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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

SREDNJE ŠOLE 
V POSAVJU

Iz naših krajev, 
str. 4

Opozorili na 
diskriminacijo 
posavske mladine

KULINARIČNE 
PRIREDITVE

Iz naših krajev, 
str. 7

Praznik domačih 
kolin in ocvirkijada

Naslednja številka bo izšla 
13. februarja 2014!

Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.
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BREZPLAČNA MONTAŽA 
PRI NOVOGRADNJI
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 IZ VSEBINE

2  Razpravljali 
o NEK in 
Komunali

4  Omejitev tudi 
na sevniškem 
nadvozu

5  Rdeči križ 
Senovo na novi 
lokaciji

6  Dvig nove 
klasične 
umetnosti

15  Kam v Posavju
21  Prejeli smo
23  Mali oglasi

nadaljevanje na str. 2

Naš pogovor,
str. 3

BOGOMIR 
MARČINKOVIĆ, 
ravnatelj OŠ Bistrica 
ob Sotli:
Za enake ali celo 
boljše možnosti,
kot jih imajo otroci v 
mestih

30. januar 2014

Tematske strani
Posavskega obzornika

Strani 9 do 14

V tej številki tematske strani

Letos poudarek 
dediščini
Kot je dejal domačin, bistri-
ški župan Franjo Debelak, so 
lani dali poudarek obnovi ne-
katerih občinskih stavb (Bra-

Župani predstavili načrte za 2014
BISTRICA OB SOTLI – Gostitelj letošnjega tradicionalnega ponovoletnega sre-
čanja županov posavskih občin s predstavniki in predstavnicami medijev je 
bila Bistrica ob Sotli. Župani so ob tej priložnosti predstavili načrte in pro-
jekte, ki bodo letos potekali v občinah Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevi-
ca na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.

tuševa domačija, Gabronka, 
stara sušilnica hmelja), ure-
janju infrastrukture (čistilna 
naprava Trebče, kanalizaci-
ja in pločnik Čehovec ...) in 
energetski sanaciji osnovne 
šole. Med letošnjimi projekti 
je izpostavil projekt I Herita-

ge oz. Dediščina na sodoben 
način, v katerem bodo sku-
paj s sosednjo kumrovško ob-
čino, obema šolama in mla-
dinskima društvoma popisali 
dediščino obeh regij in jo pri-
kazali najmlajšim ter na ta 
način okrepili medgeneracij-
sko učenje. V načrtu je tudi 
ureditev prostorov v okvi-
ru projekta Posavska špajza, 
dvoletni Leader projekt Se-
mena prihodnosti, partner-
stvo v projektu Mladi v ak-
ciji in urejanje poslovilne 
vežice, v pripravi pa projekt 
obnove vodovodnega siste-
ma (600 tisoč evrov) ter pro-
jekt Ne pozabimo vasi (150 
tisoč evrov). Kot je še do-
dal Debelak, bodo v Bistri-
ci 17. maja gostili 18. finale  

Župani mag. Miran Stanko (Krško), Srečko Ocvirk (Sevnica), Rafaela Pintarič (Rade-
če), Franjo Debelak (Bistrica ob Sotli), Mojmir Pustoslemšek (Kostanjevica na Krki) in 
Ivan Molan (Brežice)

SEVNICA - V poročni dvorani sevniškega gradu sta pred-
sednik uprave sevniškega podjetja Stilles Aleksander Po-
lovič in direktor ribniškega podjetja Riko Janez Škrabec 
24. januarja podpisala aneks k pogodbi za opremo hotela 
Kempinski v beloruskem mestu Minsk ter pismo o nameri 
za dolgoročno sodelovanje pri opremi hotelskih kapacitet.

Hotel Kempinski v beloruski prestolnici ima 197 hotelskih sob, 
od tega 161 standardnih, 35 suitov in predsedniški apartma. 
Razteza se na več kot 100.000 kvadratnih metrih pokritih po-
vršin. Projekt, ki ga vodi direktor Rika Janez Škrabec, je vre-
den 150 milijonov evrov, od tega bo dobrih 10 milijonov evrov 
potrebno odšteti za notranjo opremo (talne in stenske oblo-
ge, razsvetljava, zavese in pohištvo), ki je v celoti zaupana 
podjetju Stilles.
»Na povabilo podjetja Riko smo se z zadovoljstvom vključili v 
zgodnji fazi razvojnega procesa projekta in participirali pri pri-
pravi raznih tehničnih osnov, načrtov. Prav tako smo proizve-
dli in na objektu instalirali dve vzorčni sobi,« je dejal predse-
dnik uprave Stillesa Aleksander Polovič in dodal, da je hotel 
Kempinski v Minsku že osmi po vrsti, ki nosi v opremi Stille-
sov podpis. Sedaj sledi štiri mesece intenzivnega dela, od 180 
zaposlenih pa jih bo okoli 50 delalo na montaži v Belorusiji. 
»Brez podpore slovenske gospodarske diplomacije tega pro-
jekta ne bi bilo, saj ga je bilo potrebno zaščititi v Bruslju,« pa 
je po podpisu dejal Janez Škrabec. Podjetji Stilles iz Sevnice 
in Riko iz Ribnice, ki sta prvič sodelovali pri gradnji in opre-
mljanju prestižnega ruskega hotela Peter I. v Moskvi, priča-
kujeta, da bo tudi ta novi objekt v Minsku upravičil zaupanje 
in pokazal na odličnost slovenskih proizvajalcev.  S. Radi

Stillesova nova priložnost 

Predsednik uprave sevniškega podjetja Stilles Aleksander 
Polovič (levo) in direktor ribniškega podjetja Riko Janez 
Škrabec pri podpisu v poročni dvorani na sevniškem gradu

POSAVJE – Trg dela v Posav-
ju v letu 2013 je zaznamo-
valo manjše število na novo 
prijavljenih oseb v evidenco 
brezposelnih oseb in veliko 
večje število vključitev v za-
poslitev. Medtem ko je spod-
buden podatek, da se je med 
njimi znižal delež oseb, sta-
rejših od 50 let, moških in ti-
stih, ki so ostale brez dela 
zaradi stečaja družb, je za-
skrbljujoč podatek, da se je 
zvišal delež dolgotrajno brez-
poselnih oseb, predvsem pa 
iskalcev prve zaposlitve do 
30. leta starosti. Slednjih je 
bilo kar 1.333.

Število brezposelnih se je lani 
v primerjavi z letom 2012 po-
večalo le za odstotek, med-
tem ko državno povprečje zna-
ša 5 %. Kot je povedala Irena 
Pirc, direktorica Območne 
službe Zavoda za zaposlova-
nje Sevnica, so največji pri-
liv v brezposelnost zabeležili 

Med brezposelnimi raste delež mladih
v mesecu januarju predvsem 
na račun sezonskega zaposlo-
vanja oziroma odpuščanja v 
gradbeništvu in v mesecu ok-
tobru, ko vsako leto zabeleži-
jo priliv mladih po zaključe-
nem šolanju. Tako je bilo od 
skupnega števila brezposelnih 
oseb (4.982) konec leta 2013 
povprečno 14,6 % mladih do 25 
let, 21,4 % oseb starih med 40 
in 49 let in dobrih 30 % starih 
50 in več let. Med brezposel-
nimi se je spremenila tudi iz-
obrazbena struktura, saj se je 
zmanjšal delež manj izobraže-
nih in povečal delež oseb z viš-
jo izobrazbo. 

Med odprtimi delovnimi mesti 
so delodajalci izkazali največ 
povpraševanja za gradbene de-
lavce, za zaposlitve v prede-
lovalni dejavnosti, trgovini in 
gostinske delavce. Največ pov-
praševanja s strani delodajal-
cev je bilo po delavcih s poklic-
no izobrazbo ali brez strokovne 

izobrazbe, najmanj po delav-
cih z višjo in visoko izobrazbo.

Na novo se je lani na zavod 
prijavilo 3.761 iskalcev zapo-
slitve, iz evidence pa je bilo 
odjavljenih 1.300 oseb. Sku-
pno se je prek zavoda v letu 
2013 zaposlilo 2.426 oseb, 
kar je 415 zaposlitev več kot 
v letu 2012, največ – 1099 – 
pri delodajalcih v občini Kr-
ško, 739 pri delodajalcih v 
občini Brežice in 588 pri sev-

niških delodajalcih. V različne 
programe aktivnega zaposlo-
vanja so vključili 1.629 oseb 
ali dobrih 400 več kot leta 
2012. Po besedah vodje pro-
gramov Andreja Mihelina je 
bilo v te programe vključenih 
38 % dolgotrajno brezposelnih 
oseb, 13 % starejših od 50 let, 
40 % mlajših od 30 let, 22 % 
prejemnikov denarno socialne 
pomoči pri centrih za socialno 
delo in 11 % prejemnikov de-
narnega nadomestila. Največ 
oseb, kar 840, je bilo vključe-
nih v usposabljanja in izobra-
ževanja, dobrih 200 v pripra-
ve na samozaposlitev in 212 v 
javna dela, največ v programe 
na področju vzgoje in izobra-
ževanja in v socialno-varstve-
ne programe. Za uspešnega se 
je izkazal tudi program uspo-
sabljanja na delovnem mestu, 
ki traja od enega do treh me-
secev, vanj pa je bila vključe-
na kar 301 oseba, to je 156 
več kot v letu 2012. 

Tudi v letošnjem letu pričaku-
jejo s strani delodajalcev naj-
več povpraševanja po grad-
benih delavcih in delavcih v 
kovinski predelovalni industri-
ji, tudi za zaposlitve v Nemčiji 
in Avstriji, za katere pa, kakor 
pravi Pirčeva, se Posavci zaradi 
slabih izkušenj in razpoložljivih 
informacij iz medijev o izko-
riščanju delavcev neradi odlo-
čajo. Več potreb in tudi večje 
možnosti za zaposlitev naj bi 
imeli še strojni in elektroinže-
nirji, gostinci, kuharji, nata-
karji, slikopleskarji, monterji, 
vodovodni inštalaterji in pro-
fili v drugih storitvenih dejav-
nostih. Ocenjujejo, da se šte-
vilo brezposelnih v letošnjem 
letu ne bo bistveno povečalo, 
seveda pa je to odvisno tudi od 
tega, koliko investicij se bo iz-
vajalo na našem območju, šir-
še v Sloveniji in kako hitro bo 
gospodarstvo oživljalo, še do-
daja Pirčeva.
 Bojana Mavsar

Irena Pirc

Terme Čatež 
Večnamenska dvorana

15.2. 
ob 20.00

sobota

Prodajna mesta:

Valentinova predstava  

Prvič razprodano, 
drugič za Valentinovo pri nas.
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izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
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Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku 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. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, v 
Evropski uniji – 33 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.500 izvodov

Naslednja številka (4/2014) bo izšla v 
četrtek, 13. februarja 2014.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
6. februar.

slovenskih salamijad. Izpo-
stavil je še poseben status 
bistriške občine, razpete 
med celjsko regijo, za ka-
tero so se na predlog civilne 
iniciative odločili pred leti, 
in Posavjem, katerega del so 
v statističnem in razvojnem 
smislu. „Imamo obvezo, da 
takrat, ko bo država sposob-
na spraviti pod streho pokra-
jine, še enkrat razmislimo, 
kaj je za nas boljše,“ je za-
ključil gostitelj srečanja. 

V ospredju oskrba z 
vodo
Brežiški župan Ivan Molan je 
poudaril, da je leto 2013, ki 
je bilo precej težko za ob-
čine, brežiška občina dobro 
izkoristila. Ključna je bila 
pridobitev 13 projektov, so-
financiranih z evropskimi 
sredstvi. Nekateri med nji-
mi so že zaključeni, večina 
pa se nadaljuje v tem letu. 
Država za izvajanje nalog 
občine prispeva v proračun 
14,2 milijona evrov, sred-
stva za investicije in pro-
jekte, ta znašajo v tem letu 
7,1 milijona evrov, pa obči-
na pridobiva preko različnih 
evropskih in državnih razpi-
sov. Za skoraj 250 neprofi-
tnih organizacij in ustanov 
v občini bo tudi v tem letu 
namenjenih približno 900 ti-
soč evrov, kar je pomemben 
dosežek, saj je občina uspe-
la ohraniti lansko višino teh 
sredstev. Lani je občina s po-
močjo proračunskih sredstev 
omogočila 40 zaposlitev pre-
ko programa javnih del, s ta-
kšno prakso pa bo nadalje-
vala tudi letos. Leto 2014 bo 
močno investicijsko narav-
nano, saj se predvideva 48 
% sredstev proračuna za raz-
lične projekte in investicije 
po vseh krajevnih skupno-
stih, zanje bo namenjenih 
približno 14 milijonov evrov. 
Glavna projekta bosta Hidra-
vlična izboljšava vodovodne-
ga sistema (skupaj z občina-
ma Krško in Kostanjevica na 
Krki) v vrednosti štiri milijo-
ne evrov in izgradnja Vrtca 
Mavrica, za katero se predvi-
deva 2,7 milijona evrov. Prav 
tako bo še precej drugih in-
vesticij v infrastrukturo, in-
dustrijske cone, energetske 
sanacije itd. „Pričakujem, da 
bo leto 2014 stabilno, podob-
no kot je bilo leto 2013. Le-
tošnji proračun, ki je že moj 
deseti, je tudi krona mojega 
županovanja, saj smo v teh 
desetih letih vsako leto po-
večevali investicije ter omo-
gočali normalno delovanje 
društvom in posameznikom,“ 
je še zaključil župan Molan.

Vrtec, vodovodi in 
Prekopa
V kostanjeviški občini bodo, 
kot je dejal župan Mojmir 
Pustoslemšek, letos pred-
vsem nadaljevali projekte, ki 
so se pričeli lani ali še prej. 
Predvidoma do začetka nove-

ga šolskega leta bodo zaklju-
čili poldrugi milijon evrov 
vredno rekonstrukcijo in pri-
zidek k vrtcu pri OŠ Jožeta 
Gorjupa, nadaljevali s pro-
jektom hidravličnih izboljšav 
vodovodnega sistema, v okvi-
ru katerega bodo zgradili pet 
odsekov (večina del bo opra-
vljenih letos) ter si prizade-
vali za nadaljevanje tretje, 
zaključne faze rekonstrukci-
je regionalne ceste skozi Pre-
kopo in nadaljevanje obnove 
ceste od krožišča Dobe proti 
Dobravi. Župan je glede pro-
jekta Prekopa izrazil dvom, 
da bo zaključen v tem letu, 
saj naj bi več kot polovico 
slabih 900 tisočakov evrov 
težke naložbe prispevalo re-
sorno ministrstvo, kar pa je 
zaradi varčevalnih ukrepov 
vprašljivo. Poleg tega bodo 
še naprej obnavljali oz. as-
faltirali javne poti, subven-
cionirali male čistilne napra-
ve, po potrebi urejali nove 
ekološke otoke, začeli z ure-
janjem avtobusne postaje in 
prostora za prodajo lokalnih 
izdelkov v okviru projekta 
Posavska špajza ipd.

18 milijonov evrov 
za investicije
Krški župan mag. Miran Stan-
ko je dejal, da bo tudi leto-
šnje leto investicijsko na-
ravnano: „Finančni načrt za 
leto 2014 je v obsegu 44 mi-
lijonov evrov. Ker smo prora-
čun sprejeli že v letu 2012, 
bo potrebno v mesecu mar-
cu ali aprilu sprejeti njegov 
rebalans. Gre namreč za pre-
cejšnje izpade dohodkov na 
različnih področjih. Glavari-
na predstavlja tretjino na-
ših prihodkov, vse ostalo pa 
so prihodki, ki jih pridobi-
vamo iz drugih virov.“ Med 
večjimi projekti je izposta-
vil komasacije in agromelio-
racije, energetsko sanacijo 
štirih osnovnih šol, obnovo 
kulturnega doma, gradnjo 
druge faze namakalnega sis-
tema Kalce - Naklo, nadalje-
vanje del hidravličnih izbolj-
šav vodovodnega omrežja in 
izgradnjo pokrite kompostar-
ne v Sp. St. Gradu. Prizade-
vanja, kot je še dejal mag. 
Stanko, gredo tudi v smeri 
nadaljevanja izgradnje kr-
ške obvoznice, ne glede na 
to, da Direkcija RS za ceste 
za izvedbo nima zagotovlje-
nih sredstev: „Pri tem raču-
namo tudi na druge vire sred-
stev, predvsem iz evropskih 
skladov, zato smo se aktivno 
vključili v projektiranje, od-
kupe zemljišč in vsa ostala 
pripravljalna dela, ki so po-
trebna, da lahko konkurira-
mo na razpisih.“ Skupno bo 
za investicije Občina Krško 
letos namenila 17,9 milijona 
evrov. Sicer pa je tudi minu-
lo leto, kljub temu, da je bil 
jeseni z rebalansom občinski 
proračun znižan iz 40 na 33 
milijonov evrov, ocenil kot 
uspešnega, saj so bili uspe-
šno realizirani zahtevni pro-
jekti, kot so izgradnja dela 
krške obvoznice, energet-

ska izboljšava javne razsve-
tljave, komasacija na obmo-
čju Viher, izgradnja čistilne 
naprave v Podbočju, uredi-
tev novih parcel na Polšci, 
komunalna ureditev Kreme-
na ter obnova Mencingerje-
ve hiše v starem mestnem je-
dru, v katerem je stekla tudi 
celovita komunalno-infra-
strukturna obnova Ceste kr-
ških žrtev, ki se nadaljuje v 
letošnjem letu.

Jagnjenica, tržnica 
in šola
Radeška županja Rafaela 
Pintarič je med pomemb-
nejše projekte, ki so zazna-
movali leto 2013, uvrstila iz-
gradnjo Turističnega centra 
Savus na brežini najdaljše 
slovenske reke. V predsta-
vitvi projektov za letošnje 
leto je poudarila, da se bo 
v pomladanskih mesecih za-
čelo poskusno obratovanje 
centralne čistilne naprave, 
z izgradnjo kanalizacije na 
Obrežju pa bo zaključena 
tudi izgradnja kanalizacij-
skega omrežja, na katerega 
bo priključenih 36 stanovanj-
skih objektov. S sofinancira-
njem evropskega sklada za 
razvoj podeželja se bodo v 
radeški občini lotili rekon-
strukcije večnamenskega 
objekta Krajevne skupno-
sti Jagnjenica, s sofinancira-
njem evropskega sklada za 
regionalni razvoj pa izgra-
dnje radeške tržnice. Pred-
videna je tudi energetska 
sanacija OŠ Marjana Nemca 
Radeče, ki bo sofinancirana 
s strani evropskega kohezij-
skega sklada. V zaključku je 
povabila še na svetovno klub-
sko ribiško prvenstvo, ki se 
bo odvijalo v mesecu juniju 
na urejeni ribiški trasi aku-
mulacijskega jezera HE Vr-
hovo. Radeška županja je iz-
razila tudi zadovoljstvo, da 
je občina Radeče uvrščena 
v statistično regijo Posavje. 

Obnova štirih javnih 
objektov
Sevniški župan Srečko 
Ocvirk je preteklo leto 2013 
ocenil kot aktivno leto, v ka-
terem je bilo težišče inve-
sticij usmerjeno v razširitev 
in posodobitev sistema jav-
ne vodooskrbe, cestno pro-
metnih izboljšav ter v za-
ključek gradnje optičnega 
omrežja. Med pomembnejše 
načrte v letu 2014 je uvrstil 
energetsko sanacijo Osnov-
ne šole Sava Kladnika Sevni-
ca s športno dvorano, enote 
vrtca Kekec pri sevniški šoli, 
Zdravstvenega doma Sevni-
ca in podružnične šole na 
Studencu. Napovedal je za-
četek gradnje nove osnovne 
šole v Tržišču ter nadaljnje 
posodabljanja krajevnih sre-
dišč – letos bo na vrsti Loka. 
Na Dolnjem Brezovem naj bi 
bila letos zaključena izgra-
dnja čistilne naprave, v Sev-
nici in v Boštanju pa se bo 
nadaljevala sanacija kanali-

zacije. V letošnjem letu naj 
bi se zaključila tudi večina 
ureditev v sklopu dokonča-
nja izgradnje HE Boštanj, HE 
Arto-Blanca in HE Krško, ki 
se nanaša na območje sevni-
ške občine. V načrtu je tudi 
izgradnja namakalnega sis-
tema v velikosti 85 hektarjev 
na Blanci. Veliko pozornosti 
bo v letošnjem letu name-
njene reševanju problemati-
ke izven nivojskih križanj ce-
ste z železnico ter ureditvi 
nadvoza nad železniško pro-
go v Šmarju. Začelo naj bi se 
tudi projektiranje mostu na 
Log. Osrednja turistična za-
nimivost v sevniški občini naj 
bi postal sevniški grad z ob-
novljenim grajskim komple-
ksom in parkom. »Regionalni 
razvojni program za obdobje 
2014-2020, ki ga v regiji Po-
savje intenzivno pripravlja-
mo in vanj vnašamo razvojne 
cilje vseh občin, je na dobri 
poti, da bo nudil primerno 
programsko razvojno osnovo 
za novo finančno perspekti-
vo,« je optimistično zaklju-
čil Ocvirk.

Odločno proti 
posegom v rento
Na vprašanje, kaj menijo o 
sicer umaknjenem predlo-
gu spremembe uredbe o t. 
i. jedrski renti in njenem 
zmanjšanju, je krški župan 
mag. Miran Stanko odgovo-
ril, da je to v luči finančnih 
težav države sicer razumlji-
vo, vendar pa je po njegovih 
besedah normalno, da je po-
trebno objekt, ki predstavlja 
motnjo v prostoru, na nek 
način kompenzirati. „Mora-
mo biti toliko pametni, da se 
ne kregamo med sabo oko-
li nečesa, kar nam ni podar-
jeno, ampak nam pripada,“ 
je dejal in poudaril, da se bo 
Občina Krško takšnim idejam 
uprla z vsemi silami. Tudi bi-
striški župan Franjo Debelak 
je menil, da povsod v svetu 
degradacija prostora nekaj 
stane, njegov brežiški kole-
ga Ivan Molan pa je poskus 
zmanjševanja rente označil 
za nesprejemljivega in pod-
cenjujočega do Posavja, ki 
si ta sredstva zasluži in jih 
lahko dobi kvečjemu več, ne 
manj. Opozoril je še na vpra-
šanje visoko radioaktivnih 
odpadkov, ki ga ni odprl še 
nihče. Sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk, ki je sicer pouda-
ril, da občina Sevnica rente 
že nekaj let ne prejema, je 
prav tako mnenja, da je Po-
savje do teh sredstev upravi-
čeno in da z njimi ne bi sme-
li krpati državnih lukenj, 
kostanjeviški župan Mojmir 
Pustoslemšek pa je opozoril, 
da bi poseg v rento zelo ote-
žil iskanje soglasja za JEK 2.

Novinarski konferenci je sle-
dilo še druženje županov in 
njihovih sodelavcev s pred-
stavniki medijev v bistriškem 
gostišču Kunst.

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

Župani predstavili načrte za 2014

SEVNICA – Za včeraj, 29. januarja, popoldne je bila skli-
cana 26. redna seja sevniškega občinskega sveta. Na pre-
dlaganem dnevnem redu je bilo kar 22 točk, med drugim 
sprememba odloka o izvajanju pokopališke in pogrebne de-
javnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanosti v 
občini, odlok o urejanju vrtičkarstva v občini, razvojne in 
premoženjsko-pravne ureditve turistično-rekreacijskega ob-
močja Lisca, predstavitev dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za stadion Sevnica s spre-
mljajočimi objekti, seznanitev z osnutkom strokovnih pod-
lag za revitalizacijo starega mestnega jedra Sevnice itd. Sve-
tniki in svetnice so obravnavali tudi varnostne razmere na 
območju občine ter razpravljali o tonskem in zvočnem sne-
manju sej občinskega sveta. Več o poteku seje in sklepih pa 
v naslednji številki časopisa.

Na sevniški seji tudi o varnostnih 
razmerah in snemanju

BREŽICE – Brežiški občinski svetniki so 27. januarja zače-
li s 26. sejo v tem mandatu, na kateri so se med drugim 
seznanili z delovanjem Nuklearne elektrarne Krško z vi-
dika varnosti, predstavljen pa jim je bil tudi poslovni na-
črt brežiške Komunale, ki so ga po kar dolgi razpravi tudi 
potrdili. S sejo nadaljujejo v ponedeljek, 3. februarja.

O lanskem remontu je podrobno spregovoril tehnični direk-
tor NEK Predrag Širola. Direktor Uprave RS za jedrsko var-
nost dr. Andrej Stritar je v nadaljevanju dejal, da ponavadi 
mediji in nevladne organizacije z veseljem napihujejo stva-
ri okrog NEK. „To, da nekaj odpove v NEK, ni nič nenavadne-
ga, ampak je pričakovan dogodek. Cel sistem mora biti na-
rejen tako, da če ena stvar odpove, mora celota ostati, da 
ni posledic za okolje. In konkretno lani med poškodbo go-
rivnih palic ni bilo posledic za okolje,“ je pojasnil Stritar in 
še poudaril, da ima NEK v zadnjem desetletju, odkar je bil 
podpisan meddržavni sporazum s Hrvaško, zelo stabilno fi-
nanciranje, kar ji omogoča ustrezno investiranje v nadgra-
dnjo varnosti. Jure Pezdirc je med razpravo opomnil, da se 
bodo morali vsi, ki skrbijo za jedrsko varnost v Sloveniji, ve-
liko bolj vključiti v lokalno okolje. Zanimalo ga je še, kdaj 
se predvideva izgradnja odlagališča radioaktivnih odpadkov 
v Posavju. Stanislav Ilc se je dotaknil nadomestila oz. rente 
v višini približno 11 milijonov evrov, ki jo NEK namenja obči-
nam v svoji bližini. „Od te vsote brežiška občina dobi dobra 
dva milijona, čeprav je v omenjenem pasu 40 % ozemlja ob-
čine. Po tej logiki bi morala naša občina torej dobiti 40 % te 
rente, sedaj pa se govori, da bo ta znesek država še zmanj-
šala.“ Stritar je odgovoril, da je v primeru odlagališča radi-
oaktivnih odpadkov država kot institucija odpovedala na celi 
črti. Namesto da bi se zadeve premikale naprej, so nastopi-
le birokratske ovire. Zaenkrat kaže, da gre vendarle poča-
si naprej. Trenutno se na predvideni lokaciji v Vrbini vrtajo 
tudi poskusne vrtine, predvidoma letos naj bi se začel tudi 
postopek presoje vplivov na okolje in po sedanjih napovedih 
naj bi odlagališče stalo do leta 2020.

Poslovni načrt Komunale Brežice d.o.o. in načrt izvajanja 
gospodarskih javnih služb za leto 2014 je predstavil Darko 
Ferlan. Dejal je, da letos ne predvidevajo spreminjanja cen 
komunalnih storitev. Pri ravnanju z odpadki se pozna lansko-
letna uvedba ločenega zbiranja mešane embalaže. Lani je 
bilo odloženih približno 2500 ton odpadkov, pet let nazaj še 
8000 ton. Direktor Komunale Aleksander Zupančič je gle-
de kadrovskega načrta dejal, da konec leta pričakujejo, da 
bodo imeli 74 zaposlenih, sedem več kot lani. Dva bodo za-
poslili v sektorju gospodarskih javnih služb, enega kontrolor-
ja sistema kakovosti, ki je bil zahtevan s strani revizorjev, 
enega upravljavca stanovanj in tri v sektorju tržnih dejav-
nosti. Pomisleki, da z dodatnim zaposlovanjem večajo stro-
ške uporabnikov komunalnih storitev, po njegovem ne držijo. 
Svetnik Anton Kmetič je spomnil, da so bile ob ustanovitvi 
Komunale sprejete določene zaveze o nespremenjenih ce-
nah, vendar se sedaj tega nihče ne drži. Kadrovski načrt je 
sicer označil za zelo bogato nastavljenega. Ivanka Medve-
šček pa je med drugim opozorila na povečan pojav podgan 
in ščurkov v Brežicah. Župan Molan je zatrdil, da Komuna-
la ne bo postala gradbeno podjetje, kot se je to zgodilo v 
obdobju pred njo.

Svetniki so Aljošo Rovana in Janeza Omerzuja, ki sta poda-
la odstopni izjavi, predčasno razrešili funkcije članov Sveta 
Zavoda za šport Brežice, namesto njiju pa imenovali Marka 
Hercigonjo in Ivana Kostevca. Kot predstavnico lokalne sku-
pnosti v Svet Centra za socialno delo, katerega članom po-
teče mandat, pa so izvolili Mileno Strašek.
 Rok Retelj

V Brežicah razpravljali 
o NEK in Komunali nadaljevanje s str. 1
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Kako so vas sprejeli kolegi 
in ljudje, ko ste prišli v Bi-
strico ob Sotli?
Bil sem mlad učitelj s sedmi-
mi leti delovne dobe in tu-
kaj v Bistrici ob Sotli je že 
moja peta služba. Morda bi 
kdo mislil, da so me vsepov-
sod nagnali (smeh), ampak 
jaz vidim v tem, da sem v 
kratkem času zamenjal več 
služb, tudi prednost. To mi 
je dalo določeno širino in 
zdaj s pridom uporabljam 
vse najboljše iz mojih pred-
hodnih izkušenj. Po prihodu 
na šolo sem kmalu spoznal, 
da en sam človek ne pomeni 
veliko. Tudi uspešen ravna-
telj ne bi mogel biti, če ne 
bi bilo sodelovanja kolekti-
va. Ponosen sem nanj kot 
tudi na otroke in njihove 
starše, saj vsi nekako stre-
mimo v isto smer. Zelo zado-
voljen sem tukaj, kajti kraj 
me je pritegnil že leta 1994, 
ko sem se prvič začel vozi-
ti mimo. Z ženo sva videla, 
da so tukaj prijazni ljudje. 
Kasneje sva kupila parcelo, 
zgradila hišo in zdaj smo tu 
že domačini.

Kaj se je spremenilo od ta-
krat, ko ste vi prišli na šolo?
OŠ Bistrica ob Sotli je bila 
že leta znana kot ena izmed 
pilotskih šol. Na primer, bili 
smo vključeni v prvi krog de-
vetletke, v prvi krog drugega 
tujega jezika, bili smo ved-
no inovativni in za določene 
premike v slovenskem pro-
storu. Tudi danes smo ena 
od prvih šol v raznih pro-
jektih. Tak je na primer naš 
projekt Inovativna pedago-
gika 1:1, v katerem uvaja-
mo tablične računalnike v 
osmi razred. Želimo, da po-
stane tablični računalnik pri-
pomoček kot geotrikotnik ali 
šestilo in da otroku pomaga 
pri samoučenju. Skratka, da 
bi učenec znal kreirati svojo 
učno pot s pomočjo sodobnih 
pripomočkov. 

Katere projekte na vaši šoli 
bi še izpostavili?
Projekti niso za to, da bi se 
šola hvalila z njimi, ampak 
da šola z njimi živi. Naj ome-
nim dolgoletni projekt Zdra-
va šola, v katerega nas je vkl-
jučil že gospod Uršič skupaj 
z družinsko ambulanto Boži-
ček, kot eno od prvih dva-
najstih slovenskih evropskih 
zdravih šol. Vključeni smo 
bili tudi v nacionalni projekt 
Odnos-si, v okviru katerega 
smo usposabljali učitelje kot 
mediatorje in imamo uspo-
sobljenih tudi skoraj dvajset 
otrok medvrstniških media-
torjev. Če pride do konflik-
ta v razredu, se sami pogo-
vorijo in imamo urejeno celo 
posebno sobo za mediaci-
jo. Zanimiv je tudi razvojni 
projekt Semena prihodnos-
ti, ki ga vodi naše mladin-
sko društvo. Otroci v okviru 
pouka obiskujejo turistične 
didaktične kmetije. V sklo-
pu tega projekta smo zače-
li tudi s podjetniškimi delav-

nicami, v katerih razvijamo 
kreativnost in inovativnost 
otrok. Do maja bomo s skupi-
no otrok razvili izdelek, na-
redili podjetniški načrt, na-

bavili bomo tudi 3D tiskalnik 
in natisnili prototip, s po-
močjo katerega bomo oceni-
li, ali ima ta izdelek prihod-
nost za trženje. Tako lahko 
otroke nekoliko pripravimo 
na življenje. Dober je tudi 
dvoletni projekt Popestrimo 
šolo, ki poteka v sodelovan-
ju z OŠ Kozje.
Občini Bistrica ob Sotli in Ku-
mrovec, OŠ Bistrica ob Sotli 
in OŠ Josipa Broza Kumrovec 
ter naše mladinsko društvo 
in tudi Kumrovečka Udruga 
mladih smo partnerji v ra-
zvojnem projektu Comenius 
Regio. Imamo ogromno dedi-
ščine, ki jo bomo dali v sodo-
ben kontekst. Razvili bomo 
aplikacijo za mobilne tele-
fone in tablične računalni-
ke, kar bomo lahko upora-
bljali v sklopu pouka. Smo 
tudi v mreži šol Biosferne-
ga območja Kozjanskega in 
Obsotelja. Odlično sodelu-
jemo s Kozjanskim parkom, 
tako strokovno kot z razni-
mi delavnicami, njihovi stro-
kovnjaki nam pomagajo v 
učnem procesu.  Evropska 
vas pa je projekt, s kate-
rim se vsako leto predstavi-
mo v Celju. Letos učenci raz-
iskujejo vse o Romuniji. To 
je projekt, v katerem otro-
ci spoznavajo druge kulture.

Vaša šola slovi po urejeno-
sti.
Leta 2008 smo bili prvič 
ocenjeni kot najlepša šola v 
Sloveniji, v kategoriji tistih, 
ki so bile zgrajene do leta 
1981. V tej akciji ne ocenju-
jejo samo urejenosti, ampak 
tudi projekte, našo filozofi-
jo, vrednote, kako vzgaja-
mo učence, naše aktivnosti 
pri turističnem podmladku, 
saj na šoli že vrsto let de-
luje turistični krožek. Uspeh 
smo ponovili še v letih 2009 
in 2010. Ko smo bili trikrat 

najlepša šola v Sloveniji, 
smo dobili prehodno zastavo 
v trajno last in, če se poša-
lim, posebno plaketo za šolo 
izven konkurence. Obisko-

valci, ki pridejo k nam, pra-
vijo, da je pri nas prijetno. 
Toda naš cilj je, da bi bilo 
na šoli najprej dobro otro-
kom in tudi nam, ki z njimi 
delamo, potem pa tudi obis-
kovalci to začutijo. 

Kako šola vpliva na življe-
nje v malem kraju?
Zelo. Vse se začne v vrtcu, 
šoli. Kot ravnatelj zastopam 
OŠ Bistrica ob Sotli in se zelo 
rad odzovem povabilom vseh 
naših društev, ki jih je kar 
veliko. Januarja in februar-
ja je kar naporno, ko obis-
kujem njihove občne zbore, 
a z veseljem prihajam in s 
tem poudarim njihovo pri-
zadevnost za skupno delo. 
To so lovci, gasilci, športni-
ki, kulturno društvo in še in 
še. Tudi Društvo prijateljev 
mladine moram pohvaliti, to 
je ekipa staršev, ki aktivnosti 
odlično pelje. Tudi sicer uči-
telji delujejo v kraju. A med 
njimi so tudi prebivalci dru-
gih občin in so aktivni tam. 
Nekaj nas je, ki smo občani 
Bistrice ob Sotli, in vsak po 
svojih močeh se vključuje. 

Kakšno pa je sodelovanje 
šole z občino?
Od leta 1994, ko sem se pr-
vič srečal z Bistrico ob Sot-
li, je ta ogromno napredo-
vala. To je predvsem zasluga 
prejšnjega župana in zdajš-
njega gospoda Debelaka, ki 
cenita znanje in razvoj. Zato 
občina vlaga dodatna sred-
stva v nadstandardne prog-
rame, da lahko omogočimo 
otrokom še več kot v neka-
terih mestnih središčih. Tudi 
tu gre za isti recept – obči-
na, občinski svet, društva, 
šola, starši, otroci - vsi so-
delujemo. Močno je kultur-
no društvo, športno društvo, 
imamo svojo godbo. Za tako 
malo občino je to fenomen. 

Jaz izviram iz Celja in tam ni 
bilo tega tako čutiti. 
Tako kot že pred mojim pri-
hodom imamo z občino do-
ber odnos. Sodelujemo na 
številnih prireditvah, kot 
je bilo odpiranje mostu, za 
kulturni praznik itd. Sku-
paj načrtujemo, se podpira-
mo. Občina je kandidirala na 
javnem razpisu in pridobila 
okoli 370.000 EUR. Z občin-
sko upravo smo se odločali o 
ogrevalnem sistemu, imamo 
novo kurilnico na lesno bio-
maso. Na ta račun bomo pri-
hranili na eno kurilno sezo-
no okoli 10.000 EUR, v petih 
letih pa bo to že denar, ki ga 
lahko občina vlaga naprej. 
Moja usmeritev je, da damo 
otrokom čim več, saj ima po 
ustavi vsakdo enako možnost 
do izobraževanja, na žalost 
pa vemo, da ni vedno tako. 
Zato je res pomembno, da 
imajo tudi otroci na pode-
želju enake možnosti ali pa 
celo boljše kot ponekod v 
mestnih središčih. 

Ali je slabše socialne raz-
mere čutiti tudi na vaši 
šoli?
Se občuti, ampak morda je 
na podeželju nekoliko laž-
je, ker ima tu večina lju-
di vsaj nekaj zemlje in ni 
treba vsega kupiti. Šola 
pomaga in tudi občina ima 
neke rezervne sklade za 
solidarnostno pomoč. Tudi 
jaz aktivno nabiram prek 
sponzorjev in donatorjev 
sredstva za naš šolski sklad. 
To zahteva ogromno energi-
je, da jih nekako prepričam, 
in potem otroci lahko gredo 
smučat, plavat in imajo raz-
ne aktivnosti, ki jih je ved-
no težje zagotoviti. 

Pogosto slišimo, tudi od uči-
teljev, da so otroci danes 
drugačni, bolj naporni. 
Časi so drugačni in otroci 
so tudi drugačni. Obstajajo 
spoznanja, da so se nevrolo-
ško možgani današnjih otrok 
spremenili. Danes ni več ti-
ste vztrajnosti, strpnosti, 
ker je čas hiter in tudi otro-
ci pričakujejo rezultate ta-
koj. Če rezultata ni, prehi-
tro obupajo. Tako je tudi z 
nami, starejšimi. Življenj-
ski tempo je hitrejši in mar-
sikaj se je spremenilo. A re-
kel bi, da do nas še ni prišlo 
vse najslabše. Včasih je do-
bro, da si malo stran od me-
stnega vrveža. Imamo otro-
ke, ki so pridni in razigrani, 
če jih opozoriš, se to tudi 
upošteva. Marsikje ni tako, 
zgodi se celo, da učenec na-
dere učitelja, kar je povsem 
zgrešeno. Narobe svet. 

Kaj pa učitelji, kako je z 
njihovo avtoriteto? 
Res je, gradili naj bi na av-
toriteti, a učitelj je izgu-
bil ugled v družbi, nima več 
spoštovanja. To je sedaj jav-
ni uslužbenec in v učitelj-
skem delu je vedno več bi-
rokratskega dela. Kajti bolj 
je pomembno, da je zapi-

snik prav napisan, kot da se 
v redu pogovori z otrokom. 
In to je velika napaka. Ne 
bom rekel, da so učitelji da-
nes drugačni, a treba je upo-
rabljati aktivne metode, so-
dobne načine dela. Zdaj več 
ne gre, da bo učitelj samo 
predaval. Fakultete bi mora-
le več narediti na tem, da bi 
z njih prišel kader, ki je do-
volj usposobljen za take na-
loge, ampak na žalost temu 
ni vedno tako. 

Sodobne tehnologije prina-
šajo marsikaj. Kaj menite o 
tem, da učitelji na družab-
nih omrežjih pišejo osebne 
stvari in jih njihovi učenci 
prebirajo?
Družabna omrežja so priso-
tna tukaj in zdaj. Imamo sta-
rejše učitelje in mlajše, ki so 
liberalnejši. Ni vsak za učite-
lja, tudi ne za gasilca. Opra-
vljanje tega dela je poslan-
stvo. Ima svoj službeni del in 
ima tudi pravico do zasebno-
sti. Nanjo nadrejeni naj ne 
bi vplival, če pa to vpliva na 
ugled šole, je vsekakor stvar 
pogovora. 

Kaj menite o današnjem 
šolskem sistemu, ki omo-
goča tudi napovedano spra-
ševanje, kar pa po mnenju 
mnogih spodbuja kampanj-
sko učenje?
Strinjam se z vami, vendar 
je otroke potrebno naučiti 
tudi planiranja. Pri nas ve-
dno na začetku leta učitelji 
ponovijo, kako se treba pri 
posameznem predmetu uči-
ti, kakšen je sistem, da se 
otroci tega navadijo. Fakto-
grafija ni vse, potrebno je 
graditi na kreativnosti, ino-
vativnosti otrok in njihovem 
napredku. Ob tem je treba 
povedati, da v naši državi 

znanje žal ni več vrednota, 
kot je na primer na Finskem. 
Politika daje slab zgled.

Kakšne lastnosti mora ime-
ti v današnjem času ravna-
telj?
Najprej moraš biti človek, 
potem moraš stati za svoji-
mi dejanji, pa biti pošten, 
dosleden. Pomembno se je 
pogovarjati. Dober ravna-
telj mora znati poslušati 
vse strani. Resnica je nekje 
vmes, ni črno-bela. Biti mo-
raš empatičen, da se lahko 
vživiš v vlogo drugega, pred-
vsem pa moraš imeti hrbte-
nico. Zavzemati se moraš 
za tisto, kar je najboljše za 
otroke in za vse okoli njih. 
Da bodo starši čutili, da so 
njihovi otroci varni v šoli in 
da bodo učitelji z veseljem 
prihajali v službo. Pa tudi 
ravnatelj mora rad priti v 
šolo.

Kaj bi torej opredelili kot 
osnovno vodilo vašega dela?
Otroke že od prvega razreda 
učimo, da življenje ni prav-
ljica in da zna biti včasih 
kruto, ampak v življenju mo-
ramo znati vztrajati. Otroci 
bodo uspešni, če se bodo iz 
svojih napak čim več nauči-
li. Kot da je nekaj narobe, 
če narediš napako! Ne, naro-
be je, če se iz napake niče-
sar ne naučiš. Osnovna šola 
mora skupaj s starši nauči-
ti otroka vztrajati. Ni prob-
lem slaba ocena, enica, vse 
je mogoče popraviti. V živ-
ljenju padeš, a pomembno 
je, da zmoreš vstati in greš 
naprej. Vizija naše šole je, 
da smo šola učenja za živl-
jenje in dobre medsebojne 
odnose. 

 Polona Brenčič

Miran Abram, Brežice: Ponudba je zado-
stna. Večjo težavo vidim v tem, da se progra-
mi prepočasi prilagajajo potrebam na trgu. 
Manjka programov, ki so aktualni in bi omo-
gočili zaposlitev takoj po šolanju, na drugi 
strani pa so programi, ki so praktično mrtvi, 
kar se kaže pri slabšem vpisu. Mladi, ki se iz-

obražujejo v Posavju, bi morali imeti po koncu šolanja mo-
žnost, da se v domači regiji tudi zaposlijo.

Stani Kraševec, Veliko Mraševo: Mislim, da 
ponudba v Posavju zadostuje potrebam Po-
savcev in je dovolj raznolika. Sam sem šel 
na šolanje izven svoje regije, ker v Posavju 
ni zdravstvene šole, vendar v tem ne vidim 
problema, saj preveč šol vodi do zmanjšanja 
kvalitete šolanja. Sam bi pustil srednje šole 

tako, kot so, saj ni nikjer zaznati, da bi se srednješolci raz-
burjali, ker določene šole ni v Posavju.

Martina Glas, Krško: Šol je sicer na takšnem 
majhnem območju kar veliko, tudi kader, ka-
kor je slišati, ki poučuje mlade, je dober, 
lahko pa bi bil tudi kakšen program več, saj 
šolanje otrok za starše pomeni velik strošek, 
še sploh, če se ti morajo voziti v oddaljene 
kraje ali tam bivati. Tako je tudi s fakulte-

tami. V Krškem bi lahko denimo nazaj uvedli program papir-
ničar, saj tovarna še vedno obratuje.

Barbara Dolenc, Sevnica: V Posavju imamo 
precejšen izbor izobraževalnih programov, 
vendar prave motivacije za izobraževanje 
v domači regiji ni. Mladim bi bilo potreb-
no predstaviti perspektivne poklice in jih ne 
v izobraževalne programe privabiti le za to, 
da bodo imeli učitelji dovolj delovne obve-

ze, mladi pa bodo po končanem šolanju, zaradi nepovpraše-
vanja po njihovi stroki, končali na zavodu za zaposlovanje. 

V zadnjem času je znova „na tapeti“ (ne)zadostnost po-
nudbe zlasti srednješolskih izobraževalnih programov v 
Posavju. Kaj vi menite o njej, zadostuje potrebam po-
savske mladine ali bi lahko bila bolj široka, kaj pri njej 
pogrešate in kaj se vam zdi odveč? 

anketa

Posavska izobraževalna ponudba

Bogomir Marčinković

Bogomir Marčinković, ravnatelj Osnovne šole Bistrica ob Sotli:

Za enake ali celo boljše možnosti,
kot jih imajo otroci v mestih
BISTRICA OB SOTLI - Bogomir Marčinković je ravnatelj mlajše generacije, ki pa osnovno šolo v Bistrici 
ob Sotli vodi že drugi mandat. Z veliko zagnanosti in optimizma usmerja 39-članski kolektiv in števil-
ne projekte, ki jih izvajajo na šoli s 168 učenci in okoli 60 vrtičkarji. Prisega na timsko delo, je odprt 
za nove ideje, za probleme oz. kot sam raje pravi, izzive, pa išče vedno nove rešitve. Njegova priza-
devanja so usmerjena predvsem v korist otrok in sodelovanje z vsemi akterji v lokalni skupnosti, saj je 
prepričan, da le s skupnimi močmi lahko pripomorejo k razvoju svojega kraja. 
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TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

KRŠKO - Nekaj več kot 40 članov in drugih podpornikov 
Društva za zaščito živali Posavja se je 15. januarja zbralo 
na napovedanem mirnem protestnem shodu na trgu pred 
krškim kulturnim domom. S protestom so v društvu želeli 
širšo javnost seznaniti in opozoriti na po njihovem mne-
nju neustrezen izbor zavetišča za zapuščene živali s stra-
ni Občine Krško, ki je preko javnega razpisa izbrala tre-
banjsko in ne brežiško zavetišče. 

Kot je dejala predstavnica društva Dona Gomilšek, si v breži-
škem zavetišču v primerjavi z ostalimi prizadevajo čim večje-
mu številu zapuščenih živali najti skrbne lastnike, medtem ko 
jih v trebanjskem evtanazirajo že po 30 dneh. Gomilškova je 
tudi izpostavila, da gre za živa bitja, o usodi katerih se ne bi 
smelo odločati z izborom cenovno najugodnejšega izvajalca 
prek javnega razpisa. Občina Krško je namreč, kot je poudaril 
župan mag. Miran Stanko, tako kot pretekla leta spoštovala 
vse na to področje vezane zakone, tudi o javnem naročanju, 
saj gre za porabo javnih sredstev. Pri oddaji je tudi upoštevala, 
da kar 24 slovenskih občin sodeluje z Zavetiščem Meli center 
Trebnje in da ima ta kljub temu, da člani posavskega društva 
opozarjajo na neustrezno oskrbo živali v omenjenem zaveti-
šču, pridobljena vsa ustrezna dovoljenja s strani pristojnih in-
stitucij. Na razpis s strani občine se je prijavilo več ponudni-
kov, trebanjsko zavetišče pa je bilo s ponudbo od brežiškega 
nižje za 3.000 evrov. Sicer pa je Občina Krško v lanskem letu 
na področju zaščite zapuščenih živali oskrbela 215 prostožive-
čih živali, dobrih sto več kot leto pred tem, zaradi porasta ži-
vali pa je sofinancirala tudi sterilizacijo in kastracijo lastniških 
živali ter omogočila cepljenje, čipiranje, registracijo, izdajo 
potnih listov ter sterilizacijo in kastracijo psov in mačk v rom-
skem naselju Kerinov Grm.  B. Mavsar

ZA živalim prijazna zavetišča

Protestniki, večina je prišla na shod v spremstvu doma-
čih ljubljencev, so se opremili tudi z napisi.

Po besedah ravnatelja ETrŠ 
Brežice Martina Šoška vpis v 
1. letnik posavskih srednjih 
šol že desetletje kaže na to, 
da se posavski učenci, ki za-
ključujejo osnovno šolo, pre-
težno odločajo za nadalje-
vanje šolanja izven Posavja, 
ker tu izobraževalna ponud-
ba v srednjih šolah ni zado-
stna. Od leta 2001 do danes 
je ETrŠ pristojnemu ministr-
stvu večkrat predlagala raz-
pis vpisa v različne izobraže-
valne programe, vendar je 
bilo vse zavrnjeno. Zadnji 
tak predlog je s strani mini-
strstva dobil negativen odgo-
vor pred kratkim, ko je bil 
brez argumentiranega po-
jasnila zavrnjen program 
predšolska vzgoja (vzpore-
dno zdravstvena nega). Ker 
je tudi po ostalih posavskih 
srednjih šolah restriktivna 
naravnanost ministrstva gle-
de povečanja izobraževalne 
ponudbe očitna, je svet za-
voda ETrŠ Brežice na ministra 
za izobraževanje, znanost in 
šport dr. Jerneja Pikala na-
slovil protestno izjavo, v ka-
teri se ena točka nanaša tudi 
na protest proti namernemu 
spregledovanju očitno nee-
nakopravnega položaja po-
savske mladine na področju 
izobraževalnih možnosti v 
primerjavi z drugimi sloven-
skimi regijami. Od ministra 
pričakujejo, da pisno poja-
sni, zakaj in na osnovi kate-
rih argumentov je spregledal 
dokazno gradivo o večletni 
diskriminiranosti posavske 
mladine na področju izo-
braževanja. „Povsod drugod 
imajo na voljo veliko več iz-
obraževalnih programov, 
zato je tudi odliv iz teh re-
gij mnogo manjši. Z razme-
stitvijo ustreznih programov 
v Posavju bi se zanesljivo ta 
slika popravila. Zavedati se 
moramo, da imata tako Ce-

Ravnatelji srednjih šol opozorili na 
diskriminacijo posavske mladine
BREŽICE – Na Ekonomski in trgovski šoli (ETrŠ) Brežice je 16. januarja potekala novinarska konferenca, na 
kateri so opozorili na perečo problematiko vpisa v srednješolske programe Spodnjeposavske regije. 

lje kot Novo mesto svojo pri-
vlačnost, kar se tiče izobra-
ževanja, zato bomo težko 
dosegli, da bi se vsi Posav-
ci izobraževali v svoji regiji. 
Ni pa logično, da se jih sko-
raj polovica šola izven regi-
je,“ je dejal Šoško.

Kot kažejo podatki, se odliv 
dijakov iz posavske v druge 
(v glavnem sosednje) regije 
zadnjih deset let giblje med 
32 in 35 % vpisne generaci-
je, po podatkih Statistične-
ga urada pa je ta odstotek še 
precej višji, saj se je v šol-
skem letu 2011/12 v vseh le-
tnikih srednje šole izven Po-
savja izobraževalo 45,12 % 
posavskih srednješolcev. „Ko 
1300 otrok iz Posavja gre in 
so tako rekoč pet dni od ju-
tra do večera zdoma, je ta 
prostor prazen,“ je pojasnil 
ravnatelj ETrŠ-ja. Edina regi-
ja, ki je vsaj malo primerlji-
va s spodnjeposavsko, je no-
tranjsko-kraška, vendar je 
tam odliv dijakov za polovico 
manjši. Kot še pravi Šoško, je 
zaradi tega, ker država nima 
posluha za 76 tisoč prebival-
cev Posavja, užaljen, prav 

tako je Posavje edina regija v 
Sloveniji, ki ima splošno bol-
nišnico, nima pa programa 
zdravstvene nege, nima tudi 
programa predšolska vzgoja. 
Spodnjeposavska in notranj-
sko-kraška regija pa sta tudi 
edini v naši državi, ki imata 
za srednješolce manj razpi-
snih mest, kot pa je število 
celotne populacije.

Ravnateljevim besedam so 
pritrdili tudi predsednica 
Sveta zavoda ETrŠ Brežice 
Lidija Furlan, direktorica ŠC 
Krško-Sevnica mag. Alenka 
Žuraj Balog in ravnatelj Gi-
mnazije Brežice Uroš Škof. 
V imenu aktiva ravnateljev 
in ravnateljic posavskih sre-
dnjih šol je Žuraj Balogova 
povedala, da absolutno pod-
pira omenjena prizadevanja 
ETrŠ Brežice. V februarju na-
črtujejo tudi širši posvet na 
temo srednješolskega izo-
braževanja v Posavju, prav 
tako v tem trenutku izvaja-
jo tudi anketo med posavski-
mi osmošolci in devetošolci 
o tem, kakšno je njihovo in 
mnenje staršev o srednje-
šolskem izobraževanju v Po-
savju. Škof je dodal, da je 
Posavje regija z najmanj iz-
obraževalnimi programi (19), 

prav tako ima zelo slabo de-
mografsko sliko. Podatki na-
mreč kažejo, da se je šte-
vilo devetošolcev v zadnjih 
šestih letih zmanjšalo za 
140, kar predstavlja vpis v 
srednje veliko šolo. Poudaril 
je, da je bilo Posavje v za-
dnjem letu deležno ukinja-
nja številnih inštitucij na re-
gionalni ravni. Srednje šole 
so še ene redkih, ki vztraja-
jo in upajo, da ne bodo dele-
žne podobnega ali pa kakšne-
ga drugačnega organiziranja. 
Podprl je protestno izjavo, ki 
ne samo Posavje, ampak tudi 
državo opozarja na neenako-
praven položaj posavskih šo-
larjev. Poleg tega Škof upa, 
da bodo tudi posavski župa-
ni, čeprav imajo po zakono-
daji odgovornost predvsem 
za osnovne šole, podprli vsa 
ta prizadevanja, saj so tudi 
srednje šole del posavskega 
prostora, v njih so zaposle-
ni ljudje, ki živijo tukaj, šolo 
obiskujejo otroci s tega ob-
močja. „Večina tistih, ki Po-
savje zapustijo že pri 15 le-
tih, se nikoli več ne vrne, te 
posledice pa se vidijo tudi v 
demografski sliki in vedno 
bolj praznih osnovnih šolah,“ 
je dejal Škof. 
 Rok Retelj

Ravnatelj ETrŠ Brežice 
Martin Šoško je užaljen 
zaradi odnosa domovine 
do nekaterih svojih prebi-
valcev.

Direktorica ŠC Krško-Sevnica mag. Alenka Žuraj Balog in 
ravnatelj Gimnazije Brežice Uroš Škof

BREŽICE – Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Breži-
ce tudi letos organizira Dneve podjetniških priložnosti 2014, 
ki bodo v februarju potekali v Mestni hiši Brežice. Priložno-
sti v podjetništvu bodo predstavljene na sedmih predava-
njih, uvodno bo v sredo, 5. februarja, ob 16. uri, ko bosta 
na temo Osebno dopolnilno delo – ustanovitev in poslovanje 
predavali Alison Teodorovič, vodja oddelka za občo upra-
vo na UE Brežice, in Marija Mlakar, vodja oddelka za fizič-
ne osebe DU Brežice. Predavanja bodo brezplačna z obve-
zno predhodno prijavo na info@pcbrezice.si.

Dnevi podjetniških priložnosti

ČATEŽ OB SAVI – V večnamen-
ski dvorani Term Čatež bo ju-
tri, 31. januarja, ob 19. uri 
slavnostni koncert, na ka-
terem bo tednik Nedeljski 
dnevnik razglasil Slovenca 
leta 2013. Za laskavi naziv 
se na osnovi nominacij bral-
cev poteguje deset finalistov. 
Izbor Slovenca leta organizi-
rajo že 26. leto po vrsti.

Jutri razglasitev 
Slovenca leta

O tem, da nadvoz nad železni-
ško progo v Šmarju, ki pred-
stavlja vhodno in izhodno toč-
ko v sevniško mestno središče, 
postaja preozek za vedno šte-
vilnejši cestni promet, nepri-
meren pa je za pešce in za ko-
lesarje, je jasno že dalj časa, 
zato je Občina Sevnica že pred 
petimi leti pristopila k aktiv-
nostim za izgradnjo novega 
nadvoza nad glavno železni-
ško progo Zidani Most – Dobo-
va ter nadvoza nad železniško 
progo Sevnica – Trebnje. Ali in 
kdaj bo prišlo do uresničitve? 

Omejitev tudi na sevniškem nadvozu
SEVNICA – Direkcija RS za ceste je omejila dovoljeno skupno maso vozil na nadvozu nad železniško pro-
go v Šmarju na 30 ton. Omenjeni ukrep je bilo potrebno izvesti, ker je redni in glavni pregled objek-
ta, ki je bil zgrajen leta 1937 in je del regionalne ceste Boštanj-Planina, pokazal, da preko njega ni več 
mogoče varno odvijanje težkega prometa.

»Na bližnji lokaciji je že več 
let predvidena gradnja nove-
ga nadvoza, za kar so izdelane 
idejne zasnove in kar bi pred-
stavljalo dolgoročno ustre-
zno rešitev stanja, vendar se 
je Direkcija Republike Slove-
nije za ceste zaradi pomanj-
kanja sredstev, pomembnosti 
objekta ter njegovega urgen-

tnega stanja, ki se izkazuje 
tudi v pogostih nesrečah, od-
ločila za izvedbo preiskav in 
izdelavo projektne dokumen-
tacije za rekonstrukcijo ob-
stoječega objekta. Izvedbeni 
načrt za rekonstrukcijo nad-
voza, po katerem je predvi-
dena konstrukcijska ojačitev 
objekta ter njegova dogradi-

tev za prečni profil vozišča ši-
rine 6 metrov z enostranskim 
hodnikom za pešce širine 1,5 
metra, vključno s prometno 
ureditvijo križišča s Savsko ce-
sto, izdeluje projektivni biro 
Lineal d.o.o. iz Maribora. Rok 
izdelave načrta je konec fe-
bruarja letos, sledi recenzija. 
Projektantska ocena vredno-
sti predvidenih gradbenih po-
segov je okoli 500.000 evrov, 
vendar še ni znana vrednost 
enosmerne zapore na glav-
ni železniški progi, ki bo po-
trebna za izvedbo del,« je v 
odgovoru za naš časopis za-
pisal višji svetovalec za ceste 
in komunalo na Občini Sevnica 
Robert Kaše ter dodal, da nov 
nadvoz, katerega vrednost je 
ocenjena na približno 5 mili-
jonov evrov, ostaja v načrtu 
razvojnih programov Ministr-
stva za infrastrukturo in pro-
stor, ki so del državnega pro-
računa za obdobje 2014-2017, 
za financiranje po letu 2016.

  S. Radi

»Nadvožnjak«, kot ga imenujejo domačini, je potreben 
posodobitve.

Bohoričeva ulica 10 | 8270 Krško
T.: 07/490 21 10 | info@avtoline-krsko.si

www.avtoline.si

Prodaja in servis vozil CITROEN in ŠKODA
-  Tehnični pregledi -  Avtoličarstvo
- Registracija vozil -  Avtooptika
-  Zavarovanje vozil -  Vulkanizerstvo
-  Avtovleka - Ročna pralnica
-  Avtokleparstvo -  Avtošola

Pustne novice
Zbiramo članke, foto-
grafije in karikature za 
kranjske Pustne novi-
ce (Čateške) oziroma se 
prijavite kot sodelavec 
- dopisnik. Kontakti: Pu-
stne novice, poštno le-
žeče, 8232 Krška vas, 
pust1963@gmail.com, ali 
tel.: 040 842 710. 
Bodimo pustni!



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 3, četrtek, 30. 1. 2014 5IZ NAŠIH KRAJEV

Spoštovani!

Center za podjetništvo in turizem Krško v sodelovanju z 
Agencijo Palladio obvešča, da se bo izvajal 

tečaj za lokalnega turističnega vodnika 
po občini Krško, 

v sobi TD Krško, CKŽ 23, Krško, 
in sicer po naslednjem razporedu:

• petek, 14.02. - od 16.00 - 20.00
• sobota, 15.02. - od 09.00 - 13.00 in od 14.00 do 18.00
• nedelja, 16.02. - od 09.00 - 13.00

enako tudi naslednji teden:
• petek, 21.02. - od 16.00 - 20.00
• sobota, 22.02. - od 09.00 - 13.00 in od 14.00 do 18.00
• nedelja, 23.02. - od 09.00 - 13.00

Tečaj za lokalnega turističnega vodnika zajema 40 uč-
nih ur predavanj. Po teoretičnem delu sledi pisni preiz-
kus znanja ter seminarska naloga o dogovorjeni vsebin-
ski temi. Nato se izvede še praktična simulacija vodenja 
s celodnevnim ogledom najpomembnejših znamenito-
sti občine. Ob zaključku udeleženci prejmejo potrdilo 
o opravljenem seminarju in naziv lokalni turistični vo-
dnik kot pogoj za vpis v register lokalnih vodnikov pri 
občini Krško.

Za več informacij se lahko oglasite na Center za podjetništvo in 
turizem Krško, CKŽ 46, dobite pa jih lahko tudi po telefonu 07/490 
22 20 (Ksenja Kragl), po e-pošti ksenja.kragl@cptkrsko.si.

Tečaj za lokalnega turističnega vodnika bo sofinanciran s strani 
Občine Krško. 

 Center za podjetništvo in turizem Krško
 Franc Češnovar

SVET VRTCA MAVRICA BREŽICE
Šolska ulica 5
8250 Brežice

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/-ICE
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-
ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09,  65/09, 20/11, 40/12-
ZUJF in 57/12-ZPCP-2D;)   

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacij-
ske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 10. 6. 2014.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(dokazila o: izobrazbi, nazivu,  opravljenem strokovnem izpitu, 
opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju, potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da 
ni v kazenskem postopku – potrdilo ne sme biti starejše od 
30 dni, potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za 
pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni) pošljite v 8 dneh 
po objavi razpisa na naslov:

SVET VRTCA MAVRICA BREŽICE
Šolska ulica 5
8250 Brežice

z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.
 
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za 
mandatno obdobje, lahko pa tudi kratek življenjepis.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v 
zakonitem roku.

Do sedaj je imela senovska 
KO RK v uporabi kletna pro-
stora v enem izmed tamkaj-
šnjih blokov, ki pa sta bila 
premajhna za skladiščenje 
večjih količin oblačil in obu-
tve, ki jih prejmejo od kra-
janov in jih ponudijo soci-
alno ogroženim družinam 
ali posameznikom. Poslej 
bo okoli deset aktivistk lah-
ko neovirano sprejemalo in 
oddajalo robo v nadaljnjo 
uporabo, saj se novi prosto-
ri nahajajo v individualnem 
objektu v neposredni bliži-
ni nekdanje upravne zgrad-
be Rudnika Senovo, v kate-
ri sicer zadnjih nekaj let z 
dejavnostmi domujejo ra-
zna krajevna društva in tudi 
Krajevna skupnost. Prvotno 
prostore nekdanje rudniške 
vrtnarije, pred leti pa Cvetli-
čarne Irena, so pred oddajo 
v brezplačni najem v družbi 
Rudar tudi prenovili, pri če-
mer je več mesecev dela in 
aktivnosti koordiniral v ime-

BREŽICE – Društvo kmetic Brežice je 21. januarja v Mestni 
hiši organiziralo regijsko srečanje kmetic Dolenjske, Bele 
krajine in Posavja.

Prisotnim je zaželela dobrodošlico predsednica Društva kmetic 
Brežice Zdravka Kampijut. Darja Rojec, ki je dvakrat prebole-
la raka, je z udeleženkami delila svoje izkušnje ob bolezni, saj 
ji je, kot je dejala, rak ponudil življenjsko šolanje za prežive-
tje v najtežjih fizičnih in psihičnih razmerah. Svoje življenjsko 
šolanje je opisala v treh knjigah: Strah ali jeza, Pa jo imam ter 
Nasveti in izkušnje iz prve roke. Ker so srečanja slovenskih kme-
tic vedno obogatena s koristnimi predavanji, sta tokrat Silvestra 
Brodnjak, ambasadorka nacionalnega programa Svit, in Benja-
mina Šuler, ki v ZD Brežice dela na promociji zdravja, apelirali 
na samopregledovanje in pozorno opazovanje telesa ter pozva-
li k odzivanju na povabila nacionalnih programov Zora, Dora in 
Svit, saj preventiva reši marsikatero življenje.
V drugem delu srečanja je predsednica Zveze kmetic Sloveni-
je Irena Ule predstavila delo zveze. Organizirajo kmečke igre, 
tekmovanje v peki pletenic, šarklijade (peka šarklja), jakobske 
kuhle (kuhanje kisle juhe), predavanja ter izbor mlade kmetice 
leta, v zadnjem času pa še izbor mladega gospodarja in kme-
tice leta, razglasitev le-te je na svetovni dan kmetic 15. okto-
bra. Kot je dejala, sodelujejo z različnimi ministrstvi, seveda 
tudi s kmetijskim, vendar so predlogi, ki jih dajejo na zvezi, 
žal bolj brez učinka. Določile so tudi izbor predstavnic v uprav-
ni odbor zveze, v katerem imata Dolenjska in Bela krajina po 
dve ter Posavje eno predstavnico.   N. Jenko S.

KRŠKO - V krškem hotelu City so se 23. januarja na tradici-
onalnem ponovoletnem srečanju sestali člani Društva upo-
kojencev Krško, ki so dopolnili 80 in več let.

Kot je dejala v lanskem letu izvoljena predsednica društva 
Snežana Resman, je slednjih med dobrimi 1280 člani kar 
270, od tega se jih je slaba polovica srečanja tudi udeležila. 
Še posebej so pozdravili in s simbolnimi darili obdarili naj-
starejša udeleženca: med ženskami Pavlo Levak iz starega 
mestnega jedra Krškega, rojeno leta 1922, in 95-letnega Gvi-
da Grabarja z Vidma. 

Ob izraženi dobrodošlici je Resmanova zbrane tudi povabi-
la v prenovljene društvene prostore in na zanje organizira-
ne društvene dejavnosti z različnimi vsebinami. Ob njej so 
zbrane pozdravile tudi direktorica DSO Krško Ani Nuša Ma-
snik, direktorica CSD Krško Marina Novak Rabzelj, ki je po-
zvala udeležence, da se lahko, v kolikor bi potrebovali po-
moč ali nasvet, obrnejo po pomoč na center, ki sicer že 22 
let izvaja pomoč na domu, namenjeno prav temu, da starej-
ši ljudje ob podpori in pomoči ostanejo čim dlje v domačem 
okolju. Jožica Mikulanc, predsednica sveta KS Krško, pa jih 
je seznanila tudi z novostjo, da je na območju občine Krško 
začela delovati skupina mladih, poimenovana Medgenera-
cijski most, ki povsem brezplačno nudi starejšim občanom 
pomoč pri uporabi računalnika, telefona ali različnih vsako-
dnevnih opravilih, medtem ko je zbrane v imenu Občine Kr-
ško pozdravila podžupanja Ana Somrak, rekoč da je lepo ži-
veti v občini, v kateri se razveselijo vsakega novorojenca in 
spoštujejo slehernega starejšega občana. Srečanje je mo-
derirala Vidka Kuselj, veder glasbeni program pa je izvedel 
kvartet Glasbene šole Krško v sestavi Martin Božič, Jan Pi-
sek, Lucija Župevc in Nina Pisek ter leskovški trio Signali.

 B. Mavsar 

Rdeči križ Senovo na novi lokaciji
SENOVO - V Krajevni organizaciji Rdečega križa (KO RK) Senovo so 17. januarja odprli nove prosto-
re krajevne postaje, ki jih je za potrebe delovanja in izvajanja humanitarne dejavnosti organizaciji v 
brezplačno uporabo odstopila družba Rudar Senovo.

nu družbe Milan Komar, pri 
preseljevanju robe pa so po 
besedah predsednice KO RK 
Slavice Ševerkar aktivist-
kam požrtvovalno priskočili 
na pomoč tudi člani iz dru-
gih krajevnih društev, v ve-
čji meri pa Anton Petrovič, 
Vidko Uduč in Mojca Četr-
tič, katerim je predsednica 
ob otvoritvi novih prostorov 

namenila še posebno zahva-
lo.

Za uporabnike bo senovska 
postaja RK, v kateri že vse 
od leta 1955 kontinuirano 
organizirajo krvodajalske 
akcije in izvajajo druge hu-
manitarne dejavnosti, odpr-
ta vsako prvo in tretjo sre-
do v mesecu, glede na boljše 

pogoje dela pa bodo aktiv-
nosti v krajevni organizaci-
ji še razširili z organizacijo 
za krajane brezplačnih zdra-
vstvenih predavanj in tudi 
storitev, kot so denimo mer-
jenje krvnega tlaka in slad-
korja, s srečanji in druženji 
ovdovelih žena ipd. Ob od-
prtju novih prostorov je KO 
RK Senovo za večdesetletno 
delovanje prejela tudi pri-
znanje RK Slovenije – Ob-
močnega združenja Krško, 
kot je izpostavila dolgoletna 
aktivistka Meta Habicht, pa 
v svoje vrste vabijo mlajše 
upokojenke, ki bi bile pri-
pravljene poprijeti za delo 
v dobro sokrajanov. Uspešno 
nadaljnje delo sta ob tej pri-
ložnosti aktivistkam zaželela 
tudi predsednik sveta KS Se-
novo Vlado Grahovac in di-
rektor Rudarja Goran Udo-
vč, ki je zagotovil, da bodo 
v družbi tudi v prihodnje skr-
beli za vzdrževanje objekta.
 Bojana Mavsar 

Meta Habicht in Slavica Ševerkar, že desetletja gonilni 
sili senovskega Rdečega križa

Druženje starejših upokojencev

Pavla Levak nam je zaupala, da živi v isti 
hiši in zelo dobrih odnosih s sinom Bran-
kom in njegovo družino, medtem ko živi 
hčerka v Metliki. Zdravje ji še kar dobro 
služi, tudi glava je še povsem na mestu, 
se pošali, in je zadovoljna, ker lahko zase 
še vedno samostojno skrbi. Vdova je že 27 

let in ker večine nekdanjih prijateljev ni več živih ali so 
bolni, se pretežno zadržuje doma. Rada prebere časopis, 
postori še kaj po stanovanju in gleda televizijo. Ob tem 
spremlja tudi dnevno politiko, pa čeprav jo ta, kot je še 
dodala, pogosto razhudi.

Kmetice želijo, da bi bili 
njihovi predlogi upoštevani

Z leve: Silvestra Brodnjak, Darja Rojec, Zdravka Kampi-
jut in Benjamina Šuler

» inštalacije vseh vrst vodovodnih in plinskih napeljav
» toplotne oz. centralne inštalacije in vzdrževanje
» inštalacije talnega ogrevanja – diamantno vrtanje
» čiščenje hišnih in večjih kanalizacij
» dobava in montaža toplotnih  črpalk 

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

tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456
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SEVNICA – Pod naslovom „Škrjanček poje, žvrgoli …“ se je 
v sevniški knjižnici 21. januarja odvijalo 1. območno sre-
čanje literarnih ustvarjalcev občine Sevnica, ki ga je pri-
pravil sevniški sklad za kulturne dejavnosti v sodelovanju 
s Knjižnico Sevnica ter s strokovno spremljevalko mag. 
Ano Porenta.

Srečanje je bilo sestavljeno iz literarne delavnice in literar-
nega večera. Na delavnici, ki jo je vodila pesnica in pisatelji-
ca Ana Porenta, so sodelovali Marija Bajt in Marjetka Erman 
iz Šentjanža, Zdravka Brečko, Anica Perme in Rudi Stopar iz 
Sevnice, Berta Logar iz Krmelja, Tanja Košar iz Prešne Loke 
in Štefka Vidrih z Blance. Ustvarjalci so v delavnici preje-
li mnogo koristnih nasvetov za nadaljnje literarno ustvarja-
nje; na večerni literarni prireditvi, ki jo je povezovala Smilja 
Radi, pa so navdušili s prebranimi pesniškimi in proznimi deli. 
Zbrane je nagovorila direktorica sevniške knjižnice Anita Ši-
ško, namen srečanja in potek literarne delavnice pa je pred-
stavila Ana Porenta. Vodja sevniške izpostave Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti Katja Pibernik je sodelujočim lite-
rarnim ustvarjalcem podelila priznanja za sodelovanje, trio 
saksofonov Glasbene šole Sevnica v sestavi Tjaše File, Luke 
Medveška in Nika Podpadca pa je bogatemu besednemu ve-
čeru dodal še posebno glasbeno doživetje. 
 S. Radi, foto: P. Perc

KRMELJ - V krmeljskem kulturnem domu je 18. januar-
ja ženska pevska skupina Lokvanj s koncertom obeležila 
10-letnico delovanja. 

Na prireditvi, ki jo je povezovala domačinka in znana špor-
tna novinarka Bojana Knez, je pobudnica ustanovitve skupi-
ne Ana Kos predstavila začetke delovanja. »Prvič smo nasto-
pile na Telčah, na Telški žetvi, s pesmijo Njega ni,« je dejala 
in nato obudila spomin še na nekaj prijetnih dogodkov. Na 
jubilejnem koncertu so kot glasbeni gostje nastopili Ljudski 
pevci z Vrhka pri Tržišču, Ljudske pevke Šmarjetke iz Šmar-
jete ter moška vokalna skupina Lira iz Krmelja. S petjem in 
plesom je večer popestrila še folklorna skupina Društva upo-
kojencev Razbor, z recitalom pa Berta Logar in Franc Kos. 
Vodja sevniške izpostave JSKD Katja Pibernik in predsednik 
Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak sta v zaključ-
nem delu koncerta podelila še Gallusove značke za negova-
nje ljubiteljske glasbene dejavnosti. Iskrene čestitke ob ju-
bileju je članicam pevske skupine Lokvanj izrekel sevniški 
podžupan Jože Žnidarič, predsednica DKŠD Svoboda Krmelj 
Berta Logar pa se je zahvalila Občini Sevnica za podporo pri 
organizaciji kulturnih in športnih prireditev.  S. Radi

Oba sta v kratkem pogovo-
ru z moderatorjem otvoritve 
predstavila tudi motive svo-
jih slikarskih del, ki so prite-
gnila mnogo pozornosti. Nik 
Skušek, ki se že vsa leta nav-
dihuje nad renesančnimi in 
neoklasicističnimi slikarji in 
ima za sabo že več kot de-
set skupinskih ali samostoj-
nih razstav ter je bil dele-
žen tudi že nekaj umetniških 
pohval in nagrad, predvsem 
s prepletom vizionarskega, 
mitološkega in figurativnega 
slikarstva, Gregor Smukovič, 
ki je velik občudovalec sta-
rih baročnih mojstrov in neo-
klasicizma, motiv njegovega 
ustvarjanja sta največkrat fi-
gura in narava, ukvarja pa se 
tudi s fotografijo, filmom in 
digitalno filmsko scenografi-
jo oz. t. i. matte paintingom, 

Dvig nove klasične umetnosti
SEVNICA – 16. januarja je na Gradu Sevnica ob bogatem glasbenem in kulturnem programu potekala otvori-
tev slikarske razstave z naslovom Dvig nove klasične umetnosti dveh mladih posavskih umetnikov - akadem-
skega slikarja Gregorja Smukoviča iz Račje vasi in diplomiranega slikarja Nika Anikisa Skuška iz Sevnice.

pa z izjemnim ustvarjanjem 
iluzije prostora na ploski po-
vršini. Avtorja razstave želi-
ta galerijske prostore ponov-
no oživeti z veličino klasične 
umetnosti, ki je v današnjem 
času velikokrat v senci sodob-
ne umetnosti. Sta ena redkih 

slovenskih slikarjev, ki na-
daljujeta poslanstvo starih 
klasičnih mojstrov. Razsta-
va zajema dela, ki so nasta-
la v zadnjih petih letih, tako 
v času študija kot po njem. 
Poleg retrospektivne razsta-
ve slik si je mogoče ogleda-

ti tudi študijske risbe, kipe, 
grafike, ilustracije in digital-
ni matte painting. 

Otvoritev razstave, ki si jo je 
mogoče po predhodnem do-
govoru ogledati do 9. februar-
ja, so popestrili Saša Božič na 
klavinovi, Vanja Ivanković na 
flavti, Uroš Polanec na har-
moniki, pevec Omar Naber, 
plesalec Enej Tijan Štefa-
nič, viteški boji Reda kralje-
vega orla, ognjeni ples dru-
štva Vitezov belega volka in 
Matjaž Anžur kot vitez Volk 
Turjaški v vlogi povezovalca 
otvoritve. Številne zbrane je 
uvodoma pozdravil sevniški 
podžupan Jože Žnidarič ter 
čestital mladima ustvarjalce-
ma za izjemna slikarska dela 
in zaželel še veliko novih del. 
 S. Radi, R. Retelj 

Nik Anikis Skušek (levo) in Gregor Smukovič (foto: R. R.)

Škrjanček poje, žvrgoli … 10 let pevske skupine Lokvanj

Sodelujoči na literarnem večeru v sevniški knjižnici Ženska pevska skupina Lokvanj iz Krmelja

BOŠTANJ – V bo-
štanjskem domu 
Partizan je 18. ja-
nuarja pritegnila 
veliko pozornosti 
prireditev, ki jo je 
Turistično društvo 
Boštanj poimeno-
valo Mišjakov ve-
čer. Poimenova-
nje je povezano 
z zgodbo »Kako je 
hodil stari Mišjak 
na Topolovec po 
vino«, ki jo je mogoče prebrati v knjigi »800 let Boštanja«, 
njen avtor pa je Božo Račič. Na zanimivi etnološki priredi-
tvi so ob nastopu pevskih in glasbenih skupin predstavili vrsto 
kmečkih  opravil, kot je pletenje košev in košar, izdelovanje 
brezovih metel, žganjekuha … Predstavile so se klekljarice, 
z izdelovanjem čevljev pa sevniški čevljar Rudi Stopar, ki v 
svoji čevljarski delavnici neguje družinsko tradicijo. Umetni-
ška dela iz lesa je na ogled postavil domačin Lojze Rak. Na 
voljo sta bila domač zeliščni čaj in med, poskusiti pa je bilo 
mogoče mnoge domače dobrote. Organizatorji si po dobro 
obiskanem dogodku želijo, da bi prireditev postala tradici-
onalna in ker imajo v kraju tudi etnologinjo, jim novih idej 
za oživljanje starih ljudskih šeg in običajev zagotovo ne bo 
manjkalo.  S. R., foto: Janez Levstik

Boštanjski Mišjakov večer

Prikaz predenja volne na kolovratu

DIMNIKARSTVO ANA JELANČIĆ, s.p. SE JE 31.12.2013
PREOBLIKOVALO V SNEDIM, d.o.o.

Ribniki 12, 8290 Sevnica

TEL.: 07/81 62 060
FAX: 07/81 62 061
GSM: 031/320 900

info@snedim.si

Mila zima pomeni še
večjo obremenitev

za vašo kurilno napravo!

V začetku vsakega leta koordinator Območne izpostave Jav-
nega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Laško 
Ivan Medved skliče sestanek s predstavniki kulturnih društev 
in tistih, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejav-
nosti. V ponedeljek, 20. januarja, smo se srečali v sejni sobi 
občine Radeče, kjer se je sestanka udeležilo osem predstav-
nikov kulturnih društev in organizacij ter s strani občine žu-
panja Rafaela Pintarič in svetovalka za družbene dejavno-
sti Melita Simončič. 

Ivan Medved je med drugim predstavil pester pregled aktiv-
nosti ljubiteljskih kulturnih društev v letu 2013. Regijskega 
srečanja otroških gledaliških skupin, ki je potekalo v Roga-
ški Slatini, sta se udeležili dve gledališki skupini Gledališkega 
društva Radeče in ena skupina Podružnične osnovne šole Svib-
no. Posebej je izpostavil in pohvalil uvedbo abonmaja otro-
ških in mladinskih gledaliških skupin v Radečah, saj pripravi-
jo po šest gledaliških predstav skozi šolsko leto, na katerih se 
poleg radeških predstavijo tudi otroške in mladinske gledali-
ške skupine iz Vrhovega in Svibnega. Regijski nivo v tekmova-
nju pevskih zborov sta dosegla tudi dva otroška zbora, vendar 
se je regijskega tekmovanja, ki je potekalo v Laškem, ude-
ležil samo OPZ OŠ Marjana Nemca iz Radeč in dosegel zlato 
priznanje. Uspešno je tudi delovanje pihalnih orkestrov, saj 
jih v okviru izpostave deluje kar pet. Pihalni orkester rade-
ških papirničarjev je v preteklem letu obeležil 100. obletni-
co delovanja. K pihalnim orkestrom oziroma godbam spada 
tudi mažoretna dejavnost, ki je izredno napredovala in spa-
da med vodilne v Sloveniji. Na letošnjem državnem tekmo-
vanju so mažorete KUD Mažorete RAP Radeče, ki so bile tudi 
organizatorke tekmovanja, postale državne prvakinje. Izka-
zale so se tudi na evropskem tekmovanju v Brnu na Češkem. 
Pri plesu je pohvalil aktivno delo Folklornega društva Brusa-
či, ki je lansko leto praznovalo 5. obletnico. Likovna dejav-
nost je še vedno v vzponu, saj se na tem področju izvajajo 
intenzivna izobraževanja in delavnice, katerih rezultate čla-
nov Društva ljubiteljev likovne umetnosti Radeče si je vre-
dno ogledati na njihovih razstavah. 

S strani županje so bila prisotnim predstavljena letošnja izhodi-
šča in predvideno znižanje sredstev javnega razpisa za financi-
ranje in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske 
kulturne dejavnosti, ki bo objavljen najkasneje v februarju. Žu-
panja se je iskreno zahvalila društvom in OI JSKD Laško za vsak 
njihov prispevek k ljubiteljski kulturni dejavnosti.

Sestanek Območne izpostave 
JSKD Laško s predstavniki 
radeških kulturnih društev

OBČINA RADEČE in PROSVETNO DRUŠTVO VRHOVO
vabita na

PROSLAVO OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU

Z GLEDALIŠKO PREDSTAVO

Krčmarica Mirandolina 
v izvedbi KUD Zarja Trnovlje – Celje, 

ki bo v četrtek, 6. februarja 2014, ob 18.00 
v Domu kulture v Radečah.

Slavnostna govornica bo mlada kulturnica gdč. Urška Klajn.

Vabljeni!

PODČETRTEK, RADEČE - V leto 2014 so s prvim turnirjem Sve-
tovne serije v Podčetrtku vstopili tudi igralci in igralke speed 
badmintona. Medtem ko je Samo Lipušček ponovil lansko zma-
go, je Radečanka Jasmina Keber v ženskem finalu po drama-
tični končnici klonila proti Madžarki Agnes Darnyik. Turnir dvo-
jic je s prepričljivo zmago v spektakularnem finalnem dvoboju 
proti poljskemu paru osvojil slovenski par Samo Lipušček/Robi 
Titovšek. Ob robu prireditve so bili odigrani tudi turnirji v ka-
tegorijah juniorjev in seniorjev. Z zmago v kategoriji do 18 let 
je navdušila Danaja Knez (SBK Radeče), ki je v paru z Rokom 
Hudoklinom osvojila tudi turnir mladinskih dvojic, medtem ko 
je njuna klubska soigralka Anja Rutar tekmovanje zaključila 
na tretjem mestu. V kategoriji do 14 let sta Sevničanki Rebeka 
Škerl in Gabi Droždan osvojili drugo in tretje mesto, v kategori-
ji do 12 let pa si je Tilen Knez (SBK Radeče) delil tretje mesto. 

Kebrova klonila v finalu
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POTREBUJETE POMOČ
PRI UPORABI RAČUNALNIKA, TELEFONA ALI PA 

ZA POMOČ PRI RAZLIČNIH VSAKODNEVNIH 
OPRAVILIH?

MI VAM LAHKO POMAGAMO!

SMO SKUPINA MLADIH, KI ŽELI POMAGATI 

STAREJŠIM IN JIM OMOGOČITI 

LAŽJI VSAKDAN

POVSEM BREZPLAČNO!

051 - 328 - 889

POTRUDILI SE BOMO PO NAŠIH NAJBOLJŠIH 
MOČEH, KER NAM NI VSEENO

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (ko-
munikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč 

Evropske komisije.

VSAK DAN MED 1700 - 1900 URO

POKLIČITE NAS NA

VELIKI OBREŽ - 11. januarja je v tukajšnjem gasilskem domu 
potekal že 110. občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva 
Veliki Obrež. Jubilejno skupščino so začeli s slovensko in ga-
silsko himno. Zbrane člane, predstavnike sosednjih PGD-jev 
in prijateljskih DVD-jev s Hrvaške ter povabljene goste je 
pozdravil predsednik društva Damir Šavrič. Zbrani so slišali 

organizacijsko, operativno in blagajniško poročilo ter poro-
čilo Nadzornega odbora za leto 2013. Poveljnik Danijel Fri-
gelj je poudaril, da je bilo preteklo leto tekmovalno ter da so 
se člani udeleževali različnih tečajev in usposabljanj. Pred-
sednik Gasilske zveze Brežice Mihael Boranič se je zahvalil 
za delo vseh prostovoljcev v društvu. Med drugim je članu 
PGD Veliki Obrež Jožetu Zupančiču podelil tudi priznanje za 
80-letno članstvo. Ravnateljica OŠ Dobova Ivana Baškovič se 
je zahvalila za požrtvovalno delo PGD z mladino, ki je bilo 
razvidno tudi s fotografij, predvajanih na platnu. PGD Veliki 
Obrež se zahvaljuje vsem vaščanom, ki pomagajo zbirati star 
papir in donirajo prostovoljne prispevke, ter sponzorjem, ki 
so omogočili, da je društvo ob visoki obletnici lahko natisni-
lo večlistni koledar. Občni zbor so zaključili s pogostitvijo in 
prijetnim druženjem ob glasbi Aljaža in Vesne.
 R. R., vir: PGD Veliki Obrež

Visok jubilej PGD Veliki Obrež 

Predsednik GZ Brežice Mihael Boranič izroča priznanje 
Jožetu Zupančiču (foto: F. Šavrič).

Na letošnje ocenjevanje do-
mačih izdelkov so člani okoli 
100-članskega društva in dru-
gi prinesli 96 vzorcev: 30 kr-
vavic, 26 mesenih klobas, de-
set pečenic, 13 tlačenk, šest 
vzorcev ocvirkov, enajst po-
tic ter samo dve krači, zato 
je bila ta kategorija netek-
movalna. Ocenjevalna komi-
sija pod vodstvom Petra Ver-
stovška je zmago v kategoriji 
krvavic prisodila Ani Janežič 
iz Škocjana, v kategoriji me-
senih klobas sta prvi dve me-
sti osvojila Alojz Zorič in nje-
gov sin Alojz iz Šutne, tretje 
pa Ivan Prah iz Velikega Pod-
loga. Najboljšo pečenico je 
naredil Rok Kovačič iz Šen-
tjerneja pred Sandijem Šte-
faničem iz Dolenje Pirošice 
in Francem Bakšičem iz Cir-
ja, najboljšo tlačenko Silvo 
Vide iz Grobelj, tretje mesto 
pa je osvojil Jožef Petkov-
šek iz Leskovca, z najboljši-
mi ocvirki pa se ponaša Bri-
gita Kovačič iz Šentjerneja 
pred Vido Petkovšek iz Le-
skovca. Na ocenjevanju po-

SENOVO - Vsakoletni božično-novoletni koncert pihalne-
ga orkestra DKD Svoboda privabi v dvorano Doma XIV. di-
vizije Senovo veliko število zvestih poslušalcev iz bližnje 
in daljne okolice. Orkester pripravi bogat izbor glasbenih 
del domačih in tujih avtorjev, znanih in manj znanih me-
lodij, ki vedno navdušujejo obiskovalce. 

Ob tem vsako leto posebno pozornost orkester posveti tudi 
vsakoletnemu gostu ali gostom večera, ki njihovo prireditev 
še posebej obogatijo. Takšen je bil tudi decembrski koncert. 
Izbrane skladbe, ki jih je izvajal pihalni orkester pod vod-
stvom dirigenta Halida Tubeishata, solistične točke članov 
orkestra, glasbene novitete in zimzeleni repertoar so kon-
certu dajali dodatno vrednost. Posebno še zato, ker je kon-
cert sovpadal s praznovanjem 85-letnice delovanja orkestra. 
Tokrat so bili gostje večera člani posavske glasbene zasedbe 
Uranium pills project. Mladost, glasbena zavzetost in odlič-
no glasbeno izvajanje mladih glasbenikov so pomenili bo-
gat vložek prireditvi. Prireditev je s predstavitvami glasbe-
nih del prijetno povezovala Natalija Zmazek. Godbeniki so 
se ob tej priložnosti z globokim spoštovanjem poklonili tudi 
nedavno preminulemu članu in ikoni pihalnega orkestra Šte-
fanu Sokoloviču-Sokolu, ki je bil ne le dolgoletni član, tem-
več tudi izjemen motivator in srčen godbenik. Obiskovalci in 
godbeniki so večer zaključili ob prijetnem druženju in kle-
petu v avli Doma.
 J. Š., foto: Boštjan Colarič

Kljub neugodni zimi dobri izdelki
KOSTANJEVICA NA KRKI – Na tretjo januarsko soboto, dan po godu sv. Antona Puščavnika, zavetnika iz-
delovalcev kolin, je v kostanjeviškem Kmečkem hramu potekal tradicionalni praznik domačih kolin, ki 
ga že poldrugo desetletje pripravlja tamkajšnje Društvo domače koline. 

tic sta zmagali Tanja Luzar iz 
Stare vasi v kategoriji vzhaja-
nih potic ter Slavica Kuhar 
z Malenc v kategoriji sirovih, 
riževih in ostalih potic. Pri-
znanja najboljšim sta pode-
ljevala predsednik društva 
Franc Kovačič in kostanje-
viški župan Mojmir Pusto-
slemšek.

Kot je za naš časopis povedal 
predsednik društva Kovačič, 

letošnja zima ni naklonjena 
pridelovalcem domačih kolin, 
saj je zaradi visokih tempera-
tur in visoke vlage meso težko 
primerno ohladiti in pripraviti 
za predelavo, kar onemogoča 
vrhunske izdelke. Kljub temu 
so bili izdelki na ocenjevanju 
dokaj kvalitetni, izdelovalci 
kolin pa se čedalje bolj trudi-
jo tudi za ličnost mesenih iz-
delkov. Kot je dodal Kovačič, 
bo zaradi neugodne zime še 
težja priprava suhomesnatih 

izdelkov, ki jih bodo prav tako 
tradicionalno ocenjevali mar-
ca. Sicer pa so v društvu za-
dovoljni, da na ocenjevanju 
sodelujejo tudi mlajši in da se 
za tradicijo domačih kolin ni 
treba bati. Po vsej verjetno-
sti se tudi na tem področju 
obetajo zakonske zaostritve v 
smislu, da zakol ne bo več do-
voljen doma, pač pa le v klav-
nici, predelava pa naj bi osta-
la dovoljena. 
 Peter Pavlovič

Domačo „čast“ je z zmago 
v kategoriji potic ubranila 
Slavica Kuhar z Malenc.

Tihožitje nagrajenih izdelkov

Senovski godbeniki obeležili  
85-letnico delovanja

S koncertom je orkester obeležil tudi 85-letnico delovanja.

Najbolj izvirnega je tudi letos 
naredila dolenjevaška družina 
Bogovič, ki se je z ocvirki lo-
tila „bančne luknje“, kot dru-
gi izdelek pa je največ zanima-
nja požel „parlament“, ki ga je 
spekla Jožica Kavaš Gajšek iz 
Prekmurja. Prireditev po bese-
dah „matere ocvirkijade“ Ire-
ne Stergar, ki sodeluje še v 
domači zasedbi ljudskih pev-

Z ocvirki nad „bančno luknjo“
DOLENJA VAS – V večnamenskem domu v Dolenji vasi pri Krškem je 25. januarja potekala že 7. ocvir-
kijada v organizaciji Kulturnega društva Žarek Dolenja vas. Na ogled in kasnejšo pokušino je bilo 51 
ocvirkovih izdelkov, ki jih je domiselno pripravilo 48 ustvarjalcev iz domačih in tudi že tujih logov. 

cev, ni tekmovalnega značaja, 
temveč ima namen druženja in 
srečevanja tako krajanov ka-
kor tudi obiskovalcev iz širše 
okolice. „Izpostaviti želimo le 
najbolj izviren izdelek, ki na 
nek način označuje tudi trenu-
tne družbene razmere, pred-
vsem pa spodbujamo k ustvar-
janju inovativnih izdelkov, ki 
jih je iz leta v leto več,“ je po-

udarila Stergarjeva in dodala, 
da so zelo veseli, ker so se na 
dogodek odzvala tudi društva 
aktivov kmečkih žena, tokrat 
z Rožnega in Dobove. Ob tem 
je Stergarjeva izpostavila go-
nilno silo društva, predsedni-
co Miro Damjanović, ter se že 
ozrla v prihodnje leto.
Obiskovalci so prireditveni pro-
stor napolnili do zadnjega ko-
tička in uživali v iskrivem in hu-
domušnem programu. Zbranim 

so zapeli domači ljudski pev-
ci Ajda, ljudski pevci in godci 
Florjan z Ardra pri Raki, pevke 
domačega MePZ Prepelice, zai-
gral je harmonikar Jože Sotel-
šek, priložnostno pesmico sta 
recitirala Vital in Matija, na-
smejala pa je še domača dram-
ska skupina Veseli oder. Prire-
ditev je vodil Anton Petrovič, 
s svojimi dovtipi pa je nasme-
jala tudi Mama Manka. 
 Marija Hrvatin

Domača dramska skupina Veseli oder (foto: M. Planinc)
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DOBOVA – Konec novembra so rogisti iz Dobove praznovali 20-le-
tnico delovanja. Leta 1993 je skupina starejših lovcev Lovske 
družine Dobova predlagala, da bi imeli svoje rogiste. Danes že 
pokojni Ado Vovčak je nagovoril skupino zanesenjakov, ki so 
želeli igrati na lovske rogove, inštrumente, na katere igrajo še 

danes, pa je nabavil tudi že pokojni Franc Polovič st. Od takrat 
neprekinjeno delujejo in nastopajo na raznih lovskih priredi-
tvah, proslavah, Hubertovih mašah in na pogrebnih slovesno-
stih širom Slovenije. Sodelujejo tudi na srečanju lovskih pev-
skih zborov ter rogistov Slovenije in Hrvaške. Dobovski rogisti 

Že 20 let igrajo na lovske rogove

delujejo kot samostojna sekcija KD Franc Bogovič Dobova. Po-
nosni so na Zlati rog in na Znak za lovske zasluge reda III. sto-
pnje, s katerim jih je odlikovala LZ Slovenije. Leta 2004 so po-
sneli tudi zgoščenko. 20-letnico so proslavili skupaj z Lovskim 
pevskim zborom iz Globokega, Ljudskimi pevci iz Dobove in pr-
vakom ljubljanske opere Markom Kobalom, ki je zapel ob spre-
mljavi citrarja Tomaža Plahutnika. Članom skupine rogistov so 
bile podeljene Gallusove značke, Zlatorogova priznanja pa sta 
podelila predsednik LZS Srečko Feliks Krope in Franc Kene, 
predsednik komisije za lovsko kulturo pri LZS. Skupino danes 
sestavljajo Robi Deržič kot umetniški vodja, Rudi Glogovšek, 
Bojan Petelinc, Jože Petelinc in Jože Pilpah. Letos pa se jim 
je pridružila tudi Barbara Ogorevc. V počastitev 20. obletnice 
so rogisti pripravili tudi razstavo divjadi, ki se nahaja na njiho-
vem območju. Z. P./R. R.

Dobovski rogisti (foto: Foto Molan)
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Prijava na e-obvestila na novi spletni strani www.kostak.si 
Obvestila družbe Kostak lahko prejemate tudi po elektronski pošti, tako da se prijavite v bazo prejemnikov na spletnem naslovu http://www.kostak.si/prijava-na-e-obvestila/. 

Obveščali vas bomo o oskrbi s pitno vodo in drugih informacijah, povezanih z dejavnostmi, ki jih izvaja Kostak d.d. 

Temeljna usmeritev družbe Kostak pri oskrbi s pitno vodo je zagotavljanje zadostne količine zdravstve-
no ustrezne pitne vode vsem uporabnikom, ki so priključeni na javne vodovode v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki. Upravljamo šest večjih vodovodnih sistemov (Krško, Senovo-Brestanica, Raka, 
Veliki Trn, Podbočje in Kostanjevica na Krki) ter tri manjše sisteme (Dolenja vas, Koprivnica in Prema-
govce), ki z dvanajstimi vodnimi viri oskrbujejo okoli 25.500 prebivalcev. Nadzor zdravstvene ustrezno-
sti pitne vode izvajamo s strokovno usposobljeno ekipo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem 
za zdravje, okolje in hrano, enota Novo mesto. Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 
s spremembami) in HACCP sistemom se voda nadzoruje od vodnih virov pa vse do pipe uporabnikov. 

Za potrebe mikrobioloških, fizikalnih in kemijskih preskušanj je bilo v letu 2013 
odvzetih 421 vzorcev vode, od katerih je bilo 40 mikrobiološko in 2 kemijsko ne-
ustrezna. Ugotavljamo, da se vir mikrobiološkega onesnaženja pojavlja že na vo-
dnih virih, celo v globinskih vrtinah, ki so manj izpostavljene zunanjim vplivom 
onesnaženja. Večinoma gre za kratkotrajno neustreznost kot posledico obilnih 
padavin. V takšnih primerih izvajamo dezinfekcijo s klorom. Voda je kljub priso-
tnemu vonju po kloru zdravstveno ustrezna ter varna za uživanje. Želimo pa pou-
dariti, da kot upravljavci javnih vodovodov vodnih virov ne moremo popolnoma 
zaščititi in nadzorovati pred raznovrstnim onesnaženjem, zato je zelo pomemb-
na osveščenost vseh občanov, da v okolje ne spuščajo nevarnih snovi, ki lahko 
onesnažijo vire pitne vode, kot se je nedavno zgodilo na območju Senovega.

Kemijska neskladnost je bila posledica manjšega odstopanja pri parametru desetilatrazin na zaje-
tju Brege, vendar izmerjene koncentracije ne ogrožajo zdravja uporabnikov, zato omejevanje upo-
rabe pitne vode ni potrebno.

Trend nenehnega izboljševanja kakovosti pitne vode vzdržujemo s poostrenim nadzorom, izvedbo 
dodatnega lastnega vzorčenja ter vzdrževanjem objektov in naprav.

Kakovost pitne vode v letu 2013
na javnih vodovodih v občinah Krško in Kostanjevica na Krki
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MIKROBIOLOŠKE ANALIZE KEMIJSKE ANALIZE
VODOVODNI SISTEM ŠT. VZORCEV % USTREZNOSTI ŠT. VZORCEV % USTREZNOSTI

Krško 102 85 23 91
Dolenja vas 26 88 2 100

Senovo-Brestanica 52 94 16 100
Koprivnica 22 91 3 100

Raka 37 86 4 100
Veliki Trn 37 89 8 100
Podbočje 33 88 3 100

Premagovce 12 75 2 100
Kostanjevica na Krki 34 97 5 100

Skupaj 2013 355 89 66 97

VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA

Vzrok neskladnosti pitne 
vode v hišnem vodovo-
dnem omrežju

Čim prej, a najkasneje 
v sedmih dneh

1. Osebno obvestilo v poštni nabiralnik
2. Obvestilo na oglasni deski uporabnikov v prime-

ru večstanovanjskega objekta
3. Elektronska pošta ali obvestilo po telefonu 

Omejitev ali prepoved
uporabe pitne vode

Čim prej, a najkasne-
je v dveh urah,
obveščanje po radiu 
vsak dan do preklica

1. Osebno obvestilo v primeru manjšega števila 
objektov

2. Lokalni radii (v primeru prepovedi ali omejitve 
in prekuhavanja vode)

3. Oglasne deske občin in KS 
4. Regijski center za obveščanje (112), 
5. Spletne strani: www.kostak.si,  

www.posavje.info in www.eposavje.com 
6. Lokalna TV: Ansat TV

Obveščanje v primeru izva-
janja ukrepov za odpravo 
vzrokov neskladnosti

Čim prej, a najkasneje 
v enem dnevu

Preklic omejitve ali prepo-
vedi uporabe pitne vode

Čim prej
Obvestilo o zaključku od-
prave neskladnosti

Obveščanje v primeru
dovoljenja za odstopanje, 
ki ga izda ministrstvo, pri-
stojno za zdravje

Čim prej, a najkasneje 
v sedmih dneh

1. Lokalni radii 
2. Oglasne deske občin in KS 
3. Spletne strani: www.kostak.si,  

www.posavje.info in www.eposavje.com

Letno poročilo o skladno-
sti pitne vode

Najmanj enkrat letno 
(do 31. marca za pre-
teklo leto)

1. Posavski obzornik 
2. Zadnja stran računa 
3. Spletna stran: www.kostak.si, Letno poročilo o 

pitni vodi na sistemih za oskrbo s pitno vodo

Način obveščanja uporabnikov pitne vode
Skladno s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04 s spremembami, 9., 21., 22., 31. in 34. člen) 
vas obveščamo o načinih in rokih obveščanja uporabnikov pitne vode na javnih vodovodih v obči-
ni Krško in Kostanjevica na Krki.

* Lokalni radii: Radio Veseljak (za sisteme Senovo - Brestanica, Raka, Veliki Trn, Kostanjevica na Krki 
in Koprivnica), Radio Center (za sisteme Krško, Dolenja vas in Podbočje). 

Upravljavci javnih objektov (vrtcev, šol, zdravstvenih domov) ter gostinskih in živilskih obratov bodo 
v posameznih primerih obveščeni tudi po e-pošti ali telefonsko.

Kako?
Na podlagi Načrta praznjenja greznic bomo na območju 
Občine Brežice redno praznili in odvažali komunalne 
odpadne vode iz nepretočnih greznic. Enkrat na 3 leta 
bomo praznili in odvažali blato iz obstoječih greznic in 
malih komunal-
nih čistilnih na-
prav (MKČN) ter 
izvajali obrato-
valni monitoring 
MKČN z zmoglji-
vostjo, manjšo 
od 50 PE. Komu-
nalne odpadne 
vode in blato iz 
omenjenih objektov bomo, kot izvajalec gospodarske 
javne službe, odvajanja in čiščenja komunalnih ter pa-
davinskih odpadnih voda odvažali v obdelavo na Cen-
tralno čistilno napravo Brežice na Mostecu. 

Kdaj?
V letu 2014 bomo vsem uporabnikom na območjih, kjer 
ni zgrajene javne kanalizacije in nimajo možnosti pri-
ključitve nanjo, začeli zaračunavati storitev praznjenja 
nepretočnih greznic, obstoječih (pretočnih) gre-
znic in malih komunalnih čistilnih naprav. Cena sto-
ritve praznjenja je oblikovana na podlagi Uredbe o me-
todologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 

87/12), in je na podlagi sklepa Občinskega sveta Obči-
ne Brežice stopila v veljavo s 1. 1. 2014. Prvo polo-
žnico s tovrstno obračunano storitvijo bodo naši uporab-
niki prejeli v mesecu februarju 2014.

Kdo?
Storitev praznjenja greznic in MKČN mora v skladu s 
13. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode, ki jo je sprejela Vlada Re-
publike Slovenije (Ur. list, RS, št. 88/2011) kot obvezno 
storitev, izvajati le izvajalec obvezne občinske go-
spodarske javne službe – Komunala Brežice d. o. o. 

Kako se bo obračunavalo?
Storitev se bo zaračunavala mesečno. Obračun je ve-
zan na količino porabljene pitne vode, odčitane na 
vodomeru. V primeru, da uporabniki niso priključeni na 
javno vodovodno omrežje in nimamo podatkov o porabi 
vode, se storitev praznjenja zaračunava na podlagi šte-
vila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upo-
števanju normirane porabe vode, ki znaša 0,15 m3 na 
osebo na dan.

Kakšen bo mesečni strošek?
Mesečni strošek praznjenja greznic in MKČN za 4-član-
sko družino, ki porabi v povprečju 16 m3 pitne vode 
na mesec, bo znašal 4,77 EUR brez DDV oziroma 5,22 
EUR z vključenim DDV.

O času praznjenja bomo uporabnike pravočasno pisno 
obvestili. 

Obstajajo tudi izjeme?
Da. Na podlagi določil 8. člena Uredbe o uporabi bla-
ta iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. list 
RS, št. 62/08) in 13. člena Uredbe o odvajanju in či-
ščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. list 
RS, št. 88/11) so oproščeni plačila storitev praznje-
nja greznic in MKČN uporabniki iz gospodinjstev, ki se 
ukvarjajo z živinorejo in imajo možnost, da blato iz la-
stne greznice oziroma MKČN manjše od 50 PE, zmeša-
jo z gnojevko ali gnojnico ter jo skladiščijo najmanj šest 
mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu. Izvajalec 
javne službe v tem primeru, kot obvezno storitev jav-
ne službe, zagotavlja samo prve meritve in obratovalni 

monitoring oziroma oceno obratovanja za MKČN. Upo-
rabnik te storitve plača po ceniku izvajalca javne službe.

Kako si pridobite oprostitev plačila?
Oprostitev plačila praznjenja greznic in MKČN si zagoto-
vite, če lastnik nepretočne greznice ali MKČN pred prvim 
praznjenjem in ob vsakokratnem naslednjem praznjenju 
predloži vlogo za oprostitev plačila storitev praznjen-
ja greznic in MKČN s pisno izjavo, da je uporaba blata 
za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja 
uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetij-
stvu (Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih na-
prav v kmetijstvu (Ur. list RS, št. 62/08)).

Pomagate si lahko z vlogo, ki jo najdete na naši spletni 
strani www.komunala-brezice.si v zavihku vloge in 
obrazci. Na obrazcu je navedena dokumentacija, ki jo je 
potrebno priložiti k vlogi.

Za dodatne informacije smo na voljo na sedežu podje-
tja, ali nas pokličite na telefonsko številko 07 620 92 
50 ali 07 620 92 55.

Vaša Komunala
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Komunala
Brežice d.o.o.

Praznjenje greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav po 1. 1. 2014

Greznične gošče in blato vsebujejo velike količine ni-
tratov ter okolju in zdravju škodljivih snovi, zato sodijo 
na čistilno napravo - v našem primeru Centralno či-
stilno napravo Brežice na Mostecu - kjer se obde-
lajo, razgradijo in tako ne onesnažujejo našega okolja.

Uporabniki iz gospodinjstev, ki se ukvarjajo z živino-
rejo, imajo možnost, da blato iz lastne greznice ozi-
roma MKČN manjše od 50 PE, zmešajo z gnojevko ali 
gnojnico ter jo skladiščijo najmanj šest mesecev pred 
uporabo za gnojilo v kmetijstvu.
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Tematske strani
Posavskega obzornika

V MC Krško so v lanskem letu 
skupaj z Občino Krško pri-
pravili strategijo za področje 
mladih, na srečanjih v okvi-
ru priprave strategije pa se je 
izkazalo, da mladi ne poznajo 
dovolj poklicev oz. dela v do-
ločenih poklicih, pa tudi po-
treb zaposlovalcev, je uvodo-
ma povedal direktor MC Krško 
Mitja Valentinc. „Zato smo se 
v MC Krško odločili, da pripra-
vimo nek program kot odgo-
vor na te potrebe,“ je dejal, 
„s čimer bi radi dosegli, da 
mladi dobijo vpogled v trend 
v podjetjih, katera podjetja 
imamo v Posavju, kakšne po-
klice zaposlujejo in kaj v teh 
poklicih delajo.“

V uvodnem, motivacijskem 
delu predstavitve, ki se je je 
udeležilo blizu 200 šolarjev, 
je zbrane nagovoril vodja od-
delka za družbene dejavnosti 
na Občini Krško Andrej Slu-
ga. Kot je poudaril, se mla-
di pred izbiro izobraževal-
nega programa pogosto ne 
pozanimajo dovolj, na kate-
rih področjih bodo imeli več 
možnosti za zaposlitev oz. 
so s tem premalo seznanje-
ni. Glede na starostno pira-
mido bomo v naslednjih le-
tih v Sloveniji potrebovali 
manj vzgojiteljic in učite-
ljev, več pa zdravstvenih de-
lavcev in oskrbovalnega ose-
bja za starejše, je ponazoril 
na primeru. Izpostavil je tudi 
podatek, da je na fakultetah 
več vpisnih mest, kot je mla-
dih v posamezni generaciji, 
čeprav mnogi po zaključe-
nem študiju ne dobijo zapo-
slitve. Po njegovih besedah 
zaposlitveni strokovnjaki vi-
dijo priložnosti v socialnem 
podjetništvu, obrtništvu, 
samooskrbi, računalništvu, 

Pri izbiri šole je dobro preveriti tudi,
kakšne so možnosti za službo
KRŠKO - Mladinski center Krško je v sodelovanju z Občino Krško, Zavodom za zaposlovanje, Regionalno 
razvojno agencijo Posavje in posavskimi podjetji 16. januarja v prostorih krškega kulturnega doma or-
ganiziral predstavitev trga dela v Posavju in Posavske štipendijske sheme. Na dogodek so z namenom, 
da se še pred informativnim dnevom v februarju in vpisom v srednje šole v marcu spoznajo s posame-
znimi poklici in potencialnimi delodajalci, povabili učence osmih in devetih razredov vseh posavskih 
osnovnih šol, njihove starše, učitelje in svetovalne delavce, odzvalo pa se je blizu 200 šolarjev. 

elektrotehniki, kovinarstvu, 
obrtništvu, oskrbi ostarelih 
in invalidov …

Karmen Prestor iz sevniške 
službe Zavoda za zaposlova-
nje je povedala, da deloda-
jalci v Posavju največ pov-
prašujejo po delavcih s 3. in 

4. stopnjo izobrazbe, zlasti 
pa so iskani poklici s podro-
čij tehnike, naravoslovja, ra-
čunalništva, zavarovalništva, 
zdravstva, storitev za starej-
še, kemije in farmacije, go-
stinstva in turizma, prometa, 
pridelave in predelave hrane 
… „Še vedno je več interesa 
mladih za družboslovje, so pa 
pričeli bolj razmišljati o za-
poslitvenih možnostih. Težko 
pa je reči, s katerim poklicem 
bodo zagotovo dobili zaposli-
tev,“ je dejala. Mlade je po-
zvala, naj pridobijo izobrazbo 
in poklic, saj je brez tega na 
trgu dela še težje, poudarila 

pa tudi, da izobrazba ne po-
meni omejitve le na en poklic 
za vse življenje. Opozorila je 
še na priložnosti na področju 
t. i. zelenih delovnih mest. 

Direktor Regionalne razvojne 
agencije Posavje Martin Bra-
tanič je mladim predstavil 

priložnosti v okviru Posavske 
štipendijske sheme, v katero 
prispevajo sredstva podjetja 
(30 %), občine, v katerih ima-
jo podjetja sedež (20 %), pre-
ostali delež pa agencija iz na-
slova Evropskega socialnega 
sklada. Kot je dejal, je v okvi-
ru sheme, katere poslanstvo 
je na eni strani spodbujanje 
podjetij v regiji k štipendi-
ranju mladih in načrtovanju 
razvoja kadrov, na drugi pa 
spodbujanje mladih, da se 
po končanem šolanju vrnejo 
v regijo, trenutno kar 500 šti-
pendij za dijake in študente. 

V drugem delu predstavi-
tve je Vesna Miloševič, stro-
kovna sodelavka na področju 
zaposlovanja mladih in štu-
dentskega dela, spregovori-
la o kriterijih za izbiro po-
klica, nato so se udeleženci 
udeležili dialoga z delodajal-
ci v skupinah ter se na tržni-
ci podjetij (odzvalo se jih je 
18) dogovorili za osebne obi-
ske, ki so jih opravili v nasle-
dnjih dveh dneh ter se tako še 
podrobneje seznanili z delov-
nimi mesti. 
 Peter Pavlovič

Udeleženci predstavitve v KD Krško, v ospredju predstav-
niki organizatorjev

Na zadnji dan leta 2013 je bilo v Posavju 4982 brezposel-
nih, med njimi 14,6 % mladih, starih do 25 let (delež v RS – 
12,8 %), delež iskalcev prve zaposlitve pa je znašal 16,8 % 
(RS – 17,8 %). Oba omenjena deleža že zadnjih pet let nara-
ščata, saj je bil v letu 2012 delež mladih, starih do 25, med 
brezposelnimi v Posavju 12,0 %, delež iskalcev prve zapo-
slitve pa 13,9 %.

David Vuković, OŠ Boštanj: Nagibam se 
k temu, da se bom šolal za veterinarske-
ga tehnika, ker rad delam z živalmi in mi 
je všeč ta poklic. Izbiram sicer med tem 
in področjem kemije. Nisem še veliko gle-
dal, kakšne so zaposlitvene možnosti, do-
slej sem se bolj odločal na podlagi tega, 
kar mi je všeč. Takšen dogodek je za ne-

katere bolj, za druge manj koristen, odvisno od tega, kakšne 
ambicije ima kdo.

Megi Bohorč Brinovar, OŠ Raka: Odločam 
se med dvema šolama: kemijsko in vzgo-
jiteljsko, nagibam pa se k odločitvi za ke-
mijsko šolo. Takšna predstavitev lahko kar 
pomaga pri odločitvi, zlasti glede na pred-
stavljene možnosti za zaposlitev, upošte-
vati pa je potrebno tudi to, kar te zanima. 
Sama nisem imela veliko težav pri izbiri 

srednje šole, nekateri moji vrstniki jih imajo več. 

KRŠKO - V podjetju GEN energija so v okviru projekta »Mladi 
v svetu energije« že drugo leto zapored razpisali tekmovanje 
»Mladi genijalci!« - kviz o energetiki. Organizirajo ga skupaj 
z Nuklearno elektrarno Krško in v partnerstvu s Šolskim cen-
trom Krško-Sevnica. V lanskem letu so premierno tekmova-
nje namenili posavskih osnovnošolcem, letos pa je namenje-
no vsem slovenskim dijakom 3. in 4. letnikov srednješolskih 
programov elektrotehnik ter tehničnih gimnazij. K sodelova-
nju se je prijavilo kar 17 od skupno 24 tehničnih srednješol-
skih programov iz celotne Slovenije (dijaki in mentorji iz Ma-
ribora, Novega mesta, Ravn na Koroškem, Pirana, Ljubljane, 
Ptuja, Celja, Trbovelj, Krškega, Velenja in Kranja). Za zain-
teresirane so pripravili posebno e-gradivo za učenje in izpe-
ljali dva sklopa priprav na tekmovanje, med katerimi so vsi 
mentorji in dijaki obiskali tudi Svet energije v Krškem. Po 
šolah so izvedli tudi šolsko tekmovanje, s pomočjo katerega 
so se formirale ekipe treh najuspešnejših dijakov, ki se bodo 
potegovali za najboljša mesta v zaključnem kvizu v torek, 4. 
februarja, ob 12. uri v veliki dvorani Kulturnega doma Krško.

Mladi genijalci - kviz o energetiki

DOPOLDNE
SOBOTA, 1. FEBRUAR 2014

POPOLDNE

Zaželena vstopa v center sta ob 10.00 in 14.00. Ogled centra 
z eksperimentalnico in obisk delavnice traja okvirno 3 šolske ure.
Program celotnega dneva, od 10. do 17. ure, si oglejte na:

TOPLOTNI STROJI
Predavatelj: Radko Istenič, ICJTPredavatelj: Radko Istenič, ICJT

V izvedbi učencev OŠ 
Jurija Dalmatina Krško, 
pod mentorstvom Urške Erjavšek

V izvedbi učencev OŠ 
Jurija Dalmatina Krško, 
pod mentorstvom Urške Erjavšek

Drage bralke in bralci, tokratna številka se na različne na-
čine dotika izobraževanja, šolanja in nabiranja znanja, tako 
v osrednjem pogovoru kot anketi in prispevkih - tematske 
strani Znanje pa vam v prvi vrsti znova prinašajo kopico ko-
ristnih informacij o raznovrstnih možnostih izobraževanja - 
preberite kakšne programe razpisujejo srednje, visoke, viš-
je šole in fakultete ter druge institucije in kdaj vas vabijo na 
informativne dneve:
• Dijaški in študentski dom Novo mesto,
• ETrŠ Brežice,
• Fakulteta za energetiko,
• Fakulteta za logistiko,
• Fakulteta za turizem,
• FINI – Fakulteta za industrijski inženiring,
• FIS - Fakulteta za informacijske študije,
• Gimnazija Brežice,
• Glasbeni studio Otto Lesjak,
• Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma,
• ŠC Krško–Sevnica,
• ŠC Novo mesto,
• ŠC Novo mesto – Višja strokovna šola,
• ŠC Šentjur.

Upamo, da vam bodo te informacije, zbrane na enem me-
stu, olajšale odločitev o vaši nadaljnji poti nabiranja zna-
nja. Uredništvo
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SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA

Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola 
v šolskem letu 2014/2015 razpisuje naslednje izobraževalne 
programe:

1.  ŠTIRILETNI PROGRAMI
 - živilsko prehranski tehnik,
 - kmetijsko podjetniški tehnik,
 - naravovarstveni tehnik,

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

3.  DVOLETNI PROGRAM
 - pomočnik v biotehniki in oskrbi,

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

Vabljeni na informativna dneva v 
 - petek, 14. februarja, ob 9. in 15. uri in 
 - soboto, 15. februarja, ob 9. uri.

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

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola 
v študijskem letu 2014/2015 razpisuje naslednje višješolske 
programe: 

- 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.

Vabljeni na informativne dneve v
- petek, 14. februarja, ob 11.00 in 16.30 uri, 
- soboto, 15. februarja, ob 10.30. uri in 
- sobota, 1. marca, ob 10.00.

Informacije: www.sc-s.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

Fakulteta za informacijske študije v 
Novem mestu študentom ponuja sodoben 
študij za nove in obetavne poklice priho-
dnosti, kot so tehnolog v oblaku, mene-
džer spletnih omrežij, razvijalec mobil-
nih aplikacij, podatkovni tehnolog, 
softverski programer. Hkrati pa svoje 
študente vključuje tudi v mnoge projek-
te, znotraj katerih razvijajo inovativne 
rešitve za gospodarstvo in znanost.

Svoje študijske programe so nadgradili v 
sklopu projekta Razvoj sistema kakovosti 
na FIŠ, ki je omogočil razvoj novih 
predmetov in opredelil lastni sistem 

Študenti 
si zaslužijo le najboljše

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, v okviru 3. razvojne 
prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, 
konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

zagotavljanja kakovosti obstoječih 
študijskih programov. Predavatelji so 
znotraj projekta obiskali dodatna 
usposabljanja in bodo nova znanja lahko 
prenesli tudi na študente. 

Fakulteta za informacijske študije v 
Novem mestu izvaja štiri študijske 
programe Informatika v sodobni družbi 
na 1. stopnji (VS in UN), 2. stopnji (MAG) 
in 3. stopnji (DR). Projekt sofinancira 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport ter Evropski socialni sklad. Več 
informacij se nahaja na spletni strani 
www.fis.unm.si.

GLASBENI STUDIO O�O LESJAK S.P.
Opekarska ulica 13, 8250 Brežice, Tel./Fax.: 07 49 62 398

Glasbeni studio O�o Lesjak s.p. nudi:
 glasbeni pouk za otroke, mladino in odrasle,

 inštrukcije za nemški, angleški, italijanski in francoski jezik,
 slovenski jezik za tujce,

 popravila za klarinet, saksofon, �avte itd.,
 računalniško notogra�jo,
 brezplačno svetovanje.

Informacije in vpis ob vsakem času!

OLEPŠAJTE VAŠE ŽIVLJENJE Z GLASBO!

TOMI JANKOVIČ, Krško:
„Informativnih dni, ki se približujejo, se bom z veseljem udeležil, saj mi bo 
to pomagalo pri končni odločitvi o vpisu na fakse, med katerimi se odločam. 
Zanimajo me smeri varnostno in policijsko delo, športni učitelj, televizij-
sko snemanje ter novinarstvo. Želim si zaposlitve, v kateri se bo kaj doga-
jalo in da bom z veseljem hodil na delovno mesto, naj bo to po terenu ali v 
pisarniških prostorih, potrudil pa se bom, da bom ob faksu lahko tudi nad-
ziral 'obfaksno' delo. Žal z mojo končano maturo ne morem nadaljevati pot 
na univerzitetno šolanje.“

URŠA VIDMAR, Senovo:
„Da, bližajočih se informativnih dni se bom 
udeležila, saj se nisem še popolnoma odlo-
čila, kateri faks bi rada obiskovala. Želim 
se vpisati nekam, kjer bom lahko veliko ri-
sala, veseli pa me tudi delo z otroki. Na in-
formativne dneve se bom najprej podala v 

štajersko prestolnico, Maribor. Tam si bom ogledala Pedago-
ško fakulteto, smer likovna pedagogika. Nato bom obiska-
la Šolo za risanje in slikanje Ljubljana, ki je zaseben samo-
stojni visokošolski zavod v Ljubljani. Ogledala pa si bom tudi 
Pedagoško fakulteto v Kopru, smer Razredni pouk. Upam, da 
bom po končanem faksu dobila zaposlitev, če pa je ne bom, 
bom morda obiskala Škotsko. Pa tudi Avstralija me je že od 
nekdaj zanimala. Kdo bi vedel, kaj bo čez štiri leta, pusti-
mo se presenetiti.“

SARA ŽELEZNIK, 
Brestanica:

„Informa-
t i v n e g a 
dne se bom 
definitiv-
no udele-
žila, saj se 
mi to zdi 

zelo pomembno za pridobi-
tev vseh informacij o nada-
ljevanju šolanja, ki jih na 
internetu še nisem našla. 
Obiskala bom Naravoslov-
notehniško fakulteto, smer 
Grafična in medijska tehni-
ka, ter Inštitut in akademi-
jo za multimedije, oboje 
visokošolsko izobraževa-
nje. Šolanje bi rada nada-
ljevala v medijski smeri, saj 
me to zelo zanima, pred-
vsem grafično oblikovanje. 
Ker že zdaj obiskujem smer 
medijski tehnik, imam do-
bro podlago za nadaljeva-
nje šolanja v tej smeri. Gle-
de zaposlitve pa upam, da 
se bo v času mojega študija 
situacija spremenila in bom 
imela boljše možnosti zapo-
slitve, kot bi jo imela dan-
danes.“

»Znanje in prijateljstvo, 
z roko v roki.«

GIMNAZIJA BREŽICE — 
GIMNAZIJA S TRADICIJO

Vabimo k vpisu v programa GIMNAZIJA in EKONOMSKA GIMNAZIJA.
Informativni dan:

14. 2. 2014 ob 9. in 15. uri
15. 2. 2014 ob 9. uri

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

postanite naš prijatelj na          ,
sledite nam na         . 
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Fakulteta za industrijski inženiring
Novo mesto

strokovni naslov:
diplomirani/-a inženir/-ka strojništva

Šolski center Novo mesto
Višja strokovna šola 12, 8000 Novo mesto
Šegova ulica 1

Play

KOZMETIKA

INFORMATVNI DNEVI:
14. IN 15. FEB. 2014

INFORMATVNI DNEVI:
14. IN 15. FEB. 2014

Šolski center Krško-Sevnica nudi izobraževanje za vrsto 
zanimivih in na trgu iskanih poklicev, ki so primerni tako za 
samostojno podjetniško pot in ustvarjanje lastnega 
delovnega mesta kot za nadaljnje poglabljanje znanja v 
visokošolskih ustanovah. Delo z nadarjenimi dijaki in 
dijakinjami na različnih področjih tudi na našem centru 
postaja prostor preizkušanja različnih znanj in spretnosti, 
razvijanja inovacij, uresničevanja zamisli, udejanjanja 
umetniških nagnjenj, krepitve športnih znanj in tudi duha. 
Sodelovanje z okoljem in vedno nove potrebe so generator 
sprememb, ki pa morajo biti smiselne in preudarne.

Srednja poklicna in strokovna šola Krško je največja šola 
v centru tako po številu dijakinj in dijakov kot po številu 
zanimivih poklicnih poti, ki jih ponuja. Inovativni in 
strokovno usposobljeni učitelji in učiteljice, sodobna 
oprema, tesno sodelovanje z gospodarstvom pri 
različnih projektih zagotavljajo kakovostno usposablja-
nje za poklic in nadaljnje izobraževanje. Mlade želimo 
navdušiti za tehniške poklice, želimo jim pokazati, kako 
zanimiva in privlačna je tehnika ter da je lahko 
neizčrpen vir ustvarjalnosti. Promociji tehnike in 
tehniških poklicev so namenjeni dnevi tehniške kulture, 
delavnice, ki vsebinsko pokrivajo področja robotike in 
avtomatizacije, prostorskega 3D modeliranja, izdelavo 
elektronskega vezja in strojnega izdelka ter računalni-
škega programiranja, zato na eni strani visoka zaposlji-
vost in možnost prejemanja kadrovskih štipendij v 
najperspektivnejših podjetjih v Posavju, na drugi pa 
kakovostna priprava  za nadaljnji študij na višjih in 
visokih šolah ter fakultetah. 

Gimnazija Krško izobražuje v programu tehniška 
gimnazija. Dijaki v tem programu pridobijo poleg 
splošne izobrazbe tudi specifična strokovna znanja na 

posameznem področju tehnike glede na izbirni 
predmet (elektrotehnika, mehanika in računalništvo), ki 
si ga izberejo v drugem letniku. Gimnazija pripravlja 
dijake na splošno maturo in omogoča vpis na univerzite-
tni študij. Naši dijaki so uspešni pri študiju v vseh 
programih, tako naravoslovno–tehniških kot družbo-
slovnih. 

V letu 2014 praznujemo 15 letnico izvajanja gimnazijske-
ga programa v Krškem. Obletnico smo in bomo obeležili 
z več prireditvami, v katerih sodelujejo naši sedanji in 
nekdanji dijaki s svojimi prispevki, profesorji in zunanji 
sodelavci. S prireditvami želimo pokazati ustvarjalnost 
naših dijakov tudi na področju kulture, umetnosti.

Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah in 
laboratorijih ter veliki športni dvorani. Dodatna znanja 
in spretnosti dijaki pridobijo tudi v bogatem naboru 
obveznih in prostih izbirnih vsebin, mednarodnih 
projektih, predavanjih zunanjih strokovnjakov. Dijaki z 
naravoslovno–tehničnim interesom lahko razvijajo svoj 
interes tudi s projektnim delom, raziskovalnimi 
nalogami, strokovnimi ekskurzijami. Športnikom pa 

omogočimo prilagojeno izvajanje športne vzgoje v 
dogovoru s športnim klubom. 

Dijakom želimo poleg znanja ponuditi okolje, v katerem 
se bodo dobro počutili, da bodo znali prepoznati in 
razviti svoje sposobnosti in si zadati ambiciozne, a 
uresničljive cilje. 

Srednja šola Sevnica se ponaša z dolgoletno tradicijo 
poklicnega izobraževanja na področju lesarstva in 
osebnih storitev. Mizarji dokazujejo, da je les lep in 
naraven material z nizkim ogljičnim odtisom, in se tako 
uvrščajo med »zelene« poklice. V prihodnjem šolskem 
letu si bodo pri nas poklicno znanje lahko pridobivali tudi 
tapetniki, ki so iskani v pohištveni industriji. Od nastajajo-
če posavske verige »Gozd – les« si obetamo nova delovna 
mesta, ki bodo lesu vdahnila dodano vrednost, našim 
dijakom pa ponudile priložnost za poklicno kariero v 
lesarstvu. Delo frizerk in frizerjev je pestro, zanimivo, pa 
tudi pomembno, saj lajša bremena vsakodnevnega 
stresa in našemu videzu omogoča zrcaliti našo osebnost. 
Vsi poklici so nadvse primerni tudi za samostojno 
podjetniško pot in ustvarjanje lastnega delovnega mesta.

V šolskem letu 2014/2015 bomo vpisovali v naslednje programe:

INFORMATIVNI DAN
● petek, 14. 2. 2014, ob 9. in 15. uri, CKŽ 131, Krško, in Savska c. 2, Sevnica
● sobota, 15. 2. 2014, ob 9. uri, CKŽ 131, Krško, in Savska c. 2, Sevnica
(Za programe mizar, tapetnik in frizer bo informativni dan v Sevnici.)

INFORMACIJE
07 490 64 00 in 07 816 05 30; s-ssk.nm@guest.arnes.si; www.sc-krsko.si

www.fini-unm.si, Fakulteta za industrijski inženiring, Šegova ulica 112, Novo mesto, T: 07 393 22 06

INŽENIRING 
IN VOZILA 

Visokošolski strokovni 
in univerzitetni študij 
dipl. inž. str. (VS)
dipl. inž. str. (UN)

Redni in izredni študij
Študij na daljavo

INFORMATIVNI
DNEVI 14. 2. 2014 ob 10. uri in ob 16. uri,

15. 2. 2014 ob 10. uri,
22. 5. 2014 ob 17. uri,
12. 6. 2014 ob 17. uri,

4. 9. 2014 ob 17. uri.
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ARTIČE – Osnovna šola Artiče 
je dogodke ob lanski 170-le-
tnici zaključila še z enim ve-
čjim projektom. V sode-
lovanju z diplomatom in 
veleposlanikom v Turčiji dr. 
Milanom Jazbecem, nekda-
njim učencem artiške šole, je 
bila izdana knjiga „Uspeh na 
dlani“, v kateri so zbrana raz-
mišljanja nekdanjih in seda-
njih učencev šole o uspehu.
 
Predstavitve knjige, ki je 9. ja-
nuarja potekala na artiški šoli, 
so se udeležili štirje izmed 
osmerice nekdanjih učencev 
šole, ki je omenjena v knjigi in 
je na različne načine uspela v 
življenju, in sicer Breda Dušič 
Gornik, novinarka Dolenjske-
ga lista, Marjan Klemenčič, 
ustanovitelj in lastnik podjetja 
Koop iz Zgornje Pohance, Sta-
ne Rožman, predsednik upra-
ve Nuklearne elektrarne Krško, 
ter že omenjeni dr. Milan Jaz-
bec. Poleg njih svoje pogle-

OŠ Artiče: „Uspeh je na dlani“

Ekonomska in trgovska šola Brežice
vabi v šolskem letu 2014/15 k vpisu v prenovljene in nove perspektivne 

programe, ki zagotavljajo večjo možnost zaposlovanja, več priložnosti za 
pridobitev kadrovskih štipendij in uspešno nadaljevanje študija. Prednosti 

šolanja na ETrŠ Brežice so v bližini domačega kraja, fleksibilnosti dela, 
uporabnosti znanj, sodobno opremljenih prostorih in prijaznosti šole, ki se kaže 

v skrbi za vsakega posameznika. Uspešnost in podjetnost naših maturantov 
in diplomantov je garancija za dobro odločitev.

• Bodočim študentom je na voljo po bolonjskih načelih prenovljen program  za 
pridobitev višješolske strokovne izobrazbe z nazivom EKONOMIST, ki v obliki 
rednega in izrednega študija zagotavlja praktično uporabna znanja, ki so med bolj 
iskanimi na trgu dela (komerciala, finance, računovodstvo, zavarovalništvo, 
bančništvo, posredništvo, trženje, logistika, javna uprava …)

• Bodoči dijaki se lahko vpišejo v štiriletna programa ekonomski tehnik in  logistični 
tehnik ali triletni program trgovec. Trgovcem je na voljo nadaljevanje 
izobraževanja v poklicno tehniškem programu (3 + 2) ekonomski tehnik. Izvajamo 
tudi programe za odrasle.

INFORMACIJE: 
•  07 499 25 50 ali www.etrs.si
•  Informativni dan:

◦ petek, 14. februar 2014, ob 
9.00 in 15.00 za bodoče 
dijake in ob 11.00 za študente 
ter

◦ sobota, 15. februar 2014, ob 
9.00 za dijake in ob 11.00 za 
študente.

V A B L J E N I ! 

Postani informatik, programiraj sodobno družbo!

Informativni dnevi: 
14. 2. 2014 ob 10. in 16. uri

15. 2. 2014 ob 10. uri 

Fakulteta za informacijske študije 
Ulica talcev 3, Novo mesto, www.�s.unm.si

Poišči nas na:

de na uspeh delijo še Branko 
Kos, Igor Koršič, Vesna Čan-
čer in Darinka Šetinc. Uredni-
ki knjige so dr. Milan Jazbec, 
Kristijan Franić in Tim Med-
ved. Kot je dejal Jazbec, že-
lijo s knjigo povedati, da lah-
ko vsakdo v življenju uspe, pri 
čemer mora veliko delati in se 
ukvarjati z marsičem ter vztra-
jati in se pri tem tudi zabavati. 
„Če te podpirajo starši in šola, 
imaš potem dovolj moči, da se 
lahko nekje najdeš in si lahko 

uspešen. To je sporočilo, ki je 
prisotno v vseh osmih zgodbah 
nekdanjih učencev OŠ Artiče,“ 
poudarja Jazbec. Slovenski ve-
leposlanik v Turčiji, ki že več 
kot desetletje intenzivno so-
deluje s svojo matično osnov-
no šolo, je še dodal, da so v 
tem času izdali že nekaj knjig 
in bodo zagotovo še kakšno. 
Ravnateljica OŠ Artiče Vesna 
Bogovič je dodala, da je ideja 
za nastanek knjige prišla zelo 
spontano, med njenim pogo-
vorom z veleposlanikom Jaz-
becem o načrtih za 170-letni-
co šole. Rodila se je ideja, da 
bi opravili nekaj razgovorov z 
uspešnimi nekdanjimi učenci 
šole, kar bi mogoče koristilo 
sedanjim učencem. Na pred-
stavitvi knjige so nastopili tudi 
učenci OŠ Artiče in bivša učen-
ka Nina Vodeb, ki so prebirali 
svoje misli iz knjige „Uspeh na 
dlani“, prav tako pa je bila pri-
reditev glasbeno obogatena.
 Rok Retelj

Poklici, ki jih izobražujemo v okviru našega centra Grm Novo mesto, dajejo odgovore na vedno bolj 
aktualna vprašanja glede pridelave zdrave hrane, katero bomo v bodoče uživali, v kakšnem okolju bomo 
živeli in kako medsebojno povezati mesta in podeželje. Vse to pa prinaša tudi konkretna delovna mesta in 
zaposljivost naših dijakov in študentov.
Tudi slogan, ki je prepoznaven za naš center, »OD NJIVE DO MIZE«, dokazuje prepletenost biotehniških 
področij z gostinstvom in turizmom. Gostinec lahko postane najboljši komercialist doma pridelane in prede-
lane hrane. Na ta način se dejansko ustvarja celotna veriga poklicev in delovnih mest.

GRM NOVO MESTO 
CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

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

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

4-letni programi: kmetijsko-podjetniški tehnik, 
hortikulturni tehnik, naravovarstveni tehnik 2-letni program: pomočnik v biotehniki in oskrbi

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

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZM
Tel.: 07 3321 527, Fax: 07 37 31 631, www.ssgt-nm.si

3-letni program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORIVE 
z nazivom GASTRONOM HOTELIR/HOTELIRKA

4-letni program GASTRONOMIJA IN TURIZEM 
s pridobljenim nazivom GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK

3+2 program GASTRONOMIJA s pridobljenim nazivom GASTRONOMSKI TEHNIK/TEHNICA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Tel.: 07 39 34 734, Fax: 07 39 34 710, www.vs.grm-nm.si

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 
GOSTINSTVO IN TURIZEM
NARAVOVARSTVO

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA NOVO MESTO 
vabi k vpisu v jeseni 2014.

Nastja Zalašček se je odločila za biotehniško 
gimnazijo na priporočilo svojih štirih sestričen, 
ki so to šolo že zaključile. Vsebine in način dela 
– s poudarkom na sodelovanju profesor- dijak - 
so jim dale odlična znanja in podlago za študij. 
Poleg splošnih gimnazijskih predmetov pa je 

Nastja še zlasti navdušena nad laboratorijskim delom in nad 
biotehniškimi znanji.

Matej Mervič (Razbor, Sevnica) se je za pro-
gram kmetijsko-podjetniški tehnik odločil, 
ker imajo doma ekološko kmetijo, za katero 
so potrebna posebna znanja. Zanima ga tudi 
področje gozdarstva, zato si je v odprtem 
kurikulu izbral modul Osnove gozdarstva. S 

področja gozdarstva si je izbral tudi zaključno nalogo na 
temo sečnja. Na šoli si bo pridobil tudi nacionalno poklicno 
kvalifikacijo za sekača in traktorista. Šola mu je omogočila 
tudi opravljanje izpita za traktor, ki ga potrebuje pri delu 
na domači kmetiji. V bodoče razmišlja tako o nadaljevanju 
šolanja kot o možnostih samozaposlitve na kmetiji.

Matej Kostevc z Malega Vrha pri Globokem, ab-
solvent Višje strokovne šole:
»Ker imam od nekdaj veselje za delo s kmetijsko me-
hanizacijo, sem se že v času šolanja na Srednji kmeti-
jski šoli Grm Novo mesto aktivno pričel udeleževati 
šolskih, regijskih, državnih in nato tudi svetovnega 

tekmovanja v oranju na Švedskem. Kot bodoči prevzemnik kmetije 
sem se odločil za nadaljevanje šolanja v okviru Grma Novo mesto, 
predvsem zaradi nadgradnje znanja in možnosti upravljanja s 
kmetijsko mehanizacijo v šolskem proizvodnem procesu v okviru 
praktičnega izobraževanja.  Pridobljeno znanje in izkušnje so mi v 
veliko pomoč pri delu na domači kmetiji. Prav tako se intenzivno 
pripravljam na državno tekmovanje v oranju, moj cilj je zmaga in s 
tem uvrstitev na svetovno prvenstvo.«

Vabljeni na informativne dneve 14. in 15. februarja 2014.

Monika Murenc v 3. letniku cvetličarstva, ki ji 
je »pisano na kožo in na dušo«. »Rada ustvar-
jam, še zlasti cvetje pa mi daje pri tem neštete 
možnosti«. Opisala je kreacijo, ustvarjeno na 
Pikinem festivalu, kjer je moral biti cvetlični 
aranžma »čim bolj nagajiv in pikast«. Ker je 

sama zelo skromna, pa sta njene zmage poudarili Mateja 
Prus (organizatorica praktičnega pouka in mentorica An-
dreja Bartolj Bele). Po Pikinem festivalu je Monika že drugič 
zapored zmagala tudi na mednarodnem tekmovanju. 

Blaž Novak in Blaž Barle se že od 
malega vidita v poklicu mesarja. 
Blaž Novak je rad doma sodeloval 
pri kolinah, sedaj pa mesarsko 
delo spoznava tudi z bolj stroko-
vnega vidika. Že v 1. letniku imata 

en dan prakse na teden, te pa bo v višjih letnikih še več. Pred-
vsem imata rada predmet razsek mesa in osnove živilstva. Za 
zaposlitev se ne bojita, saj so mesarji iskani, v teku šolanja pa 
imata možnost pridobiti tudi znanja za oblikovanje samosto-
jne zaposlitvene poti. 

Alen Žago je za možnost turistične 
šole izvedel šele na informativnem 
dnevu. Ker rad potuje in se zanima 
za naravne in kulturne znamenito-
sti, je vedel, da je to zanj prava izbi-
ra. Želi si delati kot turistični vodič, 

za ta poklic pa mu šola nudi vsa potrebna znanja; vključno s tre-
mi tujimi jeziki. Andraž Obrstar pa se vidi po končanem šolanju 
v gastronomiji. Gastronomija nudi številne možnost, te pa bo 
spoznaval tudi na letošnji izmenjavi dijakov – obiskal bo Poljsko.

Dr. Milan Jazbec pri podpi-
sovanju knjige artiškim šo-
larjem

Priključi se tudi ti!

Visokošolski strokovni študijski program Energetika
(I. bolonjska stopnja)

Univerzitetni študijski program Energetika
(I. bolonjska stopnja)

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru vabi k vpisu 
v študijska programa I. stopnje:

Informativna dneva:

 v petek, 14. februarja, ob 10.00 in 15.00
ter v soboto, 15. februarja, ob 10.00,

v prostorih fakultete v Krškem in Velenju.

www.fe.um.si

krško - velenje
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IŠČETE DIJAŠKO ALI ŠTUDENTSKO 
SOBO V NOVEM MESTU?

Dijaški in študentski dom Novo mesto nudi 
sodobno in spodbudno okolje za vse tiste dijake 
in študente, ki se izobražujejo izven kraja svojega 
stalnega prebivališča. 
Dom se nahaja v neposredni bližini največjega 
novomeškega srednješolskega centra, 10 minut 
hoje od železniške in avtobusne postaje ter 20 
minut od centra mesta. 
Poleg prehrane in nastanitve ter organiziranih 
učnih ur ustvarjamo pogoje za kvalitetno izrabo 
prostega časa v različnih organiziranih 
dejavnostih. Za športne aktivnosti je na voljo 
manjša telovadnica v dijaškem domu, �tness, 

zunanja športna igrišča in športna dvorana v 
sosednji osnovni šoli. Na voljo imamo tudi 
knjižnico s čitalnico in računalniškim kotičkom, 
klubsko sobo za namizni nogomet in biljard ter 
multimedijsko opremljen prostor.
Dijakom nudimo poleg celoletne in celotne 
oskrbe tudi bivanje:
· samo ob določenih dnevih v tednu,
· v zimskem času, ko so razmere za vožnjo 

domov neugodne.  
Starši, ki imajo v dijaškem domu hkrati 
vključenih več otrok, plačujejo oskrbnino samo 
za enega otroka.

na
ro

če
na

 o
bj

av
a

Mobitel:  +386 41 734 204

· Bližina šol
· Bližina avtobusne in železniške postaje
· Dobri pogoji za bivanje

· Organizirane učne ure in učna pomoč
· Koristno preživljanje prostega časa
· Svetovanje v stiskah in težavah

· Brezžični dostop do interneta
· Dobra hrana (študentski boni)
· Uporaba športne dvorane in igrišč

· Možnost druženja z vrstniki 

Vabljeni na informativni dan v petek, 14.2., ali soboto, 15.2.2014!

Vabimo vas na informativne dneve,
v petek, 14. februarja, ob 10. in 15. uri
ter v soboto, 15. februarja, ob 10. uri!
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PETEK, 11. 11. 2011, OD 13.00 DALJE

PETEK, 21.9.

DJ PARTY
rola: Thom Yorke

mT VELIKI KAMENmT rAKA

sobota, 8.2.12, 

sreda, 12.9.12, 

sobota, 22.9.12, 

petek, 28.9.12, 

sobota, 29.9.12 , 

sreda, 12.9.12, 

ob 10.00

otvoritev MT Senovo

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

ob 10.00 

Sobotno varstvo otrok

ob 19.00

Stand up - Tin Vodopivec 
in prijatelji

ob 21.00

Metal koncert

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Vabljeni na novo teraso 
Bara MC Klub Krško s 
poletnimi akcijskimi 
cenami pijač!

Podpirajo nas:: Občina Krško, Urad RS za mladino, Program Mladi v akciji, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, JSKD

POTOPISNO PREDAVANJE 
ANJE STRGAR

UGANDA, NEPRECENLJIVA IZKUŠNJA
Petek, 8.11.2013, ob 20.00 

v Mladinskem centru Krško.

MC DIRENDAJ
Brezplačne sobotne aktivnosti za otroke od  5. do 10. leta starosti v Mladinskem centru Krško.

Sobota, 23. november 2013, od 10.00 do 13.00
IZDELOVANJE ADVENTNEGA VENČKA

Info: Miša (041 637 662)
Lepo Vabljeni!

DELAVNICA ZA PRIPRAVO PRIJAVE 
NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV ZA OTROKE IN MLADINO

Vabljeni na delavnico za pripravo prijave na 
javni razpis za sofinanciranje programov za 
otroke in mladino, ki jih bo v letu 2014 
sofinancirala Občina Krško. Delavnica bo v 
četrtek, 12. decembra 2013, ob 16. uri v 
prostorih Mladinskega centra Krško, CKŽ 105, 
Krško. Predstavljene bodo novosti razpisa in 
prijavnih obrazcev. Razpis bo odprt od 6. 
decembra 2013 do 10. januarja 2014. 
Dodatne informacije: Bernardka Zorko,
 tel. 07/498 12 84, 
e-mail: bernardka.zorko@krsko.si.

Bilo je meseca novembra, leta 2006, ko sem pustil vse za 
sabo in se odpihnil v  neznano Znano. Na potovanje v 
daljno Indijo. Načrt je bil tak, da ni bilo načrta, pravzaprav 
obstajala je le frigidna želja, da se prepustim toku 
brezčasnosti in da posrkam vase vse bisere modrosti, ki jih 
bo prinesla pot. Sprva sem želel potovati po železni tirni 
cesti, a mi je misteriozna višja sila to hotenje vzela. Nisem 
si pustil vzeti sanj. Z letalom sem zmagovito poletel med 
oblake in se katapultiral v avreolo zadimljenega, super 
kaotičnega  New Delhija. 
Srce je ob pristanku razbijalo, kot razbija kaznjencu med 
branjem sodbe, oči so narasle, kot narastejo indijske reke 
ob monsunskem deževju in prvi koraki so bili neprepričljivi, 
kot pri vrvohodcu, ki prečka Grand Canyon. Po nekaj 
neprespanih nočeh mi je nekako uspelo ukrotiti nemirnega 
konja v sebi in počasi  sem se hrabro, a previdno podal 
kolesu usode naproti. Tako nekako se je začelo nekaj 
mesečno življenjsko popotovanje nekega malega človeka. 
Svoboda in odločnost sta vztrajno lezli v podkožje in od tu 
naprej so osebne nastavitve nekega Modela doživele 
korenito globinsko preobrazbo.

Predaval bo Robert Kernc.
Sreda, 12. 2. 2014, ob 19.00 uri v MC Klubu Krško.

Kot pravi Anja Strgar, zaposle-
na v kostanjeviški osnovni šoli, 
sicer pa že izkušena prostovolj-
ka v ZPM Krško, Sončku in pod-
boški mladinski točki, si je po 
študiju želela nekaj časa sama 
zase, poleg tega pa jo je od 
nekdaj zanimala afriška kultu-
ra. Preko organizacije Edirisa 
je našla možnost prostovoljne-

ga dela v Ugandi. V vasi Bofu-
ka, ki leži ob jezeru Bunyonyi 
na jugovzhodu te afriške drža-
ve in na 2000 metrih nadmor-
ske višine, zato imajo precej 
zmerno, a vlažno podnebje, je 
delala v najstarejšem oddelku 
vrtca, pomagala pa tudi v 3. 
razredu osnovne šole, kjer jih 
je učila branja angleščine, ki 
je v Ugandi sicer uradni jezik. 
„Šestletniki znajo veliko več 
angleščine, čeprav se je mo-
rajo tako kot pri nas naučiti 
poleg maternega jezika,“ pra-

Imajo malo, a znajo biti srečni
PODBOČJE – Kmalu bo minilo leto dni, odkar se je 24-letna učiteljica razrednega pouka Anja Strgar iz Pod-
bočja po zaključenem študiju kot prostovoljka odpravila v Ugando, 25-milijonsko gorato vzhodnoafriško 
državo, po svetu znano predvsem po zloglasnem diktatorju Idiju Aminu. Tam je preživela tri mesece (od 
februarja do maja) ter ob delu v vrtcu in šoli dodobra spoznala tamkajšnji način življenja in izobraževanja. 
Prepričana je, da je bila to zelo poučna in koristna izkušnja za delo v našem izobraževalnem sistemu.

vi o primerjavi tamkajšnjih in 
naših otrok, poleg tega v Ugan-
di zaradi pomanjkanja sodob-
nih učnih pripomočkov več de-
lajo in spoznavajo preko čutil. 
Kot je spoznala, je tamkajšnji 
šolski sistem povsem drugačen 
od našega, veliko je t. i. fron-
talnega učenja (učitelj govo-
ri, učenci poslušajo), medtem 

ko pri nas prevladuje učenje 
v krogu oz. po skupinah in ob 
pogovoru. Učiteljev imajo do-
volj, vendar niso dovolj pouče-
ni o primernih pristopih k pou-
čevanju, poleg tega niso dovolj 
motivirani za delo, čeprav je 
učiteljska plača za tamkajšnje 
razmere dobra. Otrok je tam 
sicer veliko, v razredih je tudi 
po 50, 60 otrok, in kljub temu, 
da imajo nekateri do šole tudi 
uro hoje, jo radi obiskujejo in 
se učijo, nenazadnje tudi zato, 
ker tam dobijo hrano – moč-

nik in košček ananasa, kar je 
včasih tudi njihov edini obrok v 
dnevu. Čeprav Uganda ni med 
najrevnejšimi afriškimi država-
mi, je vsaj na podeželju še ve-
dno veliko revščine, ljudje pa 
se preživljajo predvsem s po-
ljedelstvom, nekateri imajo 
tudi živino. 

Na vprašanje, kako ji ta izku-
šnja pomaga pri učiteljskem 
delu, pravi, da ji pomaga pred-
vsem tako, da poskuša otroke 
ozavestiti, naj bodo bolj veseli 
in zadovoljni s tem, kar imajo, 
saj tega pogosto ne znajo ceni-
ti dovolj. Boli jo zlasti, ko vidi, 
koliko se pri nas zavrže hrane. 
„Videla sem, da so ugandski 
otroci v tem, kar imajo, srečni, 
zadovoljni, živahni in razposa-
jeni. Ko sem se po vrnitvi do-
mov prvič udeležila neke pri-
reditve, me je prav dušilo, ko 

sem videla, kako se naši otro-
ci nenehno nekaj pritožujejo, 
kako so nestrpni in neučakani. 
Vprašala sem se, kaj delamo z 
njimi, da so takšni? Morda se 
vse preveč vrti okoli njih oz. 
jih predolgo ‚crkljamo‘, ugan-
dski otroci morajo hitreje od-
rasti,“ razmišlja Strgarjeva.

Zadnji mesec bivanja v Ugandi 
se ji je pridružil še oče Branko, 
sicer ravnatelj podboške šole, 
s katerim sta deželo spoznala 
še s turističnega zornega kota, 
s katerega pa, kot poudarja, 
ne moreš zares spoznati njiho-
vega življenja. „Tja bi se vse-
kakor še rada vrnila, saj mi je 
bila tam zelo všeč umirjenost, 
tako moja lastna kot njihova,“ 
je dejala Anja in zaključila z 
mislijo svojega očeta, da „ima-
mo mi uro, oni pa čas“.
 Peter Pavlovič

Anja Strgar pri ustvarjanju s tamkajšnjimi malčki

Ugandski otroci potrpežljivo čakajo v vrsti na skodelico 
močnika in kos ananasa.

V šoli ali izven nje – že samo ob misli na javni nastop pred 
zbranim občinstvom marsikomu kri silovito udari v lica, 
srce razbija kot za stavo, roke, noge, glas se začno tresti, 
pri marsikomu sledi nenadzorovano znojenje in celo omo-
tica. Trema pred nastopanjem, strah pred govorniškim pul-
tom ali mikrofonom je nekaj povsem naravnega in nič sra-
motnega. Dobra novica pa je, da se z nekaj triki da tremo 
obrniti v prijateljico, ki omogoči, da na odru zasijete, se-
veda pa ključne ostajajo izkušnje: večkrat ko boste sta-
li in nastopali pred razredom, učitelji, sošolci, sokrajani 
in neznanci, bolj boste nadzirali sebe in svoje reakcije.

V knjižnici, knjigarni in na spletu je ogromno priročnikov, ki vas 
opozarjajo, na kaj vse moramo paziti, ko nastopamo in kako 
se na nastope učinkovito pripravimo. Vsem priročnikom je sku-
pno, da opozarjajo na ogromen pomen nebesedne komunika-
cije: zunanji videz na primer je zelo pomemben, saj je ravno 
ta vaš prvi stik z občinstvom – kakšna je vaša frizura, obleka, 
ste negovani, urejeni, se počutite udobno, ali stojite vzravna-
no, ali znate gledati v občinstvo ali pa raje bežite s pogledom 
iz prostora in podobno. Nato, čeprav se vse odvija zelo hitro, 
občinstvo postopoma zazna raznovrstne ostale dejavnike, reci-
mo ton vašega glasu, kretnje vaših rok, gibe telesa, premikanje 
po odru, šele za tem pa večinoma prisluhne vsebini vašega na-
stopa. Tremo boste začutili v vsakem primeru – da je bo manj, 

pa si skrbno pripravite vsebi-
no, večkrat vadite doma pred 
ogledalom ali domačim občin-
stvom, pred nastopom se dobro 
razmigajte, ogrejte tudi svoje 
glasilke, tik preden stopite na 
oder pa mirno, globoko in po-
časi dihajte, da vaše telo dobi 
dovolj kisika. Pomaga tudi, če 
si pred nastopom ponovite kaj 
v stilu: „super mi bo šlo, pa saj 

obvladam tole vsebino, prepričljiv(a) bom, dovolj glasen(a), 
razumljiv(a) ipd.“ Poskusite se premikati med nastopom, saj 
gibanje prinaša olajšanje, poleg tega čim prej poglejte direk-
tno v občinstvo in ga s pogledom prekrižarite sem in tja. Včasih 
občinstva niti dobro ne vidimo zaradi močne osvetlitve, kadar 
pa ga, je najbolje, da najprej poiščete koga, ki vam je prije-
ten, mu namenite prijazen pogled, nato pa ta prijazen pogled 
prenesite na ostale. Pomislite na podobo, ki jo oddajate: kdo 
ste? V kaj bi radi občinstvo prepričali? Kako naj se občinstvo 
po vašem nastopu počuti? Vse to zajemite v svoj nastop. In ne 
očitajte si, če boste še po 100 nastopih kdaj živčni - nastopa-
nje je vedno stresno, ker pač ne moremo predvideti čisto vse-
ga, kar se lahko zgodi, a to dejstvo moramo sprejeti že takoj 
na začetku. Trema bo in pika, lahko jo samo zmanjšamo in si 
zaupamo. Maruša Mavsar

Javno nastopanje ni od muh

Vas ob misli na nastop 
spreleti srh?
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Kam v Posavju?
Četrtek, 30. 1.

• ob 17.00 v avli Doma kul-
ture Brežice: razstava fo-
tografij Fotografske igrari-
je mladih avtorjev

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
predavanje in predstavitev 
knjige Mira Žitka „Od narav-
ne gradnje do samooskrbe“

Petek, 31. 1.

• ob 16.00 v avli ŠC Krško-Sev-
nica: literarni večer ob 15. 
obletnici gimnazijskega izo-
braževanja v Krškem „15 li-
teratov za 15 let gimnazije“

• ob 16.00 v MT Veliki Kamen: 
plesni večer

• ob 17.00 v MC Sevnica: po-
topis Zorana Furmana „Do 
Irana in nazaj“

• ob 17.00 v telovadnici OŠ Bi-
zeljsko: 23. zimski festival

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: delavnica „Moč srčnih 
besed“, info in prijave na 
mestnahisa@gmail.com ali 
064 130 082, cena: 10 €

• ob 18.00 v Domu kulture Ra-
deče: premiera predstave za 
otroke Lepotica in zver

• ob 18.00 v Domu XIV. divizi-
je na Senovem: dobrodelna 
prireditev „Večer dalmatin-
skih pesmi – Brodniki s pri-
jat‘li“; zbrana sredstva bodo 
namenjena za pomoč otro-
kom iz socialno ogroženih 
družin KS Senovo

• ob 18.00 v MT Raka: japon-
ski večer s Špelo Fekonja

• ob 18.00 v predavalnici AMD 
Krško na stadionu: predava-
nje o transcendentalni me-
ditaciji, vstop prost

• ob 19.00 v Termah Čatež: 
slavnostni koncert z razgla-
sitvijo Slovenca leta 2013

• ob 19.30 v KD Krško: kome-
dija „Tak si“, igrata Klemen 
Slakonja in Tadej Toš, za mo-
dri abonma in izven

• ob 20.00 v MC Krško: literar-
ni večer „Mlade rime“

• ob 21.00 v Hotelu City Kr-
ško: modna revija Stara šola 
- koncept ponovne uporabe 
skozi modo

Sobota, 1. 2.

• ob 7.00 izpred Restavra-
cije Štefanič Brežice: iz-
let po Kurirčkovi poti Veli-
ki Trn-Bučka (prijave do 30. 
1. v Vrtnici Brežice ali 040 
202 064)

• od 8.00 dalje v športni 
dvorani Gimnazije Brežice: 
1. mednarodni nogometni 
turnir za selekcije U8, U9 
in U10

• od 9.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni živ 
žav – brezplačne ustvarjal-
ne in igralne urice

• ob 18.00 v Domu Svobode 
Brestanica: Veseli večer ob 
topli peči - ansambel Slo-
venski zvoki z gosti

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: muzikal „Plešasta 
pevka“ (priredba absurdne 
komedije Eugena Ionesca) 
v izvedbi KD Drugi oder iz 
Brežic; izkupiček bo name-
njen za mamograf v bolni-
šnici Brežice, vstopnice po 
10 € na voljo v knjigarni 
Lindič in v Turistični agen-
ciji

• ob 18.30 v OŠ Bušeča vas: 
ekipni turnir v namiznem 
tenisu, prijavnina za eki-
po: 6 €

Nedelja, 2. 2.

• od 8.00 dalje v športni dvo-
rani Gimnazije Brežice: 1. 
mednarodni nogometni tur-
nir za selekciji U11 in U13

Torek, 4. 2.

• ob 12.00 v Kulturnem domu 
Krško: zaključni kviz tekmo-
vanja Mladi genijalci

• ob 18.00 v Galeriji Krško: 
odprtje razstave ob 80-letni-
ci rojstva Vladimire Štoviček

Sreda, 5. 2.

• ob 12.00 v Kulturnem domu 
Krško: svečana akademija ob 
15. obletnici gimnazijskega 
izobraževanja v Krškem

• ob 16.00 v Mestni hiši Breži-
ce: Dnevi podjetniških prilo-

žnosti 2014 – predavanje Ali-
son Todorovič (UE Brežice) 
in Marije Mlakar (DU Breži-
ce) „Osebno dopolnilno delo 
– ustanovitev in poslovanje“; 
ob 18.00: predavanje Marti-
na Blazinška, Primoža Zajca 
in Jake Ogorevca „Enolyse – 
sistem za nadzor fermenta-
cije mošta“

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige Kar-
la Gržana „Le kaj počne Bog 
v nebesih, ko je na zemlji to-
liko trpečih?“ 

• ob 18.00 na gradu Sevni-
ca: Radogost večer v zbirki 
Ogled avtorja Rudija Stopar-
ja, gostja: Vesna Zakonjšek, 
krajinska arhitektka, slikar-
ka in ilustratorka s Senovega

Četrtek, 6. 2.

• v Knjižnici Sevnica: likov-
na razstava učencev razre-
dne stopnje OŠ Sava Kladni-
ka Sevnica »Zimski utrinki« 
(do torka, 4. 3.)

• ob 18.00 v Domu kultu-
re Brežice: slavnostna pri-
reditev ob slovenskem kul-
turnem prazniku; slavnostni 
govornik: mag. Igor Teršar, 
direktor JSKD, kulturni pro-
gram: Tamburaški orkester 
KUD Oton Župančič Artiče

• ob 18.00 v Domu kulture v 
Radečah: proslava ob slo-
venskem kulturnem prazni-
ku z gledališko predstavo 
„Krčmarica Mirandolina“ v 
izvedbi KUD Zarja Trnovlje 
– Celje; slavnostna govorni-
ca bo mlada kulturnica Ur-
ška Klajn

• ob 18.00 v dvorani OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica: 
krajevna proslava ob slo-
venskem kulturnem pra-
zniku

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: potopisni 
večer popotnika Roka Kofo-
la „Indija XXL“

• ob 19.00 v avli MC Brežice: 
otvoritev slikarske razstave 
Helene Lipej

• ob 19.30 v KD Krško: ba-
let He He Helium, dodatna 
darilna predstava za modri 
abonma in izven

Petek, 7. 2.

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku; 
slavnostni govornik bo Jan-
ko Avsenak, v kulturnem 
programu sodelujeta OŠ Le-
skovec pri Krškem in Rajhen-
burški oktet

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: osrednja slovesnost 
ob slovenskem kulturnem 
prazniku »Že 55 let rastemo 
s knjigo in knjižnico«; slav-
nostna govornica bo Anita 
Šiško, direktorica Knjižni-
ce Sevnica, nastopajo učen-
ci OŠ Sava Kladnika Sevnica 
ob glasbeni spremljavi Glas-
bene šole Sevnica

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
občinska proslava v poča-

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

MIRO ŽITKO: 
OD NARAVNE GRADNJE 

DO SAMOOSKRBE
predstavitev knjige in predavanje
četrtek, 30.1., ob 19. uri

Klub KDK, vstop prost

TAK SI
komedija

Avtor: Goran Vojnović, 
igrata: Klemen Slakonja in Tadej Toš

petek, 31.1., ob 19.30 uri
ZA MODRI ABONMA in izven

HE HE HELIUM
balet

Produkcija: Hiša kulture Celje in Festival Velenje
Plesalci: Mojca Majcen (SI), Petra Valentić (HR), 

Armando Disanto (IT), Maurizio Giunti (IT)

četrtek, 6.2., ob 19.30 uri
dodatna darilna predstava 
za modri abonma in izven

stitev kulturnega praznika 
• ob 20.00 v klubu MC Bre-

žice: potopis Vesne Savić 
„Kirgizija – sončni bog vrta“

Sobota, 8. 2.

• ob 8.00 izpred spomenika 
NOB (pri ZD Senovo): pohod 
po poteh XIV. divizije Seno-
vo – Bohor

• ob 10.00 na strelišču v Za-
klu: dan odprtih vrat

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: sobotni živ žav 
– brezplačne ustvarjalne in 
igralne urice

• ob 11.00 na Gradu Rajhen-
burg: predstavitev tematske 
številke revije Kronika - Ča-
sopis za slovensko krajevno 
zgodovino „Iz zgodovine gra-
du Rajhenburg“; kroniko bo 
predstavil urednik dr. Miha 
Preinfalk, Rajhenburške pa 
Boris Hajdinjak; ob prazniku 
je vstop na grad prost

• od 12.00 do 18.00: vodstva 
po razstavah Mestnega mu-
zeja Krško, Mencingerjeve 
hiše in Galerije Krško

• ob 17.00 v Lutrovski kleti v 
Sevnici: Učna ura Primoža 
Trubarja

• ob 17.00 v Domu krajanov 
Sromlje: počastitev sloven-
skega kulturnega praznika z 
nastopom Moškega pevske-
ga zbora Sromlje in Ljudskih 
pevcev Sromlje, sledi občni 
zbor TD Sromlje 

• ob 18.00 v kulturni dvora-
ni Doma XIV. divizije na Se-
novem: proslava ob prazni-
ku KS Senovo in slovenskem 
kulturnem prazniku; kulturni 
program OŠ XIV. divizije Se-
novo in Pihalni orkester DKD 
Svoboda Senovo

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: proslava ob slo-
venskem kulturnem prazni-
ku - predstava „Štiri skoraj 
butalske zgodbe pa še ka-
kšna za povrh“ v izvedbi KD 
Stane Kerin Podbočje

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: premiera komedije 
„Priložnostni zdravnik“

• ob 19.00 v MC Krško: poto-
pisno predavanje „S kolesom 
čez osrčje Balkana“

Nedelja, 9. 2.

• ob 9.00 v posebni sobi go-
stilne Senica na Senovem: 
šahovski turnir „Memorial 
Andreja Strnada“ v poča-
stitev praznika KS Senovo

• ob 9.00 v gasilskem domu 
Mali Kamen: turnir v nami-
znem tenisu za pokal PGD 
Mali Kamen

• ob 19.00 v MC Krško: ogled 
filma „Hurt Locker“

Ponedeljek, 10. 2.

• ob 9.30 in 11.00 v Domu 
kulture Radeče: otroški abo-
nma Lepotica in zver 

• ob 18.30 v Knjižnici Sevnica: 
5. srečanje Bralnega krožka

• ob 19.30 v MC Krško: filmski 
večer „The Treasure of the 
Sierra Madre“

INDIJA XXL – potopisni večer
• četrtek, 6. februar, ob 18. uri -  

Osrednja knjižnica v Krškem 

Indijo, deželo stereotipov in turističnih klišejev, nam bo 
iz pristnejšega vidika predstavil avanturist in prekaljen 
popotnik Rok Kofol.

DESETERONOČJE – 
literarni večer s Heleno Cestnik

• četrtek, 13. februar, ob 18. uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem

Helena Cestnik je posavska avtorica, nekdanja profeso-
rica slovenskega jezika in književnosti ter amaterska re-
žiserka. Z njo se bo pogovarjal bibliotekar Vilko Planinc. 

PovemPoveš – delavnica

• petek, 14. februarja, ob 16.30 uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem

PovemPoveš je delavnica nastopanja in pripovedovanja, 
ki jo bo izvajala Carmen L. Oven, voditeljica javnih pri-
reditev, avtorica in voditeljica radijskih ter televizijskih 
oddaj, izvajalka delavnic nastopanja in pripovedovanja 
ter avtorica romanov za odrasle in mladino.

IVAN ESENKO: VRT – UČILNICA ŽIVLJENJA – 
predavanje

•  petek, 14. februar, ob 18. uri - Knjižnica Senovo

Ivan Esenko, pisatelj, naravovarstveni fotograf, avtor 
številnih člankov in knjig, izkušen ekološki vrtnar, čebe-
lar, poznavalec ptic nam po predaval predvsem o živa-
lih, ki nam omogočajo sonaravno vrtnarjenje brez vsa-
ke rabe pesticidov.

BANDA IN ESAD BABAČIĆ – 
literarno/športni večer

• petek, 21. februar, ob 18. uri -  
Gostilna Kmečki hram Kostanjevica na Krki

Bando, knjigo o slovenskem hokeju, s poudarkom na 
zgodbah iz Kurje vasi (jeseniške) in Spodnje Šiške (lju-
bljanske) bo predstavil njen avtor Esad Babačić, pe-
snik, pisatelj, novinar in predvsem človek, ki je vedno 
navijal za šibkejše.

UPORABNI OKRASNI VRT – predavanje

• 27. 2. ob 18. uri -  
Valvasorjeva knjižnica Krško

Loreta Vlahović bo podala osnovne usmeritve pri obli-
kovanju vrta ob hiši ter o uporabi koristnih rastlin tudi 
za okras.

USTVARJALNE ZIMSKE POČITNICE

• 24., 26. in 28. februar ob 11. uri –  
Mladinski oddelek, Krško

Preživite počitniške dni v naši knjižnici, kjer se bomo 
družili tudi v ustvarjalnih delavnicah.

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE

Od 3. do 8. februarja vam v vseh enotah knjižnice omo-
gočamo brezplačen vpis.

PODARITE ČLANARINO

Če želite svojim dragim pokloniti malce drugačno dari-
lo, vam v Valvasorjevi knjižnici ponujamo možnost, da 
podarite enoletno članarino. 

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIReDITve v FeBRUARJU

Sreda, 12. 2.

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: Dnevi podjetniških 
priložnosti 2014 – predava-
nje Bojana Tomca in Silve 
Vovk Kete „Zaščita znam-
ke od A do Ž ter celostna 
grafična podoba“

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
predavanje o zeliščih

• ob 19.00 v MC Krško: po-

topisno predavanje Robija 
Kernca „Nevidni delci In-
dije“

Četrtek, 13. 2.

• ob 9.30 v Dnevnem cen-
tru ZPM Krško: Valentinova 
delavnica (prijave v pisar-
ni na CKŽ 57 ali po telefo-
nu 488-03-66, 051-382-095 
ali e-mailu zpm@zpmkk.si)
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Najava javnega razpisa za sofinanciranje programov in 
projektov v letu 2014

za področje zdravstva in socialnega varstva

Občina Brežice obvešča, da bo razpis objavljen na 
spletni strani Občine Brežice www.brezice.si v rubriki 

»Javni razpisi«, in sicer z dnem 30. januar 2014.

Rok za oddajo prijav na razpis je 24. februar 2014.

Kontaktna oseba: Mojca BANIČ, tel.: 07 620 5591, 
e-naslov: mojca.banic@brezice.si

Odpiranje prispelih prijav, ugotavljanje pravilnosti in 
popolnosti prijav ter oblikovanje predlogov za izbor 

programov in projektov bo opravila posebna strokovna 
komisija, ki jo imenuje župan.

Najava javnega razpisa za sofinanciranje programov in 
projektov v letu 2014 

s področja dejavnosti otrok in mladine

Javni razpis »Mladina - programi in projekti s področja 
dejavnosti otrok in mladine« bo objavljen predvidoma 

do 31. 3. 2014.

Četrtek, 6. februar 2014, ob 18. uri,
dvorana Doma kulture Brežice.

Podelitev priznanj in odličij 
Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2013

SlavnoStni govornik 

Mag. igor teršar, 
direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

kulturni PrograM

tamburaški orkester kuD oton Župančič artiče 
Dirigent Dragutin Križanić

Slavnostna 
prireditev ob 
slovenskem 
kulturnem 
prazniku

KAPELE - V KS Kapele se zaključuje investicija rekonstruk-
cije in dograditve več kot 26 let stare mrliške vežice, zuna-
nje ureditve pa bodo izvedene, ko bodo vremenske razmere 
primerne (spomladi). Poleg prostornejše vežice se je uredil 
tudi dostop za invalide. 145.000 evrov vreden projekt sofi-

nancirata KS in Občina Brežice v skladu s sporazumom o sku-
pnem financiranju, s katerim urejata medsebojna razmerja 
- KS Kapele bo sofinancirala obnovo s sredstvi proračunske-
ga presežka iz preteklih let. Izvajalec del dograditve in re-
konstrukcije je podjetje SL - inženiring d.o.o.

V Župelevcu poteka gradnja pločnika
ŽUPELEVEC – Pločniki skozi naselja predstavljajo pomemben prispevek k večji prometni varnosti pešcev 
v prometu, še posebej v krajih ob večjih prometnicah. Občina Brežice v vasi Župelevec ob regionalni 
cesti gradi pločnik, v prvi fazi bo zgrajen pločnik v dolžini 1040 metrov, javna razsvetljava pločnika in 
avtobusno postajališče (postaji na obeh straneh ceste). 
Dela izgradnje pločnika v Žu-
pelevcu se izvajajo skladno s 
projektom »Pločnik Župele-
vec ob cesti R1-219/1242 od 
km 6.300 do km 7.980«, ki 
ga je izdelalo podjetje Regi-
on d.o.o., Brežice. Trenutno 
poteka 1. faza investicije, in 
sicer od hiše s hišno števil-
ko Župelevec 31d do vključ-
no križanja z LC024321 oz. 
odcepa za Kapele. Po kon-
čani prvi fazi bo Občina Bre-
žice v skladu z razpoložljivi-
mi proračunskimi sredstvi v 
letih 2015/16 pristopila še k 
izvedbi druge faze, ki pote-
ka na cesti R1-219 od križišča 
za Kapele do Avtoodpada na 
koncu Župelevca.

V sklopu projekta se izvaja-
jo naslednja dela: enostran-

ski hodnik za pešce, javna 
razsvetljava pločnika s pri-
žigališči in avtobusna posta-
jališča (na obeh straneh ce-
ste). Ob izgradnji pločnika je 
predvidena tudi ureditev od-

vodnjavanja z ustrezno me-
teorno kanalizacijo z nave-
zavo na obstoječe objekte 
odvodnjavanja. V kolikor se 
s predvidenim pločnikom po-
sega v obstoječo komunalno 

infrastrukturo (elektroener-
getske vode, telekomunika-
cije, vodovod in kanalizaci-
ja), je predvidena ustrezna 
zaščita oz. prestavitev le-
teh skladno s pogoji upra-
vljavcev. 

Dela opravlja izvajalec, ki je 
bil izbran kot najugodnejši v 
postopku javnega naročanja, 
podjetje CGP d.d. Novo me-
sto s podizvajalci. Pogodba 
za izvedbo pločnika je bila 
podpisana oktobra 2013, za-
ključek del je predviden v 
prvi polovici 2014. Pogodbe-
na vrednost znaša 438.160,57 
evrov z DDV, Občina Brežice 
pa je sredstva za investicijo 
zagotovila iz lastnih prora-
čunskih sredstev. 

www.brezice.si 

Gradnja pločnika v Župelevcu

Mrliška vežica v Kapelah

BREŽICE - Otroci iz skupine Metuljčkov brežiškega vrtca so 
21. januarja obiskali župana občine Brežice Ivana Molana in 
mu podarili knjigo dobrih želja, ki so jo izdelali sami. Župa-
na so povprašali o njegovem delu, povedali, kako se imajo v 

vrtcu, in preizkusili tudi, ali se na županovem stolu sedi dru-
gače kot na stolih v igralnici. Otroke je zanimalo, kako na-
preduje gradnja vrtca in kakšen bo, zato so si z vzgojitelji-
cami ogledali načrte novega vrtca. Za zaključek srečanja so 
otroci županu zapeli himno vrtca Mavrica Brežice in se po-
sladkali s piškoti. Župan Ivan Molan se je skupini otrok in nji-
hovim vzgojiteljicam zahvalil za prijazno gesto in jim ob tej 
priložnosti izročil simbolična darilca.

Merilo za uvrstitev - pri kul-
turi triletno obdobje, pri 
športu eno leto
Številke povedo veliko – v 
treh šolskih letih so učen-
ke in učenci pod vodstvom 
mentorjev sodelovali na več 
kot 100 različnih kulturnih 
prireditvah. Čez 890 otrok 
je v šolskem letu 2012/2013 
sodelovalo na 92 športnih 
tekmovanjih, kjer so osvo-
jili 176 medalj. V brežiški 
šoli lahko otroci sodeluje-
jo v 21 redno delujočih kul-
turnih zasedbah na 11 različ-
nih področjih (glasba, ples, 
novinarstvo, turizem …), na 
voljo pa so tudi številni pro-
grami športa v okviru obšol-
skih dejavnosti. Od samega 
začetka podeljevanja nazi-
va Najbolj športne šole se 
brežiška osnovna šola ve-
dno uvršča med pet najbolj 

Obnova in dograditev mrliške 
vežice Kapele se zaključuje

Osnovna šola Brežice prejela plaketo 
Občine Brežice za izjemne dosežke 
BREŽICE – Z naslovom Naj kulturne šole leta 2013 in deveto zapovrstno uvrstitvijo med pet najbolj 
športnih šol v Sloveniji je OŠ Brežice potrdila svoja večletna prizadevanja in dosežke tako učiteljev kot 
učencev. Pomena predanega dela mentorjev se močno zaveda župan Ivan Molan, zato je 23. januar-
ja mentorje povabil na sprejem v Mestno hišo, kjer je šoli podelil plaketo za predano vzgojno-izobraže-
valno delo ter izjemne dosežke na področju športa in kulture v okviru obšolskih dejavnosti. 

športnih v Sloveniji, v šol-
skem letu 2011/12 se je OŠ 
Brežice prijavila na športni 
natečaj tudi z oddelki prila-
gojenega programa in takoj 
osvojila 3. mesto, v lanskem 
letu pa že 2. mesto. Župan 
občine Brežice Ivan Molan 
je prepričan, da bodo uspe-
hi brežiške šole motivacija 
in spodbuda ostalim šolam 
v občini. 

Ravnateljica OŠ Brežice 
mag. Marija Lubšina Novak 
je dejala, da so za izkazane 
rezultate zaslužni vsi učite-
lji in ostali zaposleni na OŠ 
Brežice, saj sleherni prispe-
va delček v mozaik podo-
be, ki jo širi šola v lokalno 
skupnost in širše, saj je po 
nekaterih dejavnostih pre-
poznavna tudi v državi ter 
izven meja Slovenije. 

Na sprejemu so svojo izku-
šnjo in videnje mentorske-
ga dela z zbranimi delili tudi 
mentorice in mentorji - Dar-
ja Mandžuka, vodja kultur-
nih dejavnosti na OŠ Brežice, 
Sabina Dobršek Mladkovič, 
mentorica predstave Ma-
ček Muri, in Henrik Omer-
zu, mentor športnih dejav-
nosti. Strinjali so se, da je 
za ustvarjalno delo z učen-
ci pomemben dober kolektiv 
in pripravljenost vodstva za 
uresničevanje novih zamisli. 

Kako do naziva Kulturna 
šola in Najbolj športna šola?
Naziv Kulturne šole se pode-
ljuje na podlagi razpisa Jav-
nega sklada Republike Slove-
nije za kulturne dejavnosti. 
Upoštevajo se dosežki in de-
javnosti triletnega obdobja. 

Naziv pridobijo tiste šole, ki 
glede številčnosti kot kakovo-
sti izkazujejo nadpovprečno 
aktivno kulturno udejstvova-
nje učencev in mentorjev v 
sklopu obšolskih dejavnosti. 
Naziv Najbolj športne šole 
podeljuje Zavod za šport RS 
Planica petim šolam na pod-
lagi natečaja, katerega na-
men je promocija interesnih 
programov športa otrok in 
mladine, pri tem se upošte-
vajo ure športnih dejavnosti 
izven rednega pouka in šolska 
športna tekmovanja.

Naziv Naj kulturna šola leta 
2013 je OŠ Brežice tudi prilo-
žnost in obveza, da v septem-
bru 2014 skupaj z JSKD Območ-
no izpostavo Brežice organizira 
državno prireditev za podeli-
tev nazivov v letu 2014.

Metuljčki iz vrtca Brežice župana 
razveselili z obiskom

Ambulanta za male živali
Cesta prvih borcev 20, Brežice
Telefon: 082 058 810, 051 265 756
Delovni čas: 
Ponedeljek – petek: 8.00 – 19.00 
Sobota: 8.00 – 12.00

Lastnike mačk z bivališčem v občini Brežice obveščamo, da se bo ukrep sofinanciranja 
sterilizacije izvajal še do 15. februarja, in sicer v obeh veterinarskih postajah: 
Veterinarska bolnica Brežice d.o.o. in Vet BM d.o.o., Ambulanta za male živali. 

50 % cene sterilizacije sofinancira Občina Brežice, kar pomeni, 
da cena za lastnika znaša: 25,00 EUR (z DDV).

Ker so zavržene živali v naravi zaradi razmer, v katerih živijo, podvržene različnim 
boleznim, te pa se lahko prenesejo tudi na človeka, Občina Brežice z ukrepom 
sofinanciranja sterilizacije povečuje skrb za varovanje zdravja vseh prebivalcev ter 
pričakuje zmanjševanje populacije potepuških in zapuščenih živali. Zastavljenega cilja 
pa Občina seveda ne more doseči brez dobre volje in odgovornosti občanov, katere 
prosimo za sodelovanje.

Veterinarska bolnica Brežice d.o.o.
Prešernova cesta 17A, Brežice 
Telefon 07 49 611 56
Delovni čas:
Ponedeljek – petek: 7.00 – 19.00
Sobota, nedelja, prazniki: 7.00 – 9.00
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Občina Krško v skladu s Pravilnikom o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/07 in 61/08), ki se 
smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi 
Odloka o proračunu Občine Krško za leto 201 (Ur. list RS, št. 
107/12); Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. List 
RS št. 93/2005) in Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Ur. List 
RS št. 51/2009) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije 

lastniških psov in mačk v letu 2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in 
kastracije lastniških psov in mačk v letu 2014. Skupni zne-
sek razpisanih sredstev je 5.896,00 EUR. Lastnikom živa-
li se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 
25,00 EUR bruto cene storitve na žival. Storitve se sofinan-
cirajo do porabe sredstev. Z dnem porabe sredstev se jav-
ni razpis zaključi.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in 
mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

• imajo stalno bivališče na območju občine Krško,
• posedujejo do 5 odraslih živali na stanovanje, oziroma hi-

šno številko,
• za sterilizacijo ali kastracijo živali, ki je opravljena v ob-

dobju od 01.01.2014 do porabe sredstev.

K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali mo-
rajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
• za pse: dokazilo o lastništvu (fotokopijo potnega lista ži-

vali) in račun za opravljeno storitev s podatki o lastni-
ku živali,

• za mačke: račun za opravljeno storitev s podatki o lastni-
ku živali.

Vlogo s prilogami za dodelitev sredstev lastniki oddajo v vlo-
žišče Občine Krško ali po pošti na naslov:  Občina Krško, Od-
delek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Vse 
dodatne informacije, vezane na javni razpis, lahko v času 
uradnih ur dobite pri Magdaleni Krošelj. Razpisni obrazec je 
na voljo na vložišču Občine Krško ali spletni strani občine. 
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu bo odlo-
čeno z odločbo občinske uprave, ki bo prosilcem posredova-
na v 30 dneh po odločitvi.

Evropska sredstva tudi za obnovo 
Kulturnega doma Krško

Velika dvorana, garderoba in 
sanitarije Kulturnega doma Kr-
ško, ki je bil zgrajen leta 1976, 
so kljub rednemu vzdrževanju 
po 36 letih dotrajani in ne sle-
dijo sodobnim prostorsko bi-
valnim akustičnim in požarno 
varstvenim standardom. Obči-
na Krško je k projektu obnove 
pristopila v tesnem sodelova-
nju s Kulturnim domom Krško, 
ki je aktivno sodeloval pri pri-
javi na razpis.

Najprej sanacija ostrešja, po-
tem prenova velike dvorane 
Kot pravi župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, je v okvi-
ru obnove v prvem delu pred-
videna sanacija ostrešja kul-
turnega doma, v drugem delu 
pa prenova velike dvorane in 
spremljajočih prostorov. Ob-
novitvena dela velike dvorane 
bodo med drugim vključeva-
la menjavo stropa z akustič-
no preureditvijo, izboljšavo 
akustike, izolacijo stropa ozi-
roma strehe objekta, menja-
vo parketa na odru, menja-
vo stenskih oblog z akustično 
preureditvijo, menjavo glavne 
odrske zavese, menjavo sede-
žev z možnostjo dodatnih sto 
sedežev, vzpostavitvijo pre-
gradnega sistema avditorija, 
digitalizacijo kinematogra-
fa, menjavo ozvočenja in dru-
go. Velika dvorana kulturne-
ga doma Krško je ena redkih v 
slovenskih kulturnih domovih, 
ki ima orkestrsko jamo, kon-
strukcija pa je prav tako po-
trebna obnove. Orkestrsko 
jamo bo tako mogoče bistve-

no enostavneje pripraviti, mo-
žne bodo scensko zahtevnejše 
gledališke in plesne predstave. 
Obnovljene bodo tudi gardero-
be za nastopajoče, sanitarije v 
garderobah za nastopajoče in 
garderobe za obiskovalce. 

Program delno okrnjen
V času obnove med letošnjim 
poletjem in spomladjo priho-
dnje leto bo program Kultur-
nega doma Krško po besedah 
direktorice Katje Ceglar de-
loma okrnjen, saj ne bo kino 
predstav, prav tako ne bo mo-
goče izvajati scensko zah-
tevnejših gledaliških pred-
stav. Sicer pa se bo program 
brez sprememb odvijal v Klu-
bu KDK in predvidoma tudi v 
mali dvorani. Program bodo 
izvajali tudi na drugih prizori-
ščih, predvsem na gradu Raj-
henburg v Brestanici in v kul-
turni dvorani na Senovem.
V lanskem letu se je Občina 
Krško prijavila na javni raz-

pis za sofinanciranje operacij 
javne kulturne infrastrukture v 
okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007 – 

2013, v okviru razvojne prio-
ritete 3. »Povezovanje narav-
nih in kulturnih potencialov« 
in prednostne usmeritve 3.2. 
»Mreženje kulturnih poten-
cialov«, ter tretjega javnega 
razpisa za izbor operacij jav-
ne kulturne infrastrukture, ter 
bila uspešna. Po besedah vod-
je oddelka za družbene dejav-
nosti Andreja Sluge je celotna 
vrednost projekta ocenjena na 
dva milijona evrov, od tega bo 
sofinancerski delež Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj 
in državnega proračuna znašal 
1,6 milijona evrov, delež obči-
ne pa 395 000 evrov. 

Občina Krško je bila uspešna tudi na razpisu za sofinanciranje kulturne infrastrukture. Projekt obnove 
velike dvorane in spremljajočih prostorov Kulturnega doma Krško, katerega celotna vrednost je ocenje-
na na dva milijona evrov, bo sofinanciran v višini 1,6 milijona evrov. Obnova se bo začela v letošnjem 
poletju, zaključila pa predvidoma spomladi naslednje leto.

Letos bo stekla obnova Kulturnega doma Krško.
TRADICIONALNO SREčANJE Z UPOKOJENCI OBčINSKE 
UPRAVE - Na ponovoletnem srečanju v Krškem je župan 
občine Krško mag. Miran Stanko gostil upokojence krške 
občinske uprave. Uvodoma so si nekdanji sodelavci Obči-
ne Krško ogledali v lanskem letu obnovljeno Mencingerje-
vo hišo, nato pa še krški Mestni muzej. Župan jim je pred-
stavil aktivnosti in zaključene investicije preteklega leta 
ter načrte in investicije, ki jih bo Občina Krško izpeljala 
v letošnjem letu. Srečanje se je zaključilo v sproščenem 
pogovoru nekdanjih sodelavcev.

Župan občine Krško mag. Miran Stanko s sodelavci je 23. ja-
nuarja na tradicionalnem srečanju gostil sestre z Rese in du-
hovnike z območja občine Krško. V uvodnem delu srečanja 
je župan gostom predstavil večje projekte in delo občinske 
uprave v preteklem letu, med katerimi je Občina Krško pre-
ko javnih razpisov nekaj manj kot 40 tisoč evrov namenila 
tudi obnovi kulturne dediščine. Tako je med sakralnimi objek-

ti sofinancirala obnovo kora v župnijski cerkvi v Leskovcu pri 
Krškem, odvodnjavanje in sanacijo pločnikov ob cerkvi Sv. 
Duha na Velikem Trnu, obnovo notranjosti cerkve sv. Rozali-
je v Krškem ter obnovo fasade na župnijski cerkvi sv. Ruper-
ta na Vidmu. Dekan videmske dekanije in župnik v Brestanici 
Jože Špes ter prodekan leskovške dekanije in župnik v Le-
skovcu pri Krškem Ludvik Žagar sta se ob tem občinski upra-
vi zahvalila za sodelovanje. Župan je ob tem izrazil prepri-
čanje, da se bo dobro sodelovanje župnij in občinske uprave 
nadaljevalo tudi v tem letu. To bo med drugim zaznamova-
la stoletnica posvetitve bazilike Marije Lurške v Brestanici.

Župan gostil duhovnike 

Občina Krško
in Zveza kulturnih društev Krško

Vas vljudno vabita na  
proslavo

 ob slovenskem kulturnem prazniku
v petek, 7. februarja 2014, ob 18. uri 

v Kulturni dom Krško.

Slavnostni govornik bo
Janko Avsenak.

Na slovesnosti bomo podelili 
Prešernove plakete.

V kulturnem programu sodeluje
OŠ Leskovec pri Krškem in Rajhenburški oktet. 

V avli KD Krško bo na ogled slikarska razstava 
Slavice Jesenko, članice Društva likovnikov Krško – Oko.

Vabljeni!

V okviru obnove starega mestnega jedra bo z 10. februarjem 
stekel nekoliko spremenjen prometni režim. Pri policijski po-
staji Krško bo avtobusni promet stekel po delu že obnovljene 
Dalmatinove ulice in naprej po Cesti krških žrtev skozi staro 
mestno jedro. Tako bo avtobusna postaja spet pri pošti v Kr-
škem in ne več pri Fakulteti za energetiko. Tudi tam bo vzpo-
stavljen star prometni režim, in sicer bo enosmerni promet 
spet tekel od Fakultete za energetiko proti občinski stavbi. 

Koledar prireditev 
ob 9. februarju - 

prazniku KS Senovo 
Večer dalmatinskih pesmi, koncert ansambla Brodniki 
s prijatelji - dobrodelna prireditev za otroke iz socialno 
ogroženih družin;
- petek, 31. januar, ob 18. uri Dom XIV. divizije na 
Senovem; prireditelj ansambel Brodniki in OŠ XIV. divizije 
Senovo

Pohod po poteh XIV. divizije Senovo – Bohor
- sobota, 8. februar, ob 8. uri; zbirno mesto pred 
spomenikom NOB (pri ZD Senovo); prireditelji TD Senovo, 
KS Senovo in KO ZZB Senovo

Dan odprtih vrat na strelišču v Zaklu
- sobota, 8. februar, ob 10. uri; prireditelja Društvo za 
praktično streljanje Senovo in KS Senovo

Proslava ob prazniku KS Senovo in slovenskem 
kulturnem prazniku
- sobota, 8. februar, ob 18. uri v kulturni dvorani Doma 
XIV. divizije na Senovem; slavnostni govornik g. Miran 
Stanko, župan Občine Krško;  kulturni program OŠ XIV. 
divizije Senovo in Pihalni orkester DKD Svoboda Senovo; 
podelitev priznanj KS Senovo

Memorialni hitropotezni šahovski turnir v spomin 
Andreju Strnadu
- nedelja, 9. februar, ob 9. uri v prostorih Gostilne 
Senica; prireditelja DU Senovo in KS Senovo

Turnir v namiznem tenisu za pokal PGD Mali Kamen
- nedelja, 9. februar, ob 9. uri v gasilskem domu Mali 
Kamen; info in prijave gasilci.malikamen@gmail.com; 
prireditelja PGD Mali Kamen in KS Senovo

Odprtje mostu pri Golobu
- sreda, 12. februar, ob 16. uri; prireditelja Folklorna 
skupina DKD Senovo in KS Senovo

Valentinov pohod Kozje-Bohor 
- sobota, 15. februar, ob 8. uri; zbirno mesto na 
avtobusnem obračališču Senovo; prijave do 13.2.2014 
pri PD Bohor Senovo; prireditelja PD Bohor Senovo in 
KS Senovo

Tradicionalni humanitarni turnir v malem nogometu 
- sobota, 15. februar, ob 9. uri v športni dvorani Doma 
XIV. divizije Senovo; prireditelja ŠD NK Senovo in KS 
Senovo
 Svet KS Senovo

Novi (stari) prometni režim 
v Krškem
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Vabimo vas na osrednjo slovesnost 
ob slovenskem kulturnem prazniku

»ŽE 55 LET RASTEMO 
S KNJIGO IN KNJIŽNICO«,

ki bo v petek, 7. februarja 2014,
ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

Slavnostna govornica bo Anita Šiško, 
direktorica Knjižnice Sevnica.

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

Predstavljena bo zbirka Rastoča knjiga Sevnica – dela, ki 
so izšla od leta 2009 do 2013 ter Sevnico in okoliške kraje 

postavljajo v slovensko kulturo, zgodovino in znanost. 

Vabljeni v pravljični svet z učenci OŠ Sava Kladnika 
Sevnica ob glasbeni spremljavi Glasbene šole Sevnica.

Občina Sevnica je objavila javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v 
občini Sevnica v letu 2014. Predmet javnega razpisa je sofi-
nanciranje programov in/ali projektov s področja socialne-
ga varstva in zdravstvenega varstva.

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 21. febru-
arja 2014 na naslov: Občina Sevnica, Oddelek za družbene 
dejavnosti, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. Pošiljke, oddane 
po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, 
najpozneje 21. 2. 2014 (datum poštnega žiga na dan 21. 2. 
2014). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis na področju socialnega 
in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica v letu 2014«. Na 
kuverti mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja. Po-
nudbe, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s 
sklepom zavržene.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem li-
stu Republike Slovenije do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si), v 
tem roku pa jo zainteresirani lahko dvignejo tudi na Oddel-
ku za družbene dejavnosti Občine Sevnica. Dodatne informa-
cije v zvezi z razpisom posredujeta Mojca Sešlar (07 81 61 
214, mojca.seslar@obcina-sevnica.si) ali Andreja Ameršek 
(07 81 61 262, andreja.amersek@obcina-sevnica.si, vsak de-
lovni dan od 8. do 13. ure.

Javni razpis s področja 
socialnega in zdravstvenega 
varstva

Napoved javne razgrnitve 
in javne obravnave OPPN 

za stadion Sevnica
Občina Sevnica je izdala sklep o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobne-
ga prostorskega načrta (OPPN) za stadion Sevnica s spre-
mljajočimi objekti. Javna razgrnitev bo od ponedeljka, 3. 
2. 2014, do srede, 5. 3. 2014, v prostorih Oddelka za oko-
lje in prostor Občine Sevnica (Glavni trg 19 a, 8290 Sevni-
ca, v času uradnih ur) in v prostorih Krajevne skupnosti Sev-
nica (Naselje heroja Maroka 24, 8290 Sevnica, prav tako v 
času uradnih ur).
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v pone-
deljek, 17. februarja 2014, ob 17. uri, v Kulturni dvorani 
Sevnica (Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica). V času trideset-
dnevne javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega 
osnutka OPPN lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi 
zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripom-
be in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na jav-
ni obravnavi, ali pa z vpisom v knjigo pripomb in predlogov 
na mestih javne razgrnitve do zaključka javne razgrnitve.

Prvo opravilo v grajskem vinogradu 
V organizaciji KŠTM Sevnica je po godu sv. Vincenca, ko se po starih običajih lahko začnejo opravila v 
vinogradu, minulo nedeljo potekala 6. grajska rezatev. Kljub hladnemu vremenu je tradicionalni dogo-
dek privabil lepo število botrc in botrov ter podpornikov. Grajsko rez je popestril bogat spremljevalni 
program z nagovori predstavnikov organizatorja in gostov. 

Dogodek je zaznamovalo po-
sebno častno dejanje; ob ka-
mnitem zidu ob celovito pre-
novljeni grajski vili namreč že 
od leta 2007 raste cepič naj-
starejše vinske trte na svetu z 
Lenta, žametna črnina, ki je 

pred kratkim dobila tudi lično 
oblikovano brajdo, na kateri 
se bo lahko razrastla. Za re-
zatev cepiča t. i. lentske trte 
je tokrat čast pripadla vse-
stranskemu sevniškemu kul-
turnemu ustvarjalcu Rudiju 

Stoparju, ki je rezatev opra-
vil v družbi Andreja Štriclja iz 
družbe HESS d.o.o., Blaža Za-
grajška iz Društva vinogradni-
kov Sevnica–Boštanj in župa-
na Srečka Ocvirka. Župan je 
v svojem nagovoru pozdravil 

obiskovalce in jih obenem že 
povabil ne le na jesensko graj-
sko trgatev, temveč še prej 
tudi na uradno odprtje celo-
vito obnovljene okolice gradu, 
ki bo v mesecu maju.
 Vir: KŠTM Sevnica

Zgodba o Stari šoli se je za-
čela, ko je bil na KNOF-u 
Sevnica na izmenjavi pros-
tovoljec Axel Gourdon iz 
Francije, ki je govoril o tr-
govinah, kjer ljudje med 
seboj izmenjujejo še upo-
rabne, toda za lastnike ne 
več tako zanimive stvari. 
Take trgovine je v Fran-
ciji najti praktično v vsa-
ki vasi. Ideja sama je bila 
fascinantna in je bila tudi 
uspešno realizirana. V sta-
ri stavbi – stari šoli v Boš-
tanju je Prodajalna »Stara 
šola« aprila 2012 prvič od-
prla svoja vrata. 

»Vsi imamo doma stvari, ki 
jih ne potrebujemo. Veli-
kokrat kupujemo stvari, ki 
jih sicer že imamo, vendar 
jih želimo zamenjati. Takrat 
se je potrebno znebiti sta-
rih. Namesto, da jih vržeš 
v smeti ali odpelješ na de-
ponijo, jih lahko predaš na-

»Sevniška« Stara šola tudi v Krškem

prej. Te stvari lahko podariš 
tudi Stari šoli in jim omogo-
čiš, da pišejo novo zgodbo. 
Mi jih bomo kreativno pre-
delali, obnovili ali le pri-
pravili za nadaljnjo upora-
bo in jih prodali po dostopni 
ceni nekomu, ki jih potrebu-

je. Tako se bodo še uporabni 
predmeti razveselili novega 
lastnika in ponovno služili 
svojemu namenu. Knjižice in 
igračke, ki jih je vaš otrok 
že prerasel, bodo razveselile 
katerega drugega otroka. Če 
ste kupili novo klubsko mizi-
co, ki se ji niste mogli upre-
ti in je sedaj stara odveč, jo 
pripeljite v našo prodajalno, 
kjer bo našla novega lastni-
ka, ki je pa iskal ravno tak-
šno mizico,« opisujejo ide-

jo Stare šole predstavniki 
Knof-a. 

Poleg matične prodajalne v 
Sevnici vse to najdete tudi 
v Prodajalni Stara šola v Kr-
škem, ki jo najdete na Val-
vasorjevem nabrežju 5. Sta-
ra šola v Krškem je odprta v 
ponedeljek, torek, četrtek 
in petek od 9.00 do 16.00, v 
sredo od 11.00 do 18.00 ter 
ob sobotah od 8.00 do 11.00. 
Več info na www.starasola.si.

Projekt »Stara šola, prostor 
lokalne izmenjave« deluje 
pod okriljem Zavoda KNOF, 
socialnega podjetja iz Sevni-
ce. Projekt se izvaja v okvi-
ru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za 
obdobje 2007-2013, 4. ra-
zvojne prioritete: »Enakost 
možnosti in spodbujanje so-
cialne vključenosti«, 4.1 
prednostne usmeritve »Ena-
ke možnosti na trgu dela in 
krepitev socialne vključeno-
sti«.

 Vir: KNOF so.p. 

Jutri, 31. januarja, v sklopu projekta Stara šola organiziramo 
poseben dogodek, modno revijo RE-fashion show, ki bo po-
tekala v hotelu City Krško ob 21. uri. Z modno revijo bomo 
javnosti približali koncept ponovne uporabe skozi modo.

Zimske radosti odslej tudi na 
drsalkah
Zima je s snegom in zimskimi temperaturami zaobjela tudi 
območje sevniške občine. Poleg snežnih radosti, ki se jih še 
posebno veselijo naši najmlajši, je odslej ljubiteljem drsa-
nja na voljo drsališče v središču Sevnice na parkirišču na Trgu 
svobode pred gostinskim obratom Caffe Central‘s. Drsališče 

v velikosti 200 kvadratnih metrov sta uredila Občina Sevnica 
in KŠTM Sevnica, z njim pa upravlja in skrbi za tekoče obra-
tovanje Caffe Central‘s, v sklopu katerega je možna tudi iz-
posoja drsalk. Drsališče bo obratovalo do konca februarja. 
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ČATEŽ OB SAVI – 12. januarja je bilo v župnijski cerkvi 
svetega Jurija na Čatežu ob Savi še posebej slovesno, saj 
sta zakonske zaobljube po 50 letih zakona obnovila Zin-
ka in Ivo Rimc.  

Obred je vodil župnik Jože Pacek, zlatoporočencema pa je 
namenil poseben nagovor župan občine Brežice Ivan Molan 
ter jima čestital ob spoštljivem jubileju. Sveto mašo so s 
petjem obogatili članice in člani Mešanega pevskega zbora 
pevskega zbora KUD Anton Kreč, pod okriljem katerega de-
lujejo Ljudske pevke Žejno, kjer je zelo dejavna tudi Zinka 
Rimc. Župan je dejal, da je vesel takšnih dogodkov, saj sta 
zlatoporočenca v svetel zgled tako svoji družini kot kraju, 
kjer živita. Ob tej priložnosti je župan zakoncema v spomin 
na obred zlate poroke v imenu Občine Brežice izročil spo-
minsko listino in sliko.

Ivo Rimc se je rodil 15. oktobra 1932 na Blanci, Zinka pa 
4. decembra 1942 na Žejnem, kjer je tudi preživljala svo-
je otroštvo. Po besedah njunih otrok zakonca poleg spošto-
vanja in ljubezni družita tudi vrlini vztrajnosti in odločno-
sti. Pravijo, da sta že od otroških let vedela, kaj si želita in 
česar nočeta. Zinka je vedela, da si želi postati medicinska 
sestra in pomagati ljudem, ne pa šivilja, kot so ji svetovali 
domači. Ivo je kljub mladosti v izgnanstvu v Nemčiji ohranil 
upanje na boljši jutri ter željo po znanju in ustvarjanju, ki 
ga je pripeljala do kar treh poklicev. 

Njuna zgodba se je začela s srečanjem na vlaku, na skupno 
pot pa sta uradno stopila 11.1.1964 v Mariboru na matičnem 
uradu in v Magdalenski cerkvi. Dom sta si najprej ustvarila 
v Radečah, kjer se je družinica povečala. Spoznala sta, da 
lahko svoje sanje uresničite z delom v tujini in skupaj od-
šla v Nemčijo. Tam je njuna hiša postala prvo in gostoljub-
no zatočišče sorodnikom in znancem, ki so sledili njunemu 
zgledu in se podali na delo v tujino. Njuni domači pravijo, 
da sta želja in veselje pomagati drugim, z drugimi deliti, kar 
imata, tisto, kar je največja odlika Zinke in Iva in kar dela 
tako posebna. Po vrnitvi v Slovenijo je Ivo začel s samostoj-
no podjetniško potjo, na kateri ga je močno podpirala Zinka. 
Ustvarjal je optične stroje, med temi znamenito Miniopto, 
ki je bila znana po celotni Jugoslaviji. Zakonca Rimc sta od-
prla prvo optiko v Posavju, vendar sta si ob obilici dela zna-
la vzeti čas za družino, za druženje in potovanje. Danes sta 
obkrožena s prijatelji in sorodniki, otroki in vnuki. Ivo še ve-
dno z žarom opravlja svoj poklic, Zinka pa je tista, ki pove-
zuje družino, posel in prijatelje, ob tem svojo energijo na-
menja tudi petjem pri ljudskih pevkah iz Žejnega, delu na 
vrtu in v vinogradu.

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Flondra Saramati, Krško – 

dečka,
• Nina Bračič, Libna – 

deklico,
• Petra Avrelio, Sevnica – 

deklico,
• Mojca Hotko, Brežice – 

dečka,
• Lucija Križnik, Kostanjek 

– dečka,
• Vasja Kolarić, Vrhje – 

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

rojstva moja poroka
dečka,

• Urška Šoštar, Šedem – 
deklico,

• Simona Sotošek z Gorice – 
deklico,

• Marjanca Šoško, Dobeno – 
deklico.

• Janez in Milena Černoga z 
Zdol – zlata poroka.

ČESTITAMO!

Ines Jerković iz Velikega Obreža in Dražen Pest-Mun-
dvajl iz Vinkovcev, 14. decembra 2013 v Vinkovcih 
(s hčerkico Lano)

poroke

DEČNO SELO, ARNOVO SELO - Anka Rožman iz Dečnega sela 
je 17. decembra 2013 praznovala 90. rojstni dan. Rojena je 
bila v številčni družini Gorišek v Arnovem selu, vojna vihra pa 
jo je leta 1941 prisilno izselila v Šlezijo. Želja po domovini je 

bila zelo močna, zato je ilegal-
no zbežala domov oz. na Zdole, 
kjer je delala. Ker so jo preko 
nemške policije stalno iskali, se 
je vrnila nazaj k svojim v Nem-
čijo, od koder se je leta 1945 
zopet vrnila in pomagala obna-
vljati porušeno domačijo. Z bo-
dočim možem Francem Rožma-
nom sta se poznala že iz šolskih 
klopi, ljubezen pa sta potrdila 
in se poročila v 50. letih prej-
šnjega stoletja. Tako se je Anka 
preselila v Dečno selo, kjer so 
se preživljali s kmetovanjem. 
Rodila sta se jima hčerka Mila 
in sin Franc, ki sta si ustvarila 
svoji družini. Pred leti je Anki 

umrl mož, sedaj pa živi s sinovo družino. Veseli se vseh vnukov 
in pravnukov. Praznovanje so ji pripravili v gostilni Kocjan v Sta-
ri vasi, kjer so ji voščili tudi aktivistki RK Artiče Sonja Petan in 
Zofka Godec, poverjenika DI Artiče Karl Levak in Anton Slak 
ter predsednik sveta KS Artiče Anton Gajšek.
19. novembra 2013 
pa so bili Gajšek 
ter aktivistki RK 
Artiče Marica So-
dič in Zofka Godec 
na obisku pri kra-
janki Pavli Balas v 
Arnovem selu, ki 
je tega dne prav 
tako praznova-
la 90. rojstni dan. 
Čeprav je prikle-
njena na posteljo, 
je bila obiskovalcev zelo vesela. Rodila se je v številčni dru-
žini Žagar v Pleterjih pri Zdolah in se preživljala z delom pri 
raznih kmetih kot dninarka. Po 2. svetovni vojni jo je zasnu-
bil bodoči mož Franc Balas iz Arnovega sela, s katerim sta se 
poročila, si zgradila lasten dom in si ustvarila družino. Rodi-
la sta se jima sinova Franc in Gorazd. Sin Franc je pripeljal 
domov ženo Anico, s katero sedaj lepo skrbita za mamo Pa-
vlo, sin Gorazd pa se je poročil v isti vasi z Urško. Pred leti 
ji je umrl mož, pa tudi sin Gorazd, kar je Pavlo hudo pri-
zadelo. Sedaj se veseli srečanj s svojimi vnuki in pravnuki.
  Z. Godec

Obiskali 90-letnici Anko in Pavlo

Anka Rožman

Pavla Balas

PRIREDITVE 
V MESECU FEBRUARJU

 
Predstavitev knjige

Le kaj počne Bog v nebesih, 
ko je na zemlji toliko trpečih?

• v sredo, 5. februarja 2014, ob 18. uri

V knjigi avtor Karel Gržan poizkuša rehabilitirati podobo Boga, ki 
je bil in je še vedno premnogokrat v slovenskih cerkvah prikazan 
kot krvoločen sodnik, ki kaznuje in se maščuje ter širi strah. Avtor 
razpira številna vprašanja in nanje skicira odgovor predvsem 
s pomočjo lastnih izkušenj, ljubezni do Boga in ljudi, hkrati pa 
odpira paleto za življenje pomenljivih razmišljanj. Z avtorjem se 
bo pogovarjala Desa Muck.

Likovna razstava učencev razredne stopnje 
OŠ Sava Kladnika Sevnica »Zimski utrinki«

• od četrtka, 6. februarja, do torka , 4. marca 2014

5. srečanje Bralnega krožka

• v ponedeljek, 10. februarja 2014, ob 18.30

Potopisno predavanje
NORVEŠKA – dežela polnočnega sonca

• v petek, 14. februarja 2014, ob 18. uri

Severna dežela, za katero pravijo, da je čarobna predvsem zaradi 
svojih čudovitih naravnih lepot in drugačna na toliko različnih 
načinov, da te posrka vase, bo naša februarska potopisna poslastica. 
V Knjižnici Sevnica bomo odkrivali in razkrivali pravljično podobe 
neokrnjene severnjaške lepotice s strastno sevniško popotnico 
Lidijo Vinkler.

Pravljična urica z ustvarjalnico
v Izposojevališču Krmelj

• v torek, 18. februarja 2014, ob 17. uri

Pravljična urica z ustvarjalnico
v Knjižnici Sevnica

• v sredo, 19. februarja 2014, ob 17. uri

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

BREŽICE - Čast prvega praznovanja tako visokega jubileja v 
novem Domu upokojencev Brežice je pripadla Mariji Gregl iz 
Orešja na Bizeljskem, ki je naša stanovalka že od leta 2001. 
Na veliko zabavo ob 101. rojstnem dnevu je slavljenka po-
vabila svojce, direktorico DUO Impoljca Andrejo Flajs, žu-

pana občine Brežice Ivana Molana, predsednika KS Bizeljsko 
Franca Kelherja, predsednika Društva izgnancev in Društva 
upokojencev Bizeljsko Roka Kržana, župnika Vlada Lesko-
varja in stanovalce naše hiše. Program, v katerem so sodelo-
vali domski pevski zbor Žarek s zborovodkinjo Bojano Šeko-
ranja in harmonikarjem Lojzetom Ogorevcem, vodja enote 
mag. Valentina Vuk in zaposleni z izbranimi recitacijami, je v 
spremni besedi o njenem bogatem življenju povezovala Maja 
Čič. Gospa Marija Gregl je navkljub visokem jubileju še zelo 
čila, dobrosrčna in vedno vesela. Je bistrega duha in dobre-
ga spomina ter prava zakladnica različnih pesmi, ki jih pre-
peva iz dneva v dan. Vse zbrane je razveselila z receptom za 
dolgo življenje in jim zaupala eno samo željo, ki jo še ima, 
to pa je obisk domačije in cerkvice sv. Magdalene v Orešju.
 Maja čič, DU Brežice

101. rojstni dan Marije Gregl

Slavljenka je upihnila že 101. svečko.

Zlatoporočenca Zinka in Ivo Rimc 

Zakonca Rimc z župnikom Packom in županom Molanom

VELIKI VRH - Člani 
Planinskega dru-
štva Brežice so 
leta 2007 ob uved-
bi evra na Veli-
kem vrhu (Kozjan-
ski park) postavili 
spomenik edini sa-
mostojni slovenski 
valuti tolar. Od ta-
krat vsako leto or-
ganizirajo pohod 
na ta vrh in tako 
je 11. januarja 
potekal že osmi pohod, ki se ga je v lepem vremenu udeležilo 
150 pohodnikov iz Brežic, Krškega, Podčetrtka, Škofje Loke, Za-
greba itd., kot vsako leto pa se jim je pridružil tudi župan obči-
ne Kozje Dušan Andrej Kocman. Prijazni domačini so pohodni-
kom pripravili pecivo in tople napitke.  M. Tokić

Pohod v spomin na tolar

Prihod pohodnikov na cilj

Novice iz Posavja
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Katji Bezjak, Šmarska cesta 

15, 1291 Škofljica. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsa-
ko soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (3.) Ans. ZREŠKA POMLAD - Dan s teboj
 2. (1.) Ans. RUBIN - Če nekoč boš pozabila
 3. (2.) Ans. DOLENJSKI ZVOKI - Zgodbe
 4. (7.) Ans. MODRIJANI - Povej
 5. (5.) Ans. LOJZETA OGOREVCA - Lojzetovih 40 glasbenih
 6. (8.) JURE VALJAVEC / SEKSTET KLARINETOV - 
   Nežno šepetanje
 7. (6.) SUHA SOLZA - Z lojtrco v kamrco
 8. (9.) Ans. BISERI - Tvoja
 9. (10.) Ans. JELEN - Slavček tam v Logu
 10. (-.) Ans. NEMIR - Na lepih prtičkih 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Tapravi faloti - Skrivnostno dekle 

Kupon št. 191
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, 1. februar, ob 17. uri

1. nagrada: vrednostni bon v višini 25 € + presenečenje
2. nagrada: vrednostni bon v višini 15 € + presenečenje
3. nagrada: vrednostni bon v višini 10 € + presenečenje

Geslo križanke pošljite do četrtka, 6. februarja, na na-
slov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo iz-
žrebali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

CVETLIČARNA ŽIČKAR,
MARKO ŽIČKAR S.P., ČERNELČEVA CESTA 9, BREŽICE

Geslo 2/2014 številke: 

ZNANJE TUJIH JEZIKOV JE BOGASTVO
Nagrade, ki jih podarja Yurena Novo mesto d.o.o., prejmejo:
1. nagrada:  nahrbtnik; Bojan Radej, Sevnica
2. nagrada:  denarnica; Slavica Pečnik, Senovo
3. nagrada: namizni koledar; Jože Kavšek, Svibno

Svet JZ POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO
Tovarniška ulica 19
8270 KRŠKO

objavlja razpis za delovno mesto

POVELJNIK – DIREKTOR

Pogoji za zaposlitev in ostale informacije so objavljeni na Za-
vodu za zaposlovanje, Uradnem listu RS z dne 31.01.2014 
in spletni strani: www.pge-krsko.si .

Rok za prijavo je najkasneje do 10.02.2014!

ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI – 2. SRL
Rezultat - Radovljica : Bre-
žice 24:38
Lestvica – 1. Koper 24, 4. 
Brežice 18

MLADINCI – 1. SRL
Rezultati – Krško : Gorenje 
27:21, Drava : Krško 35:29
Lestvica - 1. Celje 20, 9. Kr-
ško 11

MLADINCI – 2. SRL za 1. - 6. 
mesto
Rezultati – Maribor : Sevnica 
41:40, Brežice : Koper 37:32, 
Sevnica : Olimpija 34:32, Ma-
ribor : Brežice 23:27
Lestvica – 1. Brežice 4, 2. 
Sevnica 2

MLADINCI – 2. SRL za 13. - 
18. mesto
Rezultat - Dobova : Grosu-
plje 33:24 

KADETI – POLFINALE - SKU-
PINA B
Rezultati – SVIŠ : Krško 29:40, 
Krško : Šmartno 40:31
Lestvica – 1. Ormož 6, 2. Kr-
ško 6

ČLANICE 
Rezultat - Logatec : Breži-
ce 20:21
Lestvica – 1. Ljubljana 22, 3. 
Brežice 18

KADETINJE
Rezultat – Brežice : Rače 
32:29
Lestvica – 1. Branik Maribor 
22, 8. Brežice 3

MALI NOGOMET

MLADINCI U21
Rezultati – Brezje : Sevnica 
1:8, Sevnica : Dobovec 6:5
Lestvica - 1. Litija 19, 2. Sev-
nica 18

MLADI U18
Rezultat - Sevnica : Oplotni-
ca 4:8
Lestvica - 1. Kebelj Oplotni-
ca 18, 3. Sevnica 7

ODBOJKA
ČLANICE – 3. DOL CENTER
Rezultati – Ljubno : Brestani-
ca 0:3 (18:25, 18:25, 16:25), 
Brestanica : Kočevje 3:0 
(25:9, 25:12, 25:11)
Lestvica – 1. Kostak Elmont 
Brestanica 25

ČLANI – 3. DOL ZAHOD
Rezultati - Kostanjevica : 
Žirovnica Bled 2:3 (25:21, 
25:22, 19:25, 18:25, 5:15), 
Logatec : Kostanjevica 3:0 
(25:20, 25:21, 25:22)
Lestvica - 1. Logatec 31, Ko-
stanjevica na Krki 18

KADETINJE – B LIGA - SKU-
PINA B
Rezultati – Šentvid II : POK 
Krško 2:0, POK Krško : Bre-
stanica 0:2, Vital II : Bresta-
nica 2:0
1. Vital Ljubljana II 8, 2. Ko-
stak – Elmont Brestanica 4, 5. 
POK Krško 0

KADETI – B LIGA - SKUPINA C
Rezultati – Žužemberk : Ko-
stanjevica 2:1, Kostanjevica 
: Mokronog 2:0
Lestvica – 1. Kostanjevica na 
Krki 6

KOŠARKA

ČLANI – 3. SKL
Rezultati – Krško : Konjice 
77:80, Krško : Ruše 131:60
Lestvica – 1. Celje 23, 2. Po-
savje Krško 20

4. SKL – VZHOD 1
Rezultati - Vojnik : Sevnica 
66:80, Ptuj : Sevnica 67:81
Lestvica – 1. Nazarje 18, 2. 
Posavje Sevnica 14

4. SKL - VZHOD 2
Rezultati - Fenomeni Ljublja-
na : Podbočje 65:66, Podbo-
čje : Kočevje 61:70
Lestvica – 1. Metlika 13, 5. 
Posavje Podbočje 8

KADETI – 2. SKL – SKUPINA A2
Rezultati – Krško : Kamnik 
66:75, Škofja Loka : Krško 
83:47 
Lestvica – 1. Calcit Kamnik 
22, 4. Posavje Krško 18

AMD Krško vabi posameznike in skupine ljubiteljev speedwaya 
ter pristašev napredka tega športa v posavski regiji,

da predlagajo

MANDATARJA
za sestavo 9 - članskega 

Upravnega odbora Avto moto društva Krško 
za obdobje 2014 - 2018.

Pisne predloge, poslane priporočeno, sprejemamo do 
20. februarja 2014 na naslovu AMD Krško, CKŽ 130/c, 8270 Krško.

Predlog mora vsebovati kratko predstavitev kandidata
in njegovo izjavo, da kandidaturo sprejema.

4. nagrada: presenečenje
5. nagrada: presenečenje

POSAVJE – Člana slovenske futsal reprezentance, ki se v teh 
dneh udeležuje evropskega prvenstva v belgijskem Antwer-
pnu, sta tudi dva Posavca: 26-letni Sevničan Sebastijan Drob-
ne, sicer član ciprske Melisse, in leto mlajši Račan Dejan Biz-
jak, član francoskega Toulona. Slovenija je sinoči (29. 1.) že 
odigrala prvo tekmo v predtekmovalni skupini C proti eni fa-
voritinj prvenstva Italiji, jutri (31. 1.) pa jo čaka še tekma 
proti Azerbajdžanu. V četrtfinale napredujeta najboljši dve 
ekipi iz skupine.  P. P.

Drobne in Bizjak na EP v futsalu

WANAKA (NZ) - Najboljši po-
savski triatlonec Jaroslav 
Kovačič se je na svojem no-
vozelandskem življenjskem 
postanku udeležil ironma-
na ob jezeru Wanaka. Tekma 
je potekala v zelo nehvale-
žnih okoliščinah, a je Jaro-
slav vseeno osvojil odlično 7. 
mesto. Na jutranjem štartu 
je bila temperatura ozračja 
le 4 ºC, jezera pa zgolj 14 ºC. 

Jaroslav je odlično štartal v plavalni del, kasneje pa skozi ce-
lotno dirko držal visoko mesto v PRO kategoriji. Značilnost 
cest na Novi zelandiji je grob asfalt, ki onemogoča visoke hi-
trosti na kolesu, tek pa poteka po težki konfiguraciji terena 
(vzponi, makadam, korenine). Ob dveh večjih krizah, ki jih 
je doživel med tekmo predvsem zaradi pomanjkanja energi-
je, je dosegel čas 9:24.45, ki mu bo dober obet za naslednje 
tekme, med katerimi lahko izpostavimo Ironman New Zealand 
(1. marca), ki je del najmočnejše svetovne serije, in ironman 
na Tajvanu ob povratku domov (19. aprila).  L. Šebek

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

prejeli smo

Slovenski paradoksi oziroma ali 
smo Slovenci resnično že dovolj 
zreli za svojo državo?
Čeprav je Titova revolucionarna vojska v Sloveniji (med NOB in po 
njej) pobila neprimerno več Slovencev kot vseh okupatorskih vo-
jakov skupaj, še danes mnogo Slovencev Tita malikuje kot heroja.
Očitno se več kot polstoletno pranje možganov, po kar nekaj letih 
navideznega miru, zadnja leta zopet nadaljuje (tudi v slovenskih 
osnovnih šolah) in nam preprečuje, da bi se lahko odkrito pogovar-
jali o povzročenih krivicah in odgovornosti za izvensodne poboje. 
Floskule in pravljice, da je NOB bila temelj naše današnje samo-
stojne Slovenije, da bi v Sloveniji danes govorili nemško, če ne bi 
bilo partizanov itd., se vkljub svoji nelogičnosti in maloumnosti - 
ob podpori medijev, ki so še vedno pod močnim vplivom »levice«, 
med današnjimi Slovenci še kar prijemljejo.
Pripadniki »levice«, ki so s figo v žepu glasovali na plebiscitu za sa-
mostojno Slovenijo (ali celo proti njej), se danes z močno podporo 
medijev predstavljajo kot za osamosvojitev najbolj zaslužne in Slo-
venci jim v velikem številu še kar verjamejo.
Milan Kučan, za katerega se je bolj ali manj vedelo, da je podpisal 
ukaz o predaji orožja TO in ki naj bi do zadnjega zaviral osamosvo-
jitev Slovenije, je bil od le-teh Slovencev takoj po osamosvojitvi iz-
voljen za predsednika novonastale države Slovenije.
Ne glede na to, da moderna demokratična Evropa poleg nacizma 
in fašizma obsoja tudi komunizem kot enega od totalitarnih reži-
mov, se slovenska »levica« v skrbi za »nacionalni interes« Sloveni-
je še kar istoveti in celo postavlja s svojo komunistično dediščino.
Levo usmerjene stranke, katerih predhodnik je bila Komunistič-
na partija Slovenije in so v svojem bistvu naravni sovražnik cerkve 
na Slovenskem, dobivajo na zelo »vernih območjih« (npr. Prekmur-
je, Primorska) na volitvah še vedno presenetljivo veliko podporo.
V upanju, da nisem užalil nobenega zavednega Slovenca, sem si kot 
politično neangažiran državljan dovolil zapisati par svojih misli! 
 Jurij Kreutz, Brestanica

Citat Moša Pijade, ki je bil za potrebe diskreditacije socializma in 
komunizma objavljen v prejšnjem PO, je izmišljen, je laž, vendar 
pa se avtorica prispevka verjetno tega ne zaveda. Ni nobenih doka-
zov, da je citat Pijadejev. Pojavil se je v knjigi srbskega ultranacio-
nalista Vladislava B. Sotirovića, ki piše slavilne knjige o četnikih in 
ima več osebnih spletnih strani, iz katerih je jasno razvidna anti-
komunistična, pročetniška usmerjenost. Absurdno je verjeti, da bi 
Moša Pijade ali kateri drug komunist zase izjavil, da je "smrtni so-
vražnik blaginje, reda in miru" - sredi vojne(!), ali da "samo nesreč-
niki postanejo komunisti" in še, da se bodo "ljudje hitro pridružili, 
ko jim obljubimo velik rop". Slog in trditve v citatu so zelo podob-
ne antikomunističnim pamfletom, ki so jih širili četniki in z njimi 
strašili prebivalce ter komuniste prikazovali kot roparje, ki hoče-
jo ljudi pahniti v bedo. Tam je verjetno Sotirović tudi črpal svoj 
navdih. Vse skupaj se lepo vklaplja v desničarsko protikomunistič-
no ideologijo, zato desničarji tudi verjamejo, da je citat pristen.
Ta citat kroži po desničarskih forumih in po njihovih medijih, ki ga 
povzemajo eden od drugega. Na slovenski wikipediji je sicer citat 
ostal z obrazložitvijo, da o njem poroča več zanesljivih virov, ven-
dar pa knjiga Sotirovića in nekaj desno usmerjenih spletnih me-
dijev, ki povzemajo po Sotiroviću, niso zanesljiv vir. Sotirović se 
sklicuje na naveden dokument iz vojnega arhiva, ki pa ga ni nihče 
nikjer objavil, citata ni v zapisnikih zasedanja AVNOJ-a, niti ga ni 
potrdil noben resen zgodovinar. To urednikov wikipedije ne moti. 
Blatenje komunizma in socializma deluje po principu, da se v jav-
nost lansirajo laži, ki jih do onemoglosti ponavljajo in tudi če so 
kasneje demantirane, ostanejo v zavesti ljudi.
In medtem ko je razprava med levico in desnico v Sloveniji (kot 
kaže tudi v lokalnem okolju) v glavnem omejena na kulturni boj 
za interpretacijo zgodovine, stranke v državnem zboru vse po vr-
sti izvajajo neoliberalne ukrepe po nareku Bruslja in nas peljejo v 
smer grškega scenarija. Slovenija kot država propada, izgublja po-
litično in ekonomsko suverenost, pod prisilo razprodaja dobičkono-
sna podjetja, brezposelnost se veča, javno dobro in socialne pravi-
ce pa se ukinjajo. Obeti za prihodnost pa so še slabši.
Zato v Iniciativi za demokratični socializem odpiramo prostor de-
bate za boljši družbeno-ekonomski sistem v prihodnosti. Vsi siste-
mi v preteklosti so imeli strukturne ali izvedbene napake in so zato 
v nekem obdobju, pogosto tudi zaradi zunanjih vplivov, razpadli. 
Tako trenutno razpada kapitalizem, sicer ne povsod po svetu, izra-
zito pa ogroža obstoj mlade Evropske unije, saj je razkol med cen-
trom in periferijo vse večji.
Če se ozremo v zgodovino, lahko tudi za kapitalizem rečemo, če bi 
bil dober, do človeka in družbe, potem ne bi po vojni propadel v 
polovici Evrope. Tudi v Veliki Britaniji in še kje so po vojni naciona-
lizirali strateške panoge, recimo železnice, rudnike, uvedli univer-
zalno javno zdravstvo ... in govorili o demokratičnem socializmu. 
Churchill je izgubil volitve, kljub temu, da je bil med vojno izre-
dno uspešen. Je bilo pač jasno, kaj je zakrivilo vojno in v kakšnem 
svetu hočejo ljudje živeti. Kapitalizem je bil torej sistem, ki se je 
najprej izpel, ki leta 1945 ni vzdržal preizkušnje časa, dokler ga 
niso leta 1990 restavrirali z neoliberalno doktrino.
Vsak družbeno-politični sistem, ki hoče preživeti na dolgi rok, bi 

O smislu in verodostojnosti 
citatov preteklosti 

Niti odgovor, niti replika, zgolj 
dejstva ...
Ne odpiram fronte na temo NOB. Rojena sem bila malček po voj-
ni, pa sem na nek poseben način - preko korenin, ki jih nihče svo-
jih ne more zanikati - vendarle doživela vse grozote tistega časa …
Dejstvo 1: Družina mojega očeta je bila izseljena. Mama, oče, tri-
je mladoletni otroci, stari starši in stric. Mama umre v lagru. Osta-
nejo fantki, stari nekaj tistih najbolj občutljivih let ... Stari starši 
umrejo na poti v svobodno domovino. Najstarejši sin, ki je ubežal 
lagru, pade - mlad partizan - zaradi izdajstva domačina (?) na pra-
gu svobode. Doma so dom opustošili naseljenci, t. i. Kočevarji … S 
tako izkušnjo, s tako bolečino (postavite se v raztrgano kožo teh 
ljudi, Kerinova), se je nadaljevalo v petdeseta, v šestdeseta leta. 
Ko sem se rodila tudi jaz ...
Dejstvo 2: "Bila je vojna ..." In niso me učili sovražiti ne v osnov-
ni šoli, kaj šele v gimnaziji! In, saj ne boste verjeli, nikoli, niko-
li niti z eno samo besedo niti na partijskem kongresu ne! "Bila je 
pač vojna ..."
Dejstvo 3: Navajati o zgodovini neke izvlečke, neke lepljenke, de-
lati zgodovino na približnih prevodih, jo fotokopirati in sestavlja-
ti, je ničevo dejanje. Štejejo dejstva in šteje ena sama resnica: če 
bi bila vojna na teh tleh danes, bi bilo med njo in po njej še huje!
Dejstvo 4: Nekdo, ki je poslušal predavanja na filofaksu, bi pač mo-
ral imeti dobro zakoličeno izrazoslovje: komunizma v Jugoslaviji ni 
bilo - kot družbenega reda - nikoli!
Dejstvo 5: Na plebiscitu nismo glasovali o odhodu iz socializma, pač 
pa zgolj o odhodu iz Jugoslavije, ki jo je v tistih letih vodila po-
litika, ki je bila slaba politika. Pa čeprav takrat v celi Jugi ni bilo 
brezposelnih niti toliko državljanov, kot jih je danes v samostojni 
in demokratični Sloveniji.
Dejstvo 6: Jaz vas nisem "osebno napadla" ali pa vi ne veste, kaj je 
demokracija in ustavne pravice. In enoumje je najbrž bolj na vaši 
strani kakor na moji … Lahko pa vam povem, da tudi problem Izra-
ela niti najmanj ne sodi v vašo "rubriko" in da navajanje podobno-
sti med "žrtvenimi jagnjeti" pri njih in pri nas, žal, ne zdrži niti 
osnovne primerjave!
Tudi jaz se na to temo ne bom več oglašala. Odziv na vse to pisanje 
je bil neznansko velik, ljudje si o tem desnicizmu počasi ustvarja-
jo svoje mnenje (po celi Evropi, ne le pri nas). O spoštovani gospe 
doktor Konjajevi pa - hvala bogu - tokrat ni bilo potrebno govori-
ti!! Lepo vas pozdravljam!
 Ernestina Rožman, Arnovo selo

moral težiti k zagotavljanju čim manjše neenakosti, težiti k vzpo-
stavitvi sistemov javnega dobra in razvijati lastno gospodarstvo, 
kar državi omogoča ekonomsko suverenost. Izkušnje s preteklim so-
cializmom so različne. V času krize kapitalizma mnogi ugotavljajo, 
da je bilo marsikatero področje urejeno boljše kot danes. Nave-
del bom samo nekaj stvari, ki so že desetletje aktualne v lokalnem 
okolju, pa naj vsak presodi sam. V socializmu smo v Krškem zgra-
dili dva olimpijska in dva šolska bazena, vse osnovne šole, največji 
kulturni dom med LJ in ZG, velik stanovanjski fond (ki danes pre-
prečuje še večjo revščino ljudi), tovarne, ki so zaposlovale 1000 in 
več delavcev. Danes v kapitalizmu stagniramo na vseh področjih. 
Ni denarja za dostojne plače, za investicije, niti za vzdrževanje.
V socializmu smo zgradili atomsko elektrarno, v kapitalizmu ni-
mamo za odlagališče jedrskih odpadkov. V socializmu smo zgradili 
nadhod nad železnico v Krškem, danes, v kapitalizmu je zaprt, ker 
ni denarja za vzdrževanje. Lokalne pridobitve kapitalizma naj si 
vsak dopolni sam, ni jih veliko. Obnovili smo nekaj starih hiš, za-
prli večino večjih podjetij in namesto tega odprli trgovine. Police 
so polne cenene robe, ki jo v fevdalnih razmerah izdeluje cenena 
delovna sila nekje na vzhodu. Drugega kot nakup slabih poceni iz-
delkov si večina Slovencev ta trenutek res ne more privoščiti. Drža-
va se je zakreditirala za preplačane infrastrukturne projekte, tako 
da je Slovenija sama danes bolj zadolžena, kot je bila Jugoslavija 
ob razpadu. So pa nekateri posamezniki obogateli čez vse mere, 
kar se v socializmu ne bi nikoli zgodilo. Toliko na hitro o ekonom-
skih dosežkih sistemov.
Potvarjanje zgodovinskih okoliščin ni v interesu iskanja boljše pri-
hodnosti mladih, ki danes v Sloveniji ne vidijo nobene perspekti-
ve, zato množično odhajajo v tujino. Poskusi vnaprejšnje diskredi-
tacije socializma, zdaj ko se odpira prostor razprave o prihodnosti, 
ne pripomorejo k iskanju boljših rešitev, temveč omejujejo razmi-
šljanje in svobodo govora drugače mislečim in nižajo nivo razprave.
 Aleš Suša, Krško 

Za vrednote (ki to niso) ali za 
resnico (ki to je)
Ko sem nekoč kot pravosodni sodelavec, zadolžen za izvedbo izko-
pa posmrtnih ostankov oseminosemdesetih pomorjenih slovenskih 
domobranskih vojakov, težkih bolnikov in invalidov, ki jih je revo-
lucionarna oblast že precej tednov po koncu vojne odpeljala iz lju-
bljanske bolnišnice in so bili v osrčju kočevskih gozdov vrženi v šti-
ridesetmetrsko brezno Konfin I, v taistem breznu ob zgodovinarjih, 
arheologih in jamarjih stal na kupu lobanj, bergel, infuzijskih cevk, 
kompresijskih povojev, protez, medenic, stegnenic … sem se spra-
ševal, kje na prizoru pred menoj se je izgubila univerzalnost sve-
topisemske pravičnosti … kam je takrat izginila Hipokratova prise-
ga ... kam je poniknila človeška milost ... torej milost, ki so je bili 
- skladno z osnovnimi civilizacijskimi normami - deležni vsaj bolni-
ki partizanskih bolnišnic.
Spričo te izkušnje, priznam, sem z zanimanjem prebral preteklo po-
lemiko, objavljeno v predhodnih številkah tega glasila. Ta je po mo-
jem občutku vzniknila iz spontanih lokalnih občutij gospe Kerin, kot 
lahko razberem, zagovornice zgodovinskega objektivizma, katerega 
esence ni mogoče zanikati v okolju pluralnega. Kosti pobitih v proti-
tankovskih jarkih v Mostecu pri Brežicah, rajhenburški grajski zido-
vi, prepojeni z obupom in trpljenjem velikanov našega časa, kot je 
Angela Vode, so Posavcem še danes lahko v opomin. Na drugi stra-
ni zagovorniškega odra te polemike sta lokalna predstavnika orga-

nizacije, naslednice komunistične družbenopolitične tvorbe, kate-
re prvi predsednik je bil Ivan Maček. 
Da se otrokom razlaga o humanosti in dobroti, o spoštovanju in str-
pnosti, o svetosti človeškega življenja, njegovi nedotakljivosti in o 
človekovem dostojanstvu ter o njegovi neposredni posledici, ki se 
kaže v pomoči (tudi zdravniški) vsakomur, ki jo potrebuje, slednje 
so brez dvoma izvajale tudi partizanske bolnišnice, je seveda hva-
levredno. Še več. Slovenska ustava k vzgoji za medsebojno soži-
tje ter za svobodno in demokratično družbo seveda brez ideološke 
ateistične predestinacije, ob spoštovanju pravic staršev do vzgo-
je otrok v skladu z njihovim prepričanjem, zavezuje vse učitelje in 
vzgojitelje. Pri zasledovanju tega ideala pluralnosti bi morali biti 
naši otroci ustrezno (beri: objektivno) poučeni o srčiki slovenske 
(in tudi obče človeške) identitete, ki je revolucionarni komunistič-
ni režim pač ne predstavlja, kot je zapisalo ustavno sodišče v za-
devi U-I-109/10: »Človekovo dostojanstvo je v središču ustavnega 
reda Republike Slovenije. Njegov etični in ustavnopravni pomen iz-
haja že iz Temeljne ustavne listine, ki ni samo ustavnopravni temelj 
slovenske državnosti, temveč so v njej začrtana načela, ki izražajo 
temeljno (ustavno)pravno kakovost nove samostojne in neodvisne 
države. S sprejetjem osamosvojitvenih dokumentov ni prišlo samo 
do prekinitve državnopravne povezave med Republiko Slovenijo in 
SFRJ, temveč je šlo za prelom s temeljnim vrednostnim konceptom 
ustavne ureditve. […] V ustavni demokraciji je človek subjekt in ne 
objekt oblastnega delovanja, njegova (samo)uresničitev kot člove-
ka pa je temeljni namen demokratične ureditve. […] V Republiki 
Sloveniji, kjer se je razvoj demokracije in svobodne družbe, ki te-
melji na spoštovanju človekovega dostojanstva, začel s prelomom 
s prejšnjo ureditvijo, je oblastno poveličevanje komunističnega to-
talitarnega režima [ …] protiustavno.«
Če pripovedovanja prič, povzetih v knjigi z naslovom Brez milo-
sti, držijo, naj bi odredbo za izvedbo pomora bolnikov v breznu pri 
Konfinu izdal Ivan Maček. Prav ta, ki je prvi načeloval organizaci-
ji, katere predstavniki danes ironično, v stilu Jančarjevega Volodje 
iz Velikega briljantnega valčka, žugajo k zgodovinski objektivnosti. 
Zgodovine, kot sami pravijo, ni moč na večnost krojiti po ideoloških 
potrebah. Zato bi moralo biti poslanstvo vsake demokratične sku-
pnosti, tudi šole, z namero iskanja resnice pripoznanje nasprotu-
jočih si argumentov in njihovo iskreno soočenje, četudi bi se s tem 
porušile desetletja zacementirane, z monopolom prisile podprte, a 
vendar lažne revolucionarne dogme. Res pa je, da je spoštljiv javni 
diskurz iskanja resnice, kot nam dopoveduje že Sofoklej, toliko bolj, 
če gre za resnico o pomorjenih ali trpinčenih, od nekdaj trn v peti 
najrazličnejšim starodobnim in na žalost tudi novodobnim Kreonom. 
 Mag. Simon Umek, Senovo

POJASNILO UREDNIŠTVA

Z objavo teh prispevkov tudi zaključujemo polemiko na 
temo „Vrednote NOB v osnovni šoli“, saj je tema širša 
kot le posavska oz. lokalna, kakršnim v našem časopisu 
dajemo prednost.
 Uredništvo

Gospa Marjetka Kerin je v Posavskem obzorniku št. 2 z dne 16/1-
2014 brez posebnega komentarja posredovala govor, ki naj bi ga 
imel Moša Pijade na prvem zasedanju AVNOJ. Kdor je Mošo Pijade-
ja poznal ali je kaj slišal o njem, si ne more predstavljati, da bi Pi-
jade izjavil kaj takega, zlasti še na zboru, kakršno je bilo zasedanje 
AVNOJ. Gospa Kerinova je prepisala „Pijadejev govor“z interneta, 
kjer ga je objavil gospod Marjan Bizilj.
Strokovnjaki, ki se spoznajo na te stvari, so zadevo preverili in ugo-
tovili naslednje: tekst, ki je objavljen na internetu in ga je povzela 
ga. Marjetka Kerin, je napisal Vladislav Sotirović, ki živi v Litvi, v 
svoji knjigi Na odru titografije. V knjigi je sam priznal, da tega te-
ksta med dokumenti prvega zasedanja AVNOJ ni. Sklicuje se na ne-
koga, ki je baje videl nek stenogram, kjer pa tega teksta tudi ni. Re-
klamira ga in ga je dal na internet četniški časopis Ravna gora. Gre 
za izmišljotino, ki so jo dali na wikipedijo četniki, ki pa nima nobe-
nega ozadja. Tudi sicer je ta vsebina v nasprotju z vsemi ostalimi 
dokumenti prvega zasedanja AVNOJ, ki so razpoložljivi na internetu.
O tem, kako so ljudje živeli v „komunističnem enoumju“, pa bi ka-
zalo povprašati širok krog tistih, ki so živeli v tem času. Prepričan 
sem, da bi vas presenetilo, gospa Kerin, ko bi videli, da so bili lju-
dje močno zadovoljni z vrednotami, ki so jih takrat imeli. 
 Predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Krško 
 Lojze Štih

Kaj je rekel Moša Pijade

KRŠKO - Fakulteta za 
energetiko je 21. janu-
arja Občini Krško preda-
la v uporabo električno 
kolo, ki sta ga pod men-
torstvom doc. dr. Seba-
stijana Semeta prede-
lala študenta fakultete 
Aleš Levičar in Franc 
Rihl. Omenjeno kolo je 
opremljeno s sistemom 
Pedelec (pomoč pri upo-
rabi pedal), omogoča pa tudi samostojno vožnjo z električnim 
pogonom. Fakulteta za energetiko je namreč v okviru tedna mo-
bilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra 2013, na Občini 
Krško predstavila tematiko e-mobilnosti, v okviru predstavitve 
pa je bilo predstavljeno tudi električno kolo, ki sta ga predelala 
študenta Fakultete za energetiko. Tovrstna kolesa, ki niso samo 
ekološka in varčna, uporablja vse več uporabnikov, med katerimi 
so tudi starejši občani. So namreč izreden pripomoček ljudem, 
ki imajo kakršne koli težave pri premikanju ali hoji. 

Občini predali električno kolo
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

CKŽ 65, KRŠKO | Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com | info.kamnosestvo@siol.net

NIZKE CENE, VISOKA KVALITETA
NAGROBNIKI-OKENSKE POLICE-STOPNICE-KUHINJSKI PULTI

Artiče 49, Artiče
e-pošta: anuska@5ka.eu

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

NIZKE CENE!

obzornikova oglasna mreža

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

CPB 13, Brestanica, 041/625-406, info@telsat.si, www.telsat.si

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

07/499 22 33OptikaKeber
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- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem

070 660 660
Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p.

Čistimo zaloge

na izbrane okvirje korekcijskih očal

Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije 
Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, v do-
pisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od po-
nedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, naslov, 
telefon) ali na elektronskem naslovu zahvale@posavje.info. Informa-
cije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo v naslednji 
številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure.

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob 
smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč 
naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi ka-
sneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletni-
ci smrti v Posavskem obzorniku.

v spomin

Žalujoči: vsi njegovi

FRANC KRALJ

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam stali ob strani v težkih trenutkih, ga obiskovali v času 
njegove bolezni, mu nudili lepe besede. Hvala vsem za podarjene 
sveče, svete maše, cvetje in denarno pomoč. Hvala SB Brežice, SKS 
Senovo, pogrebni službi Blatnik, gospodu župniku Francu Levičarju 
za lepo opravljen obred, cerkvenemu pevskemu zboru za lepo 
zapete žalostinke in lovcem LD Raka za lepe besede slovesa ob 
odprtem grobu.

Vsem še enkrat hvala, da ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti.

z Vrha pri Površju 10, Raka.

V 68. letu starosti nas je po kratki in hudi bolezni zapustil 
naš dragi mož, oče, dedek, tast, brat, svak, stric, bratranec, 

boter in dober prijatelj

Oh, kako boli,
ko tebe več med nami ni.

Ostali so sledovi tvojih pridnih rok,
katere cenil bo še pozni rod.
Ponosen, trden, kakor skala,

vso ljubezen in sebe si nam dal.
Za vse, prav vse, ti še enkrat hvala.

ROMANA GOŠKA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

iz Vetrnika 39, Kozje

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in 
prijateljem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali 
sveče, cvetje, finančno pomoč in svete maše, nam izrekli pisna 
in ustna sožalja.
Zahvala velja gospodu župniku Niku za opravljen cerkveni in 
pogrebni obred, županu Kocmanu za govor, pevcem za odpete 
žalostinke, praporščakom iz Krškega, trobentaču, Osnovni šoli 
Kozje, učencem 7. razreda, Krajevni skupnosti Kozje, Rdečemu 
križu, Izpostava Kozje in Šmarje pri Jelšah, Termoelektrarni 
Brestanica ter Pogrebni službi Gekott.
Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala.

Ob boleči izgubi dragega moža, ata, sina, brata, strica, botra, 
dobrega soseda in prijatelja

Vsem, ki se je spominjate, postojite pri njenem grobu in ji 
prižigate svečke, iskrena hvala.

HELENA ŠKALER

V SPOMIN
29. januarja je minilo 11 let, 

odkar nas je zapustila naša draga

Ni te več na vrtu,
ne v hiši,

nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,

v naših srcih je ne bo nikdar.

iz Velikega Obreža.

 Vsi njeni, ki jo imamo neizmerno radi

VINKO KERIN

V SPOMIN

Vsi njegovi

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

Boleča je misel,
da med nami te ni.

Usoda tako je hotela,
vendar v naših srcih

za vedno boš ti.

4. februarja bo minilo 12 let, odkar nas je 
mnogo prezgodaj zapustil

iz Gržeče vasi.

Krško, stoletje na razglednicah
Polona Brenčič - Silvo Mavsar - Ljudmila Šribar

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava
Cena 35,00 ¤

druga, 
dopolnjena izdaja

naročila:
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info

SEVNICA - V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice so 
štirje soavtorji - Andreja Tomažin, Milan Gorišek, Miran Pr-
naver in Miro Bergelj – v pogovoru z Jano Uvodić predsta-
vili knjigo z naslovom »Plemiška družina Gutmansthal-Ben-
venuti in Radeče«.

Milan Gorišek je kratko orisal bogato in razgibano zgodovino 
Radeč ter gradu Novi dvor na Hotemežu, kjer je živela plemi-
ška družina Gutmansthal-Benvenuti. Andreja Tomažin je pred-
stavila življenjske zgodbe družinskih članov, dr. Ludviga in nje-
gove žene Marije ter treh njunih otrok, Georga in Nikolaja ter 
Marije. O zanimivem grbu plemiške družine, ki je imela v sre-
dini sonce, je spregovoril Miro Bergelj. Obnovo grobne kapele 
na radeškem pokopališču, v kateri so posmrtni ostanki dr. Lud-
viga, njegove žene Marije in sina Georga, je predstavil Miran 
Prnaver. Sledi plemiške družine Gutmansthal-Benvenuti so v 
Radečah vidne še danes – tako stoji v starem delu Radeč dvo-
rec Turn z grbom omenjene plemiške družine, ki bi ga želela 
Občina Radeče obnoviti in v njem urediti muzej ali pa poroč-
no dvorano. Zanimivo predstavitev knjige so z zapeto ljudsko 
pesmijo popestrili Fantje s Preske, z obiskom pa sta jo poča-
stila radeška županja Rafaela Pintarič in sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk.  S. Radi

Plemiška družina in Radeče

Soavtorji knjige o plemiški družini Gutmansthal-Benve-
nuti v pogovoru z Jano Uvodić
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Prodam seno v kockah, 500 
kom. Tel.: 041 244 969

Prodam kostanjevino na ra-
sti, debeline od 10 do 30 cm. 
Tel.: 031 737 913

Prodam bukove pelete in bu-
kove brikete. Tel.: 070 665 
823, Eko-kurjava d.o.o., Ga-
brje pri Dobovi 42 a, Dobova

Prodam mešana drva, kratko 
žagana, in kostanjevo kolje 
(2 m in 2,80 m), okolica Bre-
žic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam bukova drva z mo-
žnostjo dostave. 
Tel.: 031 661 219

Prodam bukova drva, ceplje-
na na meter, možen razrez 
in dostava. Tel.: 031 895 748

Prodam 10 m kalanih bu-
kovih drv. Dostava na dom. 
Tel.: 030 672 090

Prodam bukova drva za cen-
tralno ali kamin. Dostava na 
dom. Tel.: 040 738 059, An-
ton Gošek s.p., Rožno 26, 
Brestanica

Prodam bukova drva. Do-
stava na dom. 
Tel.: 051 758 062 

Prodam suha metrska in ža-
gana akacijeva drva. Cena in 
prevoz na količino po dogo-
voru. Tel.: 070 321 426

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam cviček. Tel.: 041 606 
829 (Andrej)

Prodam cviček in belo vino, 
bizeljsko-sremiški okoliš, 
cena 1€/l. Tel.: 040 637 202 

Prodam kostanjevo kolje za 
vinograd, dolžine 2 m. 
Tel.: 041 589 757

Prodam cvetlični in kosta-
njev med. Tel.: 040 664 266, 
lipovz.net/med 

ŽIVALI

Prodam telico simentalko, 
težko okoli 650 kg, brejo 4 me-
sece, pašno. Tel.: 041 642 477 

Izdelava hlevske opreme 
za prašičerejo in kovin-
skih rešetk za govedore-
jo. Tel.: 041 503 743, Bo-
jan Povšič s.p., Pod vrtačo 
19, Sevnica

Prodam kravo simentalko s 
prvim teletom, vajena paše. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 988 207

Prodam 2 breji oslici z mla-
dico, staro 5 mesecev, in za-
pravljivček z vprego. 
Tel.: 041 683 261

Prodam bikca simentalca, 
težkega okoli 150 kg, ter 
belo in rdeče vino. 
Tel.: 031 304 172 

Prodam 2 siva bikca, staro-
sti 2 meseca in pol, za zakol 
ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 380 075

Prodam kravo simentalko v 
osmem mesecu brejosti s tre-
tjim teletom. Je mirna in va-
jena paše. Tel.: 031 209 199

Ugodno prodam mesnate 
prašiče za zakol (kuhana hra-
na), odojke in kravo za za-
kol. Možen zakol. Kupec dobi 
raco ali petelina. 
Tel.: 031 664 286

Prodam odojke, težke 25-30 
kg. Tel.: 051 483 060

Prodam prašiče, težke od 40 
do 100 kg, in domač jabolčni 
kis. Tel.: 031 858 594

Prodam 2 prašiča, težka do 
110 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Ugodno prodam različne pra-
šiče, težke od 40 do 150 kg, 
in težje svinje za zakol. 
Tel.: 031 751 324

Prodam 3 odojke, težke cca. 
30 kg (2,50 €/kg), in svinjo, 
težko cca. 300 kg (1,20 €/

NEPREMIČNINE

Projektiranje - izdelujemo 
načrte hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov. ARS Projek-
tiranje, Anton Strniša s.p., 
Gabrovec 1a, 3241 Podplat. 
Tel.: 03 810 4182, 031 393 560 

Projektiranje, legalizacije, 
zunanje ureditve, notranje 
opreme, prenove, novogra-
dnje. Aspo biro, Samo Voj-
ko Cerovšek s.p., Papirniška 
24, Krško. Tel.: 041 683 380, 
www.aspobiro.si

Ugodno prodam na novo ure-
jeno hišo z 2300 m2 zemljišča 
na Florjanski ulici, Sevnica. 
Tel.: 041 751 695

Prodam starejšo hišo ali vi-
kend na Raki, lepa lega, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 460 371 

Na Goleku prodam vinograd, 
1.900 m2, cena po dogovoru. 
Tel.: 041 225 174

Prodam, oddam v najem vi-
nograd s 380 trtami, nasad 
cviček, na Ponikvah. 
Tel.: 031 288 901

Prodam gozd, 1.700 m2, ve-
čina bukev, relacija Orešje 
- Kunšperk, asfaltna cesta, 
vlaka urejena. 
Tel.: 031 724 372

Prodam kmetijsko nepre-
mičnino parcelne št. 1149, 
Goveji Dol (1300 m2 – njiva, 
7108 m2 – travnik, 892 m2 – 
pašnik; skupaj 9300 m2) za 
5.000 €. Leži ob asfaltni ce-
sti, sončna lega, 3 km od Kr-
melja, smer Stražberg. Vre-
dna ogleda. Tel.: 041 788 134

Prodam travnik, velikosti 2,2 
hektarja, pri Coli (Podgrače-
no). Tel.: 041 380 981

Prodam opremljeno dvosob-
no stanovanje, N.H.M. 16, 
Sevnica, 50 m2, cena 35.000 
€. Tel.: 041 799 243

Menjam enosobno stanova-
nje v Krškem za starejšo hišo 
v okolici, doplačilo do vre-
dnosti 60.000 €. 
Tel.: 040 754 993

Oddam kmetijo s hišo na 
Gorjancih ob potoku Sušica, 
možno ekološko kmetovanje, 
vzreja drobnice. 
Tel.: 041 313 540

V Leskovcu pri Krškem od-
dam 1 etažo hiše s kletjo, 
kurilnico, nadstreškom za 
avto ter cca. 300 m2 vrta. 
Cena 300 € + stroški. 
Tel.: 041 712 959 

Oddam opremljeno dvosob-
no stanovanje, 59 m2, na 
Cesti 4. julija 64, v Krškem. 
Tel.: 041 933 155

V Krškem, na Vidmu, oddam 
dvosobno opremljeno stano-
vanje, vseljivo 1. februarja, 
cena najemnine 280 €/me-
sec. Tel.: 040 333 939

V Brežicah oddam enosobno 
stanovanje. 
Tel.: 07 49 62 476 

V centru Sevnice oddamo 
opremljeno enosobno stano-
vanje, 34 m2, 3. nadstropje, 
dvigalo, 2 balkona, cena 180 
€/mesec. Tel.: 041 427 643 

Oddam poslovni prostor v 
Brežicah. Tel.: 041 275 159

mali oglasi

Najamem zapuščeno kmetijo 
ali kmetijsko posest v Posav-
ju. Tel.: 041 846 570

V starem delu Sevnice proda-
mo trosobno stanbovanje (la-
sten vhod). Cena po ogledu 
- ugodno. Tel.: 051 670 377

AVTOMOBILIZEM

Prodam Peugeot 2.0 HDI, le-
tnik 2003. Tel.: 031 208 502

Prodam Peugeot GL Profil, 
letnik 1988, 47 KW, staro-
dobnik, 143.000 km – origi-
nal, v odličnem stanju, vo-
zen, lastnik starejša gospa. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 724 372

Prodam Renault Master, le-
tnik 2005, odlično ohranjen, 
nekaramboliran, 1. lastnik, 
prevoženih 89.000 km. 
Tel.: 031 621 522

Prodam Zastavo 750, letnik 
1978, bele barve, generalno 
obnovljeno, cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 887 028

Prodam avto Megan 1,6 €, 
letnik 1997, cena 550 evrov, 
in prašiča 130 kg po ceni 2 €/
kg. Tel.: 07 49 63 303

KMETIJSTVO

Prodam kozolec dolenjski to-
plar, dolžine 14 m, širine 7 
m, in 110 bal sena po 0,40 €/
kg. Tel.: 07 49 69 474

Prodam listna koša in dvo-
brazdni obračalni plug 12˝ 
ali menjam za 16˝. 
Tel.: 041 772 283

Prodam cepilec za drva do-
mače izdelave ter desko za 
sneg (š: 2 m, v: 60 cm, d: 6 
mm), kratki priklop. 
Tel.: 041 598 873 

Prodam kvaliteten ječmen. 
Okolica Krškega. 
Tel.: 031 669 810 

Prodam 20 kom okroglih bal 
sena, 5 bal slame in 5 silažnih 
bal. Tel.: 041 396 241 

Prodam pšenično slamo v 
kockah. Tel.: 031 698 469

Prodam seno v kockah, cena 
2,50 €, in vino bizeljsko me-
šano rdeče, cena 1,30 €/l, 
Dobova. Tel.: 041 991 555

Prodam seno v kockah, 250 
kom, ugodno, in vrtni trak-
tor, 10 KM. 
Tel.: 031 671 885

NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,
• p.p. 288, 8270 Krško
• na Info točki v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 13. ure, sre.: zaprto)
• po e-pošti:
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781

Za objavo v naslednji številki morajo 
biti oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure). 
Cena objave malega oglasa za fizične 
osebe do 15 besed znaša 6,50 €, vsa-
ka nadaljnja beseda 0,60 €, za okvir 
pa 3,70 €. Cena objave malega oglasa 
za pravne osebe do 15 besed znaša 
13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 1,20 €, 
za okvir pa 7,40 €. Cene vsebujejo DDV.

Za resničnost in verodostojnost ob-
javljenih oglasov odgovarja naročnik.

Malih oglasov, ki se nanašajo na nudenje dela (storitev), zaposlovanja in množičnega odkupa - prodaje, ne objavljamo, 
razen, če je naročnik registriran za opravljanje te dejavnosti (zaradi preprečevanja dela in zaposlovanja na črno).

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA

Popusti se ne seštevajo!

Pripravite vaš avto za zimo.  Privoščite mu najboljše!

Akumulatorji Banner
Vzamemo tudi vaš star akumulator.

Euro Avto Nova d.o.o.,  C. 4. julija 85, Krško (nasproti Petrola na Vidmu)
Tel. :  041 732 966,  w w w.euroavtonova.s i

KUPON - 25 %


za nakup novega akumulatorja

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

Odkup poškodovanih
in celih vozil,

lahko z okvaro motorja,
traktorjev in druge

kmetijske mehanizacije.
Gotovina takoj.

Šentjanž 59, Šentjanž

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



STE V STISKI?
PSIHOTERAPEVTSKO 

SVETOVANJE
- posameznikom
- parom
- staršem

www.medvešek.si
041 373 914

v Brežicah

kg). Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135 

Prodamo izločeno svinjo, 
okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730 

Prodam 3 prašiče, težke 100 
kg, iz domače reje. 
Tel. 051 422 161

Prodam prašiče, težke okrog 
100 kg (Dobova), hranjeni z 
domačo hrano. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 243 497

Prodam mesnate prašiče, 
težke 70-230 kg, možen zakol 
in prevoz. Tel.: 051 872 179

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-
stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje

RAZNO

Prodam enofazni motor, 2,2 
KW, 1460 obratov, in cirkular. 
Tel.: 031 305 312

Ugodno prodam harmoni-
ko Sitar CFB, staro 10 mese-
cev, rdeče barve, in nov stroj 
za vakumiranje živil Status. 
Tel.: 031 761 559

Pomoč ali prevzem obvezno-
sti starejše osebe ali para. 
Vse po dogovoru. 
Tel.: 068 605 674

Prodam stare kovance od 
leta 1662 dalje ali menjam 
za stare vojaške predmete. 
Tel.: 031 808 003

Prodam otroški voziček, vse 
v kompletu, lepo ohranjen, 
cena 220 €. Tel.: 051 317 506

Prodam nova dvokrilna gara-
žna vrata (š: 125 x 2, v: 200 
cm). Cena: 400 €. Tel.: 051 
707 216, 07 49 59 164

STIKI

Ženitvene, zanimive, razno-
vrstne ponudbe od vsepo-
vsod. Tel.: 031 836 378, 03 
57 26 319, Leopold Orešnik 
s.p., Dolenja vas 85, Prebold

Rad bi živel z žensko, ki bi 
živela pri meni. Ne moti me, 
če ne more imeti otrok, nima 
službe. Tel.: 041 959 192

Mlajši upokojenec, 181/88, 
simpatičen, urejen, dobro 
situiran, brez obveznosti, 
želi spoznati žensko 50-ih 
let za resno zvezo in skupno 
življenje. Pošlji SMS na 040 
698 428

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E

Perutnina Rostohar sporoča 
cenjenim strankam, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev, rjavih, 

grahastih in črnih mladih jarkic
v sredo, 26. februarja. 

Vsak delavnik so na voljo dnevno 
sveža kokošja jajca.

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča cenjenim 
strankam, da bo prodaja

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

 belih kilogramskih 
piščancev, rjavih ter 

grahastih jarkic
- 3. marca pri Mirt Alojzu 
na Gmajni 28, Raka ter

- 4. marca na Kajuhovi 3, Senovo 
Enodnevni beli piščanci pa se 

dobijo vsak četrtek.

Kmečka zadruga Sevnica z.o.o., Savska cesta 20c, Sevnica

ODKUP VSEH VRST LESA
ODLIČNA CENA, 

ZAGOTOVLJENO PLAČILO
031 360 414 JUR

031 648 062 MIRKO
031 648 201 CIRIL

KS Cerklje ob Krki najavlja 

Javni razpis 
za sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki 

za leto 2014. 

Javni razpis bo objavljen na spletni strani občine Brežice www.
brezice.si od 1. 2. dalje. Podrobnejše informacije lahko dobite tudi 
v pisarni KS Cerklje ob Krki v času uradnih ur.
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