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Župani pred zadnjo 
četrtino mandata

Posavski župani so še zadnjič v tem mandatu 
razgrnili načrte za tekoče leto, v katerem bodo po-
skušali izpolniti še neuresničene predvolilne oblju-
be in dokončati zastavljene projekte. Odgovorili so 
tudi na vprašanje, ali se bodo konec leta potego-
vali za nov mandat na čelu občine. 
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Priznanja zaslužnim kulturnikom
POSAVJE - Na osrednjih občinskih slovesnostih ob kulturnem 
prazniku bodo podelili priznanja zaslužnim kulturnikom. V Kr-
škem bodo podelili enajst bronastih in štiri srebrne Prešerno-
ve plakete, zlato pa bo prejel Anton Petrovič iz DKD Svobo-
da Senovo. V Brežicah bodo podelili po dve priznanji, bronasti 
in srebrni odličji, zlati odličji bosta dobila Simona Rožman 
Strnad iz MePZ Viva Brežice in Ivan Kovačič iz Gasilskega 
pihalnega orkestra Loče, častni priznanji ZKD pa Franc Fran-
ko in Jože Tomše iz KUD Slavček Velika Dolina ter Rudi Sto-
par iz KD Franc Bogovič Dobova. Po dve Prešernovi priznanji 
in srebrni plaketi bodo podelili v Sevnici, zlato plaketo pa bo 
prejela Magda Sigmund iz KUD Budna vas. Radeško prizna-
nje Ivana Pešca za posebne dosežke na kulturnem področju 
bo prejela violinistka Tanja Sonc. Na slovesnostih v Kostanje-
vici na Krki in Bistrici ob Sotli priznanj ne podeljujejo. Seznam 
prireditev pa najdete v napovedniku na strani 25.  P. P.

AKTUALNO

Jubilej »hrama kulture«
in estradne zvezde

Minuli konec tedna sta dogajanje v Posavju zazna-
movala dva jubileja: v Krškem so s slavnostno aka-
demijo obeležili 40-letnico delovanja Kulturnega 
doma Krško, v Brežicah pa z razstavo in dvema 
koncertoma 20-letnico samostojne glasbene poti 
Nuše Derenda.
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Urh Kastelic, rokometni vratar:

Žal se klubi borijo 
vsak zase
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Kvaliteta življenja za domačine
in hkrati prijaznost do turistov

Radečani najstarejši, 
v Krškem največ tujcev

Kljub težavam so presegli načrte

Ohraniti dediščino krškopoljca

PRIČELA SO SE PRVA VINOGRADNIŠKA OPRAVILA - Po godu sv. Vincenca, zavetnika vinogradov in 
vinogradnikov, ki ga praznujemo 22. januarja, so se v številnih vinogradih začela prva zimsko-pomladna 
opravila, zlasti rez vinske trte, ki so jo minulo nedeljsko dopoldne opravili tudi številni botri trsov, 
zasejanih na terasastem pobočju v bližini sevniškega gradu. Prijetno opravilo prve rezatve v grajskem 
vinogradu, od koder se širi tudi lep razgled na staro trško jedro, je potekalo pod budnim očesom 
članov Društva vinogradnikov Sevnica-Boštanj, saj s pravilno rezjo trte uravnavamo njeno rodnost in 
obremenitev, kar odločilno vpliva na kvaliteto grozdja ter vina, ki ga želi vinogradnik pridelati. Na delo 
v vinogradu se spoznajo tudi cvičkove princese in tri izmed njih, Tjaša Metelko, Jasmina Podlesnik in 
Vesna Perko, so spretno in hitro opravile delo.    Foto: Smilja Radi 

Repa in korenje ter jabolčnik

L
ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP - teoretični del usposabljanja
Krško, Žadovinek 36, 5. 3. ob 15.00 
Brežice, Trdinova 1, 6. 3. ob 15.00

Info: 051 33 99 88
www.prah.si

Redno usposabljanje poklicnih voznikov 
za leto 2018: 2. 3. 2018 ob 15.00

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 051 339 988
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Valentinovo
v dvoje
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LJUBLJANA - Vlada je z odloč-
bo dosedanjega direktorja Jav-
nega zavoda Kozjanski park 
(JZKP) mag. Tea Hrvoja Orša-
niča z 21. januarjem razrešila, 
za vršilko dolžnosti direktori-
ce pa z 22. januarjem do imeno-
vanja novega direktorja, vendar 
najdlje za eno leto, imenovala 
Valerijo Slemenšek. Oršanič 
je bil sicer za direktorja Kozjan-
skega parka vnovič imenovan 3. 
januarja 2015, torej bi mu štiri-
letni mandat potekel v začetku 
naslednjega leta, vendar je po-

dal odstopno izjavo z mesta direktorja z dnem 21. 1. 2018, ker 
je bil na razpisu izbran za delovno mesto direktorja Zavoda RS 
za varstvo narave (ZRSVN). Vlada je tako izdala tudi odločbo, s 
katero je Oršaniča imenovala za direktorja ZRSVN za dobo štirih 
let, od 22. 1. 2018 do 21. 1. 2022, z možnostjo ponovnega ime-
novanja. Dosedanjemu direktorju ZRSVN dr. Dariju Krajčiču je 
mandat potekel. Na javno objavo prostega delovnega mesta so 
pravočasno prispele tri formalno popolne vloge, ministrica za 
okolje in prostor je po pregledu vlog ter vizij razvoja in delovanja 
ZRSVN odločila, da je najprimernejši kandidat mag. Teo Hrvoje 
Oršanič, pozitivno mnenje k njegovemu imenovanju pa je podal 
tudi svet ZRSVN.  P. P.

Oršanič iz Kozjanskega parka na 
čelo Zavoda za varstvo narave

Mag. Teo Hrvoje Oršanič

Kot gostitelj je zbrane, poleg 
medijskih delavcev še pod-
župane, direktorje občinskih 
uprav, tajnice ter vodje služb 
za odnose z javnostmi in pro-
tokol, pozdravil kostanjeviški 
župan Ladko Petretič. Nato 
so župani, za Petretičem še 
župani občine Bistrica ob Sot-
li Franjo Debelak, občine Bre-
žice Ivan Molan, občine Krš-
ko mag. Miran Stanko, občine 
Radeče Tomaž Režun in obči-
ne Sevnica Srečko Ocvirk, po-
vzeli dosežke v minulem letu 
pa tudi v iztekajočem se man-
datu 2014-2018 ter predsta-
vili načrte v letošnjem letu, ki 
bo – tudi, ker gre za zadnje leto 
mandata, v katerem se uresni-
čujejo predvolilne obljube – 
investicijsko zelo aktivno. Vsi 
so poudarili tudi pomen dob-
rega in korektnega sodelovan-
ja z mediji, pomembno tako 
z vidika uresničevanja pravi-
ce javnosti do obveščenosti 
kot krepitve družbenega po-
vezovanja. Tudi skozi tradici-
jo tovrstnih srečanj se izkazuje 
enotnost med posavskimi ob-
činami, kakršne ni v nekaterih 
drugih slovenskih regijah.

KOSTANJEVICA: KONČNO 
SANACIJA OSNOVNE ŠOLE

V kostanjeviški občini se bodo 
v zadnjem letu mandata konč-
no lotili energetske sanaci-
je osnovne šole in prenovili 
tudi stari del šole. V celoti bo 
obnovljen uskoški stolp v Čr-
neči vasi in urejena njegova 
okolica, kar bo obogatilo turis-
tično ponudbo v občini. Priče-
li bodo z dokončno ureditvijo 
postajališča za avtodome, re-
konstrukcijo Gorjanske ceste 
s pripadajočo kanalizacijo in 
povezovalnim pločnikom do 
Galerije Božidar Jakac, temel-
jito prenovo mrliške vežice in 
obnovo pokopališkega obzidja 
ter ureditvijo kopališča Otok z 
odkupom zemljišč, ki so v las-
ti Škofije Novo mesto. Sanirali 
bodo divje odlagališče pri Ba-
novi jami, nadaljevali z urejan-
jem avtobusnih nadstrešnic po 
občini in z obsežnim asfalti-
ranjem makadamskih javnih 
poti. Z župnijo Kostanjevica 

na Krki se pogovarjajo o od-
kupu starega župnišča v mest-
nem jedru, v primeru uspešne 
prijave za evropska sredstva 
bodo skupaj z Občino Krško 
pričeli s projektom regionalne 
kolesarske povezave od meje z 
občino Šentjernej do mestne-
ga jedra v Krškem. Na osnovi 
dogovora s Telekomom priča-
kujejo nadaljevanje priključe-
vanja občanov na širokopa-

sovno omrežje. »Glede na vse 
našteto ocenjujem, da je pro-
račun za leto 2018 izredno in-
vesticijsko naravnan,« je zakl-
jučil župan Petretič.

BISTRICA: USTVARJAJO 
POGOJE ZA TURIZEM

»V Bistrici ob Sotli prav vsako 
leto dokazujemo, da največje 
uspehe doživljamo tam, kjer 
dolga leta skupaj z ramo ob 
rami skrbimo za dobro in 
kreativno okolje, za razvoj 
našega kraja in občank ter 
občanov,« je povedal župan 
Bistrice ob Sotli Franjo Debe-
lak. »Želim si, da s ponosom 
gledamo na razvoj naše občine, 
ki je vedno bolj prepoznavna, 
življenje v naših krajih pa je 
zanimivo,« je dopolnil svoje 
besede in dodal, da občina 
ustvarja pogoje za razvoj 
turizma, saj iščejo vedno nove 
projekte za črpanje evropskih 
sredstev. »Tu so vedno bolj 
narobe postavljena merila, 
ki se jim moramo prilagajati. 
Na mizo nam postavijo nabor 
tistega, česar si ne želimo, in 
ne tistega, kar potrebujemo. 

Evropa in država še vedno po-
deželje dojemata kot nujno zlo 
in ne nekaj, kar je treba nujno 
negovati, če hočemo preži-
veti,« je bil kritičen Debelak. 
»Zavedam se in to govorim iz 
lastnih izkušenj, da mediji ži-
vijo od udarnih novic. Tudi to 
kaže, da moramo kot družba 
dodatno dozoreti,« je še podal 
bistriški župan. Med letošnji-
mi načrti je še navedel nadal-

jevanje projekta kolesarskih 
poti, urejanje širokopasovnih 
povezav in gradnjo čistilne 
naprave, prisluhnili pa bodo 
tudi občanom in njihovim 
željam. 

BREŽICE: AKTIVNI, 
PERSPEKTIVNI IN 
RAZVOJNI

Brežiški župan Ivan Molan je 
poudaril, da si v letu 2018 želi 
predvsem, da bi občina ostala 
čim bolj stabilna, delo na obči-
ni nemoteno potekalo in zavo-
di dobro delovali. Občina Bre-
žice bo v tem letu nadaljevala 
z izvajanjem nalog iz svoje pri-
stojnosti in projekti, ki so se 
pričeli v letu 2017. Na področ-
ju šolstva se začenja gradnja 
vrtca pri OŠ Artiče, pri čemer 
župan pravi, da bodo z inves-
ticijo v OŠ Artiče začeli posto-
poma, »kajti ne moremo si pri-
voščiti 9-milijonske investicije 
naenkrat«. Nadaljevali bodo z 
urejanjem in gradnjo javne in-
frastrukture, namenjene čiste-
mu okolju (kanalizacije), boljši 
dostopnosti in prometni var-
nosti po vseh krajih občine. Po-

seben izziv v tem letu bo razvoj 
turističnih vsebin in športno-
rekreativnih dejavnosti na je-
zeru ob HE Brežice, za katere 
se že zanimajo tako organiza-
cije kot posamezniki. »V pri-
hodnosti vidimo še kar precej 
priložnosti pri razvoju turistič-
ne destinacije, predvsem bre-
žiške v povezavi s Posavjem,« 
je dejal in dodal, da je pomem-
bno tudi, da brežiško občino v 
slovenskem merilu in širše 
prepoznavajo kot aktivno, per-
spektivno in razvojno. 

Med projekti, ki se v tem letu 
nadaljujejo, so med drugim 
dokončanje ureditve recepci-
je in sanitarij ter obnove stre-
he gradu Brežice, razširitev 
pokopališča Brežice, grad nja 
pločnikov (Bizeljsko, rondo 
Tuš-rondo Trnje v Brežicah, 
Velika Dolina, Črnc, Cerina, 
Mali Obrež, Župelevec, Globo-
ko) ter modernizacija Čolnar-
ske poti v Brežicah in lokalne 
ceste Artiče-Volčje. Nove več-
je investicije v 2018 pa so po-
leg artiškega vrtca in Vodnega 
centra Brežice še obnova je-
klenega mosta čez Savo, ener-
getska sanacija zdravstvene 
postaje Bizeljsko, pločnik ob 
Cesti bratov Cerjakov od že-
lezniške postaje do železniš-
kega prehoda Šentlenart, ob-
nova Bizeljske in Prešernove 
ceste (od gradu do HE Breži-
ce) v Brežicah ter lokalne ces-
te Velike Malence-Bušeča vas, 
izgradnja vodovoda Križe-Pe-
čice-Šapole, modernizacija lo-
kalnih cest Curnovec-Sromlje 
in Zgornje Šapole-Osredek ter 
obnova lokalne ceste Bukošek-
Dobova. Župan je izrazil upan-
je, da jim bo tudi v tem letu 
uspelo zagotoviti približno po-
doben znesek za investicije kot 
lani (9,5 milijona evrov).

KRŠKO: V OSPREDJU ŠOLE, 
VRTCI IN PROMET

Kot je povedal krški župan 
mag. Miran Stanko, večji delež 
načrtovanih odhodkov v leto-
šnjem občinskem proračunu 
predstavljajo naložbe na pod-
ročju družbenih dejavnosti ter 
na področju gospodarske in-

V zadnji četrtini mandata želijo župani še veliko postoriti
KOSTANJEVICA NA KRKI - Organizacija tradicionalnega ponovoletnega srečanja posavskih županov z novi-
narji, fotografi, snemalci in drugimi predstavniki medijskih hiš, ki poročajo o dogajanju v Posavju, je letos 
pripadla kostanjeviški občini, ki je »sedmo silo« povabila v gostilno Žolnir.

»Kljub neugodnim razmeram tekom 
mandata z zadovoljstvom ugotavljam, da 
je bilo veliko narejenega in večina, cca. 70 
% mojega obsežnega predvolilnega progra-
ma izpolnjenega,« je poudaril kostanjeviški 
župan Ladko Petretič in izpostavil številne 
zaključene projekte. »Ob tem je treba pou-

dariti, da smo v letih 2016 in 2017 brez proračuna šli skozi 
'pilotski projekt' predčasne razpustitve občinskega sveta,« 
je dodal, zadovoljen, ker v postopkih pred državnimi organi 
krivda za nastalo situacijo ni bila ugotovljena na njegovi stra-
ni oz. na strani občinske uprave, ampak izključno na strani ob-
činskega sveta. »Menim, da ni župana v Sloveniji, ki bi šel sko-
zi takšen mandat, kot sem moral sam,« je še dejal in spomnil 
na blokado v občinskem svetu, svojo bolezen, grožnjo s pred-
časno razpustitvijo občinskega sveta in nazadnje še predlo-
gom Državnemu zboru za njegovo predčasno razrešitev, ki je 
bil zavrnjen. Glede ponovne kandidature je skeptičen, a do-
daja: »Vendar nikoli ne reci nikoli, če dobim 'sanjsko' ekipo, 
je tudi ponovna kandidatura možnost.«

Bistriški župan Franjo Debelak je dejal, da 
ga ponovna kandidatura sicer mika, vendar 
obstajajo pogoji. »Prvi pogoj je zaključena 
sodba z državo (glede vračila evropskih 
sredstev v primeru ceste Sv. Križ, op. a.) 
tako, kot je treba. Tečemo namreč drugi 
krog, potem ko smo v prvem zmagali, saj se 

je država pritožila,« je pojasnil. Kakor je še izpostavil, je oseb-
no prizadet zaradi tožbe države, saj so občini očitali, da so 
prepoceni, čeprav so očitke zavračali in zatrjevali, da so dela-
li pošteno, strokovno in tudi zakonito. »Takega početja države 
ne razumem. Želim in hočem, da bi na vrhu države razumeli, 
da je prihodnost v podeželju,« je še povedal in dodal, da ima 
v načrtu še veliko projektov, ki jih bodo realizirali: »Vse leto 
je še pred nami, zanesljivo bom mandat zaključil s pozitivno 
bilanco.« Po premisleku je zaključil: »Mogoče je nastopil čas, 
da si dam neko novo priložnost in začnem delati še kaj dru-
gega. Lahko pa se znajdem v tej zgodbi, kjer sem sedaj, tudi 
še v prihodnje, ničesar ne izključujem.«

Prvi možje posavskih občin, z leve: Franjo Debelak (Bistrica 
ob Sotli), Ladko Petretič (Kostanjevica na Krki), Ivan Molan 
(Brežice), Tomaž Režun (Radeče), mag. Miran Stanko (Krško) 
in Srečko Ocvirk (Sevnica)

BREŽICE - Gibanje Zedinjena Slovenija (ZSi), ki ga vodi Maribor-
čan Andrej Šiško, je dobilo svoj lokalni odbor tudi v Brežicah. 
Na ustanovnem sestanku, ki je bil sredi meseca januarja, so iz-
volili svoje vodstvo. Predsednica LO je postala Branka Hudina, 
njen namestnik Manfred Grmovšek, tajnica Žanet Prah in bla-
gajnik Robert Lavrinšek. Brežiški odbor se seveda zavzema za 
vse programske cilje gibanja ZSi, med katerimi so: vrnitev ukra-
denega skupnega premoženja, omejitev obdavčevanja in dragi-
nje po sistemu stare pravde, omejitev revščine družin, razvoj ma-
lega gospodarstva, družinskih podjetij in kmetij ter zmanjšanje 
brezposelnosti. Zavzemajo se za vzpostavitev Slovenske ljudo-
vlade in lustracijo odgovornih za današnje stanje v vseh vejah 
oblasti, prav tako za dostopnost zdravstvenih storitev v razum-
nem roku in sodelovanje konvencionalne medicine z alternativ-
nimi načini zdravljenja, s tem v zvezi tudi za naturalizacijo vseh 
vrst konoplje. Programske cilje za lokalno okolje bo brežiški od-
bor ZSi določil na eni izmed prihodnjih sej, ki bodo namenjene 
tudi pripravam na letošnje volitve. S. M.

Zedinjena Slovenija v Brežicah

KRŠKO - Za prvi dan februarja je krški župan mag. Miran Stanko 
sklical 29. redno sejo občinskega sveta, na kateri se bodo svetni-
ce in svetniki seznanili z (ne)realiziranimi infrastrukturnimi pro-
storskimi ureditvami na območju občine Krško iz naslova grad-
nje HE Brežice, ki jih je ali bi jih morala izvesti družba Infra na 
podlagi sprejetega državnega prostorskega načrta. Te se navezu-
jejo predvsem na zagotovitev poplavne varnosti naselja Sp. Sta-
ri Grad, ureditev vodotokov Potočnica in Žlapovec, na še neizve-
dene ureditve v zvezi z občinsko cesto na območju industrijske 
cone Žadovinek, katere nasip je v funkciji protipoplavnega na-
sipa, idr. Zato bo občinski svet na omenjeno družbo in pristojna 
ministrstva naslovil sklep, da v kolikor načrtovane ureditve ne 
bodo izvedene, Občina Krško kot soglasodajalec ne namerava iz-
dati soglasja k uporabnemu dovoljenju za HE Brežice.   B. M.   

Krčani o ureditvah ob HE Brežice

RADEČE - V torek je v sejni sobi Občine Radeče potekala 20. redna 
seja tukajšnjega občinskega sveta. Med desetimi točkami dnevne-
ga reda so obravnavali odlok o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu za območje počitniškega naselja Čimerno, ki se na-
vezuje na obstoječo pozidavo in na možnost umestitve objektov 
na še prostih, nezazidanih površinah, na katerih ni objektov ali 
območij kulturne dediščine. Svetnice in svetniki so razpravljali 
tudi o nakupu zemljišča v Krakovem v vrednosti 4.176 evrov in o 
zemljišču za dovozno pot do TRC Savus v višini 955 evrov. Obrav-
navali in potrdili so cene socialnovarstvene storitve Pomoč dru-
žini na domu, ki jo v radeški občini trenutno koristi 45 uporabni-
kov. Le-ti bodo od 1. februarja dalje odšteli 4,22 evra na efektivno 
uro med delovniki, v nedeljo in nočnem času 5,91 evra, med pra-
zniki in dela prostih dnevih pa 6,33 evra. Občina storitev subven-
cionira v višini 65 %. Občinski svet je dal tudi soglasje k obliko-
vanju cene obdelave biološko razgradljivih odpadkov, ki stopijo 
v veljavo 1. marca. V zaključnem delu občinske seje je bilo dano 
soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Radeče, ki 
ga bo naslednja štiri leta vodil domačin Franci Čeč, ki je bil pred 
leti že na čelu zavoda kot v. d. direktorja, in sicer dve leti.  S. R.

ZD Radeče bo vodil Franci Čeč 
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frastrukture, s poudarkom na 
vzdrževanju in obnovi cestne-
ga omrežja, vse skupaj v viši-
ni slabih 14 milijonov evrov. 
Med večjimi projekti na pod-
ročju družbenih dejavnosti 
so pridobitev gradbenega do-
voljenja za širitev Valvasor-
jeve knjižnice Krško in zače-
tek gradnje, zaključek gradnje 
brestaniškega vrtca do pomla-
di, druga faza energetske sa-
nacije OŠ Podbočje ter obnova 
kuhinje, kurilnice in knjižnice 
v OŠ Koprivnica. Stekle bodo 
tudi aktivnosti za umeščanje 
novega objekta OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja v staro mestno jed-
ro Krškega, projektiranje nove-
ga vrtca na Senovem, v načrtu 
je nov vrtec v Velikem Podlogu. 

Na področju prometne infras-
trukture je Stanko izpostavil 
izgradnjo krške obvoznice, ki 
se bo letos nadaljevala z izgrad-
njo tretjega kraka skozi Žadovi-
nek in obnovo kraka obvoznice 
od starega mostu do krožišča 
pri tretjem mostu, trenutno pa 
je v teku postopek izbora izva-
jalca del za rekonstrukcijo ces-
te od starega do novega mos-
tu mimo tovarne Vipap Videm 
in hkrati za izgradnjo poveza-
ve od novega mostu mimo Ža-
dovinka do krožišča pri trgov-
skem centru v Leskovcu pri 
Krškem. Po načrtih bo most s 
krožiščem na desnem bregu 
Save in navezovalno cesto do 
Megadoma dokončan do po-
mladi 2019, obvoznica pa naj 
bi bila v celoti zaključena do 

začetka leta 2020. Občina bo 
nadaljevala z modernizacijo 
občinskih cest in pločnikov ter 
nadgradnjo kolesarskih pove-
zav, v načrtu je izdelava pro-
jektne dokumentacije za peš 
most preko Save v Krškem, 
uredili bodo tri nova izposo-
jevališča koles, predvidoma 
v prvi polovici leta bo zaklju-
čena sanacija in montaža no-
vega nadhoda nad železniško 
progo na Vidmu. Do pomladi 
bo zgrajena nova mrliška ve-
žica na Raki, ki jo gradijo tudi 
v Krškem. Nadaljevali bodo z 

izgradnjo širokopasovnih po-
vezav in nadgradnjo kanaliza-
cijskega sistema. Na področju 
kmetijstva bodo letos izvedli 
agromelioracijo Gorica, stekli 
naj bi tudi postopki za koma-
sacijo kmetijskih zemljišč v Ve-
likem Podlogu.

RADEČE: ZA IZBOLJŠANJE 
PROMETNE VARNOSTI

V občini Radeče, ki jo vodi žu-
pan Tomaž Režun, se bodo 

v letošnjem letu lotili dveh 
pomembnih investicij - re-
konstrukcije ceste z izgradn-
jo pločnika v naselju Jagnje-
nica v dolžini 1,2 kilometra in 
ureditve varne poti do radeš-
ke osnovne šole. Vrednost in-
frastrukturne ureditve na Jag-
njenici se giba okoli 800 tisoč 
evrov, medtem ko bo treba za 
varno šolsko pot odšteti oko-
li 1,5 milijona evrov. »Gre za 
zahteven projekt, s katerim 
bomo učenkam in učencem iz-
boljšali dostop do šole z ure-
ditvijo stopnišča in avtobusne-

ga postajališča, prometno bolj 
funkcionalno bomo uredili tudi 
območje stičišč med Ulico Mi-
lana Majcna, Ulico OF in Potjo 
na stadion v smeri Krakovega, 
zagotovljeni pa bodo tudi do-
datni parkirni prostori. Grad-
beno dovoljenje za potrebna 
rušitvena dela je pridoblje-
no, projektna dokumentacija 
je v pripravi,« je župan orisal 
načrt izgradnje varne šolske 
poti v centru Radeč ter izpo-
stavil še dva večja projekta, in 

sicer »Stara šola za nove ide-
je«, ki je namenjen prepozna-
vanju potencialov lokalnega 
podeželskega okolja, ter »In-
terpretacijski ribnik Savus« za 
izvajanje aktivnosti osveščanja 
o pomenu varovanja okolja, ki 
obsega tudi ureditev območja 
bajerja pri ribiškem domu 
na Hotemežu. »S ponovnim 
zagonom radeške papirnice 
se je v občini znižala stopnja 
registrirane brezposelnosti, ki 
se je z 20,3 odstotka v februarju 
2014 znižala v oktobru 2017 
na 8,5 odstotka. To nas navdaja 
z optimizmom,« je še med 
drugim dejal Režun.

SEVNICA: VLAGANJA V 
ŠPORTNE IN TURISTIČNE 
OBJEKTE

Sevniški župan Srečko Ocvirk 
je izpostavil uspešno izpelja-
ne investicije v preteklem ko-
ledarskem letu ter predstavil 
tudi nekatere načrte za leto 
2018. Med večje in pomem-
bnejše projekte je uvrstil te-
meljito obnovo sevniškega 
bazena, ki je star več kot tri de-
setletja, vrednost obnove pa se 
giba okoli 300 tisoč evrov. V na-
črtu je nadaljevanje izgradnje 
sevniškega stadiona in razvoj 
Lisce s Tončkovim domom, ki 
ponovno postaja vse bolj pril-
jubljena izletniška in pohod-
na točka. Na področju turizma 
kot novi, razvijajoči se gospo-
darski panogi bodo dodatna 
prizadevanja usmerjena tudi v 
urejanje postajališč za avtodo-

me in tako naj bi se že urejene-
mu postajališču pod sevniškim 
gradom pridružilo v letošnjem 
letu še postajališče pri sred-
nji šoli na izjemni lokaciji ob 
Savi in v bližini fitnes naprav 
na prostem ter na 947 metrov 
visoki Lisci. Del investicij bo 
namenjenih tudi naložbam za 
ureditev lokalne cestne infras-
trukture, urejanju kanalizacij-
skih in vodovodnih omrežij ter 
opremljanju objektov predšol-
ske vzgoje in izobraževanja. 

V občini si želijo tudi začetek 
gradnje mostu na Log (raz pis 
za izvajalca projekta je zaklju-
čen) ter podvoza v Boštanju, 
obnova nadvoza v Šmarju us-
pešno poteka, a kljub temu se 
po županovem mnenju »pre-
malo dogaja na 3. razvojni osi«, 
saj ima Sevnica slabo cestno 
povezavo proti Celju in Trebn-
jem. Na uresničitev čaka še ena 
želja - satelitski urgentni cen-
ter, ki naj bi ga dobil sevniški 

zdravstveni dom. Prihodki pro-
računa občine za leto 2018 so 
predvideni v višini 16,6 milijo-
na evrov in od vseh planiranih 
prihodkov znašajo prihodki iz 
naslova povprečnine 11,5 mili-
jona evrov. Planirana je zadol-
žitev pri poslovni banki v višini 
1,8 milijona evrov, kar bo po-
leg integralnih sredstev prora-
čuna zagotovilo skupaj okrog 
5,5 milijona investicijskih sred-
stev. V okviru razpisa za pod-
poro razvoja kmetijstva obči-
na del proračunskih sredstev 
namenja štipendiranju bodo-
čih prevzemnikov kmetij - di-
jakom in študentom kmetijskih 
in gozdarskih strok; v okviru 
Posavske štipendijske sheme 
pa financira tudi nadarjene di-
jake in študente s področja kul-
ture, ki se izobražujejo v tujini.

 Peter Pavlovič, 
 Rok Retelj, Smilja Radi, 
 Bojana Mavsar, 
 Marija Hrvatin

Zadnje župansko-novinarsko srečanje v tem mandatu sicer ni 
prineslo nič pretresljivo novega, povzetki in načrti pač. Še naj-
bolj nas je zanimalo, kdo od šesterice posavskih županov bo 
novembra spet kandidiral za prvega moža občine. Glede tega 
sta bila nedvoumna le dva, brežiški in radeški župan, pa tudi 
za sevniškega lahko, kljub malce zadržanemu odgovoru na to 
vprašanje, z dokaj veliko gotovostjo rečemo, da bo kandidiral. 
Čeprav sta izrazila vsak svoje pomisleke oz. pogoje glede kan-
didature, povezane s sodnim sporom z državo glede vračila EU 
sredstev (Bistrica ob Sotli) ter težavnim mandatom, zaznamo-
vanim s hudim sporom z večino v občinskem svetu (Kostanje-
vica na Krki), je precej verjetno, da se bosta tudi prva moža 
najmanjših posavskih občin vendarle potegovala še za en man-
dat. Nekoliko več negotovosti je le v primeru Krškega, kjer je 
pred časom že skoraj zanesljivo veljalo, da bo dobilo novega 
župana, a je, ker v dolgoletni vladajoči stranki SLS niso pravo-
časno poskrbeli za dovolj prepričljivega naslednika, aktualni 
župan očitno spet v igri. Želja radeškega župana, »da se nas-
lednje leto spet vidimo v isti zasedbi«, se tako zdi dokaj real-
na oz. uresničljiva. 

K tej ugotovitvi pa nas ne napeljujejo le (pri nekaterih sicer 
malo sramežljivo) odločanje aktualnih »šestih mušketirjev« za 
ponovno kandidaturo, ampak morda še bolj to, da se v zadnjem 
letu mandata še ni javno in jasno izpostavil noben protikandi-
dat. No, z izjemo brežiškega »eksperimenta«, ki se z nekakšno 
trumpovsko kampanjo najavlja na družbenih omrežjih, a ni 
povsem jasno, kako resno misli s tem. In morda še večkratnega 
kostanjeviškega protikandidata, ki je na zadnjih volitvah za las 
izgubil. Resna alternativa bi morala v tem času že delati s polno 
paro, »dihati za ovratnik« lokalnim oblastnikom, iskati podpo-
ro na terenu, ne nazadnje »pritiskati« tudi na nas, medije. A za-
enkrat ničesar takega ni videti. Gre za neambicioznost lokalne 
politične konkurence oz. nepripravljenost res prevzeti odgovor-
nost na lokalnem nivoju ali pač sprijaznjenost z aktualnim sta-
njem? Ne eno ne drugo, ne glede na to, kako ocenjujemo delo se-
danjih županov, za »politično higieno« ni dobro. Pomanjkanje 
konkurence pač vodi v monopol. In prav lahko se (spet) zgodi, 
da se bodo strankarski in »neodvisni« kandidati prikazali pet 
pred dvanajsto, zahtevali medijsko pozornost in podporo ter v 
primeru neuspeha krivili »sedmo silo«, da jim je ni dala dovolj 
oz. da niso uspeli v zadostni meri predstaviti svojega progra-
ma. A v mesecu ali dveh pač ni možno nadoknaditi tistega, kar 
bi morali početi že vsaj leto ali dve, če ne že cel mandat.   

Kje je (resna) 
alternativa?

komentar

Piše: Peter Pavlovič

V zadnji četrtini mandata želijo župani še veliko postoriti

»Zadnja štiri leta ocenjujem kot uspešna, 
saj smo v skladu z zastavljenimi cilji izpel-
jali kar nekaj večjih naložb tako na področju 
infrastrukture, šolstva in predšolske vzgoje 
kot kmetijstva, trajnostne mobilnosti in dru-
gih,« je dejal župan občine Krško mag. Miran 
Stanko. Kot je še dodal, so sledili cilju urav-

noteženega razvoja na območju celotne občine, hkrati pa s fi-
nanciranjem ali sofinanciranjem omogočili izvajanje številnih 
programov, med katerimi številni presegajo zakonske obveze. 
V letih 2014 do vključno 2016 so v občini realizirali za 41 mili-
jonov evrov investicijskih odhodkov, v letu 2017 pa 36,9 mili-
jona evrov prihodkov in 34,6 milijona evrov odhodkov, od tega 
13,3 milijona evrov investicijskih. Med večjimi naložbami je iz-
postavil predvsem obnovo starega mestnega jedra, hidravlične 
izboljšave vodovodnega sistema, namakalni sistem, energet-
ske sanacije osnovnih šol in vrtcev, gradnjo obvoznice in za-
četek aktivnosti za širitev osrednje knjižnice. Glede ponovne 
kandidature za župana meni, da je za odločitev še nekaj časa 
oz. dokončne še ni sprejel. 

»Življenje težko delimo na mandate in 
tako tudi veliki projekti niso razdeljeni na 
mandate, ampak so predmet dolgoročnih 
usmeritev,« je dejal sevniški župan Srečko 
Ocvirk, ki štiriletno iztekajoče se obdob-
je ocenjuje kot uspešno. »V občini smo re-
alizirali veliko potrebnih projektov v korist 

kvalitete življenja vseh občank in občanov. Področje, ki smo 
ga najbolj intenzivno reševali, so bile investicije v šolsko in 
predšolsko vzgojo, kar daje dober temelj za bodoče manda-
te, kajti če sta omenjeni področji urejeni, potem to daje mož-
nost, da investiramo in realiziramo še druge projekte, ki so 
sedaj pred vrati. Eden takih je gradnja stadiona, kjer je tre-
ba po odkupu vseh zemljišč in sprejetju prostorskega načrta 
izvesti stabilizacijo terena. Stadion občinsko mestno središ-
če potrebuje za kvaliteten skupen športni in družbeni razvoj; 
je pomemben tako za mesto kot za občino kot celoto,« je po-
jasnil. Ob vprašanju o ponovni kandidaturi je spomnil, da je 
pred njim še četrtina mandata, ki ga je treba korektno zakl-
jučiti, se pa nagiba k njej.

Prvi mož brežiške občine Ivan Molan je ak-
tualni mandat, ki se počasi izteka, ocenil: »Ta 
mandat je bil zagotovo eden najzahtevnejših. 
Začelo se je z begunsko krizo, ki je bila po-
sebnost naše občine in je zahtevala posebne 
napore tako mene kot župana kot tudi vseh 
služb v sistemu zaščite in reševanja. Druga 

stvar pa je množično zmanjševanje sredstev s strani vlade, 
začenši z letom 2012.« Kot pravi, je sicer sama dinamika in-
vesticij zaradi tega počasnejša, »kajti v zadnjih štirih letih je 
bilo v primerjavi s prejšnjimi mandati zagotovo za 12 mili-
jonov manj investicij. Če do tega ne bi prišlo, bi imeli že da-
nes zaklju čeni investiciji v OŠ Artiče in OŠ Globoko, a se je vse 
skupaj zamaknilo.« Ključno po njegovem je, da nadaljujejo z 
investicijskim ciklom in programi. »S stabilnostjo omogoča-
mo dvig življenjskega standarda in kvalitete storitev v obči-
ni Brežice,« je še povedal in bil med vsemi posavskimi župani 
pri vprašanju, ali bodo jeseni znova kandidirali na županskih 
volitvah, najbolj jasen – potrdil je, da se bo potegoval za nov, 
že njegov četrti polni mandat.

»Mandat, ki se počasi izteka, ocenjujem kot 
uspešen. V letu 2015 smo zaključili gradnjo 
Centralne čistilne naprave Radeče, v okviru 
projekta Posavska špajza smo odprli radeško 
tržnico in izpeljali energetsko sanacijo stavbe 
osnovne šole. Vse to so za našo občino izjem-
no pomembni projekti, ki pa so bili financira-

ni predvsem s sredstvi iz evropskih socialnih skladov,« je po-
vedal radeški župan Tomaž Režun. Pomembna pridobitev je 
Rekreacijski park Savus, lani so zaključili obnovo mrliške ve-
žice na radeškem pokopališču. Obsežne investicije so potekale 
tudi na urejanju cestne infrastrukture, v sodelovanju z občani 
so zgradili vodovod v srednjem Žebniku ter obnovili in pre-
plastili malonogometno igrišče na Jagnjenici, urejeno je bilo 
otroško igrišče v Vrhovem, v sodelovanju z Gasilsko zvezo Ra-
deče in prostovoljnimi gasilskimi društvi so opremili z gasil-
skim vozilom za prevoz moštva PGD Jagnjenica in PGD Vrhovo 
... »Glede na to, da dobro sodelujemo, si želim, da se naslednje 
leto spet vidimo v isti zasedbi,« je dejal Režun in s tem potrdil 
svojo ponovno kandidaturo za župana. 

Predstavniki medijev, ki poročajo o dogajanju v Posavju

KOSTANJEVICA NA KRKI - Za 6. februar je sklicana prva letošnja 
seja kostanjeviškega občinskega sveta. Na dnevnem redu je 15 
točk, med drugim tudi Koncesijski akt o javno-zasebnem par-
tnerstvu pri projektu energetske sanacije objekta OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki in potrditev investicijske dokumenta-
cije za omenjeni projekt. Pri 1,2 milijona evrov vredni investiciji, 
ki jo bodo izvedli letos, naj bi po približno tretjino prispevali po-
godbeni partner, občina in kohezijski sklad.   P. P.

O obnovi osnovne šole
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TATVINE MESA, ZLATNINE IN DENARJA - V kraju Ženje si je 
19. 1. neznani storilec iz zamrzovalne skrinje v gospodarskem 
poslopju, slednje ni bilo zaklenjeno, postregel z okoli 60 kg 
mesa. V Brezini je med 20.  in 21. 1. vlomilec skozi vrata vlomil 
v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit.  Nekaj dni kasneje, 25. 
1. , je v Pišecah nekaj po 20. uri neznanec izkoristil krajšo od-
sotnost stanovalcev, v hišo vlomil skozi okno in si prisvojil de-
nar. 26. 1. so med odsotnostjo stanovalcev nepovabljeni gostje 
po vlomu iz hiše v Brestanici odnesli okoli tisoč evrov denarja, 
ki so ga našli. Policija svetuje, da doma ne hranite večjih koli-
čin denarja in nakita ter da PIN kode bančnih kartic neoznače-
ne hranite ločeno. Priporočajo namestitev alarmnih sistemov 
in kakovostnih ključavnic kakor tudi, da ključev ne spravljate 
pod predpražnike ali cvetlične lonce.

V NESREČI POŠKODOVANA PEŠKA - 18. 1. so krški policisti 
prejeli obvestilo, da v bolnišnici oskrbujejo v prometni nesreči 
poškodovano 75-letno žensko. Vanjo je med pravilnim prečka-
njem cestišča na prehodu za pešce na Titovi cesti na Senovem 
trčil 65-letni voznik, ki je pripeljal iz smeri Brestanice. Voznik 
je peški takoj nudil pomoč, jo odpeljal v ambulanto, kjer so jo 
oskrbeli in prepeljali v bolnišnico. Istega dne so v bolnišnici os-
krbeli tudi 26-letno voznico, ki se je lažje poškodovala v nesre-
či na cesti med Boštanjem in Krmeljem. Voznica naj bi zaradi 
neprilagojeni hitrosti zapeljala s ceste in se prevrnila. 

ZA VOLANOM ZASAČENI OPITI - V Sevnici je 20. 1. zvečer vo-
znik osebnega avtomobila BMW X3 trčil v ograjo ob prodajalni 
na Savski cesti in odpeljal s kraja. Na podlagi opisa vozila so po-
licisti izsledili 63-letnega kršitelja, ki je imel v litru izdihanega 
zraka 0,50 mg alkohola. Ugotovili so, da je trku v ograjo botro-
vala neprilagojena hitrost v ovinku, kasneje pa je trčil še v dre-
vo. Kršitelju so policisti naložili 19 kazenskih točk in mu izda-
li plačilni nalog v višini 1700 evrov.  Istega večera so policisti 
na Logu ustavljali voznika osebnega vozila, ki sprva ni upošte-
val znakov, s katerimi so ga ustavljali, zatem pa vozilo vendarle 
zaustavil. Med postopkom so ugotovili, da je vozil pod vplivom 
alkohola, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,52 mg alkohola. 
Med dopoldansko kontrolo prometa v Žabjeku pri Podbočju so 
krški policisti 19. 1. ustavili 54-letnega voznika osebnega vozi-
la, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in napihal 
0,69 mg alkohola. Zbrala: B. M.

Joško Šmit, Ostrešje pri Žurkovem Dolu: Sam 
sem se izobraževal na srednji šoli v Sevnici za 
poklic mizar, ki je zahteven, a hkrati zelo upo-
raben poklic. Žal mi je, ker se zanj ne odloči več 
mladih. Bojim se, da s časom ne bo nikogar več, 
ki bi znal sestaviti najbolj preproste pohištvene 
elemente, kaj šele, da bi znal katerega narediti. 

Še je čas, da se na tem področju kaj naredi.

Tone Kostanjšek, Brežice: Primanjkuje če-
vljarjev, kovačev, tapetnikov, mizarjev, varilcev 
in še bi se kaj našlo. Mlade je vsa ta tehnologija 
preusmerila v druge poklice, eni uspejo, drugi 
na žalost ne. Problem predstavlja ukinitev vaje-
ništva. Mladi nimajo več pravih delovnih navad, 
ki si jih največ pridobiš ravno s prakso. Koliko 

danes presedijo pred računalniki, adijo, pamet.

Martin Kenk, Ravne pri Zdolah: Manjka grad-
benikov, tesarjev, čevljarjev in podobnih pokli-
cev, ki se jih opravlja z rokami. Prav bi bilo, da bi 
se mladi učili tudi za te poklice in da ne bi šli vsi 
študirat, saj se potem nimajo kje zaposliti. Va-
jeništvo pozdravljam, saj sem bil tudi sam vaje-
nec. Če se želiš naučiti nekega poklica, je treba 

iti skozi učno dobo, tudi v praksi.

Irena Janc, Ravni: Premalo je obrtnikov 'z ro-
kami'. Otroke pošiljamo na fakultete in želimo 
visoko izobražene ter jim za popotnico pove-
mo, naj se učijo, da jim ne bo treba delati. Že v 
osnovni šoli ni poudarka na razvijanju ročnih 
spretnosti. Zdi se, da je sramotno, če bi bil otrok 
pek, mehanik ali natakar. Posledično jih družba 

ne ceni in jih obravnava z negativnim prizvokom.

Vse pogosteje ugotavljamo, da nekaterih poklicev, obrtni-
kov in znanj primanjkuje oz. jih je že težko najti. Naše so-
govornike smo vprašali, katerih po njihovih izkušnjah in 
poznavanju primanjkuje v našem okolju ter zakaj se mla-
di po njihovem mnenju ne odločajo več zanje.

anketa

Katerih poklicev ni dovolj?

Ker si zelo mlad šel v »roko-
metni svet«, te najbrž mno-
go naših bralcev ne pozna 
preveč dobro, lahko na krat-
ko opišeš svojo športno pot?
Začel sem v Krškem, kjer sem 
začel igrati rokomet pri prib-
ližno desetih letih. Tu sem dal 
skozi vse mlajše selekcije, pri 
16 letih pa sem odšel v Celje, 
kjer sva igrala skupaj z repre-
zentančnim soigralcem Bla-
žem Jancem, ki je prav tako iz 
Posavja. Igral sem za mlajše 
selekcije Celja, za člansko ligo 
sem bil najprej posojen Slova-
nu v Ljubljano, nato pa dve leti 
Mariboru. Lani sem na svetov-
nem prvenstvu prvič igral za 
člansko reprezentanco, ki je 
osvojila bronasto medaljo. Po 
prvenstvu sem prestopil v ma-
džarski Pick Szeged, kjer sem 
ostal štiri mesece, nato pa je 
prišla ponudba Zagreba, ki 
sem jo sprejel. Zaenkrat se je 
to izkazalo za pametno pote-
zo, saj dosti igram, izboril sem 
si tudi mesto v reprezentanci, 
tako da mi gre super.

Pred dnevi si se vrnil z 
evropskega prvenstva na 
Hrvaškem (pogovarjala sva 
se na dan finalne tekme, op. 
p.). Kako ocenjuješ rezultat 
slovenske reprezentance pa 
seveda tudi svoje nastope? 
Najraje se najbrž spominjaš 
tekme s Španijo, na kateri si 
bil razglašen celo za igralca 
tekme.
Rezultat Slovenije je po mo-
jem mnenju presenetljivo do-
ber, glede na to, s kakšno eki-
po smo šli na prvenstvo in da 
je bilo v njej kar nekaj debitan-
tov. Na koncu se je izkazalo, da 
so nam ravno točke iz prvega 
dela v Zagrebu, ko so nas malo 
oškodovali sodniki, malo pa 
smo si sami krivi, zmanjka-
le, da nismo prišli v polfinale. 
Splošna ocena je gotovo po-
zitivna, veliko smo se naučili, 
pokazali všečno igro, med dru-
gim premagali Špance. 
Sam v začetku nisem bil v pos-
tavi, a sem dočakal priložnost 
in mislim, da sem jo kar dob-
ro izkoristil, zlasti na tekmi s 
Španijo. Mislim, da sem bil kar 
malo presenečenje tudi zanje, 
saj sem branil od prve minu-
te, čeprav pred tem nisem še 
nič igral. To je bila prva tekma 
v reprezentanci, ki sem jo bra-
nil praktično v celoti.

Evropsko prvenstvo je v Slo-
veniji povzročilo pravo ro-
kometno evforijo, roko-
met je bil osrednja novica v 
dnevnih poročilih, a žal ne 
toliko zaradi športnih rezul-
tatov in uspehov, ampak bolj 
zaradi sodniških napak. Kaj 
to pomeni za rokomet?
Mislim, da ni dobro za roko-
met, da se govori o tem, kako 
so sodniki kreirali rezultat. Bo-
lje bi bilo, da bi se govorilo o 
tem, kako smo zmagali Nem-
ce, a smo zaradi sodniških od-

ločitev potegnili kratko, čeprav 
smo takrat še aktualne evrop-
ske prvake imeli celo tekmo na 
kolenih. 

Rokometna zveza Slovenije 
je sprožila pobudo za spre-
membe nekaterih pravil. Vsi, 
s stroko vred, govorijo o tem, 
da nekatera pravila niso do-
volj dorečena in da imajo 
sodniki preveliko vlogo, ven-
dar se nič ne spremeni …
Po toči zvoniti je prepozno, 
morali bi ukrepati že prej, ko 
se je vedelo, kateri sodniki so 

bili delegirani za tekme, saj 
so prihajali iz ne najbolj roko-
metnih držav, kot je npr. Litva, 
nekateri najboljši sodniki pa 
sploh niso bili na prvenstvu. 
Na koncu je pač tako, da se kot 
majhna država težko pritožu-
jemo, če bi se to zgodilo Nem-
cem ali kateri drugi velesili, bi 
bilo drugače. Je pa tudi res, da 
bi naša zveza, če je že zagrozila 
z odhodom s prvenstva, mora-
la stati za tem, kar je govorila, 
sicer nas bodo jemali še manj 
resno. Bili smo kot pes, ki laja, 
a ne grize. Mislim, da bi se tukaj 
morali še bolj odločno postavi-
ti po robu evropski zvezi. Igral-
ci se o tem sicer nismo kaj veli-
ko pogovarjali, vse smo bolj kot 
ne izvedli iz medijev. Pričako-
vali smo, da bodo v nadaljeva-
nju malo boljši sodniki, a ni bilo 
veliko razlike.

Kateri trendi v rokometni 
igri so se pokazali na pr-
venstvu?
Veliko je igre s sedmimi igral-
ci, saj lahko vratarja zamenjaš 
za igralca v polju. Osebno sem 
sicer proti temu, saj menim, 
da rokomet s tem izgublja na 
pomenu. Rokometne ekipe se 
zdaj nekako delijo na dva dela: 
na tiste, ki igrajo taktično in 
počasi, ter na tiste, ki igrajo 
zelo hitro, to je najbolj zazna-
movalo to prvenstvo.  

Kakšne pa so zahteve za mo-
dernega rokometnega vra-
tarja?
Velika prednost je, če si visok, 
več pokriješ, dlje lahko čakaš 
na strel in poskušaš predvide-
vati, kam bo šel, če si nižji, pa 
moraš prej reagirati oz. iti 'na 
pamet'. Tako so oz. smo vra-
tarji čedalje višji. Doslej so si-
cer mnogi branili zelo dolgo, 
do 40. leta ali še dlje, ravno 
zaradi prej omenjenega pra-
vila glede menjave vratarja pa 
se bo to spremenilo, saj mora 
vratar ob teh hitrih menjavah 

pogosto teči na klop in nazaj 
na igrišče. Tako bo ena od zah-
tev tudi, da je vratar hiter in da 
ima tudi nekaj kondicije.

Posavje velja za rokome-
tno regijo, vsako občinsko 
središče ima svoj klub oz. 
jih imamo kar pet (Dobova, 
Brežice, Krško, Sevnica in 
Radeče). Koliko spremljaš 
in kako ocenjuješ stanje v 
posavskem rokometu?
Zelo spremljam. Moj brat Ma-
tic je kapetan v krškem klubu, 
ki je tako in tako tudi moj klub, 
v vsaki ekipi pa imam kakšne-
ga prijatelja oz. smo v mlaj-
ših selekcijah igrali med sabo. 
Žal mi je, da ti klubi malo več 
ne sodelujejo med sabo, saj 
bi bilo bolje, če bi se v enem 
združili najboljši fantje in bi 
bil zelo konkurenčen v prvi 
slovenski ligi. Tako pa je v prvi 
ligi enkrat Krško, drugič Sev-
nica, zdaj Dobova … Mislim, da 
Posavje premore dovolj kvali-
tete, da bi lahko igrali resno 
vlogo v prvi ligi. Klubi se bori-
jo, ampak mislim, da gre vsako 
leto slabše. Upam, da se bodo 
spet kmalu vrnili na nekdanjo 
raven, saj je bilo Posavje ved-
no rokometno močno, tudi v 
mlajših selekcijah smo bili dr-
žavni prvaki in bi bilo škoda, 
da se ta potencial ne izkoristi.

O tem povezovanju se že dol-
go govori, a na koncu vedno 
zmagajo lokalni interesi …
Ja, žal ne pride do tega, da bi 
požrli ta ego in se odločili za 
resen skupni projekt, ampak 
se borijo vsak zase. To ne vodi 
v pravo smer.
 
Med ekipnimi športi je 
Posavje gotovo dalo naj-
več reprezentantov ravno v 
rokometu, od Uroša Šerb-
ca, Bruna Glaserja, Matjaža 
Mlakarja, Aleša Sirka, Go-
razda Škofa, Davida Imper-
la do Klemna in Nejca Cehte-
ta, Blaža Janca in tebe. 
Ja, ves čas je nekdo v reprezen-
tanci, kar je lepo za Posavje in 
upam, da se bo še naprej čim 
več mladih ukvarjalo z roko-
metom. Treba je izkoristiti to, 
da je v vsakem mestu možnost 
zanj in da se bo ta tradicija na-
daljevala.

Kakšne so tvoje rokometne 
ambicije?
Želim se še bolj uveljaviti in 
priti v klub, ki ne le igra v ligi 
prvakov, ampak se bori za 
zmago v njej. Pa da bi v repre-
zentanci osvojili čim več me-
dalj, moj cilj je zlasti olimpijska 
medalja, kar pa bo zelo težko, 
saj se je v rokometu težko že 
uvrstiti na olimpijado. Trudil 
se bom, da mi to uspe.

Poleg rokometa si tudi »on-
line« študent na Doba fakul-
teti. Kako pomembno se ti 
zdi, da športnik pridobi iz-
obrazbo?
Mislim, da je to zelo po-
membno. Sicer je včasih res 
težko vse usklajevati, vendar 
se vse da. S športom se pač 
ne moreš ukvarjati celo živ-
ljenje, zato se je treba vnap-
rej primerno pripraviti in izo-
braziti za življenje po športni 
karieri. Spodbujam vse mlade 
športnike, da se zavedajo, kako 
pomembna je šola in naj je ne 
opustijo. Tudi sam sem izku-
sil, da je zelo težko usklajevati 
oboje, vendar treba se je pot-
ruditi in žrtvovati prosti čas za 
šolske in študijske obveznosti, 
saj si le tako lahko miren, če se 
slučajno zgodi poškodba, ki ti 
prekine športno pot.

Verjetno si še nekaj let na-
zaj znane rokometaše gle-
dal kot svoje vzornike, zdaj 
pa mladi že nate gledajo kot 
na vzornika. Kaj bi jim želel 
sporočiti?
Ja, npr. Kavtičnika se spomnim, 
ko sem bil star osem let, on pa 
je bil z reprezentanco srebrn 
na evropskem prvenstvu, zdaj 
pa igram skupaj z njim … To je 
res dober občutek, vidiš, da so 
vsi povsem preprosti fantje, in 
mi je res v čast biti del te ekipe. 
Mladim pa bi rekel, da je treba 
verjeti v svoje znanje, trenirati 
in zelo hitro se lahko zgodi, da 
bodo tudi oni na mojem mestu.
 Peter Pavlovič

Urh Kastelic, rokometni vratar:

Žal se klubi borijo vsak zase
DRNOVO - Na pravkar končanem evropskem prvenstvu v rokometu je ob zmagi naše reprezentance nad 
kasnejšimi zmagovalci prvenstva Španci nase opozoril še ne 22-letni vratar Urh Kastelic, doma z Drnovega. 
»Ujeli« smo ga tik pred vrnitvijo v Zagreb, kjer brani za tamkajšnjega evroligaša.

Urh Kastelic
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Občina BISTRICA OB SOTLI, 
najmanjša izmed šestih občin 
v regiji, se razprostira na 31,1 
km2 površine. Tvori jo 11 na-
selij s 584 bivanjskimi enota-
mi oz. hišnimi številkami, v ka-
terih prebiva 2,3 prebivalca na 
hišno številko. Gostota nase-
ljenosti je znašala 43,5 osebe/
km2 površine v občini. V njej je 
na prvi dan minulega leta (za-
radi poenotenja podatkov iz 
različnih baz smo za skupno iz-
hodišče povzeli podatke na dan 
1. 1. 2017, op. p.) živelo 1.353 
prebivalcev, od tega 672 moš-
kih in 681 žensk. Od tega je bilo 
1332 državljanov Slovenije, 
povprečna starost prebivalstva 
je znašala 43,8 leta, indeks sta-
ranja prebivalstva v občini, ki 
predstavlja razmerje med šte-
vilom oseb, starih 65 ali več let, 
in številom oseb, mlajših od 15 
let, pa je znašal 150 oz., pove-
dano tudi drugače, na 100 oseb 
v občini, mlajših od 15 let, je 
bilo 150 oseb, starih 65 in več 
let. Po zakonskem stanu je bilo 
469 občank in občanov (starej-
ših od 15 let) samskih, kar po-
meni do tedaj nikoli poročenih, 
od tega 270 moških. Poročenih 

Radečani najstarejši, v Krškem največ tujcev
POSAVJE - Vsako leto v prvih mesecih leta zberemo iz podatkovnih baz Statističnega urada RS podatke, vezane na območje naše regije, naj si gre za ekonomsko, 
socialno ali demografsko področje. Tokrat smo združili pregled strukture prebivalstva od 15. leta dalje v šestih občinah in prišli do nekaterih zanimivih ugotovi-
tev, denimo, da so Radečani povprečno najstarejši, da v krški občini živi največji delež tujcev in da je sevniška občina najredkeje poseljena.

je bilo 523 občanov, ovdovelih 
132, od tega 113 žensk, 39 ob-
čank in občanov pa ločenih oz. 
razvezanih.

Občina BREŽICE je na dan 1. 
1. 2017 štela 24.204 občan-
ke in občane, od tega 23.016 
z državljanstvom Slovenije, 
delež tujih državljanov med 
prebivalci je znašal 4,9 % ali 
1.188 občanov. Moških je bilo 
11.944 ali 316 manj od žensk 
(12.260). Povprečna starost 
prebivalstva je znašala 44,4 
leta. 7.601 občanka in občan 
sta bila samska (nikoli poro-
čena, od tega 4.411 moških), 
poročenih 9.909, ovdovelih 
2.063, od tega 1.751 žensk, 
ločenih pa 1.289 oseb. Občina 
Brežice, ki je po površini več 
kot osemkrat večja od sosed-
nje Bistrice ob Sotli, se razpro-
stira na 268,1 km2 površine. 
Tvori jo 109 naselij, v katerih 
je razpredenih 147 ulic, 9.456 
hišnih številk, na hišno števil-
ko pa prebivata 2,6 občana. Na 
km2 občine (gostota naselje-
nosti) je prebivalo 90,3 osebe 
(v Sloveniji, katere površina 
znaša 20.268 km2, gostota na-

seljenosti znaša 101,9 osebe/
km2 površine). Indeks stara-
nja, ki je za Slovenijo v enakem 
obdobju znašal 126,5 osebe, je 
v brežiški občini znašal 150,2.

Površina občine KOSTANJEVI-
CA NA KRKI znaša 58,3 km2. V 
skupno 28 naseljih je 11 ulic in 
961 hišnih številk, na naslovu 
ene hišne številke pa sta v za-
četku minulega leta prebivali 
povprečno 2,5 osebi, gostota 
naseljenosti v občini pa je zna-
šala 41,6 osebe/km2 površine. 

V navedenem obdobju je šte-
la 2.425 občank in občanov, od 
tega jih je bila večina s sloven-
skim državljanstvom - 2.407 
oseb, delež tujih državljanov v 
občini pa je bil 0,7 %. Po spolu 
si je bilo prebivalstvo domala 
izenačeno - 1.209 je bilo moš-
kih, 1.216 pa žensk. Samskih 
je bilo 746 oseb, od tega 439 
moških, 1.004 poročeni, 187 
ovdovelih, tudi v tej občini v 
večini žensk - 160, razvezanih 
pa 96 oseb. Povprečna starost 
prebivalstva je znašala 42,7 

leta, indeks staranja pa 115,1.

Teritorialno največja posa-
vska občina, občina KRŠKO, 
meri 286,5 km2 površine. Tvo-
ri jo 158 naselij, v primerja-
vi s sosednjo brežiško pa ima 
manj ulic (135) in hišnih šte-
vilk (8.303), vendar pa na po-
samezno hišno številko prebi-
va večje število oseb, to je 3,1 
prebivalca/hišno številko, go-
stota naseljenosti pa je domala 
enaka brežiški, saj znaša 90,2 
osebe/km2 površine. V začet-
ku leta 2017 je občina Krško 
štela 25.853 občank in obča-
nov oz. 13.166 moških in sko-
raj 500 manj žensk, natančneje 
12.687. V strukturi prebival-
stva je bilo teh 23.958 sloven-
skih državljanov, delež obča-
nov s tujim državljanstvom je 
znašal 7,3 % populacije v obči-
ni ali 1.895 tujcev z začasnim 
ali stalno prijavljenim prebiva-
liščem na območju občine. Pov-
prečna starost prebivalstva je 
znašala 42,2 leta, indeks sta-
ranja pa 111,1. Še nikoli poro-
čenih samskih oseb, starejših 
od 15 let, je bilo 8.232, od tega 
4.861 moškega spola. Poroče-
nih je bilo v začetku leta 10.257 
oseb, razvezanih 1.340, ovdo-
vele pa 1.903 osebe, od tega 
1.595 žensk, ki so preživele 
svoje zakonske partnerje.

Občina RADEČE, ki je po po-
vršini 5,5-krat manjša od kr-
ške, zavzema 52 km2 površine. 
V 23 naseljih imajo 32 ulic, v 
njih pa 1.464 hišnih številk, na 
posamezno hišno številko sta 
prebivala 2,9 občana. Gosto-
ta naseljenosti je znašala 81,5 
prebivalca/km2 površine. Sicer 
je v občini prebivalo 4.240 ob-
čank in občanov oziroma 2.090 

moških in 2.150 žensk, pov-
prečna starost prebivalstva pa 
je znašala 44,5 leta, kar je naj-
višja povprečna starost med 
posavskimi občinami, zato je 
bil visok tudi indeks staranja, 
in sicer kar 151,9. Večina pre-
bivalstva (4.156) je imela slo-
vensko državljanstvo, občanov 
s tujim državljanstvom je bilo 
84 ali 2 % prebivalstva občine. 
Po stanu je bilo 1.405 samskih, 
od tega do tedaj nikoli poroče-
nih 813 moških, 1.712 občanov 
je bilo v zakonski zvezi, 360 ov-
dovelih, od tega 307 žensk, in 
206 ločenih. 

Po teritorialni površini je ob-
čina SEVNICA druga največja 
posavska občina, saj se razpro-
stira na 272,2 km2 površine. 
Vanjo je umeščenih 119 naselij, 
31 ulic in 6.795 hišnih številk, 
na posamezno pa prebivata 2,6 
prebivalca. Občina ima izredno 
razpršeno oz. redko poselitev 
ali zgolj 64,2 prebivalca na km2 
površine. Občina Sevnica je 
štela v začetku leta 2017 skup-
no 17.469 občank in občanov - 
8.877 moških in 285 manj ali 
8.592 žensk. Povprečna sta-
rost prebivalstva je znašala 44 
let, indeks staranja pa 142,7. 
Od skupnega števila občanov 
je bilo 16.669 slovenskih drža-
vljanov, 800 občanov s prebi-
vališčem v sevniški občini pa 
je imelo tuje državljanstvo oz. 
so ti predstavljali 4,6 % prebi-
valstva. Še nikoli poročenih je 
bilo ob začetku minulega leta 
6.079, od tega 3.594 moških. V 
zakonskem stanu je bilo 6.613 
oseb, ločenih 870, ovdovelih 
pa 1.500, kakor v ostalih obči-
nah so bile to v večini ženske 
- 1.260.
 Bojana Mavsar

Po čem občine izstopajo?
Po katerih podatkih posamezna občina odstopa od ostalih? 
Občina Radeče po starostni strukturi prebivalstva, saj je pov-
prečna starost znašala 44,5 leta (slovensko povprečje znaša 43 
let), kar z drugimi besedami pove tudi indeks staranja, saj je 
v občini na 100 občanov, mlajših od 15 let, prebivalo 152 ob-
čanov, ki so dopolnili 65 in več let. Občina Krško je od ostalih 
izstopala po številu tujih državljanov, ki prebivajo na njenem 
območju, teh je bilo skupno 1.895 ali 7,3 % prebivalstva. Obči-
na Bistrica ob Sotli je med posavskimi občinami edina, ki nima 
nobene ulice, v primerjavi z njo in ostalimi pa jih imajo največ, 
okoli 150, v brežiški občini. Sevniška občina je najredkeje po-
seljena, zaradi česar se posledično sooča z nekoliko počasnej-
šo, predvsem pa znatno dražjo infrastrukturno in komunalno 
opremljenostjo svojega območja. Najmanj po obravnavanih 
kategorijah izstopa občina Kostanjevica na Krki.

V novembru 2017 je bilo v 
Posavju (po lokaciji delovne-
ga mesta) 23.216 delovno ak-
tivnih prebivalcev, kar je 915 
oseb oz. 4,1 % več kot novem-
bra 2016 (v Sloveniji za 3,6 % 
več). Konec decembra 2017 je 
bilo registriranih 3.411 brez-
poselnih oseb, kar je 611 oseb 
oz. 15,2 % manj kot decembra 
2016 (v Sloveniji za 14,6 % 
manj). V primerjavi s predho-
dnim mesecem se je registri-
rana brezposelnost zvišala za 
171 oseb oz. 5,3 % (v Sloveni-
ji zvišala za 3,2 %). 

Povprečni čas brezposelnosti 
oseb je bil 37,4 meseca (v Slo-
veniji 28,9 meseca). Ob kon-
cu novembra 2017 je 568 oz. 
17,5 % brezposelnih oseb pre-
jemalo denarno nadomestilo 
(v Sloveniji 23,4 %), katere-
ga povprečna bruto višina je 
znašala 690,35 € (v Sloveniji 
703,28 €). V strukturi brezpo-
selnih v Posavju je dobri dve 
petini (42 %) starih 50 let ali 
več, skoraj tri petine (57 %) 
dolgotrajno brezposelnih in 
slabi dve petini (37 %) nizko 
izobraženih (osnovnošolska 
izobrazba ali manj).
 
V obdobju od januarja do de-
cembra 2017 so delodajalci 
sevniški območni službi spo-
ročili 4.015 prostih delovnih 
mest (vsi delodajalci, razen 
delodajalcev, ki sodijo v jav-

Brezposelnost nižja za dobra 2 %
POSAVJE - Stopnja registrirane brezposelnosti na območju sevniške območne službe Zavoda RS za zapos-
lovanje (območje upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica) je novembra 2017 znašala 9,8 % (v Sloveni-
ji 8,7 %). V primerjavi z novembrom 2016 se je stopnja registrirane brezposelnosti znižala za 2,2 odstotne 
točke (v Sloveniji znižala za 1,7 odstotne točke), so nam sporočili iz sevniške službe. 

ni sektor oz. so v večinski las-
ti države, po zakonu niso več 
obvezni prijavljati prostih de-
lovnih mest pri Zavodu RS za 
zaposlovanje). O tem, po kate-
rih poklicih je največ povpra-
ševanja, lahko več preberete 
v posebnem članku na temat-
skih straneh Znanje.

V obdobju od januarja do de-
cembra 2017 se je v evidenco 
brezposelnih na novo prijavi-
lo 2.792 oseb, kar je 489 oseb 
oz. 14,9 % manj kot v enakem 
obdobju lani (v Sloveniji za 
8,4 % manj). Med novoprija-
vljenimi je bilo 508 iskalcev 
prve zaposlitve (60 oseb oz. 
10,6 % manj kot v enakem 
obdobju predhodnega leta), 
20 oseb, ki so delo izgubile 
zaradi stečaja oz. likvidacije 
podjetja (39 oseb oz. 66,1 % 
manj kot v enakem obdobju 
predhodnega leta), 284 oseb, 
ki so bile opredeljene kot traj-
no presežni delavci (105 oseb 
oz. 27,0 % manj kot v enakem 
obdobju predhodnega leta), in 
1.582 oseb, ki se jim je izteklo 
delovno razmerje za določen 
čas (232 oseb oz. 12,8 % manj 
kot v enakem obdobju pred-
hodnega leta). V istem obdob-
ju je bilo iz evidence brezpo-
selnih odjavljenih 3.417 oseb, 
kar je 332 oseb oz. 8,9 % manj 
kot v enakem obdobju lani (v 
Sloveniji 6,3 % manj), med nji-
mi 2.460 zaradi zaposlitve, kar 

je 338 oseb oz. 12,1 % manj 
kot v enakem obdobju pred-
hodnega leta (v Sloveniji 8,4 
% manj). V lanskem letu je 
bilo v ukrepe aktivne politike 

zaposlovanja vključenih 1.049 
oseb, med njimi dobra polovi-
ca v ukrep Usposabljanje in iz-
obraževanje. 
 P. Pavlovič
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Z dvodelno razstavo so tako 
v PMB pričeli Evropsko leto 
kulturne dediščine 2018, kar 
je uvodoma v malem avdito-
riju, kjer je obiskovalce poz-
dravil nov videospot pesmi 
Naj mi dež napolni dlan, pou-
darila v. d. direktorice muze-
ja Alenka Černelič Krošelj. 
Razstavo je nato predstavila 
Andreja Matijevc, ki je deja-
la, da so jo poimenovali Čez 20 
let po istoimenski uspešnici z 
začetka samostojne poti Nuše 
Derenda. »Razstava nas po-
pelje v njeno otroštvo in sko-
zi izbrane kreacije spomni na 
ključne trenutke v njeni kari-
eri – zmago na Emi, nastop na 
Eurosongu, večkratne zmage 
na Slovenski popevki in samo-
stojne koncerte v Cankarjevem 
domu. Razstavljenim kreaci-
jam smo vdahnili novo življe-
nje in jih dali v drugačne okvir-
je. Kot pričevalke posameznih 
trenutkov in energije razkriva-
jo svoje nekdanje življenje pod 
žarometi, hkrati pa nam daje-
jo vpogled in nas opominjajo 
na pomembnost povezovanja 
različnih oblik umetnosti in 
ustvarjalnih umetnin, od mo-
dnih oblikovalcev, stilistov, vi-
zažistov, frizerjev, skladateljev, 
tekstopiscev, režiserjev, sce-
naristov, snemalcev do foto-

Razstava za Nušinih dvajset let

grafov, za ustvarjanje brezčas-
nih spominov, ki bodo kot naša 
skupna dediščina ostali še na-
šim zanamcem,« je opisala.

Nušine podobe, razstava ob-
lek v Galeriji PMB, predstavlja 
dve obdobji v Nušini karieri – z 
usnjenimi kreacijami obdobje 
njene največje prepoznavnosti 
in energičnih skladb, kreacije 
oblikovalke Urše Drofenik pa 
odsevajo brezčasno eleganco, 
čutnost in glamur. V sklopu 
stalne razstave novejše zgodo-
vine z naslovom Pod deveti-
mi zastavami: Posavje 1900–
1990, v delu Posavski obrazi, 

je med posavskimi obrazi, ki so 
zaznamovali življenje v Posav-
ju, tudi Nuša Derenda. Znot-
raj te razstave, v t. i. Razstavi 
v razstavi, v prostoru dnevne 
sobe iz 70. let, je razstava nje-
nega otroštva, ki so jo poime-
novali Anuška Žnideršič iz Bre-
žic. »Z njo smo želeli pokazati, 
da je energija druga beseda za 
Nušo že od malih nog naprej. 
Kot živahen deklič, poln ener-
gije, z izjemnim vokalom ter iz-
razitim občutkom in željo po 
javnem nastopanju je izsto-
pala tako na kulturnem kot na 
športnem področju,« je pove-
dala Matijevčeva in dodala, da 

se je na pot glasbenega nasto-
panja podala z Mladimi van-
drovčki že v 7. razredu, kas-
neje je nastopala še z Novimi 
prijatelji in Karavansi. »S pro-
fesionalnostjo, izjemnim gla-
som, odličnimi skladbami, ču-
dovitimi oblekami, dovršeno 
zunanjo podobo in svojo ener-
gijo je Nuša danes ena najbolj 
prepoznavnih in uveljavljenih 
pevk zabavne glasbe v Slove-
niji,« je še predstavila.

Nuša Derenda je izjavila, da je 
zelo ganjena in vesela, da lah-
ko sodeluje z ekipo Posavske-
ga muzeja Brežice. »Vse raz-
stavljene predmete iz mojega 
otroštva sem hranila več kot 
20 let doma v kleti in zdaj so 
prišli prav. Tudi vse kreacije, ki 
so unikatne, sem hranila in so 
res lep spomin na teh 20 let,« 
je dejala. Razstavo je odprl 
brežiški župan Ivan Molan, ki 
je poudaril, da je Nuša v dveh 
desetletjih dosegla izjemne 
uspehe, najpomembnejše po 
njegovem pa je, da je ostala 
Brežičanka in je veliko naredi-
la za promocijo Brežic. V zah-
valo ji je izročil pletenico v ob-
liki števila 20, zahvalili so se 
tudi njenemu možu Frenku, 
ki ji ves čas stoji ob strani. Še 
preden so si navzoči odšli pog-

ledat oba dela razstave, jih je 
Nuša ob klavirski spremljavi 
Saša Gačnika z zapeto pesmi-
jo Čez 20 let popeljala v obdob-

je začetkov svoje samostojne 
glasbene poti.

 Rok Retelj

Nuša Derenda z možem Frenkom na odprtju razstave ob eni 
od kreacij Urše Drofenik

Koncerta navdušila polno 
Viteško dvorano

»Vesela sem, da praznovanje 20-letnice samostojne glasbene 
kariere začenjam tu, kjer sem si že od nekdaj želela nastopa-
ti, v meni ljubi Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice,« je 
dejala Nuša Derenda, ki je z dvema koncertoma zadnji janu-
arski vikend obakrat napolnila ta izjemen spomenik baročne 
umetnosti in več kot navdušila občinstvo. Repertoar, s kate-
rim se je predstavila, je obsegal njene najbolj znane in prilju-
bljene pesmi, ki so nastale v dveh desetletjih, npr. Boginja, Ni 
mi žal, Ne, ni res, Pesek v oči, Ne kliči me, Vzemi me veter, prav 
tako je zapela nekaj priredb svetovno znanih glasbenikov, kot 
sta The greatest love od Whitney Houston in Avsenikova Čaka-
la bom. Nuša vseh pesmi ni odpela sama, ampak so ji pri neka-
terih družbo na odru delali združena mladinska pevska zbora 
OŠ Artiče in OŠ Brežice, Marjetka Podgoršek Horžen, Toni 
Sotošek, Franci Arh, Frenk Derenda, Urban Kolar, Matic 
Plemenitaš, Elizabeta Križanić in MePZ Viva Brežice. Kot 
dodatek je ponudila še odlično izvedeno I will always love you 
od Whitney Houston, kar je občinstvo dvignilo na noge in jo 
je z odra pospremilo z gromkim aplavzom. Več o nedeljskem 
koncertu na www.PosavskiObzornik.si.

Številčno občinstvo, med njimi 
mnoge vodilne osebnosti iz 
lokalnega političnega, gospo-
darskega in kulturnega življen-
ja, pa tudi ministra za kulturo 
Antona Peršaka in državno 
sekretarko Damjano Pečnik 
ter evropskega poslanca Fran-
ca Bogoviča, je uvodoma na-
govorila direktorica KD Krško 
Darja Planinc. Kot je dejala, 
v tej zgradbi že 40 let nepre-
kinjeno poteka kakovosten 
program in živahno kulturno 
življenje: »Varovati moramo 
spomin na ta čas in se spom-
niti, da so ljudje tega mesta 40 
let pred nami razumeli, da se 
bo mesto razvijalo le, če bodo 
v njem bivali ljudje gibkega in 
radovednega duha. In da je 
za to potrebno ustvariti bolj-
še pogoje za razmah kultu-
re.« Izpostavila je pomen ne le 
vodstev tedanjih občinskih in 
kulturnih organizacij, temveč 
tudi občanov, ki so s finančnim 
prispevkom pripomogli k 
uresničitvi smele vizije, ter 
gospodarstva na čelu s tovar-
no Djuro Salaj, današnjim Vi-
papom, ki je takrat predstavl-
jala motor napredka v mestu. 
»40 let stati in obstati ni bila 
ne lahka ne samoumevna nalo-
ga. Da smo danes tu in da po 40 
letih lahko govorimo o tradici-
ji, se moramo najprej zahvaliti 

Ob jubileju manifest za prihodnost kulture
KRŠKO - Praznovanje 40-letnice delovanja, ki jo obeležujejo v sezoni 2017/18, so v Kulturnem domu Krško 
26. januarja sklenili s slavnostno akademijo, poimenovano »Koristnost nekoristnega -  manifest za prihod-
nost kulture«. Protokolarnemu delu akademije z govorniki je sledil bogat umetniški program.

vsem dosedanjim generacijam 
in kolektivom, ki so soustvar-
jali zgodbo Kulturnega doma 
Krško,« je povedala Planin-
čeva in izpostavila oba biv-
ša direktorja ustanove Adol-
fa Moškona in Katjo Ceglar. 
Zahvalila se je tudi sedanjemu 
kolektivu za strokovno, preda-
no in odgovorno delo.

V nadaljevanju govora je opo-
zorila, da današnji čas ni naj-
bolj prizanesljiv do kulture, 
toda v Krškem je zavest o po-
menu te morda najbolj druž-
benotvorne dobrine še vedno 
prisotna in močna. Za sistem-
sko podporo se je zahvalila 
ustanoviteljici, Občini Krško, 

in lokalnemu gospodarstvu na 
čelu z zgodovinsko partneri-
co, Nuklearno elektrarno Krš-
ko: »Vaša podpora dokazuje, 
da niste le uspešni gospodar-
stveniki, temveč da ste, kot vaš 
duhovni oče Nikola Tesla, tudi 
veliki humanisti.« Ni pozabila 
niti na ustvarjalce, ki so pleme-
nitili te prostore, ter tiste, ki so 
v njih nekoč imeli svoj domicil.

Župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko je spomnil na 
15. oktober 1977 in otvori-
tev Kulturnega doma Krško 
ob 500-letnici mesta. »Kultur-
ni dom Krško je v 40 letih z 
dušo, ki so mu jo vdahnili šte-
vilni ustvarjalci, direktorji, za-

posleni, lokalna skupnost, ob-
čanke in občani, izpolnil svoje 
kulturno in družbeno poslan-
stvo. Ne glede na številne druž-
bene in druge spremembe je v 
teh 40 letih ostal osrednja toč-
ka kulturnega ustvarjanja, po-
stal je kulturno žarišče in sre-
dišče občine, Posavja in širše,« 
je poudaril in spomnil na ob-
novo stavbe pred tremi leti, ki 
je omogočila še boljše pogoje 
ustvarjanja tako domačih kot 
drugih ustvarjalcev in umet-
niških skupin pa tudi domačih 
kulturnih društev.

Minister Peršak je Krško ozna-
čil za eno izmed pomembnih 
mest kultur, kar dokazuje tudi 
Kulturni dom Krško s svoji-
mi enotami. »To kaže  na iz-
jemno zgledno skrb in pozor-
nost do kulturne dediščine, 
tako s strani občine kot s stra-
ni same ustanove,« je poudaril. 
»Kultura, še zlasti umetnost, 
nosi svetlobo in razgled, nas 
v svojih najboljših delih ved-
no znova opominja, da je člo-
vek smrtno bitje, a ima hkrati 
pojem boga – večnega bitja in 
stremljenje, da se mu približa. 
… In to, da vaša skupnost po-
sveča tolikšno pozornost kul-
turi nasploh in vidni umetnos-
ti, je po eni strani znak, da se 
zaveda njenega pomena za na-

rod in skupnost, hkrati pa vam 
ves čas omogoča notranji dia-
log in skozi tega tudi duhovni 
razvoj.«

Slovesnost ni bila historični 
pregled dogajanja in obujanje 
spominov, temveč, kot je po-
udarila Planinčeva, refleksija, 
kaj in kdo smo v tem hrumen-
ju časa, kaj želimo, kam smo 
se namenili in predvsem, za-
kaj smo pripravljeni zastavi-
ti samega sebe. Zato so slav-
nostno akademijo naslovili 
»Koristnost nekoristnega« in 
nekoliko pretenciozno celo 
»manifest«, a ne zaradi poce-
ni provokacije, ampak zato, da 
bi zamajali utečene načine do-
jemanja ter povzročili vzgib in 
provokacijo mišljenja. »Ujeli 
smo se namreč v past: po de-
setletju kriznih razmer in kl-
jub okrepljeni rasti smo se 
znašli v docela novi realnos-

ti. Prevladujoča doktrina po-
trgovljenja vsega grozi, da bo 
naposled razprodala tudi tis-
to, kar je v nas najsvetejšega 
– naše dostojanstvo in duha,« 
je nadaljevala, opozorila pred 
vrednotenjem kulture skozi 
prizmo stroškovne učinkovi-
tosti in nevarno prevlado eko-
nomizma in pozvala k vrnitvi k 
vrednotam humanizma. 

V umetniškem programu so 
sodelovali duet Silence z gos-
tom Igorjem Vićentićem, 
godalni kvartet z Nino Pirc, 
sopranistka Mateja Arnež 
Volčanšek, dramska igralca 
Sara Dirnbek in Branko Jor-
dan ter narator Ivan Lotrič. 
Koncept akademije je zasno-
val sodelavec KD Krško Žiga 
Kump, režiral pa jo je mag. 
Matej Filipčič.

 Peter Pavlovič

Minister za kulturo Anton Peršak, direktorica KD Krško Darja 
Planinc, prvi direktor ustanove Adolf Moškon in župan mag. 
Miran Stanko

Umetniški program je navdušil občinstvo.

BREŽICE - Ob 20-letnici samostojnega glasbenega ustvarjanja Nuše Derenda so v Posavskem muzeju Bre-
žice na zadnji januarski petek odprli razstavo v dveh delih, ki prikazuje čas njenega otroštva in začetke 
ustvarjalne poti ter izpostavlja najpomembnejše trenutke njene samostojne glasbene poti.

Z Nušo so zapeli tudi mladi pevci iz Artič in Brežic.
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Addiko gotovinski krediti

Za hitro in enostavno izpolnitev 
vaših želja, brez stroškov odobritve.

+ paket bančnih storitev 
6 mesecev brez stroškov vodenja! 

Poslovalnica Addiko Bank express, Qlandia Krško 
Cesta Krških Žrtev 141, 07 371 90 71 

addiko.si

Ponudba velja do 28. 2. 2018.

RAKA - Na Raki na predvečer svetih treh kraljev ljudje v pričako-
vanju trikraljevske pesmi pripravljajo dobrote in darove ter sko-
zi vso noč odprtih rok pozdravljajo kolednike. Pevci se v manjših 
skupinah odpravijo od vrat do vrat, tako da s staro trikraljevsko 
pesmijo razveselijo kar največ ljudi. Danes so vrste kolednikov 
pomlajene, pevci so zbrani iz vrst Kolednikov z Rake in Pevske 
skupine Lavrencij, ki skrbno negujejo koledniške običaje. S se-
boj nosijo svetlo zvezdo, svoje petje pa obeležijo z napisom nad 
vrati hiš. Na Raki sicer koledniška tradicija sega že daleč v pre-
teklost, posebej skrbno so jo dolga leta ohranjali pevci Moške-
ga pevskega zbora Raka. Tako so letos koledniki v pesmi s seboj 
nosili spoštljiv spomin na preminulega sopevca Ivana Pirca, ki 
je bil vrsto let predan kolednik in je s svojim petjem sokrajanom 
prinašal veselje, dobro voljo in smeh.   Š. Šterk

Tudi na Raki so koledovali

Raška koledniška skupina

Spoštovani uporabniki poštnih storitev, 

pošta 8274 Raka bo s 1. marcem 2018 pričela poslovati kot 
pogodbena pošta na istem naslovu.
Delovni čas pogodbene pošte 8274 Raka:

ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 17.00
sreda: 8.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00
sobota: 8.00 – 12.00

Na pogodbeni pošti lahko opravite večino storitev povsem enako kot 
na običajni pošti:
•  oddate pisemsko pošiljko ali paket,
•  prevzamete pošiljko, ki vam je pismonoša ni uspel dostaviti,
•  vplačate obrazec UPN ali poštno nakaznico, položite ali dvignete 

gotovino na oz. z osebnega računa ali hranilne vloge Nove KBM 
ter dvignete gotovino prek POS-terminala ob predložitvi kartic 
Maestro, MasterCard, American Express, Diners Club in Visa,

•  kupite znamke, vrednostne kartice, dopisnice, paketno embalažo, 
pisemske ovojnice, voščilnice in razglednice,

•  pravne osebe, ki imajo TRR pri Novi KBM, lahko opravijo ne-
gotovinsko plačilo, polog in dvig gotovine v omejenih zneskih ter 
preverijo stanje na računu,

•  storitve Športne loterije (srečke, stave…) na določenih poštah, ki 
izpolnjujejo kriterije za te storitve.
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PRIREDITVE OB PRAZNIKU
KS SENOVO 2018
MEMORIALNI ŠAHOVSKI TURNIR 

V SPOMIN ANDREJU STRNADU
• v nedeljo, 4. februarja 2018, ob 9. uri v prostorih Gostilne 

Senica; prireditelja DU Senovo in KS Senovo.

ODPRTJE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE SENOVO 
MED OBEMA VOJNAMA 

• v ponedeljek, 5. februarja 2018, ob 18.30; razstavo bosta v 
Valvasorjevi knjižnici Senovo odprla Urška Lobnikar Paunović 
in Anton Petrovič. Glasbeni program: sekstet Pihalnega 
orkestra DKD Svoboda Senovo; prireditelji: Valvasorjeva 
knjižnica Senovo, TD Senovo in KS Senovo.

PREDAJA AVTOMATSKIH DEFIBRILATORJEV 
V UPORABO S PRIKAZOM DELOVANJA

• v torek, 6. februarja 2018, ob 16. uri v planinski koči na 
Bohorju; prireditelja: ZP Senovo in KS Senovo. 

POHOD PO POTEH XIV. DIVIZIJE SEDLARJEVO - BOHOR 
• v četrtek, 8. februarja 2018, ob 7. uri; zbirno mesto pri 

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

TRADICIONALNI VETERANSKI TURNIR 
V MALEM NOGOMETU 

• v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri v športni dvorani Doma 
XIV. divizije Senovo; prireditelja: ŠD NK Senovo in KS Senovo.

DAN ODPRTIH VRAT NA STRELIŠČU V ZAKLU
• v soboto, 10. februarja 2018, ob 10. uri; prireditelja: Društvo 

za praktično streljanje Senovo in KS Senovo.

MALI KAMEN »PING PONG« OPEN 2018 – TURNIR V 
NAMIZNEM TENISU V KATEGORIJI ČLANOV POD 50 LET IN 

NAD 50 LET TER V KATEGORIJI KRAJANI KS SENOVO
• v nedeljo, 11. februarja 2018, ob 9. uri v športni dvorani 

Doma XIV. divizije Senovo; informacije in prijave: drustvo.
kamencek@gmail.com ali na tel. 041 970 196; prireditelja: 
Društvo Kamenček in KS Senovo.

BEREMO Z BOŽO OJSTERŠEK
• v ponedeljek, 12. februarja 2018, ob 18.30; pogovor z Božo 

Ojsteršek bo v Valvasorjevi knjižnici Senovo vodil Vilko 
Planinc; prireditelja: Valvasorjeva knjižnica Senovo in KS 
Senovo

Svet KS Senovo

PROSLAVA OB PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI SENOVO 
IN SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

• v petek, 9. februarja 2018, ob 18. uri v kulturni dvorani Doma 
XIV. divizije Senovo; slavnostni govornik: evropski poslanec 
Lojze Peterle; podelitev priznanj KS Senovo; kulturni program: 
OŠ XIV. divizije Senovo, DKD Svoboda Senovo in Vrtec Senovo.

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

Predstavniki partnerjev - Ob-
čine Krško, Posavskega muzeja 
Brežice, Kmečke zadruge Sev-
nica, Društva rejcev krškopolj-
skih prašičev, Kmetijsko–goz-
darskega zavoda Novo mesto in 
podjetja Kunst 1966 iz Bistrice 
ob Sotli - so projekt predstavi-
li 17. januarja v gostišču Kunst 
v Leskovcu pri Krškem. Kot je 
povedala mag. Janja Jordan 
z Občine Krško, ki bo vodilni 
partner projekta, so vse aktiv-
nosti v sklopu projekta ovre-
dnotili na 180.000 evrov, v ta 
namen pa si bodo s prijavo na 
javni poziv strategije lokalne-

Ohraniti dediščino krškopoljca
KRŠKO – Krškopoljski prašič ni le »svinjski kralj« na Krškem polju, na katerem je njegova reja najbolj raz-
širjena, temveč tudi v slovenskem merilu, saj gre za edino avtohtono pasmo prašičev na Slovenskem. Zato 
se je z namenom ohranitve dediščine, reje, promocije krškopoljskega prašiča, ne nazadnje pa tudi kulina-
rike, šest partnerjev združilo v projektu Črno-belo bogastvo s Krškega polja.

ga razvoja za območje Lokalne 
akcijske skupine Posavje pri-
zadevali pridobiti tudi evrop-
ska sredstva. V dveletnem ob-
dobju nameravajo sodelujoči 
izdelati podlage za oblikova-
nje raznovrstnih produktov, 
vzpostaviti mrežo krškopoljca 
na vseh nivojih v regiji, na tem 
področju spodbuditi sodelo-
vanje različnih akterjev, v prvi 
vrsti društva rejcev in pravnih 
oseb, oblikovati prepoznavno 
kulinarično ponudbo na nek-
danjih jedeh in te dopolniti z 
novimi, z namenom promo-
cije in prepoznavnosti krško-

poljskega prašiča ter kulina-
rično-turistične ponudbe pa 
bodo na podlagi dediščine tega 
prostora zbrali tudi zgodbe in 
jih strnili v knjižici. 

Z zgodovinskega vidika je kr-
škopoljca predstavila zbranim 
rejcem in povabljenim gostom 
dr. Ivanka Počkar iz Posavske-
ga muzeja Brežice, ki je med 
drugim povedala, da je bila 
črna pasma prašičev z veliki-
mi visečimi ušesi, dolgega te-
lesa, v zadnjem predelu črne 
barve in okoli života s širšim 
belim pasom prvič omenje-
na že davnega leta 1851, nje-
gova prva znana upodobitev 
in njegov podroben opis pa je 
leta 1899 v prispevku Prašič-
je pleme na Dolenjskem obja-
vil Viljem Rohrman. Z zooteh-
ničnega zornega kota sta se v 
zadnjih desetletjih krškopoljcu 
temeljito posvetila prof. dr. An-
drej Šalehar, ki je leta 2015 iz-
dal knjigo »Krškopoljski prašič. 
Iskanje ostankov, ohranjanje in 
osvežitev pasme v letih 1990–
2003«, in mag. Andrej Kaste-

lic, sicer zaposlen na KGZ Novo 
mesto, ki bo sodeloval tudi pri 
tokratnem projektu, ki je pod 
naslovom »Razvoj, pasme in 
plodnost krškopoljskega pra-
šiča« pred desetimi leti magi-
striral na Oddelku za zootehni-
ko Univerze v Ljubljani.

Sicer pa pomen dediščine pra-
šičereje in vlogo krškopoljske-
ga prašiča v prehrambeni ve-
rigi tukajšnjega prebivalstva 
izpričujeta tako občasna kot 
stalna etnološka razstava »Od 
svinje do votivnega prašička« 
v Posavskem muzeju Brežice, 
v katerem so restavratorji po 
izvirnem modelu iz 19. stole-
tja izdelali tudi repliko modela 
za votivnega prašička. Dr. Poč-
karjeva je na predstavitvi na-
nizala tudi vrsto šeg in navad, 
vezanih na črno-belega praši-
ča, od godovanja sv. Antona, 
kateremu so se rejci obrača-
li s priprošnjami za zdravje in 
dobro rast prašičev, do organi-
zacije prašičjih sejmov v Breži-
cah, kolin idr. 
 Bojana Mavsar

Pomen krškopoljca so izpostavili tudi z licitacijo krače, za ka-
tero je gostitelj Srečko Kunst iztržil kar 80 evrov, kolikor je za-
njo ponudil Jože Simončič, direktor KGZ Novo mesto.
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Predsednik bo tudi poslej 
Miha Metelko, največji sev-
niški ekološki čebelar in pro-
izvajalec matičnega mlečka s 
Studenca, podpredsednik Ja-
nez Levstik, tajnik Aleš Sta-
roveški, blagajničarka Silva 
Rak, v vodstvu društva pa so 
še Alojz Kozinc, Andrej Ko-
zinc in Franc Kuhar. Vsebin-
sko se bodo še naprej ukvarja-
li predvsem z izobraževanjem 
tako v lastnih vrstah kakor 
tudi z izobraževanjem mladi-
ne, bolj strogim nadzorom pa-
sišč pred neznanimi prevozni-
mi čebelarji z drugih koncev 
Slovenije, nadzorom novih ne-
registriranih stojišč, ki poten-
cialno ogrožajo stacionarne 
čebelarje glede bolezni in čis-
tosti kranjske čebele na našem 
območju. Uredili in dopolnili 
naj bi šolske, učne čebelnjake 
v Boštanju in na Blanci ter nov 

Za čebelam prijazno občino
SEVNICA - Člani Čebelarskega društva Sevnica so se 20. januarja zbrali na volilnem zboru članov in med 
drugim dosedanjemu vodstvu društva podelili še štiriletni mandat. Še naprej bodo dajali poudarek izobra-
ževanju in varstvu pred boleznimi, ki ogrožajo čebele.

grajski čebelnjak. 

Tudi župan in član društva 
Srečko Ocvirk je poudaril 
velik pomen čebelarstva za 
ekologijo in lokalno oskrbo z 
zdravo hrano. Pozval je k bolj 
smotrnemu izkoristku pro-
storov čebelarskega doma še 

za potrebe KŠTM, zagotovil 
ustrezne prostore za izobra-
ževalne namene čebelarjev 
in izrazil težnjo, da Sevnica 
postane tudi čebelam prijaz-
na občina, za kar si še posebej 
prizadeva tokratni gost, pred-
sednik Čebelarskega društva 
Šentjanž Ciril Kolenc. Uspeš-

no delo društvu sta zaželela še 
predsednik ČD Radeče Gregor 
Bregar in Aleš Gramc iz Kr-
ške vasi. Anita Vraničar No-
vak, zadolžena za zdravstveno 
varstvo čebel v Posavju, Do-
lenjski in Beli krajini, je opo-
zorila na potrebo po stalnem 
nadzoru čebelarjev pred mo-
rebitnim pojavom kužne bo-
lezni čebelje zalege in malega 
panjskega hrošča ter po pravo-
časnem javljanju, da se prepre-
či razširitev le-tega. Pohvalila 
je zgledno, učinkovito skupno 
akcijo v preteklem letu na se-
verozahodnem območju delo-
vanja sevniškega društva za 
ustavitev širjenja bolezni po 
zaslugi čebelarke Magde Si-
gmund, ki je na zboru zato 
prejela tudi odlikovanje Anto-
na Janše III. stopnje.

 Janez Levstik/P. P.

Predsednik društva Miha Metelko je čebelarki Magdi Sigmu-
nd podelil odlikovanje Antona Janše III. stopnje.

Povprečna poraba goriva: 3,4−6,5 l/100 km, emisije CO2: 89 −151 g/km, emisijska stopnja EURO 6 specične emisije dušikovih oksidov 0,0136−0,0571 (NOx). Pri dizelskih motorjih je 
vrednost specične emisije trdih delcev 0,00003− 0,00113 g/km, število trdnih delcev pa 0,01−11,70 × 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

SPOZNAJTE GA V SALONIH

CITROËN C3 AIRCROSS
NOVI KOMPAKTNI SUV
Za #vseplati vašega življenja.
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CITROËN C3 AIRCROSS
NOVI KOMPAKTNI SUV
Za #vseplati vašega življenja.

AVTOLINE d.o.o., Bohoričeva 10, 8270 Krško

Osrednja pozornost na leto-
šnjem Mešjakovem večeru je 
bila namenjena predstavitvi 
korenja in repe, dveh rastlin z 
domačih vrtov, ki sodita med 
tako imenovane korenovke. 
V časih, ko ljudje zaradi po-
manjkanja hrane niso ničesar 
zavrgli, še olupka ne, sta bila 
korenje in repa pogosto na 
jedilniku. V tokratnem veče-
ru so okusne jedi iz korenčka 
in repe pripravile članice Ak-
tiva žena Boštanj, podrobneje 
jih je predstavila predsednica 
aktiva Nika Udovč, obiskoval-
ke in obiskovalci pa so vse jedi 
lahko tudi poskusili. Na voljo je 
bilo več kot trideset različnih 
toplih in hladnih jedi - od buj-
te repe in solate iz repinih po-
ganjkov do palačink s korenč-
kovim nadevom ter različnih 
vrst peciva in ostalih sladic. 

Društvo za biodinamično kme-
tovanje Ajda Posavje je pripra-
vilo izmenjavo semen, Cveta 
Jazbec in Majda Hribšek pa 
sta ob tem spregovorili o po-
menu semen. »Samo v zdravi 
zemlji rastejo zdrave rastline,« 
sta poudarili. Z lastno proizvo-
dnjo semen se je predstavila 
»prva in zaenkrat edina slo-
venska ekološka semenarska 
hiša Amarant,« kot jo je opisa-
la ustanoviteljica Fanči Per-
dih, dipl. ing. agronomije, ki 
se še vedno rada vrača v Vrho-

Repa in korenje ter jabolčnik
BOŠTANJ - 20. januarja je Turistično, kulturno in hortikulturno društvo Boštanj ob Savi v boštanjskem 
športnem domu peto leto zapored pripravilo Mešjakov večer - dobro obiskano etnološko, kulinarično in 
kulturno prireditev. Letošnja tema je bila namenjena korenju in repi ter ocenjevanju jabolčnika.

vo, kraj svojega otroštva. Nekaj 
besed je zdravilnim učinkom 
za čiščenja telesa s korenov-
kami, kamor sodita tudi repa 
in korenje, namenil Ivan Caj-
ner. Dogajanje so s pesmijo, 
recitacijami in zanimivimi li-
kovnimi izdelki popestrili tudi 
učenci OŠ Boštanj.

V drugem delu prireditve, ki jo 
je povezoval Ciril Dolinšek, je 
potekala še podelitev priznanj 
in pokušina 3. ocenjevanja ja-
bolčnikov, sadnih vin ter sad-
nih sokov. Petčlanska komisi-
ja, ki jo je vodila dr. Tatjana 
Košmerl z Biotehniške fakul-
tete v Ljubljani, je 17. januar-

ja ocenila 18 vzorcev. Najvišjo 
oceno za jabolčnik in srebrno 
priznanje je prejel Matej Špec 
iz Orešja pri Sevnici. Najbo-
lje ocenjen bistri sok je pride-
lal Jože Ratajc iz Rovišča pri 
Studencu, Branimir Obolnar 
s Svibnega pa najbolje ocenjen 
sok hrušk moštnic. Predsednik 
društva Aleš Germovšek je 
ob tem dejal, da so bili odda-
ni vzorci izjemne kakovosti, 
predsednik Odbora za sadjar-
stvo pri  KGZ Slovenije Boris 
Orešek pa ga je dopolnil: »Ja-
bolčnik je bil včasih ’pogonsko 
gorivo’ na kmetih.«

Za prijeten glasbeni del pro-
grama so poskrbeli člani vo-
kalne zasedbe Boštanjski pri-
jatelji, zabavna igra pa je bila 
namenjena tekmovanju v lu-
pljenju repe, v kateri je zma-
gal Božo Možic z Loga. 
 Smilja Radi

Zadovoljne obiskovalke v družbi člana komisije za ocenjeva-
nje jabolčnika Borisa Oreška. 

Okusne jedi iz repe in korenja

Sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk 
v občini Radeče

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti 
sredstva za delovanje zavetišča za živali oziroma je dolžna pos-
krbeti za zapuščene živali. 

Občina Radeče je skupaj s poslovnima enotama Veterinarske po-
staje Laško in Veterinarske postaje Sevnica sprejela preventivni 
ukrep sterilizacije mačk. Poseg je zelo pomemben za omejeva-
nje nekontroliranega razmnoževanja nezaželenih mačjih mladi-
čev, zmanjšanje števila zapuščenih živali in možnost okužb pre-
nosljivih bolezni. 

Sterilizacije mačk bodo potekale od 1. 2. 2018 do porabe prora-
čunskih sredstev v poslovnih enotah Veterinarske postaje Laško 
in Veterinarske postaje Sevnica v Radečah. Cena sterilizacije za 
lastnika živali znaša 30,00 EUR/žival, Občina Radeče subvenci-
onira 20,00 EUR/žival, preostalo razliko do polne cene pa sub-
vencionirata Veterinarska postaja Laško oziroma Veterinarska 
postaja Sevnica. 

Subvencija je namenjena občanom Občine Radeče. Tisti, ki se 
odločijo za sterilizacijo mačke po subvencionirani ceni, se za po-
seg lahko naročijo na: 

• Veterinarski postaji Laško, PE Radeče (tel. št. 03/734-16-16 
ali 03/734-16-18)

• Veterinarski postaji Sevnica, PE Radeče (tel. št. 041/644-782)

Več informacij o posegu sterilizacije mačk si lahko preberete 
na naslednjih povezavah: http://www.veterina-lasko.com ali 
http://www.veterina-sevnica.si.

Predaja defibrilatorja Krajevni skupnosti Vrhovo

V sredo, 17. januarja, je v Prosvetnem domu Vrhovo v organizaci-
ji Krajevne skupnosti Vrhovo in Krajevnega odbora Rdečega križa 
Vrhovo potekala predaja defibrilatorja v javno uporabo s predsta-
vitvijo pomena in uporabe avtomatskega defibrilatorja ob izvajanju 
temeljnih postopkov oživljanja. Defibrilator, ki je že nameščen na 
zunanji steni Prosvetnega doma Vrhovo, je KS Vrhovo predala Ob-
čina Radeče, ki je za nakup defibrilatorja uspela pridobiti sredstva 
na javnem razpisu Ministrstva za zdravje, nakup pa je v manjši meri 
sofinanciral tudi Zdravstveni dom Radeče. Predsednik Sveta KS Ra-
deče se je ob tem zahvalil tako občini kot ZD Radeče, župan občine 
Radeče Tomaž Režun pa je ob želji, da bi bil defibrilator čim manj 
uporabljan, izpostavil dobro sodelovanje s krajevnimi skupnostmi in 
pomen, ki ga občina pripisuje skrbi za zdravstveno varstvo občanov.
Za prijetno presenečenje pa je z izjemno gesto poskrbel podjetnik 
Janez Zabasu, ki je ob tej priložnosti KS Vrhovo doniral dodaten 
defibrilator, ki bo pokrival predvsem območje naselja Prapretno.

w w w . r a d e c e . s i
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BISTRICA OB SOTLI - Občina Bistrica ob Sotli je preko javne-
ga razpisa »Vi vozite« Agencije za varnost prometa ter pod-
jetij Intermatic in Sipronika v brezplačen polletni najem 
prejela prikazovalnik hitrosti. Namestili so ga ob vpadnici 
v središče občine s celjske smeri.

Na razpis se je prijavilo kar 
52 občin, skupaj so podelili 
31 prikazovalnikov hitrosti. 
Izbrane občine je na podlagi 
razpisnih kriterijev izbrala 
strokovna komisija. Prednost 
pri izbiri so imele občine z 
nevarnimi mesti, kjer so vi-
soka stopnja prometnih ne-
sreč, lokacije s šolsko potjo, 
lokacije s pogosto prekora-
čitvijo hitrosti in visokim 
povprečnim letnim dnevnim 
prometom. 
V zadnjem času je župan Franjo Debelak na občinskih sejah 
svetnike obveščal o pismih staršev, ki so tarnali nad prehitrimi 
vozniki skozi kraj, kar naj bi ogrožalo zlasti varnost otrok na ces-
ti. Eno izmed rešitev, da bi voznike pripravili k upoštevanju ome-
jitev hitrosti skozi naselje, so videli v postavitvi radarske kontro-
le občinskih redarjev. K izboljšanju varnostnih razmer v cestnem 
prometu skozi središče kraja bo pripomogel tudi nov prikazo-
valnik hitrosti, nameščen pred nekdanjo pošto, za voznike, ki v 
kraj pripeljejo iz celjske smeri. Namen kratkoročnega ukrepa je 
predvsem voznike opozoriti k strpnejši vožnji, občina pa bo lah-
ko s pomočjo prikazovalnika zbrala podatke o izmerjenih hitro-
stih ter na podlagi le-teh pripravila analize in predloge za izved-
bo različnih infrastrukturnih ukrepov na omenjeni cesti. Zdaj 
imajo v Bistrici postavljena dva prikazovalnika, drugi je za voz-
nike iz brežiške smeri nameščen ob regionalki, vzdolž osnovne 
šole.  E. Š.

Prikazovalnik še iz celjske smeri

Predaja prikazovalnika hitrosti 
bistriškemu županu

Po besedah Mihaela Borani-
ča ima KS Dobova po sprejetju 
dvoletnega programa dela kar 
nekaj načrtov, ki bi jih radi re-
alizirali, kar bo odvisno tudi od 
pravočasnega sprejema občin-
skega proračuna. Trenutno v 

KS potekajo investicije na raz-
ličnih področjih. V Ločah gradi-
jo fekalno kanalizacijo, ki naj bi 
bila končana v letošnjem letu, 
skozi Mali Obrež gradijo ploč-
nik, ki naj bi bil prav tako kon-
čan letos, s tem pa bo zagoto-
vljena varnost otrok in ostalih 
udeležencev v prometu. Vse je 
pripravljeno za začetek grad-

Kvaliteta življenja za domačine
in hkrati prijaznost do turistov
DOBOVA - V največji krajevni skupnosti v občini Brežice po številu prebivalcev, v kateri v devetih vaseh prebi-
va okoli tri tisoč občanov, je osnovno vodilo dela in načrtov KS zagotavljanje kvalitetnega življenja krajanom, 
pravi predsednik sveta KS Dobova Mihael Boranič, ki to funkcijo opravlja že štiri mandate oz. 16. leto.

nje kanalizacije v Gabrju, vzpo-
redno naj bi se gradilo tudi op-
tično omrežje. V letošnjem letu 
imajo v načrtu urejanje odtoč-
nih kanalov ob cestah in uredi-
tev (nasip) poljskih poti, prav 
tako jih čaka kar nekaj popra-
vil na cestah, navaja Boranič. 
»Ker naša krajevna skupnost 
postaja vse bolj turistična (le-
tno prek 10 tisoč obiskovalcev 
Dobove predvsem zaradi term, 
op. a.), bomo skupaj z vaškimi 
skupnostmi skrbeli za ureje-
nost in prepoznavnost kraja. 

K temu spada urejenost centra 
kraja, zelenic, pokopališča, kul-
turnega doma in skrb za var-
nost naših krajanov,« pravi. Kot 
poudarja, bo potrebnega veliko 
sodelovanja z investitorji grad-
nje HE Mokrice, predvsem pri 
zagotavljanju poplavne var-
nosti območij, kjer se načrtu-
jejo posegi. »Pojavljajo se čeda-
lje večji problemi meteornih in 
zalednih voda na območju Do-
bove in Gabrja, zato bomo mo-
rali skupaj z občino poiskati 
najboljše rešitve, da ne bodo 
objekti in kmetijske površine 
izpostavljeni škodi in nevar-
nosti,« pojasnjuje Boranič.

S tem je tudi že omenil enega 
izmed problemov, s katerimi 
se krajevna skupnost srečuje. 
Poleg tega uvedba šengenske-
ga območja na mejnem preho-
du Rigonce ob določenih ter-
minih poslabša življenje ljudi, 
ki živijo ob tej cesti, »zato je 
treba z vso resnostjo pristo-
piti h gradnji pločnika in ko-
lesarske steze, tako da bo 
zagotovljena večja varnost do-
mačinov«. O mejnem vpraša-
nju Boranič pravi: »Prav bi bilo 
in to tudi pričakujemo, da nam 
predstavniki države povedo, 
kako si oni predstavljajo življe-
nje ob meji po novih načelih. 
Že zdaj smo omejeni z ograjo, 
kar ni prijetno, želim si samo, 
da se taki občutki, kot smo jih 
imeli pred leti, ne bi več pono-
vili.« V Dobovi niso zadovoljni 
z odločitvijo države glede sa-
nacije uničene infrastrukture 
ob migrantski krizi, večina ob-
ljub se ni uresničila, dobili so 
le majhen del sredstev za sana-
cijo cest, Boranič tudi dvomi, 
da bo država do konca povr-
nila škodo, pri kateri vztraja-
jo. Želijo si tudi sodobno na-
kupovalno središče, ki ga tako 
velika Dobova z okolico vseka-
kor potrebuje.
 Rok Retelj

Mihael Boranič

Loče so trenutno zaradi gradnje kanalizacije gradbišče.

BREŽICE - »Zdravo – 
bolj zdravo – voda iz 
pipe« je projekt Ko-
munale Brežice, kate-
rega namen je družbo 
ozaveščati o pomenu 
pitne vode iz pipe. Šte-
vilnim organizacijam, 
ki so k projektu že pris-
topile, sta se pridruži-
la tudi Dom upokojen-
cev Brežice in Zavod 
Dobra družba. Potr-
dilo o pristopu k pro-
jektu je Domu upoko-
jencev Brežice predala 
izvršna direktorica Ja-
dranka Novoselc (na fotografiji), Zavodu Dobra družba pa vod-
ja sektorja gospodarskih javnih služb Komunale Brežice Darko 
Ferlan. Podjetja, ki se pridružijo projektu »Zdravo – bolj zdra-
vo – voda iz pipe«, dobijo steklen vrč z logotipom projekta, pri-
znanje, zloženke o projektu za vse zaposlene ter strokovno pre-
davanje o pomenu pitja vode iz pipe, pridobijo pa tudi pravico 
uporabe logotipa. Pozitiven učinek projekta je v tem, da vsako 
podjetje, ki se pridruži, izraža okoljsko ozaveščenost in skrb za 
okolje, pridobi na ugledu, lojalnosti zaposlenih ter zniža stroške 
reprezentance. Projekt »Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe« je 
Zbornica komunalnega gospodarstva vključila v državno strate-
gijo »Skupaj za boljšo družbo«. 
 Vir: Komunala Brežice

Potrdilo še domu in Dobri družbi

Potrdilo o pristopu k projektu je pred-
stavnicama Doma upokojencev Bre-
žice predala Jadranka Novoselc, iz-
vršna direktorica Komunale Brežice 
(foto: Komunala Brežice).

JAGNJENICA - V tukajšnjem naselju, ki je del istoimenske 
krajevne skupnosti v občini Radeče, se bodo v drugi polo-
vici leta vozili po obnovljenem cestnem odseku, česar so si 
krajanke in krajani želeli že dalj časa. Podpis pogodbe za iz-
vedbo del je potekal 23. januarja v sejni sobi Občine Radeče.

Obnova bo obsegala izgradnjo enostranskega pločnika, preplas-
titev regionalne ceste v dolžini 1,2 km (od mostu čez Sopoto pri 
jezu do križišča na Brionih) in ureditev dveh novih avtobusnih 
postajališč. Predvidena je tudi rekonstrukcija in novogradnja jav-
ne razsvetljave, kanalizacije in vodovoda s hidrantnim omrežjem. 
Dela, ki se bodo pričela v prvih dneh februarja, bodo trajala prib-
ližno do konca junija. Ocenjena vrednost naročila znaša dobrih 
800 tisoč evrov z DDV-jem, pri čemer bo 40 % prispevala obči-
na, 60 % pa Direkcija RS za infrastrukturo. 
»Jagnjenica bo s tem dobila novo podobo, a hkrati sem vesel tudi 
urejanja ceste na Podkum, ki nas bo povezala z Zasavjem in dalje 
s Trojanami,« je dejal radeški župan Tomaž Režun ter pohvalil 
tudi delovanje občinske uprave, ki je v postopek začetka obno-
ve cestnega odseka na Jagnjenici vložila veliko truda. »Potrudili 
se bomo, da bomo dela izpeljali čim hitreje in kvalitetno, ob tem 
pa si želimo, da bi občanke in občani čim manj čutili vpliv same 
izgradnje,« je povedal ob podpisu pogodbe predsednik uprave 
družbe Kostak Miljenko Muha, medtem ko je direktor Direkci-
je RS za infrastrukturo Damir Topolko spregovoril še o nekate-
rih novih načrtih: »Intenzivno pripravljamo rekonstrukcijo ce-
stnega odseka Zidani Most - Radeče. Sredi leta naj bi šli v razpis 
in če bo šlo vse po sreči, bomo morda letos že začeli z izgradnjo.« 
 S. Radi

Jagnjenica bo dobila novo podobo

Župan Tomaž Režun, direktor Direkcije RS za infrastrukturo 
Damir Topolko in predsednik uprave družbe Kostak Miljen-
ko Muha so podpisali pogodbo o začetku obnove regionalne 
ceste v naselju Jagnjenica.

BISTRICA OB SOTLI - Občinski svet v Bistrici ob Sotli je na 
23. redni seji sprejel letošnji proračun, na prihodkovni rav-
ni vreden 2,2 milijona evrov, na odhodkovni pa 1,67 milijo-
na evrov. Gladko so skozi drugo obravnavo pospremili tudi 
odlok o pokopališkem redu in predlog odloka o nadomesti-
lu za uporabo stavbnega zemljišča. 

Od prvega branja so v občinski proračun na pobudo župnika Da-
mjana Kejžarja umestili 15.000 evrov za obnovo cerkva, niso 
pa ustregli športnemu društvu, ki je na decembrski seji občino 
zaprosilo za sofinanciranje nabave društvenega kombija. Tudi 
načrt za investicije se od prvega branja ni spreminjal. Ob izgra-
dnji biološke čistilne naprave bodo investirali v obnovo cestne 
infrastrukture in sanacijo plazov, obnovili bodo pomožni špor-
tni objekt, za projekt hidravličnih izboljšav se načrtuje pridobi-
tev projektne dokumentacije, naredili bodo prometno strategi-
jo, v poslovilni vežici načrtujejo izvedba poslikav, uredili bodo 
nadstrešek pred vhodom v osnovno šolo, v planu za letošnje in 
prihodnje leto imajo tudi obnovo šolske kuhinje. Župan Franjo 
Debelak je svetnike obvestil, da bo letos s strani države izvede-
na preplastitev regionalke na odseku Lastnič – Bistrica ob Sotli, 
ob koncu leta pa naj bi se pričele aktivnosti za izgradnjo kolesar-
skih poti. Občina je z državo dosegla dogovor za traso daljinske 
kolesarske povezave na relaciji Dekmanca – Bistrica, ki jo bodo 
speljali vzdolž regionalke, sočasno pa naj bi urejali tudi avtobu-
sna postajališča. 
Občinski svet je še v drugi obravnavi sprejel odlok o pokopali-
škem redu, katerega novost je uvedba koncesionarske 24-urne 
dežurne službe. Zaradi uskladitve z novo zakonodajo so svetni-
ki v obravnavo prejeli predlog odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnega zemljišča. Po njem se višina točke za izračun na-
domestila lahko usklajuje skladno z rastjo življenjskih stroškov, 
kar bo v pristojnosti župana. Občinskemu svetu ne bo več treba 
vsakoletno obravnavati vrednosti točke, razen če bo predlaga-
na sprememba vrednosti, neozirajoč se na rast življenjskih stro-
škov. Mesečna vrednost točke za izračun nadomestila v bistriški 
občini znaša 0,0006 evra. 
 Emilija Šterlek

Bistričani sprejeli proračun

www.PosavskiObzornik.si
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Vljudno vabimo vse ponudnike storitev in aktivnosti na 
področju turizma v občini Krško, da se nam pridružijo na 
uvodnem srečanju na temo razvoja turizma, v četrtek, 
15. 2. 2018, ob 16.00 uri v Gostilni Kunst v Krškem.

Namen uvodnega srečanja:
• Predstavitev Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 

2017-2021.
• Predstavitev metodologije priprave Strategije turizma za 

občino Krško.
• Oblikovanje delovne skupine s člani z različnih področij, ki 

bodo sodelovali pri pripravi strategije.

Slovenska turistična organizacija je namreč pred kratkim izdala 
novo Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-
2021, ki predvideva večje spremembe na področju organizacije 
turizma na nacionalni ravni. Nekatere aktivnosti se v tem smislu 
že izvajajo, predvsem je novo to, da je občina Krško del novo 
imenovane destinacije, ki se imenuje ČATEŽ IN POSAVJE, le ta 
pa spada v makro destinacijo Termalna Panonska Slovenija. 
(www.slovenia.info)
Center za podjetništvo in turizem je zato v sodelovanju z 
Občino Krško pristopil k izdelavi nove Strategije in konkretnega 
akcijskega načrta razvoja turizma za občino Krško z upoštevanjem 
nacionalnih smernic razvoja turizma.
Ker bomo le z vašimi glasovi in idejami lahko začrtali nove 
aktivnosti sodelovanja na področju turizma in se boljše 
organizirali,  vas prosimo, da se srečanja zanesljivo udeležite. 
Svojo prisotnost prosim potrdite na info@cptkrsko.si do 9. 2. 
2018.

Vljudno vabimo gostince, vinarje, lastnike namestitev, 
upravljavce naravne in kulturne dediščine, turistične vodnike, 
organizatorje dogodkov, predstavnike vseh vrst društev in vse 
ostale, ki želite prispevati k trajnostnem razvoju turizma v 
občini Krško.

CPT Krško, CKŽ 46, Krško
T: 07/490 22 20, 051 655 936 | E: info@cptkrsko.si

www.visitkrsko.com

C = 45
M = 0
Y =100
K = 0

C = 95
M = 70
Y = 0
K = 0

C = 72
M = 22
Y = 0
K = 0

Proizvodnja elektrarn v sku-
pini v letu 2017 je bila zara-
di težavnih hidroloških raz-
mer sicer okoli 2 % nižja od 
načrtovane. Poleg tega so bile 
cene električne energije v pre-
teklem letu še vedno na nizkih 
ravneh in čeprav so se v drugi 
polovici leta začele spreminja-
ti oz. normalizirati, o stabilni 
ravni ali rasti cen še ne more-
jo govoriti. »Kljub temu smo z 
dobro koordinacijo, s procesi 
notranje optimizacije in s tr-
žno dejavnostjo uspeli obvla-
dovati tveganja in smo tako 
po obsegu prihodkov kot tudi 
ustvarjenem dobičku v letu 
2017 presegli načrte,« je po-
vedal prvi mož skupine GEN 
Martin Novšak. V skupini so 
ustvarili več kot dve milijar-
di evrov prometa, kar jih uvr-
šča med tri največje sloven-
ske skupine, in čisti dobiček 
na ravni 28 milijonov evrov. 
V matični družbi so ustvarili 
okoli 160 milijonov evrov pri-
hodka in približno 18 milijo-
nov evrov čistega dobička.

Skupna vrednost investicij 
vseh družb v skupini GEN je 
lani znašala 80 milijonov evrov. 
V septembru so zagnali novo-
zgrajeno hidroelektrarno Bre-
žice ter v centru vodenja sku-
pine GEN prevzeli daljinsko 

Kljub težavam so presegli načrte
KRŠKO - V skupini GEN so uspešno zaključili sicer zahtevno poslovno leto 2017, v katerem so uresničili vse 
zastavljene cilje, vključno z najpomembnejšim - zanesljivo oskrbo z električno energijo po konkurenčnih 
cenah, je na srečanju z novinarji povedal generalni direktor GEN energije Martin Novšak.

upravljanje HE Krško, v Ter-
moelektrarni Brestanica pa 
zaključujejo izgradnjo nove-
ga plinskega bloka, ki so ga de-
cembra prvič sinhronizirali z 
elektroenergetskim omrež-
jem, po tehničnem pregledu 
pa bodo letos pričeli s posku-
snim obratovanjem. V NEK so 
izvedli gradbeno in tehnolo-
ško zahtevne prilagoditve na 
dolvodno ležečo HE Brežice in 
nadaljevali z varnostno nad-
gradnjo. Letos skupino GEN in 
družbo HESS čaka še gradnja 
zadnje hidroelektrarne v spo-
dnjesavski verigi, HE Mokri-
ce. Trenutno je v sklepni fazi 
postopek pridobivanja okolje-
varstvenega soglasja, objavljen 
je razpis za projektiranje in do-
datne geološke raziskave, v fazi 
sprejemanja je tudi investicij-

ski program za HE Mokrice, ki 
opredeljuje finančno konstruk-
cijo in vire za financiranje. V 
aprilu 2018 načrtujejo redni 
remont v NEK, ki bo prinesel 
vrsto varnostnih nadgradenj, 
med drugimi izgradnjo pomo-
žne komandne sobe, posodo-
bitev sistema za tesnjenje tur-
bine in zamenjavo vzbujalnika 
glavnega električnega genera-
torja. Konec leta načrtujejo od-
ločanje o gradnji morebitnega 
drugega novega bloka v TEB.

DRUGI BLOK ŽE 
POTREBUJEMO 

Novšak opozarja tudi na vse 
bolj potrebno gradnjo dru-
gega bloka jedrske elektrar-
ne (JEK 2). »Pred leti sem me-
nil, da ga rabimo najkasneje 
do leta 2030, zdaj menim, da 
ga rabimo že danes,« je dejal, 
saj s pospešeno elektrifikacijo 
vseh področij, zlasti prometa 
in ogrevanja, krepitvijo gospo-
darstva in rastjo življenjske-
ga standarda vztrajno rastejo 
potrebe po električni energiji 
in po dodatnih virih - v Sloveni-
ji smo je v lanskem letu uvozili 
okoli 20 %, podobno je na Hr-
vaškem. »Slovenija in Hrvaška 
skupaj potrebujeta več energi-
je, kot jo lahko proizvede nova 
jedrska elektrarna,« je pou-

daril. Pomanjkanje električne 
energije se kaže tudi v širši re-
giji, ki je – z izjemo nekaterih 
slovenskih naložb – odvisna 
od energetske infrastrukture, 
zgrajene v preteklosti. »Za us-
pešno gospodarstvo potrebu-
jemo konkurenčno ceno ele-
ktrične energije. Potrebe po 
izgradnji JEK 2 so vse bolj oči-
tne, jedrska tehnologija pa ob 
konkurenčni in zanesljivi pro-
izvodnji električne energije 
ustreza okoljskim zahtevam 
glede izpustov ogljikovega dio-
ksida, zaseda zelo malo prosto-
ra in s tem ohranja obsežne na-
ravne površine nedotaknjene. 
Slovenija bi kot energetsko sta-
bilna država v EU okrepila svoj 
ugled,« je še dodal. Po njegovih 
besedah je na potezi država oz. 
Vlada RS, ki pa bo breme od-
ločitve po vsej verjetnosti pre-
valila na volivke in volivce oz. 
na referendum. »Pomembno 
je, kako se na tak referendum 
pripraviti. Iti na referendum 
s tako zahtevnim vprašanjem 
brez predpriprav bi bilo neod-
govorno. Želimo si aktivne vlo-
ge pri pozitivnem informiranju 
o jedrski energiji,« meni Nov-
šak. Najprimernejša lokacija za 
drugi blok je tako po logistič-
ni kot kadrovski plati po njego-
vem mnenju Krško.
 Peter Pavlovič

Martin Novšak

V mesecu februarju vam podarjamo 

popust na vse artikle.

www.eurogarden.si
EUROGARDEN d.o.o.,  PE Krško, Cesta krških žrtev 147, 8270 Krško; tel.: 07 49 88 385

www.rotar.si

V Krškem že  

10
10 %

let

10 % popust ne velja za artikle v AKCIJI.

Sevniško govedorejsko dru-
štvo je bilo ustanovljeno leta 
1992 z namenom povezova-
nja rejcev govedi in v želji po 
dodatnem izobraževanju na 

Govedorejec nima prostih dni
SEVNICA - Govedorejsko društvo Sevnica, ki šteje 121 članic in članov, v svojih vrstah pa povezuje govedo-
rejce z območja sevniške, škocjanske, krške in brežiške občine, je 26. januarja s slavnostno prireditvijo, ki 
je potekala v jedilnici poslovne zgradbe podjetja Lisca, obeležilo 25 let delovanja. 

področju živinoreje ter spod-
bujanju članov k strokovne-
mu spopolnjevanju in izme-
njavi izkušenj. Članice in člani 
društva, med katerimi je tudi 
lepo število mladih, se vsako 
leto zberejo na občnem zboru, 
na katerem pregledajo aktiv-
nosti preteklega leta ter zasta-
vijo cilje in načrt za prihajajo-
če leto, katerega del sta tudi 
dve strokovni ekskurziji (v 
spomladanskem in jesenskem 
času). 

»Člani govedorejskega društva 
smo vsi aktivni kmetje. To po-
meni, da imamo polne hleve 
živine, naša polja so obdela-
na, travniki pokošeni,« je de-
jal v uvodu svojega nagovora 
predsednik sevniškega gove-
dorejskega društva Stanko 
Peterlin ter nadaljeval, da je 
govedorejec zahteven in od-
govoren poklic, ki zahteva vsa-
kodnevno delo z živalmi, zato 
prostih dni na kmetiji ni. V 
društvu, kjer se članstvo vsa-
ko leto povečuje, so še posebej 
veseli mladih kmetov, prevze-
mnikov kmetij. Osrednji govor-
nik, državni svetnik in sevniški 
župan Srečko Ocvirk je med 
drugim spregovoril o subven-
cijah, namenjenih kmetijstvu. 
»Evropa ni namenila subven-

cije kmetom, ker bi ji bil kmet 
všeč, subvencije mu je name-
nila zato, da pridela dovolj 
hrane, da pridela poceni hra-
no za vse ostalo prebivalstvo 
in včasih ta subvencija nekoli-
ko izkrivi pogled na kmetijsko 
proizvodnjo. Ta del prihodkov, 
ki ga predstavljajo subvencije, 
je plačilo za opravljeno delo in 
to včasih premalo jasno pove-
mo. Kmetijstvo dohodkovno 
ni bogato in ne nudi visoke-
ga standarda kmečkemu pre-
bivalcu, nudi povprečen ali pa 
še nekoliko nižji standard,« je 
menil Ocvirk in opozoril še na 

»nepoštene prakse, ko si vsi v 
verigi odrežejo večji kos kruha 
kot kmet, ki ga je pridelal« ter 
povabil člane govedorejskega 
društva, da se aktivno vključi-
jo v reševanje tega problema. 
O kmetijski politiki, ki kmeč-
kemu delu prebivalstva ni naj-
bolj naklonjena, je spregovo-
ril tudi župan občine Škocjan 
Jože Kapler ter pohvalil mla-
de, ki ostajajo na kmetijah in 
nadaljujejo delo svojih staršev. 
Direktor območne enote KGZS 
Novo mesto Jože Simončič iz 
Boštanja je menil, da so gove-
dorejci veliko doprinesli k ra-
zvoju govedoreje in kmetijstva 
v Sloveniji. Društvu je poda-
ril zbornik, v katerem je tudi 
zgodovinski oris kmetijstva 
in kmetstva ter njun vpliv na 
razvoj in obstoj naroda. Pod-
predsednik Sindikata kmetov 
Slovenije Roman Žveglič je 
menil, da bo prihodnja finanč-
na perspektiva za govedorejce 
vendarle nekoliko boljša. 

Prijeten kulturni program so 
izvedli člani moške vokalne 
zasedbe Šentjanški jurjevalci, 
članice skupine Rosa iz Zabu-
kovja ter  baritonist Jure Kle-
novšek ob spremljavi citrarke 
Anja Drstvenšek. 
 Smilja Radi

Ob jubileju je župan Srečko 
Ocvirk sevniškemu govedo-
rejskemu društvu podelil Li-
stino Občine Sevnica, direk-
tor Kmečke zadruge Sevnica 
Borut Florjančič pa donacijo 
v višini tisoč evrov. Darili je 
prevzel predsednik društva 
Stanko Peterlin (v sredini).

KRŠKO - Nocoj, 1. februarja, bo ob 18. uri v Kulturnem domu Kr-
ško potekalo regionalno omizje »Pametne vasi v Posavju - nove 
tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja«, ki ga organizi-
rata župan občine Krško mag. Miran Stanko in evropski posla-
nec Franc Bogovič (SLS/EPP). Na njem bodo govorili o tem, kak-
šen bo vpliv digitalizacije in avtomatizacije na življenje in delo na 
podeželju, kmetijah, vaseh in manjših mestih v prihajajočih de-
setletjih. Na omizju bodo sodelovali še Boštjan Kozole, direktor 
Evrosada, Marko Zevnik, direktor Zavoda Sopotniki, dr. Emili-
ja Stojmenova, Fakulteta za elektrotehniko UL, Danijel Levi-
čar, član uprave Gen-I, Aleksandar Cvetanovski, direktor INO 
Brežice, Janko Bostele, lastnik podjetja Zarja Grupa, in Martin 
Mavsar, KGZS Novo mesto. Udeležba na omizju je brezplačna.

Pametne vasi v Posavju
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Š�riletna programa:
EKONOMSKI TEHNIK
PREDŠOLSKA VZGOJA

Triletni program: 
TRGOVEC

Diferencialni program:
PTI - EKONOMSKI TEHNIK

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

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

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

•  prijaznost šole ter skrb za vsakega 
posameznika,

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

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

INFORMATIVNI DAN v petek, 9. februarja 2018, ob 9. in 15. uri za bodoče dijake ter ob 11. uri za študente 
ter v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri za bodoče dijake ter ob 11. uri za študente.

KER NAM JE MAR 
   ZA VSAKOGAR …

ETrŠ Brežice Višješolski program:
EKONOMIST

KJE? MC KRŠKO
KDAJ? MAREC-MAJ
Info, prijave (do 25. feb) na:
workshop.octopus@gmail.com
FB: Workshop Octopus
TEL: 031 813 742

TEČAJI NEMŠČINE ZA OTROKE IN ODRASLE
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Pri nas pa to usklajevanje po-
teka izredno nerodno ali pa ga 
povsem umanjka. In od časa do 
časa le pronica skozi pore naše-
ga sistema na pobudo posame-
znih šol, razgledanih posame-
znikov ter nekaterih evropskih 
in državnih projektov.  

Potem ko se je v devetdesetih 
po zelo žalostnih usodah indu-
strijskih velikanov, dragocenih 
zaposlovalcev ter motorjev 
raz voja regij, slovenska družba 
precej oddaljila od poklicnega 
izobraževanja, zadnja leta po-
staja povsem jasno, da smo si 
s preusmeritvami otrok iz po-
klicnega izobraževanja naredi-
li medvedjo uslugo. Poleg tega 
smo dovolili, da je prišlo do 
splošnega razvrednotenja dela 
in izgubljanja znanj, ki so po-
memben del delovanja družbe.  
Zdaj časa za ovinkarjenja ni 
več. Uspešna podjetja prepros-
to ne uspejo dobiti zadostne-
ga števila za svoje dejavnosti 
izobraženih sodelavcev, šol-
stvo pa že samo, recimo temu 
od »spodaj – navzgor«, razmi-
šlja o potrebi po večjih refor-
mah. Ker smo v času nenehnih 
sprememb, se napovedovanje 

potreb po kadrih v prihodno-
sti zdi precej nehvaležno. Zato 
imajo mladi in njihove starši 
očitno na voljo vsaj tri izhodi-
šča za razmislek: na eni strani 
trenutno gospodarsko situaci-
jo (mnoge deficitarne poklice 
in te poklice v številnih proce-
sih moderniziranja), na drugi 
pogled na spreminjanje sveta 
(staranje prebivalstva, digitali-
zacija, nujnost ohranjanja oko-
lja, prehranska in vodna kriza 
ipd.), na tretji pa osrednje last-
nosti otroka in njegove želje. 

DELODAJALCI JIH IŠČEJO ZA 
TAKOJŠNO ZAPOSLITEV

Gospodarska rast je poskočila, 
nezaposlenost pada, posavska 
podjetja uspešno širijo svoje 
poslovanje na tuje trge, manjka 
pa jim osnovnega kadra in nič 
ne kaže, da bi se stanje v krat-
kem lahko izboljšalo, saj mla-
dih v poklicnih šolah prepros-
to ni dovolj.

V regiji po podatkih Zavoda za 
zaposlovanje namreč narašča 
zlasti povpraševanje po kadrih 
s poklicnimi znanji s tehničnih 
področij: »Vse težje si tako de-

lodajalci zagotavljajo kader 
za delo v kovinski dejavnosti 
(oblikovalci kovin, operater-
ji CNC strojev in drugi strojev 
v proizvodnji, ključavničar-
ji, strugarji, orodjarji, varilci, 
monterji kovinskih konstruk-
cij, upravljavci strojev za pro-
izvodnjo kovinskih izdelkov, 
mehaniki, vzdrževalci strojev 
in naprav, nastavljavci orodnih 
strojev, mehaniki in serviserji 
motornih vozil in koles, avto-
ličarji, strojni tehniki), lesar-
stvu (oblikovalci lesa, mizarji), 
gradbeništvu z zaključnimi deli 
(zidarji, tesarji, kleparji krov-
ci, kamnoseki, slikopleskarji, 
monterji suhomontažne grad-
nje, izvajalci strojnih inštalacij 
- vodovodnih, ogrevalnih, plin-
skih, klimatskih naprav, izo-
laterji ...), gostinstvu (kuharji, 
natakarji), cestnem prometu 
(vozniki tovornih vozil zlasti za 
mednarodno špedicijo), elek-
troinštalaterji in elektromon-
terji, v živilski in trgovinski de-
javnosti (mesarji klavničarji in 
mesarji prodajalci, peki, slašči-
čarji), gozdarji, dimnikarji. Is-
kani so tudi upravljalci stro-
jev v proizvodnji elektronskih 
komponent in opreme (sestav-

ljavci), izdelkov iz gume in pla-
stičnih mas, upravljavci stro-
jev za pripravo papirjevine in 
proizvodnjo papirja, upravljav-
ci strojev za beljenje, barvanje, 
obdelavo tekstilij.« 

Povpraševanje pa je menda 
veliko tudi za pokrivanje zah-
tevnejših delovnih mest, ki 
predpostavljajo višjo in viso-
ko strokovno izobrazbo. »De-
lodajalci imajo tu največje te-
žave pri zaposlovanju kadra 
tehničnih smeri (strojni, elek-
tro inženirji). S podobno si-
tuacijo se srečujemo tudi na 
področju zdravstva (zdravni-
ki splošne medicine in drugih 
specializacij, zobozdravniki, 
fizioterapevti), izobraževanja 
(strokovnjaki za izobraževanje 
oseb s posebnimi potrebami), 
komerciale v povezavi s stro-
kovno tehničnimi znanji ipd. 
V sklopu teh potreb gre tudi 
za kadre s področja informa-
cijsko komunikacijske tehno-
logije, le da tovrstne kadre iš-
čejo delodajalci tudi po drugih 
kanalih,« so sporočili iz Zavo-
da Republike Slovenije za za-
poslovanje, Območne službe 

Kakor koli obračamo, v Sloveniji mnogo ljudi še vedno goji 
prepričanje, da mora biti naša prva služba tista, ki nas bo pri-
peljala do konca delovne dobe. Izredno okorno gledamo na trg 
dela in dejanski pomen vseživljenjskega učenja, izpopolnjeva-
nja, večne radovednosti. Številni delo pojmujejo kot neko vrsto 
tlake, ki jo odreši šele »vikend«, in te občutke prenašajo tudi 
na svoje mlajše člane družine. V nekaj letih pa smo zašli v še 
eno izredno veliko težavo: dokončno smo razvrednotili številne 
poklice, znanja in veščine, brez katerih kot družba nikakor ne 
moremo biti samozadostni in ki jih že sedaj »uvažamo«. Pokli-
ce, ki zahtevajo specifična znanja, kot so npr. orodjar, mehanik, 
strojni tehnik, varilec, slaščičar, kuhar, kamnosek, mizar, vodo-
vodar, dimnikar in mnogo drugih, za katere je najbrž »poklica-
nih« veliko mladih in bi jih delali z veseljem. Še več, mnogi iz-
med teh poklicev in znanj so sedaj med najbolj iskanimi na trgu 
dela! Tudi o tem pišemo na tokratnih tematskih straneh. Sku-
pek vseh teh dejavnikov in pritiskov že dolge mesece pred vpi-
si učence in njihove družine potisne v velike skrbi. Kakšna naj 
bo odločitev? Katero smer naj izbere mlad človek?  

Dobra novica je, da je danes izbira šolanj izjemna, prav tako 
je mogočih vedno več prehodov med programi in se najde kaj 
za prav vsakogar. Vzemite si čas in preberite naslednje stra-
ni, kjer vas s svojimi izkušenimi kolektivi, kvalitetnimi in zani-
mivimi programi ter izobraževalnimi vsebinami medse vabijo 
mnoge institucije: Šolski center Krško–Sevnica, Gimnazija 
Brežice, Ekonomska in trgovska šola Brežice, Šolski cen-
ter Novo mesto - Višja strokovna šola, Šolski center Šentjur, 
Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma, Srednja 
šola Zagorje, Društvo Modra sova, Fakulteta za energetiko, 
Fakulteta za turizem, Posavski muzej Brežice, Dijaški in 
študentski dom Novo mesto, GEN energija, d.o.o., Octopus, 
jezikovna šola in storitve, Maja Kelemen s.p. in Ljudska uni-
verza Krško. Postavljajte vprašanja, bodite radovedni, prilago-
dljivi in delovni, uspeh gotovo ne bo izostal. Na znanje!
 M. M.   

Kadrovski izzivi in vrzeli 
v znanju - na trgu dela
POSAVJE - Prihodnji konec tedna se bodo odvijali informativni dnevi, ki že nekaj let zbujajo veliko zani-
manja tudi med gospodarstveniki. To samo po sebi seveda ne bi bilo nič posebnega, saj bi se najbrž ves 
čas moralo dogajati medsebojno zanimanje, usklajevanje in samoanaliza med šolstvom – gospodarstvom 
– kulturnimi institucijami – znanstvenimi institucijami -  strokovnjaki, ki pripravljajo usmeritve šolskega 
sistema in tistimi, ki udejanjajo politiko države. 

nadaljevanje na str. 12
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že mora, kakor so nam zaupa-
li, primeren kader iskati preko 
državnih meja, čeprav jim je 
interes zaposlovati predvsem 
v bližnji okolici. Ob članku si 
lahko preberete obsežnejše 
mnenjske odzive gospodar-
stvenikov, ki se zavedajo re-
snosti situacije na področju 
deficitarnih poklicev. Po svojih 
močeh (preko sodelovanj s šo-
lami, štipendiranjem, promoci-
jami ob različnih zaposlitvenih 
dogodkih ipd.) vlagajo v prido-
bitev in razvoj bodočih kadrov. 
Vedo pa, da ti ukrepi ne bodo 
dovolj. Povezovanje gospo-
darstva in šolskega sistema se 
mora v še aktivnejši meri zgo-
diti takoj, pravijo.

Težava je tudi v več let trajajo-
čem razvrednotenju poklicev 
v očeh javnosti. V tujini naj bi 
bila znanja, ki jih imajo orod-
jarji, kleparji, tesarji, vodovo-
darji, občutno bolje plačana, saj 
so prepoznana kot dragocena. 

Če so nekaterim poklicem, kot 
sta to na primer kuhar in sla-
ščičar, k popularnosti prispeva-
li  resničnostni šovi, pa lahko k 
uveljavitvi drugih svoje očitno 
naredijo predvsem delodajal-

ci, ki bodo te poklice vrnili na 
sezname perspektivnih in šole 
seznanjali s svojimi potreba-
mi v prihodnosti. V Kovisu na 
primer so že večkrat poudari-
li, da nam je za zgled glede šol-
skega sistema lahko upraviče-
no Avstrija, tam je kriterij vpisa 
na mojstrstva visok, pri nas 
pa se kriterij šolstva in zna-
nja menda spušča, da je več-

S  s o d o b n o  o p r e m o  z a g o t a v l j a m o  
k v a l i t e t e n  k a m n o l o m s k i  m a t e r i a l .  
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AGRAD d.o.o.

Podjetje I.H.S. d.o.o. nastopa na tržišču s ponudbo 
celovitih rešitev na področju transportne, pakirne in 
paletirne tehnike, ki je plod lastnega znanja in dolgoletnih 
izkušenj.

Organiziranost in razvoj se prilagajata zahtevam in potrebam naših partnerjev. Zato nenehno 
vlagamo v znanja, nova delovna orodja in nove stroje.

Prizadevamo si za dobre odnose z zaposlenimi. Stremimo k zaposlovanju strokovnega kadra s 
širokimi znanji in izkušnjami. Znanje naših zaposlenih nenehno bogatimo in omogočamo njihovo 
rast. Spodbujamo kreativnost ter uresničevanje novih idej in zamisli.

Če ste motivirani, vsestranski, ambiciozni, radovedni in iznajdljivi, se prijavite na naš razpis za 
naslednje poklice:

Prijave pošljite na elektronski naslov: sabina.pregrad@ihs.systems s pripisom »za zaposlitev«. 

STRUGAR
KLJUČAVNIČAR

VARILEC
STROJNI MONTER ZA DELO DOMA IN V TUJINI

ELEKTRO MONTER ZA DELO DOMA IN V TUJINI
PROGRAMER ZA DELO DOMA IN V TUJINI

KONSTRUKTER
PROJEKTANT

Znanje - Kakovost - Zanesljivost
Smo podjetje z več kot 20-letno tradicijo. Delamo s široko paleto metod in proizvodov na 

področju varjenih konstrukcij ter pri tem uporabljamo najnaprednejšo tehnologijo. Z nedavnimi 
vlaganji v posodobitev in širitev proizvodnih kapacitet smo eden izmed najbolje opremljenih 

proizvajalcev tovrstnih konstrukcij v Evropi.

Ključni kader za proizvodni proces so predvsem delavci s strokovnim znanjem s področja
varjenja,

strojne obdelave/sestave kovin ter
pro�korozijske zaščite.

Vabimo vas, da nas kontak�rate v zvezi z možnostjo prak�čnega usposabljanja, vključitve v 
program vajeništva, š�pendiranja in usposabljanja z delovnim razmerjem.

Kontakt: Neža Udovč; 07/81-61-853; n.udovc@preis.si; Savska cesta 23, 8290 Sevnica

www.preisgroup.com

Sevnica. Ti si tudi sami z raz-
ličnimi programi prizadevajo 
za zmanjševanje vrzeli med 
usposobljenostjo brezposel-
nih in potrebami delodajalcev, 
pri tem pa aktivno vključujejo 
lokalne izvajalce izobraževal-
nih programov – npr. v okvi-
ru izvajanja akcijskega načrta 
za področje kovinarstva so or-
ganizirali usposabljanje brez-
poselnih oseb za opravljanje 
ključavničarskih del, v sode-
lovanju z delodajalci ter ŠC 
Krško–Sevnica pripravili tudi 
program za proizvodnega 
tekstilnega delavca. Poudarek 
je tudi na pridobitvi drugih 
ključnih kompetenc za zapo-
slitev, od praktičnih usposa-
bljanj do znanj tujih jezikov, 
računalniškega opismenjeva-
nja, usposabljanj na delovnem 
mestu itn. 

Mimogrede še to: mnogi iz-
med poklicev, omenjenih zgo-
raj, spadajo med t. i. deficitarne 
poklice in zanje je bil predvče-
rajšnjim objavljen razpis Javne-
ga štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega 
sklada za t. i. štipendije za de-
ficitarne poklice. Vlogo je mož-
no oddati od 15. 6. 2018 do 20. 
9. 2018. Štipendija znaša 100 
evrov na mesec in jo je mogo-
če prejemati poleg vseh drugih, 
izključuje se zgolj s kadrovsko. 
Več informacij najdete tudi na 
www.sklad-kadri.si. 

POSAVSKA PODJETJA 
GLASNO O POTREBAH PO 
VRAČANJU POMENA IN 
UGLEDA VRSTI POKLICEV

Razmere so podobne tudi dru-
god po Sloveniji, zato je na pri-
live kadrov iz drugih regij težko 
računati. Veliko naših podjetij 

ji vpis. Trenutno se tako, na-
daljuje misel direktor Kovisa 
Alen Šinko, srečujemo s čud-
nimi situacijami, ko na strojih 
po državi delajo tudi diplo-
mirani inženirji z istimi po-
goji kot nekvalificirani delav-
ci: »Bolje je biti dober strojni 
tehnik, kovinostrugar, kot slab 
inženir. Ljudje mislijo, da če si 
kovinostrugar, delaš na enem 
stroju, da je delo umazano, 
ampak sem prepričan, da je 

v trgovini bolj umazano delo, 
glede na vse kemikalije, kot na 
primer v naši proizvodnji. Ti 
poklici se več ne cenijo, v njih 
pa je ogromno znanja. V na-
šem podjetju poskrbimo, da 
je to delo cenjeno in tudi poš-
teno plačano. Po mojem mne-
nju bi morali tista podjetja v 
Sloveniji, ki kalkulirajo z mini-
malno plačo, čim prej zapreti, 
ker to ni izziv za našo državo. 
S 635 evri, kolikor znaša mini-

Tadej Buršič, direktor pod-
jetja I.H.S.: »V podjetju smo v 
letu 2017 zaradi povečanega 
obsega naročil povečali število 
zaposlenih za 20 %. V prime-
ru takšnega povečanja in gle-
de na splošno znano dejstvo, 
da se je zaposlovanje poveča-
lo v celotni Sloveniji, se tudi mi 
nismo uspeli izogniti težavam 
pri iskanju kadrov. Govorimo 
predvsem o poklicih strojne in 
elektro smeri, poklicne ali sre-

dnje tehnične izobrazbe, kot so ključavničarji, varilci, monter-
ji. 20-odstotno povišanje števila zaposlenih govori o tem, da 
je bila težava pri zaposlovanju le dodaten izziv, ki ga uspešno 
premagujemo. Velika zasluga gre interni politiki zaposlovanja, 
ki temelji na lastnem izobraževanju kadrov. Kar pomeni, da že 
skoraj desetletje preko programa štipendiranja in praktične-
ga izobraževanja stopimo v stik s potencialnimi kadri in velik 
odstotek teh se pri nas tudi zaposli.
Kar se tiče šolskega sistema v povezavi s problematiko zapo-
slovanja, menim, da ni le šolski sistem odgovoren za obstoje-
če stanje. Problematika je veliko širša in izvira že iz miselnosti 
znotraj družin. Ko bomo ozavestili, da so ti poklici pomembni 
in posledično tudi tako vrednoteni, se bodo povečali vpisi na 
te programe in šolstvo bo imelo osnovo za spremembo. Tudi 
sami skušamo vplivati na to, ko na raznih srečanjih, ki jih or-
ganizirajo osnovne šole, učencem predstavimo te poklice. Oči-
tek šolstvu je le v eni točki, in sicer, da vajeništvo, ki je zopet 
uvedeno, ni možno na vseh poklicnih šolah, ki izobražujejo za 
deficitarne poklice.«

Nada Novšak, modna obliko-
valka, zaposlena v marketin-
gu podjetja Lisca: »V zadnjih 
desetih letih smo na področju 
tehnologije in znanosti priča 
velikemu napredku, ki popol-
noma spreminja trg delovne 
sile. Ker je ta napredek prine-
sel nova področja dela, s tem 
nekateri poklici izumirajo in 
delodajalci se spopadajo s po-
manjkanjem ustreznega kadra. 
Mladi se zelo redko odločijo za 

poklicno izobraževanje, tako da je danes praktično skoraj ne-
mogoče najti dobro šiviljo ali krojača. Ta dva čudovita poklica 
počasi izumirata tudi, ker srednjih šol, v katerih bi izobraže-
vali takšen kader, ni več. Tudi v podjetju, kjer sem zaposlena 
že vrsto let, se to kaže, kajti starostna struktura izučenih šivilj 
je visoka, mladih žal ni.«

Ani Nuša Masnik, direktorica 
DSO Krško: »V zadnjem času 
imamo velike težave pri zapo-
slovanju bolničarjev. Ugotavlja-
mo, da se mladi več ne odločajo 
za ta poklic, tudi tisti, ki se od-
ločijo za ta poklic, pa ga kasne-
je nadgradijo z nadaljnjim šo-
lanjem za poklic zdravstveni 
tehnik. V zadnjih treh mesecih 
smo na ZRSZ iskali tri bolničar-
je. Po dveh neuspelih objavah 
delovnega mesta sem šla oseb-

no na zavod in vprašala, ali je kaj narobe z nami kot z deloda-
jalcem ali enostavno ni tega profila iskalcev zaposlitve. Bili 
smo čisto pred tem, da prosta delovna mesta objavimo v Re-
publiki Hrvaški, v kar bomo tudi prisiljeni, če ne bomo mogli 
zagotavljati kontinuiranega dela z domačimi zaposlenimi. V lo-
kalnem okolju poteka usposabljanje za oskrbovalce na domu, 
mogoče bi bilo smiselno razmišljati tudi v smeri nudenja NPK 
za poklic bolničar negovalec.«

Alen Šinko, direktor Kovisa: 
»Glede na situacijo v Sloveni-
ji v našem podjetju še nimamo 
težav s pomanjkanjem ustrez-
nih kadrov, drugače je na celj-
skem območju, kjer se nahaja 
naše drugo podjetje. Sicer zelo 
dobro sodelujemo s ŠC Krško-
-Sevnica, poslužujemo se tudi 
nekaj hrvaških delavcev. Na 
šolsko leto sprejmemo prib-
ližno 20 praktikantov iz krške 
šole, katerih znanje spremlja-

mo skozi prakso, nekaterim ponudimo štipendijo, in če se iz-
kažejo, jih potem zaposlimo. Od približno 150 zaposlenih v 
Kovisu je 65 % takšnih, ki so se šolali na ŠC Krško-Sevnica. 
Povprečna starost zaposlenih je 34 let, v tem trenutku imamo 
37 višje oz. visoko izobraženih, ostali imajo končano srednjo/
poklicno šolo. Lani smo jih 17 zaposlili na novo in jih že zdaj 
pripravljamo za nadaljnji razvoj podjetja. Če se ozrem za ne-
kaj let naprej, pa glede na število vpisanega kadra tehničnih 
oz. naravoslovnih smeri ne bomo pokrili niti upokojencev, kar 
pomeni, da v nekaj letih vidim velik primanjkljaj kadra. Še po-
sebej zato, ker bomo v naslednjih letih podvojili naše kapaci-
tete in bomo potrebovali ustrezen kader. Primanjkljaj vidimo 
ne toliko pri inženirskih kadrih kot pri poklicnem izobraževa-
nju. Potrebovali bomo kovinostrugarje, strojne tehnike, stroj-
ne mehanike, orodjarje, varilce. Ugotavljamo, da je naš šolski 
sistem po eni strani soliden, po drugi pa je premalo znanja oz. 
prakse, kar se tiče tehničnih poklicev. Poleg tega imajo mladi 
tudi (pre)visoka pričakovanja, ko se zaposlijo. Po navadi traja 
pet, tudi deset let, da se res uveljaviš v podjetju. Zelo podpira-
mo uvedbo vajeniškega sistema, tako da vidim v tem primeru 
pozitivne premike in več priložnosti.«

nadaljevanje s str. 11
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SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA
1.  ŠTIRILETNI PROGRAMI:
 - NOVO: veterinarski tehnik
 - živilsko-prehranski tehnik
 - kmetijsko-podjetniški 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)

Informativna dneva: 
 - petek, 9. februar, ob 9.00 in 15.00,
 - sobota, 10. februar, ob 9.00.

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

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
- UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE - 
 inženir kmetijstva in krajine 

- ŽIVILSTVO IN PREHRANA - 
 inženir živilstva in prehrane

- GOSTINSTVO IN TURIZEM - 
 organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu

- NARAVOVARSTVO - inženir naravovarstva

Informativni dnevi: 
- petek, 9. februar, ob 11.00 in 16.30, 
- sobota, 10. februar, ob 10.30,
- sobota, 3. marec, ob 10.00.

Informacije: 03/746 29 00

www.sc-s.si  

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR V ŠOLSKEM IN ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 RAZPISUJE NASLEDNJE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME:

Pred dobrima dvema letoma je Fakulteta za 
energetiko, članica Univerze v Mariboru, zaklju-
čila projekt zagotovitve dodatne raziskovalne in-
frastrukture v okviru Inštituta za energetiko. In-
štitut, ki je lociran v Poslovni 
coni Vrbina v Krškem, je poleg 
dodatnih prostorskih kapaci-
tet bogatejši za 4 mio EUR ra-
ziskovalne opreme, ki bo v prvi 
vrsti namenjena raziskovalne-
mu delu. 

Omenjena oprema je velika 
pridobitev predvsem za štu-
dente fakultete na vseh treh 
stopnjah študija. Pomem-
ben delež študija na Fakulteti 
za energetiko se namreč izvaja v laboratorijih, 
ki s sodobno raziskovalno opremo zagotavlja-
jo odlične pogoje za pridobivanje uporabnega 
znanja študentov. 

Fakulteta za energetiko se lahko pohvali z viso-
ko stopnjo zaposljivosti njenih diplomantov. V 
okviru Alumni kluba fakultete je bila izvedena 

anketa, ki je pokazala, da je 90 % vseh diplo-
mantov, ki so sodelovali v anketi in ki niso na-
daljevali študija na študijskih programih višje 
stopnje, zaposlenih. Podobno sliko kažejo tudi 

podatki o stanju iskalcev zapo-
slitve. Na Zavodu za zaposlova-
nje se je kot iskalcev zaposlitve 
vse od prve generacije študen-
tov, ki so zaključili študij na fa-
kulteti, prijavilo skupno manj 
kot 5 % vseh diplomantov Fa-
kultete za energetiko.

Omenjeni podatki so vzpod-
budni in kažejo na to, da de-
lodajalci diplomante Fakulte-
te za energetiko prepoznavajo 

kot perspektiven kader s potrebnim znanjem s 
širokega področja energetike. Poleg podjetij, ki 
se ukvarjajo s proizvodnjo električne energije, 
prenosom, upravljanjem in trgovanjem z ener-
gijo ter vzdrževanjem energetskih sistemov, po 
energetikih povprašujejo tudi podjetja, ki se za-
vedajo pomembnosti učinkovite rabe energije in 
s tem povezanimi vplivi na stroške poslovanja.

Vrhunski pogoji za študij ter velika stopnja 
zaposljivosti diplomantov Fakultete za energetiko

90 % diplomantov Fakultete za 
energetiko je po zaključku študija 
zaposlenih.

malna neto plača, se da preži-
veti, ne da se pa živeti. V Slove-
niji morajo biti izziv izdelki z 
višjo dodano vrednostjo in ne 
minimalna plača.« 

ZBIRANJE NAJAV ZA 
PODJETJA, KI JIH ZANIMA 
VAJENIŠTVO ZA STROJNEGA 
MEHANIKA

Pretekli teden sta v Krškem 
potekala tudi dva dogodka, ki 
sta pomenila odločen korak k 
razširjanju vajeništva v regiji. 
V sodelovanju ŠC Krško–Sev-
nica, GZS Območne zbornice 
Posavje in Območne obrtno–
podjetniške zbornice Krško 
sta 23. januarja potekali dve 
predstavitvi vajeniškega nači-
na izobraževanja in predstavi-
tev vajeniške oblike programa 
strojni mehanik, ki ga je pri-
dobil ŠC Krško–Sevnica. Prva 
delavnica je bila namenjena 
ravnateljem in svetovalnim 
delavcem osnovnih šol Posav-
ja, popoldan pa je predstavi-
tev potekala na sedežu obmo-
čne GZS za podjetja, ki bi kot 
delodajalci lahko ponudili va-
jeniška mesta znotraj novega 
vajeniškega programa strojni 
mehanik.

Pot do odobrene vajeniške ob-
like programa strojni mehanik 
je bila dolga in dokaj trnova, 

kot je že običajno za posavske 
pobude, ki težko dobijo posluh 
države, o čemer bomo še pisa-
li. A pomembni so rezultati in 
spodbudna priložnost za pod-
jetja, da popolnijo kadrovske 
vrzeli s pomočjo kadrov, ki jih 
bodo preko vajeništva »vzgo-
jili« tudi v specifični smeri po-
treb svojega podjetja. 

Odgovorna za razvoj kadrov in 
izobraževanje pri GZS Andreja 
Sever je orisala, da so naši va-
jeniški programi nekakšni hi-
bridi med sistemom, ki jih poz-
najo nemško govoreče države 
in klasičnim šolskim progra-
mom strokovnih šol. Cilj vaje-
ništva pa je vseeno jasen: lažji 
prehod mladih iz šol v gospo-
darstvo, pri čemer poleg mla-
dih, ki se poklicno socializirajo, 
vsekakor pridobijo tudi podje-
tja, saj mlade izučijo za svoje 
specifične dejavnosti in se z 
njimi tesneje povežejo.

Dejstvo je, da z odločitvijo za 
sodelovanje v programu va-
jeništva podjetja prevzame-
jo od 50–60 % izobraževanja 
vajenca, to pomeni približno 
56 tednov v treh letih, ostali 
kurikulum se odvija v ŠC Kr-
ško–Sevnica. Na kratko: vaje-
nec ima status dijaka, kar po-
meni, da vajenec ni zaposlen v 
podjetju. Podjetje vajencu za-

gotovi mentorja, sklene se va-
jeniška pogodba za max. 36 ur 
na teden (ki sicer za vajenca 
ni zavezujoča za nadaljnjo za-
poslitev), vajencu se izplačuje 
le nagrada (od 250 € naprej), 
pred začetkom dela pa delo-
dajalec krije še zdravniški pre-
gled in usposabljanje varnos-
ti pri delu. Stroške prehrane in 
poti na delo naj bi povrnila dr-
žava. Poleg tega bodo podjetja, 

ki bodo vstopila v program va-
jeništva do leta 2021 pridobi-
la še subvencijo v znesku cca. 
2000 evrov za 3 leta izobraže-
vanja.

»Navsezadnje se podjetjem 
vložek v vajenca ne zdi tako 
velik, če upoštevate, da bi mo-
rali nekoga, ko bi prišel redno 
delat k vam, v vsakem prime-

Rok Barbič, predsednik 
uprave Stillesa: »V našem 
podjetju se srečujemo z aku-
tnim pomanjkanjem tehnič-
nih in prodajnih profilov ka-
drov, kamor sodijo mizarji, 
CNC operaterji, tehnologi, 
konstruktorji za pripravo de-
lavniških načrtov, vodje pro-
jektov in nadzorniki na grad-
biščih. Problematiko rešujemo 
prvenstveno na dva načina, in 
sicer preko internih izobraže-

vanj v smeri dokvalifikacij in prekvalifikacij ter z angažmajem 
tuje delovne sile. Ob tem ves čas strokovno javnost opozarja-
mo na nujnost takojšnje vzpostavitve dualnega šolskega sis-
tema in prav tako smo o širini ter prioritetnosti te problema-
tike opozorili delegacijo predsednika vlade, ki nas je obiskala 
v lanskem decembru. Nesprejemljivost načina trenutnega re-
ševanja omenjenega stanja smo v začetku letošnjega leta iz-
postavili tudi na srečanju s  predsednikom  Območne gospo-
darske zbornice za Posavje.  Na žalost  je način reševanja tega 
problema rigiden in neučinkovit in se zaradi resigniranosti in-
stitucij, ki ga rešujejo, premika po polžje. V kolikor bi bili pri 
reševanju problemov enako resignirani v našem podjetju, bi 
ga že zdavnaj morali zapreti. Ko v našem podjetju identifici-
ramo problem, ga začnemo takoj učinkovito reševati. Za to ne 
ustanavljamo komisij, zato ne izvajamo oblike pritiska med 
različnimi službami itd. 
Poleg tega menim, da je problem vzpostavitve dualnega šol-
skega sistema že preveč spolitiziran in za to še dolgo ne bo pra-
ve operativne rešitve. Do takrat pa bomo v podjetje iz srednjih 
šol sprejemali kader, ki je brez ustreznih praktičnih znanj in 
ga postopno educirali, da bi lahko čez nekaj let ustrezno funk-
cioniral. In seveda na ta način izvajali proces, ki bi ga moral 
šolski sistem, ki se financira iz proračuna, ki ga gospodarstvo 
tako pridno polni.«

Tatjana Kos, Pivnica Apo-
lon: »Za vse poklice, ki jih iš-
čemo v gostinstvu, tako za na-
takarja, kuharja kot slaščičarja, 
je težko dobiti kandidate. Pred 
časom sem na Zavod za zapo-
slovanje dala povpraševanje 
za kuharja, vendar ni bilo niti 
enega klica. Zadevo tako rešu-
jem sama, saj sem se priučila 
vseh gostinskih znanj, ali pa s 
pomočjo znancev, delavca pa 
za to delovno mesto ne moreš 

dobiti. Možnost bi bila morda le ta, da greš neposredno do uve-
ljavljenega kuharja, ki dela pri konkurenci, in ga prepričaš, da 
pride k tebi. Natakarja je morda malo lažje dobiti, ker ne gre za 
tako zahtevno znanje kot pri kuharju. Opažam tudi, da je v go-
stinskih šolah premalo prakse oz. imajo dijaki premalo znanja. 
Pred časom sem imela praktikanta iz 3. letnika srednje gostin-
ske šole, ki si ni znal sam pripraviti dunajskega zrezka. Uvedba 
vajeništva se mi zdi zato dobra ideja, saj ga prakticirajo tudi v 
tujini. Sicer pa je delo v gostinstvu zahtevno, predvsem zara-
di delovnega časa, prostih vikendov praktično ni, poleg tega so 
naše storitve prepoceni in posledično tudi plačilo ne more biti 
zelo visoko, zato povpraševanja za te poklice ni.«

nadaljevanje na str. 14
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SREDNJA ŠOLA ZAGORJE 
Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi 
Tel.: 03 56 55 400, faks: 03 56 55 410 

http://www.sszagorje.si 
E-pošta: ss.zagorje@guest.arnes.si 

 
Si na Facebooku? 
Pridruži se nam: 

Pri nas lahko postaneš usposobljen in iskan: 
GASTRONOM HOTELIR 

PRODAJALEC 
SREDNJI ZDRAVSTVENIK  

EKONOMSKI TEHNIK 
GASTRONOMSKI TEHNIK 

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI 

Šola danes — za jutri! 
 Izvajamo projekte:   

KORAKI V PRIHODNOST 

• Zasavje za zdravje  
• Ekošola  
• Zdrava šola  
• prostovoljstvo  
• mednarodni projekti 
Erasmus+, Comenius 
• Simbioza, Simbioza 
giba  
• Buklžur,  
• Jaz tebi knjigo - ti 
meni nasmeh  
• Spolnost mladostnika  
• nadarjeni  
• program MEPI  
• Ustvarjalnik  
• Moje podjetje 

GIMNAZIJA BREŽICE
vstopnica v tvojo prihodnost

Vabimo k vpisu v program GIMNAZIJA
in            GIMNAZIJA - ŠPORTNI ODDELEK

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

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

postanite naš prijatelj na          ,
sledite nam na          in       . 

Informativna dneva:
9. 2. 2018 ob 9. in 15. uri in

10. 2. 2018 ob 9. uri

NOVO!

ru primerno izobraziti in vanj 
vložiti tako čas in znanje kot 
sredstva, zdaj pa vse to lahko 
naredite preko programa vaje-
ništva,« je glede na izkušnje z 
že uspešno trajajočimi progra-
mi vajeništva po Sloveniji od-
govarjala Severjeva. 

Jože Pavlovič, ravnatelj Sre-
dnje poklicne in strokovne 
šole Krško, je zbranim predsta-
vil usmeritev šole, dobro sode-
lovanje z gospodarstvom tudi 
v odprtem kurikulumu in od-
ločne akcije zbiranja podpore 
v okolju, ki je pripeljala do us-
peha, da je tudi vajeniška obli-
ka programa strojni mehanik 
sedaj dejansko na voljo podje-
tjem, da jo izkoristijo.

Kot sta v teku prve in druge de-
lavnice poudarila Darko Gori-
šek iz Območne zbornice GZS 
Posavje in Janja Starc iz Ob-
močne obrtno-podjetniške 
zbornice Krško, pa je sedaj žo-
gica na podjetjih, da čim prej 
zgrabijo priložnost in vstopijo 
v vajeniški program. To nare-
dijo tako, da izpolnijo poseben 
obrazec: Najava učnih mest, ki 
ga dobijo v obeh omenjenih or-
ganizacijah, tam pa so na vo-
ljo tudi vse nadaljnje. Predhod-
no zanimanje za ta program je 
bilo zelo očit no in so ga podje-
tja potrdila s podpisi, sedaj pa 
mora regija dokazati resnost 
še z dejanskimi najavami uč-
nih mest.

KAJ PA, ČE OTROKA VLEČE 
V DRUGA ZNANJA?

Potem je to prav tako odlična 
novica! Najlepše je, v kolikor 
mladi vedo, katera področja 
dela jih zanimajo. Če so dobili 
priložnost odkriti, kje se naha-
jajo njihove močne točke, nji-
hovi talenti in temu sledijo. 

Sama dela, poklici, profesije se 
bodo tako hitro spreminjali in 
preobražali, da so današnji iz-
zivi na področju zaposlovanja 
le majhne zagate proti temu, 
kar še sledi. Izrednega pome-
na bo tudi, kako bomo zna-
li izobraževati in zaposlova-
ti starejše, kako ustvarili delu 
primerno okolje, kako sistema-

tično delali na odnosih v podje-
tjih in institucijah. 

Zato, v kolikor menite, da je 
vaša pot ali pot otrok v druž-
boslovju, spodbujajte jih. Pok-
lic lahko dobro opravljaš, če 
imaš do svojega dela spošto-
vanje in si mu predan. Nara-
voslovne, tehnične smeri so 
bile vsekakor umetno ločene 
od humanistike in zato ne mo-
rejo in ne smejo obstajati brez 
družboslovja. Brez razumeva-
nja, kako se družba spreminja 
izven ploščatih ekonomskih 
kazalcev. A tudi družboslovje 
se bo kmalu moralo opremiti z 
zahtevnimi tehničnimi kompe-
tencami in strokovnimi digital-
nimi znanji v veliko večji meri, 
kot se to dogaja danes. 

Očitno pa bomo, da bomo os-
tali v koraku s časom, morali 
težiti tudi k drugačnim meto-
dam predajanja znanja in nji-
hovega ocenjevanja. K obliko-
vanju pouka prihodnosti, ko 
ne bo nagrajevano predvsem 
ponavljanje in pomnjenje, am-
pak radovednost, avtonomnost 
mišljenja in samorefleksija. 

Poleg tega bi morala na vseh 
ravneh in smereh, tako nara-
voslovnih kot družboslovnih, 
v ospredje slej kot prej sto-
piti praksa. Veščine, ki bodo 
mlade pripeljale do samostoj-
nosti. Veliki francoski mislec 
Edgar Morin je na enem iz-
med simpozijev o prihodnosti 
učenja dejal, da bi morali sle-
diti razsvetljencu Rousseauju 
in njegovi misli: »Živeti je pok-
lic, katerega si želim, da se ga 
(učenec) nauči.« Morin je dol-
ga leta namreč poudarjal pred-
vsem, da bi morali učence učiti, 
kako zgraditi svoj 'duh' na na-
čin, da se bo znal ta spopasti s 
problemi življenja. 

Poučevati torej, kako poveza-
ti znanja s konkretnim življe-
njem, pri tem pa ves čas pre-
hajati med disciplinami. V 
interdisciplinarnosti, razmi-
šljanju izven okvirjev posame-
znih ved in združevanju naj-
boljšega iz njih je namreč ključ 
do kadrov, ki bodo kos izzivom 
prihodnjega časa.  
 Maruša Mavsar

Sandi Tršinar, Krovstvo, te-
sarstvo, kleparstvo Tršinar: 
»Tesarjev, zidarjev in podob-
nih poklicev praktično ni več. 
Tudi tam, kjer so programi na 
srednjih šolah, vanje ni vpisa, 
krivi pa so starši in šolski sis-
tem, ki preveč spodbujajo vpis 
v gimnazije in premalo v po-
klicne šole.  Pravijo jim 'pojdi 
v šolo, da ti ne bo treba dela-
ti' namesto 'pojdi v šolo, da boš 
lahko in lažje delal'. Lani je de-

nimo od 24 devetošolcev v Kostanjevici le eden šel v poklicno 
šolo. Moj sin hodi v 2. letnik srednje gradbene šole v Novem 
mestu in jih je v razredu le 10, tako da sploh nimajo samostoj-
nega oddelka. Ker ustrezno izobraženih kadrov ni, se mora-
jo vsi, ki jih zaposlimo, tega dela priučiti, težko dobiš delavca, 
ki bi to že obvladal. Za tesarje se tako usposobijo razni kadri, 
od mehanikov, mizarjev ipd. do npr. gostincev. Težava je do-
biti tudi denimo gradbene tehnike in inženirje, tudi teh ni do-
volj in tudi finančna stimulacija ne deluje in problem bo s ča-
som še večji. Sreča pri vsem tem za našo branžo je le ta, da 
manj kot nas bo, bolj bomo iskani in cenjeni. Sedanje genera-
cije še znajo splezati na streho in kaj narediti same, naslednje 
ne bodo več znale narediti ničesar tehničnega in bodo za vsa-
ko stvar potrebovale mojstra. Hiše bo še vedno treba graditi, 
ampak malokdo bo to znal delati.«

nadaljevanje s str. 13
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IŠČEŠ ŠTUDIJ?
Te zanima, kje se boš zaposlil/a? 

Turizem je odgovor!
Pridi na informativni dan: 

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

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

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

9. 2. 2018, ob 10. in 16. uri
10. 2. 2018, ob 10. uri

IŠČETE DIJAŠKO ALI ŠTUDENTSKO 
SOBO V NOVEM MESTU?

Mobitel:  +386 41 734 204

Dijaški in študentski dom Novo mesto 
ima lokacijo blizu novomeškega 
srednješolskega centra in Športne 
dvorane Leona Štuklja. Sprejmemo 
lahko 152 dijakov vseh srednjih šol in 
174 študentov višjih šol in fakultet. Vse 
sobe so dvoposteljne in prenovljene.

Dijaki so razporejeni v vzgojne 
skupine, za katere skrbijo vzgojitelji. V 
popoldanskem času so organizirane 
obvezne učne ure in učna pomoč. 
Imamo svojo knjižnico, skupen prostor 
za druženje in manjšo telovadnico. 

Pogoje bivanja prilagodimo dijakom – 
športnikom, ki so včlanjeni v različne 
športne klube. Če je v dijaškem domu 
že en otrok, je bivanje za vse druge 
otroke iste družine brezplačno, ne 
glede na to, v katerem dijaškem domu v 
Sloveniji bivajo.
     
Za dijake pripravljamo različna družabna 
srečanja, pester izbor interesnih 
dejavnosti, predavanja, obiske znanih 
osebnosti, tečaje, ogled športnih in 
kulturnih prireditev ...
 

Informativna dneva bosta v:
petek, 9. 2. 2018, od 7.00 do 17.00 

in v soboto, 10. 2. 2018, od 8.00 do 13.00.

Vabimo k vpisu v brezplačna izobraževanja za odrasle
V okviru projekta ''Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 
2016–2019'' vabimo v brezplačna programa:
• Excel  ̶  znanje za večjo uspešnost,
• Nadaljevalni računalniški tečaj s socialnimi omrežji.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport ter iz Evropskega socialnega sklada. 
Informacije in prijave: 07 48 81 171, ana.krampersek@lukrsko.si

V okviru projekta ''Neformalno izobraževanje brezposelnih 
2018'' vabimo v brezplačne programe:
• Angleščina – nadaljevalni tečaj,
• Italijanščina – začetni tečaj,
• Računalniška pismenost za odrasle – začetni računalniški 

tečaj,
• Excel – osnovni tečaj,
• Word – nadaljevalni tečaj.

Projekt je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Informacije in prijave: 051 279 631, andreja.bukovinski.juh@lukrsko.si

Če pri odločitvi za izbiro ustreznega izobraževalnega programa 
potrebujete nasvet, vabljeni v svetovalno središče, kjer vam 
nudimo:
• brezplačno informiranje in svetovanje za izobraževanje,
• postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno 

pridobljenega znanja,
• svetovanje za lažjo odločitev in izbiro pravega 

izobraževalnega programa, 
• pomoč pri učenju in odpravljanju učnih težav, 
• informacije o možnostih nadaljnjega izobraževanja,
• podporo pri iskanju zaposlitve.

Informacije in prijave: 07 48 81 170, anja.brilej@lukrsko.si

Učite se z nami!
 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
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KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
Tel.: 07 3934 700, Fax: 07 3934 710, www.ksgrm.net/ksgrm/

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

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

2-letni program: 
 ¾ pomočnik v biotehniki in oskrbi

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

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

4-letni program:  ¾ Gastronomija in turizem 
3-letni program:  ¾ Gastronomske in hotelske storive 
3+2 program:  ¾ Gastronomija

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

 ¾ Upravljanje podeželja in krajine 
 ¾ Gostinstvo in turizem
 ¾ Naravovarstvo

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

GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
www.grm-nm.si

VABLJENI NA INFORMATIVNE DNEVE IN K VPISU.

130 LET GRMA NOVO MESTO – 
CENTRA BIOTEHNIKE IN TURIZMA  

ODGOVORI ZA JUTRI
»Mislim, da bodo največje inovacije 21. stoletja 

presek biologije in tehnologije.«
Steve Jobs

Grm Novo mesto je vzgojno-izobraževalni zavod, ki je bil skozi 
svojo 130-letno zgodovino v tesni povezavi z okoljem in je ves 
čas skozi svoje vzgojno-izobraževalne programe usmerjal in raz-
vijal področja, za katere izobražuje.
Na Grmu Novo mesto se tako kot Steve Jobs in še nekateri vi-
dni soustvarjalci novih tehnologij zavedamo pomena, ki ga ima-
ta biotehnika in turizem za sodobni čas in bodočnost. Tako izo-
bražujemo mladino in odrasle v celotni verigi  »od njive do mize 
in do turističnega produkta«. Hkrati se vzpostavlja sisteme med 
pridelovalci in potrošniki, ki temelji na filozofiji medsebojnega 
zaupanja, sistem »Zaupanja vreden«. S tem omogoča ohranja-
nje obstoječih in oblikovanje novih delovnih mest v celotni pre-
hranski verigi, v ponudbi gostinskih in turističnih produktov v 
mestnih okoljih in na podeželju ter na to področje vezanih de-
javnosti, kot so varovanje narave in okolja, cvetličarstvo in hor-
tikultura, rekreacija v naravi, skrb za sočloveka …
Na Grmu Novo mesto smo ponosni na bogato  infrastrukturo, 
kot so različni laboratoriji (biotehnološki, kemijski, vinarski …), 
delovišča šolskega posestva (goveji hlev, predelava mleka in  
mesa, konji, čebelarstvo, učne poti, ekoremediacijske točke, 
sadovnjak in predelava sadja, vinograd in vinarstvo, rastlinjaki 
s pridelavo sadik zelenjave in rož, pridelava in predelava zele-
njave, cvetličarstvo in aranžerstvo, gozdarstvo in obdelava lesa, 
vožnja s traktorjem in delo s stroji ...) ter delovišči v Hiši kulina-
rike in turizma (kuharstvo, strežba, slaščičarstvo, turistični pro-
dukti, butična tržnica …).
Dijaki in študentje torej praktično preizkušajo svoje znanje in 
pridobivajo nove veščine. 
Najbolj pa smo ponosni na dosežke naših dijakov in študen-
tov, na njihovo ustvarjalnost in inovativnost, odgovornost in 
empatijo. 

V okviru 48-urnega programa 1. del se boste naučili:
 ¾ uporabljati OS Windows 10 (najnovejši operacijski sistem),
 ¾ delati s podatki (iskanje, brisanje podatkov, izdelava map, datotek …),
 ¾ pisati, oblikovati in tiskati besedilo v urejevalniku besedila Word 2010,
 ¾ uporabljati Internet (poiskati informacije, prevajati, uporabljati 
zemljevid, YouTube …) in elektronsko pošto,

 ¾ prenesti slike iz fotoaparata na računalnik in uporabljati USB ključ.

V okviru 35-urnega programa 2. del se boste naučili:
 ¾ uporabljati urejevalnik besedil Word 2010 (oblikovanje in urejanje 
besedil, vstavljanje slik, tabel, izdelovanje zloženk …),

 ¾ delati v Raziskovalcu (shranjevanje, kopiranje, premikanje in iskanje 
datotek),

 ¾ uporabljati program PowerPoint predstavitve (popestriti družabni 
dogodek s fotografsko predstavitvijo z zanimivo diaprojekcijo 
fotografij),

 ¾ namestiti in odstraniti programe,
 ¾ seznanili z novostmi OS Windows 10.

 
Tečaji bodo potekali ob ponedeljkih in sredah 1. del  

in ob torkih in četrtkih 2. del.
dopoldan od 8. do 11. ure in popoldan od 17. do 20. ure,  

v MC Brežice in na Osnovni šoli Bizeljsko.

RAČUNALNIŠKI TEČAJI SO BREZPLAČNI!

V času računalniških tečajev bomo ponudili tudi možnost učenja 
uporabe:

 ¾ pametnih telefonov v operacijskem sistemu Android,
 ¾ osebnega digitalnega potrdila in E-uprave,
 ¾ spletne strani E-zdravje (pregled čakalnih dob, izbira storitev, 
e-napotnice, e-recepti …) 

JEZIKOVNI KROŽKI
Vabimo vas, da se pridružite jezikovnim krožkom, na začetni stopnji A1/2, 
ki bodo potekali v majhnih skupinah, za ANGLEŠKI in NEMŠKI jezik. 
Cena: 3€/h oz. 30h/90€.

Prijave zbiramo od ponedeljka do petka med 12. in 14. uro 
na tel. št.: 041 791 379 ali na

e-pošto: drustvomodrasova@gmail.com
Kontaktna oseba: Lilijana Žiroš.

Vsebinske utrinke delovanja društva si lahko ogledate na spletni strani: 
www.modrasova-utzo.si

UNIVERZA ZA TRETJE 
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

RAČUNALNIŠKI TEČAJI 
Društvo Modra sova UTŽO Brežice

12. februarja 2018
nadaljuje z brezplačnimi računalniškimi tečaji, ki so namenjeni vsem starejšim 

občanom občine Brežice, ki si želijo naučiti ali osvežiti znanje uporabe računalnika.

 

 

 

Znanje in veščine iz depoja je projekt, ki so ga sodelavci konservatorsko-
restavratorske delavnice Posavskega muzeja Brežice zasnovali in prvič 
uspešno izvedli v letu 2017. Projekt je trajnostno naravnan in izpostavlja del 
dediščine ter  vključuje nove programe, ki so ponujeni in prilagojeni 
različnim ciljnim skupinam. 
Projekt temelji na spoznavanju starih veščin in znanj, razvijanju ročnih 
spretnos�, učenja načrtovanja in uresničevanja lastnih kreacij. Vključuje 
sodobna dognanja na področju raziskav, inovacij in tehnologij za korist 
dediščine ter ob tem razvija standarde kakovos� za intervencije na kulturni 
dediščini. 
V letu 2018 so osrednja tema štukature, ki pomembno dopolnjujejo baročni 
izgled gradu Brežice in so del pročelij, portalov, fasade in notranjos�. Tako 
kot v letu 2017 je še posebej primeren za vključevanje v predmet likovno 
snovanje in sodelovanje z likovnimi pedagogi. Rezulta� bodo predstavljeni 
tudi na razstavah.  

SNOVANJE IN KREIRANJE DEKORATIVNIH 
ELEMENTOV  ŠTUKATUR KOT ODSEV  

V GRADU BREŽICE IN NJEGOVI OKOLICI 
 

DELAVNICE S PODROČJA ŠTUKATUR S PRAKTIČNIM DELOM 
V MARCU, APRILU IN MAJU:  

 

- za otroke: izdelovanje odlitka štukature s pomočjo pripravljenega 
kalupa in mavca  
 

- za mladino: dopolnjevanje in modeliranje manjših poškodb na že 
pripravljenem vzorcu 

 

- za odrasle: izdelovanje kalupa iz silikonskega kavčuka, izdelovanje 
vlečenih profilov, prosto načrtovanje in izdelava unikatnih štukatur 

 

- za družine: seznanitev s štukaturno tehniko in dekoracijami v 
muzeju, izdelovanje vzorčne štukature v glini, izdelava odtisa dlani 
v glini in vlivanje v mavec 

 

Prijazno vabljeni! 
 

 

Vse informacije bodo na voljo na spletni strani www.pmb.si  
ali na 07 466 05 19 in andreja.ma�jevc@pmb.si.  
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Železniška industrija se srečuje s številnimi izzivi. Eden izmed 
najpomembnejših je hrup, predvsem hrup, ki ga povzročajo to-
vorni vagoni. Ne samo zato, ker se tovorni vagoni vozijo pred-
vsem v občutljivih nočnih urah, temveč tudi zato, ker so 10-krat 
glasnejši od potniških. 

Le-ta izziv skuša rešiti projekt FUTURA, ki je za dober predlog 
prejel sredstva raziskovalnega in inovacijskega programa Evrop-
ske unije Obzorje 2020. 

Podpora EU, v okviru pobude Obzorje 2020, je bila dodeljena 
relativno dovršenim novim tehnologijam, procesom, poslov-
nim modelom, ki potrebujejo sredstva za končne razvojne ko-
rake pred vstopom na trg.

Danes je s tehničnega vidika razvoj nove generacije zavornih 
diskov - DRFB disk za tovorni promet - zaključen. Laboratorijski 
testi so zaključeni in vsi konkretni cilji projekta so bili doseženi. 

Pri razvoju četrtega prototipa smo se osredotočili na izboljša-
nje varnosti, toplotne učinkovitosti, znižanje vibracij, kar smo 
dosegli z natančnejšo montažo krone in pest ter nadaljevali z 
zmanjšanjem mase DRFB diska. S četrtim modelom se je masa 
zmanjšala za 22,7 %, zračni upor pa se je zmanjšal za 21 % v pri-
merjavi z začetnim diskom DRFB.

Iz marketinških raziskav, predstavitev potencialnim kupcem to-
vornih vagonov ter informacij, prejetih na mednarodnih sejmih, 
smo zaznali potrebo po še ožjem zavornem disku, kot je že ob-
stoječi. Tako je bila sprejeta odločitev, da se razvije disk s širino 

110 mm, a s karakteristikami kot pri obstoječem, 170 mm širo-
kem disku.

Peti prototip ima v primerjavi z začetno verzijo diska za 34,5 % 
nižjo maso ter za 34 % nižji zračni upor.

V času trajanja projekta so bile izvedene številne marketinške 
aktivnosti. Konzorcijski partnerji so sodelovali in obiskali 11 
mednarodnih sejmov, ki se nanašajo na železniško tehnologi-
jo, z namenom predstavitve napredka pri razvoju DRFB diska ter 
rezultatov s testiranj v laboratoriju in v realnem okolju. 

Prav tako so bili konzorcijski partnerji zelo aktivni na področju 
promocije novega diska pri potencialnih partnerjih in izvedli 
več kot 60 sestankov po celem svetu. 

Za profesionalno in strokovno javnost so bile organizirane tri 
konference ter teden odprtih vrat, kjer so bile predstavljene vse 
novosti. Dogodki so bili hkrati tudi odlična priložnost za prido-
bivanje povratnih informacij. 

Danes je projekt FUTURA v zaključni fazi in pripravljen za lan-
siranje na trg. 

Nadaljnji napredek pri projektu lahko še naprej spremljate na 
socialnem omrežju Facebook www.facebook.com/projectfutura 
ter na spletni strani www.projectfutura.com.

 Vir: Kovis d.o.o.

Projekt FUTURA, katerega glavni cilj je zagotoviti revolucionarne rešitve na področju železniškega tovornega prometa, je v zaključni fazi. 
Razvitih je bilo pet prototipov in ob zaključku projekta bosta kot svetovna novost na trg lansirana zadnja dva.   
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Evropska unija
Solidarnost in upravljanje

migracijskih tokov

The FUTURA project has received funding from the European Union's Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 700985.

FUTUre RAil tovorni promet: stroškovno 
učinkovito, varno, tiho in zeleno! 

Četrti prototip DRFB diska

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

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

ČOPI (17480-KO) 
je prijazen in umirjen starejši 
kuža v zrelih letih, srednje ras-
ti. Na sprehodih je zelo priden, 
lepo vodljiv ter nekonflikten do 
ljudi in do drugih psov. Čopi pot-
rebuje topel dom, kjer bodo zanj 
dobro skrbeli in ga imeli radi.

TAJS (18013-KK)  
je dobro leto dni star kuža, sre-
dnje do večje rasti. Je živahen, 
poskočen, igriv, navajen na po-
vodec. Rad je v družbi ljudi ter 
išče aktiven in odgovoren dom. 

Psička FOXY (17477-KK) 
je bila v zavetišče sprejeta po 
inšpekcijski odločbi ter odvzeta 
bivšemu lastniku. Foxy je prijaz-
na, nižje rasti, stara približno 4 
leta, navajena je na povodec in 
vodljiva. Išče odgovoren in lju-
beč dom.

V sklopu projekta občina ure-
ja cestni odsek lokalne ceste LC 
024121 Dvorce – Žejno, čez Ce-
rino. Dela na tem odseku zaje-
majo ureditev križišča, izvedbo 
pločnikov in avtobusnih po-
stajališč, cestne razsvetljave in 
vse potrebne prilagoditve in-
frastrukture (predvsem v več-
jem obsegu vodovod in ostali 
vodi). Vrednost investicije zna-
ša 389.803 evrov, predvideni 
rok za dokončanje del je konec 
maja 2018.

Po besedah izvajalca (v postop-
ku javnega naročanja izbrano 
podjetje KOP Brežice d.d.) so 
ugodne vremenske razmere v 
mesecu januarju omogočile, da 
so dela projekta že v polni izved-
bi. Ugodno vreme je omogočilo 
dela na prestavitvi komunalne 
infrastrukture (vodovod, ele-
ktrično in telekomunikacijsko 
omrežje), ki bo predvidoma do-
končano v prvih dneh februarja. 
Izvedeni so tudi že podporni zi-
dovi, ki hkrati s prestavitvijo ko-
munalne infrastrukture omogo-
čajo znižanje nivoja ceste. Nivo 
obstoječe ceste se bo v obmo-
čju novega priključka spustil 

Prevzem oblasti - DOBOVSKI FAŠJENK 2018
Fašjenk Dobova in Občina Brežice vabita na tradicionalni prevzem oblasti,

ko bo aktualnega župana za obdobje Fašjenka zamenjal Fašjenkovski župan dr. Stress.
Fašjenk naznanja, da bo s sodelavci prevzel oblast v občini Brežice v petek, 9. 2. 2018, ob 13. uri.
Prevzem oblasti s predajo občinskega ključa bo potekal na ploščadi pred občinsko zgradbo (Cesta 

prvih borcev 18, Brežice), sledi predstavitev Fašjenkovskega župana in prevzem poslov ter
obisk korantov iz Hajdine.

Vabljeni!

Objava javnega naznanila o javni razgrnitvi dopolnjenega 
osnutka Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko–

poslovno četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura-
dni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. 
US, 76/14 - odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2) župan 
občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za sta-
novanjsko-poslovno četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60,

ki bo potekala od 12. 2. 2018 do vključno 13. 3. 2018 v času ura-
dnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Kra-
jevne skupnosti Zakot-Bukošek-Trnje.

OPPN obravnava nepozidano območje južno od rondoja Črnc  
vzhodno od Ceste svobode in se nanaša na ureditev pretežno 
stanovanjske soseske ter poslovnega dela ob Pleteršnikovi uli-
ci in Cesti svobode.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udele-
žite v torek, 20. 2. 2018, ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnu-
tek akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve poda-
jo pisno v knjigi pripomb na občini in krajevni skupnosti ali 
posredujejo po pošti na: Občina Brežice, Oddelek za prostor, 
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov 
obcina.brezice@brezice.si.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih za-
vzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani www.brezice.si 
na podstrani Oddelka za prostor ter na občinski oglasni deski 
Oddelka za prostor.

Župan občine Brežice
Ivan Molan

Ureditev ceste in pločnika v Cerini
Občina Brežice vsako leto namenja znatna proračunska sredstva za izboljšanje tako prometne varnosti kot dostop-
nosti do vseh krajev občine. Med takšnimi investicijami je tudi ureditev lokalne ceste čez Cerino, ki se je pričela v letu 
2017 in se letos nadaljuje. 

skoraj za 2 m, kar bo omogočilo 
ustrezno ureditev cestnega pri-
ključka za Dobeno, na katerega 
je bilo s strani Dvorc nemogoče 
zavijati. Z ureditvijo križišča in 
izgradnjo pločnika se bo izbolj-
šala prometna varnost v kraju. 

POPOLNA ZAPORA CESTE
Zaradi del, ki so potrebna za zni-
žanje nivoja ceste, je načrtova-
na popolna zapora ceste, in sicer 
od 2. 2. 2018 do najkasneje 7. 2. 
2018. V primeru neugodnih raz-

mer bo izvajalec dela izvajal med 
16. in 21. 2. 2018. Vsi udeleženci 
prometa so v času zapore ceste 
zaprošeni za strpnost in razume-
vanje ter upoštevanje prometne 
signalizacije. 
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Zgodovinsko-družinski roman Harmonia caelestis v odličnem 
prevodu Mladena Pavičića je življenjsko delo lani preminulega 
madžarskega pisatelja in nespornega velikana evropske književnosti 
Pétra Esterházyja. V obsežni knjižni mojstrovini (ima reci piši 841 
strani) potomec ene najpomembnejših aristokratskih evropskih 
družin spregovori o svojih grofovskih prednikih, ob tem pa razgrne 
makro in mikro delce zgodovine Madžarske od 17. do sedemdesetih 
let 20. stoletja in s tem njenega preoblačenja iz mogočne kraljevine 
v drobno ljudsko republiko.  A naj oznaka »zgodovinsko-družinski« 
ne zavede. Roman resda popisuje preteklost družine, dežele in regije, 
a ni napisan v epskem zamahu, niti ne gre za nekakšne memoarje. Je 
zbir različnih fragmentov, prepreden s citati, samocitati, interbesedili, 
izpusti, zamolki in nedokončanimi povedmi. Meje med resničnostjo 
in fikcijo so zabrisane, oboje pa je zakoličeno kot pisateljeva lastna 
izkušnja. Je živa priča, ko »moj oče« dobi naziv palatin in rang 
državnega kneza, ko preganja Turke iz habsburških dežel, pa tudi 
kasneje, ko Esterházyje revolucionarni tovariši razlastninijo in jim 
pripnejo etiketo državnih sovražnikov ... Ob sočnem izrisovanju 
osebnih, družinskih in političnih vlogah »mojega očeta« v vrsti 
družbenopolitičnih dogodkov bo bralec nemalokrat prasnil v smeh, 
verjetno pa bo potočil tudi kakšno solzo. 
Avtor fotografije S. Hrastelj je Marko Kosović.

zagovorn ik i

b r a n j a

“

Stanka Hrastelj je samostojna 
književnica, ki je za svoje delo med 
drugim prejela nagrado za najboljšo 
mlado pesnico (2001), najboljši literarni prvenec (2005) in 
modro ptico za najboljši še neobjavljen roman (2012). Je 
soustanoviteljica KUD Liber in Lončarskega ateljeja Bernhard. 
V branje priporoča roman, ki sodi v sam vrh sodobne svetovne 
književnosti, izdan pri založbi Beletrina:

“

Občina Krško
in Zveza kulturnih društev Krško

Vas vljudno vabita na  

proslavo
 ob slovenskem kulturnem prazniku
v sredo, 7. februarja 2018, ob 18. uri 

v Kulturni dom Krško.

Slavnostna govornica bo 
red. prof. dr. Dragica Haramija,

predsednica Društva Bralna značka Slovenije.

Na slovesnosti, s katero obeležujemo
Evropsko leto kulturne dediščine,
bomo podelili Prešernove plakete.

V kulturnem programu sodelujejo Big Band Krško, 
ŽePZ Prepelice, Vokalna skupina Mavrice, 

Matej Krmelj in Kristina Virant Krmelj.

V 2018 v občini Krško za naložbe 
namenjenih 13,8 milijona evrov

Med večjimi projekti oz. nalož-
bami so v letu 2018 tako načr-
tovane pridobitev gradbenega 
dovoljenja za širitev Valvasorje-
ve knjižnice v Krškem in začetek 
gradnje (vrednost celotnega pro-
jekta 4 milijone evrov, skupaj z 
odkupi in izdelavo projektne do-
kumentacije, sam objekt 2,5 mi-
lijona evrov), na področju ŠOL-
STVA IN PREDŠOLSKE VZGOJE 
pa zaključek nadomestne grad-
nje vrtca pri osnovni šoli Adama 
Bohoriča v Brestanici do pomla-
di (celotna vrednost 1,9 milijona 
evrov), 2. faza energetske sana-
cije Osnovne šole Podbočje,  ob-
nova kuhinje, knjižnice in kuril-
nice na OŠ Koprivnica, aktivnosti 
za umeščanje novega objekta 
OŠ dr. Mihajla Rostoharja v sta-
rem mestnem jedru Krškega, pa 
tudi začetek projektiranja nove-
ga vrtca na Senovem.

Na področju PROMETNE IN-
FRASTRUKTURE bodo v so-
delovanju z DRSI nadaljevali z 
izgradnjo krške obvoznice v so-
delovanju in sofinanciranjem Di-
rekcije RS za infrastrukturo RS v 
skupni višini 14 milijonov evrov, 
ki se v letošnjem letu nadaljuje z 

Kot je pojasnil župan občine Krško mag. Miran Stanko, v skladu s sprejetim predlogom proračuna za leto 2018 prihod-
ki znašajo 37,2 milijona evrov, odhodki pa 36,8 milijona evrov. Večji delež odhodkov predstavljajo naložbe in progra-
mi na področju družbenih dejavnosti, torej izobraževanja, šolstva, kulture, sociale ter na področju gospodarske infra-
strukture, s poudarkom na vzdrževanju in obnovi cestnega omrežja, vse v skupni višini 13, 8 milijona evrov.

izgradnjo tretjega kraka skozi Ža-
dovinek in obnovo kraka obvo-
znice od starega mostu do kroži-
šča pri tretjem mostu. Trenutno 
poteka postopek izbora izvajal-
ca za rekonstrukcijo ceste od 
starega do novega mostu mimo 
tovarne Vipap in hkrati za izgra-
dnjo povezave od novega mostu 
do krožišča pri trgovskem centru 
v Leskovcu pri Krškem mimo Ža-
dovinka. Kot je poudaril župan, 
bo po načrtih most s krožiščem 
na desnem bregu Save in nave-
zovalno cesto do Megadoma do-
končan do pomladi 2019. Ker so 
bila v letu 2017 uspešno prido-
bljena tudi evropska sredstva, pa 
naj bi po načrtih bila do začetka 
leta 2020 obvoznica zaključena v 
celoti, torej tudi tretji krak mimo 
Žadovinka.

Sicer pa bodo nadaljevali z mo-
dernizacijo občinskih cest in 
pločnikov, v načrtu je tudi izde-
lava projektne dokumentacije za 
peš most preko Save v Krškem, 
pa nadgradnja kolesarskih po-
vezav, in sicer z zaključkom ure-
ditve večnamenske poti v Dole-
nji vasi ob cesti Krško – Brežice 
in na Senovem ter odkupi ze-

mljišč za kolesarsko povezavo 
med Krškim in Kostanjevico na 
Krki in podaljšanje večnamen-
ske poti v Krškem od starega 
do novega mostu po vzdrževal-
ni poti na levem bregu. Uredi-
li bodo tri nova izposojevališča 
koles v Krškem in Brestanici kot 
nadgradnjo avtomatskega siste-
ma brezplačne izposoje, predvi-
doma v prvi polovici leta pa bo 
zaključena sanacija oz. izdelava 
in montaža novega nadhoda na 
železniško progo v Krškem v vi-
šini 97.000 evrov.

Do pomladi bo zaključena nova 
mrliška vežica na pokopališču 
na Raki, na pokopališču v Kr-
škem pa se nadaljuje gradnja 
nove mrliške vežice in širitev 
pokopališča.

Nadaljevali bodo z izgradnjo ši-
rokopasovnih povezav, in sicer 
na območju Velikega Podloga, 
Krškega, Veniš, Senovega, Gore, 
Brestanice in Podbočja, za kar 
bodo v letošnjem letu namenili 
190.000 evrov.

Na področju KMETIJSTVA v letu 
2018 načrtujejo izvedbo agro-

melioracije Gorica, vrednost 
celotnega projekta pa je ocenje-
na na nekaj manj kot 294.000 
evrov. Začeli naj bi tudi s po-
stopki komasacije kmetijskih 
zemljišč v Velikem Podlogu, če 
bodo uspešni na javnem razpisu 
za državna in evropska sredstva. 
Vrednost projekta komasacije je 
ocenjena na okoli 180.000 evrov, 
agromelioracije pa 245.000 €. 
Začele se bodo tudi prve aktiv-
nosti na področju namakanja Kr-
škega polja iz Save. Nadgradnja 
kanalizacijskega sistema bo po-
tekala na območjih Senovega, 
Krškega in Leskovca.

Na področju skrbi za starejše je 
v začetku leta startal projekt So-
potniki, ki omogoča brezplačne 
prevoze za starejše v sodelova-
nju s prostovoljci, v načrtu je tudi 
dnevni center v okviru Doma 
starejših občanov Krško, v tem 
letu pa bodo začeli tudi z aktiv-
nostmi za gradnjo novega bloka 
oskrbovanih stanovanj.
Občina Krško bo tudi v tem letu, 
kot v preteklih letih, aktivno so-
delovala pri razpisih posameznih 
ministrstev kot tudi pri central-
nih razpisih EU.

Obvestilo o upravljanju pokopališč 
Podbočje, Veliki Trn in Zdole

V skladu z določili novega Zakona o pogrebni in pokopališki de-
javnosti (ZPPDej), Ur.l. RS 62/2016 in Koncesijske pogodbe za 
izvajanje gospodarske javne službe, je družba Kostak d.d.,  z 
dnem 1. 1. 2018, v upravljanje prevzela pokopališča Podbočje, 
Veliki Trn in Zdole. Ko bo dokončana mrliška vežica na Raki, bo 
tudi pokopališče na Raki prešlo v upravljanje družbe Kostak.
Vsa vprašanja v zvezi z upravljanjem pokopališč in naročila pog-
rebnih storitev lahko urejate na sedežu družbe Kostak d. d., Le-
skovška cesta 2 a, Krško, v pisarni pokopališko-pogrebne dejav-
nosti. Kontaktna oseba je g. Joško Gorenc, dosegljiv na tel. 07 
48 17 227 oziroma 041 615 341. 

Občina Krško bo v Uradnem listu 2. 2. 2018 objavila javni razpis 
za sofinanciranje že izvedenih programov Občinske turistične zve-
ze Krško in turističnih društev, ki delujejo na področju spodbuja-
nja razvoja turizma v občini Krško in so v razpisnem obdobju od 
21. 3. 2017 do 4. 3. 2018 izvajali programe in aktivnosti, ki so 
navedeni v razpisni dokumentaciji. Rok za prijavo je 6. 3. 2018.  
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu 
dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v rubriki Javni 
razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Od-
delku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-
292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure. 

Javni razpis za sofinanciranje programov 
Občinske turistične zveze Krško in turističnih 

društev v občini Krško za leto 2018

Župan občine Krško mag. Miran Stanko je s sodelavci kot vsako leto 
v januarju na srečanje povabil direktorje in ravnatelje javnih zavo-
dov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško. Pregledali in ocenili so 
delo v letu 2017 in se ozrli v leto 2018 ter na skupne naloge, ki jih 
čakajo v prihodnje.

Srečanje s predstavniki javnih zavodov 

PRIDRUŽITE SE NAM NA DOGODKIH V OKVIRU 
EVROPSKEGA LETA KULTURNE DEDIŠČINE

Evropski parlament je leto 2018 razglasil za Evropsko leto kul-
turne dediščine z namenom spodbujanja izmenjave in spo-
štovanja evropske kulturne dediščine kot skupnega vira, dvi-
govanja zavesti o skupni zgodovini in vrednotah ter okrepitve 
občutka pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru. Kultur-
na dediščina nam pomaga razumeti preteklost in ustvariti bolj-
šo prihodnost. To se odraža tudi v sloganu za leto: "Naša dediš-
čina: kjer preteklost sreča prihodnost".

Tudi v občini Krško bomo v ta namen vabili na najrazličnejših do-
godke, da bi spodbudili zanimanje za kulturno dediščino v jav-
nosti, še posebej pri otrocih in mladih, prav tako bomo spod-
bujali aktiven dialog o vlogi dediščine danes in v prihodnje.

Program ELKD koordiniramo: Občina Krško, Javni sklad za kul-
turne dejavnosti, OI Krško, Valvasorjeva knjižnica Krško, Ljud-
ska univerza Krško, Mladinski center Krško, Center za podje-
tništvo in turizem Krško ter Kulturni dom Krško kot vodilni 
partner.

Najave dogodkov in programov, posvečenih Evropskemu letu 
kulturne dediščine v občini Krško, bomo partnerji objavljali na 
svojih spletnih straneh in jih vključili tudi v spletni koledar do-
godkov na spletni strani Ministrstva za kulturo, ki je sicer naci-
onalni koordinator evropskega leta. 
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Vabljeni na 

osrednjo slovesnost 
ob slovenskem kulturnem prazniku, 

ki bo 

v sredo, 7. februarja 2018, 
ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

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

Slavnostna govornica bo Alenka Černelič Krošelj, 
v. d. direktorice Posavskega muzeja Brežice.�

Navzoče bosta pozdravila župan občine Sevnica Srečko Ocvirk 
in predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak. �

Prireditev bo z glasbo obogatila Glasbena šola Sevnica. 
v

V preddverju dvorane bo na ogled razstava izbranih del 
XVII. Sevniškega likovnega shoda Grad 2017.�

Avtorica scenske zasnove bo profesorica likovne pedagogike, 
oblikovalka vitrajev in slikarka Elena Sigmund.

ŠPORT, GOSPODARSTVO IN TURIZEM
Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa v občini 
Sevnica v letu 2018 bo objavljen po končnem sprejetju letnega 
programa športa in odloka o postopku in merilih za sofinanci-
ranje. Javna razpisa za področja gospodarstva in turizma bos-
ta objavljena po dopolnitvi pravilnikov s predmetnih področij.

SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO

Objavljen je javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje 
programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v 
občini Sevnica v letu 2018, predmet katerega je sofinancira-
nje programov in/ali projektov s področja socialnega varstva 
in zdravstvenega varstva. Okvirna višina razpoložljivih sredstev 
znaša 25.000 evrov. 
Razpisna dokumentacija bo do izteka prijavnega roka doseglji-
va na spletni strani oziroma osebno na Občini Sevnica. Prijavi-
telji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 19. februar-
ja 2018 na naslov Občine Sevnica.

Dodatne informacije in pojasnila: 
Maja Grabrijan, Oddelek za družbene dejavnosti 

(07 81 61 262, maja.grabrijan@obcina-sevnica.si).

KMETIJSTVO
V teku je javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v ob-
čini Sevnica za leto 2018. Skupna višina sredstev, zagotovljenih 
v občinskem proračunu, znaša 73.000 evrov. Postavke sofinan-
ciranja so: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredme-
tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in goz-
dnih zemljišč, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetij-
skih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost 
na kmetiji, pomoč za izobraževanje in usposabljanje na podro-
čju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja, 
pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz 
odročnih krajev ter podpora delovanju društev s področja kme-
tijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja. 
Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali po pošti na naslov 
Občine Sevnica najpozneje do 12. februarja 2018. Brezplačna 
razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani www.obcina-sevnica.si oziroma osebno na Od-
delku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica. 

Informacije in pojasnila: Vlasta Kuzmički 
(07 81 61 233, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si) 

in Jasmina Veselinović 
(07 81 61 205, jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si).

MLADINA
Javni razpis s področja mladinskih dejavnosti z okvirno vredno-
stjo 15.000 evrov zajema možnosti sofinanciranja mladinskih 
programov in projektov ter programov za mlade v občini Sev-
nica. 
Razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka doseglji-
va na spletnih straneh www.obcina-sevnica.si in www.kstm.
si oziroma osebno na Občini Sevnica. Prijavitelji morajo prija-
vo oddati najpozneje do vključno 19. februarja 2018 na naslov 
Občine Sevnica.

Dodatne informacije in pojasnila: 
Maja Grabrijan, Oddelek za družbene dejavnosti 

(07 81 61 262, maja.grabrijan@obcina-sevnica.si).

KULTURA
Predmet javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje 
programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne de-
javnosti, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Sevnica, so 
programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse obli-
ke ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na 
področju glasbene (vokalne in instrumentalne), plesne, gleda-
liške in lutkovne, folklorne, literarne, likovne, fotografske, video 
in filmske dejavnosti. Okvirna vrednost razpisa je 48.000 evrov. 
Razpisna dokumentacija bo do izteka prijavnega roka doseglji-
va na spletni strani www.obcina-sevnica.si oziroma osebno na 
Občini Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. Prijavitelji mora-
jo prijavo oddati najpozneje do vključno 19. februarja 2018 na 
naslov Občine Sevnica.

Dodatne informacije in pojasnila: 
Maja Grabrijan, Oddelek za družbene dejavnosti 

(07 81 61 262, maja.grabrijan@obcina-sevnica.si).

V teku so javni razpisi Občine Sevnica

Po vsakoletni tradiciji so se z županom Srečkom Ocvirkom tudi tok-
rat v januarju srečali duhovniki, ki delujejo v župnijah na obmo-
čju sevniške občine. 

Letošnje srečanje se je pričelo v Gornjih Impoljah, pri hiši, v kate-
ri je del svojega otroštva preživel blaženi Alojzij Grozde. Prizadeva-
nja za ohranitev in obnovo zgodovinske dediščine so v zadnjih le-
tih združili novomeška škofija, župnija Studenec, lokalna skupnost 
in Kulturno-turistično društvo Primož.
Navzoče goste, med njimi sta bila tudi škof celjske škofije msgr. dr. 
Stanislav Lipovšek in škofijski ekonom škofije Novo mesto dr. Janez 
Gril, so uvodoma pozdravili župan Srečko Ocvirk, studenški župnik 
Anton Bobič, predsednik Krajevne skupnosti Primož Silvo Vintar in 
predsednica Kulturno-turističnega društva Primož Brigita Udovč. 
Srečanja se je udeležila tudi Alenka Černelič Krošelj, v. d. direkto-
rice Posavskega muzeja Brežice, ki je v svojem nagovoru izpostavi-
la letošnje evropsko leto kulturne dediščine in njen velik pomen v 
trajnem povezovanju družbe. Na povabilo škocjanskega župnika To-
neta Dularja so si ogledali še cerkev na Telčah.

Občina Sevnica skladno z zakonom o zaščiti živali del proračunskih 
sredstev namenja skrbi za zapuščene živali, in sicer preko pogod-
be z Veterinarsko postajo Sevnica o izvajanju dejavnosti oskrbe in 
namestitve zapuščenih živali v zavetišču.
Najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali je 
po priporočilih stroke sterilizacija lastniških mačk, zato Občina Sev-
nica že več let zapored ta ukrep tudi sofinancira. Letošnja akcija bo 
potekala od 5. do vključno 16. februarja. Cena sterilizacije je 67,50 
evrov, pri čemer Občina Sevnica sofinancira 25 evrov, Veterinarska 
postaja Sevnica 13 evrov, soudeležba lastnika pa je 29,50 evrov. 
Možnost sofinanciranja je omogočena lastnikom mačk z območja 
občine Sevnica.

Tradicionalno srečanje duhovnikov

Udeleženci srečanja pri hiši, v kateri je del otroštva preživel bl. 
Alojzij Grozde

Sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk

V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnica so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje 
programov na področjih kulture, mladinskih dejavnosti, zdravstvenega varstva in sociale ter kmetijstva. Povzetke ob-
javljamo v nadaljevanju.

www.obcina-sevnica.si

SEVNICAKINO
ODPRTJE
DIGITALNEGA KINAVSTOP PROST

1. FEBRUAR - 1900

www.facebook.com/KinoSevnica
Tobija Medved s.p. 
v sodelovanju s 
KŠTM Sevnica in 
Občino Sevnica

www.gremovkino.si
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BREŽICE – Od 20. decembra minulega leta je v prostorih breži-
škega zdravstvenega doma od pritličja do druge etaže na ogled 
okoli 50 likovnih del ljubiteljske slikarke Metke Vimpolšek. 
Avtorica jih je ustvarila v tehniki akril na platno, z njimi pa je 
želela pacientom in zdravstvenemu osebju barvno popestriti 
decembrske predpraznične dni, ki se bodo nadaljevali vse do 
20. februarja, meseca kulture. Metka je v brežiškem zdravstve-
nem domu delala kot višja medicinska sestra. Kljub temu da je 
že 14 let upokojenka, so jo ob obhodu med barvno pestrostjo 
pejsažev in ženskih likov pozdravljali tako pacienti kot bivši so-
delavci, kar pomeni, da je pustila pozitiven pečat enim in dru-
gim. Svojemu delovanju primerno je tudi njeno sporočilo ob 
razstavljenih delih: »Hvala, da lahko del svoje energije v slikah 
delim z vami. Ob njih vam lahko izrazim le željo, da se spoštu-
jete in se imate radi. Ob tem ne pozabite spoštovati ljudi okoli 
sebe, vsa živa bitja, vse stvarstvo. Vsi skupaj sejmo pozitivno 
energijo, kajti le na ta način je lahko naš svet lepši in boljši.« 
 N. J. S.

Metkini pejsaži in ženski liki

Metka Vimpolšek ob enem svojih del

PRIREDITVE 
V FEBRUARJU 2018

Razstava likovnih del BARVNI ZAPISI
Milena Roštohar

• na ogled od 6. februarja do 5. marca

PRAVLJIČNA URICA Z USTVARJALNICO
• v sredo, 14. februarja, ob 17. uri 

Domoznanski večer
SEVNIŠKI DOGODKI SKOZI OBJEKTIV 

LJUBA MOTORETA
• v četrtek, 15. februarja, ob 18. uri 

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE
• v ponedeljek, 19. februarja, ob 18. uri

PRAVLJIČNA URICA Z USTVARJALNICO
• v torek, 20. februarja, ob 17. uri  v Izposojevališču Krmelj

Potopisno predavanje 
INDIJA - KULTURA, DUHOVNOST IN 

DRUŽENJE Z MENIHI
Nejc Volarič

• v četrtek, 22. februarja, ob 18. uri

POČITNIŠKA USTVARJALNA DELAVNICA
• v torek, 27. februarja, od 9. do 12. ure 

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

Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304

Posavski muzej Brežice

www.pmb.si

Več informacij: 
vodnik@pmb.si, 07 466 0517, 031 708 737

 3. februar, 17.00
Gostujoča razstava Zavoda Putscherle: 
VITRINE SPOMINA

 8. februar, slovenski kulturni praznik
 10.00–18.00: prost vstop
 11.00: JAVNO VODSTVO z Alenko   
 Černelič Krošelj in Nušo Derenda

 14. februar, 18.00
PREDSTAVITEV ZNANSTVENE MONOGRAFIJE 
LEUKHUP! Kmečko uporništvo v obdobju 
predmoderne – Zgodovina, vzporednice, 
(re)prezentacije

 17. februar, 18.00
3. KONCERT ELIZABETE IN DRAGUTINA 
KRIŽANIĆ: GLASBA JE GOREČA LJUBEZEN

 22. februar, 17.00  
JAVNO VODSTVO po razstavi Vitrine 
spomina z avtorico dr. Anjo Moric in 
projekcijo filma

 1. in 2. marec, 9.00–13.00
ZIMSKA GRAJSKA DOGODIVŠČINA

SEVNICA - V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu je do 11. 
februarja na ogled bienalna slikarska razstava Ex-tempo-
re Art Kum 2016-2017 likovnih umetnikov, ki so ustvarjali 
v omenjenih dveh letih prvi vikend v septembru na Kumu, 
zasavskem Triglavu.

Na tokratni razstavi se predstavljajo Lojze Adamlje (Ljublja-
na), Stanka Bantan (Hrastnik), Nikolaj Beer (Križevci), Nena 
Bedek (Sevnica), Nevenka Flajs (Krmelj), Vlado Geršak (Ce-
lje), Elena Delfini in Sebastjan Peršolja (Nova Gorica), Stanka 
Golob (Baška Grapa), Boris Koteski (Loka pri Zidanem Mostu), 
Benjamin Kreže, Mišo Knez, Savo Zupan in Severina Trošt 
Šprogar (Trbovlje), Milan Razboršek in Vukašin Šobot (Za-
gorje ob Savi).
Odprtje razstave, ki je potekala 18. januarja, sta popestrila pesni-
ca, skladateljica in kantavtorica Ksenija Jus ter tolkalistka, bob-
narka in vokalistka, ki od leta 1998 soustvarja slovenski glasbeni 
prostor in je v svoji bogati ter dogoletni karieri obredla koncer-
tne odre skoraj vseh kontinetov, Katarina Nasteska. Zbrane na 
dogodku je nagovoril slavist, novinar in nekdanji politik Aleš 
Gulič - Leko; prisotnim, med katerimi sta bila tudi sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk in predsednik Zveze kulturnih društev Sev-
nica Jože Novak, pa se je zahvalil za obisk predsednik društva 
Art Kum Trbovlje Zoran Cvar, ki je tudi predsednik Kulturnega 
društva Primož Trubar Loka pri Zidanem Mostu. 
 S. R., foto: N. F.

Bienalna razstava Art Kum

V Mosconovi galeriji so na ogled slikarska dela, ki so nastala 
v minulih dveh letih na Kumu.

Dosedanja vodja krške iz-
postave Sonja Levičar, ki se 
je konec minulega leta upoko-
jila, je nanizala nekaj uvodnih 
misli in dodala, da se ljubitelj-
ska kulturna dejavnost odraža 
skozi delovanje 30 društev, od 
tega je 22 kulturnih, osem pa 
je takšnih, ki imajo kulturne 

skupine v okviru svojega de-
lovanja. Društvena dejavnost 
je razvejana med 60 skupina-
mi, k temu pa se lahko prište-

Kulturnikom letos več sredstev
KRŠKO – Območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) Krško je 23. januarja v hote-
lu City pripravila srečanje s predsedniki in mentorji kulturnih društev in njihovih sekcij. Udeležilo se ga je 
nekaj manj kot 50 predstavnikov iz 30 delujočih društev v krški občini. 

je tudi 30 osnovnošolskih sku-
pin, kot so pevski zbori, plesne, 
folklorne, gledališke in lutkov-
ne skupine. 

»V naših programih, ki jih je 
bilo v lanskem letu 70, je so-
delovalo 91 skupin in več kot 
1900 udeležencev. Izvedli smo 
27 prireditev, od tega tri re-
gijske, ki jih je obiskalo okoli 
3500 obiskovalcev, organizi-
rali štiri regijska izobraževa-
nja ter podelili jubilejne znač-
ke 91 članom štirih kulturnih 
društev in Glasbene šole Kr-
ško. Skupine ali posamezni-
ki so se udeležili 15 regijskih 
dogodkov, na 14 dogodkih pa 
smo sodelovali s projektom 
Oblačilni videz krških prebi-
valcev,« je še povedala Levi-
čarjeva. Kot je ob tem dodala, 
krška ljubiteljska kultura ob-
sega vse kulturne dejavnosti, 
najbolj je razvita glasbena oz. 
instrumentalna dejavnost, saj 
v občini delujejo trije pihalni 
orkestri, sledita gledališka in 
plesna dejavnost, nato likov-
na, fotografska, filmska in lite-
rarna. Po besedah Levičarjeve 

je najmanj razvita folklorna 
dejavnost, kamor so uvršče-
ni tudi ljudski pevci in godci. 
V nadaljevanju je izpostavi-
la še nekaj dosežkov in obe-
ležij ter zaključila, da bo tako 
tudi v prihodnje, ko bo delov-
no mesto zasedla nova delovna 
moč. »Od letos naprej bo poleg 
vodje OI zaposlen tudi organi-
zator kulturnih programov, za 
kar gre zahvala Občini Krško. 
Kandidata za obe delovni mes-
ti sicer že imamo, vendar vse 
formalnosti še niso urejene,« 
je še pojasnila Levičarjeva in 
besedo predala predsedniku 
ZKD Krško Urošu Brezovšku. 
Slednji je pojasnil, da so bili v 
letošnjem letu na sestanku pri 
krškem županu mag. Miranu 

Stanku, ki je obljubil, da bo ob 
letošnjem rebalansu občin-
skega proračuna za kulturne 
aktivnosti namenjenih doda-
tnih 18.000 evrov. Iz občinske 
uprave sta se srečanja udeleži-
la Andrej Sluga in Bernardka 
Zorko z oddelka za družbene 
dejavnosti. 

Srečanje so s svojim nasto-
pom obogatili senovski gleda-
liščniki, ki so odigrali prizora 
iz njihove zadnje odrske uspe-
šnice. Uspešno, ustvarjalno in 
pogovorno zanimivo se je od-
vilo tudi nadaljevanje večera, 
ki so ga udeleženci preživeli 
ob večerji. 

 Marija Hrvatin

Predsednik ZKD Krško Uroš 
Brezovšek in dosedanja vod-
ja izpostave JSKD Sonja Le-
vičar

Janez Kerin, predsednik KD Leskovec pri 
Krškem, član IO ZKD Krško, predsednik 
sveta JSKD OI Krško, član predsedstva ZKD 
Slovenije: Zadovoljen sem z obljubami Občine 
Krško, ki letos ljubiteljski kulturi namenja več 
finančnih spodbud. Prav tako sem optimist in 
verjamem v boljši jutri, ki si ga ljubiteljski kul-

turniki v občini zaslužimo. Imamo razvejano kulturno dejav-
nost, številna društva, v njih pa veliko članov, ki izvajajo razne 
programe in kulturne projekte. Prihodnost je v sodelovanju, 
le ob skupnih interesih in optimalnem načrtovanju dejavno-
sti in programov lahko dosežemo zastavljene cilje. Tako bomo 
prepoznavni tudi širše.

Del udeležencev srečanja
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Četrtek, 1. 2.

• ob 18.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: omizje »Pametne vasi v Po-
savju - nove tehnologije in kon-
cepti za ohranitev podeželja«

• ob 18.00 v atriju Poslovnega 
centra Gasa (UE Brežice): kuli-
narično doživetje ob izdaji knji-
ge Okusi Posavja 

• ob 18.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: »IzBRA-
NO s Primusom« - predstavitev 
knjig iz zbirke Vpogledi v nov na-
čin življenja

• ob 18.00 v Zavodu Svibna v Bre-
zovski Gori: predavanje Luke 
Mancinija »Pozabljena megalit-
ska civilizacija« 

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
klubski večer »Četrtkove goldi-
es oldies«

Petek, 2. 2.

• ob 17.00 v e-učilnici Knjižnice 
Brežice: Delavnica ustvarjalne-
ga pisanja z Natašo Jenuš (pred-
hodne prijave)

• ob 18.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: odpr-
tje gostujoče razstave »Bojan 
Golija: Retrospektiva«

• ob 19.00 v Domu kulture Rade-
če: proslava ob kulturnem pra-
zniku - Ivanu Cankarju posveče-
na predstava dijakov Dijaškega 
doma Ivana Cankarja v Ljublja-
ni ter mentoric Urške Arnšek in 
Urške Klajn 

Sobota, 3. 2.

• ob 8.00 na tržnici na Vidmu: 
pustni sejem

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: sobotni živ žav - Valen-
tinova darilca

• od 11.30 do 12.15 v Svetu 
energije v Vrbini: sobotne de-
lavnice - zvokologija, ob 10.00 
in 14.00: vodeni ogledi

• ob 17.00 v Malem avditori-
ju Posavskega muzeja Brežice: 
odprtje gostujoče razstave »Vi-
trine spomina« - razstava o se-
danjih in nekdanjih prebivalcih 
širše Kočevske

• ob 17.00 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Kr-
škem: prireditev v počastitev 
slovenskega kulturnega pra-
znika »Vsak drugače pesmi 
moje sodi«

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
Tin Vodopivec: interne fore - 
stand up

• ob 21.00 v MC Krško: karaoke

Nedelja, 4. 2.

• ob 9.00 v gostišču Senica na Se-
novem: šahovski turnir - memo-
rial Andreja Strnada

• ob 14.00 v Dobovi: Fašjenk 
Dobova 2018 - svečano odkrit-
je spominskega obeležja za tra-
dicionalno etnografsko masko 
kosec

• ob 17.00 v Lamutovem likov-
nem salonu v Kostanjevici na 
Krki: razstava Pust skozi čas 
- Maska Malence in Malček se 
predstavi

Ponedeljek, 5. 2.

• ob 18.30 v knjižnici na Seno-
vem: razstava starih fotografij 
»Senovo med obema vojnama«

Torek, 6. 2.

• v odpiralnem času Knjižnice 
Sevnica: razstava likovnih del 
Milene Roštohar »Barvni zapisi«

•  od 10.00 do 15.00 v Mestni 
hiši Brežice: Dnevi podjetniških 
priložnosti - predavanje Mirja-
ne Ivanuša - Bezjak »Prisrčno 
dobrodošli cenjeni in spoštova-
ni gostje - skozi oči turističnih 
delavcev«; od 16.00 do 17.00: 
predavanje Marjane Malus in 
Andreje Papež »Novosti na po-
dročju vpisa v register nastanit-
venih obratov (RNO) in poroča-
nja z aplikacijo eTurizem«

• ob 12.30 v veliki dvorani Kul-
turnega doma Krško: zaključni 
kviz tekmovanja Mladi genialci

• ob 16.30 na mladinskem oddel-
ku Knjižnice Brežice: Pravljica z 
ustvarjalnico (predhodne pri-
jave)

• ob 18.00 v Domu kulture Bre-
žice: slavnostna prireditev ob 
slovenskem kulturnem prazni-
ku, slavnostni govornik: sloven-
ski književnik Slavko Pregl, kul-
turni program: dijaki Gimnazije 
Brežice in vokalna skupina Aria 
KD Zvezda Dobova

• ob 18.00 v Valvasorjevi knjižni-
ci Krško: potopisno predavanje 
domačinke Sonje Kostevc o Kir-
giziji

Sreda, 7. 2.

• od 13.00 do 16.00 v MC Krško: 
DOM na FREE

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: občinska proslava ob 
slovenskem kulturnem prazni-
ku, slavnostna govornica: pred-
sednica Društva Bralna značka 
Slovenije red. prof. dr. Dragica 
Haramija; kulturni program: 
Big Band Krško, ŽePZ Prepelice, 
Vokalna skupina Mavrice, Matej 
Krmelj in Kristina Virant Krmelj

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: osrednja slovesnost ob 
slovenskem kulturnem prazni-
ku, slavnostna govornica: v. d. 
direktorice Posavskega muzeja 
Brežice Alenka Černelič Kroš-
elj, kulturni program: Glasbena 
šola Sevnica in razstava izbra-
nih del XVII. Sevniškega likov-
nega shoda Grad 2017

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki: osre-
dnja občinska prireditev ob 
slovenskem kulturnem prazni-
ku, slavnostna govornica: lite-
rarna ustvarjalka Stanka Hras-
telj, program: OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki in Glasbe-
na šola Krško

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Dobova: proslava ob sloven-
skem kulturnem prazniku »Pet 
čevljev merim, palcev pet …«, 
nastopajo: učenci OŠ dr. Jožeta 
Toporišiča Dobova in Kapele, 
vokalna skupina Aria, literarna 
sekcija Beseda pri KD Franc Bo-
govič Dobova in učenci GŠ Bre-
žice; slavnostni govornik: Miha-
el Boranič

• ob 18.00 v Kulturnem domu Pi-
šece: premiera filma »Od kola 
do kupce« scenaristke Ivane 
Zupančič - Pišečke Mice in sne-
malca Davorja Lipeja

• ob 18.00 izpred motela na Ča-
težu ob Savi: nočni tematski po-
hod na Sv. Vid - kolnarji

• ob 19.00 v Malem avditori-

kam v posavju
ju Posavskega muzeja Brežice: 
četrti odprti oder revolucionar-
ne poezije

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
hard rock sreda z Dmitrijem

Četrtek, 8. 2.

• ob 7.00 izpred pisarne TD Se-
novo: pohod po poteh XIV. divi-
zije Sedlarjevo - Bohor

• od 10.00 do 18.00 v Posavskem 
muzeju Brežice: prost vstop ob 
slovenskem kulturnem prazni-
ku, ob 11.00: javno vodstvo z 
Alenko Černelič Krošelj in Nušo 
Derenda

• ob 10.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: med-
generacijska ustvarjalnica »Pre-
izkusi grafiko«; ob 14.00: javno 
vodstvo po razstavi »Bojan Go-
lija: Retrospektiva«; ob 16.00: 
odprtje nove postavitve stalne 
razstave »Bogdan Borčić: Pog-
led skozi mrežo«

• ob 11.00 na Gradu Rajhenburg 
v Brestanici: strokovno vodstvo 
po razstavi »Slovenski izgnanci 
1941-1945«, vstop prost

• od 13.15 dalje po vaseh KS 
Sromlje: petje MoPZ Sromlje

• ob 16.00 v Mestnem muzeju 
Krško: strokovno vodstvo po 
razstavi »140. obletnica rojstva 
dr. Mihajla Rostoharja«, vstop 
prost

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: proslava ob 
slovenskem kulturnem prazni-
ku, slavnostna govornica: Da-
rija Hohnjec, nastopajo: MePZ 
Bistrica ob Sotli, Andrej Čer-
nelč, Irena Horvat, Živa in Neja 
Skrbiš, Urška in Irena Roškar

• ob 18.45 v Miklavževi dvorani 
župnišča v Sevnici: recital »Kul-
tura, Božji dar!« ob slovenskem 
kulturnem prazniku

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
klubski večer »Četrtkove goldi-
es oldies«

Petek, 9. 2.

• ob 13.00 na Občini Brežice: 
Fašjenk Dobova 2018 - prev-
zem oblasti Fašjenka, ob 13.30: 
inavguracija nove Fašjenkove 
županje, ob 14.00: prihod ko-
rantov iz Hajdine

• ob 18.00 in 20.00 v Viteški 
dvorani Posavskega muzeja 
Brežice: »Vse teče - utrinek« - 
veliki koncert sedanjih in nek-
danjih pevcev MePZ Viva

• od 18.00 do 20.00 v prostorih 
društva Magičnost gibanja (Ho-
čevarjev trgu 1, Krško): temat-
ska delavnica »Rebirthing« 

• ob 18.00 v kulturni dvora-
ni Doma XIV. divizije Senovo: 
proslava ob prazniku krajevne 
skupnosti Senovo

• in slovenskem kulturnem pra-
zniku; slavnostni govornik: 
evropski poslanec Lojze Peter-
le; kulturni program: OŠ XIV. di-
vizije Senovo, DKD Svoboda Se-
novo in Vrtec Senovo

Sobota, 10. 2.

• ob 9.00 v športni dvorani Doma 
XIV. divizije Senovo: tradicio-
nalni veteranski turnir v ma-
lem nogometu

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: sobotni živ žav - izdela-
va pustnih mask

• ob 10.00 na strelišču v Zaklu: 
dan odprtih vrat

• ob 10.00 v MC Krško: MC diren-
daj - pustne maske

• ob 19.30 v KD Krško: Drama 
»Brezmadežna / Immaculata«, 
za modri abonma in izven

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Dobova: Fašjenk Dobova 2018 - 
veliko pustovanje v karnevalski 
dvorani in Petkova pumpa

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
MC pustovanje: koncert ABBA 
MIA!

• ob 21.00 v MC Krško: koncert: 
Ropotom in Baltazar

Nedelja, 11. 2.

• ob 9.00 v športni dvorani Doma 
XIV. divizije Senovo: turnir v na-
miznem tenisu 

• ob 15.00 na Gradu Rajhenburg 
v Brestanici: Dediščina tra-
pistov - »Kar potrebuješ, naredi 
sam.«: Izdelava bivališč za kori-
stne organizme ter mini zelišč-
nih vrtov, delavnica za družine 

• ob 17.00 v telovadnici pri OŠ 
Globoko: dobrodelni koncert 
za Alino - Globoko

Ponedeljek, 12. 2.
• ob 18.30 v knjižnici na Seno-

vem: pogovorni večer »Bere-
mo.« z Božo Ojsteršek

Torek, 13. 2.

• ob 7.00 v Ločah: Fašjenk Dobo-
va 2018 - Kosci, Orači in pust-
na svatba, ob 15.00 na Velikem 
Obrežu: Obrški prutarji, ob 
17.00 v Kulturnem domu Do-
bova: otroško pustno rajanje z 
bratoma Malek

• od 16.00 do 19.30 v Mestni 
hiši Brežice: Dnevi podjetniških 
priložnosti - predavanje Alenke 
Globočnik Fabjan »Dress for su-
ccess - za uspešen slog, ki odra-
ža vašo unikatnost!«

• ob 16.00 izpred vrtca Mavrica v 
Brežicah: pustna povorka, nato 
rajanje s Teatrom Cizamo v dvo-
rani MC Brežice

• ob 18.00 v Večnamenskem 
domu v Dolenji vasi pri Krškem: 
prireditev »Izpod maske verze 
tkem«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predstavitev knji-
ge »Top lokacija«

• ob 18.30 v KD Krško: projekcija 
filma »Družina« in pogovor z re-
žiserjem Rokom Bičkom

• 

Sreda, 14. 2.

• od 13.00 do 16.00 v MC Krško: 
DOM na FREE

• ob 17.00 v Knjižnici Brežice: 
bralno-pogovorno o novejši 
srbski književnosti 

• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: 
pravljična urica z ustvarjalnico

• ob 18.00 v malem avditori-
ju Posavskega muzeja Brežice: 
predstavitev znanstvene mo-
nografije »LEUKHUP! Kmečko 
uporništvo v obdobju predmo-
derne – Zgodovina, vzporedni-
ce, (re)prezentacije«

• ob 18.00 izpred motela na Ča-
težu ob Savi: nočni tematski po-
hod na Sv. Vid - rečna kopališča

• ob 20.00 v klubu MC Brežice: 
hard rock sreda z Dmitrijem

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 150
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac

petek, 2. 2. 2018, ob 18.00
BOJAN GOLIJA: RETROSPEKTIVA
odprtje gostujoče razstave v novih prostorih 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 
četrtek, 8. 2. 2018
ob 10.00
Medgeneracijska ustvarjalnica: PREIZKUSI GRAFIKO
ob 14.00
Javno vodstvo po razstavi Bojan Golija: Retrospektiva
ob 16.00
BOGDAN BORČIĆ: POGLED SKOZI MREŽO,
odprtje nove postavitve stalne razstave

27. februar–1. marec 2018, med 10.00 in 12.00
Počitniške ustvarjalne delavnice

Vstop na dogodke je brezplačen. Vljudno vabljeni!

FEBRUAR V GALERIJI

Kostanjevica na Krki

KRŠKO - Inštitut za svo-
bodo oblačenja Bresta-
nica je v prostorih nek-
danje pošte v Krškem, 
na naslovu Cesta krških 
žrtev 15, pripravil ulič-
no razstavo »Moja okna« 
avtorice Ine Čebular. 
Razstava mimoidoče na-
govarja izza treh oken 
prej praznega poslovne-
ga prostora. Avtorica je 
raziskovala okna – poglede, kjer je preživela dele časa. Obiskala 
je vsa stanovanja in hiše, kjer je nekoč živela. Predstavlja svoj 
pogled, zdaj kot pogled obiskovalca - fotografijo okna in vrat. 
Skozi eno od oken razstavnega prostora gleda na ulico nova 
srednjeveška obleka, ki predstavlja okno hkrati v preteklost 
in v prihodnost. Razstava odgovarja na vprašanje: »Kje sem in 
kam grem?« Ulična razstava, ki jo je finančno podprla tudi Ob-
čina Krško, bo postavljena do konca februarja.  I. Č.

Ulična razstava Moja okna

Razstava je na ogled skozi okna 
praznega poslovnega prostora.

Drama SNG Maribor: 
Brezmadežna / Immaculata

drama 
za Modri abonma in izven
sobota, 10. 2., ob 19.30 uri

Družina
projekcija �lma in pogovor 
z režiserjem Rokom Bičkom

torek, 13. 2., ob 18.30 uri

Kristina Oberžan kvartet
koncert iz cikla ARSonica 2018

sobota, 17. 2., ob 20. uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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LJUBLJANA, SEVNICA, RA-
DEČE - V organizaciji AD 
Kronos je 27. januarja v dvo-
rani stadiona Šiška v Lju-
bljani potekalo atletsko dr-
žavno prvenstvo v dvorani 
za pionirje in pionirke U16. 
Udeležila se ga je tudi odlič-
na sevniška skakalka v viši-
no Ana Sinkovič ter s pre-
skočenimi 154 centimetri 
postala dvoranska držav-
na podprvakinja. Za Atlet-
ski klub Radeče je nastopila 
Manca Renko, ki je v kon-
kurenci 76 tekmovalk za-
sedla 14. mesto v teku na 
60 m z osebnim rekordom 
8,44 s ter 6. mesto v skoku 
v daljavo s 4,93 m in osebnim rekordom. 
 Vir: AK Sevnica in AK Radeče

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

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 8270 KRŠKO
T: 07/488-22-80
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si

MC DIRENDAJ – PUSTNE MASKE

Otroci, vabljeni na delavnico v MC Krško, kjer bomo izdelovali 
čisto svoje pustne maske z motivi veliko različnih živali. Izdelali 
jih bomo s pomočjo papirnatih krožnikov, barvnega papirja in 
drugih pripomočkov, zagotovo pa si jih bomo lahko nadeli za 
pusta. Delavnice so brezplačne in namenjene otrokom od 5. 
do 12. leta.

Lepo vabljeni!

Prijave: monika.macek@mc-krsko.si
MC Krško, sobota, 10.2.2018, ob 10.00

USPOSABLJANJE ZA DELO Z OTROKI ZA 
PROSTOVOLJCE

Mladinski center Krško pripravlja tradicionalno usposabljanje 
za delo z otroki, ki je namenjen prostovoljcem, tistim, ki že 
delajo z otroki in tistim, ki bi si to v prihodnosti želeli. Delo 
z otroki lahko predstavlja velik izziv, predvsem zaradi hitrih 
sprememb v svetu, česar se zavedamo tudi zaposleni v 
Mladinskem centru Krško. S tem namenom vam želimo 
podati praktične primere in znanje o osnovnih razvojnih 
značilnosti otrok, pridobljeno znanje pa boste lahko uporabili 
pri delo z najmlajšimi. Na izobraževanju bomo skupaj 
zastavili podlago za vaše nadaljnje delo, da vam bo lažje in 
da boste ugotovili, da so strahovi odveč, kajti: »Otroštvo ni 
tekmovanje, da bi videli, kako hitro lahko otrok bere, piše in 
računa. Otroštvo je časovno obdobje, v katerem se otrok uči 
in razvija v svojem lastnem tempu. Hitreje ni bolje.« (Magda 
Gerber)
Usposabljanje bo vodila Barbara Masnik, ki je zaposlena v 
Mladinskem centru Krško. Svojo pot pri delu z otroki je pričela 
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, potem pa jo je pot zanesla 
v Mladinski center Krško, kjer je že kot prostovoljka pričela 
delati z mlajšimi otroki in mladostniki v sklopu Mladinskih 
delavnic, preko programa Nam se rola brez drog in alkohola, 
dnevih poklicev, sobotnih šolah, taboru poklicev. 

MC Krško, sobota, 17.2.2018, ob 16.00

Vsako sredo, od 13.00 do 16.00
DOM na FREE
je dnevna soba, kjer se družiš, delaš domačo nalogo, in 
se kaj novega naučiš.
Info: barbara.masnik@mc-krsko.si, 041 758 408
Organizator: MC Krško

Sobota, 3. 2. 2018, ob 21.00
Karaoke
Vstop prost

Ponedeljek, 5. 2. 2018, ob 8.00
Dan poklicev
Info: martina.zlobko@mc-krsko.si

Sobota, 10. 2. 2018, ob 10.00
MC direndaj: Pustne maske
Prijave: monika.macek@mc-krsko.si

Sobota, 10. 2. 2018, ob 10.00
Scratch session
Vabljeni na jutranje druženje ob ustvarjanju glasbe.

Sobota, 10. 2. 2018, ob 21.00
Koncert: Ropotom in Baltazar
Vstop prost

Sobota, 17. 2. 2018, ob 16.00
Usposabljanje za delo z otroki za prostovoljce
Mentorica: Barbara Masnik
Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si

26. 2. – 2. 3. 2018, od 8.00 do 16.00
Počitniške aktivnosti
V času počitnic bomo poskrbeli za varstvo otrok. Dneve 
si bomo popestrili z družabnimi igrami, ustvarjalnimi 
delavnicami in izleti.
Info in prijave: snezana.covic@mc-krsko.si

Na turnir, ki je potekal na dveh 
lokacijah - v športni dvorani 
Brežice in športni dvorani Gi-
mnazije Brežice, je bilo prija-
vljenih 197 badmintonistov iz 
40 klubov iz Slovenije, Hrva-
ške, BiH, Srbije, Črne gore in 
Danske, slovenske barve sta 
zastopala tudi BK Pišece in BK 
Brežice. Pišeški klub so poleg 
Tadeja Škofa predstavljali še 
Toni Hotko, Dejan Mikuš, 
Domen Rožman, Enej Janja-
nin in Borut Špehar, iz bre-
žiškega pa so nastopili Nuša 
Pavlovič, Luka Stjelja, Robi 
Božič, Janez Božič, Simon 
Božič, Mitja Kostrevc, Aljoša 
Motore, Aljoša Rovan in Mi-
ran Horžen. Kot že omenje-

Odlično izpeljan brežiški turnir
BREŽICE - Badminton klub Pišece je 27. januarja izpeljal že šesti turnir bratstva in enotnosti, ki je tretje 
leto potekal v sklopu ADA badminton lige. Udeležilo se ga je skoraj 200 tekmovalcev iz šestih držav, od po-
savskih igralcev se je najbolje odrezal Tadej Škof, ki je kot direktor ADA lige zadovoljen z odlično izpelja-
nim turnirjem.

no, je najboljši rezultat dosegel 
Škof, ki je skupaj z Goranom 
Ferenčakom v kategoriji moš-

ke dvojice C turnir tudi osvo-
jil in s tem potrdil kandidaturo 
za skupno zmago ADA lige v tej 
kategoriji, ostali pa so nastopili 
povprečno. Badminton igralci 
so se pomerili v mešanih dvo-
jicah, moških in ženskih dvoji-
cah ter posamično. Brežiškega 
turnirja in tudi ostalih ligaških 
turnirjev se udeležijo (nekda-
nji) državni prvaki, udeležen-
ci evropskega veteranskega pr-
venstva ipd.

»V ospredju je bilo predvsem 
odlično izpeljati turnir in se 
pokazati kot dober gostitelj, 
saj smo morali zadnje dni za 
izvedbo dogodka sami pripra-
viti kar tri prizorišča, kar nam 

je pobralo veliko moči. Vseeno 
lahko rečem, da nam je, kar se 
tiče organizacije, uspelo, ude-
leženci so bili zelo zadovoljni 
in so se zelo dobro počutili pri 
nas,« je za naš časopis povedal 
Škof in dodal, da bodo posavski 
igralci boljši rezultat iskali na 
naslednjem turnirju ADA lige v 
Ljubljani. Dejal je še, da je naj-
večji čar te prireditve igranje v 
dveh dvoranah in kot zaključek 
svečana podelitev najboljšim v 
večnamenskem domu v Piše-
cah. Tudi tokrat je bila dvo-
rana nabito polna, gost veče-
ra in hkrati podeljevalec pa je 
bil poslanec v DZ Igor Zorčič. 
Za zabavo sta poskrbela po-
savski Trio Suha pipa in Karo 
band iz Bjelovarja. Sicer pa je 
Škof kot direktor ADA lige oce-
nil, da je tekmovanje prišlo že 
do takšnega nivoja, da bo tre-
ba iz »amaterskega« pristopa 
priti na višjo raven, vendar je 
problem predvsem v denarju. 
»Smo eni redkih, ki še nekaj 
dobimo od sponzorjev. Menim, 
da BK Pišece zelo lepo predsta-
vlja tako našo občino kot regi-
jo. Smo ponosni del te zgodbe. 
Žal pa je čedalje manj sponzor-
jev in posledično sredstev,« je 
opozoril na glavno težavo.

 R. Retelj

Člani BK Brežice, ki so se udeležili turnirja ADA lige v Brežicah

LJUBLJANA, KRŠKO - Minuli konec tedna je 12 članic in čla-
nov Plavalnega kluba Celulozar Krško sodelovalo na zim-
skem združenem prvenstvu Slovenije. Na absolutnem, mla-
dinskem in kadetskem državnem prvenstvu so zabeležili 
sedem uvrstitev v finale.
S štirimi uvrstitvami v finale se je tokrat izkazal mladinec Tjaš 
Žvar in v treh popravil absolutne klubske rekorde (na 200 m 
prsno, 200 m prosto in 400 m prosto), najbližje medalji je bil v 
nedeljskem nastopu na 200 m prsno, ko je med mladinci osvojil 
4. mesto, v absolutni konkurenci pa je končal na 7. mestu. Žana 
Maruša je plavala v finalu na 400 m prosto ter med mladinkami 
osvojila 7. mesto, na 200 m delfin sta v finalu plavala tudi Matic 
Močnik in Peter Kržan. Celulozarji so na tokratnem državnem 
prvenstvu skupaj odplavali 54 osebnih rekordov, za uspešne na-
stope velja pohvaliti tudi ostale člane krškega kluba. V Ljubljani 
so plavali še Lara Jambriško, Julija Marolt, Eva Šribar, Alen Ju-
lar, Anže Kozole, Jakob Močnik, Nik Pribožič in Nik Sokolovič.
 Vir: PK Celulozar Krško

Sedem finalov krških plavalcev

Krška plavalna ekipa na zimskem DP

Ana Sinkovič državna 
podprvakinja v skoku v višino

Ana Sinkovič (levo) 
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Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.

 

RADEČE - Kot zadnja med 12 jubilanti, ki so napolnili častitljivih 
90 let v občini Radeče, je 30. decembra praznovala Frančiška - 
Zofi Cerar, ki so jo teden dni pozneje obiskali župan občine Ra-
deče Tomaž Režun, predsednik radeškega društva upokojencev 
Jože Petauer, predsednik Krajevne organizacije Rdečega križa 
Radeče Miha Kunej in sekretar Območnega združenja Rdečega 
križa Laško-Radeče Vlado Marot. Še vedno čila in zdrava Zofi, 
kot jo kličejo domači, se je rodila na Nizozemskem, življenjska 
pot pa jo je vodila tudi v Srbijo in med vojno vihro v izgnanstvo v 
Nemčijo. Ob vrnitvi v Slovenijo je živela sprva v Pilštanju (občina 
Kozje), nato v Vitanju in se naposled ustalila v Radečah. Izučila se 
je za šiviljo, kratek čas pa je delala tudi kot matičarka. V zakonu 
z možem Cirilom sta se jima rodila sinova Bojan in Ciril, ki sta 
jima dala tri vnuke, eden izmed slednjih pravnukinjo, v aprilu pa 
bo Zofka še drugič postala prababica. Ob vprašanju, kaj jo ohra-

nja zdravo in nasmejano kljub 
številnim življenjskim preiz-
kušnjam, je hudomušno dejala, 
da je živela v Drenskem Reb-
ru in da je dren trpežno drevo, 
ljudje, ki so živeli na tem ob-
močju, pa prav tako žilavi. Dru-
ženje se je po izrečenih čestit-
kah nadaljevalo ob pogostitvi, 
zdravici in rojstnodnevni torti, 
ob kateri je Zofi tudi veselo za-
pela.  D. Jazbec

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Jerica Žužek, Polje pri 

Tržišču – dečka,
• Tanja Omerzu, Senovo – 

deklico,
• Vanja Švalj, Ivandol – 

deklico,
• Katjuša Mlekuž, Brežice – 

dečka,
• Anja Turnšek, Kamence - 

deklico,
• Renata Ćosić, Senovo – 

deklico,
• Anita Ban, Križe – deklico,
• Sabina  Pinoza, Račica – 

dečka,
• Tanja Zupan, Libna – 

dečka,
• Patricija Rangus, Gor. 

Skopice – dečka,
• Janja Drstvenšek, Stranje 

– deklico,

rojstva

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z objavo 
v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred kratkim 
ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fo-
tografijo, in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, 
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poro-
ka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodaj-
te ime in priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter nave-
dite, kdaj in kje je bila fotografija posneta (po možnosti tudi 
ime in priimek fotografa).

moja poroka

Matej Žerjav iz Spodnje Pohance in Sandra Volč iz Dednje 
vasi, 9. september 2017, grad Brežice (foto: Matej Kram-
žer)

• Klavdija Plevnik, Brezovec 
pri Polju – deklico,

• Tina Kuselj, Osredek pri 
Krmelju – deklico,

• Ališa Ribarič, Nova Gora – 
deklico,

• Barbara Avguštin, Senovo 
– deklico,

• Katja Kostevc, Dvorce – 
dečka,

• Tjaša Mlakar, Zaloke – 
dečka.

ČESTITAMO!

poroke

• Kristian Zupan iz Novega 
mesta in Karmen Keber iz 
Birne vasi,

• Blaž Tomc in Nina Iskra, 
oba iz Brežic.

ČESTITAMO!

SENOVO MED OBEMA VOJNAMA –  
razstava starih fotografij  

• ponedeljek, 5. februar, ob 18.30 -  
Knjižnica Senovo

V sodelovanju s Turističnim društvom Senovo smo pripra-
vili razstavo starih fotografij »Senovo med obema voj-
nama«. 

KIRGIZIJA – potopisno predavanje 

• torek, 6. februar, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Domačinka Sonja Kostevc nas bo popeljala skozi sliko-
vito in gorato deželo Kirgizijo. 

BEREMO. – pogovorni večer

• ponedeljek, 12. februar, ob 18.30 -  
Knjižnica Senovo

Z Božo Ojsteršek, prof. slov. jezika v pokoju, se bo o 
medgeneracijskem branju na Senovem in še nekaterih 
s knjigami ter jezikom povezanimi temami pogovarjal 
knjiž ničar Vilko Planinc. 

TOP LOKACIJA – predstavitev knjige

• torek, 13. februar, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem 

V pogovoru s knjižničarjem Vilkom Planincem bosta 
avtorja knjige Top lokacija Jaka Babnik in Miha Col-
ner spregovorila o skulpturah in instalacijah v otokih 
cestnih krožišč. 

LAHKOTNO IZ KRONIČNIH BOLEČIN – 
predavanje

• četrtek, 22. februar, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Vilma Jan Špiler, certificirana učiteljica AEQ metode, 
nam bo skozi predavanje približala metodo, s katero se 
učite kvalitetnega nadzora nad mišicami in gibanjem 
ter se tako postopoma lahko znebite kroničnih bolečin. 

USTVARJALNE ZIMSKE POČITNICE

• pon., sreda, petek – 26., 28. februar in 2. marec,  
ob 11. uri – Mladinski oddelek v Krškem

Vabimo otroke in starše, da počitniški čas namenite tudi 
prijetnemu druženju in ustvarjanju zanimivih izdelkov 
skupaj s knjižničarkami. 

RAZSTAVA ROČNIH DEL 
SKUPINE IVANJČICE

• februar – Avla osrednje knjižnice v Krškem
 
V avli knjižnice je v februarju  na ogled  razstava ročnih 
del  skupine Ivanjčice iz Koprivnice. 

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE

• Od 5. do 10. februarja vam v vseh enotah  
knjižnice omogočamo brezplačen vpis.

Lepo vabljeni! 

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V FEBRUARJU

Dobrodelni koncert za Alino
Krajani Globokega, KS Globoko, društva in organizacije iz Glo-
bokega, osnovna šola, gospodarske družbe, samostojni pod-
jetniki in prijatelji so stopili skupaj ter pod okriljem Območ-
nega združenja Rdečega križa Brežice, Krajevne organizacije 
RK Globoko pristopili k organizaciji dobrodelnega koncerta 
za zdravljenje sedemmesečne deklice Aline Krajnčič iz Glo-
bokega, ki je zaradi zapletov pri porodu utrpela poškodbo 
možganov in nujno potrebuje nadaljnje zdravljenje.

Dobrodelni koncert z naslovom »DOBRODELNI KONCERT ZA 
ALINO – GLOBOKO« bo v nedeljo, 11. februarja, ob 17. uri v 
telovadnici pri OŠ Globoko. Na njem bodo sodelovali: Slovens-
ki citrarski kvartet, Brežiški flosarji, Nika Čižmek, Ansambel 
Florjan, Mariachi Fiesta en Jalisco, Tanita Lipar, Ansambel Jer-
neja Kolarja, Peter Dirnbek, Ansambel Klapovuhi, Brigita Šu-
ler, Skupina Gadi, Rebeka Dremelj, Kvartet plus, Nuša Deren-
da in Ansambel Slovenski zvoki. Vsi nastopajoči so se odrekli 
honorarju. Koncert podpira tudi Občina Brežice.

Dogodek ima dva namena: prvi namen je zbiranje finančnih 
sredstev s prostovoljnimi prispevki, zbranimi neposredno 
na prireditvi; drugi pa je zbiranje donatorskih sredstev gos-
podarskih družb, samostojnih podjetnikov, društev in posa-
meznikov, katere lahko nakažejo na transakcijski račun Ob-
močnega združenja Rdečega križa Brežice, Trg Jožeta 
Toporišiča 2, Brežice, odprtega pri NLB d.d., številka 

SI56 0237 3001 0819 504, sklic SI00 76015. 

Zbrana denarna sredstva so v celoti in izključno namenjena 
zdravljenju Aline. 

Za dodatne informacije je v imenu organizacijskega odbora 
na voljo Martina Živič (051 664 770, m.zivic43@gmail.com).

Pomagajmo po svojih močeh!

posavski obzornik pomaga

Radeška 90-letnica Zofi Cerar

Slavljenka Zofi Cerar z županovo ekipo in sinovoma ter nju-
nima soprogama

KRŠKO – V Klubu posavskih študentov bodo letos priložnost za 
nastop na Festivalu za mlade ŠROT ponudili eni izmed mladih 
posavskih glasbenih skupin, ki jo bodo izbrali na predizboru v 
okviru SemesterFesta v soboto, 24. februarja, v Mladinskem cen-
tru Krško. K prijavi (rok je do 4. februarja) vabijo glasbene sku-
pine (vsaj en član skupine mora imeti status dijaka ali študen-
ta), ki bi si želele preizkusiti svoj talent na velikem festivalskem 
odru. Vsaka skupina mora na predizboru zagotoviti od 20 do 40 
minut programa.

Predizbor za nastop na Šrotu

4. - 17. februar

Organizator: TD Dobova - SEKCIJA FAŠJENK

www.fasjenk-dobova.si

 

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

prejeli smo

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), od 
ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti ob-
čine), od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info
Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za 
objavo v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 
10. ure. Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
V Brežicah nas najdete v starem mestnem jedru, na CPB 20a, 
vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. ure in 
naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave 
ali si ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. 

Doslej nisem imel občutka ali potrdila, da sem malo nor. Vse življenje 
sem skušal poleg službe delovati v korist družbenih aktivnosti, ki so pot-
rebne za funkcioniranje družbe. Bil sem in sem še član v različnih dru-
štvih. Mnogokrat sem bil predsednik, toda nikoli nisem želel biti lastnik 
društva. Če je bila kje doma demokracija, je bilo to v društvu. Če je bil 
kje boljši nadzor in strah pred odkritjem nepravilnosti, je bilo to v dru-
štvu. Nov predpis, ki z grožnjo 6000 € kazni zahteva od predsednika, 
da se opredeli in registrira kot prisilen lastnik po zakonu in ne po volji 
članstva društva, je absurden. Prenesena je norost iz držav Evropske 
unije, kjer prostovoljnih društvenih dejavnosti skoraj ne poznajo. Pred-
sedniki številnih prostovoljnih društev v Sloveniji se morajo pod prisi-
lo registrirati kot lastniki. Tudi v Posavskem obzorniku opozarjate na 
roke. Zavod Dobra družba preprosto kot papagaj sledi navodilom. Pa 
niso edini. Izhodišče je Zakon o pranju denarja in financiranju teroriz-
ma. Poglejmo, kakšne vsote so v zadnjih petdesetih letih »oprali« pro-
stovoljni gasilci, podeželska športna društva, kulturna društva širom 
Slovenije, humanitarna društva, planinska društva in naštel bi jih lah-
ko vsaj še petdeset. NIČ!!! Kje v Sloveniji so ta prostovoljna društva fi-
nancirala terorizem? NIKJER!!! Če se kažejo zametki mednarodnega 
terorizma, je treba tistih deset primerov zatreti in ne kriminalizirati 
zraven še 90 % normalnega prebivalstva. Državni aparat bi moral biti 
še hvaležen, da hoče sploh kdo dopolnjevati pestrost življenja v državi. 
Ob že obstoječih evidencah je vzpostavljanje in »prisiljevanje« v grož-
njo kazenskega odnosa povsem sprevrženo.
Podobna neumnost se je zgodila pred leti v zvezi z GERK-om. Vsi na is-
tem naslovu so morali pristati na enega nosilca, čeprav niso med se-
boj v nobenem pravnem razmerju. So zgolj stanovalci v istem bloku z 
eno hišno številko. Grozi nam, da brez posebnega izpita ne bomo sme-
li v naravo s prijatelji. Vse aktivnosti bomo morali prijavljati. Kaj bo še 
ostalo od človekove svobode? 
Ali mi lahko nekdo, ki je dobro obveščen in pri zdravi pameti, razloži 
smisel predpisa? Z veseljem ga bom prebral. Je kdo analiziral, kakšne 
bodo koristi množičnih evidenc? Gre za zavestno »nastiljanje s slamo, 
da ja ne bi našli šivanke, ki nas lahko piči«.
Seveda se ne bo nič zgodilo. Vpliv na moje zaznavanje norosti bo še 
naprej velik. Če birokracija vztrajno preusmerja vse državljane v spre-
jemanje norosti, je pri tistih, ki še imajo kanček zdrave pameti, potre-
ben razmislek. Sicer velja prirejeni rek: »Kužek laja, karavana ustvar-
jalcev predpisov gre dalje«. Glede na prisilno stopnjo norosti sem se 
moral malo izkašljati. Franc Černelič, Podbočje

Malo nor!

ŠTEFAN MARIČ

SPOMIN

iz Krškega.

Vsi tvoji, ki te zelo pogrešamo

2. februarja bosta minili dve žalostni leti,
odkar si nas zapustil, naš dragi

Hvala vsem, ki se ga spominjate, prižigate svečke
in postojite ob njegovem grobu.

PEPICA CIRNSKI

SPOMIN

iz Ribnice.

Vsi njeni

30. januarja je minilo žalostno leto, 
odkar je od nas odšla naša draga

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

Ta črni dan je moral priti, 
ta dan gorja, ta dan solza … 

Bolečina da se skriti, 
pa tudi solze ni težko zatajiti, 

le drage mame nihče 
nam ne more več vrniti.

TONE TOPORIŠIČ

SPOMIN

z Mosteca

Žena Reza, hčerke Veronika, Ivana in Ana z družinami

Pogrešamo te!

Tone! 
Že četrt stoletja tebe ni.  

Povsod tišina, ki teži. 
Blagor mu, ki v miru spi, 

a spomin, vsak dan - si ti.

* 1930 - 1993

(Pre)pogosto se v posavskih medijih objavljajo mnenja gospodarstve-
nikov (obrtna zbornica) in politikov o tem, da je potrebno spremeni-
ti šolski sistem, da bo usposobil delavce za potrebe proizvodnje. Torej 
več "uporabnih" veščin, tehničnega in naravoslovnega znanja in manj 
družboslovja. Ob tem se navajajo tudi primeri "dobre prakse” o tem, 
kako bolje gre državam, v katerih ni toliko vpisov na univerzitetni štu-
dij, ampak se hitro po končani srednji šoli strokovno usposobijo in za-
poslijo. Omenja se npr. Nemčija, vendar pa je za bolj jasno sliko potreb-
no povedati, da so pogoji za delavce v Nemčiji danes slabši, kot so bili 
30 let nazaj. Plače so slabše ali enake, veliko je nerednih (prekarnih) 
zaposlitev, z vsemi težavami, ki jih te prinašajo ljudem.
Slovenija v zadnjih desetletjih na vseh področjih vedno zaostaja v spre-
jemanju dognanj sodobnega sveta. Posavje še dodatno zaostaja za Ljub-
ljano. Tako nam lokalni politiki (pa čeprav najvišjega evro ranga) še 
vedno pridigajo zadeve, ki jih je sodobni svet že ovrgel.
V prihodnosti bo proizvodnja vse bolj avtomatizirana. Roboti bodo op-
ravili vse več dela, za katera danes gospodarstvo potrebuje delo člove-
ka (najraje minimalno plačano). Človek nikakor ne more tekmovati z 
robotom, ne v storilnosti ne v kakovosti izdelave. Zato je usmerjeno spe-
cializirano izobraževanje za čim hitrejši vstop na trg dela zgrešeno, je 
capljanje za časom. Povpraševanje na trgu dela bodo v prihodnosti v 
veliki meri zadovoljili roboti.
K pisanju tega komentarja me je spodbudila izjava Ma Yuna (Jack Ma), 
svetovno znanega kitajskega poslovneža: "Samo s spremembo šolske-
ga sistema bomo lahko tekmovali z roboti. Če ne spremenimo načina 
poučevanja, bomo čez 30 let v težavah. Roboti lahko do 2030 prevza-
mejo 800 milijonov delovnih mest. Način, kako danes učimo v šolah, 
ter vsebina so zadeve zadnjih 200 let. Izobraževalni sistem je zato da-
nes velik izziv. Učitelji morajo nehati posredovati znanje, poučevati je 
potrebno nekaj človeku unikatnega, v čemer se človek res razlikuje od 
robota. To so vrednote, zaupanje, neodvisno razmišljanje, timsko delo, 
šport, umetnost - glasba, slikanje. Solidarnost - skrb za ostale. Znanje 
nas ne bo naučilo teh veščin."
V skladu s tem šolski sistem, usmerjen v posredovanje znanja in upo-
rabnih veščin za trenutne potrebe gospodarstva (čigar rast v Sloveniji 
vse bolj temelji na minimalnih plačah), zato pomeni korak v napačno 
smer, ki bo poslabšal že tako slabe družbene razmere.
 Aleš Suša, Krško

Odgovor na »Tomčeva in Bogovič 
o nujnosti reforme šolstva«

JOŽETA HICTALERJA

SPOMIN
2. april 1966 - 31. januar 2017

obletnica smrti

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

iz Koprivnice.

Mama Pepca, sestri Helena in Irena

Eno leto dni, eno leto ur in minut, eno leto juter in večerov,
eno leto prisluškovanj stopinjam ob pol treh,

ko prihajaš običajno iz službe ...

Tvoja pot se izgublja med njivo in travnikom proti gozdu,
na levi - počasi - neopazno - sonce koraka po obzorju
proti severu - proti sv. Joštu, proti pomladi in poletju,

brez tebe ...

Na vrtu ob hiši - tvoj odvržen cigaretni ogorek - 
počasi razpada v nič ...

Čas neutrudno prekriva, a ne zaceli ran ...

PROSTO DELOVNO MESTO: 
ELEKTRO VZDRŽEVALEC M/Ž

Pogoji za zasedbo prostega delovnega mesto so:

• končana VI. stopnja (pogojno V. stopnja z izkušnjami) 
elektro izobrazbe, smer elektronika, ali druge tehnične 
smeri,

• obvladovanje del z elektronskimi komponentami 
(frekvenčni pretvorniki itd.), 

• opravljen tečaj programiranja PLC naprav,
• aktivno znanje angleškega jezika, zaželeno tudi nemščina,
• vozniški izpit B kategorije,
• zaželene so delovne izkušnje na področju vzdrževanja 

električnih naprav, CNC strojev ter robotov.

Delo elektro vzdrževalca bo potekalo v okviru službe vzdrže-
vanja v dveh izmenah, po potrebi v treh izmenah, in bo ob-
segalo preventivno in tekoče vzdrževanje lesnoobdelovalnih 
strojev in naprav.

Od kandidata se pričakuje, da je usmerjen v rezultate dela, ka-
kovost, strokovnost, kompetentnost ter tudi v ustvarjalnost in 
inovativnost.

Z izbranim kandidatom bomo za zgoraj navedeno delovno mes-
to sklenili delovno razmerje za določen čas, z možnostjo kasnej-
še zaposlitve za nedoločen čas.

Vsi zainteresirani kandidati naj svoje pisne vloge z dokazili na-
slovijo na: Podgorje d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 24, 
8310 Šentjernej, s pripisom "za kadrovsko splošni sektor", v 
roku petih delovnih dni po objavi razpisa.

Razpis za delovno mesto
Podjetje ADK d.o.o. iz Hoč, v okviru širitve proizvodnje in zara-
di povečanega obsega dela, vabi k sodelovanju izkušene uprav-
ljalce mehansko obdelovalnih strojev, da skupaj z nami začnejo 
pot za nove in obstoječe programe. Vabimo vse zainteresirane, 
ki imajo ustrezne delovne izkušnje, da se nam pridružijo. 
Iščemo dolgoročne rešitve z možnostjo osebnega razvoja v var-
nem in stabilnem delovnem okolju.

Nudimo: razgibano delovno okolje in ustrezno plačilo za vaše 
znanje. Vsaka vloga bo individualno ocenjena. 

Pišite ali pokličite na:
ADK d.o.o., Miklavška cesta 59, 2311 Hoče 

E-Mail: kadrovska@adk.si 
s pripisom »Nova mehanska« 

Telefon: 031 822 853

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – 
PROTIKOROZIST

Opis dela: priprava kovinskih izdelkov, polizdelkov za proces bar-
vanja, nameščanje, čiščenje, ščitenje, izvajanje dela barvanja, 
ročno s čopiči in z visokotlačno črpalko.
Od kandidatov pričakujemo: končano osnovnošolsko izobra-
ževanje oziroma srednjo poklicno šolo, delavnost, natančnost, 
osebno pozitivno naravnanost ter sposobnost timskega dela.
Kandidatom nudimo: delo s polnim delovnim časom, v dopol-
danski izmeni, možnost zaposlitve za nedoločen čas.
Kandidati pošljite prijave po pošti na naslov podjetja ali e-pošti.

KEMOKOVINA KRŠKO d.o.o.
Cesta krških žrtev 137, 8270 Krško
kemokovina.krsko@ siol.net
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ZAHVALA

MILENE JAZBEC

Ob boleči in nenadni izgubi naše drage 
mame, stare mame, tete in sosede

se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste se od nje poslovili v tako 
velikem številu in jo pospremili na njeni zadnji poti, darovali cvetje 
in sveče ter bili z nami v trenutkih bolečine. Hvala sosedom Ban, 
Kos, Petan, Zorko, Zorko-Kolar za vso nesebično pomoč, pevcem 
za zapete žalostinke, župniku, praporščakom Društva izgnancev 
Slovenije in Društva upokojencev ter še posebej sosedi Erni Rožman 
za njen čuteč in topel govor. Hvala družinam Pangerčič-Jurkas, 
Milenković in Vahčič za pomoč kot tudi vsem, ki vas nismo posebej 
imenovali in ste nam kakor koli pomagali.
Hvala vsem, ki ste jo poznali in jo imeli radi. Ohranili jo bomo v 
trajnem spominu.

Sin Milan in hčerka Milena, vnuka Luka in Brina 
ter ostalo sorodstvo

iz Sp. Pohance 10 pri Artičah

ZAHVALA

TONČKE VOGRIN

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

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem, sodelavcem Gimnazije Brežice, sovaščanom Loč in 
Obrežja. Hvala za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, svete 
maše in denarno pomoč. Hvala praporščaku društva izgnancev, 
Pevcem zvoka in godbenikom iz Loč, govornici Mariji Črpič, gospodu 
Žičkarju in gospodu župniku Janezu Zdešarju. Še posebej hvala 
družinam Prišel, Škrlec in Dimc ter sestri Faniki za vsakodnevne 
obiske in pomoč ob mamini zadnji uri. Iskrena hvala tudi vsem, ki 
vas nismo imenovali, pa ste nam kakor koli stali ob strani in se v 
velikem številu poslovili od naše mame.
Žalujoči: hčerki Boža in Anica z družinami in ostalo sorodstvo

iz Brezja pri Veliki Dolini

Zapel je zvon tebi v slovo …
Poln bolečin ostaja spomin,

ostaja praznina, molk in tišina.

 
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvu v Brežicah.

PAVLE MURN

ZAHVALA

Družini Murn in Navodnik

Ob izgubi

iz Tržišča 14

Ne metulj, ne beseda, ne sončni žarek,
nič te ne bo ranilo.

Spi.
(S. Lorca)

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti. Hvala za darovane sveče in izrečeno sožalje. 
Posebna zahvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, sosedi 
Faniki za nesebično pomoč in pogrebni službi Novak za vso pomoč  
pri pogrebu. Vsem še enkrat hvala.

JANEZ ŠINKO 

SPOMIN

iz Slovenske vasi.

Ivan, Jasna, Vedrana, Pavel

Minila so tri leta, 
odkar nas je zapustil naš dragi

Radi te imamo!

Spomini so kot iskre, 
ki pod pepelom tlijo, 

a ko jih razgrneš, 
vedno znova zažarijo.

ZAHVALA

VIKIJA TOMŠETA

Ob boleči izgubi našega dragega
moža, atija, dedija in tasta

Dedi, pogrešamo te.

se za nesebično pomoč iz srca zahvaljujemo Damjanu in Majdi 
Mlekuž, družinam Hupak, Tršelič ter Bizjak – Gašperin s Skopic 
in družini Droždan z Mrtvic. Velika hvala je namenjena tudi PGD 
Skopice za organizacijo pogreba, g. Benjaminu Kodriču za poslovilni 
govor ter članom PGD Krška vas, PGD Skopice, PGD Cerklje ob Krki 
in PGD Pirošica za spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo 
se ge. Ireni Hribar in Pevcem zvoka za zapete žalostinke, g. Juretu 
Juratovcu za glasbeno spremljavo, g. Jožetu Staniču za zaigrano 
Tišino, g. Janezu Žaklju za opravljen cerkveni obred, pogrebni 
službi Žičkar in Restavraciji Štefanič. Hvala Mojčinim sodelavcem 
OŠ in VVE Raka za podarjeno cvetje in denarno pomoč, Melitinim 
sodelavcem FV, sodelavcem Dinosa Brežice ter Aktivu kmetic 
Skopice za denarno pomoč.
Še enkrat iskrena hvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem, ki ste našega ljubljenega Vikija pospremili na njegovi 
prerani zadnji poti, nam izrekli sožalje, nas tolažili, darovali sveče 
in za svete maše ter nam denarno pomagali.

z Gorenjih Skopic

Ne joči več. Obriši solze. 
On je že onkraj groze in trpljenja. 

Ne moti mu miru – ne joči več. 
Najhujše breme je življenje. 

(S. Makarovič)

Žalujoči: žena Nevenka ter hčerki Mojca in Melita
z družinama

ZAHVALA

FRANCA CIZLA

Ob boleči izgubi dragega moža, ata, starega 
ata, brata, bratranca in svaka

se iskreno zahvaljujemo vsem za tolažilne besede, stiske rok, 
iskrene objeme, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete 
maše. Zahvala gre Ivanu Ureku za poslovilne besede ob odprtem 
grobu, gospodu župnniku Janezu Kozincu za lepo opravljen obred, 
pogrebni službi Žičkar, praporščaku Društva izgnancev, društvu 
Harmonija Globoko, kvartetu trobil za zaigrane žalostinke. Hvala 
vsem, ki so nam stali ob strani v teh težkih trenutkih in jih nismo 
posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga bomo zelo pogrešali

z Bojsnega

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče. 

Odšel si tam, kjer ni življenja, 
ne bolečin in ne trpljenja.

IVANA ŠMITA

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njegovi

Ob boleči izgubi našega dragega očeta

Dom je prazen in dvorišče,
zaman oko te naše išče,

ostale so sledi povsod
od dela tvojih pridnih rok.

z Žigrskega vrha

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in vsem, 
ki ste bili del njegovega življenja. Hvala vam za tolažilne besede, 
stiske rok, izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše.

Posebna zahvala dr. Malešičevi iz ZD Sevnica za zdravljenje, Splošni 
bolnišnici Celje in Topolšica za lajšanje bolečin. Prav tako hvala 
pogrebni službi Komunale Sevnica, pevcem za zapete žalostinke, 
izvajalcu Tišine, gospodu župniku za lepo opravljen cerkveni obred, 
ge. Vidrih za poslovilne besede slovesa, vsem sodelavcem in Gostilni 
Plauštajner za gostinske usluge.

Hvala tudi vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo 
posebej imenovali.

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Rozki Možina, Sončna 5, 1241 Ka-
mnik. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 

uri. Objavljena je tudi na internetni strani 
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (2.) Ans. SPEV - Za muziko bi dala vse
 2. (4.) Ans. AZALEA - Greva na pot
 3. (5.) Ans. DINAMIKA - Polka za dekleta
 4. (6.) PEKLENSKI MUZIKANTJE - Nekdanje dekle
 5. (1.) Skupina NALET - Na obrazu ti piše
 6. (3.) KRAŠKI KVINTET - Nocoj
 7. (10.) Ans. STORŽIČ - Ta nagajivi čas
 8. (7.) Ans. POLJANŠEK - Planinska
 9. (8.) Ans. SAŠA AVSENIKA - Vsak dan je lep
 10. (-.) Ans. FRANČIČ - Me gledal je

Predlog tega tedna za glasovanje:
Savinjski kvintet - Drug o drugem sanjava

 Kupon št. 400
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, 3. 2. 2018, ob 20. uri

SLAVKA GERŠAKA

ZAHVALA

Žalujoči: žena Jožica, hčerka Nataša z družino
in sin Andrej z družino

Ob boleči izgubi našega dragega
sina, moža, atija, dedija, brata, strica,

svaka, nečaka, tasta, botra in dobrega soseda

Pot me vodi tja,
kjer v tišini mirno spiš,
a v mojem srcu še živiš.

s Studenca 12 b
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem 
ter sosedom za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in denarno 
pomoč. Hvala sosedi Idi Zdovc za nego na domu, Onkološkemu 
inštitutu Ljubljana in Splošni bolnišnici Brežice za lajšanje bolečin. 
Posebno zahvalo izrekamo vsem sodelavcem in sodelavkam (ki jih ni 
bilo malo) Siliko d.o.o. Sevnica za izrečena sožalja, podarjene sveče in 
denarno pomoč ter vodilnemu kadru Siliko d.o.o. Sevnica za izrečena 
sožalja, sveče in za pomoč, ki so mi jo ponudili takrat, ko sem to 
najbolj potrebovala. Lepo se tudi zahvaljujemo sodelavcem tovarne 
Vipap Videm Krško za izrečena sožalja, sveče in denarno pomoč. 
Hvala tudi Mileni Mihelič za strežbo v mrliški vežici, gasilskim 
društvom Studenec, Primož, Boštanj, Lokovica in Mercator trgovini 
Studenec. Hvala gospodu Antonu Bobiču za lepo opravljen obred, 
pevcem za zapete žalostinke, pogrebnemu zavodu Blatnik, Nežki 
Janc za govor pri odprtem grobu ter Gostilni Janc za pogostitev.
Hvala vsem, ki ste našega Slavkota pospremili v tako velikem številu 
na njegovi prerani zadnji poti. Hvala tudi vsem, ki ste kakor koli 
pomagali, pa niste bili omenjeni. Hvala!

DANKO NOVAK
(1971–2018)

Prijatelji, ki smo te cenili

Od 13. januarja svet ne bo več tak, 
kot smo ga živeli, dragi

V življenju ni velikih stvari, so samo veliki ljudje s sledmi, med 
katerimi si tudi ti.

Veliki angel miru pride prvi
po bitki z oljčno vejico v dlani

in mir vsem živim in mrtvim oznani …
(Tone Pavček)
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V Brežicah najamem enosob-
no stanovanje ali garsonjero, 
opremljeno, za več let. Sem 
66-letna, samska, situirana. 
Tel.: 051 700 918

Prodam vinograd na Čelah 
(Dolenja vas pri Krškem 62 c), 
550 trt, in zidanico (6 x 7 m) 
z vso dokumentacijo, vodo in 
elektriko. Tel.: 041 424 423

Prodam ali oddam v brezplač-
ni najem vinograd (400 trt) z 
zidanico (voda, elektrika) v Šu-
tenskem vrhu, Podbočje. 
Tel.: 031 806 024

Oddam vinograd na Bojniku. 
Tel.: 031 769 043

Brezplačno oddam v najem vi-
nograd, 650 trt, v Sevnici (Dro-
žanje – Lamprče). 
Tel.: 041 690 684

V Sevnici oddam v uporabo 
majhno sobico, primerno za 
eno osebo. Tel.: 031 859 489

Oddam v najem gostin-
ski lokal na Resi v Krškem, 
cca. 120 m2 + terasa in par-
kirišče. Tel.: 041 679 189

 

Prodam bukova in mešana 
drva ter pant žago. Okolica 
Brežic. Tel.: 031 415 574 

Kupim bukev, gaber, črni ga-
ber ..., lahko na rasti ali pa pri-
pravljeno na rampi. 
Tel.: 041 841 964

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Vinogradniki, pozor! Hitro, 
strokovno in ugodno vam ob-
režemo in uredimo vinograde 
čez vse leto. Tel.: 031 830 637, 
Umek Babič Robert, dopolnil-
na dejavnost na kmetiji, Vitna 
vas 23, Bizeljsko

Prodam vino cviček po 0,90 
€/l. Tel.: 031 879 072

Prodam vino cviček ali za-
menjam za koruzo, ječmen. 
Tel.: 041 831 731

Prodam kvalitetno vino riz-
ling – šipon (100 l) in frankin-
jo (100 l). Okolica Pišec. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 653 113

Prodam vino cviček in kolesa 
za BCS kosilnico, 19 col. 
Tel.: 040 319 448

Prodam 2-metrsko kostanje-
vo kolje. Tel.: 041 589 757 

Kontakt: Sašo Novak, tel.: 031/611 538

KOT USLUŽBENEC 
POGREBNEGA ZAVODA 
Z VAMI ŽE 20 let!

NOVAK

Tržišče, Gabrijele, Šentjanž in drugje po Sloveniji.
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Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTI

mali oglasi

obzornikova oglasna mreža

Prodam klinaste brane, plug 
(10 col, visoki) in snežno 
desko. Tel.: 070 815 003

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja (trak 5 m), škropilnico 
(340 l), pajka, hidravličnega 
(4 m), luščilec koruze, kosilni-
co Samazs 210, SIP 165 (bob-
nasta), polža (5 m). 
Tel.: 041 566 396

Prodam kosilnico BCS 127, 
dizel, Acme motor z vozičkom. 
Tel.: 051 654 236

Prodam 700 kg ječmena. 
Tel.: 031 827 039 

Prodam ajdo (sivo) in ajdovo 
moko. Tel.: 041 627 667

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

Prodam suha kostanjeva drva, 
kratko žagana, voz (16 col) in 
traktorsko prikolico za na klju-
ko (2,3 x 1,3 x 0,5 m). 
Tel.: 051 477 243

Prodam drobna suha bukova 
drva. Tel.: 031 895 748 

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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- toplotne črpalke
- klima naprave

- rolo in sekcijska vrata

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

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

CPB 13, Brestanica

www.kamnosestvo-grama.si

OBRTNA CONA DOLENJI BOŠTANJ

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., Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

Oddamo sobe v okolici Krške-
ga. Tel.: 031 673 815 

Oddam v najem opremljen 
gostinski lokal, cca. 80 m2 + 
terasa, v centru Leskovca pri 
Krškem. Tel.: 031 653 113

Kupim kamp prikolico v Slo-
venskem primorju. 
Tel.: 041 726 086

AVTOMOBILIZEM

Prodam RAV 4, letnik 2008, 
4-kolesni pogon, nove gume 
Continental, 220.000 km, sre-
brne barve, lepo ohranjena, 
cena 8.200 €. Tel.: 041 840 601

Prodam Golf 4, 1.9 SDI, letnik 
2000, srebrne barve, prvi last-
nik, prevoženih 270.000 km, 
pravkar opravljen glavni ser-
vis. Tel.: 051 321 480

Prodam Cordobo Referen-
ce 1.4, 16 V, letnik 2007, pre-
voženih 69.000 km, ohranje-
na, garažirana, in dvobrazdni 
plug Batuje, 10 col. 
Tel.: 031 727 045

KMETIJSTVO

Kupim trosilec SIP 25 ali 35, 
obračalnik Spider 350, hid-
ravlični dvig, starosti do 15 let. 
Tel.: 031 827 482

Kupim kosilnico ali motokulti-
vator, lahko v okvari, ali samo 
priključke. Tel.: 040 775 985

Prodam dva komata, 24 col z 
ahtrami, in prikolico za živino, 
priklop na traktor. 
Tel.: 07 49 57 291

Prodam pajka Daros, 4 m, zelo 
ohranjen. Tel.: 041 581 602

Prodam tračni obračalnik, ši-
rine 2050, mlin za mletje in ru-
ženje koruze z elektromotor-
jem 220 V. Tel.: 041 802 150

Prodam lepo ohranjen vroče 
cinkan boks za prašiča skupaj 
z inox koritom. Cena po dogo-
voru. Tel.: 041 871 403

Prodam 15 okroglih silažnih 
bal in prašiča od 90 do 100 kg 
ter 150-kilogramskega. Možen 
zakol. Tel.: 030 760 018 

1+1
gratis
dva para za ceno 

enega

070 660 660
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NEPREMIČNINE
Na sončni lokaciji kupim par-
celo, primerno za gradnjo sta-
novanjske hiše, v okolici Krš-
kega in bližnji okolici Brežic 
(Artiče, Dolenja vas ...). Tel.: 
051 363 465, 031 758 597

Stanovanjska hiša in zemljiš-
če - Ardro pri Raki 14, Raka. 
Javno zbiranje ponudb do 
8.2.2018. Izhodiščna cena: 
40.000 EUR. Tel.: 040 190 
977, upraviteljica Anita Kod-
ba s.p., Oplotniška 1a, Sloven-
ske Konjice

Prodam gradbeno parcelo v 
Pleterjah pri Zdolah. 
Tel.: 051 706 378

Prodam kmetijsko zemljišče, 
55 a, ob Bizeljski cesti (Sela). 
Tel.: 068 695 802

Prodam kmetijsko zemljišče v 
Starem Gradu, k.o. 1317, 4.156 
m2. Tel.: 051 633 490

Na Senovem (Brezje pri 
Dovškem) na sončni legi 
prodam stavbno posest v 
velikosti 2 ha. 
Tel.: 041 339 199

Terapije izvaja terapevtka in maserka z dolgoletnimi izkušnjami. 
Pokličite in se naročite na termin: 031 804 238

Lokacija: staro mestno jedro Krškega, CKŽ 53 (nad Hišo Narave)
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Salon Orhideja - AnAn
ENERGETSKI TRENINGI - 

MASAŽE - HIPNOZE - 
VEDEŽEVANJE 

tel.: 090 30 14 (cena klica 2,19 €/min)
možen tudi osebni kontakt
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.

Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 €, 
za okvir pa 3,70 €. 

Cena objave malega oglasa za pravne 
osebe, s.p. in druge posameznike, 
ki opravljajo pridobitno dejavnost na 
trgu ne glede na organizacijsko obliko, 
do 15 besed znaša 13,00 €, vsaka 
nadaljnja beseda 1,20 €, za okvir pa 
7,40 €. Oglas mora vsebovati naziv in 
naslov naročnika. Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

POSAVSKI OBZORNIK (ISSN 1408-5917) – 
časopis za pokrajino Posavje 
izhaja od 15. decembra 1997 v Krškem.
Izdaja ga Zavod Neviodunum. V register 
medijev pri MK RS je vpisan pod št. 12.

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktorica: Maruša Mavsar
Namestnica direktorice: Bojana Kunej 
Rožman

UREDNIŠTVO
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 782
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: redakcija@posavje.info

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 

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

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Bojana Kunej 
Rožman

Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike v Sloveniji – 17 EUR, 
v Evropski uniji – 33 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana

Naklada: 27.200 izvodov

 

Naslednja številka (4/2018) bo izšla v 
četrtek, 15. februarja 2018.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 9. februar 2018.

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Resa market, Zdolska cesta 17, Krško

telefon: 08 20 52 218
mail: resa.krsko@gmail.com
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Branko Kržan
odgovorni geodet

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

22 
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d. o. o.

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

prodaja belih kilogramskih 
piščancev in jarkic 

2. marca pri Mirt Alojzu 
na Gmajni 28, Raka 

in 6. marca na Kajuhovi 3, 
Senovo.

Vsak četrtek na voljo 
enodnevni beli piščanci.
Naročila sprejemamo na 

031 676 724 
ali 07 49 73 190.

Vino, bizeljsko mešano belo in 
rdeče, prodam. Cena 0,90 €/l. 
Tel.: 040 630 610

Prodam kvalitetno vino mod-
ro frankinjo in rdeče, cena 1 
€/l. Tel.: 041 983 525

Prodam 2 inox cisterni, 300 l, 
cena ene je 150 €. 
Tel.: 031 266 814

Ugodno prodam jedilni in 
krmni krompir. 
Tel.: 041 726 734

Prodam žganje. 
Tel.: 070 245 578

ŽIVALI

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

Kupimo debele krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + davek. 
Trgovina z živimi živalmi, Ta-
dej Drofenik, s.p., Nezbiše 13, 
Pristava pri Mestinju. 
Tel.: 040 179 780

Prodam telico, brejo 7 mese-
cev, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 648 584

Prodam bika simentalca, sta-
rega 6 mesecev, pašnega. 
Tel.: 031 379 985

Prodam telico, staro 1 leto, 
bikca, starega 4 mesece, oba 
simentalca, ter garažna vrata. 
Tel.: 031 302 355

Prodam odojke (okolica Do-
bove). Tel.: 040 774 468

Prašiče, težke od 70 do 105 kg, 
prodam. Tel.: 07 49 78 260, 
041 950 916 

Prodam bikca in teličko si-
mentalca, težka 200-210 kg, 
in prašiče, težke 40-150 kg. 
Možen zakol. Tel.: 051 872 179

Prodam kravo simentalko, 
drugič brejo, vajeno paše, cena 
po dogovoru pri ogledu. 
Tel.: 040 742 730

Prodam dva bikca ČB, stara od 
10 do 28 dni. Tel.: 031 868 337

Prodam pašno brejo kravo. 
Tel.: 051 305 190

Prodam osla, starega 8 mese-
cev, večje rasti, čredo koz (bur-
ske, breje) in vietnamsko svin-
jo z 9 mladiči. 
Tel.: 041 683 261

Prodam svinjo, težko cca. 260 
kg, fižol ruženec - sivček in je-
dilni krompir. 
Tel.: 031 897 928

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, in prašiča, težkega 170 kg. 
Možen zakol, okolica Brežic. 
Tel.: 041 560 136

Prodamo prašiče od 25 kg do 
100 kg in plemenskega mer-
jasca, starega leto in pol. Cena 
po dogovoru. Tel.: 031 411 714

Prodam prašiča za koline, 
mesni tip, hranjena z doma-
čo hrano, prašiče za nadaljnjo 
rejo, odojke in 2 telički simen-
talki. Možen zakol. 
Tel.: 031 664 286

Prodam rodovniškega merjas-
ca, švedski landras, linija 11, 
star 1 leto, za pripust. 
Tel.: 031 751 324

Prodam prašiča, težkega okoli 
200 kg, in dva okoli 80-100 kg, 
okolica Dobove. 
Tel.: 041 243 497

Prodam krškopoljske prašiče 
za nadaljnjo rejo. Teža pujskov 
od 20 do 30 kg. Tel.: 051 339 
593, 041 644 778

Prodam odojke domače reje, 
težke 25 kg, in trosilec za 
umetna gnojila na dva krožni-
ka. Tel.: 030 642 265

Prodam prašiče, težke do 120 
kg. Okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730

Prašiča (280 kg) in krškopolj-
ca (55 kg), prodam. 
Tel.: 051 634 338

Prodamo 2 izločeni svinji, pi-
tance (90-110 kg) in plemen-
ske mladice linije 12. Svinje so 
mesnate pasme, domače vzre-
je in hranjene z doma pridela-
no hrano. Okolica Brežic. Tel.: 
07 477 80 42 ali 070 827 889

Prodam domače očiščene piš-
čance, cena 3,5 €, ali žive, kilo-
gramske, cena 2,20 €.
Tel.: 070 313 927 

Oddam kozla, starega 2 leti. 
Tel.: 051 207 216

Prodam lepe, težke purane. 
Tel.: 051 616 139

Prodam zelo lepe peteline in 
zajce za zakol ali nadaljnjo rejo 
ter telico simentalko. 
Tel.: 051 263 351

Prodam samico nemškega 
lovskega terierja, staro 3 me-
sece, brez rodovnika. 
Tel.: 070 430 808

Prodam mladiče koker špan-
jel. Cena cca. 200 €. 
Tel.: 040 628 547

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam tekalno stezo s ste-
perjem in masažnim aparatom 
ter ženski snowboard z vezmi 
in čevlji. 
Tel.: 041 554 556, po 15. uri 

Prodam nov topli pod (širina 
4 m), 20 m2, zelo debel, vzorec 
laminat, za simbolično ceno. 
Tel.: 031 566 399

Prodam kuhinjske elemente 
in regal za dnevno sobo. 
Tel.: 051 626 790

Prodam hrastovo mizo. 
Tel.: 051 743 901

RAZNO

Iščem prostovoljca za vožnjo 
1-2 krat tedensko v Kostanje-
vico, Šentjernej. Plačilo in os-
talo po dogovoru. 
Tel.: 051 382 118

Izvajamo dejavnost varovan-
ja otrok po meri ter vpisujemo. 
Brežiško-krški okoliš. Tel.: 070 
688 295, varstvootrokpome-
ri@gmail.com. Antonija Ban 
s.p., Trebež 38, Artiče

Prodam okvirje za AŽ satnice 
iz lipovega lesa, lepe. 
Tel.: 031 698 070

Pospravljate in se želite znebi-
ti starih stvari? Podarite knji-
ge, stare razglednice, ključe in 
značke. Pokličite in se dogovo-
rimo za prevzem. 
Tel.: 041 871 016

STIKI

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

Moški srednjih let iščem žen-
sko, staro nad 35 let, za resno 
zvezo. Imam manjšo kmetijo in 
službo. Tel.: 070 314 973

Telefon: 031 621 522, 
07 49 21 563

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

Perutnina Rostohar - E
Spoštovani, obveščamo vas, 

da bo prodaja belih 
kilogramskih piščancev 

ter mladih jarkic (rjavih in 
grahastih) pred nesnostjo 

v petek, 2. marca.
Vsak delavnik med 16. in 

17. uro pa si lahko priskrbite 
mlade jarkice.

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Beli kilogramski piščanci 
ter rjave in grahaste 

jarkice bodo na voljo v 
petek, 2. marca.

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 obvešča, da bodo 

imeli ponovno v prodaji 
kilogramske piščance 

v začetku marca 2018.
 

Naročila na tel.: 07 49 61 069, 
031 695 105 in osebno.

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice

VINCENCEVO NA RAKI - Po starem običaju naj bi vsak gospo-
dar na god sv. Vincenca, to je 22. januarja, v svojem vinogra-
du obrezal vsaj tri trte in simbolično odprl opravila v vinog-
radu. Tega dne so se v lepem sončnem popoldnevu zbrali tudi 
sosedje-vinogradniki v vinski gorici Pekel na Ardru pri Raki, 
družno, ob zvokih frajtonarice, obrezali nekaj trt in s cvičkom 
omočili tudi od petja izsušena grla, po pristnih domačih klo-
basah, ki so visele s trt, pa se je ta vinski posebnež še poseb-
no prilegel. Ta lep običaj bodo skušali obdržati tudi naprej.
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Poslovni zajtrk je bil priložnost 
za srečanje z večjimi poslovni-
mi partnerji Posavskega obzor-
nika, s katerimi časopis uspeš-
no sodeluje v zadnjem obdobju, 
z veliko med njimi že dve dese-
tletji. Zbrani na dogodku so v 
sproščenem vzdušju poklepe-
tali z ekipo ustvarjalcev časo-
pisa in prisluhnili zelo zanimi-
vemu krajšemu programu, ki 
so ga zaznamovale predvsem 
navdihujoče besede govorcev, 
prijetna in iskrena vezna be-
seda ter zanimive glasbeno-
-plesne točke. Najprej je nav-
zoče nagovorila direktorica 
Zavoda Neviodunum, ki izda-
ja Posavski obzornik, Maruša 
Mavsar. »Mediji niso le spre-
mljevalci dogajanja, temveč 
so ključen element tvorjenja 
skupnosti. Nam kot bralcem, 
poslušalcem, gledalcem medi-
ji vlivajo občutek, da si delimo 
sedanjost in preteklost ter da 
lahko skupaj pričakujemo pri-
hodnost. Sprašujem se, koliko 
se tega, da s svojimi vrsticami, 
prispevki konkretno ustvarja-
jo narod in njegovo samopo-
dobo, mediji, odgovorni v njih 
in tisti, ki vanje vlagajo, sploh 
zavedajo,« je poudarila in do-
dala, da se je marsikdo v pre-
teklosti posmehoval pozitivni 
naravnanosti Posavskega ob-
zornika in nekateri se tudi še 
danes, češ da ne prinaša profi-
ta in ne sodi v ta čas. »V kateri 
čas pa, vas vprašam? V kateri 
čas sodi medij, ki spodbuja so-
delovanje in krepi dialog v regi-
ji? Ki odgovorne v državi opo-
zarja na to, da nismo puščava 
na jugovzhodu Slovenije, am-
pak regija sposobnih, ustvar-
jalnih, tudi vizionarskih ljudi 
in podjetij? V kateri čas sodi 
tak medij, če ne bolj kot v naš 

razdiralni čas,« je dejala in za-
ključila s sporočilom poslov-
nim partnerjem: »Zamišljamo 
si Posavje in s tem ga dejansko 
tudi ustvarjamo. Nevidne vezi 
med prebivalci pa plete skup-
ni medij, Posavski obzornik. Vi 
ste tisti, ki ste to prepoznali in 
si drznete misliti lepši, povezan 
svet. Hvala vam!«

»S POSAVSKIM 
OBZORNIKOM SE LJUDJE 
POISTOVETIJO«

Dogodka se je udeležil tudi 
evropski poslanec Franc Bo-
govič, ki mu ob imenu Posa-
vski obzornik spomin uide v 
leto 1997, ko se mu je kot ta-
kratnemu predsedniku občin-
skega sveta v Krškem najavil 
Silvester Mavsar z idejo, da 
bi s kvalitetno novinarsko eki-
po začel ustvarjati časopis Po-
savski obzornik in preko njega 
Posavcem prenašati informa-
cije o dogajanju v tej regiji. 
Bogovič je to idejo takoj poz-
dravil in jo kasneje kot župan 
tudi nadgradil, saj je po njego-
vem mnenju posavski prostor 
tak časopis potreboval. »Veseli 
me, da je ta ideja nato preras-
la in ste danes tu tudi posavski 
župani, ki na nek način zaokro-
žujete ta prostor, ter se je za-
četni koncept časopisa ohranil 
in povezal posavsko regijo,« je 
poudaril in izrazil prepričanje, 
da se ne boji za njegovo pri-
hodnost, saj ga po njegovem 
ustvarja profesionalna ekipa, 
ki živi v tem prostoru in ve, kaj 
hoče. Bogovič je izpostavil tudi, 
da ima lokalni, regionalni me-
dij veliko prednosti v primerja-
vi z državnimi: »Pomembno je, 
da običajni ljudje v svojem ča-
sopisu prepoznajo svoje delo, 

naj bo v društvu, manjšem ali 
velikem podjetju, občini, ter da 
se s časopisom poistovetijo. S 
tem, kar državni mediji prina-
šajo v lokalni prostor, se obča-
ni težko poistovetijo, saj tam 
zmanjkuje prostora za zgod-
be majhnega človeka, lokalne 
zgodbe.« Dodal je še, da so poli-
tiki tudi s pomočjo Posavskega 
obzornika uspeli umeščati v ta 
prostor številne velike projek-
te, od avtocest, letališča, hidro-
elektrarn do odlagališča radio-
aktivnih odpadkov. Čestital je 
časopisu ob jubileju in mu za-
želel še veliko uspehov na nje-
govi nadaljnji poti.

NA ČETRTEM MESTU PO 
NAKLADI V SLOVENIJI

V nadaljevanju sta spregovori-
la tudi idejni tvorec Posavske-
ga obzornika in odgovorni 
urednik Silvester Mavsar ter 
direktor Tiskarskega središ-
ča Delo mag. Bogdan Romih. 
Kot je povedal Mavsar, je zgod-
ba okoli tiskanja časopisa dol-
ga. Začelo se je s 3000 izvodi 
na majhnem stroju v Krškem, 
sledila je selitev na Senovo, ko 
je bilo izvodov nekoliko več, se 

je tiskalo v Semiču, vendar je 
kmalu postalo jasno, da bo za 
uresničitev načrtov treba poi-
skati pravo tiskarno. Ko je šlo 
že za deset tisoč izvodov in 
več, se je pričelo sodelovanje 
z enim najpomembnejših po-
slovnih partnerjev, Tiskarskim 
središčem Delo iz Ljubljane. 
Njegov direktor Romih je na-
vedel, da je Posavski obzornik 
z naklado več kot 27 tisoč iz-
vodov že zdavnaj prerasel kra-
jevne okvirje. V največji tiskar-
ni pri nas natisnejo, odpremijo 
in dostavijo naročnikom prib-
ližno štiri petine vseh sloven-
skih časopisov, pri čemer so 
veseli, da lahko tiskajo tudi 
Posavski obzornik. »Moram 
povedati, da igra Posavski 
obzornik v tej paleti zelo po-
membno vlogo. Naklada 27 ti-
soč izvodov ga uvršča celo na 
četrto mesto v Sloveniji, takoj 
za Delom, Slovenskimi novica-
mi in Nedeljskim dnevnikom,« 
je poudaril in dodal, da je do 
tega fenomenalnega uspeha 
prišlo predvsem zaradi odlič-
ne Mavsarjeve ideje poslov-
nega modela, ki so ga skušali 
posnemati številni v Sloveni-

ji, a je nekaterim uspelo le del-
no, ostalim pa sploh ne, nada-
lje odlične ekipe ustvarjalcev 
časopisa, ki ima svojo konti-
nuiteto, ta uspeh pa po Romi-
hovih besedah govori tudi o 
vitalnosti regije Posavje, ki je 
prepoznala, da je ta časopis 
ustvarjen ravno za njo. »Del 
uspeha Posavskega obzorni-
ka je tudi del uspeha vseh Po-
savcev, naj bo to poslovnih ali 
družbenih subjektov, ki veliko 
prispevajo k temu časopisu,« 
je poudaril ter omenil še vizu-
alno prenovo časopisa v letu 
2014 in njegov nov format, ki 
je bil takrat prvi v Sloveniji s 
takšnimi dimenzijami.

ZA 20 LET 20 VEZANIH 
ČASOPISOV

Za zaključek je Mavsar izposta-
vil še prvo številko Posavske-
ga obzornika decembra 1997, 
v kateri je bil prvi sogovornik 
pokojni Rafko Vodeb iz Dole-
nje vasi, ki kot pesnik, filozof, 
zgodovinar, teolog, duhovnik 
in še marsikdo sodi med tiste 
Posavce, ki so s svojimi deli in 
dosežki segli preko meja regi-
je, države, v svet, pa vendar os-
tali še vedno povezani z doma-
čimi kraji. »Naša novinarska 
zgodba, cilj obveščanja prebi-
valcev Posavja, je bila vedno 
povezana tudi s ciljem preži-

vetja časopisa, kar nam je tudi 
z vašo pomočjo uspelo vse do 
danes,« je še povedal in zaklju-
čil z željo, da bi poslovni par-
tnerji Posavski obzornik, če si 
bo to zaslužil, podpirali tudi 
še v bodoče. Mavsar je ob tej 
priložnosti direktorici Valva-
sorjeve knjižnice Krško Urški 
Lobnikar Paunović predal 
tudi dragoceno darilo – dvaj-
set vezanih časopisov Posa-
vski obzornik, katere bodo, 
kot je obljubila direktorica, v 
knjižnici skrbno hranili in tako 
prihodnjim rodovom omogo-
čili vpogled v življenje ljudi v 
Posavju.

Za povezovanje dogodka je 
poskrbela Alenka Kesar, ki 
je bila v preteklosti tudi sama 
del zgodbe Posavskega obzor-
nika in bo po lastnih besedah 
to tudi večno ostala, kulturno 
noto pa so dodali Peter Urek 
s svojo virtuoznostjo na kla-
virju in mlade plesalke iz Ples-
nega društva Imani, združene 
v skupino Ka’ Bavidas Pele-
ra, pod mentorstvom Rosane 
Horvat. Sledil je še neformal-
ni del s pogostitvijo, za katero 
so poskrbeli v Gostilni Kunst, 
in druženjem večjih poslovnih 
partnerjev z ustvarjalci časo-
pisa.
 Rok Retelj, 
 foto: R. Retelj in  B. Colarič

Poslovni zajtrk ob 20-letnici Posavskega obzornika

»Vi ste tisti, ki si drznete misliti lepši svet«
KRŠKO - Veselo, prisrčno, sproščeno ter s spodbudnimi in pozitivnimi besedami. Tako bi lahko opisali vzdušje v avli Kulturnega doma Krško, ki so jo 19. januarja 
dopoldne napolnili povabljeni na t. i. poslovni zajtrk Posavskega obzornika, ki so ga ustvarjalci časopisa pripravili kot vrhunec obeležitve 20-letnice izhajanja po-
savskega časopisa.

Na poslovnem zajtrku se je zbralo prek sto ljudi.

Ustvarjalci časopisa s povezovalko dogodka

Direktorica krške knjižnice Urška Lobnikar Paunović in od-
govorni urednik Posavskega obzornika Silvester Mavsar ob 
dragocenem darilu

Evropski poslanec Franc Bo-
govič

Alenka Kesar je bila v prete-
klosti tudi sama del zgodbe 
Posavskega obzornika.

Direktor Tiskarskega središ-
ča Delo mag. Bogdan Romih

Direktorica Zavoda Nevio-
dunum Maruša Mavsar Plesalke Ka' Bavidas Pelera iz PD Imani

Peter Urek


