovanje novega projekta. Širjenje simfo-
nične glasbe se je nadaljevalo ob vse več-
jem opusu. V Cankarjevem domu so zaig-
rali na proslavi ob 140-letnici gasilstva v 
Sloveniji. Vrednost in pomen njihovega 
dela je prepoznalo tudi Ministrstvo za kul-
turo in jim leta 2010 podelilo status v jav-
nem interesu na področju kulture. Leta 
2012 so uprizorili muzikal Rok Kurent, do-
mačega skladatelja Dejana Učakarja, ki 
si ga je ogledalo skoraj 4.000 obiskoval-
cev. Leto pred velikim muzikalom so po-
nosno sodelovali na državni proslavi ob 
dnevu reformacije v veliki dvorani KD 
Krško. Spomladi, leta 2013, so bili gosti 
v španski Cordobi, na zaključku projekta 
Comenius, v katerem je sodelovala Glas-
bena šola Krško, do takrat edina sloven-
ska glasbena šola. Na veličastnem zak-
ljučku dvoletnega projekta je sodelovalo 
več kot 200 glasbenikov iz sedmih evrop-
skih držav. Leta 2017 je orkester sodelo-

val pri snemanju filma Tisoč ur bridkosti 
za eno uro veselja, ki je nastal po scenari-
ju Matjaža Pikala in v režiji Dušana Mo-
ravca. Ponosni so na paleto priznanih slo-
venskih pevcev s katerimi so sodelovali: 
Elda Viler, Alenka Godec, Nuša Deren-
da, Oto Pestner, Jadranka Juras, Eroika, 
Romana Kranjčan, Nuška Drašček, Ne-
isha, MePZ Viva in drugi.

Jeseni 2013 je prof. Drago Gradišek, po-
budnik, ustanovitelj in dolgoletni diri-
gent, predal dirigentsko palico svojemu 
učencu prof. Petru Gabriču, ki je orkes-
ter popeljal v novo desetletje delovanja. 
Orkester pod njegovo taktirko nadalju-
je začrtano pot samostojnih koncertov, 
sodelovanja na dobrodelnih prireditvah, 
poučnih nastopih za mladino, predvsem 
pa muziciranja na protokolarnih priredit-
vah občinskega in posavskega območja. 
Žal je v zadnjih letih epidemija prekriža-

la marsikateri načrt in upočasnila kultur-
ni utrip.

Kljub pestremu dogajanju od samih za-
četkov pa do danes, so enotni, da člane 
druži trdna vez – ljubezen do glasbe. Se-
veda brez pomoči širšega okolja, Mest-
ne občine Krško, sponzorjev in donator-
jev vseh projektov ne bi uspeli uresničiti. 
Glasbena šola Krško tako izšola večino 
simfonikov, saj imajo vsi osnovno glas-
beno izobrazbo. Za sodelovanje in pod-
poro se ravnatelju, prof. Mitji Režma-
nu iskreno zahvaljujejo. Veliko število 
simfonikov se je ob amaterskem muzi-
ciranju odločilo za profesionalno pot. 
Tako igrajo v različnih glasbenih zased-
bah, prav radi pa se občasno vračajo v 
njihove vrste. Danes simfonični orkes-
ter šteje več kot osemdeset članov. Že 
trideset let navdušuje posavsko in širše 
občinstvo v Sloveniji s svojimi koncerti 
in drugimi projekti, ki so rezultat preda-
nega in trdega dela. Njihovo poslanstvo 
je prav gotovo širjenje glasbe, te preču-
dovite umetnosti, ki tako zlahka osreči. 
Da jim to uspeva, dokazuje številno za-
dovoljno občinstvo s svojim obiskom in 
gromkim aplavzom.

Simfonični orkester Glasbene šole Krško – 
društvo s svojim dolgoletnim delovanjem 
na tako visokem nivoju muziciranja prav 
gotovo prispeva k bogatemu kulturne-
mu utripu v mestni občini Krško in širše.

Ob tej priliki prisrčno vabijo glasbenike, z 
znanjem igranja orkestralnih instrumen-
tov, da se jim pridružijo. Kontaktne podat-
ke lahko najdete na njihovi spletni strani: 
https://www.simfonicni-krsko.si/

Simfonični orkester Glasbene šole Krško 

 Foto: Lovro Vakselj

Kulturno društvo Anton Aškerc Koprivni-
ca pri Brestanici je bilo ustanovljeno leta 
1956, torej ima že bogato 67-letno tradi-
cijo.

V društvu deluje pet sekcij: otroška dram-
ska sekcija, literarna sekcija, ročnodelska 
sekcija Ivanščice, sekcija za ohranjanje kul-
turne dediščine in vokalno instrumentalna 
sekcija Ansambla Plamenci. 

Otroška dramska sekcija sodeluje predv-
sem na šolskih in obšolskih dogodkih, kjer 
se predstavljajo z krajšimi gledališkimi deli, 
skeči in uprizoritvami dramskih del za  naj-
mlajše. 

Literarna sekcija je pripravlja samostojne li-
terarne večere Ogledalo src, na katerih so 
predstavljajo predvsem domači avtorji lite-
rarnih besedil. Z literarnimi vložki pa sode-
lujejo tudi na več drugih prireditvah.

Ročnodelska sekcija Ivanščice Kulturne-
ga društva Anton Aškerc je najaktivnejša 
sekcija v društvu, saj letno opravi tudi do 
45 tedenski vaj, na katerih redno sodelu-
je osem članic kulturnega društva. Članice 
ohranjajo bogato kulturno dediščino 
z izdelavo ročno narejenih vezenin v 
različnih tehnikah vezenja, richelieuja in 
kvačkanja iz bogate dediščine sloven-
skih vezenin. Članice so lansko leto orga-
nizirale tudi samostojno razstavo veze-
nin ob otvoritvi prenovljenih prostorov 
društva v Koprivnici. S svojimi izdelki so-
delujejo tudi na priložnostnih razsta-
vah drugih organizatorjev ter pripravlja-
jo delavnice izdelave rož iz krep papirja.  

Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine je 
novonastala sekcija, katere namen je zbi-
ranje dokumentarnega in arhivskega gra-
diva, na osnovi katerega bo možno zbrati 
podrobnejše podatke o kulturni dedišči-
ni iz naših krajev, ker je bilo veliko tega v 
preteklosti izgubljenega ali žal tudi uniče-
nega. Člani sekcije opravljajo raziskovalne 
intervjuje ter urejajo arhivsko gradivo iz 
različnih področij (zgodovina šolstva, gas-
ilstva, stari ljudski običaji, rokodelci in ob-
rtniki, lokalne zgodbe in pripovedke. 

Vokalno instrumentalna sekcija Ansambla 
Plamenci pa je sekcija mladih članov, ki go-
jijo veselje do narodnozabavne glasbe in 
deluje pod okriljem društva ter s svojimi 
nastopi razveseljuje po vsej Sloveniji.

V društvu si želimo, da bi se nam pridru-
žilo še več novih članov, s katerimi bi 
skupaj oblikovali zanimive kulturne vse-
bine, predvsem pa si želimo po letih pre-
mora obuditi delovanje dramske sekcije, 
s katero bi želeli na oder postaviti dram-
sko delo po pripovedi iz knjige Ite Hess o 
lokalni, koprivniški zgodbi o prepovedani 
ljubezni z naslovom Zadnji vitez Plemeniti 
Heldemštam.

Kulturno društvo Anton Aškerc 
Koprivnica pri Brestanici 

Dva matička za najboljšo predstavo, trije matički za najboljšega 
igralca/igralko, dve posebni priznanji za besedilo, tri udeležbe na 
državnem linhartovem srečanju, Nagrada na Čufarjevih dnevih, 

vrsta mednarodnih priznanj, ...
Naše predstave so vredne ogleda.

mali.petelin(a)gmail.com / 031 770 500
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PRIREDITVE OB PRAZNIKU 
KS SENOVO 2023

SPOMINSKI ŠAHOVSKI TURNIR  
V SPOMIN ANDREJU STRNADU,

• v nedeljo, 5. februarja 2023, ob 9. uri v prostorih Gostilne 
Senica; prireditelja DU Senovo in KS Senovo.

KAJUH ZA VSE LETNE ČASE IN ZA VSE GENERACIJE,
• v ponedeljek, 6. februarja 2023, ob 18. uri v prostorih strojnice 

na Reštanju; prireditelja DU Senovo in KS Senovo.

POHOD PO POTEH XIV. DIVIZIJE, SENOVO–SEDLARJEVO–
LESIČNO–VETERNIK–SENOVO,

• v sredo, 8. februarja 2023, ob 7. uri; zbirno mesto na 
avtobusnem postajališču pri gostilni Senica; informacije na 
tel. št. 031 866 831 (Anton Petrovič); KO  ZB za vrednote NOB 
Senovo, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško 
in KS Senovo.

VODEN OGLED STROJNICE NA REŠTANJU,
• v četrtek, 9. februarja 2023, ob 17. uri na Reštanju; prireditelja 

TD Senovo in KS Senovo.

DAN ODPRTIH VRAT NA STRELIŠČU V ZAKLU,
• v soboto, 11. februarja 2023, ob 10. uri; prireditelja Društvo 

za praktično streljanje Senovo in KS Senovo.

SPOMINJAMO SE … DR. RUDOLFA LADIKE,
• v soboto, 11. februarja 2023, ob 17. uri v prostorih sejne sobe 

KS Senovo; prireditelja DU Senovo in KS Senovo.

Svet KS Senovo

OSREDNJA PRIREDITEV OB PRAZNIKU  
KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOVO 

• v petek, 10. februarja 2023, ob 17. uri v prostorih OŠ Senovo; 
podelitev priznanj KS Senovo; kulturni program OŠ XIV. divizije 
Senovo, DKD Svoboda Senovo in MePZ DU Senovo.

»Društvo je bilo ustanovlje-
no leta 2003 z namenom, da 
bi skupno ponesli zastopa-
nje  krškopoljskega prašiča v 
svet,« je v povzetku dveh de-
setletij delovanja društva iz-
postavil za naš časopis njegov 
tajnik in strokovni vodja mag. 
Andrej Kastelic iz Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Slovenije 
– Zavoda KGZ Novo mesto. Kar 
jim je nedvomno že v dobršni 
meri uspelo, saj so tedaj dru-
štvo ob podpori novomeškega 
zavoda KGZS ustanovili štir-
je rejci izvornih rej krškopolj-
skih prašičev, in sicer kmetije 
Ivanšek, Ložar, Kranjec in Li
pičar, do danes pa se je član-
stvo povzpelo že na 110, števi-
lo plemenskih svinj v reji pa z 
začetnih 30 na 550. Leta 2017 
so v društvu rejcev registrira-
li zaščiteno blagovno znamko 
Mesnine krškopoljskega praši-
ča, vzpostavili rejski program, s 
katerim so pridobili status pri-
znane regijske organizacije, ki 
vodi izvorno redovniško knjigo 
za to avtohtono pasmo praši-
čev, v istem letu pa so pridobi-
li tudi status društva, ki deluje 
v javnem interesu. 

Ključnega pomena  
je kvaliteta

Promocijo in zastopanje pas-
me so nadgradili z aktivnostmi, 
predvsem pa je bilo ključnega 
pomena partnersko sodelova-
nje v projektih, ki so dali dru-
štvu nov zagon. Tako je bil kr-
škopoljec skozi projekte do 
potankosti preučen, na odbiri 

LESKOVEC PRI KRŠKEM – 17. januarja, na dan godovanja zavetnika prašičev Sv. Antona Prešičkarja, je Dru
štvo rejcev krškopoljca, edine slovenske ohranjene avtohtone pasme prašičev, v gostišču Kunst obeležilo 
20-letnico delovanja.   

kakovosti mesa krškopoljca so 
bili določeni najpomembnejši 
parametri: mehkoba, sočnost, 
intenzivnejša barva mišičnine 
in aromatičnost mesa ter da 
ima krškopoljski posebnež v 
podkožnem maščobnem tkivu 
večjo vsebnost večkrat nenasi-
čenih maščobnih kislin omega 
3 in omega 6, ključnega pome-
na zadnjega obdobja pa je pro-
jekt sledljivosti, to je nadzor 
nad krškopoljskim prašičem, 
na podlagi katerega lahko pri 
ponudniku, bodisi gostinskem 
lokalu bodisi predelovalnem 
obratu, ki nudi izdelek, na pod-
lagi zgolj 1 mm3 živali, mesa, 
mesnega izdelka ali jedi preve-
rijo, ali gre dejansko za izdelek 
iz avtohtone pasme, je povedal 
Kastelic. Izpostaviti velja tudi 
sodelovanje v projektu Črno-
-belo bogastvo s Krškega polja, 
skozi katerega je društvo pri-
dobilo celostno grafično po-
dobo, predstavitvene, reklam-

ne izdelke ter lokacije reje in 
strežbe tega ’gastronomske-
ga kralja’, kot ga je poimeno-
val Kastelic. 

’Gastronomski kralj’ kmalu v 
redni ponudbi

Še več, ta prihaja skozi redno 
ponudbo mesa in mesenih iz-
delkov v marcu tudi na prodaj-
ne police verige Spar. »Največ-
ji društveni izziv v naslednjih 
mesecih bo, kako zadostiti 
povpraševanju, to je zagotovi-
ti dovolj prašičev pitancev za 
to trgovsko verigo. Prepričan 
sem«, je še dejal Kastelic, »da 

bomo skupaj zmogli in da bo 
povpraševanje strank naraš-
čalo, kajti meso te pasme, če-
tudi je v primerjavi z mesom 
sodobnih belih sort prašičev 
dražje, ima ključne prednosti 
v prehrani človeka.« Trenutno 
je v Sloveniji 100 rejcev s prib-
ližno 550 plemenskimi svinja-
mi. Rast teh prašičev je neko-
liko počasnejša v primerjavi z 
belimi pasmami prašičev. Da bi 
kmetija s tem lahko preživela, 
mora imeti najmanj 40 do 50 
prašičev pitancev ali okvirno 
15 plemenskih svinj, za nje-
no dolgoročno preživetje pa 
je priporočljivo, da se ukvarja 
tudi s kakšno drugo dejavno-
stjo, saj bi bila v primeru krize 
v prašičjereji, je še povedal taj-
nik društva, odvisnost od zgolj 
ene dejavnosti preveč tvegana.

Na krajši jubilejni svečanosti je 
predsednica društva Martina 
Ivanšek poudarila, da so po-
nosni na prehojeno pot, ter se 
zahvalila vsem, ki jim pri tem 
nudijo strokovno in drugo pod-
poro, predsednik KGZ Slovenije 
Roman Žveglič pa je društvu 
za uspešno delo in razvoj po-
delil priznanje z zahvalo.
 Bojana Mavsar

Na praznovanju 20-letnice delovanja strokovni vodja mag. 
Andrej Kastelic (prvi z leve) in predsednica Martina Ivanšek 
s člani upravnega odbora društva

Krškopoljec kmalu v Sparu

VELIKI TRN – 15. januarja so članice Društva za ohranitev 
podeželja in člani Društva vinogradnikov Veliki Trn kra
janke in krajane v dvorani krajevnega kulturnega doma na 
tradicionalni januarski prireditvi pogostili z raznovrstnimi 
jedmi z ocvirki in domačo rujno kapljico. 

Članice in člani Društva 
za ohranitev podeželja 
so že 16 let dragoce-
na vez preteklosti s se-
danjostjo, saj si vse od 
ustanovitve društva v 
letu 2007 dalje priza-
devajo skozi izobraže-
vanja in pripravo pri-
reditev z družabnimi, 
kulturnimi, rekreativ-
nimi in izobraževalni-
mi vsebinami ohranja-
ti raznolika znanja in 
običaje z območja krajevne skupnosti. Mednje kot ena izmed 
paradnih prireditev sodi tudi gastronomsko-kulturna priredi-
tev Ocvirki in vino, za katero svetoduške gospodinje vsako leto 
pripravijo vrsto jedi z ocvirki, vinogradniki poskrbijo, da so te 
poplaknjene z domačo vinsko kapljico, kulturniki pa, da je pri-
reditev pospremljena bodisi s pesmimi bodisi z odrskimi upri-
zoritvami. Tako je bilo tudi letos, ko so najprej za dobro razpo-
loženje obiskovalcev z uvodnim hudomušnim skečem poskrbeli 
domači gledališčniki, nakar je sledila pokušina ocvirkovih jedi, 
več vrst šarkljev, potic, pic, pogač, mafinov, polžkov, povštrčkov, 
prsne potvice, puhle, pečenih pujskov,  štrukljev, paličic, rogljič-
kov, zvitkov, kruha, cvrtja, ajdovih žgancev, rolade, polente, kisle-
ga zelja, krompirja, kolerabe in korenja, krvavic, štrudlja z ocvirki 
idr. Obiskovalci so si bili edini, da so se članice društva ponov-
no izkazale pri pripravi jedi z ocvirki, recepte zanje pa so minu-
lo leto strnile tudi v knjižico receptov, ki jo nameravajo v bodo-
če še dopolnjevati. B. Mavsar  

Ocvirkove jedi svetoduških žena

Jedi z ocvirki svetoduških gospodinj 
niso le okusne, temveč tudi prava paša 
za oči.

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti sred-
stva za delovanje zavetišča za živali oziroma je dolžna poskrbeti 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 pomem-
bna za omejevanje nekontroliranega razmnoževanja nezaželenih 
mačjih mladičev, zmanjšanja števila zapuščenih živali in možnosti 
okužb prenosljivih bolezni. 

Sterilizacije in 
kastracije mačk 
bodo potekale 
do porabe pro-
računskih sred-
stev v poslovnih 
enotah Veteri-
narske posta-
je Laško d.o.o. 
in Veterinarske 
postaje Sevnica 
d.o.o. v Rade-
čah. Cena ste-

rilizacije za lastnika živali znaša 32,00 EUR/žival, cena kastracije za 
lastnika živali znaša 28,00 EUR/žival, Občina Radeče subvencionira 
22,00 EUR/žival, preostalo razliko do polne cene pa subvencionira-
ta Veterinarska postaja Laško oziroma Veterinarska postaja Sevnica. 
Subvencija je namenjena občanom občine Radeče. Tisti, ki se od-
ločijo za sterilizacijo mačke ali kastracijo mačka po subvencionirani 
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 o posegu sterilizacije mačk si lahko preberete na naslednjih po-
vezavah: 

http://www.veterina-lasko.com ali 
http://www.veterina-sevnica.si.

Energetska sanacija Prosvetnega doma Vrhovo
Konec lanskega leta je izbrani izvajalec del Eltioni d.o.o. iz Celja pri-
čel z deli energetske sanacije Prosvetnega doma Vrhovo. Gre za 
projekt, v katerem so moči združili Občina Radeče, Prosvetno dru-
štvo Vrhovo, Krajevna skupnost Vrhovo in Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Vrhovo.

Na osrednjem kulturnem objektu v Krajevni skupnosti Vrhovo, v ka-
terem sicer domujeta Prosvetno društvo Vrhovo in Prostovoljno ga-
silsko društvo Vrhovo, so bila tako izvedena fasaderska dela z izved-
bo toplotne izolacije, zamenjana je bila odkapna pločevina, na novo 
urejene so bile okenske police, špalete in napušč, prenovljen je bil 
nadstrešek na severnem delu objekta, izvedena pa so bila tudi po-
trebna električarska dela na zunanjosti objekta. 
Dela na objektu bodo v celoti zaključena, ko bodo vremenske raz-
mere to dopuščale, medtem pa je dvorana prosvetnega doma za 
koristnike in obiskovalce nemoteno v uporabi.

Sofinanciranje sterilizacije in kastracije 
lastniških mačk v občini Radeče
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IZ NAŠIH OBČIN – BREŽICE

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

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

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

BERK (23017B) je pes srednje 
rasti, star približno tri leta. Je 
prijazen in nežnega karakterja. 
Išče najboljši dom pri odgovor-
nih ljudeh, kjer bo del družine. 

RINO (23008ŠJ) je pes večje ras-
ti v tipu nemškega ovčarja. Nje-
govo starost ocenjujemo na dve 
leti. Je prijazen pes, ki je sprva 
malce nezaupljiv, vendar željan 
družbe človeka. Za več informa-
cij o Rinu, ki išče najboljši dom, 
pokličite na telefonsko številko 
07 496 11 56. 

IKA (23007B) je psica večje ras-
ti, v tipu kraškega ovčarja, sta-
ra približno pet let. Do ljudi je 
najprej nezaupljiva, vendar bo s 
pravilno vzgojo svojega novega 
lastnika vzljubila. Če bi Iko radi 
spoznali in ji ponudili odgovoren 
dom, pokličite na telefonsko šte-
vilko 07 496 11 56. 

Največ pripomb na izvajanje 
zimske službe je bilo glede jut-
ranje neprevoznosti nekaterih 
odsekov lokalnih cest ob moč-
nem sneženju z 22. na 23. janu-
ar, ki je v nekaterih krajih občine, 
kot sta npr. naselji Križe in Pe-
čice, ustvarilo tudi do 4 m viso-
ke zamete. Med glavnimi vzroki 
za zamude pri čiščenju cest so 
bili prepozen odzivni čas izvajal-

ca pluženja, neustrezna priori-
teta odsekov za začetek pluže-
nja in pomanjkljivo poznavanje 
cestnega omrežja s strani po-
dizvajalca. Težave je izvajalcu 
povzročalo tudi podrto drev-
je na cestah, ki ga je bilo treba 
najprej odstraniti, da je lahko 
plug očistil cesto. Po podatkih 
javnega podjetja ni bilo zjutraj 
23. januarja zagotovljene ustre-
zne prevoznosti na skupaj 8 km 
ali 2,5 % javnih poti (od 319 km) 
in 35 km oz. 12 % lokalnih cest 
(od 288 km). 

Javno podjetje je že spreje-
lo in pričelo izvajati ukrepe, ki 
bodo v prihodnje izboljšali izva-
janje zimske službe. Ti obsega-
jo zgodnejši časa pripravljenosti 
podizvajalca pred predvidenim 
začetkom pluženja, zagotavlja-
nje več plužno-posipnih enot 
ter spoznavanja tras in prioritet 
pluženja lokalnih cest z vozniki 
podizvajalca. 

O ZIMSKEM VZDRŽEVANJU 
CEST

Zimsko vzdrževanje cest oz. zim-
ska služba obsega sklop dejav-
nosti in opravil, potrebnih za 
omogočanje prevoznosti cest 
in varnosti prometa v zimskih 

Župan se je sestal z izvajalcem zimske 
službe glede ukrepov za izboljšanje storitve
Zimsko vzdrževanje oziroma zimska služba je del rednega vzdrževanja občinskih cest, ki ga v skladu z odlokom kot ob
vezno občinsko gospodarsko javno službo izvaja javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. s podizvajalcem KOP Breži
ce d.d. Na temo opravljanja zimske službe in pluženja, glede katerega so se občani pogosto obračali na občino, se je 
župan Občne Brežice Ivan Molan sestal s predstavniki javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. Na sestanku je bila 
predstavljena analiza izvedbe in ukrepi za izboljšanje storitve v prihodnje. 

razmerah. Te nastopijo tak-
rat, ko zaradi zimskih pojavov 
(sneg, žled, poledica itd.) nor-
malno odvijanje prometa pos-
tane ogroženo. Občina Brežice 
ima zelo razgibano območje (ni-
žine, hriboviti predeli, prelazi in 
kotline). Pokrajina je močno po-
krita z  gozdovi, zato se v zim-
skem času na teh predelih zadr-
žuje megla, vozišča pa so mokra 

in spolzka. Obstaja velika nevar-
nost žledu in poledice.

ODSTRANJEVANJE SNEGA

Odstranjevanje snega z javnih 
površin se prične takrat, ko je 
razvidno, da bo višina snežne 
odeje dosegla višino, ko ceste 
več ne bodo prevozne. V skla-
du z določili 30. člena Pravilni-
ka o rednem vzdrževanju cest 
(Ur. l. RS št. 38/16) je prevo-
znost zagotovljena, če višina 
snega na cestah I. in II. predno-
stnega razreda ne presega 10 
cm, na drugih cestah pa 15 cm, 
promet pa je možen z uporabo 
zimske opreme vozil. Na odsekih 
cest z vzdolžnim naklonom nad 
10 odstotkov se šteje, da je pre-
voznost zagotovljena tudi, če je 
promet možen samo z uporabo 
snežnih verig. Cesto štejemo za 
prevozno tudi takrat, če je pro-
met oviran zaradi ostankov sne-
ga na vozišču. Prevoznosti ni 
nujno treba zagotavljati v ob-
dobju izredno močnega sneže-
nja, ob močnih snežnih zametih 
in snežnih plazovih.

POLEDICA

Poledica predstavlja največji 
strošek zimske službe. Nastane 

zaradi podhladitve vozišča, ne-
nadne vlage pri nizkih tempe-
raturah, slane, snežne plohe ali 
ledenega dežja. Pojavlja se sko-
zi vso zimo in ni odvisna od ko-
ličine snežnih padavin. Ko se 
temperatura vozišča oz. ozračja 
spusti pod 0°C in je le-to vlažno, 
nastaja poledica. Dežurne eki-
pe morajo neprestano opravlja-
ti nadzor vozišča in spremljati 
temperaturne razlike. Posebno 
pozorne morajo biti na kritične 
odseke, ki so izkustveno znani. 

To so ostre krivine, večje strmi-
ne, senčni odseki (posebej v goz-
dovih in ob vodotokih), mostovi, 
cestna križišča ipd. Posipanje se 
začne takoj, ko se zazna prvi po-
jav poledice. Na kritičnih cestnih 
odsekih, kjer se poledica pogos-
to pojavlja, je treba kot opozori-
lo udeležencem postaviti doda-
tne prometne znake. Na takšnih 
odsekih se opravlja preventivni 
posip ceste že ob sami napove-
di možnosti nastanka poledice. 
To velja za vse prednostne ceste.

Na nekaterih cestnih odsekih so podrta drevesa ovirala pluženje.

Občina Brežice aktivno pristopa k reševanju brezposelnosti v lo
kalni skupnosti s programom javnih del, kjer občina nastopa tudi 
kot naročnik javnih del. Gre za zaposlitvene programe, ki so na
menjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – soci
alni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti, spod
bujanju razvoja novih delovnih mest.

Občina Brežice v letu 2023 za programe javnih del namenjena 
90.000 evrov in tako zagotavlja vključitev 18  brezposelnih oseb.  
Ljudje, zaposleni v programu javnih del, delajo v sklopu naslednjih 
izvajalcev: Center za socialno delo Posavje – enota Brežice, OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško, Vrtec Mavrica Brežice, Zdravstveni dom 
Brežice, Splošna bolnišnica Brežice, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, 
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Škofijska Karitas 
Celje – Brežice, Ozara Slovenija in Zavod Stara šola Brežice.
Občina Brežice sofinancira 12 različnih programov, štirim progra-
mom pa je izkazan javni interes. Programi so namenjeni brezpo-
selnim, ki se vključujejo v programe del na področjih socialnega 
varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kme-
tijstva in na drugih področjih  kot so: socialno vključevanje posebej 
ranljivih skupin, pomoč Romom pri socializaciji, pomoč starejšim in 
invalidom, pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, 
dijakom in drugim udeležencem izobraževanja, pomoč pri izvajanju 
programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih progra-
mov, družabništvo in spremljanje, urejanje in vzdrževanje javnih po-
vršin ter občinskih cest, pomoč pri izvajanju programov za mlade, 
pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma, pomoč pri izvajanju pro-
gramov za občane, varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z 
vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja.
Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v jav-
nih delih zagotavlja Zavod za zaposlovanje iz Proračuna RS, na pod-
lagi javnega povabila za izbor programov za leto 2023.

PROGRAM JAVNIH DEL V PRAKSI

»Občini Brežice smo izredno hvaležni za dano možnost financiranja 
programa javnih del. K nam prihajajo različne osebe, mi pa ved-
no poskušamo izbrati pravo osebo, saj gre za zelo specifično delo 
z duševnimi bolniki,« je povedala Tatjana Hlava, strokovna delavka 
Dnevnega centra Ozara Slovenija, enota Brežice.
Jasminka Štaba, udeleženka programa javnih del, delo opravlja na 
Ozari Slovenija v Brežicah, kjer pravi, da se počuti zelo dobro in z ve-
seljem hodi na delo. »Vodim kulinarične delavnice, ustvarjalne de-
lavnice, razna druženja in sprehode. Zelo rada delam z ljudmi, sem 
prihajajo zelo dobri ljudje, rada jih imam,« pravi Štabova.
Aleš Pajk, udeleženec programa javnih del delo opravlja na Zavodu 
za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, kjer je izvajalec števil-
nih aktivnosti. »Izvajam računalniško delavnico za starejše in nudim 
pomoč pri uporabi mobilnega telefona. Prav tako izvajam učno po-
moč osnovnošolcem in vodim šahovski krožek,« nam je zaupal Pajk.
Delo preko programa javnih del na Zavodu za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice opravlja tudi Zlatko Jankovič, ki pravi, da opravlja 
delo z mladimi, ob tem pa pridobiva nova znanja in veščine. »Moja 
samozavest je večja, spoznal sem veliko novih prijateljev in ljudi, ve-
seli me reden mesečni priliv na račun,« je še dodal.

Program javnih del za aktivno reševanje 
brezposelnosti v občini Brežice 

w w w . b r e z i c e . s i
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Izgradnja kolesarske povezave Krško–
Kostanjevica na Krki se bo zaključila 
predvidoma konec aprila
Izgradnja 19,5 km dolge kolesarske povezave Krško–Kostanjevica na Krki, ki se je začela v 
februarju 2022 na odseku Velika vas–Veliki Podlog, se bo zaključila predvidoma konec ap
rila. Projekt v skupni ponudbeni vrednosti 6,27 milijona evrov je v višini 4,45 milijona ev
rov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna RS, preostali del sta 
zagotovili občini sami. Projekt poteka vzporedno v dveh sklopih. Prvi sklop zajema uredi
tev kolesarskih poti znotraj mestne občine Krško in je ocenjen na 4,31 milijona evrov, dru
gi sklop pa na območju občine Kostanjevica na Krki in je ocenjen na 1,96 milijona evrov.

Gradbeno so že dokončani naslednji odseki, ki pa še niso bili tehnično 
pregledani in prevzeti za uporabo:

Na območju mestne občine Krško:
• Odseki 5-9: Brege–Drnovo
• Odsek 10: Drnovo–Velika vas
• Odsek 11: Velika vas–naselje
• Odsek 12: Velika vas–Veliki 

Podlog
• Odsek 13: Veliki Podlog
• Odsek 15: Pristava–Križaj

Na območju občine Kostanjevica 
na Krki:
• Odsek 20: Kostanjevica–

Prekopa
• Odsek 21: Kostanjevica

V gradnji so odseki:

Na območju mestne občine 
Krško:
• Odsek 4: Brege
• Odsek 14: Veliki Podlog–

Pristava
• Odsek 16: Križaj
• Odsek 17: Križaj–občinska 

meja

Na območju občine Kostanjevica 
na Krki:
• Odsek 18: občinska meja–

Kostanjevica
• Odsek 19: Kostanjevica 

obvoznica

Javni razpis 
za sofinanciranje programov veteranskih in 

častniških združenj, ki delujejo v javnem interesu  
v mestni občini Krško za leto 2023

Mestna občina Krško objavlja Javni razpis za sofinanciranje prog-
ramov veteranskih in častniških združenj, ki delujejo v javnem 
interesu v mestni občini Krško za leto 2023. Vse podrobnosti o 
razpisu, skupaj z razpisno dokumentacijo, so dostopne na splet-
ni strani Mestne občine Krško www.krsko.si. Rok za vložitev vlog 
je 17. 3. 2023. Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanci-
ranje delovanja in aktivnosti veteranskih in častniških združenj 
je 16.700,00 EUR.

Kolesarske povezave so del ce
stnega omrežja, torej so javne 
površine, na katerih veljajo pra
vila cestnega prometa, zato jih 
je treba v primeru onesnaženja 
z blatom, zemljo in ostalim ma
terialom očistiti. Mestna občina 
Krško apelira na vse uporabnike, 
ki bi kakor koli onesnažili kole
sarsko površino, da le-to za sabo 
očistijo, saj s tem omogočajo var
no uporabo kolesarskih površin 
ter zmanjšujejo tveganje za na
stanek nesreč. 

Trasa kolesarske povezave Kr-
ško–Kostanjevica na Krki po 
odsekih)

Trajnostna urbana strategija
Spoštovane občanke, spoštovani občani,

Mestna občina Krško pripravlja Trajnostno urbano strategijo, 
ki predstavlja osnovo za črpanje sredstev iz naslova 
trajnostnega urbanega razvoja v okviru določil Uredbe o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj. Posamezna mestna 
občina mora sprejeti celovito strategijo trajnostnega 
urbanega razvoja, iz katere izhajajo celostni ukrepi za 
spopadanje z razvojnimi izzivi urbanega območja kot tudi 
podeželja. Zaradi navedenega je Mestna občina Krško 
pristopila k pripravi strategije za obdobje do leta 2030. 
Dokument je izhodišče za pripravo projektov, s katerimi bo 
mestna občina kandidirala za sredstva Evropske unije znotraj 
ciljev Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko 
komisijo za obdobje 2020–2027 oz. mehanizma celostnih 
teritorialnih naložb (CTN mehanizma).
Zaradi dejstva, da želimo aktivno sodelovanje tudi s strani 
zainteresirane javnosti, vas vljudno vabimo na javno razpravo 
in podajanje predlogov, pripomb in dopolnitev na Trajnostno 
urbano strategijo.

Javna razprava bo potekala

v četrtek, 9. februarja 2023, ob 16. uri  
v sejni sobi »A« Mestne občine Krško.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo!

Janez Kerin, župan Mestne občine Krško

V okviru projekta obnove nogometnega in tenis igrišča pri Vrt-
cu Brestanica bodo odstranili ograjo ter postavili novo, vključno 
s temelji. Odstranili bodo star asfalt in položili novega ter narisa-
li črte za mali nogomet in otroško igro (ristanc). Odstranili bodo 
ograje tenis igrišča in postavili novo, vključno s temelji ograje. Po-
leg tega bodo uredili odvodnjavanje oziroma drenažo igrišča ter 
postavili dva gola in tri klopi. Projekt, katerega vrednost je nekaj 
več kot 180.000 evrov, bo, v kolikor bodo vremenske razmere do-
voljevale asfaltiranje nogometnega igrišča, končan konec marca.

www.krsko.si
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Župan Srečko Ocvirk se je v torek, 31. januarja 2023, srečal z du
hovniki, ki delujejo v župnijah občine Sevnica. Srečanja so se ude
ležili celjski škof, msgr. dr. Maksimilijan Matjaž, predsednik in 
podpredsednik Sveta Krajevne skupnosti Boštanj Vincenc Knez 
in Tomaž Lisec, direktor občinske uprave Zvone Košmerl in vodja 
Oddelka za družbene dejavnosti na Občini Sevnica Mojca Sešlar. 

Na prijetnem dru-
ženju je po uvod-
nih pozdravih do-
mačega župnika 
Andreja Golčni
ka in predsednika 
KS Boštanj Vin
cenca Kneza žu-
pan Srečko Oc
virk spregovoril o 
sodelovanju med 
župnijami, krajev-
nimi skupnostmi 
in Občino Sevnica 
na številnih področjih družbenega in kulturnega življenja ter ohra-
njanja dragocene kulturne dediščine, kjer se odgovornosti in inte-
resi dopolnjujejo. 
Zbrane je nagovoril tudi celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž, 
ki je poudaril pomen dobrega sodelovanja in pohvalil tradicijo or-
ganizacije srečanj lokalne skupnosti in župnij. 
Sledil je ogled jaslic v boštanjski župnijski cerkvi Povišanja sv. Križa, ki 
jih je pred božičem skrbno postavil Ciril Udovč. Zaključek z neformal-
nim druženjem je potekal v gostišču Dolinšek na Vrhu pri Boštanju. 

Številni dogodki ob počastitvi  
kulturnega praznika
Slovenski kulturni praznik bo v Sevnici obeležen s tradicionalno osrednjo slovesnostjo na predvečer praznika in z raz
nolikimi kulturnimi vsebinami, ki bodo potekale na dan praznika, 8. februarja 2023, in v drugi polovici tedna.

Slovesna počastitev slovenske-
ga kulturnega praznika bo v to-
rek, 7. februarja 2023, ob 18. 
uri v Kulturni dvorani Sevnica. 
Na slovesnosti bodo podeljene 
Prešernove plakete in priznanja 
Zveze kulturnih društev Sevnica 
za dosežke na področju kultur-
nega ustvarjanja. Zbrane bosta 
pozdravila župan Občine Sevni-
ca Srečko Ocvirk in predsednik 
Zveze kulturnih društev Sevnica 
Jože Novak. Slavnostna govor-
nica bo dr. Alenka Rebula Tuta, 
pisateljica, pesnica, predavatelji-
ca in psihologinja. Kulturni pro-
gram bodo sooblikovali KD Me-
šani pevski zbor Lisca Sevnica, 
Društvo Trg Sevnica in Vokal-
na skupina Veritas. V preddver-
ju dvorane bo na ogled razstava 
izbranih likovnih del XXII. med-
narodnega sevniškega likovne-
ga shoda Grad 2022. Organiza-
torji dogodka so Občina Sevnica, 
Zveza kulturnih društev (ZKD) 
Sevnica, Knjižnica Sevnica, Jav-
ni sklad RS za kulturne dejavno-
sti, območna izpostava (JSKD OI) 
Sevnica in Javni zavod za kulturo, 
turizem, šport in mladinske de-
javnosti (KŠTM) Sevnica.

Na dan praznika, 8. februar-
ja 2023, KŠTM Sevnica vabi na 
dan odprtih vrat Gradu Sevnica 
in skupaj s Posavskim muzejem 
Brežice na dan odprtih vrat mu-
zejsko obujenega brivsko-frizer-
skega salona Kreutz. Tako sev-
niški grad kot tudi salon bosta 
odprta od 15. do 18. ure, na gra-
du bo ob 15.30 potekal vodeni 
ogled. V Albert Felicijanovi dvo-
rani bo prvič predstavljena no-
vost, virtualni sprehod po posa-
vskih gradovih z VR-očali. Tudi v 

salonu Kreutz si bodo obiskoval-
ci lahko ogledali novo pridobi-
tev, in sicer ogledalo z izkušnjo 
obogatene resničnosti (AR), ki 
na zabaven način prikazuje pri-
česke iz različnih časovnih ob-
dobij. 

Ob 15. uri bo izpred kužne-
ga znamenja na Glavnem trgu 
potekal sprehod do spomeni-
ka kmečki uporov s strokovnim 
vodenjem Posavskega muzeja 
Brežice. Dogodek bo posvečen 

450. obletnici hrvaško-sloven-
skega kmečkega upora.  

S proslavo bodo kulturni pra-
znik 8. februarja 2023 ob 17. uri 
obeležili tudi na Blanci. V kultur-
ni dvorani bodo nastopili Godba 
Blanški vinogradniki, učenci OŠ 
Blanca, Ljudske pevke KUD Fran-
ce Prešeren Blanca, KUD Pok-
lek, družina Drstvenšek in Jure 
Klenovšek. Slavnostna govorni-
ca bo Ksenija Juh. V četrtek, 9. 
februarja 2023, bodo slovenski 
kulturni praznik z dobrodelnim 
dogodkom »Prijaznost ne poz-
na meja« obeležili tudi v Osnov-
ni šoli Tržišče. Ob 18. uri bodo v 
telovadnici šole nastopili Otro-
ški in Mladinski pevski zbor OŠ 
Tržišče, Vokalna skupina Veritas, 
Ansambel Šentjanci, Dolenjskih 
5 in Firbci. V petek, 10. februar-
ja 2023, bodo ob 18. uri v TVD 
Partizan Boštanj s podelitvijo 
priznanj zaslužnim krajanom in 
s kulturnim programom OŠ Bo-
štanj obeležili tudi praznik Kra-
jevne skupnosti Boštanj.  

Za raznovrstno dogajanje ob 
prazniku slovenske kulture so 
v sevniški občini poleg krovnih 
organizacij, to so ZKD Sevnica, 
JSKD OI Sevnica in KŠTM Sev-
nica, zaslužna številna aktivna 
društva, ki delujejo na različnih 
področjih ljubiteljske kulture in 
ustvarjanja. 

Gradnja krožišča v Šmarju
Na območju gradnje krožišča v Šmarju so stekla dela za gradnjo 
škarpe in armirane brežine. Od območja križanja državne ceste R2-
424/1166 Boštanj–Planina z novozgrajenim nadvozom čez trebanj
sko železnico do krožišča pri trgovini Lidl je urejena delna zapora 
ceste z izmeničnim enosmernim prometom. 

Zaradi možnosti udora brežin bo cestna zapora s semaforji umešče-
na ves čas poteka gradbenih del, tudi v popoldanskem in nočnem 
času ter ob vikendih. Voznike pozivamo k strpnosti ter doslednemu 
upoštevanju cestnoprometnih pravil. 
Na območju gradbišča je prepovedan ves promet. Hodnik za pešce 
je v tej fazi gradbenih del preusmerjen na opuščeno cestno nave-
zavo na industrijsko cono in pod novim nadvozom do trgovine Lidl. 
Hodnik za pešce je označen z usmeritvenimi tablami.   
Nosilec projekta gradnje krožišča je Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo, Občina Sevnica je soinvestitor. Izvajalca gradbenih 
del, podjetji Rafael d. o. o. in Gradnje d. o. o., bosta z deli zaključili 
predvidoma do jeseni letošnjega leta, dinamika poteka gradbenih 
del pa je močno odvisna od vremenskih razmer.

Hodnik za pešce je speljan izven območja gradbišča.

Tradicionalno srečanje župana z duhovniki

Muzejsko obujen brivsko-frizerski salon Kreutz. Foto: Občina Sev-
nica Spomenik kmečkih uporov. Fo-

to: Jože Hvala
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slovesna počastitev 
SLOVENSKEGA 

KULTURNEGA PRAZNIKA 
7. februar 2023, 18.00 

Kulturna dvorana Sevnica

Objavljen je razpis za sofi
nanciranje izvajalcev letne
ga programa športa v občini 
Sevnica v letu 2023. Predmet 
javnega razpisa so programi s 
področja tekmovalnega in re
kreacijskega športa, izobraže
vanj, usposabljanj in izpopol
njevanj strokovnih delavcev 
v športu, delovanje športnih 
zvez in društev ter organizira
nje športnih prireditev.

Na razpisu lahko sodeluje-
jo športna društva, ki so regi-
strirana v Republiki Sloveniji in 
delujejo v občini Sevnica, zveze 

športnih društev, ki jih ustano-
vijo športna društva s sedežem 
v občini Sevnica, pravne osebe, 
ki so registrirane za opravljanje 
dejavnosti v športu in opravlja-
jo nepridobitno dejavnost, za-
sebni športni delavci, ki so vpi-
sani v razvid športnih delavcev 
po Zakonu o športu in samos-
tojno opravljajo delo v športu 
kot svojo izključno ali dopol-
nilno dejavnost, društva inva-
lidov, ki so registrirana za opra-
vljanje dejavnosti v športu in 
društva upokojencev, ki so re-
gistrirana za opravljanje dejav-
nosti v športu.

Predvideni obseg sredstev za 
sofinanciranje športnih pro-
gramov je 163 tisoč evrov. Do-
končni znesek sofinanciranja 
bo določen v sprejetem pro-
računu Občine Sevnica za leto 
2023. Višina zneska točke po-
sameznih programov, odloč-
be in pogodbe bodo izdane po 
sprejemu proračuna in Letne-
ga programa Občine Sevnica za 
leto 2023.

Razpis za sofinanciranje 
športnih dejavnosti v ob-
čini Sevnica je bil v letoš-
njem letu objavljen predno-

stno zaradi obveznosti tistih 
športnih klubov in društev, ki 
izvajajo tekmovalne športne 
programe in za svoje nemote-
no delovanje sredstva potre-
bujejo v najkrajšem možnem 
času. Razpisna dokumentacija 
je dostopna na občinski sple
tni strani. Rok za prijavo je 17. 
februar 2023. 

Razpisi za ostale dejavnosti, 
torej gospodarstvo, kmetij-
stvo, turizem, kulturo, mladin-
ske dejavnosti ter socialne in 
zdravstvene programe bodo 
objavljeni najkasneje v marcu.  

Tradicionalno srečanje z duhovniki. Foto: Občina Sevnica

Boštanjski župnik Andrej Golčnik. Foto: Obči-
na Sevnica 

Razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti
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Če je tudi vaša težava brezzobost – na kliniki Ortoimplant Dental Spa se 
je boste rešili z najmodernejšimi implantološkimi metodami All-on-4 in 
Zygoma All-on-4. Prijavite se na prvi brezplačni pregled!

NAJBOLJŠE, KAR PONUJATA SODOBNA IMPLANTOLOGIJA 
 IN VSEŽIVLJENJSKI MONITORING

V stomatološki kliniki Ortoimplant Dental Spa so pacientom do-
stopne naslednje terapije:

 → metoda All-on-4 – gre za sistem hitrega reševanja problema izgu-
be zob s pomočjo štirih implantatov,

 → metoda Zygoma All-on-4 je namenjena tistim pacientom, pri ka-
terih je v zgornji čeljusti prišlo do znatnega odstopanja čeljustne 
kosti, 

 → pterigoidni implantati – uporaba preostale čeljustne kosti kot sid-
rišče za implantate,

 → subperiostalni implantati – implantata ne vgrajujejo neposredno 
na čeljustno kost, ampak na kortikalno kost vsadijo titanski okvir, 
pritrjen s pomočjo vijakov iz titana, 

 → popoln vseživljenjski monitoring* – strokovno vzdrževanje vseh 
struktur implantoprotetičnega izdelka.

 * Za dolgoživost implantoprotetičnega izdelka je treba enkrat na 12 
mesecev obiskati kliniko Ortoimplant Dental SPA za redni kontrolni 
pregled.

ZASPITE V ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU

Pozabite na bolečino, prespite poseg na zobozdravstvenem sto-
lu in se prebudite z novimi zobmi.

Za številne je obisk zobozdravnika neprijetna obveznost, ki se ji je tre-
ba za vsako ceno izogniti. Na kliniki Ortoimplant Dental SPA pa je to 
lahko izkušnja brez misli na strah in bolečino.

Čeprav se zobozdravstveni posegi vedno izvajajo v lokalni anestezi-
ji, je pacientom glede na indikacije in želje na voljo tudi sedacija. Se-
dacija je stanje zmanjšane zavesti, ki se doseže z dajanjem zdravil, ki 

učinkujejo na centralni živčni sistem, pod popolnim nadzorom aneste-
ziologa. Uporablja se pri večjih in težjih zobozdravstvenih posegih, ki 
trajajo več kot dvajset minut, pri čemer gre najpogosteje za radikalnej-
še in bolj boleče posege, zlasti pa implantološke in druge kirurške po-
sege, pri katerih mora biti pacient miren. 

Postopek se zlasti priporoča pri pacientih, ki kažejo izrazit strah pred 
zobozdravstvenimi posegi, tudi če je prisoten v manjši meri. S sedaci-
jo se dosežeta večja varnost in udobnost za pacienta.

Dr. Trampuš, DDS, iz zagrebške stomatološke klinike Ortoimplant Den-
tal Spa, je svojo strokovno kariero posvetil inovativnim implantološkim 
metodam in ustvarjanju dobrega občutka pri svojih pacientih. Znan 
je po nenehnem iskanju ter predstavljanju in uvajanju najsodobnej-
ših zobozdravstvenih tehnologij in metod v zobozdravstveno prakso.

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški strokovnjak na področju implantolo-
gije, diplomiral je na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu, do-
datno se je strokovno izpopolnjeval v stomatoloških klinikah v ZDA, 
na Portugalskem in v Italiji. Izjemno pozornost si je pridobil zlasti z 
uvajanjem najsodobnejših stomatoloških tehnologij in metod v svo-
jo stomatološko prakso, svojo strokovno kariero pa je posvetil zlasti 

vračanju nasmeha brezzobim pacientom ter tistim ljudem, ki so že 
popolnoma izgubili upanje, da bodo še kadar koli blesteli s prekras-
nim nasmehom. 

„Največje zadoščenje zame je, ko vidim pacienta, ki se po dolgi 
vrsti let, ki jih je preživel s protezo ali brez zob, lahko znova na-
smehne.“
 Dr. Zdenko Trampuš, DDS

DENTAL SPA SE ODLIKUJE S SVOJIM KONCEPTOM,  
KI DELUJE PO NAČELIH EPIGENETIKE

Koncept vrhunske stomatološke klinike Dental Spa, ki ga je dr. Tram-
puš razvil v skladu z načeli epigenetike, poudarja ustvarjanje kar 
najugodnejšega okolja in dobrega občutka pri pacientih v celotnem 
obdobju terapije. V ustvarjanje tega dobrega občutka in v uspeš-
no premagovanje stresa je vključenih več dejavnikov – med drugim 
analgosedacija, prijetno okolje, sproščujoča glasba, posebne stoma-
tološke obdelave, ki spominjajo na terapije s pomočjo arom in limf ne 
drenaže ter terapije s kisikom. Vsemu temu je treba prišteti še dodat-
no medicinsko obdelavo, ki uspešno poskrbi za kar najhitrejše okre-
vanje pacientov s pomočjo intravenoznega postopka nadomešča-
nja vitaminov, mineralov in aminokislin, ter postopek avtotransfuzije 
krvi, ki je obogatena z ozonom. 

„Odločil sem se, da bom svojim pacientom zagotovil kar najprijet-
nejše okolje, ki s pomočjo posebnih metod, kakršne so sicer zna-
čilne za najboljša zdravilišča, deluje izjemno učinkovito in zago-
tavlja kar najhitrejše celjenje in okrevanje.“

 Dr. Zdenko Trampuš, DDS 

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!

KOPER, KRŠKO – Umetnostne plavalke iz Kluba sinhronega pla-
vanja Krško so se 22. januarja udeležile državnega prvenstva 
v umetnostnem plavanju v Kopru. V konkurenci šestih klubov 
(tekmovanja se je prvič udeležil tudi novonastali klub iz Nove 
Gorice) so dosegle odlične rezultate. Tekmovalke so tekmova-
le v kategorijah U10, U12 in U15. V kategoriji U10 je bila Julija 
Mikolavčič tretja, Klara Černoga četrta in Pika Petrovič peta. 
V kategoriji U12 je bila Ana Kovačič odlična zlata, Ema Božič 
pa je osvojila 9. mesto. V kategoriji U15 je bila Laura Rostohar 
druga, Julija Možgan tretja in Iva Lukič šesta. »Vsem tekmoval-
kam iskreno čestitamo za dosežene rezultate. Obenem se zah-
valjujemo sponzorjem kluba, brez katerih naše delo ne bi mog-
lo potekati pod takimi pogoji,« je ob tem sporočila trenerka in 
predsednica kluba Darina Svozilova.  
 P. P.

Brežičanka Leja Glojnarič, ki 
je nagrado za športnico leta 
prejela prvič. je sicer vsestran-
ska atletinja, a ima najraje skok 
v višino. Ravno v tej discipli-
ni je lani na olimpijadi gluhih 
osvojila zlato medaljo, še eno 
zlato odličje pa v sedmerobo-
ju. »Za to, da sem parašportni-
ca leta, sem ponosna in vesela. 
Nisem pričakovala, da bom no-
minirana. Z medaljo sem pri-
dobila več samozavesti in vo-
lje. Rada bi še izboljšala osebni 
rekord in v mnogoboju prišla 
čez 5000 točk,« je dejala Gloj-
narič po prejemu priznanja. 
Obenem je bila Leja Glojnarič 
tudi prejemnica zlatega znaka, 
ki ga zveza za šport podeljuje 

Posavki parašportnici leta 2022
BRDO PRI KRANJU, POSAVJE – Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paraolimpijski komite Slove
nia je 24. januarja na Brdu pri Kranju nagradil najboljše parašportnice in parašportnike minulega leta, 
med njimi tudi atletinjo Lejo Glojnarič iz Brežic in odbojkarico Sento Jeler iz Leskovca pri Krškem. 

za osvojene medalje na najviš-
jih svetovnih tekmovanjih.  

Slovenske odbojkarice sede 
so že dolgo del svetovne eli-
te. V zadnjem obdobju so eki-
po pomladile. Lani so osvojile 
drugo mesto v zlati ligi naro-
dov, bile pa so tudi četrte na 
svetovnem prvenstvu kot naj-
boljša evropska reprezentan-
ca. Poleg Leskovčanke Sente 
Jeler so za ekipo tekmovale še: 
Lena Gabršček, Suzana Oce
pek, Valentina Brik, Klara 
Vrabič, Tija Vrhovnik, Jana 
Ferjan, Mira Jakin in Marina 
Cencelj. »Bile smo kar prese-
nečene. Potihoma smo upale, 
ker smo v zadnjih letih kar ga-

rale za ta uspeh. Veselje, sre-
ča, lepi občutki so to. Upam, da 
bomo dovolj garale, da se uvr-
stimo še na paraolimpijske 
igre v Pariz in da damo vse od 
sebe. Pozna se mladosten pri-
dih igralcev, ki prihajajo. Ima-
mo sveže ideje in svež veter,« 
je ob prejemu priznanja pove-
dala Senta Jeler.

Za najboljše športnike leta 
2022 med invalidi so bili poleg 
Leje Glojnarič in Sente Jeler ter 
ostalih odbojkaric razglašeni 
še gluhi teniški igralec Marino 

Kegl ter moška reprezentanca 
gluhih v košarki tri na tri. Ob 
priznanjih z nazivom športnik 
leta so bile na slovesnosti po-
deljene tudi častne listine, zla-
te plakete, priznanja prijatelji 
parašporta, priznanja ob kon-
cu kariere in za perspektivne-
ga mladega športnika ter bro-
naste, srebrne in zlate znake za 
dosežke na mednarodnih tek-
movanjih. Slavnostna govorni-
ca na prireditvi je bila predse-
dnica države dr. Nataša Pirc 
Musar. B. Mavsar, vir in 
 foto: Zveza ŠIS – SPK

Leja Glojnarič s kipcem najparašportnice (poleg mama 
tenisača Marina Kegla)

Ana Kovačič zlata na DP
v umetnostnem plavanju

Ana Kovačič na najvišji stopnički zmagovalnega odra v 
kategoriji U12

LJUBLJANA, KRŠKO – Na zadnji 
januarski konec tedna je v Lju-
bljani potekalo zimsko moštve-
no in posamično državno pr-
venstvo v plavanju za dečke in 
deklice. Barve PK Celulozar Kr-
ško so zastopali ena plavalka in 
dva plavalca, ki so se izkazali z 
odličnim plavanjem in rezulta-
ti. Tin Babič je dvakrat nasto-
pil v A finalu v disciplinah 50 m 
in 200 m hrbtno ter dvakrat v B 
finalu na 100 m hrbtno in 100 
m mešano. Na 50, 100 in 200 
m hrbtno je v kategoriji mlajših 
letnikov stal na drugi stopnički, 
na 100 m mešano pa je bil tret-
ji, med deseterico pa se je uvr-
stil še s 5. mestom na 50 m delfin in 7. mestom na 50 m prosto. 
Tudi Nejc Kranjc je dvakrat plaval v B finalu: v disciplinah 400 
m in 200 m prosto. Na krajši razdalji je bil v svoji kategoriji tik 
pod stopničkami oz. četrti, na 400 m prosto pa sedmi. V prvi de-
seterici je končal tudi s 5. mestom na 1500 m prosto, 6. mestom 
na 100 m prosto in 7. mestom na 50 m delfin. Med deklicami je 
uspešno nastopala tudi Tara Božović, ki je prvič tekmovala na 
državnem prvenstvu in s tremi osebnimi rekordi z odliko zaklju-
čila državno prvenstvo. 
 P. P./vir: PK Celulozar Krško

Tin kar štirikrat na stopničkah

Tin Babič z osvojenimi diplo-
mami
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Prva nedelja v muzeju: 
TROJNO GORJE – 
KAKO NASTANE STRIP?
odprtje razstave
5. februar, 16.00

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
8. februar
10.00–18.00: prost vstop v muzej in 
Vodovodni stolp
10.00: Javno vodstvo po skritih in zakritih 
delih muzeja z Alenko Černelič Krošelj
Sevnica
15.00–18.00: Dan odprtih vrat Frizerskega 
salona Kreutz in strokovno vodstvo s Stanko 
Glogovič
15.00: Sprehod od kužnega znamenja na 
glavnem trgu do spomenika kmečkih uporov z 
Marušo Erpič in Boštjanom Kolarjem

Posvet o sodelovanju na področju 
kulturne dediščine in turizma v Posavju
9. februar, 10.00

DOBER DAN RESNIČNOST, REQIUEM 
ZA NATJO JENKO SUNČIČ, 
Vodnikov literarni večer
11. februar, 17.00

KAJUH ZA VSE LETNE ČASE IN VSE GENERACIJE

• ponedeljek, 6. februar, ob 18.00 -  
Stavba strojnice na Reštanju

Z Bralnim krožkom DU Senovo vas ob slovenskem kultur-
nem prazniku, prazniku KS Senovo in Kajuhovem letu va-
bimo na literarno prireditev, ki so jo zasnovali številni 
senovski kulturni ustvarjalci. 

POMLAD NA ZELENJAVNEM VRTU –  
tematsko predavanje

• četrtek, 9. februar, ob 18.00 – Knjižnica Krško
Med nas smo povabili strokovnjakinjo za gojenje in ure-
janje vrtov ter avtorico več knjig Mišo�Pušenjak, ki nas 
bo za delo na vrtu navdušila in odgovorila na številna 
vprašanja, ki se nam ob delu porajajo. 

POGOVORI O STISKI, IZGUBI IN OKREVANJU - 
pogovor

• četrtek, 16. februar, ob 18. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

V življenju včasih naletimo na ovire, ki se nam zdijo ne-
premostljive, znajdemo se sami in v stiski. Kako se us-
pešno soočiti z ovirami, nam bo v pogovoru predstavila 
psihoterapevtka Mojca�Hvala�Cerkovnik. 

PRAVLJIČNI VEČER ZA ODRASLE

• četrtek, 23. februar, ob 18.00 - Knjižnica Krško
V sodelovanju z Mariborsko knjižnico nas bodo v svet 
pravljic popeljali knjižničarji iz različnih slovenskih knji
žnic. Večer bo z glasbo obogatil Tomaž�Rožanec na har-
moniki.

ČAR ZGODBE Z MIRANO – bralno srečanje

• četrtek, 2. februar, ob 18.00 –  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

V kostanjeviški knjižnici razmišljamo o prebranem in de-
limo zgodbe skupaj s pisateljico Mirano�Likar. Tokrat 
se bomo pogovarjali ob romanu Devica, kraljica, vdova, 
prasica Erice Johnson Debeljak. 

BEREM IN SE SPOZNAVAM  
– biblioterapevtske delavnice

• četrtka, 2. in 16. februar, ob 18.00 –  
Knjižnica Krško

Na delavnicah se ob romanu Nenavadno romanje Harol-
da Frya avtorice Rachel Joyce pogovarjamo o življenj-
skih izzivih, s katerimi se vsi neizbežno srečujemo. De-
lavnice vodi Manca�Marinčič.

PRAVLJIČNA JOGA 

• sreda, 15. februar, ob 17.00 – Knjižnica Krško
• četrtek, 16. februar  ob 17.00 – Knjižnica Senovo
Vaditeljica joge Vida�Andrejaš bo otroke skozi pripoved 
popeljala v svet pravljic, hkrati pa se bodo otroci tudi 
razgibali, sprostili in umirili.  

PRAVLJIČNE URICE 

• ob ponedeljkih ob 17.00 – Knjižnica Krško
• ob torkih ob 17.00 – Knjižnica  Kostanjevica na Krki

• ob četrtkih ob 17.00 – Knjižnica Senovo
Od oktobra do aprila potekajo pravljične urice Pri�Vili�
Rozalki�v Krškem, Pri�Kostanjevem�škratu v Kostanje-
vici ali Pri�Medvedku�Sladkosnedku na Senovem. Prav
ljične urice so primerne za otroke od 3. leta starosti.

SREČEVANJA S KNJIGAMI – literarna srečanja

• vsako sredo ob 10.00 – Knjižnica Krško
Vabljeni na tedenska druženja ob branju, ki jih vodi pro-
fesorica slovenščine Marija�Lelić. 

BRALNI KROŽEK – pogovor o(b) knjigah

• vsak ponedeljek ob 10. uri - Knjižnica Senovo 
Pridružite se nam na bralnih srečanjih, ki jih vodi pro-
fesorica slovenščine Boža�Ojsteršek. 

Lepo�vabljeni!

PRIREDITVE V FEBRUARJU
Novo v Valvasorjevi knjižnici Krško

Prevzem gradiva  
v paketniku

Valvasorjeva knjižnica odslej ponuja možnost prevzema 
naročenega gradiva tudi izven obratovalnega časa 
knjižnice.

V Valvasorjevi knjižnici se poskušamo prilagajati potrebam 
uporabnikov in jim omogočiti, da lahko nekatere storitve 
uporabljajo tudi izven odprtosti knjižnice. 24-urnemu 
vračilu gradiva na knjigomatu se je tako pridružila tudi 
možnost brezplačnega 24-urnega prevzema naročenega 
gradiva v za to namenjenem paketniku.

Paketnik se nahaja pri stranskem vhodu v novo knjižnico 
v Krškem (s strani občinskega parkirišča). Zaenkrat lahko 
na ta način prevzamete le gradivo osrednje knjižnice v 
Krškem. 

Člani knjižnice lahko gradivo naročite preko spletnega 
kataloga COBISS+ ali aplikacije za mobilne naprave 
mCOBISS, kjer označite možnost prevzema gradiva v 
paketniku.  Gradivo lahko naročite tudi po telefonu na 
številko 07 490 4000 v času odprtosti knjižnice ali po 
e-pošti na naslov knjiznica@knjiznica-krsko.si, pri čemer 
nam sporočite podatke o gradivu, svojo številko izkaznice 
in številko mobilnega telefona ter to, da želite gradivo 
prevzeti v paketniku. Ko bo gradivo pripravljeno, boste 
prejeli SMS-sporočilo. 

Za prevzem gradiva potrebujete pametni telefon z 
nameščeno aplikacijo Direct4me, lahko pa ga prevzamete 
tudi brez te aplikacije s klikom na spletno povezavo, 
navedeno v sporočilu, in sledite navodilom. 

Veliko uspešnih naročil in prijetnega branja vam želimo.

FEBRUAR V GALERIJI
sreda, 8. februar 2023
Prešernov dan v Galeriji Božidar Jakac, 
prost vstop v galerijo

ob 11.00
Bogdan Borčić & Gustav Gnamuš: V dialogu 

in Upor 1573‒2023, 
otvoritev dveh razstav

ob 15.00 
Vodstvo po razstavi Transformacija lesa 
s kustosom Miho Colnerjem

Monotipija - raziskovanje unikatnih odtisov 
z Aljo Fir in Ljiljano Čuček, medgeneracijska 
ustvarjalnica

Vljudno vabljeni!

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki

Tel.: 07 49 88 140, info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

KRŠKO – Velika dvorana Kulturnega doma Krško je bila na 
zadnjo januarsko sredo zvečer polna do zadnjega kotička, 
saj je v njej potekal tradicionalni januarski koncert Glasbe
na šola malo drugače.

V Glasbeni šoli Krško so zanj pripravili pester in predvsem kvali-
teten program, v katerem so sodelovali vsi oddelki glasbene šole 
in vsi inštrumenti oz. skupine inštrumentov, ki jih poučujejo na 
šoli, učence 3. in 4. razreda nauka o glasbi so združili v pevskem 
zboru, zapelo je več solistov ter zaplesalo nekaj plesnih skupin.
»Slišati naše učence v tako raznolikih skupinah, v tako različnih 
glasbenih žanrih je zagotovo 'malo drugače',« je ob koncu kon-
certa zbranim povedal ravnatelj GŠ Krško Mitja Režman in na-
daljeval: »Glasbene šole so sicer v svojih učnih načrtih orientira-
ne na resno glasbo, ki jo nekateri imenujejo tudi klasična glasba, 
kar pa ni čisto ustrezen pojem, saj je klasicizem samo eno obdob-
je na zgodovinski premici resne glasbe. Najbrž pa tudi besedna 
zveza resna glasba ni najbolj posrečena, ker predpostavlja, da so 
druge glasbene zvrsti neresne ali zgolj zabavne. Pa ni tako, tudi 
druge glasbene zvrsti širom po svetu in njihove fuzije so lahko 
izjemno kompleksno zasnovane, zahtevajo polno pozornost in 
v nas poslušalcih prebujajo bogate občutke, kot jih lahko samo 
umetnost.« Rdeča nit tokratnega koncerta je bila zabavna glas-
ba »in mislim, da smo vsi začutili resno delo in bogastvo občut-
kov, ki so nam jih podali naši učenci in učitelji. In glasba nima nič 
z delitvami na zvrsti in nima nič z delitvami med ljudmi nasploh. 
Prav to preseganje in univerzalni jezik, ki ga uporablja, je njena 
moč, odražena v doživetem trenutku in v lepši, kulturni, sobiva-
joči prihodnosti,« je še povedal ravnatelj ter čestital vsem sode-
lujočim, predvsem pa nastopajočim in mentorjem, za izvedbo 
in nivo koncerta, se zahvalil staršem »za vso podporo, spodbu-
do, prevoze, ki so potrebni, da se tega sploh lahko lotimo«, Me-
stni občini Krško pa za zagotavljanje pogojev, v katerih delujejo. 
Glasbena šola Krško sicer sodi med srednje velike šole, a ker ima 
tudi velik plesni oddelek, obsežno predšolsko glasbeno vzgojo 
ter tudi učence s posebnimi potrebami, ima skupaj kar več kot 
550 učenk in učencev.
 P. Pavlovič

Resno delo in bogastvo občutkov 

Fantovska tolkalska skupina

www.PosavskiObzornik.si
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kam v posavju
Četrtek, 2. 2.

• od 9.00 do 13.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: Zimska grajska 
dogodivščina

• ob 11.00 v Zavodu za mladi-
no in šport (ZMŠ) Krško: eko 
ustvarjalna delavnica za otro-
ke – reciklirajmo materiale; od 
14.00 do 16.00: Freedom – 
dnevni center; ob 18.00: film-
ski večer

• ob 16.00 v MC Sevnica: delavni-
ca kreativnosti kot spodbuda za 
miselne izzive

• ob 17.00 v knjižnici v Brestani-
ci: pravljična urica s knjižničar-
ko Majdo

• ob 17.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: pre-
davanje ob svetovnem dnevu 
mokrišč in podpis Zelene zave-
ze slovenskega turizma

• ob 18.00 v knjižnici Kostanjevi-
ca na Krki: bralno srečanje »Čar 
zgodbe z Mirano« – razmišljan-
ja in zgodbe ob romanu Devica, 
kraljica, vdova, prasica pisatelji-
ce Erice Johnson Debeljak

•  ob 18.00 v dvorani A Mestne 
občine Krško: potopisno preda-
vanje Zorana Furmana »Otroci 
sveta«, prost vstop

 
Petek, 3. 2.

• od 9.00 do 13.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: Zimska grajska 
dogodivščina

• ob 11.00 v ZMŠ Krško: 
ustvarjalna delavnica za otroke 
– ustvarjaj z Loreno; ob 18.00: 
večer družabnih iger

• ob 12.00 v avli Kulturnega 
doma Krško: odprtje razstave 
»Upor 1573−2023« (v soorga-
nizaciji z Galerijo Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki)

• od 16.00 do 19.00 na Ljudski 
univerzi Krško: začetni tečaj ši-
vanja, obvezne prijave do 2. 2.  
na številko 051 279 633 ali na 
kaja.cizelj@lukrsko.si

• ob 19.00 v Kulturnem domu Kr-
melj: 25 let MSK in koncert sku-
pine Liquf

 
Sobota, 4. 2.

• ob 9.00 pred cerkvijo sv. Vida 
na Ravneh (zbirno mesto): po-
hod »Kje so tiste stezice«

• ob 11.00 v ZMŠ Krško: otroška 
predstava »Potujoči cirkus 
nerodne Avguštine« (gledališče 
Bičikleta)

• ob 16.00 pred gasilskim do-
mom PGD Bizeljsko: prihod ku-
rentov s Ptuja

• ob 17.00 v Domu krajanov Veli-
ke Malence: Kranjski šnops tur-
nirji 2023 – pari (prijave na 041 
791 489 – Robi)

• ob 18.00 v kulturni dvorani na 
Studencu: komedija »Kadar se 
ženski jezik ne suče« v izvedbi 
gledališke skupine KD Studenec  

• ob 19.00 v TVD Partizan Boš-
tanj: komedija »Razočarana 
gospodinja pri seksologu«

• ob 21.00 v ZMŠ Krško: koncert 
skupin Svojat in Psihedelavci

 
Nedelja, 5. 2.

• ob 9.00 v prostorih Gostilne 
Senica na Senovem: memorial-
ni šahovski turnir v spomin An-
dreju Strnadu

• ob 16.00 v Posavskem muzeju 
Brežice: Prva nedelja v muzeju: 
Upor 1573–2023, zadnji pog-
led v razstavo »Kmečki upori« 
in odprtje razstave »Trojno gor-
je – kako nastane strip?«

 

katnih odtisov« z Aljo Fir in Lji-
ljano Čuček

• ob 10.00 v Župeči vasi: 2. kul-
turno snidenje z branjem avtor-
skih del in Prešernove poezije

• od 15.00 do 18.00 na gradu 
Sevnica in v Brivsko-frizerskem 
salonu Kreutz: dan odprtih vrat; 
ob 15.00: strokovno voden og-
led salona; ob 15.30: voden og-
led gradu

• ob 17.00 v Kulturni dvorani 
Blanca: proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku ter pode-
litev Prešernovih plaket in pri-
znanj ZKD Krško; slavnostna 
govornica: dr. Barbara Smolej 
Fritz, ravnateljica OŠ dr. Mihaj-
la Rostoharja Krško

 
Četrtek, 9. 2.

• ob 10.00 v Malem avditori-
ju Posavskega muzeja Brežice: 
posvet o sodelovanju na področ-
ju kulturne dediščine in turizma 
v Posavju

• ob 10.00 na Ljudski univer-
zi Krško: brezplačna delavni-
ca »Zoom na pametnem tele-
fonu« (obvezne prijave na 051 
279 635)

• ob 16.00 v MC Sevnica: delavni-
ca kreativnosti kot spodbuda za 
miselne izzive

• ob 17.00 na Reštanju: voden 
ogled strojnice na Reštanju

• od 17.00 do 19.00 v ZMŠ 
Krško: delavnica »Canva za 
podjetniški začetek« (prijave na 
kaja.crpic@zms-krsko.si)

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjiž-
nici Krško: predavanje Miše Pu-
šenjak »Pomlad na zelenjavnem 
vrtu«

 
Petek, 10. 2.

• ob 9.00 v MC Brežice: lokalni 
dogodek projekta Mladi za šport 
– analiza stanja in nabor potreb 
mladih v lokalni skupnosti

• ob 17.00 v prostorih OŠ XIV. 
divizije Senovo: osrednja pri-
reditev ob prazniku krajevne 
skupnosti Senovo s podelitvijo 
priznanj in kulturnim progra-
mom; slavnostni govornik: Gre-
gor Starc

• od 17.00 do 19.30 na Ljudski 
univerzi Krško: začetni tečaj 
ruščine, obvezne prijave na šte-
vilko 051 279 633 ali na kaja.ci-
zelj@lukrsko.si

• od 17.00 do 19.00 v MT Veliki 
Kamen: igralne urice

• ob 18.00 v Domu Svobode v 
Brestanici: krajevna proslava ob 
kulturnem prazniku v organiza-
ciji KD Svoboda Brestanica, na-

stopajo Rajhenburški oktet, Te-
ater Rajhenburški, člani Vokalne 
in literarne skupine Svobode

• od 18.00 do 20.00 v ZMŠ 
Krško: večer družabnih iger – 
druženje ob šahu

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: dokumentarna dra-
ma »Dr. Prešeren«, za Zeleni in 
Modri abonma ter izven

 
Sobota, 11. 2.

• ob 10.00 na strelišču v Zaklu: 
dan odprtih vrat

• od 10.00 do 12.00 v Qlandii 
Krško: korantovanje

• od 16.00 do 18.00 v ZMŠ 
Krško: ZMŠ KK kviz, ob 21.00: 
debatni večer

• ob 17.00 v Malem avditoriju Po-
savskega muzeja Brežice: Vodni-
kov literarni večer: Dober dan, 
resničnost – requiem za Natjo 
Jenko Sunčič

• ob 17.00 v dvorani KS Krš-
ka vas: Kranjski šnops turnirji 
2023 – pari (prijave na 070 848 
417 – Gregor)

• ob 19.00 v dvorani Kulturnega 
doma Bistrica ob Sotli: občinska 
proslava ob slovenskem kultur-
nem prazniku, večer, posvečen 
pesniku in duhovniku Antonu 
Aškercu

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert Klemna Kotarja 
in Dušnih pastirjev, za ARSonico 
2023 in izven

 
Nedelja, 12. 2.

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Veliki Trn: glasbena prireditev 
»Moj rodni kraj«, nastopata: Ma-
tija Bizjan – bas in Ana Bizjan – 
klavir

 
Ponedeljek, 13. 2.

• od 14.00 do 16.00 v ZMŠ 
Krško: Freedom – dnevni center 
(vsak dan do četrtka, 16. 2.)

• ob 18.00 preko Zooma (v or-
ganizaciji VGC Posavje Krško): 
brezplačno spletno predavan-
je Maruše Goršak »Kako lahko 
mladostniku pomagam pri ka-
riernih odločitvah?« (obvezne 
prijave na 051 279 632)

 
Torek, 14. 2.

• ob 17.00 v Malem avditoriju Po-
savskega muzeja Brežice: slo-
vesnost ob 20-letnici Društva 
za oživitev mesta Brežice

 
Sreda, 15. 2.

• od 17.00 do 19.00 v sejni sobi 
MC Brežice: delavnica »Prva po-
moč pri otrocih«

Ponedeljek, 6. 2.

• od 10.00 do 13.00 v Qlandii 
Krško: svetovni dan boja pro-
ti raku in meritve krvnega tlaka

• od 14.00 do 16.00 v ZMŠ 
Krško: Freedom – dnevni center 
(vsak dan do četrtka, 9. 2.)

• ob 18.00 v Domu kulture Bre-
žice: slavnostna prireditev ob 
slovenskem kulturnem prazni-
ku s podelitvijo priznanj in od-
ličij ZKD Brežice, slavnostni go-
vornik: Matej Filipčič, arhitekt 
in režiser

• ob 18.00 v prostorih strojnice 
na Reštanju: Kajuh za vse letne 
čase in za vse generacije

 
Torek, 7. 2.

• ob 9.00 v VGC Posavje Krško: 
brezplačno predavanje Zvoneta 
Černeliča »Biodinamična pri-
delava – primer dobre prakse 
biodinamične kmetije« (obvez-
ne prijave na 051 279 632)

• ob 12.00 v GIGA galeriji Gim-
nazije Brežice: odprtje avtorske 
slikarske razstave Alojza Konca 
»Leksands Knäcke«

• ob 16.00 na Ljudski univer-
zi Krško: 25-urni tečaj slepega 
tipkanja (prijave in informacije 
na 051 279 635)

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki: osrednja 
občinska prireditev ob kultur-
nem prazniku »Urška bo vedno 
Urška«, slavnostna govornica: 
Tjaša Pureber, v. d. direktorice 
Direktorata za razvoj kulturnih 
politik

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku »Pog-
led z druge strani«

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Dobova: prireditev ob sloven-
skem kulturnem prazniku, so-
delujejo učenci OŠ dr. Jožeta To-
porišiča Dobova

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: proslava v počastitev 
slovenskega kulturnega prazni-
ka s podelitvijo Prešernovih pla-
ket in priznanj

• ob 18.00 v Domu kulture Rade-
če: proslava ob slovenskem kul-
turnem prazniku s podelitvijo 
priznanja Ivana Pešca

• ob 19.00 v Večnamenskem 
domu Pišece: urica valčka z 
Mašo in Katarino ob spremljavi 
godčevske zasedbe FS Duplo

 
Sreda, 8. 2.

• ob 7.00 na avtobusnem postaja-
lišču pri gostilni Senica na Seno-
vem (zbirno mesto): pohod po 
poteh XIV. divizije

• od 10.00 do 18.00 v Posav-
skem muzeju Brežice: slovenski 
kulturni praznik – prost vstop v 
muzej, ob 10.00: Grad Breži-
ce – skriti in zakriti deli muze-
ja, javno vodstvo z Alenko Čer-
nelič Krošelj

• od 10.00 do 18.00 na Gradu 
Rajhenburg, Mestnem muzeju 
Krško in Galeriji Krško: sloven-
ski kulturni praznik – dan od-
prtih vrat 

• od 10.00 do 18.00 v Galeriji 
Božidar Jakac Kostanjevica na 
Krki: Prešernov dan v Galeri-
ji Božidar Jakac – prost vstop v 
galerijo; ob 11.00: odprtje raz-
stav »Bogdan Borčić & Gustav 
Gnamuš: V dialogu« in »Upor 
1573‒2023«, ob 15.00: vodstvo 
po razstavi Transformacija lesa 
s kustosom Miho Colnerjem, 
medgeneracijska ustvarjalnica 
»Monotipija – raziskovanje uni-

DAN POSTA JALIŠČE ČAS

6. 
februar

PONEDELJEK

BRESTANICA (VRTEC) 10.50−11.20

TRŽIŠČE 12.00−13.00

KRMELJ 13.10−13.40

ŠENTJANŽ  14.25−14.55

BOŠTANJ 15.30−16.00

BLANCA 16.20−16.50

BRESTANICA 17.05−17.35
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7. 
februar

TOREK

GOLEK 11.30−11.50

GORA 12.00−12.30

VELIKI TRN 12.50−13.20

STRAŽA PRI RAKI 13.45−14.15

VELIKI PODLOG 15.00−15.30

GORICA 15.40−16.10

VELIKO MRAŠEVO 16.25−16.55

DRNOVO 17.10−17.40

9. 
februar
ČETRTEK

SVIBNO (1) 9.20−10.10

JAGNJENICA (1) 10.20−10.50

RADEČE VPD 11.00−11.20

VRHOVO (1) 12.10−12.40

ŠMARČNA 12.50−13.20

LOG 13.35−14.00

10. 
februar
PETEK

VELIKA DOLINA

JESENICE NA DOLENJSKEM 11.40−12.10

ČATEŽ OB SAVI 12.20−12.50

BUKOŠEK 13.05−13.35

DU BREŽICE 13.50−14.35

SELA PRI DOBOVI 14.45−15.30

13. 
februar

PONEDELJEK

DOLNJA PREKOPA 12.30−13.00

OREHOVEC 13.15−13.45

ČRNEČA VAS 15.00−15.30

OŠTRC 15.45−16.15

PODBOČJE 16.35−17.05

14. 
februar

TOREK

VRTEC KRŠKO (KEKEC) 9.20−9.50

DOLENJA VAS (VRTEC) 10.05−10.50

KRIŽE 11.15−11.45

ARTIČE (1) 12.05−13.05

SROMLJE

ARNOVO SELO 15.00−15.30

ZDOLE

15. 
februar
SREDA

VRTEC BREŽICE (MAVRICA) 9.45−11.00

BIZELJSKO (OŠ) 11.30−12.45

PIŠECE 13.10−13.55

DEČNO SELO 14.45−15.15

DOBOVA 15.35−16.20

TRNJE 16.35−17.05

16. 
februar
ČETRTEK

STUDENEC POŠ 8.10−9.10

IMPOLJCA (DUO) 9.20−10.00

RAZBOR 11.10−11.40

BOŠTANJ (OŠ) 12.10−13.10

IMPOLJCA (DUO enota BREZOVO) 13.25−13.45

20. 
februar

PONEDELJEK

LESKOVEC (OŠ) 9.15−10.15

VELIKI PODLOG (POŠ) 10.30−11.30

RAKA (OŠ) 12.30−13.30

SMEDNIK 13.40−14.10

VELIKA VAS 14.25−14.55

SENUŠE 15.05−15.35

21. 
februar

TOREK

VRTEC KRŠKO (CICIBAN) 9.30−11.00

DSO KRŠKO 11.15−12.00

KOPRIVNICA (OŠ) 12.30−13.45

ARMEŠKO 14.45−15.15

ŠEDEM

22. 
februar
SREDA

VRHOVO (2) 8.20−8.50

SVIBNO (2) 9.10−9.50

JAGNJENICA (2) 10.00−10.30

ZABUKOVJE 11.55−12.25

TRNOVEC 12.40−13.00

LONČARJEV DOL 13.15-13.35

23. 
februar
ČETRTEK

TRŽIŠČE (OŠ) 7.45−8.15

KRMELJ (OŠ - NOVA ŠOLA) 8.25−9.10

KRMELJ (OŠ - STARA ŠOLA) 9.15−9.55

ŠENTJANŽ (OŠ) 10.40−11.40

LUKOVEC 12.05−12.35

BLANCA (OŠ) 12.50−13.50
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27. 
februar

PONEDELJEK

BRESTANICA (OŠ) 13.25−13.55

KOPRIVNICA 14.15−14.45

VELIKI KAMEN 15.30−16.00

MALI KAMEN 16.10−16.40

ROŽNO 17.00−17.30

28. 
februar

TOREK

VRTEC KRŠKO (GRIČ) 10.45−11.05

DOBOVA (OŠ) 12.00−13.15

KRŠKA VAS 13.30−14.15

GORENJE SKOPICE 14.55−15.40

VIHRE 15.50−16.20

RAKA 16.40−17.10

1. 
marec
SREDA

ZDOLE (VRTEC) 9.25−10.10

KAPELE  (OŠ)

GLOBOKO (OŠ)

MOSTEC 13.10−13.55

DOLENJA VAS 14.45−15.15

ARTIČE (2) 15.25−16.10

SPODNJI STARI GRAD 16.20−16.50

2. 
marec

ČETRTEK

PODBOČJE (OŠ) 9.45−10.45

BUŠEČA VAS 11.40−12.10

VELIKE MALENCE 12.20−12.50

SOBENJA VAS 13.05−13.35

CERINA 13.45−14.15
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9.20−10.50

13.55−14.40

15.40−16.10

15.30−16.00

10.35−11.35

11.45−12.15

Gledališka skupina KD Studenec vabi v soboto, 4. februarja, na 
premiero komedije »Kadar se ženski jezik ne suče«.
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1. nagrada:  konopljine kapljice  
2. nagrada:  mala konopljina zmešanka 
3. nagrada:  konopljin čaj in hidrolat konoplje

Geslo križanke s svojimi podatki pošljite do četrtka, 9. febru
arja, na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, ali 
po e-pošti: nagradna.igra@posavje.info s pripisom „Križanka“. 
S sodelovanjem v nagradni križanki sodelujoči soglaša, da so 
njegovi osebni podatki v primeru prejema nagrade objavljeni 
in se zbirajo le za potrebe te nagradne igre, v skladu z zakono-
dajo (GDPR). Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja:

KONOPLJA OSVOBAJA d.o.o., 
TRG IZGNANCEV 3, 8250 BREŽICE    

Geslo 1/2023 številke:
STUDIO TREPKA DEPILACIJE 

PEDIKURA TREPALNICE
Nagrade, ki jih podarja  STUDIO TREPKA, Anja Frankovič s. p., 
CKŽ 137:
1. nagrada:  podaljševanje trepalnic prejme 
 Vanja Moškon, Podbočje
2. nagrada:  klasično pedikuro prejme 
 Anica Valentinc, Leskovec pri Krškem
3. nagrada:  depilacijo nog prejme 
 Romana Ban, Armeško

Nuša Derenda o pripravljenosti na jesen življenja, nov 
komad skupine Vzrock, zlato priznanje za posavska 
harmonikarja. Tokrat preberite:  

V teh dneh ste zagotovo na radijskih postajah slišali novO 
pesem naše posavske glasbene dive Nuše Derenda (foto: 

Press Release) z naslovom Je-
sen. Z njo je pevka želela pou-
dariti novo obdobje, v katerega 
prihaja. Nuša se novega obdobja, 
tako glasbenega kot zasebnega, 
namreč zelo veseli. »Tudi v zre-
lem obdobju imamo lahko zelo 
lepe, spoštljive in čarobne od-
nose. Moja jesen prinaša pisa-
ne barve, zato se resnično vese-
lim vsega, kar še prihaja, vsega, 
kar bom v ljubezni in v življenju 

še doživela,« je medijem zaupala ob izidu pesmi. Tako kot 
skladba Valček, ki ga je pevka predstavila na Melodijah mor-
ja in sonca, je tudi nova glasbena stvaritev nastala s tan-
demom Maraaya, producentom in avtorjem Raayem ter 
Marjetko Vovk, ki za Nušo skupaj ustvarjata nove pesmi. 
Še to: letos bo Nuša praznovala 25-letnico svoje samostoj-
ne kariere in zato bo svoje oboževalce znova povabila v 
Cankarjev dom na veliki koncert s Simfoničnim orkestrom 
RTV Slovenija. »Rada bi, skupaj z mojimi poslušalci, obele-
žila 25-letnico, jim dala nekaj posebnega in predvsem bi se 
jim rada zahvalila, da so bili z mano v vseh različnih obdob-
jih glasbenega ustvarjanja.« Še na mnoga leta dobre glasbe!

Zagotovo ste v zadnjem času slišali za skupino Vzrock 
(foto: Miki Pavlin). Mladeniči igrajo tako rock in zabavno 
kot tudi narodnozabavno glasbo. Sestavljajo jo: brata Nik 

in Tilen Omerzel Macedoni, Gašper Kastelic ter Nejc 
Novak, ki prihaja iz okolice Rake. Njihova največja uspe-
šnica do sedaj Pina colada je na YouTubu medtem dosegla 
že več kot milijon in pol ogledov, za njimi pa je tudi veliki 
koncert, ki je bil razprodan. Sedaj so izdali še novo pesem 
in videospot z naslovom Tamala. »Ne bomo lagali, že zdaj 
živimo svoje sanje. Občutek, ko lahko vsak vikend počne-
mo to, v čemer najbolj uživamo, je neprecenljiv.  Brez dvo-
ma pa harmonika ostaja nepogrešljiva na naših odrih in v 
naših srcih. Z njo smo začeli in z njo bomo nadaljevali,« o 
glasbenem ustvarjanju pravijo fantje ter v smehu dodaja-
jo, da njihov čas za ljubezen in družino še prihaja, zaenkrat 
pa jim srca grejejo dobra glasba in dekleta v prvi vrsti.

V Begunjah na Gorenjskem je 21. in 22. januarja poteka-
lo 16. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagra-
do Avsenik 2023. Tekmovalo je rekordno število harmoni-

karjev v različnih starostnih kategorijah. Vsak tekmovalec 
je zaigral dve Avsenikovi skladbi - eno obvezno in eno po 
lastni izbiri. Letošnjega tekmovanja se je ponovno udeležil 
harmonikar Jakob Štigl (levo, foto: osebni arhiv) z Razbor-
ja pod Lisco pod mentorstvom Žana Bregarja. Navdušil 
je, tekmovalna komisija v sestavi Slavko Avsenik ml., Igor 
Podpečan in Lorenz Pichler mu je podelila zlato prizna-
nje. Prvič se je tekmovanja udeležil enajstletni Senovčan 
Nik Baškovč (desno, foto: osebni arhiv). Tudi njegov re-
zultat je bil odličen, saj je dosegel 98,17 točk, dobil zlato 
priznanje in bil najboljši v svoji kategoriji. Kot smo še izve-
deli, je deček velik ljubitelj glasbe in igra harmoniko že od 
šestega leta, njegov mentor pa je Toni Sotošek. 
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.
Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info

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. (1.) Ans. VERDERBER – Metlika ti naša
 2. (2.) Ans. FRANCA OCVIRKA – Noč na morju
 3. (4.) Ans. REFREN – Rože za mamo
 4. (5.) Ans. PETRA FINKA – Tam dol za vasjo
 5. (6.) Ans. POGUM – Slovo
 6. (3.) Ans. NEMIR – Za gasilke in gasilce
 7. (8.) Skupina GADI – Kako je lep ta čas
 8. (9.) Ans. MODRIJANI IN SILVO PLIBERŠEK – Oj, zemljica
 9. (7.) Ans. SAŠA AVSENIKA – Ena bolha za pomoč
 10. (–.) FEHTARJI – Schatzi

Predlog tega tedna za glasovanje:
Skupina Firbci – De javu

Kupon št. 660
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, 28. 1. 2023, ob 20. uri

KONOPLJA OSVOBAJA 

KONOPLJA OSVOBAJA d.o.o., Trg izgnancev 3, Brežice; tel.: 030 340 268; 
splet: www.konoplja-osvobaja.si; info@konoplja-osvobaja.si; FB: Konoplja osvobaja
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Tina Berk, Krmelj – dečka,
• Katarina Vovk, Tržišče – 

dečka,
• Nataša Antolovič, 

Bizeljsko – dečka,
• Midheta Faljić, Lovnica 

(BiH) – dečka,
• Tjaša Gros, Zavratec – 

dečka,
• Ana Kapraljević Rudolf, 

Ljubljana – deklico,

rojstva

valentinovo razvajanje

za tvoj 
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Kulturno društvo Franc Bogovič Dobova
Literarna sekcija BESEDA

Vljudno vabi na Vodnikov literarni večer

v soorganizaciji s Posavskim muzejem Brežice

»DOBER DAN RESNIČNOST:
REQUIEM ZA NATJO JENKO SUNČIČ«

 V MALI AVDITORIJ POSAVSKEGA MUZEJA BREŽICE

 V soboto, 11. februarja 2023, ob 17. uri,

 Program bomo oblikovali: 
Glasbena šola Brežice

Posavski muzej Brežice, Alenka Černelič Krošelj
Posavski obzornik, Maruša Mavsar

Člani literarne sekcije BESEDA

PRISRČNO VABLJENI!

VSTOP PROST!

Za naslednjo številko, ki bo izšla 16. februarja, 
pripravljamo tematske strani, namenjene 

urejanju domov in okolice v Posavju.

Vabljeni k sodelovanju in vaši promociji!

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

TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

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

petek, 10. 2.
ob 19.30 uri

Prešernovo gledališče Kranj: 
Dr. Prešeren
dokumentarna drama
za Zeleni in Modri abonma ter izven 

Klemen Kotar in Dušni pastirji
koncert
za ARSonico 2023 in izven

sobota, 11. 2.
ob 20. uri

Blaž Kosovel: Zakaj ZDA nimajo 
ministrstva za kulturo?
predstavitev knjige in pogovor z avtorjem

četrtek, 16. 2.
ob 18. uri

Nikoli ni prepozno
monokomedija z Mojco Fatur

petek, 17. 2.
ob 20. uri

Repki
interaktivna koncertna predstava za otroke
za Rumeni abonma in izven 

torek, 21. 2.
ob 18. uri

DEČNO SELO – Štefka Rožman 
je bila rojena 22. decembra 1932 
v vasi Zdole pri Kozjem v številni 
družini Klobasa kot najstarejša 
od devetih otrok. V osnovno šolo 
je hodila v Kozje. Po drugi sve-
tovni vojni je delala udarniško 
v kozjanskih gozdovih, kjer je 
s konji prevažala les za državo, 
kasneje pa je delala na domači 
kmetiji. Leta 1965 se je poročila 
z Rudijem Rožmanom iz Dečne-
ga sela in se preselila na Plani-
no, kot pravimo temu delu vasi, 
prav tako na kmetijo. Ustvarila 

sta si družino, rodili so se jima trije otroci, sin in hčerki. Pred 30 
leti je mož umrl, zato ji pomaga sin, hčerki sta odšli in se osamo-
svojili. Štefka je veliko delala, zdaj ji moči pešajo in zanjo lepo 
skrbi sin Rudi. Svoj jubilej je praznovala v krogu svojih najbliž-
jih. Nekaj dni kasneje sta jo z darili in šopkom obiskali predstav-
nici Rdečega križa Tonica Krošelj in Zofka Godec, ki sta priš-
li tudi v imenu KS Artiče. Zaželeli sta ji še veliko zdravih let, čim 
manj težav in veliko sreče.  Z. Godec

• Metka Babič, Orešje na 
Bizeljskem – dečka,

• Tina Golob, Dolšce – 
deklico,

• Maja Žaren, Površje – 
dečka,

• Merima Kmetaš, Zalik, 
Mostar (BIH) – deklico,

• Metka Škoporc, Pot na 
Brod – deklico,

• Barbara Bogovič, Arnovo 
selo – dečka,

• Monika Levstek, Brezova 
Reber pri Dvoru – dečka.

ČESTITAMO!

90 let Štefke Rožman 

Štefka Rožman

www.PosavskiObzornik.si

V Brestanici, na cesti pod Trgom in gasilskim domom, potekajo sa-
nacijska dela na cestišču v dolžini cca. 200 m že vsaj dva meseca. 
Naj opozorim, da je omenjena cesta precej pomembna, saj ni samo 
lokalnega pomena, ampak gre za magistralno cesto, po kateri pote-
ka promet na Senovo pa tudi v smeri proti Kozjanskemu. Sočustvu-
jem z vsemi, ki se preko tega odseka dnevno vozijo v službo! 
Ni videti gradbiščnega obvestila niti o investiciji sami niti kdo je in-
vestitor in projektant ter izvajalec del niti kdo je nadzorni organ 
niti kakšen je rok izvedbe. Se mi pa kot občanu zdi, da so preseže-
ni že vsi normalni roki, zato me predvsem zanima, kdo je pripra-
vil in podpisal pogodbo o oddaji del, kdo in v kakšnih frekvencah 
dela nadzira in koliko časa bo še trajalo maltretiranje udeležencev 
v prometu z dosedanjim načinom dela? 
Dogaja se namreč, da tudi po nekaj dni (čez vikende in ob slabem 
vremenu) na gradbišču ni nikakršne dejavnosti, cestišče pa ostaja 
zaprto. Se ne zdi nikomur primerno, da bi v takih primerih lahko 
odprli obe smeri, ker  praktično ne bi bilo treba storiti nič drugega, 
kot odstraniti stroje in spremeniti cestno signalizacijo? Če pa bi na 
cestišče posipali še malo gramoza in ga povaljali, bi bil za nas upo-
rabnike to že kar pravi luksuz, saj je bilo cestišče, ki je sicer odprto 
za promet, v začetku del tudi že »frezano«, in smo navajeni voziti 
po nenormalnih luknjah.
Seveda pa to ni edina »cvetka« občinske prometne ureditve.
- Tudi sanacija cestišča na krških prometnicah bi zahtevala obšir-
nejše pisanje, pa naj vprašam vsaj: Zakaj za božjo voljo nikomur od 
odgovornih v času zapor glavnih prometnic ne pade v glavo ideja, 
da bi vsaj delno usposobili cca. 50 m dolgo bližnjico med pokopa-
liščem in spodnjo Cesto krških žrtev (smer proti Megadomu in Av-
tolineu)? Že kakšen tovornjak gramoza in urica valjarja bi bila do-
volj za nekaj časa.  
- Zanima me tudi, koliko časa bomo morali uporabniki še voziti po 
»šikani« na krški obvoznici nasproti policijske postaje. Kateri pro-
metni strokovnjaki nam grenijo življenje, ko se je treba praktično 
ustaviti na svojem delu cestišča, če iz nasprotne smeri pripelje to-
vornjak – priklopnik ali večji avtobus. Če mislite, da pretiravam, si 
pobliže oglejte črne sledi gum na robnikih cestišča!  
- Omembe vredna je tudi cesta med Brestanico in Krškim čez So-
telsko. Po sanaciji le-te so naši prometni strokovnjaki (kar rad bi 
jih spoznal) določili splošno omejitev hitrosti te medkrajevne ces-
te na 40 km/h, čeprav se na to cesto pripelješ tako iz Krškega kot 
tudi iz Brestanice z normalno hitrostno omejitvijo 50 km/h, pa še 
kar pet »spečih policajev« jim je uspelo narediti na razdalji teh ne-
kaj kilometrov. To je unikat v Evropi.
Da bi bil cilj res dosežen, še naši varnostni organi kontrolirajo hit-
rost, da malo popravijo stanje v »budžetu«. Že omenjenim prome-
tnim strokovnjakom svetujem, da bi mogoče zaradi večje varnosti 
cesto kar zaprli, saj imajo kolesarji na voljo tudi cestišče oz. spre-
hajalno pot pod železnico in novo krško obvoznico!
 Jurij Kreutz, Brestanica

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

prejeli smo

Kdo brije norce iz nas?

KOSTANJEVICA NA KRKI – V 
lanskem letu je Kostanjevica 
na Krki uspešno prestala pre-
sojo blagovne znamke Slove-
nia Green in danes, 2. februar-
ja, ob 17. uri bo župan Robert 
Zagorc v Galeriji Božidar Ja-
kac podpisal Zeleno zavezo 
slovenskega turizma. Sledilo 
bo predavanje Barbare Kink 
(ZVND OE Novo mesto) ob sve-
tovnem dnevu mokrišč. 
 P. P.

Zelena zaveza
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FRANČIŠKE MARIĆ
iz Krškega

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljube

Kje si mami naša,
kje je mili tvoj obraz,

kje je roka tvoja, 
ki ljubila je vse nas.

Topla in iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, tolažbo, podarjene sveče, cvetje, svete 
maše. Hvala pogrebni službi Kostak, Cvetličarni Lilija, pevcem za 
odpete žalostnike in trobentaču. Iskrena hvala gospodu župniku za 
lepo opravljen obred. Dr. Pleši in patronažni sestri Andreji najlepša 
hvala za lajšanje bolečin in obiske na domu.

Še enkrat iskrena hvala vsem.

Žalujoči: vsi tvoji

TEREZIJE MARIJE SAVNIK
iz Gornjega Lenarta 27, Brežice,

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, 
ome, tete, tašče in sosede

Tam za tisto zvezdo na koncu neba,
tam na tistem koncu neskončnega morja,

tam morda nekoč, nekje se srečamo, kdo ve.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem za izrečena sožalja, tople besede, podarjeno cvetje, sve-
če, denarne prispevke, svete maše in pomoč v teh težkih trenutkih.
Hvala patronažni sestri Gordani za obiske na domu, pogrebni službi 
Komunale Brežice za organizacijo pogreba, gospodu župniku Ivanu 
Šumljaku za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem za zapete žalos-
tinke, praporščakoma, Cvetličarni Žičkar, Janezu Novaku za zvonje-
nje. Iskrena hvala vsem, ki vas nismo posebej imenovali, a ste izka-
zali spoštovanje in našo mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

JOŽEFE MARTINI
po domače Taljanove Pepce,  
iz Brezovice na Bizeljskem

ZAHVALA
Ob nenadomestljivi izgubi naše drage mame, 
tašče, babice, prababice, sestre, svakinje, tete, 
botre, sestrične, sosede in dobre prijateljice

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, sv. maše in 
denarne prispevke.
Zahvaljujemo se osebju bolnišnice Brežice, bolnišnice Novo mesto za 
nego in lajšanje bolečin v zadnjih dneh njenega življenja ter osebju 
Dializnega centra Nefrodial za dolgoletno zdravljenje. Hvala vsem, ki 
ste poskrbeli za lepo opravljeno žalno slovesnost, in vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji poti.
Vsa toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.

Žalujoči: vsi njeni

JOŽEFA SOTLERJA
iz Glogovega Broda 2

ZAHVALA

Ob prerani, nenadni in nenadomestljivi izgubi našega dragega

Hotel sem uloviti ptico –
pa je odletela.

Hotel sem utrgati cvet – 
pa je ovenel.

Hotel sem vam nekaj reči – 
pa sem odšel.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
nesebično stali ob strani, nam pomagali in z nami delili neizmerno 
bolečino. Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja in ga boste 
ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi, ki smo ga imeli nadvse radi

MILAN ALEKSIĆ
iz Brezine (okolica Brežic).

SPOMIN

29. januarja je minilo žalostno leto, odkar si odšel od nas,  
naš dragi ati in mož

Odšel si tiho, brez slovesa,
za sabo pustil si spomin

na naša skupna srečna leta.
Ni več tvojega smehljaja,

le delo tvojih pridnih rok ostaja.
Bili smo čustveno bogati,

dokler si bil z nami ti, 
a zdaj živijo le spomini na te srečne dni.

Zelo te pogrešamo.
Žena Ljubica in hči Željka

VERA KNEZ
iz Spodnjih Vodal 33.

ZAHVALA

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je  
v 81. letu zapustila naša draga mama,  

stara mama, prababica, tašča, sestra in teta

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

So vezi močnejše.
Brez pomena so razdalje, 

kraj in čas. 

Zastal ti je korak, utihnil je tvoj glas, nam pa so ostali nepozabni 
spomini.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjene sveče, denarni prispevek, cvetje  
in darovane svete maše. Zahvala delavcem Splošne bolnišnice 
Brežice, govornici Mileni Knez za izrečene besede slovesa, gospodu 
župniku za lepo opravljen pogreb, pevcem in trobentaču, Društvu 
upokojencev Tržišče ter izvajalcu Pogrebne službe Novak.

Žalujoči: vsi njeni

SPOMIN

7. februarja bosta minili dve leti,  
odkar je za vedno zaspal naš dragi mož, oče, 

dedek, tast, brat

ALOJZ – SLAVKO MILAR 
iz Stolovnika. 

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

Njegovi najdražji

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre, 

le daleč, daleč je ... 

SPOMIN

6. februarja bo minilo pet žalostnih let, odkar 
nas je zapustil moj dragi mož in naš zlati taji

JOŽE CIRNSKI
z Obrežja. 

Dragi taji, nikoli ne bodo pozabljeni tvoj nasmeh, tvoj glas in tvoja 
neizmerna volja do življenja. Hvala ti za ljubezen in za vse, kar si 
dobrega storil za nas.
Hvala vsem, ki z ljubečo mislijo postojite ob njegovem grobu, mu 
prižgete svečko in mu za hip namenite svoj trenutek. 
Neizmerno te pogrešamo. 

Žena Anica, hčerki Jožica in Irena z družinama 

Ni res, da si odšel,
nikoli ne boš ...

Ujet si v naših srcih,
skrit med spomini

boš vsak naš korak
spremljal v tišini.

V 86. letu je januarja 2023 umrl moj ljubi 

FRENK PUHNER
iz Brežic. 

Pokopan je na pokopališču Pobrežje v Mariboru. 

Nina

Težko je pozabiti človeka, ki si ga ljubil. 
Še težje je izgubiti ga za vedno.

 A najtežje je naučiti se živeti brez njega. 

SPOMIN

9. februarja bo minilo žalostno leto,
odkar nas je zapustil naš dragi

JANEZ MARTINI
po domače Taljanov Ivan iz Brezovice na Bizeljskem.

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

Žalujoči: vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je.

SPOMIN

Mineva deset let,  
odkar si odpeljal svojo zadnjo dirko. 

MATIJA DUH 
Hvala vsem, ki ga nosite v svojih srcih.

Neskončno te pogrešamo.

S svojim smehom 
vsakega osrečiti si znal, 

a pred usodo 
sam nemočen si ostal.

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

Pogrešamo vaju.

Jelka, Jožica in Zdenka z družinami

14 let1 leto

KOVAČIČ
LADISLAV MARIJAin 

Čas mineva, a spomin ostane.
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FRANČIŠKE KODRIČ 
s Premagovc

ZAHVALA

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

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

nate, mama, 
spomin bo večno ostal.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
in sosedom za stisk roke, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, 
svete maše in denarne prispevke.
Hvala osebni zdravnici dr. Marjetki Blaževič za dolgoletno zdravljenje 
in patronažni sestri Božici Hrastovšek za obiske na domu.
Iskrena hvala gospodu župniku Francetu Novaku za lepo opravljen 
cerkveni obred in pogrebni službi Žičkar za pogrebne storitve. 
Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE ANTOLOVIČ
z Bizeljskega

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

Zlato srce je prenehalo biti,
utrujene oči so se zaprle,

onemogle so pridne roke mamine.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za vsak stisk roke, izrečena sožalja, za darovane sveče, cvetje, 
denarno pomoč in svete maše. Zahvaljujemo se pogrebni službi Žičkar 
za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, gospodu župni-
ku Vladu Leskovarju za lepo opravljen obred ter lepe in ganljive bese-
de ob slovesu, gospodu Petelincu za zaigrano Tišino, gostilni Kocjan za 
gostinske usluge, teti Sonji, Mojci in Bernardki za vsestransko pomoč 
in vsem, ki jih nismo posebej omenili ter ste našo drago mamo pospre-
mili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

ANE DIMEC 
iz Spodnjega Starega Grada 

ZAHVALA

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

Je čas, ki da, je čas, ki vzame,
pravijo, je čas, ki celi rane,

in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno pisno in ustno sožalje, darovane sveče in 
denarno pomoč. Hvala Jožici Repše za lepo izrečene besede slovesa, 
pevcem za čutno odpete pesmi, Maticu za odigrano žalno melodijo, 
gospodu župniku za opravljen obred, pogrebni službi Kostak in vsem, 
ki vas nismo omenili in ste nam kakorkoli pomagali, se poslovili od 
nje in jo boste ohranili v lepem spominu. 

Žalujoči: vsi njeni

IVAN BAJS st.
iz Nove vasi, zadnja leta stanujoč v Slomškovi 11 v Brežicah.

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je po kratki bolezni 
zapustil naš dragi mož, ate, stari ate, 

pradedek in stric 

Pot se tvoja je končala,
mirno v sanjah si zaspal.

So poti, ki jih ne zasuje plaz,
in so spomini, ki jih ne izbriše čas.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem, za 
izrečena sožalja, podarjene sveče in denarno pomoč.
Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, gospodu 
župniku Janezu z Velike Doline za lepo opravljen obred, Slavčkom 
in g. Ignacu za čutno zapete pesmi zunaj in v cerkvi, gostilni Amor 
za pogostitev. Hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, stali ob 
strani v času slovesa in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Anica, hči Sonja in sin Ivan z družinama 

ZVONKA AJSTRA

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, 
dedija, tasta, brata, strica in soseda

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom za izrečena sožalja, podarjene sveče, denarne prispevke in 
darovane svete maše. Posebna zahvala g. župniku Mateju, dr. Zdenki 
Marinček, patronažni sestri Božici, celotnemu osebju internega od-
delka Splošne bolnišnice Brežice, nekdanjim sodelavkam Jutranjke, 
kolektivu Numip ter gostilni Cetin in g. Žičkarju za lepo opravljene 
storitve. Posebna zahvala tudi družini Kelher in bratu Tinetu za nje-
gov vsakodnevni trud.
Hvala za vsak stisk roke in vsem, ki ste ga spoštovali ter se poslovili 
od njega na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

KRISTINA JANČIČ
iz Globočic 6a.

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je zapustila naša 
mama, babica, prababica in tašča

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, znancem, sodelavkam in sodelavcem 
Gostilne Les, kolektivu Adria Mobil in Adria Plus za izrečena 
sožalja, podarjene sveče, darovane maše in denarne prispevke. 
Hvala gospodu župniku Jožetu Packu za lepo opravljen obred in 
besede slovesa, pogrebni službi Žičkar, pevcem, trobentaču, Radu 
Ivanšku za izbrane besede slovesa in njegovemu sinu Toniju za 
interpretacijo.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni 
zadnji poti. Iskrena hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
kakor koli pomagali.

Žalujoči: vsi njeni

MARIJE KRULC
iz Pišec

ZAHVALA

Ob nenadni smrti in nenadomestljivi izgubi 
naše drage mame

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani, nas tolažili, se od nje poslovili in jo pospremili k 
večnemu počitku.
Posebej hvala pogrebni službi Žičkar, pevcem za zapete pesmi, 
izvajalcu Tišine in govorniku Tinetu Dušiču za izrečene besede 
slovesa. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: vsi njeni

STANE JUG
ing. elektrotehnike, iz Krškega, Rozmanova 38.

ZAHVALA

V 83. letu starosti se je za vedno od nas poslovil naš ljubljeni mož, 
oče, tast, dedi in pradedi

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

tam sonce sreče ti ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

(Simon Gregorčič)

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. Iskrena hvala za tolažbo, objeme in stiske rok, 
darovano cvetje in sveče. Lepa hvala gospodu Blažu Sotošku za 
prijazne poslovilne besede, pevcem za lepo zapete pesmi slovesa, 
klarinetistu za zaigrano Stanetovo najlepšo pesem. Hvala tudi dr. 
Pleši, njegovemu osebnemu zdravniku, za dolgoletno zdravljenje 
in tudi dr. Omahnu iz novomeške bolnišnice za njegov trud in 
vzpodbudne besede. Hvala tudi vsem, ki ste nam v teh težkih 
trenutkih kakor koli pomagali. Našega Dedija bomo neizmerno 
pogrešali.

Žalujoči: žena Jožica ter hčerki Rosana in Mojca z družinama

VILME KROŠELJ
s Kremena

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naša drage mame

Zapel je zvon
tebi v slovo …

Poln bolečin ostaja spomin,
ostaja praznina, molk in tišina.

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, znancem in sosedom za vso 
pomoč, izrečena sožalja, stiske rok in objeme, za darovane sveče, 
cvetje, sv. maše in denarne prispevke. Hvala pogrebni službi Kos-
tak za organizacijo pogreba, gospodu župniku za opravljeno mašo 
in obred. Iskrena hvala govornici Mileni Petan za ganljive besede 
slovesa, pevcem za zapete žalostinke in klarinetistu za poslovilno 
melodijo.
Prav tako iskrena hvala osebju DSO Krško, kjer je mama prebivala 
zadnja leta, za nesebično pomoč, nego in zdravstveno oskrbo. Še po-
sebej hvala osebju gospodinjske skupine Spominčice, kjer so sočutno 
skrbeli za našo mamo ter ji lajšali bolečine v zadnjih dnevih in tednih.
Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti in jo 
boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

JOŽETA KOŽARJA
iz Poštene vasi

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega dragega moža, atija, 
ata, tasta, brata, strica, svaka, bratranca, botra, dobrega soseda  

in prijatelja

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

So vezi močnejše.
Brez pomena so razdalje,

kraj in čas. 
(Mila Kačič)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom 
Poštene vasi, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, tolažilne 
besede, darovano cvetje, sveče, denarne prispevke in darovane 
svete maše. Hvala pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, 
gospodu župniku Francetu Novaku za lepo opravljeno sveto mašo in 
obred. Hvala Nevrološki kliniki UKC Ljubljana in Splošni bolnišnici 
Brežice za zdravljenje in nego v času njegove bolezni.
Hvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Pirošica in VI. sektor-
ju Gasilske zveze Brežice, Športnemu društvu Sušica, Vinogradni-
škemu, turističnemu in kulturnemu društvu Gadova peč in Ob-
močnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Brežice. Hvala 
nekdanjim sodelavcem Vrtnarije Čatež. Hvala pripadnikom Vojašni-
ce Jerneja Molana Cerklje ob Krki, kolektivu Adrie Mobil Novo mes-
to in kolektivu Valvasorjeve knjižnice Krško. 
Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in nam 
kakorkoli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti, ga imeli radi, spoštovali in ga boste ohranili v lepem 
spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest,  
da je umrla naša sodelavka

MARJANCA MAŠIĆ
iz Brežic.

 

Ohranili jo bomo v lepem spominu.

SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.

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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Prodam metrska mešana 
drva; bukev, gaber. Po zniža-
ni ceni 55 €. Naložiš, odpelješ. 
Okolica Sevnice. 
Tel.: 070 820 330 

Prodam gozdarske verige 
za traktor, nekaj starin, vrtni 
komplet mizo in klopi, nekaj 
AŽ panjev. Tel.: 031 501 801 

Prodam bukova polsuha drva. 
Možna dostava. 
Tel.: 040 738 059

Prodamo koruzo v zrnju. 
Tel.: 051 361 635

Kupim kostanjevo hlodovino 
za izdelavo ostrešja. 
Tel.: 041 878 085

Prodam kolje za vinograd, ku-
pim sadilec za koruzo in krom-
pir. Tel.: 070 815 003

Prodam suha mešana drva 
(bukev, hrast) ter sveža buko-
va in mešana drva. 
Tel.: 031 895 748

ŽIVALI
Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 

041 659 659

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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mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA
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obzornikova oglasna mreža

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 

KMETIJSTVO
Eko-kurjava d.o.o., pele-
ti s certifikatom kakovosti  
A1. Tel.: 070 665 823, www.
eko-peleti.si.

Prodam bukova drva. Po že-
lji žagana ter bukove trske za 
podžig (kamin, žar). Malkovec. 
Tel.: 070 532 616

Prodam drva na paleti 1 x 1 x 
1,80. Večjo količino. 
Tel.: 070 721 121

Prodam kostanjevo kolje, dol-
žina 1,50 m ter 2 m in 2,80 m. 
Tel.: 041 589 757

Prodam silažne bale, krmo v 
okroglih balah ter slamo v ok-
roglih balah. Tel.: 041 959 476

Prodam bikca sivca, starega 5 
tednov, teličko simentalko, sta-
ro 8 mesecev in slamo v okrog-
lih balah. Tel.: 070 848 863 

NEPREMIČNINE
Prodam parcelo 43 a v Sobenji 
vasi – Žejno. Na zemljišču tudi 
lesena brunarica. 
Tel.: 040 745 248

V brezplačni najem oddam vi-
nograd, 800 trt (cvičkove sor-
te), položna lega, okolica Bre-
žic. Tel.: 051 616 198

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO

Prodam jabolka topaz po 1,20 
€ in opal po 1 €. Po dogovoru 
tudi dostavim na dom. 
Tel.: 041 259 742

Prodam zelo kakovostno belo 
vino, mešano in rdeče. Cena 
1,20 €. Po dogovoru tudi dos-
tavim na dom. 
Tel.: 041 259 742

Prodamo cviček iz okolice 
Rake, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 647 222 

Prodam vino – mešano belo, 
mešano rdeče, modro franki-
njo. Cena po dogovoru – Bi-
zeljsko. Tel.: 040 781 444
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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.

Polajžer Marjan s.p., Vidovica 
2, Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 673 009 

Prodam bikca, starega 1 me-
sec, pasme LS, mesni tip. 
Tel.: 051 337 467

Prodam oslička, starega 20 
mesecev, čipiran, s hlevsko 
knjigo. Tel.: 031 249 411 

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 prašiče, težke od 150 
do 170 kg, krmljeni z domačo 
hrano. Tel.: 041 565 142 

Prodamo 2 prašiča (250 do 
300 kg) in več manjših (50 do 
60 kg). Tel.: 031 679 752 

Prodam prašiča, težkega ok-
rog 140 kg. Tel.: 051 743 645

Prodam odojke 30 – 70 kg, 
prašiča 190 kg, svinjo 300 kg, 
mast in ocvirke. Možen zakol. 
Tel.: 051 872 179

Oddajam črno-belo mačko, 
staro 4 leta. Sterilizirana, čis-
ta, ima zelo rada otroke, prijaz-
na. Tel.: 031 705 929

Prodam telico in telička, stara 
6 mesecev. Tel.: 051 800 842

Ugodno prodam prašiče, teža 
120 kg. Tel.: 051 210 504 

Prodam bikca simentalca, tež-
kega 250 kg. Tel.: 070 926 960

Prodam prašiča, težkega okoli 
300 kg, lahko tudi polovica, ter 
orehe cele ali oluščene. 
Tel.: 051 477 243

Prodam prašiča, težek okoli 
200 kg. Tel.: 031 614 420

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 681 990

Prodam prašiče pitance od 
120 do 150 kg in odojke. 
Tel.: 031 529 306 

150-kilogramskega prašiča 
prodam, krmljen z domačo 
hrano. Tel.: 041 576 801 

Prodam 2 telički LS, stare 3,5 
mesecev. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 380 075 

Prodam bikca simentalca, 
ekološke reje, starega 3 tedne. 
Tel.: 041 209 790

Prodam prašiče, težke od 30 
do 40 kg. Možen prevoz. 
Tel.: 051 422 161 

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec pri Krškem

041 766 345
rob@hormann.partner.si

vhodna vrata, notranja lesena vrata in motorni 
pogoni za dvoriščna vrata 

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

031 753 325 | www.metelko.si

Sprejemamo naročila 
za bele kilogramske 

piščance, ki bodo 
25. februarja.

Takrat bodo na voljo tudi 
rjave in grahaste jarkice. 

Nudimo tudi prašiče.

KRATKOROČNA
POSOJILA, 

ODKUP TERJATEV
OD 1.000 DO 7.500 EUR

041 229 460
INFO@N2J.SI za samostojne podjetnike in podjetja;

odobritev že v 24-urah;
ročnost do 12 mesecev;
tudi brez zavarovanja do 3.000 EUR.
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031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo vas, 
da sprejemamo naročila za 

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

Sprejemamo tudi naročila 
za mlade rjave in grahaste 
jarkice ter enoletne kokoši 
nesnice, ki bodo na prodaj 

v sredini februarja.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

PERUTNINARSTVO CIGLAR
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s Senovega obvešča cenjene 
stranke, da že lahko naročijo
 bele kilogramske piščance 
in jarkice, ki bodo na voljo
28. 2. na Gmajni 28,Raka;

2. 3. na Kajuhovi 3, Senovo.
Vsako sredo so na voljo

beli enodnevni piščanci.
Naročila sprejemamo 

ob delavnikih med 9. in 18. 
uro na tel. št. 031 676 724.
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Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 
- Prodaja in šivanje zaves 
- Menjava zadrg (tende za čolne, hlače ...)
- Izdelava prtov, pogrinkov, tekačev
- Izdelava preoblek (kuhinjski stoli, klopi ...)
- Krajšanje (hlač, rokavov ...)

Maja Ameršek, s.p., Mali Kamen 38c, Senovo

031 852 090
siviljstvo.maja0@gmail.com
Šiviljstvo Maja Ameršek

Info:

Šiviljstvo 
Maja

siviljstvomaja                    

POSAVSKA PANORAMA, OBVESTILA

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 7,50 €, vsaka nadaljnja 
beseda 0,75 €, za okvir pa 4 €. 

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 15,00 €, vsaka nadaljnja 
beseda 1,50 €, za okvir pa 8 €. Og-
las 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, 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 – 20 EUR, 
v Evropski uniji – 75 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 (4/2023) bo izšla v 
četrtek, 16. februarja 2023.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 9. februar 2023.

Prodam svinje, težke oko-
li 100 kg, za zakol ali pripust. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

RAZNO

Izdelava nagrobnih napisov, 
slik, nagrobnikov ter obnova. 
Tel.: 041 493 455, Marko Kra-
njec s.p., Rožno 15a, Brestanica 

Prodam ohranjeno peč Feroli 
na olje z gorilcem, toplotno čr-
palko 200 l za vodo, bojler 120 
l in vino po ugodni ceni. 
Tel.: 041 227 036

Prodamo 2 x jogi vzmetnico, 
120 x 200, kot novi, cena po 
dogovoru. Tel.: 041 939 330 

Prodam stol iz lesa vinskega 
soda, drobilec orehov, križ iz 

Oddamo sobe v najem!

CERKLJE OB KRKI

070 77 77 95

Enoposteljne in dvoposteljne

INFO in rezervacije:

Naročnik: Agencija Spin d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

Pomlad na  
zelenjavnem vrtu
Valvasorjeva knjižnica Krško in Posavski obzornik 
vabita v četrtek, 9. februarja, ob 18. uri na strokov-
no predavanje strokovnjakinje za zelenjadarstvo, 
urejanje in gojenje vrtov ter okrasnih rastlin Miše 
Pušenjak.

»Temelj vsake zdrave kmetijske pridelave je zemlja in 
vse, kar se v njej dogaja. To še vedno velja. A temelje 
za vsakoletno pridelavo vrtnin znova postavimo spo-
mladi. Večino zadev, ki jih spomladi naredimo narobe, 
se kasneje ne da popraviti. Mnoge tudi zanima, kdaj so 
pravi datumi za setve in sajenja posameznih vrtnin. Na 
predavanju ’Pomlad na zelenjavnem vrtu’ bodo obisko-
valke in obiskovalci izvedeli, na kaj je treba biti najbolj 
pozoren spomladi, kdaj sejemo posamezne vrtnine in 
nekaj tudi o lastni vzgoji sadik,« pravi predavateljica 
Miša Pušenjak, ki ji bomo lahko prisluhnili v četrtek, 
9. februarja, ob 18. uri v Valvasorjevi knjižnici Krško.

KRŠKO – Mestna občina Krško vabi lastnike in solastnike ter upo-
rabnike kmetijskih zemljišč na predstavitev dosedanjih aktivno-
sti na projektu namakanja Krškega polja. Potekala bo v sredo, 
15. februarja, ob 18. uri v sejni sobi »A« Mestne občine Krško.  
Predstavili bodo tudi idejno zasnovo z obodom in faze predvide-
nega območja namakanja kmetijskih zemljišč, pomen namaka-
nja za kmetijsko pridelavo ter zakonske podlage in obveznosti.

lesa vinske trte. 
Tel.: 041 948 191

Potrebujemo osebno asi-
stentko za pomoč pri vsak-
danjih opravilih. 
Tel.: 031 887 938

Nudimo: selitve, prevo-
ze, pospravljanje garaž in 
podstrešij, beljenje, odvoz 
na deponijo, montažo/de-
montažo pohištva. Selitve-
ni servis Selec, Samo Čer-
nec s.p., Bizeljska c. 20, 
Brežice. Tel.: 070 827 998

STIKI

Samski moški išče prijateljico, 
mamico ali vdovo do 50 let. Sa-
mota ubija. Resne in poštene. 
Tel.: 031 527 458

BUČERCA – Več kot 50 članov Društva vinogradnikov Sremič je 
22. januarja pri vinski kleti Resnik na Bučerci obeležilo godo-
vanje sv. Vincenca, zavetnika vinogradnikov, ki po izročilu vinar-
jem naznanja začetek opravil v vinogradniških nasadih v novi se-
zoni. Predsednik društva Jože Kodela je simbolično obesil dva 
para klobas na trti, gostitelj srečanja Ludvik Resnik ju je zalil z 
vinom, nakar sta na trtama družno opravila še prvo rez.
 B. M./vir in foto: DV Sremič

Sremiško vincencevo 

PIŠECE – Vinogradniško dru
štvo Pišece je 21. januarja, 
dan pred godom sv. Vincen
ca, zavetnika vinogradov, vi
nogradnikov in kletarjev, 
prvič organiziralo priredi
tev »Vincekovo«. Opravili so 
blagoslov obnovljenega kuž
nega znamenja in vinske trte 
ter prvo rez.

Predsednik VD Pišece Vinko 
Lesinšek je navedel, da je bil 
v preteklosti že običaj v Piše-
cah, da so ob godu sv. Vincen-
ca nekateri krajani simbolično 
opravili prvo rez v vinogradu, 
z zdaj že nekdanjim pišeškim 
župnikom Gregorjem Majc
nom pa sta se dogovorila, da 
bodo okrog 22. januarja, ko 
goduje sv. Vincenc, odslej or-
ganizirali pravo prireditev. Po 
njegovem uvodnem nagovoru 
so se navzoči izpred društve-
nega kozolca odpravili do ob-

»Vincekovo« kot se spodobi

novljenega kužnega znamenja 
na ’Penaverju’, ki spominja na 
čase, ko je po pišeških vaseh 
kosila kuga in je veliko hiš os-
talo popolnoma praznih. Bla-
goslov sta v zelo hladnem in 
vetrovnem vremenu opravila 
župnika Majcen in Vlado Les-
kovar. Majcen je ob tem pove-
dal, da je hvaležen Jožetu Ver
stovšku in njegovi družini, ki je 

po njegovem zbrala pogum in 
se odločila za obnovo kužnega 
znamenja, ki je trdno postavlje-
no za vse naslednje rodove. Na 
t. i. Marofu sta sledila blagoslov 
vinograda in prikaz prve rezi, 
kar so ob igranju Pihalne god-
be Pišece in prepevanju opra-
vili nekateri člani VD Pišece, po 
tradiciji so na trtah visele klo-
base, Lesinšek in dr. Klemen 
Lisjak s Kmetijskega inštitu-
ta Slovenije pa sta jih z vinom 
tudi zalila v želji po dobri leti-
ni. Zbrani so se nato prestavili 
pred Verstovškovo klet Marof, 
kjer je potekala degustacija, z 
glasbo pa sta božali ušesa Ana 
Jagrič na citrah in Ivana Le
sinšek na violini. Zaključili so 
v Večnamenskem domu Pišece. 
 R. Retelj

Prvo rez so opravili člani VD Pišece.

Namakanje Krškega polja
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naj blestijo

Kot se spominja svojih glas-
benih začetkov, jo ljubezen do 
glasbe spremlja res od ranega 
otroštva, saj je Kekčevo pesem 
pela, še preden je shodila. Ki-
taro se je v Glasbeni šoli Krško 
začela učiti v 4. razredu, rav-
no v tem obdobju pa se je še 
bolj intenzivno razvila njena 
ljubezen do petja. »Največ mi 
pomeni petje, takoj za njim pa 
je igranje na kitaro,« izposta-
vi Tia. Mlado glasbenico star-
ša zelo podpirata pri njenem 
udejstvovanju, tako da tudi 
pred domačimi vedno rada 
nastopa, praktično brez vsa-
ke treme. 

Kitaro se uči pri znanem kita-
ristu, pedagogu in glasbeniku 
Mihi Koretiču v Glasbeni šoli 
Krško, za katerega pravi, da ji 
vedno stoji ob strani in je srčno 
zadovoljna, ker imata odličen 
pedagoški odnos. »Pri njem 
vedno lahko dobim tudi ma-
trice za petje,« še pove z nav-
dušenjem in pri tem doda, da 
so ji, kar zadeva igranje kita-
re, akordi ljubši od siceršnjega 
igranja po notah. Tudi pri pet-
ju Tia stavi na odlične učitelji-
ce petja – tako se je nekaj let 
najprej šolala pri sopranistki 
Anji Žabkar, sedaj pa se že 
dobra tri leta solo petja uči pri 
glasbenici in pedagoginji Anji 
Kramar. Pravi, da ima z obe-
ma zelo dober odnos in da se 
je tekom pedagoškega procesa 
učenja solo petja ogromno na-

Nadarjena Tia Valentinc živi in diha z glasbo
STARI GRAD – Predstavljamo šestnajstletno pevko in kitaristko Tio Valentinc iz Starega Grada pri Krškem, ki je že od ranega otroštva predana glasbi. Tia obiskuje 
drugi letnik na Strokovno izobraževalnem centru (SIC) Brežice, smer ekonomski tehnik, svoj prosti čas pa predano posveča pevskim nastopom, vajam petja in ki
tare ter tudi pisanju avtorskih pesmi.

učila, vse trike in napotke pa 
s pridom uporablja pri svojih 
nastopih. 

»Rada poslušam in izvajam 
pop glasbo, predvsem me 
navdušuje glasba iz 80. in 90. 
let prejšnjega stoletja – po-
jem skladbe Mariah Carey, 
Whitney Houston, Beyonce, 
Christine Aguilera itd., saj 
pri njihovih skladbah resnič-
no pride do izraza moj razpon 
glasu. Sicer pa poslušam in iz-
vajam resnično vse, kar naj-
dem na Youtubeu, navduše-
na sem tudi nad novejšo pop 
glasbo. In ja, glasba je pri meni 
dejansko prisotna vsepovsod, 
tudi ko se učim, si jo predva-
jam v ozadju.«

Zmaga na festivalu, dvakrat 
srebro na glasbeni olimpijadi

Tia Valentinc vztrajno gradi na 
svoji prepoznavnosti – tako je 
lani avgusta nastopila na Med-
narodnem otroškem festivalu 
v Brežicah, kjer je publiko in 
žirijo osvojila s pesmijo Chri-
stine Aguilera z naslovom The 
Voice Within, ki ji jo je predla-
gala učiteljica petja Anja Kra-
mar, saj je bila to obenem tudi 
pesem, ki jo je v tistem obdob-
ju najbolj 'dodelala'. To pesem 
je prvič slišala pred dvema le-
toma in takoj ji je bil všeč mo-
čan glas, ki ga premore pevka, 
pa tudi številni okraski, ki se 
pojavijo v sami skladbi. Zelo ji 

je všeč začetek pesmi, »ker te 
kar nekako potolaži in govori 
o tem, da so solze odveč«.

»Zame je bil nastop na med-
narodnem pevskem festiva-
lu zelo pozitivna izkušnja, 
rada imam izzive, s katerimi 
grem preko svojih meja, je pa 
tudi res, da imam vedno malo 
'zdrave' treme pred nasto-
pom. Vedno si pred nastopom 
pri sebi rečem, da zmorem, 
nato pa se prepustim toku. Si-
cer pa raje pojem angleške pe-
smi, ker se mi zdi, da je angle-
ščina vendarle bolj speven 
jezik, čeprav tudi slovenščina 
lepo zveni, sploh ko pojem re-
cimo pesmi slovenske pevke 
Ditke, ali pa pesem Prisluhni 
mi, ki jo v originalu izvaja Dar
ja Švajger. Všeč mi je tudi pe-

sem Tople oči, ki jo poje Nina 
Pušlar,« še pove mlada glas-
benica.

Dvakrat se je udeležila t. i. 
glasbene olimpijade, ki jo 
pripravljajo na Konservato-
riju za glasbo in balet v Lju-
bljani. »Obakrat sem bila sre-
brna,« poudari. Napisati je 
morala avtorsko pesem, po-
kazala je svoje veščine igranja 
kitare in se preizkusila v uč-
nem delu. Pred obdobjem ko-
rone je imela okvirno sedem 
nastopov na mesec, povabili 
pa so jo na raznorazne dogod-
ke. »Zapojem tudi na kakšni 
poroki ali rojstnem dnevu, si-
cer pa smo tri dekleta usta-
novile pevsko skupino in smo 
tudi že prvič nastopile,« še za-
dovoljno razloži Tia.

Tudi sama rada piše pesmi

Tia rada tudi sama piše pesmi. 
»Tematika pesmi je povsem 
odvisna od razpoloženja … Na-
pisala sem kar nekaj žalostnih, 
ljubezenskih pa tudi veselih 
pesmi o življenju. Kakšna pe-
sem bo nastala, je povsem od-
visno od tega, kaj mi življenje 
prinese naproti,« je razložila. 
Veliko ji pomenita zaslomba in 
podpora domačih, zlasti mami, 
ki ima na telefonu kar mapo 
posnetkov njenih nastopov. 
Marsikdo tudi ne ve, da je Tia 
že sodelovala z uveljavljeno 
slovensko pevko Marto Zore, 
po nastopu na mednarodnem 
otroškem pevskem festivalu pa 
je v dogovorih tudi s pevcem 
Alexem Volaskom, ki je bil 
takrat tudi član žirije. Omeni-
ti velja, da pod vodstvom glas-
benika Mihe Koretiča že dobri 
dve leti deluje tudi Band Glas-
bene šole Krško, v katerem Tia 
poje že od samega začetka, iz-
vajajo pa pop in rock glasbo. 

»S petjem lahko ljudem po-
vem, kdo sem. Glasba je zame 
kot terapija; bodri me tudi ob 
hudih časih. Odločila sem se 
za petje v kombinaciji s kita-
ro, ker se mi zdi ta kombina-
cija najbolj enostavna za na-
stope – ne potrebuješ matrice 
v ozadju – preprosto vzameš 
kitaro v roke, začneš peti, pa 
je!« razmišlja mlada glasbe-
nica, ki ima doma klasično ki-

taro, elek tro-akustično in v 
kratkem dobi tudi čisto pravo 
električno kitaro. 

»Ne odnehajte s tistim,  
kar vas veseli«

»Glasba predstavlja precejšenj 
del mojega življenja, če mi os-
tane še kaj prostega časa, rada 
rišem s svinčnikom – blizu so 
mi realistični portreti, ki jih 
ustvarjam na podlagi fotogra-
fij in grem pri tem še pose-
bej rada v detajle. Kar pa za-
deva nadaljnji študij in načrte 
za naprej, lahko rečem samo, 
da me zanima vse, kar je pove-
zano z glasbo in tujimi jeziki, 
tako da razmišljam v tej sme-
ri. Zavedam pa se tudi, da mi 
bo ekonomija v življenju po-
magala kot neke vrste temelj, 
tudi v glasbi,« nam še pove. Ob 
koncu pogovora je z nami deli-
la še zaključno misel: »Ne od-
nehajte s tistim, kar vas veseli. 
Izrabite priložnosti, da poka-
žete sebe in svoj talent, saj je 
lepo, če začutiš, da ima nekdo 
rad to, da se ukvarjaš z glasbo. 
Vedno, ko ste v dvomih, vdih-
nite in si recite – 'Vse bo su-
per!' Meni na moji življenjski 
in glasbeni poti pomaga tudi 
angleški avtorski citat iz ene 
mojih pesmi, ki gre v prevo-
du nekako takole: 'Nočem biti 
šibka, če lahko vadim, da bom 
močna.'«

 Andreja Kališnik

Pevka in kitaristka Tia Valentinc pogumno pluje po glasbenih 
vodah.

Lea Babič, nekdanja kmetica leta in kronistka 
Bizeljskega iz Bukovja na Bizeljskem: 

Posavski obzornik je del na-
šega vsakdana. Zdi se, da je z 
nami že od nekdaj, saj je 25 let 
že lepa doba. Veseli me, da je 
uspel obstati. Je edini časopis, 
ki prinaša največ novic iz naše-
ga najožjega okolja in nas tako 
obvešča o dogodkih v naših 
krajih, domači občini in Posav-
ju, česar ne najdemo v tolikšni 
meri v drugih medijih. Tiska-
na izdaja je zelo pomembna za 
starejšo populacijo, ki ni vaje-

na spleta, sama pa pogosto novice poiščem na spletu, še pre-
den prispe tiskan izvod v našo hišo. Večkrat sem že sodelovala 
z vami, ko poskušam dogodke v svojem kraju predstaviti širši 
javnosti. Trudim se izpostaviti pozitivne plati življenja in takšni 
so tudi odzivi. Verjetno negativna mnenja bralci obdržijo zase 
in me ne dosežejo. Prenesem lahko mnenje sokrajanov, ki jih 
pogosto slišim, da si želijo še več poročanja z našega konca ob-
čine, to je z Bizeljskega, saj marsikdo najprej na hitro prelista 
časopis, da vidi, če je kakšna novica iz domačega okolja. Dru-
gače pa menim, da lahko v Posavskem obzorniku vsakdo naj-

de kaj zase, od intervjujev, družbenopolitičnih tem do kulture 
in zabave. Dva tedna čakati na novice je kar dolga doba, zato bi 
bilo dobrodošlo, če bi vaš časopis postal tednik.

Cvetka Jazbec, predsednica Turistične zveze 
Občine Sevnica: 

Med ljudmi je veliko zanima-
nje za lokalne novice. Tudi 
sama želim biti obveščena o 
novicah v širši posavski regi-
ji.  Ker sodelujem z več društvi 
tako v domači občini kot v re-
giji, me vsaka novica o doga-
janju drugje zanima. Posavski 
obzornik je časopis, ki pove-
zuje ljudi na levem in desnem 
bregu reke Save. Povezanost in 
pripadnost se je najbolj izka-
zala v času pandemije, saj smo 

imeli največ časa za prebiranje novic. Meni osebno ta časopis 
pomeni še posebno bližino, ker poznam posamezne novinar-
je, s katerimi sem sodelovala pri ustvarjanju nekaterih člankov, 
zato cenim čas in trud, ki ga je treba vložiti v korekten in dober 
zapis. Uredniškemu odboru Posavskega obzornika ob jubileju 
čestitam in želim še veliko kreativnosti, osveščanja, usmerjanja 
ter povezanosti z bralkami in bralci. 

25
LET

25 LET
#PovezujemoPosavje

SEVNICA – Na god sv. Vincenca, zavetnika vinogradov in vi
nogradnikov, so se zbrali botri in botrice trsov modre franki
nje v grajskem vinogradu pod sevniškim gradom pri prvem 
letošnjem vinogradniškem opravilu – rezu vinske trte.

Botricam in botrom 
žlahtne sorte mod-
re frankinje, ki vsa-
ko leto daje dober 
pridelek, so pri re-
zatvi s strokovnimi 
nasveti pomagali 
članice in člani šti-
rih vinogradniških 
društev v sevniški 
občini – DV Malko-
vec, DV Studenec, 
DV Šentjanž in DV 
Sevnica – Boštanj. Vsak sodelujoči je po rezatvi odnesel reznike 
iz vinograda in občudoval zimsko idilo v dolini spodnje Save, ki so 
jo počasi, a vztrajno belile snežinke. Pred pomembnim vinograd-
niškim opravilom so navzoče v hladnem nedeljskem zimskem do-
poldnevu pri grajski vili, kjer so za prijetno dobrodošlico z do-
mačimi zeliščnimi pripravki in kuhanim vinom poskrbeli Loški 
zeliščarji, z domačimi dobrotami pa kmetija Jazbec iz Drožanja, 
nagovorili župan Srečko Ocvirk, direktorica KŠTM Mojca Per
novšek in baron Moscon, ki ga že vrsto let upodablja Sinjo Jezer
nik. Član Društva vinogradnikov Sevnica – Boštanj Milan Simo
nič je predstavil monografijo z naslovom Ljudje in trta ob sotočju 
Save in Mirne, ki so jo izdali v društvu ob lanskoletni 50-letnici. 
Dogodek, ki ga je povezoval Ciril Dolinšek, je s pevskim nasto-
pom popestrila boštanjska vokalna skupina Veritas. Za prijeten 
sprejem ob vhodu na prizorišče dogajanja sta poskrbela člana 
društva Sevniški graščaki. Srečanje se je zaključilo z druženjem 
ob vinogradniški malici v dvorani Alberta Felicijana na sevniškem 
gradu.  S. Radi

Prva rez vinske trte

V grajskem vinogradu je potekalo prvo 
vinogradniško opravilo – rez vinske trte.


