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Naslednja številka Posavskega obzornika 
bo izšla v četrtek, 20. februarja.

VSE NAJBOLJŠE, LOČKA GODBA! – Z razrezom kar meter velike rojstnodnevne torte, ki so ga prvi opravili 
predsednik republike Borut Pahor, župan občine Brežice Ivan Molan in predsednik Gasilskega pihalnega 
orkestra Loče Ivan Kovačič, je minulo nedeljo, ravno na dan ustanovitve, edini pihalni orkester v gasilskih 
vrstah v naši državi dodal piko na i letošnjemu praznovanju svoje 100-letnice. Ločke godbenike je še 
posebej razveselilo, da je njihov okrogel jubilej s svojo prisotnostjo počastil sam predsednik države, 
in marsikdo je izkoristil priložnost ter se z njim tudi fotografiral. Pahor je ob 100. obletnici delovanja 
orkestra izročil tudi pisno zahvalo predsednika republike, in sicer za edinstveno negovanje slovenske 
lokalne pihalne glasbene umetnosti in povezovanje skupnosti. Več na str. 23.  Foto: Rok Retelj

Goran Milovanović, direktor Galerije 
Božidar Jakac Kostanjevica na Krki:
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Ni vse krškopoljska svinja

Letos bi dopolnil abrahama

Za manj pesticidov v kmetijstvu

Nujna je sistemska ureditev 

Zasavju bolj naklonjeni
V ospredju načrti KŠTM

Vodo zadržati, ko je na voljo

Adamu Bohoriču 
posvečeno leto

Konec januarja se je pričelo Bohoričevo leto, pos-
večeno 500. obletnici pri Brestanici rojenega   
prvega slovenskega slovničarja in protestantske-
ga šolnika Adama Bohoriča. V prvi spisani sloven-
ski slovnici je utemeljil slovensko pisavo bohoriči-
co (v uporabi je bila vse do sredine 19. st.), ki je bila 
odločilna za obstoj in razvoj slovenskega jezika. 

 Stran 23

Sodelovanje še 
izboljšati in ostati 

povezani
Posavski župani napovedujejo investicijsko bogato 
leto in nadaljevanje dobrega medsebojnega sode-
lovanja, pri čemer pa je še prostora za izboljšave. 
Želijo si, da bi posavske občine v procesu ustanav-
ljanja pokrajin ostale skupaj v enotni, po možnosti 
seveda samostojni pokrajini.

Strani 2 in 3

Zaploskali bodo kulturnikom
POSAVJE – Pred bližajočim se slovenskim kulturnim prazni-
kom (8. februarja) bodo po posavskih krajih potekale tradici-
onalne slovesnosti, na katerih bodo podeljena priznanja, pla-
kete in odličja najzaslužnejšim posameznikom, skupinam, 
organizacijam ali ustanovam, ki se udejstvujejo v ljubiteljski 
kulturi, za leto 2019. V Krškem bodo podelili 14 priznanj. Zla-
to Prešernovo plaketo bo dobila Boža Ojsteršek (DKD Svobo-
da Senovo), priznanje za dosežek leta pa Klara Eva Kukovičič 
(KD Anton Aškerc Koprivnica). V Brežicah bodo med 12 preje-
mniki podelili tudi častno priznanje in zlato odličje ZKD Breži-
ce. Prvo bo prejel Miha Haler (dejaven v KUD Oton Župančič 
Artiče in KD Kapele), drugo pa Miran Petelinc (KD GPO Loče 
pri Dobovi). V Sevnici zlata Prešernova plaketa letos pripada 
Glasbeni šoli Sevnica ob njeni 20-letnici delovanja. Podelitev 
bo tudi v Radečah, kjer bo priznanje Ivana Pešca dobila Maja 
Glavač za uspešno delovanje na glasbenem področju.  R. R.

AKTUALNO

www.kd-krsko.si
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ŽELITE  DO IZPITA V ŠOLI VOŽNJE 
Z NADPOVPREČNIM USPEHOM?

Tečaj CPP – B kategorija

Krško, 27. 2. 2020, ob 15:30

Zbiramo prijave za 
TRENING VARNE VOŽNJE!

Info: 031 564 147
www.prah.si

Krško, Žadovinek 36, info/prijave: 041 712 980
Prah izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
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Kot gostitelj je zbrane, med nji-
mi tudi podžupane, direktor-
je občinskih uprav, tajnice ter 
vodje služb za odnose z jav-
nostmi in protokol, pozdravil 
župan občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak, nakar je vsak 
župan povzel dosežke minule-
ga leta in predstavil načrte za 
leto 2020 in tudi naprej. Poleg 
Debelaka so spregovorili še 
njegovi županski kolegi Ivan 
Molan (Brežice), Ladko Pe-
tretič (Kostanjevica na Krki), 
mag. Miran Stanko (Krško), 
Tomaž Režun (Radeče) in 
Srečko Ocvirk (Sevnica). Vsi 
so se predstavnikom sedme 
sile tudi zahvalili za spremlja-
nje in pogosto poročanje o do-
gajanju ter dosežkih občank in 
občanov ter poudarili pomen 
dobrega in korektnega sodelo-
vanja z lokalnimi mediji.

Brežice: v dveh letih 30 
milijonov za investicije

Po besedah brežiškega župa-
na Ivana Molana je lansko leto 
zaznamovalo poznejše spre-
jetje proračuna za leto 2019 
(šele meseca maja), kar je bil 
glavni razlog, da so se nove 
investicije začele šele v drugi 
polovici leta. Občina je v fazi 
usklajevanja predlogov pro-
računov za leti 2020 in 2021, 
za katera upa, da bosta spre-
jeta sredi februarja. Kot je po-
vedal, se bo proračun zaradi 
presežka iz prejšnjih let, pri-
dobljenih prihodkov in naje-
ma kredita povečal, tako da v 
naslednjih dveh letih računajo 
na proračuna v višini 35 milijo-
nov evrov, za investicije pa bo 
v obeh letih skupaj namenje-
nih skoraj 30 milijonov evrov. 
Letos bodo izvedeni nekate-
ri izmed projektov, ki so jih v 
okviru participativnega prora-
čuna predlagali in izbrali obča-
ni sami v skupni višini 100.000 
evrov. Župan je izpostavil, da je 
bila občina ponovno uspešna 
na javnem razpisu za sofinan-
ciranje projektov pri Evrop-
ski komisiji s projektom Stavi 
na zdravje (angl. Bet on He-
alth), za katerega je pridobi-
la dobrega pol milijona evrov 
evropskih sredstev. Občina se 
intenzivno pripravlja na širitev 
prostorov za Zdravstveni dom 
Brežice in lekarno.

Na področju gospodarstva ob-
čina načrtuje širitev Obrtne 
cone Dobova, v kateri bo prido-
bila približno 10 hektarjev no-
vih zazidljivih površin. Na po-
dročju turizma je načrtovano 
urejanje projektne dokumen-
tacije za prenovo vodovodnega 
stolpa v Brežicah v razgledno 
točko, k večji prepoznavnosti 
in promociji turistične destina-
cije želijo prispevati tudi z no-
vimi turističnimi produkti in 
zanimivostmi. »Turizem je še 
vedno zelo pomembna pano-
ga v občini Brežice, povečuje se 
število nočitev, v občini imamo 
že več kot sto sobodajalcev, po 

Kljub različnim ambicijam in ciljem iščejo skupne točke
zadnjih podatkih je 10 % pri-
hodkov že ustvarjenih izven 
Term Čatež. Upam, da bomo 
še povečali število nočitev in 
se približali številki 700.000 
na leto,« je poudaril. Pojasnil 

je še, da občina načrtuje pri-
pravo strategije aktivnega sta-
ranja in strategije za mlade. V 
načrtu je tudi vzpostavitev sis-
tema merjenja kakovosti zraka. 
V tem letu je predviden zače-
tek energetske obnove objek-
tov v lasti občine preko javno-
-zasebnega partnerstva. Med 
ostalimi načrtovanimi večji-
mi investicijami v letu 2020 so 
med drugimi še: nadaljevanje 
revitalizacije objekta bivšega 
doma upokojencev v Brežicah, 
gradnja vrtca pri OŠ Artiče in 
pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Do-
bova, obnova železnega mostu 
čez Krko, obnova lesenega mo-
stu v Cerkljah ob Krki, gradnja 
pločnika Kalin–Obrežje (sode-
lovanje z DRSI), nadaljevanje 
posodabljanja nogometnega 
stadiona, priprava dokumenta-
cije in gradnja kolesarskih stez, 
obnova gradu Brežice (arkadni 
hodniki in kapela sv. Florjana), 
obnova odseka lokalne ceste 
Velike Malence–Bušeča vas itd.

Župan je bil ob koncu optimi-
stičen, da se bo občina tudi v 
prihodnje uspešno razvija-
la naprej, ne nazadnje bo pri 
tem pomagalo vztrajno iska-
nje sredstev, pri čemer bodo 
zelo prav prišla sredstva od 
turistične takse, ki se je čez 
leto nabere za milijon evrov, 
koncesnine HE Brežice v vi-
šini skoraj 350 tisoč evrov, 
sredstva MORS v višini 400 ti-
soč na letni ravni in t. i. nuk-
learne rente v višini približ-
no dva milijona evrov, kar vse 
skupaj znese približno štiri mi-
lijone evrov.

Kostanjevica na Krki: obnova 
dediščine in infrastrukture

Za kostanjeviško občino je po-
litično in razvojno eno najbolj 
uspešnih let v času njegovega 

županovanja, je povedal župan 
Ladko Petretič, veliko načrtov 
pa imajo tudi v letošnjem letu, 
V štirimilijonskem občinskem 
proračunu imajo za investicije 
namenjena dva milijona evrov. 

Upajo na dokončanje projek-
tne dokumentacije v okviru 
projekta Danube Floodplain, s 
katerim naj bi Direkcija RS za 
vode podala idejno rešitev za 
izvedbo konkretnih projektov 
za izboljšanje poplavne var-
nosti mesta Kostanjevica na 
Krki z okolico. Nadaljeval se 
bo tudi projekt v okviru pro-
grama RUNE, s katerim naj 
bi bila celotna občina pokri-
ta z optičnim omrežjem. Pla-
čali bodo drugi del kupnine za 
Kostanjeviški dvorec v višini 
250 tisoč evrov, pridobili kon-
servatorski načrt za njegovo 
obnovo ter se lotili gradbene-
ga načrta za pridobitev grad-
benega dovoljenja. V objektu 
načrtujejo ureditev medgene-
racijskega centra in prostorov 
za društvene dejavnosti. Zavod 
za varstvo kulturne dediščine 
bo izdelal tudi konservator-
ski načrt za vse lesene mosto-
ve, prednost pa dajejo južne-
mu in t. i. tercialskemu mostu. 
Izdelana bo tudi projektna do-
kumentacija za obnovo kultur-
nega spomenika nekdanje šole 
v Črneči vasi. 

Poskrbeti nameravajo za sis-
tem delovanja in upravljanja 
s postajališčem za avtodome. 
Načrtujejo obnovo odseka lo-
kalne ceste Kostanjevica–Vo-
denice, obnovo manjkajo-
čih javnih poti po programu 
asfaltiranja, začetek odku-
pa zemljišč za regionalno ko-
lesarsko povezavo Krško–
Kostanjevica na Krki, ki je 
povezana z EU sredstvi v pri-
hodnjih letih, ter postavitev 
zbirnega centra za deponijo 
ločenih odpadkov pri čistilni 
napravi v Kostanjevici na Krki. 
Nadaljevali bodo s postopkom 
tretje spremembe občinskega 
prostorskega načrta, z obnovo 
gospodarske infrastrukture iz 

sredstev najemnin koncesio-
narja in proračuna, komunal-
nim urejanjem novih naselij na 
Ljubljanski cesti in v Globoči-
cah, če bodo stavbna zemljiš-
ča prodana itd. Projekte bodo 

prilagajali dinamiki kapital-
skih prihodkov, ki pa so od-
visni predvsem od izvajanja 
programa prodaje občinskega 
stvarnega premoženja. 

Bistrica ob Sotli: najprej 
gasilski dom, nato 
telovadnica in vrtec

Župan občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak je poudaril, da 
so tudi lani zagotavljali razvoj 
in napredek občine na veliko 
področjih. Kot je povedal, bodo 
v letošnjem letu začeli z aktiv-
nostmi za realizacijo enega naj-
večjih projektov na področju 
vodooskrbe v bistriški občini, 
hidravličnih izboljšav vodovo-
dnega sistema. Začeli so tudi z 
izdelavo novega prostorskega 
načrta, s katerim želijo odpreti 
čim več možnosti za pospešen 
gospodarski razvoj tega obmo-
čja. Potem ko so lani predali v 
uporabo Hostel Gabronka Mla-
dinskemu društvu Bistrica ob 
Sotli in prostore »Špajze« Dru-
štvu vinogradnikov in kletar-
jev Šempeter, si Debelak želi, 
da bi tudi v letu 2020 nadalje-
vali s tem trendom in z name-
nom novih vsebin za nadaljnji 
razvoj občine kupili še Čepino-
vo hišo.

Letos bodo nadaljevali projekt 
ureditve novih prostorov za 
knjižnico, s čimer bodo imeli 
urejene vse prostore v Kultur-
nem domu Bistrica ob Sotli, ki 
so v lasti občine. Ministrstvo 
za infrastrukturo pozivajo, da 
uredi regionalno cesto od mej-
nega prehoda do Trebč ter od 
centra Bistrice ob Sotli do Bi-
zeljskega, saj gre za zelo obre-
menjeni prometni povezavi, ki 
nujno potrebujeta obnovo. V 
februarju bo zgrajena široko-
pasovna povezava pretežno 
po centru občine, tako da bos-

Dobro sodelovanje med posavskimi občinami so župani ponazorili tudi s 'športno' gesto.

BISTRICA OB SOTLI – Skupna novinarska konferenca županov šestih posavskih občin, ki je hkrati tudi po-
novoletno srečanje županov z novinarji, fotografi, snemalci in drugimi predstavniki medijskih hiš, ki poro-
čajo o dogajanju v Posavju, je 23. januarja potekala v dvorani kulturnega doma v Bistrici ob Sotli.

KRŠKO – Krški občinski svet se je 23. januarja na 11. redni 
seji v tem mandatu uradno seznanil s predlogom nove po-
krajinske razdelitve Slovenije. Kljub pomislekom o poveza-
vi Posavja z Zasavjem je očitno to večini bolj sprejemljivo 
kot predlog velike Dolenjske pokrajine.

V prvem predlogu pokrajinske razdelitve je bilo Posavje in z njim 
občina Krško uvrščeno v Dolenjsko pokrajino s sedežem v No-
vem mestu, po negativnih odzivih iz Posavja pa zadnji predlog 
iz lanskega oktobra predvideva deset pokrajin, med njimi Zasa-
vsko-posavsko pokrajino, mestni občini Ljubljana in Maribor pa 
naj bi imeli poseben status. Zasavsko-posavska pokrajina naj bi 
obsegala občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Hrastnik, Kostanjevi-
ca na Krki, Krško, Litija, Radeče, Sevnica, Trbovlje in Zagorje ob 
Savi s skupno 1489 km2 površine in 134.289 prebivalci. Sedež 
Zasavsko-posavske pokrajine naj bi bil v Krškem, sedež pokra-
jinskega sveta v Brežicah, sedež sveta občin pa v Zagorju ob Savi. 

Razloge za nov, že tretji poskus ustanovitve pokrajin v samostoj-
ni Sloveniji in postopek priprave pokrajinske zakonodaje sta ob-
širno predstavila Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, ki 
vodi tokratni postopek, in vodja skupine za pripravo osnutkov 
pokrajinske zakonodaje izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik. Kot je 
dejal Kovšca, so se postopka lotili 'od spodaj navzgor' oz. so za-
njo najprej dobili soglasje združenj občin. Ker je centralizirana 
oblast postala cokla razvoju, želijo z ustanovitvijo pokrajin pri-
stojnosti z države prenesti na nižji nivo oz. bližje ljudem. Čeprav 
bo to nedvomno za sabo potegnilo tudi precej stroškov in novo 
birokracijo, je prepričan, da jih bo razvojni učinek presegel. Tudi 
Brezovnik je ustanovitev pokrajin, 'največji projekt naše gene-
racije', utemeljil z močno in dokazljivo centralizacijo Slovenije. 
Najprej želijo doseči soglasje glede območij pokrajin, nato ugo-
toviti njihove upravljalske sposobnosti, določiti seznam njihovih 
pristojnosti, na podlagi tega pa bodo izračunali finančne posle-
dice, ki naj bi po grobih ocenah znašale med 1,4 in 1,6 milijarde 
evrov. Ko bo oblikovan dokončen predlog, bo sledila javna raz-
prava v občinskih svetih, jeseni pa naj bi predlog zakona posla-
li v Državni zbor. In zakaj skupna zasavsko-posavska pokrajina? 
Ne smemo ustanoviti šibkih pokrajin, ki ne bodo imele sredstev 
za razvojni preboj, meni Brezovnik.

Župan mag. Miran Stanko je poudaril, da šest posavskih občin 
dobro sodeluje in si želi ostati v skupni pokrajini. Ustanovitev Za-
savsko-posavske pokrajine se mu zdi bolj sprejemljiva kot ume-
stitev Posavja pod Dolenjsko, a so težava prometne povezave oz. 
ozko grlo med Zidanim Mostom in Hrastnikom. Več svetnikov je 
v razpravi izrazilo pomisleke glede povezave Posavja z Zasav-
jem. Aleš Zajc (SMC) je menil, da z Zasavjem nismo nikoli imeli 
veliko stičnih točk, razen reke Save, ter da si v Posavju želimo in 
zaslužimo lastno pokrajino. Predlagal je tudi sprejetje sklepa, v 
katerem bi se zavzeli za samostojno posavsko pokrajino. Dušan 
Šiško (SNS) je predlagal preimenovanje v Posavsko-zasavsko po-
krajino. Aleš Suša (Levica) je menil, da pokrajin ne potrebujemo 
oz. da lahko decentralizacijo dosežemo tudi z drugimi, politični-
mi ukrepi. Jože Slivšek (SLS) je dejal, da je zadeva na pravi poti, 
a potrebuje svoj čas, zato je preuranjeno za kakršne koli sklepe. 
Po dokaj obširni razpravi so tako sprejeli le sklep, da so se sez-
nanili z informacijo, Zajc pa je ob Brezovnikovem zagotovilu, da 
bodo predstavljene tudi ocene, kaj bi pomenila samostojna po-
savska pokrajina, predlog svojega sklepa umaknil.
 Peter Pavlovič

Povezavi z Zasavjem vendarle
bolj naklonjeni kot z Dolenjsko

ZMAGA KRŠKIH ELEKTROTEHNIKOV – Andraž Brečko, Andrej 
Kvartuh in Tino Bajc, dijaki 4. letnika programa elektrotehnik 
na Srednji poklicni in strokovni šoli Krško, so postali letošnji 
zmagovalci kviza Mladi genialci, ki sta ga že osmo leto 
zapored, od tega četrto za srednje šole, pripravili družbi 
GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško. Na tekmovanje 
je letošnje zmagovalce kot mentor pripravljal prof. Robert 
Rožman. Drugo mesto je osvojila ekipa Elektrotehniško-
računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana, tretje 
pa ekipa Srednje strojne šole Tehniškega šolskega centra 
Maribor. B. M. 
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Kljub različnim ambicijam in ciljem iščejo skupne točke
ta dve tretjini občine že pokri-
ti z optiko, ostane še dobrih 
sto priključkov na bolj odroč-
nih območjih. V naslednjih le-
tih želijo v kraju zgraditi novo 
telovadnico in vrtec, po župa-
novih pojasnilih je sedanja te-
lovadnica premajhna za resne 
treninge, vrtec pa želijo imeti 
na stalni lokaciji. Dodal je, da 
morajo zato najprej zgraditi 
nov gasilski dom, ker so omeje-
ni s prostorom. Idejna zasnova 
zanj je že narejena, v kratkem 
bo pridobljeno tudi gradbeno 
dovoljenje. Debelak je na kon-
cu omenil, da vidijo razvojno 
priložnost tudi v gradnji doma 
za upokojence, za kar že iščejo 
primerne lokacije, interes po-
tencialnih investitorjev pa je 
»presenetljivo velik«, skušali 
pa bodo poiskati tudi možnos-
ti za kakšno novo stanovanje v 
Bistrici ob Sotli, s čimer bi pri-
tegnili bodisi svoje ljudi nazaj 
bodisi nove ljudi v ta kraj.

Krško: knjižnica, gasilski 
dom in vrtec na Senovem 

Tudi krški župan mag. Miran 
Stanko je preteklo leto oce-
nil kot uspešno, saj so ga zaz-
namovali številni projekti in 
naložbe, najbolj pa zaključek 
gradnje krške obvoznice. V sla-
bih 42 milijonov evrov vred-
nem proračunu 2020 je za na-
ložbe načrtovanih nekaj več 
kot 17 milijonov evrov. Na po-

dročju zaščite in reševanja bo 
leto 2020 v znamenju obnove 
in gradnje prizidka gasilske-
ga doma PGE Krško in PGD Vi-
dem ob Savi, kjer so se že zače-
la gradbena dela. Na področju 
kulture bo največja naložba 
gradnja prizidka Valvasorje-
ve knjižnice Krško, ki naj bi se 
začela letos, in obnova obsto-
ječe knjižnice. za kar teče po-
stopek pridobitve gradbenega 
dovoljenja. Na področju pred-

šolske vzgoje in šolstva bo ob-
čina predvidoma spomladi za-
čela z gradnjo novega vrtca na 
Senovem na novi lokaciji. Le-
tos bodo zaključili gradnjo pri-
zidka z dvema učilnicama in 
knjižnico ter preureditev ku-
hinje na OŠ Koprivnica. Sre-
di februarja bo zaključen in v 
uporabo predan večnamenski 
dom na Zdolah, v katerem bo 
imel prostore tudi vrtec. Letos 

bodo stekli postopki za grad-
njo novega objekta OŠ dr. Mi-
hajlo Rostoharja Krško v sta-
rem mestnem jedru, glavnina 
gradnje naj bi potekala leta 
2023. Potem ko je bilo lani pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje, 
bo v letošnjem letu dokonča-
na projektna dokumentacija 
in ocena vrednosti za gradnjo 
novega objekta podružnične 
šole s tremi oddelki in štirimi 
oddelki vrtca v Velikem Podlo-

gu, gradnja naj bi potekala v le-
tih 2021 in 2022.

Med večjimi naložbami v ob-
novo cestne infrastrukture so 
v načrtu 2. faza rekonstrukci-
je ceste Anke Salmičeve v Le-
skovcu pri Krškem, izgradnja 
pločnika Zdole v sodelovanju 
z DRSI, začetek obnove Ces-
te na ribnik v Brestanici, ob-
nova ulic na Vidmu in v mes-
tu Krško, občina bo sodelovala 
z DRSI pri načrtovanju nove-
ga mostu na Brodu v Podbo-
čju, pristopili bodo tudi k ure-
ditvi parkirišč na Kovinarski 
ulici na območju doma za sta-
rejše. Na področju trajnostne 
mobilnosti načrtujejo več no-
vih, tudi medmestnih kolesar-
skih povezav: Krško–Kosta-
njevica na Krki, Krško–Kozje 
in Krško–Sotelsko–Brestanica. 
V izdelavi je izvedbeni projekt 
in projektna dokumentacija za 
peš most čez Savo z Vidma do 
starega mestnega jedra Krške-
ga, katerega gradnja naj bi po-
tekala v letih 2021 in 2022.

Občina Krško je lani obnovi-
la objekt na CKŽ 44 v starem 
mestnem jedru za potrebe Pod-
jetniškega inkubatorja Krško, 
ki ga bodo predali v upravlja-
nje Centru za podjetništvo in 
turizem Krško. Na področju 
kmetijstva bo v septembru po 
načrtih zaključena komasaci-
ja Veliki Podlog, jeseni pa na-
daljujejo z agromelioracijami 
v Velikem Podlogu. Občina bo 
pristopila k uvajalni fazi pro-
jekta namakanja kmetijskih 
zemljišč iz Save. Nadaljevala 
bo z ureditvijo komunalne in-
frastrukture v Velikem Podlo-
gu in Pristavi ter z aktivnostmi 
ureditve trga na Raki. Na po-
dročju skrbi za starejše je v 
načrtu dnevni center v okvi-
ru Doma starejših občanov Kr-
ško, v tem letu pa bodo začeli 
tudi z aktivnostmi za gradnjo 
novega bloka oskrbovanih sta-
novanj. Konec 2019 je občina 
začela z gradnjo mrliške veži-
ce na pokopališču Stranje v KS 
Senovo, ki bo zaključena letos.

Marca letos bo stekel nov po-
stopek za predloge projektov, 
ki bodo v letu 2021 izvedeni 
s sredstvi iz participativnega 
proračuna, v katerem bo zno-
va na voljo 140.000 evrov.

Sevnica: ureditev struge 
Sevnične, dograditev vrtca

Življenje krajank in krajanov 
v bolj urbanem okolju je dru-
gačno kot na redkeje poselje-
nih območjih, je na srečanju 
uvodoma izpostavil sevniški 
župan Srečko Ocvirk, vendar 
se v občini trudijo za enako-
mernem razvoj krajev v vseh 
enajstih krajevnih skupnostih. 
V nadaljevanju je predstavil 
nekatere uspešno izpeljane 
projekte v minulem letu ter 
se dotaknil tudi nekaterih no-
vih. Eden večjih projektov v 
lanskem letu je bilo urejanje 
Kvedrove ceste v mestnem 
središču v neposredni bližini 
železniške postaje, kjer je na 
novo urejeno parkirišče, ki bo 
pridobilo status P+R (parki-
raj in se odpelji). V načrtu za 
letošnje leto je izdelava pro-
jektne dokumentacije za ure-
ditev podhoda in podvoza pri 
sevniški železniški postaji, ki 
bo povezava na Savsko ces-
to, v naslednjih letih pa naj bi 
stekla tudi priprava projektne 
dokumentacije za nadvoz, ki 
bi izboljšal dostop v sevniško 
industrijsko cono preko žele-
zniške proge Sevnica–Treb-
nje. Župan je izpostavil tudi 
nujnost izgradnje 3. razvojne 
osi zaradi boljše prometne po-
vezave tako s sosednjimi kra-
ji kot s slovensko prestolnico. 
V usklajevanju z Ministrstvom 
za okolje in prostor je ureditev 
struge hudourniškega potoka 
Sevnična na območju treh mo-
stov v Šmarju (do Taborniške 
ulice), v načrtu je nadaljevanje 
aktivnosti za gradnjo mostu 
na Log, do poletja bo zaključe-
na celovita prenova sevniške-
ga bazena v vrednosti dobre-
ga milijona evrov. Načrtovane 
so tudi hidravlične izboljša-
ve na vodovodih, posodobitve 
kanalizacije ter izgradnja čis-
tilne naprave v Loki pri Zida-
nem Mostu in v Krmelju. Ena 
večjih načrtovanih investi-
cij za obdobje 2020–2021 je 
dograditev centralnega vrtca 
v Sevnici, v katerem trenutno 
deluje 14 oddelkov, z dogra-
ditvijo pa bo mogoče izvajati 
program predšolske vzgoje v 
treh dodatnih oddelkih. Oce-
njena vrednost projekta zna-
ša 670 tisoč evrov, vključuje 
pa tudi ureditev zunanjih po-
vršin in prestavitev komunal-
nih vodov na 365 m2 površine. 

Na ravni celotne države in 
tudi Evropske Unije je aktu-
alna problematika starajo-
če se družbe. Občina Sevnica 
se temu trendu ustrezno pri-
lagaja z nudenjem podpor-
nega okolja za starejše obča-
ne. Poleg urejenega sistema 
domskega varstva in pomoči 
na domu, ki jo izvaja Center 
za socialno delo na podlagi 
koncesijske pogodbe z Obči-

Pri sodelovanju so še rezerve
Na vprašanje, kako ocenjujejo sodelovanje med posavskimi 
občinami in na katerih področjih vidijo priložnosti za izbolj-
šanje sodelovanja, je gostitelj Franjo Debelak ocenil, da je 
sodelovanje zagotovo dobro, bi se pa dalo na določenih pod-
ročjih še kaj izboljšati. Izziv in spodbuda hkrati je po Debela-
kovih besedah tudi nova ideja o pokrajinah, ki nekatere občine 
uvršča enkrat sem, drugič tja, zato jim je tudi dalo misliti, »da 
to, kar imamo danes (da je vseh šest občin povezanih v regijo 
Posavje, op. p.), ni slabo«. Dobro je to, da korektno sodelujejo 
ter se izmenjujejo v predsedovanju regiji. »Zanesljivo nimamo 
vedno istih ciljev in ambicij, vendar iščemo skupne točke, in 
to je tisto, kar nas dela sposobne, da bi imeli nekoč tudi svo-
jo regijo oz. pokrajino,« je še dodal in poudaril dejstvo, da se 
posavske občine znajo dogovoriti med seboj in najti priorite-
te za razvoj Posavja. 

Kot dobro je sodelovanje ocenil tudi sevniški župan Srečko 
Ocvirk, kot povezovalni element pa izpostavil najprej gradnjo 
HE na spodnji Savi, v zadnjem času pa, zlasti v severnem delu 
pokrajine, tudi načrtovanje tretje razvojne osi, ki bo Posavje 
prometno povezalo proti severu proti Celju in Mariboru. »To 
je zagotovo nov izziv in nova potreba Posavja kot regije, kaj-
ti v nasprotnem primeru lahko pride do manjšega povezova-
nja v njej,« je ocenil. Glede novega poskusa ustanovitve pokra-
jin, ki ga je lani sprožil Državni svet, katerega član je tudi sam, 
je Ocvirk dejal, da je treba pri tem vztrajati, saj se je Slovenija 
zelo centralizirala, razvojne razlike med posameznimi regija-
mi pa so se povečale. Ocenjuje, da je s tem povezana diskvali-
fikacija nosilca tega projekta dr. Boštjana Brezovnika in da v 
tem trenutku v Sloveniji za to ni prave politične volje, Držav-
ni svet pa nima dovolj politične moči. 

Tudi brežiški župan Ivan Molan je pohvalil sodelovanje med 
občinami pri projektih, ki so podprti s kohezijskimi in drugi-
mi sredstvi, ob tem pa dodal:. »Sem pa prepričan, da imamo še 
veliko rezerv, predvsem na področju zavodov, ki premalo zna-
jo pripraviti skupne projekte, ki bi upoštevali enakomeren in 
skupen razvoj.« Omenil je področji športa in turizma, kjer po-
greša tovrstno sodelovanje. »Ključna stvar pri tem je, da sle-
dimo strategiji sodelovanja, ki smo si jo zastavili pred leti, da 
razvijamo somestje, v katerem so vse občine enakovreden par-
tner in da nobeno središče ne prevladuje nad drugimi,« je še 
povedal brežiški župan. P. P.

Predstavniki medijev in občinskih uprav

SEVNICA – Osrednja točka 13. redne seje sevniškega občin-
skega sveta, ki je potekala 29. januarja na sevniškem gradu, 
je bil predlog strateškega načrta KŠTM Sevnica za obdobje 
2020–2024, ki so mu dali pozitivno mnenje.  

Predlog načrta je predstavila Mojca Pernovšek, direktorica za-
voda, v katerem je trenutno zaposlenih 15 oseb, v delo pa se ob-
časno poleg redno zaposlenih vključujejo tudi delavci preko jav-
nih del, preko pogodbenega študentskega in družbeno koristnega 
dela ter nekaterih drugih oblik. Kot je povedala Pernovškova, za-
vod največ sredstev za svoje delovanje dobi iz občinskega prora-
čuna, nekaj pa iz lastnih virov, npr. z vstopninami, najemninami 
za uporabo prostorov, prodajo storitev in izdelkov … Pomemben 
del strateškega načrta za novo štiriletno obdobje so investicije. 
Le-te se bodo, odvisno od finančnih zmožnosti, izvajale pri obnovi 
grajskih prostorov in okolice gradu ter Lutrovske kleti, v kateri naj 
bi prišlo tudi do prenove gornjega dela prostora, ki je za obisko-
valce zaprt. Temeljito bi bilo potrebno obnoviti čebelarski dom, 
v katerem bi se lahko uredila sprejemna pisarna. Skate park, ki 
ni več privlačen, kot je bil ob samem odprtju leta 2009, bodo pre-
stavili na drugo lokacijo in s tem povečali število parkirnih mest 
pri bazenu. Ena od ugotovitev je bila, da je Sevnica z okolico zani-
miva predvsem za posameznike, manjše skupine in družine, zato 
so tudi ta podatek upoštevali pri pripravi programov, ki jih bodo 
skušali nadgraditi z novimi vsebinami. 
V razpravi je Tanjo Novšak zanimalo, ali potekajo kakšni pogo-
vori glede odprtja grajske kavarne, Pernovškova je odgovorila, da 
bo kavarna do poletja odprla svoja vrata. Franc Pipan je menil, 
da bi bilo treba dokument dopolniti s finančnim okvirjem izvedbe 
posameznih investicij, spraševal je tudi, od kod se bo »stekal de-
nar«, pogrešal je podatek o skrbi za sakralne in ostale spomeni-
ke ter naravne danosti, opozoril je na rojstno hišo svetovno zna-
nega slikarja in kiparja Janeza Zorka v Podgorju ob Sevnični, ki 
bi jo bilo treba zaščititi. Brigita Karlovšek je dala pobudo za oži-
vitev sevniškega karnevala. Franca Povšeta je zanimalo, koliko 
na letni ravni stanejo zunanji izvajalci, ki sodelujejo z zavodom 
KŠTM, kakšna je rentabilnost delovanja sevniškega bazena, ko-
liko sredstev je bilo pridobljenih na razpisih; menil je še, da se v 
promocijske namene premalo poudarja, da je prva dama ZDA iz 
Sevnice. Pernovškova je v odgovoru med drugim povedala, da je 
zavod v lanskem letu pridobil dobrih 700 tisoč evrov sredstev iz 
javnih razpisov, župan Srečko Ocvirk pa je dejal, da delovanje 
sevniškega bazena ni rentabilno, a je pomemben športni objekt 
v občini.  Smilja Radi

V ospredju načrti KŠTM

no Sevnica, je na območju ob-
čine vzpostavljen tudi sistem 
brezplačnih prevozov za sta-
rejše preko programa Sopot-
niki. V načrtu je gradnja no-
vega doma za upokojence v 
javno-zasebnem partnerstvu. 
V Sevnici nemoteno deluje 
tudi bivalna enota za socialno 
šibkejše starejše občane, v ob-
činski lasti je tudi 141 nepro-
fitnih stanovanj.

Radeče: začela se bo 
dograditev kanalizacijskega 
sistema 

Radeški župan Tomaž Režun 
je poudaril, da so bili v občini 
Radeče v lanskem letu uspeš-
ni pri pridobivanju evropskih 
sredstev za sofinanciranje 
večjih projektov in načrtuje-
jo, da bodo uspešni tudi v le-
tošnjem. V lanskem letu so us-
peli s sofinancerskim deležem 
Evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja izpelja-
ti obnovo nekdanje osnovne 
šole na Jagnjenici, kjer bodo 
odslej potekale delavnice in 
študijski krožki z različnih 
področjih, od podjetništva do 
turizma in kulinarike. V lan-
skem novembru je uspešno 
zaživel, prav tako ob finanč-
ni pomoči Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj pode-
želja, v ZD Radeče center za 
starejše »Dobra energija« ter 
brezplačen prevoz za starejše. 
V letošnjem letu bo potekala 
še ureditev širše okolice zdra-
vstvenega doma. Med naselje-
ma Jagnjenica in Stari Dvor bo 
potekalo urejanje pločnika za 

pešce, ob čemer bo urejena še 
vsa potrebna javna infrastruk-
tura, zgrajen bo tudi nov krak 
sistema javne razsvetljave. 
Gradnja pločnika za pešce in 
ureditev javne razsvetljave bo 
stekla tudi ob glavni cesti (od 
bencinskega servisa do mostu 
čez Savo) ter skozi same Rade-
če (Trg–Šolska pot–Gaj). V Vr-
hovem je Občina Radeče od-
kupila objekt za potrebe PGD 
Vrhovo (zanj je bilo potreb-
no odšteti 108 tisoč evrov). 
Radeška občinska uprava ter 
prebivalke in prebivalci upa-
jo, da bo kmalu znan tudi iz-
vajalec del za rekonstrukcijo 
odseka državne ceste Zidani 
Most–Radeče, kar bo omogo-
čilo večjo prometno varnost in 
boljšo pretočnost vozil.

Eden večjih projektov, ki se bo 
izvajal v letih 2020 do 2022, 
bo dograditev kanalizacijske-
ga sistema pod nazivom Od-
vajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju srednje Save – 
občina Radeče. Gre za projekt 
iz dogovora za razvoj regij, v 
okviru katerega bodo v prime-
ru uspešne pridobitve kohezij-
skih sredstev uredili kanaliza-
cijski sistem v naselju Krakovo 
in S-kanal ob reki Savi, opravili 
bodo prevezavo na Titovi uli-
ci, zgradili pa bodo tudi nova 
kanalizacijska kraka v spo-
dnjem Močilnem in Prnovšah. 
Naložba je vredna 1,2 milijo-
na evrov.

 Peter Pavlovič, 
 Rok Retelj, 
 Smilja Radi
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NESREČA PRI DELU NE POČIVA – 22. 1.  popoldan je v naselju 
Podgorica na krajanko padla bala sena. Pri tem je utrpela tako 
hude poškodbe, da je bila s helikopterjem Slovenske vojske 
prepeljana na zdravljenje v celjsko bolnišnico. 30. 1. dopoldan 
se je pri delu v gozdu na območju Gabrja pri Dobovi poškodo-
val 58-letni moški. Nesreča se je pripetila pri podiranju drev-
ja, ko je na moškega, ki pri delu naj ne bi uporabljal ustreznih 
zaščitnih sredstev, padla veja in ga poškodovala po glavi. Pre-
peljali so ga v brežiško bolnišnico. V popoldanskih urah istega 
dne si je v podjetju Siliko na Radni delavka poškodovala prst 
na roki. Oskrbeli so ji ga v sevniškem zdravstvenem domu.  

»UBIJALSKE« GROŽNJE – 21. 1. so policisti intervenirali v na-
kupovalnem središču v Krškem, kjer je 33-letni moški v vinje-
nem stanju s pištolo grozil oškodovancema iz okolice Krške-
ga, da ju bo ubil. Uspelo jima je pobegniti in obvestiti policiste, 
ki so moškemu zasegli pištolo z naboji v nabojniku in zanj od-
redili pridržanje. Med nadaljnjo preiskavo so na naslovu bi-
vanja napadalca, ki je bil v preteklosti že večkrat obravnavan 
zaradi podobnih kaznivih dejanj, opravili tudi hišno preiska-
vo, med katero so zasegli še 41 nabojev in pet prepovedanih 
pirotehničnih izdelkov. 

VLOMI IN TATVINE – V Gorenjem Leskovcu je med 16. in 23. 
1. neznanec med odsotnostjo stanovalcev vlomil v hišo. Odne-
sel sicer ni ničesar, je pa z vlomom povzročil materialno ško-
do, kakor tudi vlomilec, ki je 29. 1. vlomil skozi vrata v hišo 
v Gornjem Lenartu in povzročil za okoli 1000 evrov materi-
alne škode. Med 22. in 23. 1. je bil izvršen vlom v hišo v Kr-
škem, v katero si je vlomilec utrl pot skozi vrata terase. V njej 
si je prilastil nekaj denarja in nakita. 30. 1. je bilo skozi okno 
vlomljeno v prodajalno v Šentlenartu, v Radečah pa so po-
licisti obravnavali vlom v zunanje ograjene prostore podje-
tja, od koder je storilec ukradel več rabljenih akumulatorjev. 
 
PRESTREGLI SLOVENCA Z ILEGALCI – Policisti PP Brežice 
so 23. 1. zvečer na cesti pri Zdolah ustavili osebni avtomobil 
Volkswagen Touran, s katerim je 22-letni voznik iz Slovenije 
prevažal kar 13 državljanov Iraka, ki so pred tem nezakonito 
prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost in ga ova-
dili na pristojno sodišče.
 Zbrala: B. M.

Jože Žerjav, Brežice: Vsekakor sta področji 
prihodnosti računalništvo in elektrotehnika, ti 
poklici bodo vsekakor zanimivi za delodajalce. 
Tudi strojništvo je perspektivno področje, saj 
gre trend v smeri avtomatizacije in robotizaci-
je. So pa to področja, ki se precej prepletajo med 
sabo. Sicer pa vseh poklicev prihodnosti sploh 

še ne poznamo oz. jih še ne znamo niti poimenovati.

Ana Jazbec, Sevnica: Poklici prihodnosti bodo 
povezani predvsem z razvojem tehnologije in 
umetne inteligence, kar bo v najboljšem prime-
ru povzročilo, da se bodo ljudje lahko bolj posve-
čali sebi. Možno je, da se bomo vrnili v obrtniški 
način podjetništva, v delo z rokami. Marsikaj se 
bo razvijalo v smer okoljevarstva in skrbi za sta-

rejše. Mladi se odločajo za poklic na podlagi lastnih želja.

Vesna Komatar, Cerklje ob Krki: Nekaj pokli-
cev prihodnosti sem pri nas že zasledila, kot npr. 
vertikalnega kmetovalca, specialista za odvaja-
nje odvisnosti od tehnologije in spremljevalca 
ljubljenčkov na evtanazijo. Mladi bodo v bodo-
če potrebovali kompetence, kot sta strateško in 
sistemsko razmišljanje. Po mojih izkušnjah mla-

di pri vpisu razmišljajo o tem in imajo dobre ideje.

Leja Kralj, Celine: O tematiki nisem podrobno 
razmišljala, vendar menim, da v ospredje že pri-
hajajo potrebe po ročnih spretnostih in poveza-
ve s tovrstnimi poklici. Družboslovnih poklicev 
je še vedno preveč. Mladi se za izobraževanje 
odločajo po nekih hotenjih in nimajo dovolj ši-
roke predstave o kasnejših zaposlitvenih mož-

nostih. Prav je, da se o takšnih stvareh v javnosti čim več govori. 

Na tokratnih tematskih straneh Znanje smo se posveti-
li tematiki poklicev prihodnosti. Kateri so to po vašem 
mnenju, katera znanja bodo najbolj zaželena in potrebna, 
tako na področju ročnih spretnosti kot umskega dela? Me-
nite, da mladi dovolj razmišljajo o tem pri izbiri šolanja?

anketa

Kateri so poklici prihodnosti?

Ko ste leta 2016 prevzeli vo-
denje Galerije Božidar Jakac, 
ste stopili v velike čevlje svo-
jih predhodnikov, zlasti usta-
novitelja ustanove, legen-
darnega Lada Smrekarja. 
Kako se po nekaj letih poču-
tite v teh čevljih?
Sam mogoče tega niti nisem to-
liko čutil, ker sem že prej delal 
v tej hiši in sem pravzaprav ve-
del, v kaj stopam. Morda je bil 
ravno tudi razlog, da sem ve-
del, kako veliki so ti čevlji in da 
bo treba močno zavihati roka-
ve. Imel sem tudi srečo, da je 
moj predhodnik Bojan Božič 
s prenovo hiše prišel do toč-
ke, ko smo usposobili zahodni 
trakt, ki je galeriji dal možnost 
za nove vsebine in možnost, da 
program bolj temeljito snuje-
mo skozi celo leto. Tako smo 
zdaj zmožni delati večje med-
narodne projekte, saj zadovo-
ljujemo predpisane pogoje, da 
nam tuji muzeji posojajo dela. 
Ti novi prostori so bili dobra 
odskočna deska in mislim, da 
smo jih kar lepo izkoristili za 
vrsto odmevnih razstav v mi-
nulih letih. To so projekti, ki 
imajo tudi nacionalno veljavo.

Gotovo ste se vodenja galeri-
je lotili na vsaj malo svoj na-
čin, katere glavne izzive ste 
si zadali?
Vodenje galerije je specifično 
v primerjavi z drugimi muze-
ji. Eno je vodenje Galerije Bo-
židar Jakac kot ustanove, ki je 
specializiran likovni muzej, 
drugo pa je, da ima galerija se-
dež in upravlja z velikim kul-
turno-varstvenim objektom, 
ki je v lasti države. Naša galeri-
ja je po kvadraturi razstavnih 
prostorov največji muzej v Slo-
veniji, po drugi strani pa nam 
manjkajo najbolj vitalne točke, 
ki jih mora imeti vsak muzej: 
muzejska kavarna, muzejska 
trgovina, prostori za obmuzej-
ske dejavnosti, da lahko v hiši 
preživiš in se ugodno počutiš 
več časa.

Lansko leto, v katerem ste 
obeležili 45 let delovanja ga-
lerije, je bilo za vas izjemno 
uspešno. Ponoviva, kateri so 
bili največji dosežki.
Res, lani smo prejeli kar ne-
kaj nagrad. V začetku leta smo 
dobili stanovsko Valvasorjevo 
nagrado za projekt Obrazi ek-
spresionizma, ki je nato gosto-
val v Kutni Hori na Češkem. 
To je bil eden velikih mejni-
kih in korakov naprej. Poleg 
tega smo dobili še nekaj dru-
gih nagrad: Občina Kostanje-
vica na Krki nam je ob 45-le-
tnici podelila zlato plaketa, 
dobili smo nagrado Posavske 
gospodarske zbornice za ino-
vacijo, saj iz reklamnih panojev 
izdelujemo torbe, kar se nam je 
zdela obojestransko pomemb-
na gesta, da se zavedamo po-
mena kulturnega turizma kot 

pomembne gospodarske pa-
noge. Zatem je še Svetlana Ja-
kimovski Rodić za razstavo 
Narejeno v gozdu v našem la-
pidariju dobila nagrado Ivane 
Kobilca za najboljši razstavni 
projekt v letu 2019. To je bilo 
res leto nagrad, kar pa je pos-
ledica tega, kar smo delali že v 
letih prej oz. je sad 45-letnega 
delovanja.

V zadnjih letih veliko stavi-
te na že omenjene mednaro-
dne projekte oz. sodelovanje 
z galerijami iz tujine, zlasti v 
srednjeevropskem prostoru. 
Se to morda že čuti tudi pri 
obisku galerije?
Tudi, obisk nam v zadnjih letih 
raste, v letu 2019 smo npr. be-
ležili 34-odstotni porast obi-
skovalcev iz tujine. Pri popu-
larizaciji so pomembni tudi 
drugi projekti, kot so npr. Gra-
dovi Posavja, medregijsko po-
vezovanje in sodelovanje s STO, 
to je tek na dolge proge. Med-
narodni projekti so pomemb-
ni predvsem zato, da kdorkoli 
v tujini sploh zazna neko li-
kovno obdobje ali delovanje 
majhnega naroda v nekem ob-
dobju. Tako kot je pomembno, 
ko naši športniki dosežejo do-
ber rezultat v tujini, je izjemno 
pomembno tudi, da so slo-
venski avtorji prisotni tudi na 
pomembnih razstavah v po-
membnih ustanovah v tujini. 
Ravno obdobje ekspresioniz-
ma je obdobje, ko so bili naši 
avtorji v koraku s časom s svo-
jimi kolegi po Evropi in ima-
mo kaj pokazati. Seveda nam 
je šlo na roko tudi, da so zdaj 
neke obletnice tega obdobja, 
da se je to dogajalo pred in po 
prvi svetovni vojni. 

Poudarili ste že, da je kosta-
njeviška galerija največji 
muzej po razstavnih površi-
nah v Sloveniji. Je kot takšna 

dovolj prepoznana, tako v 
lokalnem kot nacionalnem 
okolju?
Ko zadnje čase precej razmi-
šljam v kontekstu povezovanj 
znotraj regije, se mi zdi, da mo-
raš najprej doseči neke rezul-
tate v tujini, potem zastrižejo 
z ušesi na nacionalni ravni in 
nato ti mogoče začnejo daja-
ti legitimnost tudi v regijskem 

prostoru. Človek bi pričakoval 
več posluha na regionalni rav-
ni, da bi bilo več deležnikov 
v Posavju spoznanih kot po-
vezovalni turistični produkt. 
Prevečkrat imam občutek, da 
prevlada razmišljanje: Kaj pa 
sploh še ostane turizmu, če 
kultura vse pobere? Mislim, da 
tudi znotraj Posavja še nismo 
dovolj naredili na tem podro-
čju in da imamo še veliko ma-
nevrskega prostora.

Posavske ustanove se ven-
darle povezujete, denimo v 
projektu Gradovi Posavja.
Gradovi Posavja so model dob-
rega sodelovanja. Ko smo se 
združili, smo se pri tem zave-
dali, da smo si različni: da sta 
Galerija Božidar Jakac in Posa-
vski muzej primerljiva po na-
činu delovanja, da je zgodba 
na gradu Rajhenburg podob-
no zastavljena, a ima še vedno 
drugačne konotacije, da zgodbi 
na gradovih Sevnica in Podsre-
da ne gresta toliko v muzejsko 
smer, na gradu Mokrice pa je 
tako in tako popolnoma dru-
gačna. Ravno to zavedanje nas 
je napotilo k temu, da pogle-
damo, kaj imamo skupnega, 
kaj lahko ponudimo, kako lah-
ko to kljub naši raznolikosti za-
pakiramo v eno zgodbo. Zdaj že 
kar nekaj let uspešno sodeluje-
mo brez medsebojnih trenj in 
mislim, da se kažejo rezultati. 
Konec koncev smo bili prepoz-
nani tudi v turističnih vodah z 

nagrado Jakob za inovativni 
turistični produkt in nazivom 
ambasador leta 2020, ki smo jo 
prevzeli v teh dneh. 

V galeriji pripravljate vrhun-
ske razstave in umetniške 
projekte. Znamo v tem oko-
lju, vključno z mediji, prepo-
znati razliko med vrhunsko 
umetnostjo in ljubiteljsko 
kulturo, če poenostavim?
To je dobro in kompleksno 
vprašanje, ki bi terjalo zelo 
kompleksen odgovor. Prvo 
vprašanje je, kaj kultura sploh 
je in zakaj jo rabimo, in pogoju-
je odgovor, zakaj rabimo profe-
sionalne ustanove, ki skrbijo za 
našo dediščino in kvalitetno te-
kočo umetniško produkcijo. Tu 
se spet lahko dotakneva špor-
ta, kjer imamo profesional-
ne sestave in zelo veliko lju-
biteljskih športnikov, rezultati 
pri enih in drugih pa so seveda 
različni. Tudi v kulturi so rezul-
tati različni. Tako kot v športu 
se tudi v kulturi zgodi, da kdo 
iz ljubiteljskih voda brez for-
malne izobrazbe s svojim ta-
lentom, predvsem pa z delom, 
prestopi te meje in postane 
etabliran umetnik, a so takšni 
redki. 
Mi seveda iščemo možnos-
ti, kako na bolj poljuden, času 
primeren način predstaviti 
naše vsebine, vendar do dolo-
čene meje, kot to počnejo tisti, 
ki so nam za zgled. Seveda bi 
si želeli več prostora in neko-
liko več nivelizacije tudi v me-
dijih, kar se tiče profesionalne 
in ljubiteljske kulture. Mislim, 
da smo v galeriji v zadnjih le-
tih tudi to bolj načrtno zastavi-
li in več delamo na stikih z me-
diji, da jih poskušamo privabiti 
in vidim, da je nek rezultat in 
da tudi nacionalni mediji ne-
kajkrat na leto pridejo k nam.

Ravno to sem želel vprašati, 
je razdalja med Ljubljano in 
Kostanjevico na Krki še ved-
no prevelika?
Zdi se mi, da boljša kot je ces-
ta, večja je ta razdalja. Ljublja-
na postaja na več ravneh samo-
zadostna, tako kot se politično 
centralizira, se centralizira tudi 
na področju kulture. Širše gle-
dano je to premajhna kritična 
masa, da bi bila zmožna z večji-
mi koraki stopiti v mednarodni 
prostor, je pa seveda tudi do-
sežek, če si zadovoljen v svo-
jem peskovniku in te lokalni 
mediji, v tem primeru ljubljan-
ski, pokrijejo in zadeva funk-
cionira. Nimamo pa teh težav 
le mi, ampak tudi naši kolegi z 
obrobnih regij. Zanimivo je, da 
so močne galerije v Sloveniji v 
precej odročnih krajih, deni-
mo Koroška galerija v Slovenj 
Gradcu, pa mi tukaj, Obalne ga-
lerije Piran …

V kostanjeviški občini veliko 
stavite na kulturo in turizem 

Goran Milovanović, direktor Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki:

V kulturi rabimo širšo podporo
KOSTANJEVICA NA KRKI – Pred slovenskim kulturnim praznikom smo k pogovoru povabili 50-letnega Go-
rana Milovanovića, ki dobra tri leta vodi eno osrednjih posavskih kulturnih ustanov – Galerijo Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki. V 15 letih življenja v mestecu, ki ga pomembno zaznamuje kultura, je že dodobra 
spoznal tako kulturni kot siceršnji utrip posavske regije, v katero se je, kljub zgodovinskim vezem z Do-
lenjsko, umestila tudi kostanjeviška občina.

Goran Milovanović
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oz. na povezovanje teh dveh 
področij v t. i. kulturni turi-
zem, v galeriji se vključujete 
v turistične projekte. Pa ven-
dar, je galerija kot pomemb-
na kulturna ustanova dovolj 
vključena in promovirana v 
turistični ponudbi občine?
Je. Galerija ima tudi z zgodbo 
o nastanku samostana nekoli-
ko drugačno zgodbo, saj ni ni-
koli bila samo kostanjeviška. 
Zadnja leta po mojem mnenju 
dobro sodelujemo z občino, 
politična struktura ima posluh 
in zavedanje, da je Kostanjevi-
ca v tem bazenu nekoliko spe-
cifična in da lahko stavi pred-
vsem na kulturno dediščino. 
Seveda si prebivalci in občina 
želijo tudi nekih drugih dejav-
nosti, ampak kulturni turizem 
je v vzponu in mislim, da so na 
tem področju na obzorju kva-
litetne zgodbe, če bomo zna-
li to spoštovati in nadgrajeva-
ti. Vedno skupaj pretehtamo 
strateške odločitve in ko se gre 
v regijske projekte, prisluhne-
jo našim potrebam in zagovar-
jajo naša stališča oz. dajo pred-
nost stroki.

Kako kot nedomačin oz. pri-
seljenec v Kostanjevico na 
Krki ocenjujete razvoj obči-
ne v času njene (ponovne) 
samostojnosti, je bila osamo-
svojitev dobro izkoriščena? 
V Kostanjevico sem prišel v 
nekem višku po praznovanju 
750-letnice mestnih pravic, 
ko je bilo evidentno, da se je 
v mesto in v njegovo ureditev 
vložilo kar nekaj sredstev in da 
so se naredili koreniti premiki. 

Občina je samostojna relativno 
kratek čas, dobro desetletje v 
politiki ne pomeni prav veliko. 
Je pa to seveda generalno vpra-
šanje, s katerim bi se bilo treba 
ukvarjati na ravni regionalne-
ga razvoja te države: ali so tako 
majhni kraji sploh operativno 
sposobni za občino ali je mo-
goče treba celo, ko se razmišlja 
o regionalnem razvoju, pristoj-
nosti razporediti nekoliko dru-
gače. Kostanjevica je po mojem 
mnenju za tovrstno občino, ko 
ni vmesnega člena pokrajin, 
nekoliko premajhna oz. nima 
dovolj kritične mase za delo-
vanje, za samoregulativo in sa-
moupravljanje pa je prikladna, 
ljudje znajo poskrbeti za potre-
be v svoji okolici. 
Ko se kot turist premikam po 
drugih regijah in državah, red-
kokdaj sploh zaznam, kdaj pre-
idem občinske ali druge meje. 
V tujini sistem deluje tako, da 
te ne glede na to, v kateri ob-
čini ali regiji si, s prospekti in 
drugim materialom napelju-
je, da greš še nekaj kilometrov 
naprej in si ogledaš še druge 
stvari. Mi pa želimo tistih ne-
kaj turistov, ki jih dobimo, čim 
dlje zadržati na svoji točki, kar 
je kontraproduktivno, saj nih-
če ne ponuja dovolj, bolje bi jih 
bilo razpršiti po prostoru in jim 
ponuditi več, tega sodelovanja 
in pretoka bi moralo biti več.

Omenili ste že, da precej po-
tujete in spoznavate muzej-
ske prakse v tujini. Kaj ste se 
naučili pri tem, katere izku-
šnje bi lahko prenesli v naše 
okolje?

Kar veliko potujem in imam 
kar profesionalno deforma-
cijo, da v muzejih in galerijah 
težko izklopim senzibilnost do 
vsega, kar ti te ustanove mo-
rajo nuditi, in se osredotočim 
samo na razstave. Velikokrat 
opazujem vse, od tega, kako so 
urejene označbe v hiši, na kak-
šen način te pripeljejo do vrat, 
kako pristopijo do obiskoval-
ca, do tega, kako so koncipi-
rani prostori, kje ti omogočijo 
prosti čas, kam sta umeščeni 
muzejska kavarna in trgovina 
itd. Tukaj imamo še zelo veli-
ko rezerv. V zadnjih letih smo 
zelo močno stopili na pot digi-
talizacije muzejskih zgodb, kar 
po mojih izkušnjah v evropskih 
muzejih ni povsod tako izrazi-
to. Morali bomo posvojiti ugo-
tovitev, da so ljudje do 20. sto-
letja v muzeje hodili po znanje 
in informacije, danes pa prav-
zaprav od tega bežijo, ko se za-
tečejo v muzej, saj iščejo pred-
vsem mir. Veličine likovnega 
dela se ne dá doživeti drugače 
kot le tako, da stopiš pred plat-
no in odlično je, če si takrat lah-
ko kolikor toliko sam v prosto-
ru. To je presežek, ki ga dajejo 
nekateri znani muzeji. Niti slu-
čajno ni z nobenim novodob-
nim medijem možen prenos te 
informacije, ki jo lahko dobiš, 
ko denimo stopiš v neko kate-
dralo ali cerkev. Digitalizacija 
in virtualizacija vsebin je v tu-
jini nadgradnja vsega ostalega, 
kar že stoji. V Sloveniji še nis-
mo uspeli infrastrukturno ure-
diti muzejev, saj zanje nimamo 
sodobnih stavb, ki bi bile na-
menjene muzejski dejavnosti. 

Po nekaterih hišah moramo 
urediti tudi dvigala, izboljšati 
dostopnost za invalide in dru-
ge stvari, preden bomo vsebi-
ne lahko začeli nadgrajevati še 
z digitalizacijo. 

Smo tik pred slovenskim kul-
turnim praznikom. Je to pra-
znik le vas, ki delate v kul-
turi, ali je res praznik vseh 
državljank in državljanov?
To je fenomen majhnega naro-
da, da imamo kulturni praznik, 
saj ga večina narodov nima oz. 
praznujejo kulturo drugače. 
Oba praznika, ki se vrtita oko-
li Prešernove smrti in rojstva, 
8. februar in 3. december, ak-
tivirata populacijo, da obišče 
kulturne prireditve, proslave 
ob kulturnem prazniku so obi-
čajno dobro obiskane. Kulturo 
bi morali praznovati praktič-
no vsak dan in mnogi deležni-
ki se tega zavedajo. Tukaj zelo 
rad poudarim, da mi, ki smo 
zaposleni v kulturnih ustano-
vah in ki kulturo ustvarjamo 
vsak dan, rabimo širšo pod-
poro, ne samo ustanoviteljev 
in občinskih struktur, ampak 
tudi gospodarstva in tistih de-
ležnikov, ki presegajo meje. V 
praksi ugotavljamo, da tisti, ki 
so na svojem področju zelo us-
pešni, znajo prepoznati tudi 
takšne vsebine, znajo jih kva-
litetno podpreti, iti v partner-
stvo s kulturnimi ustanovami 
in tako držijo to regijo pokon-
ci. Samo na ta način se lahko vsi 
skupaj dvignemo in konec kon-
cev tudi obstanemo.

 Peter Pavlovič

IZDELAVA IN MONTAŽA

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

07/490 59 00
info@kamnosestvo.com
www.kamnosestvo.com

KRŠKO – Župani posavskih 
občin so se 31. januarja zju-
traj sestali na izredni seji 
Sveta regije Posavje, kjer so 
poenotili svoja mnenja gle-
de osnutka Strategije pros-
torskega razvoja Sloveni-
je 2050. Vsi se strinjajo, da 
nova strategija regiji Posavje 
in njenim občinam ne prina-
ša nič dobrega, na strategijo 
imajo tudi veliko pripomb.

Kot je v izjavi za medije dejal 
brežiški župan Ivan Molan, 
osnutek prostorske strategi-
je Slovenije prinaša ponovno 
siromašenje Posavja in občin. 
Omenil je, da so posavska mes-
ta po tej strategiji namesto v 
drugo uvrščena v tretjo katego-
rijo slovenskih mest, kar tudi 
pomeni, da bolnišnica v Breži-
cah ne bi bila več splošna, am-
pak bi imela samo še specializi-
rane oddelke, kar po njegovem 
pomeni ukinitev določenih od-
delkov. Kot je še povedal, nova 
strategija prinaša tudi nižjo 
raven urbanizacije podeželja 
in med drugim ne predvide-
va razvoja cerkljanskega leta-
lišča oz. projekta Feniks. »Poli-
tika želi zdaj ob dejstvu, da ni 
mogla ukiniti določenih insti-
tucij v Posavju, preko določe-
nih strokovnih smernic na dol-
gi rok doseči, da bosta Posavje 
in tudi obmejna občina Bre-
žice postala nerazvita, neur-
bana, celo tretjerazredna re-
gija in občina,« meni Molan. 
Njegov krški kolega mag. Mi-

Kritični do nove strategije
ran Stanko pravi, da v pripra-
vi osnutka strategije nekaterih 
najpomembnejših zadev, kar 
se tiče Posavja, niso prepozna-
li, kot npr. jedrske elektrarne 
in njenega razvoja. »Iz obsto-
ječe sheme lahko razpozna-
mo, da se tukaj skriva podoba 
organizacije regij po mestnih 
občinah ter da mesta Krško, 
Brežice in Sevnica niso prepoz-
nana kot razvijajoče se entite-
te, kljub temu da imamo izpol-
njene pravzaprav vse pogoje za 
višjo kategorijo. Posledično to 
dolgoročno pomeni zastoj v ra-
zvoju,« je izjavil. 

Tudi v Sevnici imajo veliko 
pripomb na novonastalo dr-
žavno prostorsko strategijo, 
je dejal župan Srečko Ocvirk 
in omenil eno od področij, ki 
jih strategija slabi – promet: 
»Prometni razvoj na tistih ob-
močjih, ki smo nekoliko umak-
njena od avtocestnega križa, je 
podcenjen, kajti kot industrij-
sko območje seveda potrebu-
jemo razvoj.« Prostorska stra-
tegija, ki je v javni razpravi, je 
po njegovi oceni protiutež po-
krajinski zakonodaji, katere 
cilj je sorazmeren razvoj vseh 
območij v državi, ta strategi-
ja pa po njegovem centralizi-
ra in formalizira centralistič-
ni razvoj, ki temelji samo na 
enem ali pa le nekaj centrih v 

Sloveniji. Kostanjeviški župan 
Ladko Petretič, ki je trenutno 
tudi predsedujoči Svetu regije 
Posavje, je povedal, da so se na 
izredni seji dogovorili, da bodo 
vse posavske občine pripravile 
svoje predloge oz. pripombe, ki 
jih bodo na naslednji seji sveta 
regije tudi uskladili in jih nato 
oddali pripravljavcem strate-
gije. »Ugotavljamo, da smo s to 
strategijo kar malo odrinjeni iz 
tega prostora, vsi večji projek-
ti, ki naj bi se izvajali v Posav-
ju v prihodnosti, so izključeni. 
Kot podeželska občina se seve-
da borimo za podeželje, a tudi 

tu ugotavljamo, da ni nekega 
napredka, še več, želijo ukinja-
ti, kar je bilo do zdaj že nare-
jenega,« je izpostavil ter me-
nil, da bodo morali kot regija v 
tem primeru nastopiti kot zelo 
močni in enotni. 

Osnutek državne prostor-
ske strategije je 15. januarja 
predstavil minister za okolje 
in prostor Simon Zajc, ki je po-
jasnil, da je omenjena strategi-
ja temeljni strateški nacionalni 
dokument, ki opredeljuje smer 
prostorskega razvoja naše dr-
žave do leta 2050. V času jav-
ne razprave do 15. marca lahko 
deležniki nanj oddajo predloge 
in pripombe.
 Rok Retelj

Posavska mesta so po tej strategiji namesto v drugo 
uvrščena v tretjo kategorijo slovenskih mest.

V naslednji številki, ki bo izšla 20. februarja, 
bomo na tematskih straneh Urejamo dom 
predstavili pomen notranjega oblikovanja 
bivalnih prostorov, barv in sobnih rastlin.

Vabljeni k sodelovanju in vaši promociji!

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

TEMATSKE STRANI POSAVSKEGA OBZORNIKA

LJUBLJANA, POSAVJE – Na 
slovesnem odprtju 31. sejma 
Alpe-Adria, ki je potekalo 29. 
januarja, je organizator, Go-
spodarsko razstavišče, že de-
setič podelil Jakoba – sejem-
sko nagrado za kakovost in 
odličnost v turizmu. Jubilej-
no deseto nagrado Jakob so 
na temo inovativnih pristo-
pov na gradovih in dvorcih 
prejeli Gradovi Posavja.

Med številnimi prispelimi pri-
javami je strokovna komisija v 
ožji izbor uvrstila pet progra-
mov: Strokovni ogled gradu 
Raka, Grad Podsreda – vče-
raj, danes, jutri, Kjer zgodo-
vina oživi – Blejski grad, Dvo-
rec Trebnik med preteklostjo 
in sedanjostjo ter Gradovi Po-
savja. Predsednik mednaro-

dne komisije dr. Janez Boga-
taj je poudaril, da odločitev za 
izbor zmagovalca ni bila težka, 
saj je komisija izbirala na pod-
lagi strokovnosti, in odločitev 
komisije utemeljil tako: »S svo-
jimi različnostmi so povezani v 
skupen projekt. Prav ta pove-
zanost je izjemna in inovativna 
za siceršnje slovenske razme-
re, kjer se pogosto zapiramo za 
grajske zidove. Gradovi Posav-
ja tako iščejo svoje nove iden-
titete ter razvijajo stik z lokal-

nim in regionalnim kulturnim 
okoljem.« Navdušenje nad iz-
borom nagrajenca je izrazil 
tudi minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravko 
Počivalšek in poudaril nujnost 
povezovanja v turizmu.

Nagrado so prevzeli predstav-
niki Gradov Posavja: Darja 
Planinc (Kulturni dom Krško – 
grad Rajhenburg), Alenka Čer-
nelič Krošelj (Posavski muzej 
Brežice – grad Brežice), Goran 
Milovanović (Galerija Božidar 
Jakac – samostan Kostanjevica 
na Krki), Lucija Zorenč (Koz-
janski park – grad Podsreda), 
Nevenka Petan (Terme Čatež 
– grad Mokrice) in Anemarie 
Culleto (Javni zavod za kultu-
ro, šport, turizem in mladinske 

dejavnosti Sevnica – grad Sev-
nica). Slovesnosti in podelitve 
so se udeležili tudi predstav-
niki občin na območju Gradov 
Posavja: župan občine Brežice 
Ivan Molan, podžupan občine 
Brežice Jurij Pezdirc, direk-
torica občinske uprave obči-
ne Brežice mag. Gordana Ra-
danovič, župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, župan ob-
čine Kostanjevica na Krki Lad-
ko Petretič in županja občine 
Kozje Milenca Krajnc.

Gradovi Posavja so se na sej-
mu Alpe-Adria ves čas sej-
ma predstavljali na stojnici v 
preddverju Marmorne dvora-
ne, 31. januarja pa so na pre-
davanju »Gradovi Posavja – 
nosilci turizma« predstavili 
združenje, delovanje, vizijo, 
načrte in aktivnosti.

Vir: Gradovi Posavja, 
foto: Občina Brežice

Gradovom Posavja Jakob 2020

Skupinska fotografija nagrajencev z ministrom, predstavniki 
občin in predsednikom komisije

Povezanost Gradov Posavja 
je inovativna za slovenske razmere, 

kjer se pogosto zapiramo za grajske zidove.
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Po celotnem Posavju bodo izvedene kulinarične delavnice, pre-
davanja in izobraževanja, organizirani bodo razni ribji dogodki 
s promocijo posavske postrvi, v Trškem dvorcu v starem sev-
niškem mestnem jedru bo urejen razstavno-turistični ter izo-
braževani prostor s pripravo razstave in tudi ulične razstave 
na temo reke Save in rib, aktivi kmečkih žena bodo pripravlja-
li dobrote iz rib za javne prireditve, oblikovani bodo inovativni 
pristopi ponudbe rib lokalnemu prebivalstvu itd.

Osrednji cilji projekta »RIBA JE IN« so: 

 - Izboljšana ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani 
med posavskimi prebivalci z aktivnostmi za povečano za-
nimanje za oskrbo s svežimi in kakovostnimi posavskimi ri-
bami.

 - Trajnostna oskrba z ribjo hrano v krajših dostavnih poteh iz 
domačega okolja.

 - Izboljšani pogoji za neposredno trženje svežih rib z naku-
pom opreme.

 - Povečana prepoznavnost posavskih ponudnikov rib pri po-
tencialnih kupcih s partnerskim povezovanjem in s promo-
cijo posavskih rib ter z aktivnostmi na tržnici.

 - Povečana prisotnost rib med vsemi skupinami prebivalstva 
z izvajanjem promocijskih akcij med vsemi družbenimi sku-
pinami.

 - Povečana raba rib v vsakodnevnem prehranjevanju ljudi na 
območju LAS Posavje.

 - Povečano poznavanje, zanimanje ter skrbnost za prosto-

živeče ribe v naravnem okolju vodotokov s povezovanjem 
vključenih partnerjev in z izvajanjem različnih aktivnosti.

 - Nova zaposlitev.

Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji so: KŠTM Sev-
nica, Društvo kmetic Sevnica, Društvo kmetic Brežice, Dru-
štvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih žena 
Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval 
d. o. o. z Blance in Občina Krško.

Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega skla-
da za pomorstvo in ribištvo, znaša 272.522,50 evrov, predvi-
deni znesek sofinanciranja je 199.993,15 evrov. Zaključek pro-
jekta je predviden do aprila 2021.

Dolgotrajna oskrba je opre-
deljena kot sistem storitev in 
ukrepov, namenjenih osebam, 
ki so zaradi bolezni, starostne 
oslabelosti, poškodb, invali-
dnosti, pomanjkanja ali izgu-
be intelektualnih sposobnosti 
dlje časa ali trajno odvisne od 
pomoči drugih oseb pri opra-
vljanju osnovnih ter podpor-
nih dnevnih opravil. V projek-
tu Most, ki ga je Ministrstvo 
za zdravje podaljšalo še za pol 
leta, torej do konca leta 2020, 
gre za nadgradnjo pomoči na 
domu z novimi storitvami, kot 
je npr. obisk socialne delavke 
ali medicinske sestre na domu 
ali fizioterapevta, kineziolo-
ga itd. 

Okrogla miza, na kateri so so-
delovali vodja pilotnega pro-
jekta Most in vodja pomoči na 
domu CSD Posavje Carmen 
Rajer, Klavdija Kobal Stra-
us in Janez Praček z Mini-
strstva za zdravje, direktori-
ca Doma za starejše občane 
Krško Nuša Masnik, direkto-
rica Splošne bolnišnice Breži-
ce Anica Hribar, Janja Zor-
ko Kurinčič, dr. med., spec. 
spl. med. in strokovna vodja 
ZD Krško, podžupan občine 
Krško Silvo Krošelj in Anka 
Vučajnk iz Varstveno delov-
nega centra Krško – Leskovec, 
se je pričela z ogledom kraj-

šega videa o projektu Most. 
Vanj je v krški občini vključe-
nih 126 uporabnikov, čeprav 
je vseh upravičencev 188. V 
video zapisu so izbrani upo-
rabniki izpostavili, da jim sto-
ritve v okviru pilotnega pro-
jekta Most omogočajo večjo 
samostojnost, dlje časa lahko 
ostanejo v domačem okolju in 

tako dalje. Podobnega mnenja 
kot uporabniki omenjene sto-
ritve so bili tudi razpravljavci. 
»Vsi moramo imeti pravico do 
izbire, kje želimo biti na sta-
rost,« je izpostavila Rajerjeva, 
obenem pa poudarila, da dol-

goživa družba ne sme biti bre-
me, temveč dosežek. Podobno 
je razmišljala tudi Masniko-
va, ki je med drugim dejala, 
da se ljudje odločajo za od-
hod v dom za ostarele, ko res-
nično ne morejo biti več sami 
doma. Storitve, ki jih uvaja pro-
jekt Most, so pomembne tudi 
za ljudi, ki jih po bolnišnični 

oskrbi ne morejo več zadrže-
vati v bolnišnici, je povedala 
Hribarjeva. »V bolnišnici se so-
očamo z zelo težkimi situacija-
mi, ko ljudje nikakor ne more-
jo skrbeti sami zase. Pojavi se 
težava, kam namestiti takšne 

ljudi, saj so domovi za ostare-
le polni. Človeka ne moremo 
postaviti pred vrata, če vemo, 
da za njega ne bo poskrbljeno. 
Zato podpiramo ta projekt,« je 
še ponazorila. »Življenjske raz-
mere so se spremenile, sistem 
pa se ne prilagaja dovolj hitro. 
Človeku moramo omogočiti 
dostojno življenje,« je poudari-
la Zorko Kurinčičeva ter ganila 
z izkušnjo s terena, kjer je kot 
zdravnica skrbela za oslabe-
lega moškega na domu. Ko so 
jo poklicali in ji povedali, da je 
umrl, je prišla na njegov dom 
in ob postelji so stali vsi njego-
vi najdražji. »Nekaj tako lepe-
ga, mirnega in spoštljivega je 
bilo v tem trenutku. Takšen lep 
odhod je bil, umrl je doma, ob 
svojih domačih ...« je zaključila 

zgodbo. V pilotni projekt Most 
je vključen tudi VDC Leskovec 
– Krško in, kot je pojasnila Vu-
čajnkova, so njihovi varovan-
ci zelo zadovoljni z izvajanjem 
dvakrat tedenske telesne vad-
be, radi pa se udeležujejo tudi 
osebnih razgovorov z zunanjo 
strokovno izvajalko. 

Dobra ocena projekta Most

Predstavnika Ministrstva za 
zdravje sta menila, da je pilotni 
projekt Most pomemben in 
prinaša  dopolnjevanje rešitev 
za dolgotrajno oskrbo. »Upo-
rabniki so dobili nove stori-
tve, ki jih v trenutni ureditvi 
ne morejo dobiti, a so potreb-
ne. Z dodatnimi viri financira-
nja bomo zagotovili, da bodo 

storitve na voljo vsem, ne gle-
de na premoženje,« je izposta-
vila Kobal Strausova. »Smo na 
dobri poti, da sistemsko ure-
dimo dolgotrajno oskrbo, pri 
tem nam bodo pomagali pi-
lotni projekti, krški projekt pa 
je poseben, ker vključuje rural-
no populacijo,« je ocenil Pra-
ček. »Pomoč ljudem na domu 
je vrednota in veliko pomeni 
predvsem tistim, ki so osta-
li sami. Vsaka prijazna beseda 
in pomoč sta dobrodošli,« je 
po zaključenem posvetu dejal 
predsednik PZDU Posavje Jože 
Žnidarič, ki se je tudi osebno 
udeležil dveh obiskov na tere-
nu. »Tudi v občini Sevnica se 
ukvarjamo z izzivom starajo-
če se družbe in čeprav nismo 
del tega projekta, ga podpi-
ram, ker gre za sistemsko re-
šitev za celotno Slovenijo. Kot 
župan spremljam že tretjo ali 
četrto verzijo zakona o dol-
gotrajni oskrbi in sem žalos-
ten, da tako počasi nastaja ta 
zakon, ki je po mojem mne-
nju nujen,« je bil kritičen sev-
niški župan in državni svetnik 
Srečko Ocvirk. »Ker za marsi-
kaj v državi najdemo denar, ga 
bomo zagotovo tudi za sistem-
sko ureditev dolgotrajne oskr-
be,« je menil podžupan občine 
Krško Silvo Krošelj.

 Smilja Radi

Nujna je sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe
KRŠKO – Kaj je dolgotrajna oskrba, kdo jo potrebuje? Na okrogli mizi o dolgotrajni oskrbi, ki je potekala 22. januarja v prostorih Občine Krško, so soočili mnenja 
predstavniki pilotnega projekta Most, predstavnika Ministrstva za zdravje ter partnerji in podporniki omenjenega projekta.

Na okrogli mizi o dolgotrajni oskrbi je sodelovalo osem razpravljavcev, moderirala jo je Alenka Kesar.

Dolgoživa družba ne sme biti 
breme, temveč dosežek.

Predstavitev projekta Riba je IN
V želji po izboljšanju ozaveščenosti o pomenu rib v zdravi prehrani ter krepitvi zanimanja za oskrbo s svežimi in 
kakovostnimi posavskimi ribami bodo partnerji v projektu »RIBA JE IN« v prihajajočih mesecih izvajali številne de-
javnosti na območju Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje v vseh šestih posavskih občinah.

V okviru projekta RIBA JE IN bodo potekale tudi delavnice  
za pripravo ribjih jedi.
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ČATEŽ OB SAVI – V Rotary klubu Čatež, ki v svojih vrstah zdru-
žuje 24 posameznikov iz Posavja, Obsotelja in Kozjanskega, so 
predali prvo letošnjo donacijo. Prejela jo je Osnovna šola Bistri-
ca ob Sotli za podporo dela z nadarjenimi učenci. Člani Rotary 
kluba Čatež so 28. januarja na tradicionalnem srečanju v dvora-
ni Hotela v Termah Čatež donacijo v višini 1000 evrov izročili 
ravnatelju šole Bogomirju Marčinkoviču, ki je ob tem predsta-
vil delo in življenje na bistriški šoli ter izpostavil številne viso-
ke dosežke šole v državnem in mednarodnem merilu v zadnjih 
letih. Poleg raznih priznanj in nagrad se lahko šola pohvali tudi 
visokim deležem nadarjenih in talentiranih učencev, obojih sku-
paj je med 129 učenci v tem šolskem letu kar 20. Nadarjenost 
in talente učenci kažejo na področjih likovne umetnosti, logike, 
matematike, angleščine in na glasbenem področju. Posebnost 
šole je, da si lahko nadarjeni in talentirani učenci sami izberejo 
mentorja, ti pa jim potem pomagajo pri pripravah na tekmova-
nja, jim nudijo strokovno in svetovalno pomoč ter pomagajo pri 
udeležbah na strokovnih ekskurzijah in izmenjavah. V Rotary 
klubu Čatež, ki mu trenutno predseduje zdravnik iz Bistrice ob 
Sotli Franci Božiček, letos načrtujejo podporo trem projektom. 
Ob bistriški šoli bodo donaciji namenili še uspešni potapljačici, 
tudi slovenski rekorderki Slavici Žertuš za udeležbo na tekmo-
vanjih in za dodatna šolanja Brežičanki Simoni Potočar Agrež 
ter njeni psički Tequili, tandemu, ki se uspešno vključuje v re-
ševalne iskalne akcije. Glavni vir donacij v Rotary klubu zberejo 
z organizacijo dobrodelnega Miklavževega koncerta in likovne 
kolonije, ki jo bodo po nekaj letih premora ponovno organizira-
li spomladi.  E. Šterlek

Donacija za nadarjene učence

Predstavniki Rotary kluba Čatež z ravnateljem bistriške šole
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PRIREDITVE OB PRAZNIKU 
KS SENOVO 2020

POHOD PO POTEH XIV. DIVIZIJE, SEDLARJEVO – SENOVO,
• v soboto, 8. februarja 2020, ob 7. uri; zbirno mesto na 

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

DAN ODPRTIH VRAT NA STRELIŠČU V ZAKLU
• v soboto, 8. februarja 2020, ob 10. uri; prireditelja Društvo 

za praktično streljanje Senovo in KS Senovo.

MALI KAMEN »PING PONG« OPEN 2020 – 
TURNIR V NAMIZNEM TENISU V KATEGORIJI ČLANOV 

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

• v nedeljo, 9. februarja 2020, ob 9. uri v športni dvorani 
Doma XIV. divizije Senovo; informacije in prijave drustvo.
kamencek@gmail.com ali na tel. 041 970 196; prireditelja 
Društvo Kamenček in KS Senovo.

MEMORIALNI ŠAHOVSKI TURNIR 
V SPOMIN ANDREJU STRNADU

• v nedeljo, 9. februarja 2020, ob 9. uri v prostorih Gostilne 
Senica; prireditelja DU Senovo in KS Senovo.

SENOVO – BOWLA – 
TEKMOVANJE V ŠTIRIH KATEGORIJAH

• v nedeljo, 9. februarja 2020, ob 15. uri v prostorih Keglban 
kluba Senovo; prireditelji TD Senovo, Gostilna Senica in KS 
Senovo.

TRADICIONALNI VETERANSKI TURNIR 
V MALEM NOGOMETU 

• v nedeljo, 16. februarja 2020, ob 9. uri v športni dvorani 
Doma XIV. divizije Senovo; prireditelja KMN Senovo veterani 
in KS Senovo.

Svet KS Senovo

PROSLAVA OB PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI 
SENOVO IN SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU,

• v soboto, 8. februarja 2020, ob 18. uri v kulturni dvorani Doma 
XIV. divizije Senovo; slavnostni govornik Vlado Grahovac, 
podžupan Občine Krško; podelitev priznanj KS Senovo; kulturni 
program OŠ XIV. divizije Senovo, DKD Svoboda Senovo in MePZ 
DU Senovo.

KS SENOVO
Titova 106, 8281 Senovo

KRŠKO – Društvo upokojencev Krško je 21. januarja v krškem ho-
telu City pripravilo tradicionalno ponovoletno srečanje svojih čla-
nov, starih 80 let in več. Med okoli tisoč člani društva je med njimi 
več kot 30 % takšnih, je povedala predsednica Snežana Resman. 
Na srečanje so jih tako povabili kar 330, okoli 120 pa se jih je ude-
ležilo srečanja. »Namen današnjega srečanja je druženje in obu-
janje spominov, o problemih društva in težavah upokojencev pa 
danes ne bomo govorili. Želimo, da jih pride čim več, povabili pa 
jih bomo tudi na marčevski občni zbor društva in junijsko sreča-
nje posavskih upokojencev,« je povedala Resmanova. Poleg nje 
so zbrane nagovorili še krški podžupan Silvo Krošelj, direkto-
rica DSO Krško Ani Nuša Masnik in pomočnica direktorice CSD 
Posavje Mirjana Mlakar. Poudarili so predvsem pomen medge-
neracijskega sodelovanja in sožitja ter izpostavili nekatere pro-
grame, ki so v občini na voljo starejši populaciji, od pomoči na 
domu do storitve Sopotniki. Najstarejša udeleženca srečanja sta 
bila Vida Breskvar med ženskami in Stane Kukovičič med mo-
škimi. Srečanje, ki sta ga s harmoniko in petjem popestrila Adi 
Moškon in Bojan Kaplan, je povezovala Vidka Kuselj, ki je zbra-
nim med drugim dejala, da ponosno nosijo svoja leta, ki so jim pri-
nesla modrost, izkušnje in številne spomine. Sledilo je še druže-
nje in obujanje spominov ob kosilu. P. P.

Ponosno nosijo svoja leta

80-letniki se že tradicionalno srečujejo v januarju.

DOLENJA VAS – Kulturno društvo Žarek iz Dolenje vasi je 25. ja-
nuarja pripravilo in izvedlo že 13. Ocvirkijado, na kateri so bili 
predstavljeni in po prireditvi degustirani različni izdelki ali jedi 
iz ocvirkov. Društvo je po besedah pobudnice ocvirkijade Irene 
Stergar prvo takšno prireditev izvedlo leta 2007, ko so predsta-
vili 32 jedi iz oc-
virkov (letos 20), 
namen ali pos-
lanstvo pa je, da 
so izdelki iz oc-
virkov čim bolj 
izvirni, ne gre pa 
za tekmovanje 
ali strogo ocenje-
vanje. Na letoš-
nji ocvirkijadi je 
po oceni komisije 
za izvirnost prvo 
mesto in nagrado za svoj izdelek prejela Branka Jenžur (pujski 
pripeljali vlakec z ocvirki), drugo mesto Matjaž Gomilšek (vi-
nogradniški 'tatarc' z ocvirki) in tretja mesto Mira Damjanovič 
(venček z ocvirki). Ob razstavi, ocenjevanju in peki ocvirkov, ki 
so se pekli za kasnejšo degustacijo v drugem prostoru, je potekal 
tudi bogat kulturni program, v katerem so po uvodnem pozdra-
vu podžupanje občine Krško in predsednika KS Dolenja vas na-
stopili: pevska skupina Prepelice, Eva in Zoja z igranjem sakso-
fonov, ljudski pevci Ajda, Branka Jenžur ter njena vnuka Vital 
in Matija z recitacijo »Dolenjevaška ocvirkijada naša navada«, 
skupina Trta, ki je veselo igrala tudi med degustacijo ocvirko-
vih izdelkov, Koledniki z Rake, izveden pa je bil tudi kratek skeč 
(odhod na koline). Ob koncu kulturnega programa, po podelitvi 
nagrad za najbolj izvirne izdelke, se je predsednica društva Ma-
teja Jesenšek zahvalila tako članom kot članicam društva za po-
moč pri izvedbi ocvirkijade, hkrati pa vse prisotne povabila na 
pokušino ocvirkovih izdelkov. Celoten program je vodila, pove-
zovala in nasmejala s svojimi šalami Pišečka Mica. 
 A. Hruševar 

V znamenju jedi iz ocvirkov

Trije nagrajeni avtorji jedi iz ocvirkov

Četudi številčno močno dru-
štvo na letnem nivoju razpola-
ga z izredno skromnimi sred-
stvi, prihodki znašajo namreč 
le okoli devet tisoč evrov, rejci 
praktično v celoti na svoje stro-
ške izvajajo vrsto aktivnosti, ki 
so prvenstveno osredotočene 
na promocijo edine ohranjene 
avtohtone slovenske pasme 
krškopoljski prašič, blagovne 
znamke Mesnine krškopolj-
skega prašiča in izvajanje rej-
skega programa. Predsednica 
društva Martina Ivanšek je za 
naš časopis povedala, da naj-
večji društveni pridelovalci re-
dijo med 25 in 40 plemenskih 
svinj, trenutno je v Sloveniji 
skupno okoli 500 plemenskih 
svinj in 80 merjascev, na le-
tnem nivoju pa vzredijo okvir-
no 6000 tekačev: »Kar pomeni, 
da smo od začetnih aktivnostih 
(v letu 2005, op. p.), ko smo še 
iskali redke krškopoljce oz. us-
peli ohraniti to pasmo z zgolj 
30 svinjami, do današnje po-
pulacije – 500 svinj – po celot-
ni Sloveniji precej zrasli in še 
rastemo.«

Poudarek na kvaliteti mesa 
in promociji

Cena krškopoljca je sicer med 
15 in 30 odstotki višja od so-
dobnih pasem, a je tudi sama 
prireja dražja: »Ti prašiči mo-
goče malo počasneje rastejo, 
ker v primerjavi s sodobnimi 

Ni vse, kar je črno-belo, 
krškopoljska svinja
LESKOVEC PRI KRŠKEM – 17. januarja, na dan godovanja zavetnika prašičev sv. Antona Prašičkarja, so se 
v Gostilni Kunst na občnem zboru sestali člani Društva rejcev krškopoljskega prašiča. Društvo šteje okoli 
130 članov, »črno-belo bogastvo s Krškega polja« pa pridobiva na veljavi. 

pasmami niso na močnih kr-
milih, ampak na naravni hrani, 
so pa zato bolj odporni, meso 
je kvalitetnejše, butično, ne-
nazadnje se lahko s pridelavo 
ukvarjajo le registrirani rejci.« 
Cena mladih merjascev bo le-
tos ostala na lanskoletni rav-
ni 150 evrov, cena tekačev pa 
se malenkostno zvišuje, in si-
cer s 3 na 3,30 evra/kg, pitan-
cev pa z 2,10 na 2,40 evra/kg 
žive teže (gre za minimalno 
določene cene konvencional-
no vzrejenih prašičev, na kate-
re so v primeru večjih količin 
možni popusti, op. p.). Ivan-
škova je med drugim še do-
dala, da si bodo prizadevali v 
sodelovanju z Biotehniško fa-
kulteto in Kmetijskim inšti-
tutom še nadgraditi sledljivost 
z označevanjem prašičev z ge-
notipizacijo (ugotavljanje gle-
de na priznano poreklo staršev, 

op. p.): »Delali bomo na kvali-
teti mesa, ki jo lahko zagotovi-
mo le s primerno odbranimi 
in vzrejenimi prašiči ter razi-
skovanju še dodatnih pozitiv-
nih lastnosti krškopoljca, ka-
terega meso je okusno, sončno 
in aromatično, odlično tako za 
pripravo jedi kot za predela-
vo v suhomesnate dobrote, saj 
ima mišično tkivo v primerjavi 
z ostalimi pasmami in hibridi 
prašičev ugodnejšo maščobno-
-kislinsko sestavo, to je za člo-
veka ugodnejše razmerje med 
omega 3 in omega 6 maščob-
nimi kislinami.« V primerjavi s 
preteklimi leti je sicer poraslo 
tudi število gostincev, ki nudijo 
jedi iz krškopoljca, a se pri tem 
večina ponudnikov še vedno ne 
povezuje direktno z društvom. 
V njem si namreč prizadeva-
jo doseči, je še dejala predse-
dnica, da ne bi prihajalo do zlo-
rab in da bi z naključno vzetimi 
vzorci jedi pri gostinskih ponu-
dnikih lahko vselej nedvoumno 
potrdili jed iz krškopoljskega 
prašiča. Ni namreč vse, kar je 
črno-belo, krškopoljski prašič, 
s tem pa bi dosegli tudi višje za-
upanje potrošnikov.

Uspešne prijave narekujejo 
še večje aktivnosti

Medtem ko v letu 2018 niso 
bili v društvu uspešni z nobe-
no prijavo na razpise in pro-
jekte, so bili v letu 2019 us-

pešni kar na treh razpisih, in 
sicer s projektom Črno-be-
lo bogastvo s Krškega polja, 
s pilotnim projektom Vpelja-
va odbire plemenskih živali 
na podlagi kakovosti mesa pri 
pasmi krškopoljski prašič in 
EIP projektom Sledljivost po-
rekla pri pasmi krškopoljski 
prašič. Zato bo letošnje leto 
za člane društva že iz naslo-
va izvajanja projektov tako fi-
nančno kot po aktivnostih iz-
redno zahtevno in dinamično. 
Tako so 14. januarja, je pove-
dal tajnik društva in strokov-
ni vodja mag. Andrej Kastelic 
iz KGZ Novo mesto, v sklopu 
projekta Črno-belo bogastvo 
s Krškega polja izvedli kuhar-
ski dvoboj »Kopun in krško-
poljec«, zmagal je slednji, pred 
občnim zborom pa so strokov-
ne delavke Posavskega muzeja 
Brežice zbirale zgodbe o krško-
poljskem prašiču, istega dne pa 
so članom društva predstavili 
v Gostilni Kunst tudi na prak-
tičnem primeru sledljivost 
mesnin krškopoljskega praši-
ča. Člani društva se bodo sko-
zi leto udeležili številnih kme-
tijskih sejmov, na katerih bodo 
sočasno izvedli tudi seminar-
je o krškopoljskem prašiču, v 
zadnji četrtini marca pa načr-
tujejo tudi društveno strokov-
no ekskurzijo v Španijo in Por-
tugalsko. 

 Bojana Mavsar

Predsednica društva Martina 
Ivanšek

KOSTANJEVICA NA KRKI – V Kostanjevici na Krki so 30. januarja 
v okviru projekta Ljudske univerze Krško Večgeneracijski center 
Posavje gostili vrhunskega alpinista, gorskega reševalca in vodni-
ka, športnega pedagoga ter pisatelja Vikija Grošlja. Na preda-
vanju v OŠ Jožeta Gorjupa je Grošelj predstavil svoje vzpone na 
najvišje vrhove vseh sedmih celin našega planeta: Kilimandža-
ro v Afriki, Aconcaguo v Južni Ameriki, Denali v Severni Ameriki, 
Kosciuszko v Avstraliji, Everest v Aziji, Elbrus v Evropi ter Vinson 
na Antarktiki. Med več kot 40 odpravami na izvenevropska gor-
stva mu je v spominu kot najlepša ostala odprava na Antarktiko. 
Ne, ker bi bila najtežja, najtežje bodo namreč za vselej ostale tis-
te v Himalajo, ampak zato, ker je bila najbolj eksotična. Z osvoje-
nim vrhom Antarktike je zaključil svoj projekt Sedem vrhov. Svoje 
gorniške izzive je predstavil tudi v knjigi Najvišji vrhovi celin. Gro-
šelj je polno dvorano poslušalcev navdihnil in motiviral s svojimi 
izjemnimi alpinističnimi dosežki. Navdušen nad množičnim obi-
skom in pozitivnim odzivom si je zaželel, da se kmalu spet sreča-
mo v Kostanjevici na Krki. Vir: Ljudska univerza Krško

VGC Posavje gostil Vikija Grošlja

Viki Grošelj na predavanju v kostanjeviški šoli
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Le-ta je vse navzoče, gos-
te sevniške občinske uprave, 
predstavnike domačih in so-
sednjih župnij ter škofijske-
ga upravitelja škofije Celje ter 
predsednika KS Loka pri Zida-
nem Mostu, najprej povabil v 
župnijsko cerkev sv. Helene. 
Sakralni objekt, ki stoji v kraju 
že več kot 800 let, ima bogato 
baročno opremljen prezbiterij 
in cerkveno ladjo ter prostor s 
stranskim oltarjem sv. Neže. 
Na dveh likovnih upodobitvah 
sta ohranjena lika babenber-
škega vojvode Leopolda in nje-
gove žene Teodore. Omenjena 
sta leta 1208 dala postaviti cer-
kev, ki nosi ime matere prvega 
rimskega cesarja Konstantina 
Velikega (le-ta je dal leta 313 
s t. i. milanskim ediktom svo-
bodo kristjanom). Gostom je 
domači župnik, ki v Loki de-
luje sedem let, v upravljanju 
pa ima še župnijo Razbor pod 
Lisco ter Marija Širje v občini 
Laško, predstavil sliko z obra-

Dobra skrb za sakralne objekte
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – 21. decembra je potekalo ponovoletno srečanje sevniškega župana Srečka 
Ocvirka z duhovniki, ki delujejo v župnijah občine Sevnica. Letošnji gostitelj tradicionalnega srečanja, ki 
vsako leto poteka v drugi župniji, je bil loški župnik Janez Furman. 

zom krvavečega Jezusa. »Sliko 
so v procesiji prinesli v Loko 
z graščine Ruda pod Razbor-
jem, kar je želel in tudi zapisal 
v svojem testamentu pokojni 
graščak Rude,« je pripovedo-
val Janez Furman ter se do-
taknil tudi delovanja Primoža 
Trubarja in še enega pomemb-

nega moža – Dragotina Ferdi-
nanda Ripšla (njuna doprsna 
kipa stojita v spominskem par-
ku pred cerkvijo).

V kasnejšem sproščenem kle-
petu je sogovornik pohvalil 
urejenost ter skrb za ohranja-
nje sakralnih objektov v sev-

niški občini, a izrazil tudi skrb, 
kako bo v prihodnosti. »Ljud-
je se izseljujejo, mladih ni več 
tako veliko in verjetno se bo 
pojavila težava s financira-
njem, ko bodo potrebna nova 
popravila cerkvenih objektov. 
Tudi število vernikov, ki so vsa-
ko nedeljo hodili k maši, upa-
da. Število krstov je še razme-
roma dobro, tudi pogrebi so 
še večinoma cerkveni, med-
tem ko so cerkvene poroke 
redke, poleg tega mladoporo-
čenci niso več toliko vezani na 
domače kraje, ampak raje od-
hajajo v bolj eksotične kraje,« 
je pojasnjeval loški dušni pas-
tir, ki ima ob nedeljah običaj-
no po tri maše, ob delovnikih 
pa po eno na dan. »Zelo pestro 
je v času praznikov, kot je re-
cimo božič, takrat imam  vsak 
dan po tri maše,« nadaljuje in 
doda, da pogosto mašuje tudi 
v štirih podružničnih cerkvah. 

 Smilja Radi

Srečanje sevniškega župana z duhovniki, ki delujejo na 
območju občine Sevnica, je potekalo v loški župniji, kjer so si 
navzoči ogledali tudi notranjost cerkve sv. Helene.

Almanah na 140 straneh prina-
ša strnjen pregled dogajanja v 
radeški občini v lanskem letu. 
V njem je v zapisu in fotogra-
fijah zbranih 311 dogodkov, ki 
so kronološko razporejeni po 
mesecih. V zadnjem delu so do-
dani še podatki o radeški ob-
činski upravi, društvih, podje-
tjih in organizacijah, ki delujejo 
v  občini. Poseben del predsta-
vljajo slikarska dela članic in 
članov Društva ljubiteljev li-
kovne umetnosti Radeče. Pri 
nastanku in izdelavi publikaci-
je so bili snovalki v veliko po-
moč doslej izdani almanahi za 

Prvi almanah občine Radeče
RADEČE – 27. januarja je v Domu kulture Radeče ob razgibanem in raznolikem programu potekala 
predstavitev prvega radeškega almanaha, ki ga je avtorica Doroteja Jazbec naslovila Radeški utrip.

občino Krško Zavoda Nevio-
dunum, ki je tudi izdajatelj re-
gionalnega časopisa Posavski 
obzornik. 

Na predstavitvi, ki jo je povezo-
val Klemen Nikolič, so mnogo 

prijaznih in spodbudnih besed 
izidu knjižice namenili župan 
Tomaž Režun, predstavnik Za-
voda za gozdove Slovenije Jože 
Prah in osrednji govornik Ma-
tej Jazbinšek, direktor knji-
žnice Laško, ki ima svojo enoto 
tudi v Radečah. Slednji je pou-
daril, da je almanah občine Ra-
deče prvovrstno domoznansko 
gradivo, vredno pohvale. »Mar-
sikdo bo morda rekel, da bi lah-
ko bili ti podatki oziroma zapi-
si objavljeni na spletu, ampak 
mislim, da se boste strinjali z 
mano, da je še vedno bolj pri-
jetno listati po takšni knjigi. 
Radeče so znane tudi po papir-
nici in spodobi se, da lahko be-
rete o svoji zgodovini, zapisani 
na papirju. In še to: samo za-
mislimo si lahko, kako dobro-
došlo bi bilo, če bi lahko vze-
li v roke, na primer almanah 

občine Radeče za leto 1919 in 
verjamem, da bo ta almanah 
z letnico 2019 dobrodošel pri 
naših zanamcih čez sto let ...« je 
razmišljal osrednji govornik. V 
zaključku je vsem zbranim na-
menila nekaj besed tudi avtori-
ca prvega radeškega almanaha 
Doroteja Jazbec, ki se je zah-
valila za podporo tudi lokalne-
mu okolju.

Spremljevalni kulturni pro-
gram so oblikovali Klub ma-
žorete RAP, pevke in pevci FD 
Brusači Radeče, plesna skupi-
na Prosvetnega društva Vrho-
vo, GŠ Laško – Radeče, Kara-
te klub Radeče, Ljudski pevci 
Svibno, Gledališko društvo Ra-
deč, Klub Čarodej iz Zagrada in 
Športno društvo Partizan Sev-
nica – Radeče. 
 S. Radi 

Avtorica almanaha Radeški 
utrip Doroteja Jazbec

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotoviti 
sredstva za delovanje zavetišča za živali oziroma je dolžna poskr-
beti za zapuščene živali. 
Občina Radeče je skupaj s poslovnima enotama, Veterinarsko posta-
jo Laško in Veterinarsko postajo Sevnica, sprejela preventivni ukrep 
sterilizacije mačk. Poseg je zelo pomemben za omejevanje nekon-
troliranega razmnoževanja nezaželenih mačjih mladičev, zmanjša-
nja števila zapuščenih živali in možnosti okužb prenosljivih bolezni. 
Sterilizacije mačk bodo potekale do porabe proračunskih sredstev v 
poslovnih enotah v Radečah Veterinarske postaje Laško d.o.o. in Ve-
terinarske postaje Sevnica d.o.o.. Cena sterilizacije za lastnika živali 
znaša 30,00 EUR/žival, Občina Radeče subvencionira 20,00 EUR/ži-
val, preostalo razliko do polne cene pa subvencionirata Veterinar-
ska postaja Laško oziroma Veterinarska postaja Sevnica. 
Subvencija je namenjena občanom občine Radeče. Tisti, ki se odlo-
čijo za sterilizacijo mačke po subvencionirani ceni, se za poseg lah-
ko 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 nas-
lednjih povezavah:  http://www.veterina-lasko.com ali 
 http://www.veterina-sevnica.si.

Francu Titovšku podeljen zlati znak AVP
22. januarja, na 3. re-
dni seji Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v 
cestnem prometu ob-
čine Radeče, je župan 
Tomaž Režun Francu 
Titovšku podelil zla-
ti znak AVP za leto 
2019. Predlog za po-
delitev zlatega znaka 
AVP je podal SPV Ob-
čine Radeče, potrdi-
la pa ga je Agencija za 
varnost prometa RS, 
ki zlati znak AVP podeljuje za deset- in večletno uspešno delo na 
področju prometne preventive in vzgoje. 
Franc Titovšek je član Združenja šoferjev in avtomehanikov Radeče 
od leta 1977 dalje. Kot dolgoletni inštruktor vožnje v Avto moto dru-
štvu Radeče s svojim strokovnim znanjem, izkušnjami in prometno 
kulturo veliko pripomore k večji varnosti v cestnem prometu. S svo-
jo zavzetostjo in pridnim delom je bil kmalu po vstopu v ZŠAM Ra-
deče izvoljen v organe upravljanja, kjer je še danes. Več mandatov 
je bil tajnik, nekaj časa tudi predsednik, sedaj je že več let član Nad-
zornega odbora. Od leta 2011 je bil podpoveljnik združenja ZŠAM 
Radeče, od leta 2016 dalje pa je poveljnik ZŠAM Radeče. Prisoten 
je pri vseh nalogah in akcijah, tudi na Zvezi ZŠAM Slovenije in Celj-
sko-zasavski regiji. Veliko truda vlaga k večji prepoznavnosti organi-
zacije, saj s svojim fotografskim aparatom obeleži skoraj vsako pri-
reditev ZŠAM Radeče, Zveze ZŠAM Slovenije, na kongresih šoferjev 
Evrope in Celjsko-zasavske regije. 
Že četrti mandat je izredno aktiven kot član Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Radeče, kjer opravlja tudi funk-
cijo predsednika komisije za reševanje pobud občanov oz. komisije 
za ogled stanja na terenu. Kot prostovoljec redno sodeluje pri pre-
ventivnih akcijah, od varovanja otrok na prehodih za pešce kot pri 
ostalih aktivnostih, ki se izvajajo pod okriljem SPV (akcija Motorist, 
Prižig sveč za žrtve prometnih nesreč, Prvi šolski dan ipd.). Redno se 
udeležuje tudi okroglih miz in posvetov v organizaciji ZŠAM in Agen-
cije za varnost prometa RS. Skratka, Franc Titovšek je oseba, ki ak-
tivno deluje in sodeluje v preventivnih akcijah, pozna to področje 
in se zaveda, da varnost in previdnost v cestnem prometu ogromno 
pomenita in prispevata k zmanjšanju prometnih nesreč. Zaradi na-
vedenega je SPV Občine Radeče podal predlog, Agencija RS za var-
nost prometa pa je potrdila, da se zlati znak AVP za leto 2019 po-
deli Francu Titovšku.

Sofinanciranje sterilizacije lastniških 
mačk v občini Radeče SEVNICA – 25. januarja so se 

na rednem letnem zboru zbra-
li čebelarji 104-članskega Če-
belarskega društva Sevnica. 
Predsednik ČD Sevnica Miha 
Metelko je ob zaključku sre-
čanja, na katerem je zbrane 
nagovoril tudi župan Srečko 
Ocvirk, izročil srebrno odlič-
je Antona Janše II. stopnje dol-
goletnemu čebelarju in članu 
društva mag. Alojzu Kozincu. 
Predsednik Čebelarske zve-
ze Krško Anton Urek je po-
vabil člane v regijsko čebelar-
sko zvezo, prisotni pa so bili 
tudi obveščeni, da je spet mož-
no naročiti svečano čebelar-
sko obleko po meri. Čebelarje 
v sevniški občini, ki niso včla-
njeni v društvo in izobraževal-
ne procese, so pozvali, da se 
včlanijo in sodelujejo v izobra-
ževanjih, ker predstavljajo po-
tencialno nevarnost za okuž-
bo čebel sosednjih čebelnjakov.
 J. Levstik/S. R.

Zbor čebelarjev
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Brezplačno svetovanje 
o izbiri in vzdrževanju 

malih komunalnih čistilnih naprav

Več na www.varujvodo.si
Pokličite svetovalca: 07 48 17 233 

Projekt VARUJVODO sofinancira 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

VARUJVODO

Delovanje svetovalne pisarne sofinancirajo vse posavske občine

Nastopili so štirje predavatelji: 
specialist za kmetijsko tehniko 
in sadjarstvo Martin Mavsar 
s Kmetijsko gozdarskega za-
voda (KGZ) Novo mesto je go-
voril o 'pametnem kmetijstvu' 
in predstavil najsodobnejšo 
kmetijsko tehniko, ki se bo-
lje prilagaja podnebnim spre-
membam; specialist za vino-
gradništvo Jernej Martinčič 
s KGZ Novo mesto je predsta-
vil nekatere tolerantne sor-
te vinske trte (npr. muscaris, 
solaris, johanniter, cabernet 
blanc itd.), ki imajo zelo dob-
ro odpornost na dve najpo-
membnejši bolezni, zaradi 
katerih trta potrebuje redno 
zaščito grozdja – peronospo-
ro in oidij; vodja oddelka za 
živinorejo na KGZ Novo mes-
to mag. Andrej Kastelic je po-
vedal nekaj več o projektih av-
tohtone pasme krškopoljski 
prašič, edine ohranjene slo-
venske avtohtone pasme pra-
šičev, ki se je ohranila na ob-
močju Krškega polja, od tod 
pa se je po letu 2001 razširi-
la na območje celotne Slove-
nije; sadjar Anton Koršič iz 
Zadruge Tibona z.o.o. pa je 
predstavil novo odporno sor-
to jabolk bonita, s katero želi-
jo med drugim zagotoviti, da 
na slovenskem trgu ne bo tu-
jih jabolk sumljive kakovosti. 
Na forumu so bila predstavlje-
na tudi nekatera podjetja, ki v 
prakso prinašajo manj okolj-
sko sporne ukrepe, kar omo-
gočajo nove tehnologije, sor-
te, pasme, ki so primerne za ta 

Za manj pesticidov v kmetijstvu
BREŽICE – Na 4. kmetijskem forumu v Brežicah, ki je 22. januarja v organizaciji Občine Brežice potekal v 
večnamenski dvorani Mladinskega centra, so se dotaknili okoljskih izzivov v kmetijstvu in preko strokov-
nih predavanj predstavili možnosti za zmanjšanje porabe pesticidov v kmetijstvu.

prostor in pomenijo trend t. i. 
zelenega kmetijstva. Nove izzi-
ve pri razvoju kmetijske tehni-
ke z uporabo elektronike pred-
stavlja tudi postopna ukinitev 
najbolj razširjenega herbicida 
glifosata, ki bo ukinjen konec 
leta 2022.

Na uvodu kmetijskega foru-
ma, ki ga je povezovala Anja 
Urek, je polno dvorano kme-
tovalcev, vinogradnikov, sad-
jarjev in drugih iz kmetijske 
panoge nagovoril župan Ivan 
Molan. Dejal je, da je kmetij-
stvo zelo pomembna panoga v 
občini in da investicije v kme-
tijstvo vsako leto rastejo, saj in-
vesticije kmetovalcev na letni 
ravni dosegajo raven investi-
cij v podjetništvu. Po njegovih 
besedah je izjemnega pomena 
tudi povezava kmetijstva s tu-
rizmom, »kajti le lepa, očišče-
na in čim bolj urejena pokraji-
na, obdelana v skladu z naravo, 
je pomembna tudi za razvoj tu-
rizma, v tem primeru kmečke-

ga turizma«. K besedi je bil po-
vabljen tudi direktor KGZ Novo 
mesto Jože Simončič, ki je po-
udaril, da imamo v Sloveniji 
relativno dobro razvito kme-
tijstvo, ki skrbi za zelo kakovo-
stno in varno hrano, česar se 
pogosto premalo zavedamo. 
Dodal je, da kmetijstvo ni glav-
ni problem, kar se tiče onesna-
ževanja okolja v tej državi. Po-

hvalil je brežiško občino, ki bo 
kot partner s KGZ Novo mesto 
v letu 2020 pristopila k projek-
tu ohranitve in razvoja avtoh-
tonih sort – rumenega plavca 
in pišečke marelice. 

Značilen je trend 
zmanjševanja

V registru kmetijskih gospo-
darstev, ki se vodi pri UE Breži-
ce, je v občini Brežice vpisanih 
3119 kmetijskih gospodar-

stev, ki obdelujejo 9828,75 
hektarja kmetijskih zemljišč 
(podatki za januar 2020), od 
tega največ njiv (4883 ha), 
trajnih travnikov (3724 ha), 
vinogradov (695 ha), inten-
zivnih sadovnjakov (239 ha) 
itd. Površine njiv so se v dveh 
letih zmanjšale za 182,5 ha, in-
tenzivni sadovnjaki so se po-
večali za 12 ha, je razvidno iz 
statistike, objavljene v biltenu 
4. kmetijskega foruma v Bre-
žicah, ki sta ga uredila Roman 
Matjašič in Patricia Čular. Na 
področju vinogradništva se je 
v dveh letih število prideloval-
cev zmanjšalo za 145 (na 1829 
pridelovalcev), površine so se 
zmanjšale za 46 ha (na 659 
ha), število trsov pa za 220 ti-
soč (skupaj skoraj 2,8 milijo-
na trsov). V registru je vpisa-
nih 38 različnih sort (največ 
je žametovke, laškega rizlin-
ga in modre frankinje). Trend 

zmanjševanja je podoben kot 
v živinoreji, saj so kmetije z 
nekaj kravami dobesedno iz-
ginile, danes tudi ni več samo-
oskrbnih kmetij.

Družabni del prireditve v avli 
MC Brežice je bil namenjen 
izmenjavi medsebojnih izku-
šenj in pridobivanju dodatnih 
informacij, za pogostitev pa je 
poskrbela turistična kmetija 
Vimpolšek.
 Rok Retelj

Predavatelji 4. kmetijskega foruma (z leve): Mavsar, 
Martinčič, Kastelic in Koršič

ŽUPELEVEC – Aktivistke KO RK Kapele so 7. decembra v gostilni 
Erban v Župelevcu organizirale srečanje krajanov KS Kapele, sta-
rih 70 in več let. Zbralo se jih je 60. Navzoče sta pozdravili pred-
sednica KO RK Kapele Albina Zorčič in predsednica OZRK Bre-
žice Antonija Zaniuk. Za prijeten uvod v popoldansko druženje 
so vnuki in pravnuki aktivistk in udeležencev zbranim pripravili 
kulturni program, obarvan z govorno besedo, glasbo in petjem 
ter ubranimi zvoki harmonike. Nastopajoči osnovnošolci podru-
žnične šole Kapele so program pripravili sami, kar je še posebej 
pohvalno. Aktivistke so poskrbele za sladki program, lično ok-
rasitev miz, vsak udeleženec pa je prejel tudi ročno izdelano da-
rilce, česar so bili starejši zelo veseli in hvaležni. Čas je mineval 
ob okusnem kosilu in dobri kapljici. Takšni dogodki prispevajo 
k temu, da starejšim, ki se med letom vidijo le na srečanju, obar-
vajo jesen življenja v lepše barve, preživijo malo drugačen dan, 
prijetno kramljajo in obujajo spomine na dobre stare čase. Ob 
prvem mraku so se razšli zadovoljnih obrazov in z obljubo »nas-
videnje naslednje leto«. Dobro obiskano srečanje, zadovoljni in 
nasmejani obrazi prisotnih krajanov ter prijetno vzdušje so naj-
večja zahvala in vzpodbuda organizatorjem za njihovo delo. V 
času božično-novoletnih praznikov smo aktivistke obiskale in 
skromno obdarile tudi vse naše krajane, ki zdaj prebivajo v do-
movih za starejše, saj so bili nekateri še preteklo leto na sreča-
nju. V domu upokojencev v Brežicah je pet krajanov, v Samobor-
ju trije in v Kumrovcu ena. Vsi so bili zelo presenečeni in veseli 
obiska, saj jim druženje, lepa beseda in sočutje veliko pomenijo.
  Ivanka Cerjak

MRZLAVSKI GAJ – V Mrzlavskem Gaju smo se 18. januarja 
zbrali vinogradniki in se poklonili svetemu Vinku ali Vinceku, 
zavetniku vinogradnikov. Ta svetnik sicer goduje 22. januarja 
in moli za dober pridelek, zaščito od bolezni, toče, mraza ter 
podobnih »nebodijihtreba« dogodkov. Vinogradnik s trsa 
obreže tri vejice s po tremi očesci, jih položi v vodo in čaka. 
Če se vejice »prebudijo«, pomeni, da trs ni zmrznil in da si 
lahko obetamo dobro kapljico. Nekaj trsov smo zalili z žlahtno 
kapljico, jih obrezali in prosili za dobro letino. Na koncu smo 
se ob polni mizi še okrepčali in si obljubili, da se ob enakem 
dogodku zberemo tudi naslednje leto. B. Gregorič 

Jesen življenja v lepših barvah

Nasmejani obrazi udeležencev srečanja (foto: Rudi Volčanjšek)

Omenjeno prireditev je 
cerkljansko društvo prvič or-
ganiziralo v lanskem letu, in 
sicer predvsem z namenom, 
da se vinogradniki zahvali-
jo za dobro letino. Hkrati se 
že začenjajo prva opravila v 
vinogradih, priprava vin na 
ocenjevanja bodisi v okviru 
društev bodisi vinskih prire-
ditev ter drugi dogodki, ki po-
pestrijo delovanje vinogradni-
ških društev v občini Brežice. 
Vsa društva so lani izrazila že-
ljo, da bi ta prireditev postala 
vsakoletna v mesecu januarju, 
njen značaj pa naj bi bil stro-
koven, promocijski in degu-
stacijski s predstavitvijo vin iz 
tukajšnjih vinskih goric. Prire-
ditve se je udeležil tudi župan 
občine Brežice Ivan Molan, ki 
je izrazil upanje, da se bo ta 
prireditev v naslednjih letih 
še bolj »prijela« in bila deležna 
še večjega obiska. Nekaj besed 
je spregovoril tudi predsednik 
Zveze društev vinogradnikov 
Dolenjske Miran Jurak. 

Slovo mladega vina in cvičkorel
BREŽICE – Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cerklje ob Krki je v sodelovanju z ostalimi peti-
mi vinogradniškimi društvi iz občine Brežice (Bizeljsko, Pišece, Sromlje, Gadova peč, Dolina – Jesenice) in 
s podporo Občine Brežice na zadnji januarski dan v avli Upravne enote Brežice drugič organiziralo priredi-
tev Slovo mladega vina.

Z vinom se dá tudi slikati

Člani Društva likovnikov Bre-
žice (DLB) z gosti so lani po-
leti na jubilejni deseti slikar-
ski koloniji Doga tempore ex 
- cvičkorel, ki je bila v Gadovi 
peči, dokazali, da se da z vinom 
tudi slikati in da lahko vinska 
klet postane slikarsko platno. 
Umetnine, ki so nastale na ko-
loniji, tako ustvarjene slike z 
vinom kot tudi akrili na dogah, 
bodo nekaj časa na ogled v avli 
UE Brežice. Na prireditvi Slovo 
mladega vina so razstavo tudi 
uradno odprli, nekaj besed o 
razstavi pa sta z zbranimi de-
lila idejni vodja cvičkorela Ro-
man Baškovč in predsednica 
DLB Kristina Bevc. Baškovč je 
poudaril, da je bila na teh dese-
tih izvedbah udeležba slikar-
jev, tako iz Slovenije kot tujine, 
zelo dobra. »Cvičkova zgodba 
o uspehu nas povezuje tudi na 
umetniškem področju, nas ple-
meniti, bogati in daje vinskim 
goricam novo vsebino. Zgod-
ba cvičkorela se nadaljuje,« je 

ob tem povedal in v nadalje-
vanju s pomočjo župana vsem 
udeležencem kolonije podelil 
priznanja. Bevčeva je zaupala 
svoje pozitivne izkušnje »ne-
navadnega ustvarjanja v vino-
gradniškem okolju, kjer čopič 
pomakaš v alkoholno pijačo«. 

Poskrbljeno je bilo tudi za kul-
turni program v izvedbi skupi-
ne Trta, na harmoniko pa je za-

igral učenec GŠ Brežice Blaž 
Plevnik (mentor prof. Niko 
Ogorevc). Po koncu uradnega 
dela, ki ga je vodila Lara Oš-
trbenk, so navzoči pristopili 
k stojnicam vseh šestih vino-
gradniških društev iz brežiške 
občine, na katerih so nudili 
žlahtno kapljico lanskega le-
tnika, ki pa je šla še bolj v pro-
met z dodanimi prigrizki.
 R. Retelj

Priznanje za udeležbo na cvičkorelu je Roman Baškovč izročil 
tudi predsednici VTKD Cerklje ob Krki Meliti Oštrbenk.

Zmanjšujejo se površine njiv in vinogradov, 
povečujejo pa površine sadovnjakov.
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Ljudje smo, milo rečeno, res čudna bitja. Marsičemu se čudimo 
in hkrati to isto molče sprejemamo. Čudimo se stvarem, ki jih 
obenem podpiramo ali celo sami počnemo. Nikoli ne pomislimo, 
da bi namesto začudenosti poskušali določene stvari spremeniti. 
Realnost je očitno lažje sprejemati, kot jo spreminjati. Prav zato 
se ustvarja vtis o zadovoljnih ljudeh. Spremembe in napredek 
pa so vedno temeljili na aktivnosti in delu nezadovoljnih. Udo-
bje nas sili v podporo obstoječemu, najpogosteje z besedami in 
dejanji oziroma z molkom ali opustitvijo. V skupnosti ljudi tudi 
molk 'komunicira'. Najmočneje odzvanja molk po volitvah. Tak-
rat, ko slišimo, kdo so tisti, ki bodo namesto nas in celo v našem 
imenu odločali, zato ker se volitev nismo udeležili. Ali, kot pove 
Platon, kazen, ki si jo naloži človek, ko zavrne sodelovanje v po-
litiki, je ta, da mu vladajo slabši od njega. 

Marsikdo mi bo očital, da ne nosim ure na nogi in zato ne ho-
dim v korak s časom. Samo tisti, ki tega noče videti, ne vidi, da 
je demokracija v krizi. A ob tem se sprašujem, ali kdo pozna kaj 
pametnejšega, kar bi nadomestilo demokracijo kot kolikor to-
liko logično izhodišče za vzpostavljanje vzdržnega družbenega 
življenja. Možnost, da to, kar je pri demokraciji dobro, doleti vse 
ljudi, ogroža globalna ideologija moči, ki ne pomeni nič druge-
ga kot koncentracijo individualnih egov okoli nekega interesa. 
Malo ljudi želi razumeti drugo plat medalje ideologije. Za raz-
liko od prve plati (ideje o ureditvi družbe) druga pravi, da je 
ideologija promocija zasebnih interesov določene skupine lju-
di (politične stranke) pod pretvezo, da gre za splošne družbene 
interese ali celo interese človeštva. Torej gre za kukavičje jajce.   

V glavah političnega razreda se politika dojema kot instrument 
vladanja, problem pa je v tem, da se demos oziroma ljudstvo s 
takim razumevanjem pojma politika strinja. Demos bi se mo-
ral izboriti, da tudi politični razred dojame politiko kot skup-
nost samo. A kaj ljudstvu preostane, ko ni več intelektualcev? In 
če malo parafraziram J. Habermasa, lahko rečem, da bistvo de-
mokracije ni problem ljudske suverenosti, temveč problem ko-
munikativne drznosti državljanov. Ali drugače postavljeno vpra-
šanje v problemu, zakaj demos ne govori o tem, kar vidi, zakaj 
ne poskuša uveljaviti svojega glasu? Ljudje smo hinavski in celo 
bobu, ko ga jemo, ne rečemo bob. 

Pred očmi se nam na severu Zemljine oble topi in na jugu gori 
prihodnost naših nerojenih otrok in vseh tistih, ki še nimajo vo-
lilne pravice, medtem pa Donald Trump na letošnjem Davosu – 
brije norce iz nas. »Preden lahko zgrabimo jutrišnje priložnosti, 
moramo zavrniti preroke pogube in njihove napovedi apokalip-
se,« grmi Trump v Davosu. Točno to. Volitve se bližajo, treba je 
dobiti še en mandat. Temu cilju se žrtvujejo pravice tistih, ki le-
gitimirajo vladarje. Volitve pomenijo bianco podpis volivcev, da 
bodo prevzeli vso odgovornost za napake izvoljenih politikov. 

Zakaj bi se potem čudili, da bo prišel čas, ko bo civilizacija doseg-
la svoj vrh, a kultura svoje dno? (Spengler) Tudi prihodnji izumi 
ne bodo namenjeni vsem. Dosežki znanosti kot najbolj družbe-
ne lastnine koristijo samo nekaterim. Izjemno rast družbene-
ga produkta spremlja povečanje revščine; zavedanje o pomenu 
okolja spremlja porast njegovega uničevanja; raste napredek v 
medicini, a zdravstveno varstvo je vse manj dostopno vse večje-
mu številu ljudi. Življenjska doba človeka je vedno daljša, toda 
tistega, kar od življenja pričakujemo, je vedno manj. Optimizem 
izginja pred obupom nemoči posameznika.  

Ljudje smo mazohisti. Slavimo dejanja, ki nas ponižujejo. Druž-
beno okolje je tisto, ki z nagrajevanjem nagrajenih vnaša na-
sprotja in konflikte, povečuje prizadetost ogromnega števila 
ljudi. Kot bi rekel Rosseau: »Vzrok moralnega zla ni človekova 
narava, ampak 'človeška  družba': namreč šele po tem, ko je člo-
vek postal družbeno bitje, se naravni človek odtujuje od svojega 
lastnega bistva in postaja tiran narave, samega sebe in svojih 
najbližjih.« Ali je Rousseau imel prav, ali je Trump jasnovidec in 
ali pa morda Greta Thunberg pretirava? Če človek vidi srhljivo 
umiranje samo ene koale v gozdovih Avstralije in pri tem gleda 
s srcem, ne more biti v dvomih. Morda ima Trump celo prav, da 
bo jutri lepše, toda naš čas je ta, ki ga zdaj živimo.

Kukavičje jajce 
demokracije

Piše: dr. Božidar Veljković

kolumna
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MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 

SOx  
mg/m3

NOx  
mg/m3

CO  
mg/m3

Dimno število Bacharach 
/ celotni prah (mg/m3)

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB 3 ZP - - 225 300 7 100 - -

PB 4 ZP 0 - 46 300 67 100 1,7 mg/m3 -

PB 4 TG 1 - 71 400 0 100 0 2

PB 5 TG 1 - 170 400 3 100 0 2

PB 6 ZP 0 35 46 50 6 100 0,9 mg/m3 5 mg/m3

PB 6* TG 5 - 67 - 2 - 0,9 mg/m3 -

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB3, PB4,PB5 in PB6 2.164.063 47 21

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
TG	 -	tekoče	gorivo	(Ekstra	lahko	kurilno	olje	ali	D-2)	
*Za	obratovanje	pod	500	ur	letno	ni	predpisanih	mejnih	vrednosti

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

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

 

Med pobudniki posveta, ki je 
potekal v organizaciji Držav-
nega sveta RS, Slovenskega 
nacionalnega komiteja za ve-
like pregrade, Zveze društev 
gradbenih inženirjev in teh-
nikov Slovenije ter Fakulte-
te za gradbeništvo in geode-
zijo Univerze v Ljubljani, je 
bil tudi državni svetnik iz Po-
savja, sicer pa sevniški župan 
Srečko Ocvirk. Gre namreč za 
zelo pomembno temo tudi za 
območje Posavja, kjer življenje 
močno krojijo reke. »Posavje 
je regija, ki ima izredno veli-
ko izkušenj z zadrževanjem 
vode, pred tem pa s popla-
vami reke Save in veliko ško-
do zaradi tega, z onesnaženo 
vodo in praktično mrtvo reko. 
Posavje se je zaradi hidroelek-
trarn še bolj povezalo in v ob-
dobju gradnje pridobilo zelo 
pomembne izkušnje, kako 
sprememba vpliva na širše 
družbeno, ekonomsko in soci-
alno okolje,« je pred začetkom 
posveta za naš medij povedal 
Ocvirk. Posavje lahko po nje-
govem mnenju služi tako kot 
primer pozitivnih praks kot 
pomanjkljivosti na takšnem 
projektu. Tudi med udeleženci 
posveta, ki so povsem napolni-
li dvorano Državnega sveta, je 
bilo kar nekaj Posavcev: pred-
stavnikov z energetiko pove-
zanih podjetij, Občine Brežice, 
Kostanjevice na Krki … 

Ocvirk se je v pozdravnem na-
govoru osredotočil na grad-
njo HE in z njimi poveza-
ne akumulacije v Posavju ter 
predstavil širši kontekst tega 
projekta. Pri HE Vrhovo, ki so 
jo gradili še v 80. letih prej-
šnjega stoletja, je bila reka 
opredeljena zgolj kot neizko-
riščen vir energije, je pove-
dal, z naslednjimi HE pa se je 
bolj upoštevala kompleksnost 
obrečnega območja, s čimer se 
je omilil negativen vpliv pro-
jekta na okolje in prebivalstvo 
oz. je gradnja HE prinesla po-
zitivno spremembo v vseh po-
gledih – ekonomskem, social-
nem in ekološkem. 

Neizkoriščene možnosti 
pri zadrževanju vode

Prof. dr. Matjaž Mikoš s Fa-
kultete za gradbeništvo in 
geodezijo UL je na naslovno 
vprašanje svojega predavanja 
– koliko vode bi bilo mogoče 
zadržati v Sloveniji – odgo-
voril, da bi jo morali zadržati 
več kot sedaj, ko je zadržimo 
manj kot 1 %, cilj pa bi mo-
ral biti vsaj nekaj % letnih ko-
ličin vode. Zato potrebujemo 
velike hranilnike vode, kar 
so lahko bodisi naravni zadr-
ževalniki (tla) bodisi grajeni 
objekti. »Zadrževanje vode je 
pomemben del sodobne po-
litike do voda, saj s tem kre-
pimo ekosistemske storitve, 
proizvodnjo hrane in obno-
vljive vire energije, vendar 
voda še nima prav ekonom-
ske cene,« je dejal. Dr. Nataša 
Smolar Žvanut z Direkcije RS 

Vodo zadržati, ko je na voljo
LJUBLJANA – V Državnem svetu so 30. januarja organizirali posvet »Slovenija prihodnosti v luči podnebnih 
sprememb – je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam?«

za vode je predstavila večna-
mensko rabo zadrževalnikov v 
Sloveniji, pri čemer je izposta-
vila tudi primer spodnje Save, 
kjer zadrževalniki voda slu-
žijo prvenstveno za proizvo-
dnjo hidroenergije, pa tudi za 
ribištvo, namakanje, plovbo 
na motorni pogon ... Pri tem 
si morajo vsi uporabniki de-
liti pravice, odgovornost, tve-
ganje in stroške, upoštevati 
je treba ekonomsko upravi-
čenost in varovanje okolja. 
Prof. dr. Lučka Kajfež Boga-
taj z Biotehniške fakultete UL 
je poudarila, da na podlagi se-

grevanja ozračja posledično 
raste tudi temperatura povr-
šinskih voda, več je izhlapeva-
nja in vodne pare, zato lahko v 
prihodnosti pričakujemo več 
dežja. Več padavin bo pozimi, 
manj poleti, manj bo rahlega 
dežja in več obilnih padavin, 
zato se bo povečala poplavna 
ogroženost. Prof. dr. Miran 
Veselič, upokojeni profesor 

Naravoslovnotehniške fakul-
tete UL, je opozoril na pre-
majhno izkoriščenost podze-
mnih voda, tudi za namakanje, 
na drugi strani pa na možnost 
dopolnitve virov pitne vode z 
zajezitvami površinskih vodo-
tokov in zadrževalniki vode.

Posavci v razpravi

V razpravi je sodelovalo tudi 
nekaj udeležencev posveta iz 
Posavja. Boštjan Pišotek iz 
HESS je dejal, da je možnost 
zadrževanja vode za Sloveni-
jo privilegij, na pomisleke gle-

de podtalnice pa je odgovoril, 
da jo projekt HE stabilizira, 
kar ugodno vpliva na kmetij-
stvo in pitno vodo. Kritičen 
je bil do dejstva, da je hidro-
energija izpadla iz Nacional-
nega energetsko-podnebne-
ga programa. Brežiški Molan 
Ivan Molan je pojasnil, da je 
v preteklosti Sava mnogokrat 
poplavljala, zato s(m)o se v 

Posavju odločili za gradnjo HE 
kot večnamenskega projekta. 
Nujno je dokončati verigo z iz-
gradnjo HE Mokrice, saj le to 
zagotavlja popolno poplavno 
varnost, z zaustavitvijo pro-
jekta pa se negira stroka, ki 
je bila močno vključena v nje-
govo pripravo. Na razpravo 
predstavnice Zavoda za ribi-
štvo Maše Čarf, ki je meni-
la, da bi bilo treba predstaviti 
tudi negativne učinke velikih 
pregrad, zlasti na ribji svet, se 
je odzval mag. Andrej Vizjak 
iz HESS. Kot je poudaril, ima-
mo Slovenci veliko izkušenj s 
pregradami na različnih re-
kah, zato ne razume, »od kod 
taka bojazen, da bo poslej, ko 
gradimo večnamenske projek-
te, apokalipsa.« Vsak poseg v 
prostor ima pozitivne in nega-
tivne posledice, je dejal, zato 
je treba vedno pretehtati med 
njimi in se smotrno odločiti. 
»Ko govorimo o vplivih, imej-
mo v mislih zagotavljanje ele-
ktrične energije za nas in za 
naše zanamce,« je zaključil.

 Peter Pavlovič

Polno dvorano Državnega sveta je uvodoma nagovoril državni svetnik iz Posavja Srečko Ocvirk.

Zadržati bi morali vsaj nekaj % letnih količin vode, 
za kar potrebujemo velike hranilnike.
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Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

pevskistudio@icloud.com
040 305 202 (Anja Kramar)

Pevski studio Anja

• vokalna in dihalna tehnika • nega glasu
• vaje za večglasno petje • pevska improvizacija

• uporaba mikrofona

Poučevanje petja

VPIS V GLASBENO ŠOLO
Glasbena šola Krško vabi k vpisu v šolsko leto 2020/2021.

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

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

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

Kolodvorska 2, 8270 Krško
tel.: 07 488 01 40
info@gs-krsko.si, www.gs-krsko.si
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Za tiste, ki se odločajo o na-
daljnjem šolanju, je še pose-
bej aktualno vprašanje razvo-
ja potreb po poklicih in s tem 
tudi poklicev prihodnosti. Na 
Zavodu za zaposlovanje, Ob-
močni službi Sevnica, so jese-
ni 2019 na podlagi izvedene 
ankete (Napovednik zaposlo-
vanja), v kateri je sodelovalo 
79 podjetij s tega območja, za 
prvo polovico leta 2020 ugo-
tovili, da bo največ povpraše-
vanja po naslednjih poklicih: 
orodjar, zidar, betoner, delavec 
za preprosta dela v predelo-
valnih dejavnostih, kuhar, va-
rilec, gradbinec, natakar, far-
macevt, inženir elektronike, 
komercialni zastopnik za pro-
dajo, bolničar negovalec v za-
vodih itd. Raziskava Poklic-
ni barometer je pokazala, da 
je primanjkljaj (potrebe de-
lodajalcev bodo presegle po-
nudbo na trgu dela) znotraj OS 
Sevnica za leto 2020 napove-
dan za poklice, ki sodijo v širša 
področja zdravstva (zdravni-
ki specialisti splošne medici-
ne, strokovnjaki za zdravstve-
no nego, fizioterapevti itd.), 
gradbeništva (zidarji, grad-
beni nadzorniki, tesarji, krov-
ci, inženirji gradbeništva itd.), 
gostinstva in turizma (glav-
ni kuharji in kuharji, natakar-
ji, strežniki in gospodinjski 
pomočniki v uradih, hotelih, 
hotelski receptorji itd.), pre-
vozništva (vozniki težkih to-
vornjakov in vlačilcev), ko-
vinarstva (varilci, inženirji 
strojništva, orodjarji, strugar-
ji itd.), pa tudi za druge pok-
lice (mesarji, peki, slaščičarji, 
različni monterji in mehani-
ki, elektroinštalaterji, kamno-

seki, dimnikarji itd.), razlaga 
direktorica ZRSZ OS Sevnica 
Saša Mohorko. »Ti poklici so 
tisti, ki so bodisi trenutno naj-
bolj iskani s strani delodajal-
cev bodisi bodo najbolj iska-
ni v bližnji prihodnosti. Kaj se 
bo na trgu dela dogajalo v Slo-
veniji na daljši rok, žal z goto-
vostjo ne moremo napoveda-
ti, saj je poklice prihodnosti 
za več desetletij naprej prak-
tično nemogoče napovedati. 
Velja namreč, da danes veči-
ne poklicev, ki bodo v priho-
dnosti najbolj aktualni, niti še 
ne poznamo,« pojasnjuje Mo-
horkova.

Mladi naj razvijajo 
radovednost

Kljub temu so si strokovnjaki 
enotni glede trenutnih tren-
dov v družbi, ki bodo v bodo-
če najbolj vplivali na razvoj, 
zaton in nastanek novih pok-
licev. Mohorkova navaja neka-
tere omenjene trende in njiho-
ve značilnosti: globalizacija in 
povečana mobilnost spremi-
njata načine dela v neklasične 
oblike zaposlitve, razvija se 
oblika dela v timih, ki se fizič-

no skoraj ne srečajo, platfor-
me postajajo mesta za iska-
nje dela in najemanje delovne 
sile; staranje prebivalstva in 
dolgoživost družbe bosta zah-
tevali več oseb s poklici za šir-
šo zdravstveno in socialno os-
krbo starejših, tudi na domu; 
obvladovanje dela z računal-
nikom je nuja in nič več pri-
vilegij za opravljanje zgolj ne-
katerih poklicev, znanja na 
področju IKT postajajo nujna; 

avtomatizacija in robotizacija 
spreminjata procese dela, kar 
vpliva na zmanjšanje delovnih 
mest, kjer se opravljajo rutin-
ska dela; razvoj zelene eko-
nomije in potreb po varstvu 
okolja govori v prid t. i. zele-
nih poklicev, ki so povezani z 
varstvom narave, zmanjševa-
njem odpadkov, zmanjšanjem 
emisij toplovodnih plinov, va-
rovanjem ekosistemov, pri-
lagajanji na klimatske spre-
membe itd.; v bodoče se bodo 
krepili poklici, ki bodo soob-
likovali prosti čas posamezni-
ka (šport, zdravje, druženje 
itd.) ali njegove prehranjeval-
ne navade (npr. zdrav življenj-

ski slog). Mohorkova še pravi, 
da bodo spremembe od oseb 
na trgu dela zahtevale ved-
no nove prilagoditve, znanja, 
kompetence, veščine. »Zara-
di vsega tega je pomembno, 
da mladi razvijajo radove-
dnost, se ukvarjajo z različni-
mi stvarmi, se preizkušajo in 
raziskujejo možnosti, so pri 
tem vztrajni in pogumni ter 
kreativni, razvijajo domišljijo 
in ideje prelivajo v realnost. 
S tem krepijo sodelovalnost, 
prilagodljivost, samostojno 

učenje, veselje do spoznava-
nja novega in odgovornost,« 
pojasnjuje in mladim pripo-
roča, naj izkoristijo možnosti 
sodelovanja pri raznih šolskih 
projektih, pridobivanja novih 
znanj in veščin na različnih 
področjih znotraj obšolskih 
dejavnosti, preko svojega de-
lovanja v prostočasnih aktiv-
nostih, pri prostovoljstvu, delu 
v društvih, doma v družinskih 
podjetjih in z opravljanjem 
šolske prakse oz. študentske-
ga dela v delovnih okoljih pri 
delodajalcih.

Še naprej prizadevanja 
za vajeništvo

»Znanje je ključnega pomena 
za sleherno podjetje,« pravi 
Darko Gorišek, direktor GZS 
Posavske gospodarske zborni-
ce, »saj je znanje temelj kon-
kurenčne prednosti na dana-
šnjem globalnem trgu. Brez 
stalnega nadgrajevanja zna-
nja zaposlenih pa podjetja v 
današnjem času, ko že prevla-
dujejo avtomatizacija, roboti-
zacija, digitalizacija in umetna 
inteligenca, ne morejo obstati 
na dolgi rok.« Kot dodaja Go-
rišek, se v zadnjem času vse 
bolj izpostavlja vrednost in-
telektualnega kapitala pod-
jetja, pri čemer ima vodilno 

vlogo t. i. človeški kapital. Za 
konkurenčno prednost je po-
membno biti drugačen, iz-
viren in inovativen, kar se v 
podjetjih odraža v nenehnem 
prilagajanju na nove razme-
re z novimi izdelki in storitva-
mi. Na GZS si zato prizadeva-
jo za dualno izobraževanje na 
vseh ravneh, tudi na ravni fa-
kultetnega izobraževanja. Kot 
vzorčen primer Gorišek nava-
ja pridobivanje znanja s pra-
kso, ko dijaki, ki osnovna zna-
nja pridobivajo v srednji šoli, 
lahko ta takoj nadgradijo v 
realnem okolju, ki je že stek-
lo v Posavju. Tako je v letoš-
njem šolskem letu na ŠC Kr-
ško-Sevnica vpisana že druga 
generacija srednješolcev za 
poklic strojni mehanik po va-
jeniškem sistemu. Prizadeva-
li si bodo, da bi v prihodnje 
po enakem vajeniškem siste-
mu steklo izobraževanje še za 
poklice mizar, orodjar in ele-
ktrikar. Poleg navedenega pa 
gospodarske zbornice, vključ-
no s posavsko, dajejo vse več-
ji pomen prenosu znanja oz. 
mentorstvu, ko izkušeni za-
posleni na mlajše zaposlene 
prenašajo svoja znanja in iz-
kušnje: »Na naši zbornici smo 
v ta namen za potrebe posa-
vskega gospodarstva izobrazi-
li številne mentorje, ki imajo 
ključno vlogo pri vključeva-
nju na novo zaposlenih v nji-
hova podjetja. Zadnje čase pa 
mentorstvo nadgrajujemo še 
s t. i. obratnim mentorstvom, 
ko mlajši zaposleni prena-
šajo svoja znanja na starejše 
zaposlene. Na ta način dobi 
veljavo timsko delo in prevze-
manje odgovornosti za reševa-
nje problema.«

Katerih poklicev 
si želijo v Posavju?

Z namenom zmanjšati kad-
rovska nesorazmerja na trgu 
dela ter povečati medsebojno 
sodelovanje izobraževalnih in 
ostalih ustanov ter delodajal-
cev so na GZS Posavski zborni-
ci v sklopu projekta Podjetna 
9ka v 80 pravnih subjektih na 
območju Posavja izvedli tudi 
anketo o zaželenih in okvirno 
potrebnih poklicnih profilih v 
prihodnjem desetletju. Pod-
jetja in samostojni podjetniki 
so pri tem izkazali največ in-
teresa za poklice: strojni me-
hanik, orodjar, ključavničar, 

varilec, avtomehanik, elektri-
kar strojni tehnik, CNC pro-
gramer/operater, tapetnik, 
barvar/pletilec, socialni oskr-
bovanec, poslovodja, prodaja-
lec, skladiščnik, nutricionist, 
med drugim tudi dimnikar, 
voznik avtobusa, vrtnar-cvet-
ličar, administrator, kletar ipd., 
pa tudi za magistre in inženir-
je strojništva ter elektroteh-
nike (energetik, elektronik), 
mehatronike, ekonomske teh-
nike, komercialiste, gostinske 
profile, pa tudi poklice, kot 
so veterinar, zdravnik speci-
alist, zobozdravnik, mag. la-
boratorijske biomedicine, 

Poklici prihodnosti – večine niti še ne poznamo
POSAVJE – Pred bližajočimi se informativnimi dnevi (14. in 15. februarja) smo se pozanimali, kateri poklici so najbolj iskani danes in kateri bodo perspektivni v 
prihodnosti, ko bodo v ospredju umetna inteligenca, avtomatizirani in robotizirani procesi, interdisciplinarnost ter vedno nove prilagoditve, znanja, kompetence 
in veščine. Večine poklicev, ki bodo čez nekaj desetletij aktualni, danes sploh še ne poznamo.

nadaljevanje na str. 12

Po nekaterih raziskavah bo v prihodnosti, ko se 
bodo zaposlovali današnji učenci, več kot 60 % 

delovnih mest s poklici, ki danes še ne obstajajo.

Znanja na področju informacijsko komunikacijske tehnologije 
(IKT) postajajo nujna (foto: P. P.).
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Turizem: Sodelovanje in razvoj (UN)
Sodobne turistične prakse (VS)

Vpiši se na 
Fakulteto za turizem

 www.ft.um.si

Osebni pristop
Praktično izobraževanje
Izkušeni predavatelji
Mentoriranje

��

Informativni dan:

GREM V DŠD NOVO MESTO

Dijaški in študentski dom Novo mesto nudi bivanje dija-
kom različnih srednjih šol in študentom. Nahaja se na mir-
ni lokaciji, krasi ga tudi lep park in veliko zelenja. Blizu sta 
železniška in avtobusna postaja, do centra mesta je prib-
ližno dvajset minut hoje. V neposredni bližini je Šolski 
center Novo mesto, ki je največji v Sloveniji in izvaja števil-
ne izobraževalne programe (https://www.sc-nm.si/).

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

Dijaki v času šolanja stkejo prijateljske vezi, se učijo samo-
stojnosti in odgovornosti. Za nas je pomembno, da so us-

pešni v šoli in se naučijo veščin, ki so potrebne za življenje. 
  

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

nje) 
• Uravnotežena prehrana (za študente študentski boni) 
• Dobri pogoji za učenje (strokovna pomoč vzgojiteljev, 

organizacija inštrukcij, medvrstniška učna pomoč)
• Kvalitetno preživljanje prostega časa v organiziranih 

interesnih dejavnostih (nogomet, košarka, odbojka, 
namizni tenis, strelstvo, plavanje, pevska skupina, obli-
kovalne delavnice itd.)

• Kulturni dogodki, prireditve, predavanja, delavnice, te-
čaji, družabni večeri  … 

Informativna dneva bosta:
v petek, 14. 2. 2020, od 8.00 do 18.00  in soboto, 15. 2. 2020, od 8.00 do 13.00.

medicinska sestra, zobozdra-
vstveni asistent, fizioterapevt, 
dipl. kozmetičarka, grafični in 
okoljski inženir, inženir arhi-
tekture, varnosti, tekstilij, me-
hatronike, oblikovanja, kme-
tijstva, radiologije idr.

Na kariernih sejmih 
tudi že novi poklici

Priložnost, da se mladi sooči-
jo s potencialnimi delodajalci, 
so karierni sejmi v organizaciji 
največjega zaposlitvenega por-
tala MojeDelo.com, na katerih 
se pojavljajo različni delodajal-
ci, ki iščejo raznolike profile, 
predvsem pa zaposlene z željo 
po delu ter težnjo po povezo-
vanju znanj z različnih podro-
čij, sposobnosti dela v ekipah 
in z različnimi profili ter vseži-
vljenjskem učenju. Delodajal-
ci si želijo spoznati kandidate 
s področij, kjer je največje po-
manjkanje, hkrati pa so odpr-
ti tudi za vse ostale perspek-
tivne iskalce. Pred leti so se 
na kariernih sejmih že pojav-
ljali profili, ki so predstavljali 
nov poklic ali novo kombinaci-
jo znanj (npr. profil geomatika 
– poznavalca geografskega sis-
tema, ki obvlada informatiko). 
Na portalu še pravijo, da se po-
leg visokotehnoloških znanj 
veliko prostora odpira na po-
dročju storitvenih poklicev in 
tistih, ki so povezani z mehki-
mi veščinami, emocionalno in-

teligenco. »Področja, ki se po-
gosto omenjajo kot tista, kjer 
bomo potrebovali veliko dob-
rega kadra v bližnji prihodno-
sti, so biotehnologija, ekolo-
gija in skrb za okolje, oskrba 
s hrano, geoinženiring, ume-
tna inteligenca in robotizacija, 
informacijske tehnologije, ge-
rontologija, ravnanje z odpad-
ki, biomedicina, podatkovno 
rudarjenje in še in še. Napove-
di pa hkrati pravijo še, da bo 
veliko potrebe po ljudeh z zna-
nji upravljanja delovnih proce-
sov, motivacije in optimizacije 
dela, dobrimi komunikacijski-
mi in prodajnimi veščinami, 
produktnim upravljanjem, vo-
denjem. Področje storitvenih 
poklicev bo prineslo potrebe 
po novih znanjih, kot so spre-
mljevalci starejših, svetovalci 
za spletno nakupovanje obla-
čil, svetovalci za pametne do-
move, upravljavci osebnega fi-
nančnega wellnessa, svetovalci 
za vseživljenjsko učenje ipd.,« 
so še zapisali. 

Pomen industrijske 
revolucije 4.0 za delovna 
mesta

Želeli smo tudi izvedeti, kako 
na poklice prihodnosti in z nji-
mi povezano tematiko gleda-
jo v posavskih izobraževalnih 
središčih. Kot poudarja direk-
torica ŠC Krško-Sevnica Erna 
Župan Pirkovič, bo po neka-
terih raziskavah v prihodnosti, 

ko se bodo zaposlovali današ-
nji učenci, več kot 60 % delov-
nih mest s poklici, ki danes še 
ne obstajajo. »Industrijska re-
volucija 4.0 prinaša razvoj 
umetne inteligence, pametnih 
sistemov z internetom stvari, 
storitvami v oblaku in veliki-
mi bazami podatkov. Delovna 
mesta se bodo opremila s teh-
nološkimi izboljšavami, proce-
si bodo avtomatizirani, veliko 
operacij bodo opravili roboti,« 
pojasnjuje in dodaja, da vse to 
pomeni, da bodo tudi v bodo-
če potrebna znanja s področja 
tehnike – računalništva, stroj-
ništva in elektrotehnike. »Za 
vsa ta področja izobražujemo 
tudi v različnih programih in 
na različnih nivojih na ŠC Kr-
ško-Sevnica. Verjamem, da so 
naši dijaki dobro opremlje-
ni tudi z znanji za bodoče za-

poslitve, s poklici prihodnosti 
se spoznavajo pri posameznih 
strokovnih predmetih, na šoli 
smo jim ponudili prostor z 
opremo za uresničevanje nji-
hovih idej, poleg bogato opre-
mljenega laboratorija za fiziko 
je na voljo tudi odprti labora-
torij FabLab,« je opisala. Župan 
Pirkovičeva izpostavlja tudi in-
terdisciplinarnost, ki bo po-
sebnost skoraj na vseh delov-
nih mestih. »Če v prihodnosti 
napovedujejo 3D tiskanje po-
sameznih delov, tudi teles in 
organov, bo to timsko delo 
več strokovnjakov s področja 
strojništva, računalništva, ele-
ktrotehnike, medicine …« Vse-
življenjsko učenje pa tudi me-
njava več delovnih mest v svoji 
karieri je nekaj, čemur se bo-
doče generacije ne bodo mog-
le izogniti. Delovna mesta bodo 

zahtevala več prilagodljivosti, 
še napoveduje direktorica ŠC 
Krško-Sevnica.

Ravnatelj Gimnazije Brežice 
Uroš Škof pravi, da gimnazij-
cem omogočajo predstavitev 
perspektivnih poklicev z ude-
ležbo na sejmu Informativa, so-
delujejo v projektu Inženirke in 
inženirji bomo!, predvsem dija-
ke tretjih in četrtih letnikov ka-
rierno usmerjajo v okviru raz-
rednih ur. Dijaki izražajo želje 
po tovrstnih poklicih, kar ugo-
tavljajo v projektih Inovativ-
na pedagogika 1:1 in Podje-
tnost v gimnazijah, kjer poleg 
vseh ostalih znanj in kompe-
tenc načrtno razvijajo digital-
no kompetenco in kompeten-
co podjetnosti. »Gimnazijsko 
izobraževanje nudi najbolj-
še izhodišče za študij, nadalj-
njo izobraževalno pot in tudi 
za prihodnjo poklicno pot, saj 
v 21. stoletju ne bomo imeli 
več samo tradicionalnih pok-
licev, ampak številne poklice, 
ki se bodo šele razvili in se čez 
noč spreminjali, potrebova-
li bomo še več povezljivega in 
komunikativnega znanja, pred-
vsem takega, ki bo omogoča-
lo interdisciplinarnost, nujno 
potrebne bodo sodelovalnost, 
multikulturnost in sposobnost 
vseživljenjskega samostojnega 
učenja. Vse navedeno pa med 
vsemi programi najbolj razvija 
gimnazijsko izobraževanje,« je 
še dejal Škof.

Po besedah svetovalne delav-
ke Alenke Pečnik Kranjec z 
Ekonomske in trgovske šole 
Brežice so poklici prihodno-
sti zelo odvisni od tega, kako 
razmišljamo o naši osebni pri-
hodnosti, prihodnosti družbe 
nasploh in prihodnosti plane-
ta Zemlja. V neposredni priho-
dnosti se bodo zagotovo po-
kazale tudi večje potrebe po 
poklicih v javni upravi, saj za-
radi naravne menjave genera-
cij in prepovedi zaposlovanja, 
ki je bila v veljavi kar nekaj let, 
prihaja do generacijske vrzeli, 
pove Pečnik Kranjčeva, ki priz-
nava, da je promovirati pokli-
ce prihodnosti zelo nehvale-
žno opravilo, in pri tem kot 
primer navaja poklic java pro-
gramerja, ki pred desetletjem 
ali več sploh ni obstajal in ga 
tudi nihče ni potreboval. Mladi 
po njenem potrebujejo trdno 
temeljno znanje iz splošne in 
strokovne izobrazbe ter raz-
viti t. i. mehke veščine, kot je 
sposobnost hitrega prilagaja-
nja, sodelovanja v delovni sku-
pini, izmenjave mnenj, upora-
be IK tehnologije, zavedanja 
lastne vrednosti … »To je tisto 
najpomembnejše, kar ponuja-
mo našim dijakom. Zagotavlja-
mo jim podjetnost, da si upajo 
sami poiskati delo in si zago-
toviti uspešno eksistenco,« je 
še povedala.

 Rok Retelj, 
 Bojana Mavsar

Poklici prihodnosti – večine niti še ne poznamo
nadaljevanje s str. 11

Na spletu lahko zasledimo sezname poklicev, ki naj bi bili 
v prihodnosti zelo aktualni: sprehajalec ljudi, upravlja-
vec drona, skrbnik youtube vsebine, inženir brezpilotne-
ga avta, bloger, čokoladar, preizkuševalec čokolade, piva, 
vodnih toboganov in žvečilnih gumijev, lego profesor, pro-
fesionalni spanec idr. Poklici, kot so npr. digitalni arhe-
olog, odvetnik za virtualno lastnino, podatkovni rudar, 
vertikalni kmetovalec, specialist za odvajanje odvisnosti 
od tehnologije, specialist za nevromarketing, spremljeva-
lec ljubljenčkov na evtanazijo in organizator privatnega 
življenja, pri nas dejansko že obstajajo in bi znali imeti v 
prihodnosti veliko povpraševanja. Včasih si nihče ni niti 
predstavljal, da bi lahko bil spletni vplivnež (angl. influ-
encer) poklic, a danes je mogoče zaslužiti denar z ’všečki’ 
pod objavami fotografij.
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š�riletni programi: 
ZDRAVSTVENA NEGA 

(srednja medicinska sestra) – NOVOST!
EKONOMSKI TEHNIK
PREDŠOLSKA VZGOJA 

triletna programa: 
BOLNIČAR – NEGOVALEC – NOVOST!

TRGOVEC
diferencialni program:

PTI – EKONOMSKI TEHNIK

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

(Malta, Velika Britanija, Tenerife in Malaga),
•  uporabnost znanj in zaposljivost 

v trendnih dejavnos�h, 
•  prijaznost šole ter skrb za vsakega 

posameznika,
•  nadaljevanje izobraževanja na 

višješolskih, visokošolskih in 
večini univerzitetnih programov

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

INFORMATIVNI DAN v petek, 14. februarja 2020, ob 9. in 15. uri za bodoče dijake ter ob 11. uri za študente 
v soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri za bodoče dijake ter ob 9. uri za študente.

KER NAM JE MAR 
   ZA VSAKOGAR …

ETrŠ Brežice višješolski študijski program:
EKONOMIST

GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
Sevno 13, 8000 Novo mesto

VABLJENI NA INFORMATIVNE DNEVE IN K VPISU.

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

4-letni programi:
• biotehniška gimnazija  

z biotehnologijo,
• kmetijsko-podjetniški tehnik, 
• naravovarstveni tehnik

3+2 programi:
• kmetijsko podjetniški tehnik, 

hortikulturni tehnik

3-letni programi:
• gospodar na podeželju, vrtnar, 

cvetličar, slaščičar, mesar

2-letni program:
• pomočnik v biotehniki in 

oskrbi

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

• 4-letni program  gastronomija in turizem
• 3+2 program      gastronomija
• 3-letni program  gastronomske in hotelske storitve

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Tel.: 07 39 34 734,  Fax: 07 39 34 710, www.vs.grm-nm.si
• upravljanje podeželja in krajine  
• gostinstvo in turizem
• naravovarstvo

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

VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA GRM NOVO MESTO  
vabi k vpisu inovativnega študijskega programa Upravljanje podeželja, 
vabljeni tudi absolventi in diplomanti višjih strokovnih šol.
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KRŠKO – V Šolskem centru Krško-Sevnica so 31. januarja od-
prli laboratorij FabLab, v katerem bodo dijaki lahko samos-
tojno razvijali svoje ideje na področju tehnike.

V šolskem centru so se v želji, da dijakom omogočijo takšen pros-
tor, vključili v mrežo odprtih laboratorijev FabLab, kar pomeni 
odprt, nekomercialen prostor ustvarjanja, kjer lahko posamezni-
ki uporabljajo najnaprednejšo opremo in tehnologije. »Poiskali 
smo prostor in ga dodatno opremili s pomočjo donatorjev iz lo-
kalnega okolja. Tako imamo danes v laboratoriju na voljo pro-
fesionalno opremo: 4-kanalni spominski osciloskop, profesio-
nalni multimeter in funkcijski generator, spajkalno postajo, 3D 
tiskalnik, zmogljivejše prenosne računalnike … Uredili in obno-
vili smo tudi sam prostor,« je povedala direktorica šolskega cen-
tra Erna Župan Pirkovič. Ureditev laboratorija jih je stala oko-
li deset tisoč evrov.
Dijaki lahko v tem laboratoriju tudi izven pouka ustvarjajo in 
uresničujejo svoje ideje, pripravljajo eksperimentalni del semi-
narskih in raziskovalnih nalog, se pripravljajo na tekmovanja 
ipd. Na voljo imajo računalnik za rudarjenje po kriptovalutah in 
robotsko roko ter delovna mesta z razvojnimi kompleti za elek-
troniko in računalništvo. »Želimo si, da bi laboratorij še dodatno 
opremili oz. mu namenili večji prostor,« je še dejala Župan Pir-
kovičeva, razmišljajo tudi o prizidku v ta namen.
Navdušenje nad novim prostorom, v katerem bodo lahko uresni-
čevali svoje ideje, za kar doma nimajo ustrezne opreme, so izra-
zili tudi krški dijaki, ki so ob tem pripravili tudi kratek kulturni 
program. Novo pridobitev so pozdravili tudi evropski poslanec 
Franc Bogovič, pobudnik Zavezništva za mlade, katerega član 
je tudi krška šola, krški podžupan Silvo Krošelj in direktor pod-
jetja Kovis, enega od donatorjev, Alen Šinko. P. Pavlovič

Krškim dijakom na voljo FabLab

Dijaki ob 3D tiskalniku in robotski roki

Anja, mladi so te dni pred ve-
liko odločitvijo – izbiro šole, 
nadaljnje poklicne poti. Na 
kaj moramo biti starši po-
zorni pri najstniku, ko se 
znajde v takih prelomnicah? 
Starši, skrbniki in učitelji, ki 
vzgajajo in spremljajo naj-
stnike, imajo pomembno na-
logo skozi celotno osnov-
nošolsko izobraževanje, in 
sicer, da v otrocih in najstni-
kih prepoznajo njihova “moč-
na” področja. Področja nadar-
jenosti, morda izjemnosti, in 
jih tako usmerjajo, podpira-
jo v razvijanju le-teh. Dobro 
je, da se otroci preizkusijo v 
različnih dejavnostih in tako 
tudi sami prično prepozna-
vati kaj je tisto, kar jih veseli, 

kaj jih navdaja z radovedno-
stjo in navdihom po razisko-
vanju. Vzpodbuda mladih za 
sodelovanje pri različnih pro-
jektih v šoli, natečajih, tekmo-
vanjih, vključitev v prosto-
voljske dejavnosti, športne 
aktivnosti itd. Največja past je 
preveč navodil odraslega sveta 
kaj je prav in kaj ne, ali prehit-
ro usmerjanje v le eno (obšol-
sko ali šolsko) dejavnost. 

Dobro je, da se z najstniki po-
govarjamo o njihovi priho-
dnosti, o različnih poklicih, 
področjih dela, predvsem v 
zadnjih dveh letih osnovne 
šole. Predvsem bi poudarila 
pomembnost skupnega razi-

skovanja glede nadaljnega šo-
lanja. Največ, kar lahko sto-
rimo za naše mlade je, da jih 
podpiramo v samoraziskova-
nju, jih spoznavamo z različni-
mi delovnimi oziroma poklic-
nimi področji in jih čimbolj 
življenjsko opolnomočimo, jih 
vzpodbujamo ter podpiramo 
v njihovih odločitvah. Pokli-
ci prihodnosti naj bi zahtevali 
veliko inovativnosti, ustvar-
jalnosti, samoiniciativnosti in 
prav je, da jih vzgajamo v tem 
duhu.  

Morda tokrat samo na krat-
ko – kako sta se našli s so-
avtorico Nino Jelen, eno bolj 
prepoznavnih slovenskih 
učiteljic, in kako je knjiga 
nastajala?
Dve leti nazaj je mene, Nino Je-
len – soavtorico in Natašo De-
tič – urednico in založnico na 
čaj povabila ravnateljica Na-
taša Grošelj. Očitno ima zelo 
izjemen čut za ljudi, saj smo 
se v enem večeru vse navdu-
šile nad skupnim sodelova-
njem in zasnovale idejo o knji-
gi. Najprej nas je čakal izziv 
usklajevanja glede ciljne sku-
pine in knjižni liki. Štirje mla-
di predstavniki so tako izbrani 
zelo premišljeno, povezali sva 
jih s štirimi temperamenti, kar 
sva poudarili oziroma skrili v 

zgodbah in izgledu – v ilustra-
cijah. Nina je črpala navdih za 
teme iz pedagoškega področ-
ja, sama sem izhajala iz psiho-
terapevtskih izkušenj ter izku-
šenj dela z mladimi v skupinah, 
obe pa sva vpletli seveda nekaj 
osebnega. Na podlagi starostne 
skupine (od 10. do 15. leta) sva 
hitro prepoznali teme (samo-
podoba, samozavedanje, sa-
mozavest, čustva, prijateljstvo, 
odnos s starši …), s katerimi se 
srečujejo, o katerih morda ni 
vedno lahko spregovoriti niti 
s sovrstniki niti s starši, zato 
smo jih izpostavile skozi du-
hovite zgodbe in jih obogatile 
z nalogami, izzivi in izvirnimi 
napotki.  

Potem, ko je bila vsebina spi-
sana je sledil zame največji 
izziv – čakanje na ilustracije, 
usklajevanje vsega za uspešen 
izid knjige. A smo čas drago-
ceno izrabile, saj smo besedila 
vse štiri skupaj skrbno pregle-
dale, besedo za besedo, se veli-
ko družile, se povezale in tako 
stkale prav posebno sodelo-
vanje. Knjiga je prioritetno 
namenjena NAJstnikom, zelo 
lepo pa so jo že sprejeli tudi 
starši, mladinski delavci, tera-
pevti in pedagogi.  

 Maruša Mavsar

Podprimo jih v samoraziskovanju
POSAVJE – Novembra 2019 je izšla zanimiva knjiga za najstnike z naslovom “NAJ”, ki mladostnikom domi-
selno približa zanje izredno pomembne teme. Posebnost te nove knjige je tudi ta, da je ena izmed njenih 
glavnih avtoric Anja Kurent, psihoterapevtka, ki živi in deluje tudi v Posavju. 

Anja Kurent, Ba.Pth, spec.
psihoterapije
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SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA
1.  ŠTIRILETNI PROGRAMI:
 - kmetijsko podjetniški tehnik
 - živilsko prehranski tehnik
 - veterinarski tehnik

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

3.  DVOLETNI PROGRAM:
 - pomočnik v biotehniki in oskrbi

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

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

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

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
redni in izredni študij

- NARAVOVARSTVO - inženir naravovarstva

- UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE  
 inženir kmetijstva in krajine 

- ŽIVILSTVO IN PREHRANA  
 inženir živilstva in prehrane

- GOSTINSTVO IN TURIZEM  
 organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu

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

Informacije: 03/746 29 00

www.sc-s.si  

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR V ŠOLSKEM IN ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 RAZPISUJE NASLEDNJE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME:

MOŽNOST BIVANJA V NAŠEM DIJAŠKEM DOMU

PROGRAMI:

 

- Inženiring in vozila (VS)

- Inženiring in vozila (UN)

- Inženiring in avtomobilska  industrija (MAG)

- Inženiring in avtomobilska industrija (DR)

IZREDNI ŠTUDIJ:

- KLASIČNO 

  na sedežu fakultete v Novem mestu

- NA DALJAVO 

   v kombinirani obliki

Študiraj strojništvo!

www. fini-unm.si

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:
14. 2. 2020 ob 9. in 15. uri in

15. 2. 2020 ob 9. uri

BISTRICA OB SOTLI – Ekipa RoboBoS iz OŠ Bistrica ob Sotli se je v 
decembru udeležila regijskega turnirja FLL (First Lego league) na 
OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana. Najprej so se pomerili v igri robo-
ta, v prvi vožnji osvojili največje število točk in se tako povzpe-
li na prvo mesto tabele. V drugi vožnji so z malo slabšim rezulta-
tom ubranili prvo mesto. »Sledil je projekt, kjer smo z določeno 

problematiko predstavili našo rešitev. Sodnikom se je zdelo zani-
mivo in inovativno. Za projektom so sledile vrednote, kjer mora 
ekipa pokazati timski duh. Za sodnike smo pripravili razgibano 
predstavitev, kjer je imel vsak izmed nas drugačen pripomoček 
in smo si tako podajali žogico. Od sodnikov smo dobili tudi igro, 
ki smo jo morali rešiti in zraven še pokazati, kako delujemo kot 
ekipa. Za konec smo še imeli predstavitev robota oz. tehniški in-
tervju,« je v imenu ekipe zapisala Petra Žuraj. Po premoru je sle-
dila še tretja vožnja, v kateri so Bistričani ubranili prvo mesto ter 
si prislužili vstopnico za odprto državno prvenstvo, ki bo 14. mar-
ca v Kopru. P. P./vir: OŠ Bistrica ob Sotli

RoboBoS v državnem finalu

Bistriška ekipa med tekmovanjem
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Dijaki prihajajo s širšega območja Dolenjske, Bele krajine in Po-
savja. Iz vseh smeri imajo dobre avtobusne in železniške pove-
zave, ki so prilagojene šolskemu urniku in vodijo do neposredne 
bližine šole. Dijaški dom v soseski omogoča nastanitev dijakom 
iz bolj oddaljenih krajev, kar še posebej ustreza tistim, ki se odlo-
čajo športno pot nadaljevati v novomeških klubih in imajo željo 
po osamosvojitvi in življenju v večjem mestu.

Šola ima izreden posluh za športnike in dijake, ki imajo različ-
ne hobije in aktivnosti, saj jih mentorji nenehno spodbujajo k 
sodelovanju na tekmovanjih, natečajih, krožkih ipd., in je rav-
no  prav zahtevna, da lahko uspešno usklajujejo šolske in vse os-
tale dejavnosti.

Dodatno znanje, zavest in pripadnost šoli dijaki gradijo s številni-
mi interesnimi dejavnostmi, z večdnevnimi projektnimi dnevi in 
ekskurzijami po Sloveniji in tujini. Pogosto nastopajo na šolskih 
prireditvah in koncertih. Vključujejo se v različne projekte, tudi 

mednarodne, v okviru katerih potekajo izmenjave. Obeležujejo 
mednarodne dneve s področja preventive zdravja, aktivno sode-
lujejo z okoljem in zavodi. Praktično izobraževanje pri delodajal-
cu opravljajo v domačem kraju, zato po končanem šolanju šte-
vilni tam tudi ostanejo, saj si odprejo pot do zaposlitve. Nekateri 
se raje odločijo za opravljanje Europrakse v tujini, ker jim pome-
ni nov in drugačen izziv.

Pouk poteka v sodobno opremljenih specialnih učilnicah, ki so re-
zultat dolgoletnega posodabljanja in spremljanja razvoja stroke 
ter dijakom omogočajo najboljše pogoje dela. Učitelje odlikujejo 
visoko razvite specialne poklicne kompetence na vseh področjih. 
So visoko motivirani za delo in so člani državnih izpitnih komi-
sij ter skupin za poklicno maturo. Dijake odlično pripravijo na po-
klicno maturo, kar se kaže tudi v rezultatih. V preteklem šol. letu 
je bilo na poklicni maturi kar 77 odličnih dijakov, od tega 25 
zlatih in 9 diamantnih. Uspeh jim na široko odpira poti na viš-
ješolske oz. visokošolske študijske programe, z opravljenim »5. 
predmetom« iz splošne mature se lahko vpišejo tudi na univer-
zitetne študijske programe. 

DIJAKI ZDRAVSTVENE NEGE se odločajo za študij po vertika-
li in izbirajo študijske smeri, kot so zdravstvena nega,  babištvo, 
fizioterapija, radiološka tehnologija in delovna terapija. Bližina 
fakultete za zdravstvene vede ter dobro sodelovanje že v času 
srednješolskega izobraževanja predstavlja odlično izhodišče za 
prehod na študij. 

DIJAKI KEMIJSKEGA TEHNIKA se vpisujejo na kemijsko teh-
nologijo, kemijo, kemijsko inženirstvo, biokemijo, farmacijo, la-
boratorijsko biomedicino ter kozmetologijo. Zaposlijo se lahko 
v kemijski, papirniški ali sorodni industriji, v razvojnih, razisko-
valnih in drugih ustanovah.

FARMACEVTI poleg farmacije študirajo na naštetih področjih 
tako s kemijskih kot tudi zdravstvenih smeri. Zaposlijo se lah-
ko v lekarnah in specializiranih prodajalnah, v galenskih labo-
ratorijih, v farmacevtski industriji, v razvojnih, raziskovalnih in 
drugih ustanovah.

KOZMETIČNI TEHNIKI šolanje najpogosteje nadaljujejo na Viš-
ji strokovni šoli, ki je sestavni del Šolskega centra Novo mesto, ali 

nadaljujejo študij na visokošolskem nivoju. Zaposlijo se lahko v 
kozmetičnih salonih, salonih za masažo, manikiro in pedikuro, 
velnes in spa centrih, v drogerijah, kot svetovalec v parfumerijah, 
kot vizažist/masker v gledališčih, televizijskih hišah, zastopstvih 
proizvajalcev kozmetičnih izdelkov, pripomočkov in aparatur.

Vsi poklici so visoko zaposljivi tako na Dolenjskem kot tudi v 
sosednjih regijah in sodijo v sam vrh lestvice najbolj iskanih 
poklicev v prihodnosti. Potrebe po tovrstnem kadru napove-
dujejo prihajajoče številne upokojitve tako v Splošni bolnišnici 
Novo mesto, Tovarni zdravil Krka in pri drugih ključnih deloda-
jalcih v naši okolici. Vse več je tudi potreb po storitvah nege in 
oskrbe na domu, trajnostni oskrbi in kozmetičnih uslugah, kar 
povečuje samozaposlitvene možnosti. 

Srednja zdravstvena in kemijska šola s farmacevtsko in kozmetično 
usmeritvijo je šola štirih poklicev in številnih priložnosti

ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO 
Srednja zdravstvena in kemijska šola
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto

www.sc-nm.si

Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli v Novem mestu se dijaki izobražujejo v programih zdravstvena nega, kemijski tehnik, farmacevtski tehnik in kozmetični tehnik. 
To so poklici, ki se medsebojno povezujejo in dopolnjujejo, vsi pa so naravnani na človeka ter zanimivi tako za dekleta kot fante.

Kristjan Horžen, bivši dijak, član RK CPL in član slovenske roko-
metne reprezentance: »Zelo sem vesel, da sem se šolal na SZKŠ, 
ker mi je poleg rednega šolanja kot športniku omogočala tudi 
udejstvovanje na športnem področju. Zavedam se, da je poklic 
najboljša popotnica v življenje.«

Tekmovanje kozmetičnih šol Slovenije v kategoriji celostna po-
doba: Izolska golobica Specialna učilnica za zdravstveno nego Praktični pouk kemije in farmacije

Z miselno gimnastiko premagujejo izzive
Ko je Alenka Hriberšek iz Kr-
škega leta 2014, tedaj v priča-
kovanju otroka, zavzeto pre-
birala članke o otrokovem 
razvoju, je zasledila članek o 
metodi učenja Brainobrain. 
Pritegnil jo je v tolikšni meri, 
da je za več informacij pokli-
cala na Brainobrain Slovenija 
in si tudi osebno ogledala te-
daj organizirano tekmovanje 
v hitrostnem računanju v Za-
grebu, kar jo je utrdilo v pre-
pričanju, da gre za nekaj, če-
sar del želi postati tudi sama. 
Tako je jeseni leta 2015 zaživel 
Brainobrain center v Krškem, 
ki ga je do danes obiskovalo že 
100 otrok, največ iz krške, pa 
tudi sevniške, brežiške in šen-
tjernejske občine. Nekateri 
otroci so program kakovostne 
obšolske dejavnosti uspešno 
zaključili v celoti, drugi so že 
pred njegovim zaključkom iz-
polnili zadane cilje, trenutno 
pa ga obiskuje dobrih 40 ot-
rok, katerim se bo na podlagi 
novega vpisa kmalu pridruži-
lo še 15 nadobudnežev. 

Ko učenje postane zabava ...

Brainobrain je sicer svetovno 
znana ustanova za izobraževa-
nje otrok. Program temelji na 
pristopu, ki pri otrocih izbolj-
šuje miselne veščine, pozitiv-

no samopodobo in optimisti-
čen pogled na svet. Trenerke 
mentorice pri delu z  njimi sle-
dijo cilju, da otroci izboljšuje-
jo in razvijajo koncentracijo, 
osredotočenost, numerične 
sposobnosti, vizualizacijo, t. 
i. multitasking ali večopravil-
nost, pomnjenje, hitrost, na-
tančnost, domišljijo, ustvar-
jalnost pa tudi samozavest, 
odločnost, odgovornost, pozi-
tivno mišljenje idr. »Skoraj vse 
navedene veščine otroku osta-
nejo za vedno,« pravi Hriber-
škova, »kar pomeni, da gre za 
program, ki otroku ne bo po-
magal premagovati le šolskih 
izzivov, ampak kasneje tudi 
poslovne in druge življenjske 
situacije. S to metodo se na-
mreč krepita obe možganski 
polovici naenkrat, pri čemer je 
naš univerzalni mentalni pri-
pomoček abakus, ki izjemno 
hitro vpliva na otrokove misel-
ne veščine ter njegovo vedenje 
pri matematiki in vizualizaci-
ji. Sčasoma Brainobrain otro-
ci začnejo računati tako dobro 
in hitro, da jim odrasli nismo 
kos niti s kalkulatorjem. Am-
pak to je le stranski učinek, 
bistvo je, da se preko tega raz-
vijajo in izboljšujejo še ostale 
veščine. Otroci se najprej uči-
jo osnov računanja na abakus, 
kasneje pa začnejo vizualizi-

rati abakus, premikati krogli-
ce le v mislih. Dokazano je, da 
če otroci prejemajo in shra-
njujejo informacije skozi več 

čutnih kanalov hkrati, pom-
nijo hitreje in za dlje časa. Na 
ta način jih spodbujamo, da se 
učijo tudi šolsko snov.« 

V okviru programa izvajajo 
tudi telovadbo za možgane s 
posameznimi gibalnimi struk-
turami, otroci spoznavajo teh-
nike pomnjenja, kreativnega 
pisanja, VAKOG teorijo (Vizu-
alno, Avditivno, Kinestetično, 
Olfaktorično in Gustatorično), 
otrokove sposobnosti pa razvi-
jajo tudi s pomočjo NLP tehnik, 
ko se pogovarjajo o različnih 

vrednotah, mislih, vzornikih, 
učijo se nastopati, ves program 
pa je voden v slogu pozitivne 
psihologije. S temi pristopi so 

že na več generacijah dosegli, 
da je otrokom postalo učenje 
igra in zabava. 

Da se lahko trenerke otrokom 
čim bolj posvetijo, delo poteka 
v majhnih skupinah, sam pro-
gram pa obsega deset oz. 12 
stopenj, ki jih otroci, stari pet 
in več let, okvirno obiskuje-
jo štiri leta. Trenutno z otroki 
delajo tri mentorice trenerke: 
Melisa Zupančič, mag. lo-
gopedije in surdopedagogike, 
Suzana Šoštarič, univ. dipl. 
ekonomist, in Alenka Hriber-

šek, univ. dipl. politologinja. 
120-minutne ure otroci obi-
skujejo enkrat na teden: »Ve-
liko staršev se čudi, kako npr. 
petletniki zdržijo toliko časa. 
Skrivnost je v tem, da na sre-
čanjih dovolj hitro menjamo 
aktivnosti: računamo, rešu-
jemo hitrostne teste, uganke, 
beremo nazaj, beremo v šte-
vilkah, malo ustvarjamo, igra-
mo miselne igre, nastopamo, 
pojemo, se pogovarjamo, ali 
pa se starši ne morejo naču-
diti, kako lahko njihovega ot-
roka že pri petih letih nauči-
mo računati do 100. Zato, ker 
računanja ne razlagamo na 
matematičen način, temveč 
seštevamo, odštevamo, mno-
žimo, delimo preko zgodbic, 
kar je za otroke bolj zabavno 
in predvsem bistveno lažje,« 
pravi Alenka. Hkrati spodbuja-
jo k sodelovanju tudi starše. Za 
najbolj uspešne Brainobrain 
otroke so se izkazali prav ot-
roci iz družin, kjer računanje 
na abakus predstavlja družin-
sko zabavo, kjer se starši pred-
vsem mlajšim otrokom poma-
gajo učiti, čemur se v rednem 
šolskem programu nihče ne 
posveča, pravi Hriberškova: 
»In če naredimo dobre teme-
lje tehnik učenja pri mlajših, 
potem pri starejših ne bomo 
imeli več nobenega dela.«

Krčani dosegajo rezultate 
v svetovnem merilu

Krški Brainobrain center je 
v slovenskem merilu postal 
pravi fenomen, kar gre v ve-
liki meri pripisati temu, da je 
Hriberškovi uspelo z osebnim 
pristopom in zagnanostjo po-
vezati starše in otroke v odlič-
no, po večini zelo visoko mo-
tivirano ekipo za delo: »Pred 
tekmovanji se maksimalno 
potrudim, da nanj pripravim 
čim več otrok, potem pa jih 
skupaj s starši motiviramo za 
dodatno urjenje v tekmovalni 
kategoriji. Kar je pomembno: 
naši treningi za tekmovanje so 
vedno zabavni, ker so kratki, 
polni adrenalina in vodeni na 
način, s katerim trenerji zlah-
ka pridobimo otroke na svojo 
stran.« 

Jeseni 2018 sta dva krška Bra-
inobrainovca na 4. mednaro-
dnem tekmovanju v hitro-
stnem računanju na abakus v 
Dubaju osvojila zlati medalji, 
na lanskoletnem tekmovanju, 
prav tako v Dubaju, ki se ga je 
udeležilo kar prek 2000 otrok 
iz 16 držav, pa so kar trije ot-
roci iz krškega centra osvojili 
najvišja možna priznanja. 

 Bojana Mavsar

KRŠKO – Metodo učenja Brainobrain, ki pri otrocih povečuje možgansko zmogljivost in spodbuja njihovo pozitivno naravnanost, je pred petimi leti v Krško pripe-
ljala Alenka Hriberšek. V Sloveniji trenutno deluje 20 centrov Brainobrain, krški center pa izstopa po vrhunskih dosežkih otrok v hitrostnem računanju.

Ustanoviteljica centra v Krškem Alenka Hriberšek z abakusom
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 PREIS SEVNICA je specializiran proizvajalec in ponudnik rešitev za visokoka-
kovostne varjene konstrukcije. Glavna dejavnost podjetja je osredotočena na 

proizvodnjo oljetesnih posod, še posebej ohišij za transformatorje.
 Naši kupci zaradi zahtevnosti proizvodov težijo k strateškemu 

partnerstvu in dolgoročnemu sodelovanju. Velik poudarek dajemo 
tudi razvoju kadrov.
 V šolskem letu 2020/2021 nudimo kadrovske štipendije, 

omogočamo opravljanje obvezne prakse, vajeništva in 
nudimo mentorstvo in pomoč pri pisanju diplomskih in 

seminarskih nalog.

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

Zaposlujemo
VARILCE,

KLJUČAVNIČARJE,
LAKIRARJE,
PESKARJE
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s  pomočjo 
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mentorjev
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(strojni 
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OPRAVLJANE 
OBVEZNE 
PRAKSE, 

MENTORSTVO

KADROVSKE 
ŠTIPENDIJE 
2020/2021

ŠTUDENTSKO 
DELO

ZAPOSLITEV 
IN KARIERA

V zadnjih letih stopa v ospred-
je informativno-svetovalna 
dejavnost v izobraževanju od-
raslih. Svetovalno središče 
Posavje na Ljudski univerzi Kr-
ško deluje že 15 let. V njem štiri 
usposobljene svetovalke posa-
meznikom in skupinam nudi-
mo brezplačno, kakovostno, 
strokovno in celostno sveto-
valno obravnavo. V Svetovalno 
središče Posavje vabljeni vsi, ki 
potrebujete:
• informacije in svetovanje za 

izobraževanje odraslih (for-
malni in neformalni progra-
mi);

• podporo pri učenju;
• pomoč pri iskanju zaposlit-

ve;
• vrednotenje neformalnih 

znanj.

Svetovalno središče Posavje pri 
svojem delu zasleduje nasled-
nje cilje:
• odraslim omogočiti brezpla-

čen dostop do svetovanja in 
izobraževanja;

• zagotoviti kakovostne sveto-
valne storitve za izobraževa-
nje in učenje;

• povečati vključenost odra-
slih v vseživljenjsko učenje.

Svetovalno središče Posavje za-
gotavlja odraslim:
• informiranje in svetovanje 

pred vključitvijo v izobraže-
vanje, med potekom in ob 
koncu izobraževanja;

• dostopnost informiranja in 
svetovanja na različne na-
čine; osebno svetovanje, in-
formiranje in svetovanje po 
telefonu, pisno svetovanje, 
skupinsko svetovanje, po 
dogovoru svetovanje zunaj 
svetovalnega središča.

Svetovalno dejavnost smo na 
Ljudski univerzi Krško junija 
2016 nadgradili s projektom 
Svetovanje za zaposlene v Po-
savju 2016−2022, v okviru kate-
rega zagotavljamo zaposlenim 
svetovancem izvajanje dejav-
nosti informiranja in svetova-

nja ter postopke ugotavljanja 
in vrednotenja neformalno pri-
dobljenega znanja.

Na brezplačno svetovanje za za-
poslene vabimo vse, ki bi radi:
• dokončali ali nadaljevali izo-

braževanja;
• bolje opravljali svoje delo in 

načrtovali spremembo kari-
ere;

• poiskali nova znanja in ve-
ščine;

• ovrednotili že pridobljeno 
znanje, pridobili certifikat.

S postopki svetovanja boste za-
posleni pridobili naslednje ko-
risti:
• ozavestili in pridobili boste 

znanje, spretnosti in kom-
petence;

• slednje boste znali ustrezno 
predstaviti, npr. oblikovati 
zbirne mape dosežkov;

• povečali si boste motivaci-
jo za vključevanje v nadalj-
nje izobraževanje in uspo-
sabljanje ali spremembo in 

nadgradnjo kariere;
• izboljšana bo socialna vklju-

čenost, osebnostna rast in 
razvoj kariere.

V okviru projekta Svetovanje za 
zaposlene 2016−2022 vseskozi 
sodelujemo s ključnimi deležni-
ki, kot so podjetja, zbornice, sin-
dikati, socialni partnerji, razvoj-
no regionalna agencija in drugi 
deležniki na ravni regije.

Na podjetja se obračamo z na-
slednjimi vprašanji:
• ali poznate potenciale svojih 

zaposlenih;
• veste kakšna znanja, spret-

nosti in kompetence imajo;
• načrtujete razvoj zaposle-

nih;
• znate zanje poiskati pravo 

usposabljanje.

Svetovalke lahko podjetjem 
pomagamo pri razvoju kad-
rov, sodelujemo lahko pri ana-
lizi potreb po izobraževanju in 
usposabljanju, popisu in vred-

notenju kompetenc zaposlenih 
in izdelavi portfolija.

Od junija 2016 se je v projekt 
Svetovanje za zaposlene v Po-
savju vključilo 734 svetovancev. 
Največ je bilo svetovanj za ne-
formalne oblike izobraževanja 
za delo in poklic ter neformal-
ne oblike izobraževanja za oseb-
ni razvoj. Sledilo je svetovanje 
za pridobitev izobrazbe na višji 
stopnji od že dosežene, prekva-
lifikacija – sprememba poklica 
na isti stopnji ter načrtovanje in 
razvoj kariere. Napredek sveto-
vancev spremljamo po štirih te-
dnih in po šestih mesecih.

Projekt Svetovanje za zaposle-
ne v Posavju 2016–2022 bomo 
na Ljudski univerzi Krško izva-
jali vse do marca 2022, zato iz-
koristite brezplačne možnosti 
svetovanja in vrednotenja ter 
odkrijte svoje skrite potencia-
le. Skrito znanje je zaklad. Izko-
ristite brezplačno svetovanje za 
zaposlene.

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih
Ljudska univerza Krško ima več kot 60 let osrednjo vlogo v razvoju izobraževanja odraslih v lokalnem okolju. Skozi ves čas delovanja razvijamo in izvajamo razno-
vrstno ponudbo izobraževalnih programov za odrasle, od neformalnega do formalnega izobraževanja ter najrazličnejših programov izpopolnjevanja in usposablja-
nja za delo, za osebni razvoj in aktivno državljanstvo.

Za vse informacije ali prijavo na svetovanje oz. vrednotenje pokličite na telefonsko številko 07 48 81 170 ali pišite na elektronsko pošto anja.brilej@lukrsko.si.

Ljudska univerza Krško, Dalm
atinova 6, 8270 Krško

SSI program zdravstvena 
nega je 4-letni izobraževalni 
program, v katerem se dijaki 
usposobijo za opravljanje dela 
srednje medicinske sestre v 
zdravstvenih ustanovah, usta-
novah za oskrbo starejših in 
tudi samostojno podjetniško 
delo na področju dolgotraj-
ne oskrbe na domu. Hkrati 
program, ki ga dijaki zaključi-
jo s poklicno maturo, omogo-
ča nadaljevanje izobraževanja 
na višjih strokovnih in visokih 
strokovnih ter nekaterih uni-
verzitetnih študijskih progra-
mih.

SPI program bolničar – nego-
valec je 3-letni izobraževalni 
program, ki omogoča dijakom 
opravljanje manj zahtevnih 
del v zdravstveni negi, pred-
vsem pa v negi starejših ali bol-
nih oseb, ki potrebujejo dolgo-
trajno oskrbo v zavodih ali na 
domu. Dijaki program zaključi-
jo z zaključnim izpitom, ki jim 
omogoča  takojšnjo zaposlitev 
ali nadaljevanje izobraževanja 
v PTI (3+2) programu, kjer si 
pridobijo srednjo strokovno iz-
obrazbo.

Nova šolska programa 
s področja zdravstva v Brežicah

»Kot vsi izobraževalni pro-
grami sta tudi ta dva zastav-
ljena tako, da omogočata šoli, 
da v sodelovanju z delodajal-
ci in lokalnim okoljem obliku-
je del predmetnika, ki ponuja 
znanja, ki so dejansko potre-
ba njihovih bodočih uporab-
nikov in delodajalcev,« je spo-
ročila svetovalna delavka na 
ETrŠ Brežice Alenka Pečnik 
Kranjec. Kot je dodala, s stro-
kovno podporo projekta MOST 
(dolgotrajna oskrba na domu) 
in lokalnih zdravstvenih usta-
nov, predvsem Splošne bolni-
šnice Brežice, ponujajo bodo-
čim dijakom znanja, veščine 
in kompetence, ki so dejansko 
potrebne in zaželene na trgu 
dela, s čimer bodo pridobili po-
membno konkurenčno pred-
nost na trgu dela in bodo lažje 
zaposljivi. »Pomembna pred-
nost naše šole je, da združuje 
znanja s področja ekonomije in 
poslovanja, komunikacije in ra-
zvojne psihologije ter naravo-
slovja in zdravstvene nege, kar 
bo zagotavljalo posebno ce-
njene kompetence, znanja in 
veščine, ki jih pričakujejo de-
lodajalci in uporabniki,« je še 
dodala. Profesorski zbor je, kot 

zagotavlja, usposobljen za po-
učevanje vseh splošnoizobra-
ževalnih predmetov in večine 
strokovnih predmetov, dodat-
no pa bodo zaposlili učitelja s 
specifičnimi strokovnimi zna-
nji iz zdravstvene nege.

Opravljanje praktičnega uspo-
sabljanja pri delodajalcu bo za-
gotovljeno v Splošni bolnišnici 
Brežice, ki je tudi učna ustano-
va, ter drugih javnih in zaseb-
nih zdravstvenih ali socialnih 
ustanovah. »Delodajalci težijo 
k temu, da si sami usposobijo 
svoje bodoče osebje, saj med 
praktičnim usposabljanjem di-
jaki spoznajo specifičen način 
organizacije dela v posamezni 
ustanovi. Izkušnje kažejo, da 
delodajalci raje zaposlujejo ka-
der, ki so ga spoznali že tekom 
njihovega šolanja,« pravi Peč-
nik Kranjčeva in izpostavlja še 
sodelovanje z vrstniki in delo-
dajalci v drugih evropskih dr-
žavah, ki potekajo v projektih 
Erasmus+. Mednarodne izme-
njave in opravljanje prakse v 
tujini bodo omogočili tudi bo-
dočim dijakom obeh novih pro-
gramov s področja zdravstva. 
 P. P./vir: ETrŠ Brežice

BREŽICE – Ekonomska in trgovska šola Brežice v šolskem letu 2020/21 po več 
kot 14 letih prizadevanj (o tem smo podrobneje pisali v prejšnji številki časo-
pisa) razpisuje 28 mest oz. en oddelek srednjega strokovnega izobraževalnega 
programa zdravstvena nega ter 26 mest oz. en oddelek srednjega poklicnega iz-
obraževalnega programa bolničar – negovalec.
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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. 

MARJO (20021B) 
je okoli 2 leti star pes nižje rasti. 
Je radoveden, igriv in prijazen. 
Komaj čaka, da spozna nove la-
stnike, ki mu bodo nudili varen 
dom. 

Psička DIVA (20020B) 
je stara cca. 1 leto. Je zelo prijaz-
na, navajena na povodec, mirna 
in zvedava. Bo večje rasti, tako 
da bi bil zanjo primeren dom z 
ograjenim vrtom. Pred odho-
dom v nov dom bo sterilizirana. 

JACK (20017B) 
je 4-mesečni kuža, ki bo predvi-
doma srednje rasti. Je zelo prija-
zen, na trenutke malce plašen in 
igriv kuža, ki išče odgovorne la-
stnike in topel dom.

Občina Brežice nadaljuje z izvajanjem preventivnega ukrepa za 
zmanjšanje števila zapuščenih živali. Od 1. 2. 2020 do porabe sred-
stev (5.000 EUR) bo občina sofinancirala ceno sterilizacije lastniš-
kih mačk, in sicer v obeh veterinarskih ambulantah: Vet BM v mest-
nem jedru in Veterinarski bolnici Brežice d.o.o. Lastnikom bo v tem 
obdobju na voljo storitev sterilizacije mačke po enotni, sofinan-
cirani ceni 35 evrov. 

Oba izvajalca – Vet BM - Ambulanta za male živali, Cesta prvih bor-
cev 20, Brežice in Veterinarska bolnica  Brežice, Prešernova cesta 
17A, Brežice – bosta ukrep izvajala vsak delovnik, podrobnejše in-
formacije pa so na voljo na spletnih straneh ambulant http://www.
vet-bm.si/ in http://www.veterinarskabolnica.si/.

Občina Brežice je začela z izvajanjem ukrepa sofinanciranja cene 
sterilizacije lastniških mačk že v letu 2014, saj je sterilizacija ključni 
del odgovornega lastništva mačk ter temelj reševanja problemati-
ke brezdomnih mačk. Po priporočilu stroke je sterilizacija najboljša 
preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali. 

POMEMBNA DEJSTVA O STERILIZACIJI MAČK

Mačke so lahko prvič breje že pri petih mesecih starosti. Brejost pri 
mačkah traja le devet tednov, gonitev pa se lahko ponovno prične 
šest tednov po kotitvi mladičev ali celo prej. 

Mačka ima lahko na leto do tri legla s petimi ali šestimi mladički. 
To pomeni do 18 novih muc letno, za katere je potrebno skrbeti in 
jim poiskati odgovorne domove, v resničnosti pa to pomeni veliko 
število zapuščenih živali, saj tudi tiste, ki končajo v zavetiščih, po-
gosto ne najdejo lastnikov. 

Ustrezen čas za sterilizacijo mlade mačke je pred prvo gonitvijo, pri 
petih mesecih starosti, mogoče pa jo je opraviti tudi prej, kar je po-
gosta praksa v zavetiščih. Tam sterilizirajo tudi prej, če je teža mač-
ke vsaj 1 kg. 

Prepričanje, da mora mačka imeti vsaj enkrat mladiče, je zmotno in 
brez strokovne podlage. Prav nasprotno – koristi, ki jih ima steriliza-
cija za žival, je več, če se jo opravi pred spolno zrelostjo. 

Kot lastniki nosimo odgovornost, da poskrbimo za zmanjševanje 
populacije prostoživečih mačk in tako izboljšamo njihovo dobrobit. 
S sterilizacijo pomembno izboljšamo tudi zdravje živali, saj s steri-
lizacijo prekinemo širjenje najbolj pogostih in spolno prenosljivih 
nevarnih mačjih bolezni, kot so mačji aids (FIV) in mačja levkoza. 

Tudi letos sofinanciranja sterilizacij lastniških 
mačk v občini Brežice

Občina Brežice se pridružuje vseslovenski akciji Dan odprtih vrat, ki 
bo potekala po številnih občinah po Sloveniji na pobudo Skupnosti 
občin Slovenije.

Zato ob dnevu odprtih vrat, ki bo potekal v sredo, 12. 2. 2020, s 
pričetkom ob 9. uri vse zainteresirane občanke in občane vabimo, 
da nas obiščejo in se podrobneje seznanijo z delom občinske uprave, 
s programi in ukrepi za višjo kakovost življenja starejših v občini 
in z načrti Občine Brežice za prihodnje. Dan odprtih vrat bo tudi 
priložnost za srečanje in pogovor o aktualnih temah v občini. 

Sejna soba Občine Brežice (pritličje, Cesta prvih borcev 18, Brežice), 
sreda, 12. 2. 2020, ob 9. uri: 

1. Predstavitev organiziranosti in nalog občinske uprave, direktorica 
občinske uprave mag. Gordana Radanovič;

2. Predstavitev programov in ukrepov za višjo kakovost življenja 
starejših v občini Brežice, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Patricia Čular;

3. Načrti Občine Brežice, župan občine Brežice Ivan Molan. 

Prijazno vabljeni k obisku Občine Brežice!

Predavanja in delavnice so brezplačne in bodo v mesecu februarju 
in marcu potekala vsako sredo po naslednjem programu:

• Sreda, 12. 2. 2020, od 17.00 do 19.30
Interaktivna delavnica Tanka črta odgovornosti | Jani Prgić, Center 
MI, mediator, Certified Positive Discipline Trainer, NLP Trener in NLP 
Coach

• Sreda, 19. 2. 2020, od 7.00 do 19.00
študijski obisk Prekmurja - ogled turistične destinacije | Zavod za 
podjetništvo, turizem in mladino | Zavod za kulturo, turizem in šport

• Sreda, 26. 2. 2020, od 17.00 do 19.00
So namestitve brez odpadkov možne? | Ekologi brez meja | Roman 
Medvešek, Eko sklad

• Sreda, 4. 3. 2020, od 17.00 do 19.00
Sodobni marketinški pristopi in blagovne znamke | Dejan Šraml, 
OOZ Logatec

• Sreda, 11. 3. 2020, od 17.00 do 19.00
Poslovni nastop in priložnosti za razvoj turizma v občini Brežice 
| Anja Križnik Tomažin, Anfima, razvoj potencialov, d. o. o. | Sašo 
Panič, ETREND, spletne vizije in rešitve d. o. o.

• Sreda, 18. 3. 2020, od 17.00 do 19.00
Moje podjetje na socialnih omrežjih | OOZ Brežice

• Sreda, 25. 3. 2020, od 17.00 do 19.00
Dobičkonosnost in računovodstvo na kmetiji | Kin finance, 
računovodstvo in svetovanje d. o. o. 

Lokacija:
Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice
 
Prijava
Predavanja so brezplačna, vendar je potrebna predhodna prijava 
na: info@pcbrezice.si, prijave so možne do zapolnitve prostih mest 
v predavalnici. Po predavanjih sledi druženje ob pokušini lokalnih 
dobrot. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

IZOBRAŽEVANJA ZA VINARJE IN GOSTINSKE PONUDNIKE

• Torek, 18. 2. 2020, od 16.00 do 19.45
Oskrba vinograda do rodnosti in tehnologije pridelave grozdja | 
Ivanka Badovinac in Jernej Martinčič, KGZS – Zavod Novo mesto

Lokacija:
Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice
 
Prijava
Predavanja so brezplačna, vendar je potrebna predhodna prijava 
na: info@pcbrezice.si, prijave so možne do zapolnitve prostih mest 
v predavalnici. Po predavanjih sledi druženje ob pokušini lokalnih 
dobrot. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Župan Občine Brežice 
Ivan Molan se je od-
zval na povabilo nove 
ameriške veleposlani-
ce v Sloveniji Lynde C. 
Blanchard in se udele-
žil srečanja. Veleposla-
nica je na srečanje in 
pogovor  povabila žu-
pane občin, v katerih se 
nahajajo pomembnej-
ši vojaški objekti, saj je 
želela iz prve roke izve-
deti, kakšen je odnos lo-
kalne skupnosti do teh 
objektov. 

Župan Ivan Molan je v 
pogovoru veleposla-
nici predstavil sode-
lovanje med lokalno 
skupnostjo in vojaškim 
letališčem ter vojašnico 
Cerklje ob Krki, govorila 
sta tudi o sistemu finan-
ciranja občin in načinu sofinanciranja investicij v lokalno infrastruk-
turo. Župan je veleposlanico seznanil tudi z državnim prostorskim 
načrtom za Letališče Cerklje ob Krki, ki predvideva vojaško in ci-
vilno letališče, ob katerem naj bi se razvil gospodarsko-logistični 
center Feniks – projekt državnega pomena. Veleposlanica je z za-
nimanjem prisluhnila predstavitvi in dejala, da je namen velepo-
slaništva tudi pomoč pri iskanju potencialnih investitorjev za nalož-
be. Ob zaključku srečanje je župan veleposlanico povabil na obisk 
občine Brežice, da ob letališču pobliže spozna tudi pestro turistič-
no ponudbo v občini.  

10. Dnevi podjetniških priložnosti
Predavanja, delavnice, študijski obisk ter predstavitve primerov dobrih praks, ki jih Zavod za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice letos organizira že desetič, se nanašajo na izboljšanje poslovanja podjetij, varčevanja z naravnimi viri 
ter digitalizacijo turistične ponudbe v občini Brežice.

Župan na obisku pri veleposlanici ZDA  
Lyndi C. Blanchard

Župan Ivan Molan z ameriško veleposla-
nico Nj. Eks. Lyndo C. Blanchard

Dan odprtih vrat Občine Brežice – 
sreda, 12. 2. 2010, ob 9. uri
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Dušan Šiško (SNS) je predlagal 
sklic izrednega sestanka oz. iz-
redne seje kolegija Občinskega 
sveta na temo zadnjih dogod-
kov, v katerih so bili udeleženi 
Romi, na katerega naj bi bili po-
vabljeni tudi predstavniki Mi-
nistrstva za notranje zadeve, 
Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve, Zdravstvenega 
doma Krško, Policije Krško ter 
Centra za socialno delo Posav-
je in Krško. Vprašal je, ali drži, 
da naj bi se Okrožno sodišče in 
nekateri oddelki Okrajnega so-
dišča selili iz Krškega. Predlagal 
je, da se preuči možnost posta-
vitve ležečih policajev na glavni 
cesti skozi Brestanico pri gasil-
skem domu zaradi lažje priklju-
čitve iz smeri trga.

Janez Barbič (SLS) je opozoril na 
posledice zaprtja mostu na Bro-
du v Podbočju ter podal pobu-
do za čimprejšnjo rešitev prevo-
za otrok v šolo, dolgoročno pa 
za čim hitrejšo izgradnjo nove-
ga mostu. Vprašal je, zakaj Di-
rekcija RS za vode, ki ureja stru-
go reke Krke, protipoplavnega 
projekta ne predstavi tudi kra-

janom štirih vasi v KS Podbočje, 
ki so prav tako poplavno ogro-
žene, ter predlagal, naj občinska 
uprava glede ureditve posredu-
je na Direkciji RS za vode. Podal 
je še pobudo, da se čimprej ure-
di problem avtobusnih postaja-
lišč v Velikem Mraševem.

Milena Bogovič Perko (SDS) se 
je zahvalila občinski upravi, Kra-
jevni skupnosti Senovo in izva-
jalcu za ureditev odseka ceste 
Zalog–Mrzla Planina.

Anton Petrovič (SD) je vprašal, v 
kateri fazi je ureditev parkirišča 
na območju gradnje novega vrt-
ca na Senovem ter preureditev 
dostopa do načrtovanega vrtca. 
Predlagal je ponovni ogled mos-
tu in dovozne ceste do podjet-
ja Grapak na Senovem in spre-
membo roka izvedbe. 

Damjana Pirc (DD) je podala 
pobudo za predstavitev spre-
memb in dopolnitev Občinske-
ga prostorskega načrta občine 
Krško na seji Občinskega sveta 
občine Krško.

Dušan Dornik (SMC) je predla-
gal, da občina obvesti pristojne 
službe v zvezi s širitvijo naselja 
Kerinov Grm.

Jože Olovec (SDS) je vprašal, 
kakšno je stanje na področju 
skrbi za starejše v občini Krš-
ko, kolikšen je delež starejših 
nad 65 let, koliko sredstev je 
na letni ravni namenjenih izva-
janju pomoči na domu in ali se 
omogočajo pogoji za razvoj dru-
gih oblik pomoči starejšim. Zani-
malo ga je, kateri so kriteriji za 
vrednotenje zemljišč pri njiho-
vem pridobivanju. V zvezi z od-
padno embalažo je vprašal, ali 
se razmišlja, da bi odpadno em-
balažo, kot so plastični izdelki, 
vrečke, folije, pločevinke ..., po-
novno zbirali po sistemu od vrat 
do vrat in posledično opustili 
rumene zabojnike na EKO oto-
kih. Predlagal je sklic izredne 
seje občinskega sveta na temo 
romske problematike. 

Aleš Suša (Levica) je vprašal, 
kdaj bo objavljena simulacija 
mostu za pešce, v zvezi z javnimi 
razpisi pa, ali ni zbiranje podat-

kov o članih društev v nasprotju 
z zakonom o varstvu osebnih po-
datkov. Ponovno je predlagal, da 
občina pristopi k sprejetju dek-
laracije o podnebnih spremem-
bah, ki bi definirala osnovne za-
veze občine, ter ukrepe, ki bodo 
pripomogli k doseganju zavez. 
Podal je pobudo za brezplačen 
mestni avtobus. Zanimalo ga je 
še, ali je občina prejela odgovor 
Slovenskih železnic glede posta-
vitve table z napisom »PREPO-
VEDAN PREHOD ČEZ PROGO«, 
ali so nove klopi v parkih vse v 
skladu s sprejetim katalogom ur-
bane opreme in ali je avtomat za 
prižiganje javne razsvetljave na-
stavljen optimalno in ali avtoma-
tika prižiganja luči vsebuje sen-
zorje svetlobe.

Aleš Zajc (SMC) je vprašal, na 
kateri točki je trenutno načr-
tovan projekt nove regionalne 
ceste Krško–Brežice ter predla-
gal, da se nadhod nad železniš-
ko progo v Krškem redno vzdr-
žuje in reši problem kapljanja 
oz. razmisli o rešitvi pokritja, 
hkrati pa vprašal, ali ima nad-
hod garancijo na prerjavenje. 

Gnojenje z živinskimi gnojili: ključno 
medsebojno razumevanje in spoštovanje stroke
Občina Krško je v četrtek, 30. januarja, pripravila okroglo mizo z naslovom »Gnojenje z živinskimi gnojili v povezavi s 
tehnologijo, okoljskimi standardi in dobrimi praksami sobivanja« s ciljem najti poti sobivanja kmetijstva in na pode-
želju živečih občanov. Pobudi sta podala svetnica Občinskega sveta občine Krško Milena Bogovič Perko in predsednik 
sveta KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna Andreas Repše, ki sta na občino oz. občinski svet podala pobudi in predlo-
ge glede izvajanja gnojenja kmetijskih zemljišč in vplivov na kakovost bivanja tam živečih občanov. Mnenja in stališča 
ter možne rešitve so poleg obeh pobudnikov izmenjali še Anton Ilc, svetovalec direktorja podjetja Farme Ihan, dr. Rok 
Mihelič z Biotehniške fakultete v Ljubljani, dr. Jože Verbič s Kmetijskega inštituta Slovenije in evropski poslanec Franc 
Bogovič. Vsi so se strinjali, da je ključno medsebojno razumevanje in spoštovanje pridelovalcev in potrošnikov ter da 
je nujno, da dialog teče naprej.

Župan občine Krško mag. Miran 
Stanko je poudaril, da je cilj naj-
ti skupno pot sobivanja, zbliža-
ti stališča in razumeti, da brez 
kmetijstva ne gre, hkrati pa sledi-
ti stroki in zakonodaji, s pomoč-
jo katere je lahko kmetovanje 
sprejemljivo za vse. Moderator 
Jože Simončič, direktor KGZS – 
Zavoda Novo mesto, je dejal, da 
je bil podeželski prostor nekoč 
skoraj izključno namenjen pri-
delavi hrane in bivanju kmečkih 
ljudi, danes pa obenem postaja 
vse bolj tudi prostor, namenjen 
kakovostnemu bivanju, sprostit-
vi in rekreaciji. Zaradi dobre in-
frastrukturne opremljenosti je 
za bivanje zelo zanimiv in do-
stopen, hkrati pa tudi predmet 
različnih interesov glede izra-
be njegovih naravnih danosti. 
Zato prihaja do vse bolj različnih 
pogledov na prihodnjo vlogo in 
razvoj podeželskega prostora, 
prav tako pa tudi na način kme-
tovanja, njegovo vlogo in po-
men. Kmet je na odprtem trgu, 
trudi se doseči obseg ekonomije 
proizvodnje, da preživi. Ključna 
je cena in prilagajanje odprtemu 

trgu EU. Kmetijstvo je gospodar-
ska dejavnost in ne moremo je 
omejiti. Ponujeni so nadstandar-
di-KOPOP programi (kmetijsko-
okoljska-podnebna plačila). Izbi-
ra standardov je prostovoljna in 
namesto tega je potrebno ponu-
diti nekaj drugega.

Milena Bogovič Perko je že na 
eni izmed sej v lanskem letu iz-
postavila problem gnojenja z 
gnojevko, pri čemer so kraja-
ni izpostavljeni smradu več dni, 
ter predlagala možne rešitve, kot 
je preučitev možnosti sofinanci-
ranja določenih preparatov, ki bi 
omilili smrad, ali uporabo me-
hanizacije, ki omogoča direkt-
no vdelavo gnojevke v tla, ne pa 

da jo razpršijo. Na problem sm-
radu ob gnojenju je opozoril tudi 
predsednik sveta KS Spodnji Sta-
ri Grad – Spodnja Libna Andre-
as Repše. Po njegovem to v ve-
liki meri vpliva na nižjo kakovost 
bivanja krajanov, saj se je inten-
zivnost kmetovanja na območju 
te krajevne skupnosti bistveno 
povečala, s tem pa tudi nega-
tivni vplivi, zato je predlagal ob-
likovanje priporočil in pravil za 
gnojenje na nivoju občine, pre-
poved pršenja ter sofinanciran-
je pokritih skladišč gnojevke in 
spodbujanje gradnje bioplinarn.

Po besedah Viktorja Kožarja, 
vodje krške izpostave KGZS – Za-
vod Novo mesto, je na območ-

ju krške občine v obdelavi 8495 
hektarjev kmetijskih zemljišč, 
v letu 2018 so rejci imeli nekaj 
več kot 4600 GVŽ (glav velike ži-
vine) goveda, tisoč GVŽ prašičev 
in okoli 470 GVŽ konj. Obseg ži-
vinoreje se, kot je dejal, ne pove-
čuje. Na manjšem številu kmetij 
redijo več glav živali, kar nareku-
je večjo prirejo po glavi. Ob kon-
cu je poudaril, da je za sobivanje 
kmetijstva in prebivalcev ključ-
na strpnost, hkrati pa spošto-
vanje okoljskih predpisov ter so-
dobna tehnologija. Specialistka 
za poljedelstvo in travništvo pri 
KGZS Mateja Stergulec je spre-
govorila o časovnih prepovedih 
gnojenja, omejitvah na strmih 
zemljiščih, odlaganju živinskih 
gnojil na prostem, zabeležkah 
vnosa živinskih gnojil v tla, evi-
dencah uporabe živinskih in mi-
neralnih gnojil ipd. ter nakazala 
nekaj razvojnih nalog, kot so še 
bolj nadzorovana uporab gnojil, 
še posebej gnojenje z dušikom, 
način razvoza tekočih živinskih 
gnojil (cisterne z vlečnimi cev-
mi) … Anton Ilc, svetovalec di-
rektorja Farme Ihan z obratom 

na Pristavi, je poudaril, da je bila 
ta farma pred leti posodoblje-
na, posledično so vzpostavili za-
prt sistem, gnojevko pa razvažajo 
z vlečnimi cevmi, s čimer so vp-
livi na okolico bistveno manjši. 
Dr. Rok Mihelič z Biotehniške fa-
kultete Univerze v Ljubljani je iz-
postavil, da je smrad prepoznan 
kot javnozdravstveni problem. 
Smrad ni zakonsko opredeljen, 
ni merljiv, je pa tehnološka ovi-
ra. Za preprečevanje širjenja ne-
prijetnih vonjav z gnojevko je po 
njegovem pomembna že higie-
na v hlevu ter kakovostna pre-
hrana živine, gnojevko je potreb-
no tudi pravilno skladiščiti. Dodal 
je še, da se pri krmljenju živine 
in med skladiščenjem gnojev-
ke lahko doda snovi, ki usmerja-
jo fermentacijo gnojevke, da ne 

sprošča smradu. Dr. Jože Verbič s 
Kmetijskega inštituta Slovenije je 
dejal, da smradu v kmetijstvu ni 
mogoče v celoti preprečiti, lahko 
pa ga zmanjšamo ali preusmeri-
mo stran od naselij. Med tehnič-
nimi rešitvami je izpostavil pra-
vilno načrtovanje krmljenja in 
vzdrževanje čistoče v hlevih in 
skladiščih za krmo, uporabo do-
datkov za gnojevko in ustreznej-
še načine gnojenja. Poudaril je, 
da je potrebno z ustreznimi na-
čini kmetovanja krepiti pozitivne 
funkcije kmetijstva, negativne pa 
blažiti. Evropski poslanec Franc 
Bogovič je predstavil usmeritve 
pridelave in reje na območju Ev-
ropske unije. Ta gre v smeri spod-
bujanja manjših, družinskih kme-
tij z največ sto do dvesto hektarji 
površin v obdelavi. 

Pobude, vprašanja in predlogi svetnic in svetnikov 
Občinskega sveta občine Krško z 11. redne seje, 
23. januarja 2020

Javni razpis za sofinanciranje sterilizacij 
in kastracij lastniških psov in mačk

Občina Krško objavlja javni razpis za sofinanciranje steriliza-
cij in kastracij lastniških psov in mačk za letošnje leto. Na voljo 
je skupno osem tisoč evrov, sofinanciranje na posamezno ži-
val pa znaša 30 evrov bruto cene storitve na mačko in 50 ev-
rov bruto za psa. Za sofinanciranje lahko zaprosijo lastniki psov 
in mačk s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju ob-
čine Krško, imajo do pet odraslih živali na stanovanje oz. hišno 
številko, in sicer za sterilizacijo ali kastracijo živali, opravljeno 
v obdobju od 1. januarja 2020 dalje do porabe sredstev. K vlo-
gi za sofinanciranje morajo lastniki živali priložiti: za pse doka-
zilo o lastništvu in račun za opravljeno storitev s podatki o la-
stniku, za mačke pa račun za opravljeno storitev s podatki o 
lastniku. Vloge lastniki oddajo v vložišče Občine Krško ali po 
pošti na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisni obrazec je na voljo na vlo-
žišču ali na spletni strani Občine Krško www.krsko.si v rubriki 
Obvestila in objave/Javni razpisi. Dodatne informacije: Magda 
Krošelj, v času uradnih ur.

Javni razpis za sofinanciranje programov 
veteranskih in častniških združenj, ki delujejo 
v javnem interesu v občini Krško za leto 2020

Občina Krško v letu 2020 sofinancira programe in dogodke vete-
ranskih in častniških združenj, ki delujejo na območju občine Krš-
ko, v skupni višini 16.700 evrov. Vloge s priloženo zahtevano do-
kumentacijo morajo prispeti najkasneje do 24. februarja 2020 na 
naslov Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško. Razp-
isna dokumentacija je do izteka prijavnega roka na voljo v Kabi-
netu župana Občine Krško v času uradnih ur in na spletni strani 
www.krsko.si. Dodatne informacije: Metka Resnik, tel. 07/49-81-
201, e-pošta: metka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic Občine Krško 
in Občine Kostanjevica na Krki v Javnem zavodu Zdravstveni dom 
Krško in Javnem zavodu Lekarna Krško objavlja

JAVNI POZIV
za podajo predlogov za imenovanje predstavnika pacientov v Svet 
javnega zavoda Lekarna Krško.

Predloge lahko podajo posamezniki ali organizacije s stalnim pre-
bivališčem oz. sedežem v občini Kostanjevica na Krki ali Krško, ka-
terih dejavnosti in interes sta usmerjana v področje farmacije, me-
dicine, ekonomije ali lekarništva.

Več: www.kostanjevica.si in www.krsko.si
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Spoštovane dame, namenjamo vam povabilo naSpoštovane dame, namenjamo vam povabilo na

Zbiranje za ocenjevanje bo potekalo od 14. do 28. februarja 2020 do 12. ure 
v Turistični agenciji Doživljaj (Trg svobode 10, Sevnica). 

Zbiranje za ocenjevanje bo potekalo od 14. do 28. februarja 2020 do 12. ure 
v Turistični agenciji Doživljaj (Trg svobode 10, Sevnica). 

MMOODDNNII  SSPPEEKKTTAAKKEELL  KKOOPPIITTAARRNNEE  SSEEVVNNIICCAA

Vstop na dogodek je prost, obvezna pa je predhodna prijava 
do zapolnitve mest (alenka.kozorog@kstm.si ali 051 680 288). SEVNICA

ŽENSKI MODNO-KULINARIČNI VEČER.5.
PPrriiččeetteekk  ddrruužžeennjjaa  oodd  1177::3300,,  pprriiččeetteekk  pprrooggrraammaa  oobb  1188..  uurrii..

 |           – GRAD SEVNICA | – 10. MAREC 2020 |   |                   – GRAD SEVNICA | – 10. MAREC 2020 |  Kje?Kje? Kdaj?Kdaj?

oossrreeddnnjjii  ddooggooddeekk::  

ppoosseebbnnii  ddooddaatteekk::  

RRAAZZGGLLAASSIITTEEVV  NNAAJJBBOOLLJJŠŠIIHH  IIZZDDEELLOOVVAALLKK  SSAALLAAMM

SEVNICA

ŠPORTNIK
LETA
2019

Kulturna
dvorana
Sevnica

Torek, 
18. februar
2020, 
ob 18. uri

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

Podelitev priznanj:Podelitev priznanj:

       Gost:
dr. Andrej Stare

       Gost:
dr. Andrej Stare

Ocenjevanje izdelkov za prido-
bivanje certifikata kakovosti ko-
lektivne blagovne znamke ob-
čine Sevnica je v organizaciji 
zavoda KŠTM Sevnica ter v so-
delovanju z Občino Sevnica po-
tekalo v dveh sklopih. V novem-
bru lanskega leta je strokovna 
komisija ocenila rokodelske iz-
delke in živilske pridelke, v prvih 
dneh letošnjega leta pa še hra-
no in pijačo, postreženo na go-

Javno zbiranje ponudb za oddajo 
Tončkovega doma na Lisci
V Tončkovem domu na Lisci so se pričela izvajati pripravljalna dela za obnovo kuhinje in predprostora ter preureditve 
tematske sobe. V času obnove, torej od začetka februarja do predvidoma maja, bo Tončkov dom za obiskovalce zaprt.

Kljub temu pa se bodo ob pet-
kih, sobotah in nedeljah obi-
skovalci Lisce lahko okrepčali z 
gostinsko ponudbo Kuhne na 
kolesih, gostinstvo Jože Grajžl. 
Kuhna na kolesih bo obiskoval-
cem Lisce ponujala tople in hla-

dne napitke, jedi na žlico, različ-
ne malice in tudi kaj sladkega. 
Dostop do sanitarij v kletnih 
prostorih bo omogočen vse dni 
v tednu. 

Občina Sevnica od prevzema 
lastništva Tončkovega doma v 
letu 2014 postopoma posodab-
lja tako prostore doma kot oko-

lico vrha Lisce. Posodobitev ne-
kaj več kot 40 let stare kuhinje 
bo omogočila učinkovitejšo pri-
pravo jedi. 

V času prenove notranjih pro-
storov Tončkovega doma bo po-

tekala še rušitev depandans, ki 
so zaradi dotrajanosti neprimer-
ne za uporabo. V sklopu dolgo-
ročnega razvojnega načrta ob-
močja Lisce je Občina Sevnica 
naročila pripravo idejne zasno-
ve izgradnje novih depandans. 

Ker je dolgoletni najemnik in oskrbnik Tončkovega doma na Li-
sci s prvim dnem februarja zaključil svoje delo, je Občina Sevni-
ca objavila javno zbiranje ponudb za oddajo Tončkovega doma 
v najem. Rok za oddajo ponudb je 24. februar 2020.

Pogoji, ki jih mora ponudnik gostinskih storitev izpolnjevati, so 
med drugim poslovanje najmanj 5 dni v tednu in obvezno ob pet-
kih, sobotah in nedeljah, sodelovanje pri izvedbi dogodkov in pro-
gramov, skrb za okolje in usmerjenost v sonaravni turizem ter da 
najemnik v ponudbi ohrani Jurkov praženjak, ki je produkt Obči-
ne Sevnica v projektu Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje. 
Višina najemnine je enaka, kot jo je plačeval prejšnji najemnik.

Izbiro ponudnika bo opravila imenovana komisija, pri izbiri pa bo 
upoštevala naslednja merila: odpiralni čas, obseg in kakovost po-
nudbe, lokalnost ponudbe, primernost ponudbe glede na vrsto 
objekta in reference. Ponudnik bo izbran na osnovi najvišjega se-
števka vseh meril po vsakem kriteriju. Več informacij o javnem po-
zivu je objavljenih na spletni strani Občine Sevnica.

Lastništvo domače živali prinaša poleg veselja in prijetnih trenut-
kov z novim družinskim članom tudi odgovornosti. Skrb za pravo-
časno in ustrezno sterilizacijo oziroma kastracijo mačk je odgovor-
nost lastnikov. S tem posegom lastniki muck aktivno prispevate k 
zmanjšanju problema velikega števila nezaželenih mačjih mladi-
čev, ki vsako leto v spomladanskem in jesenskem času napolnijo 
prostore zavetišč za zapuščene živali. 

Kot izpostavljajo na Veterinarski postaji Sevnica, ima poseg poleg 
preprečitve nezaželene brejosti tako za samce kot za samice veliko 
pozitivnih vedenjskih in zdravstvenih učinkov. Pri obeh posegih gre 
za kirurški poseg odstranitve spolne žleze v splošni anesteziji. Sam-
ci po kastraciji ne iščejo več samic, kar pomeni, da nimajo več že-
lje po potepanju in se zadržujejo blizu doma. S tem se tudi obču-
tno zmanjšajo možnosti, da bi mucka povozil avto ali da bi prišlo do 
poškodb zaradi mačjih pretepov. Po kastraciji se občutno zmanjša 
verjetnost okužbe z nevarnimi boleznimi, kot so mačji virus imun-
ske pomanjkljivosti (FIV), mačja levkoza (FeLV), infekciozni peritoni-
tis (FIP), calici viroza in pojav tumorjev na testisu. Samica po sterili-
zaciji ni več zainteresirana za samce, s čimer se zmanjša verjetnost 
prenosa prej omenjenih bolezni. Če opravimo poseg sterilizacije sa-
mičke pred prvo gonitvijo, ji s tem v zmanjšamo verjetnost za razvoj 
raka na maternici, jajčnikih in seskih za 91 %, prav tako pa se s po-
segom odpravi verjetnost gnojnega vnetja maternice.

Veterinarska postaja Sevnica priporoča, da se poseg opravi pred 
prvo gonitvijo, torej po 4 mesecu starosti oziroma ko mačka prese-
ga vsaj 1 do 1,5 kg telesne mase. Pred posegom mora biti mačka 
klinično zdrava ter tešča. Bodite del rešitve, ne problema. Občina 
Sevnica skladno z zakonom o zaščiti živali del proračunskih sredstev 
namenja skrbi za zapuščene živali, in sicer preko pogodbe z Veteri-
narsko postajo Sevnica o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve 
zapuščenih živali v zavetišču.

Vsebina pripravljena v sodelovanju s Tjašo Košak, dr. vet. med., 
Veterinarska postaja Sevnica

Sterilizacije lastniških mačk 

Idejna zasnova vhodnega pros-
tora in vhoda v večnamensko 
sobo

Idejna zasnova kuhinje 

Depandanse so zaradi dotraja-
nosti neprimerne za uporabo

Idejna zasnova depandans 

Certifikat kakovosti kolektivne blagovne 
znamke občine Sevnica
Oblikovanje skupne oziroma kolektivne blagovne znamke občine Sevnica, v sklopu katere lahko lokalni ponudniki 
predstavljajo svojo ponudbo, je eden izmed temeljnih ukrepov Strategije razvoja turizma občine Sevnica. 

stinski način pri gostinskih po-
nudnikih. Rokodelske izdelke so 
ocenjevali priznani etnolog in 
predsednik ocenjevalne komi-
sije dr. Janez Bogataj, industrij-
ska oblikovalka Snežana Mandič 
Lešnik in dr. Tanja Lešnik Štuhec. 
Na ocenjevanje so svoje izdelke 
prijavili trije ponudniki. Od 13 
ocenjenih izdelkov je certifikat 
kakovosti prejelo 5 izdelkov. Ži-
vilske izdelke so ocenjevali pred-
sednica komisije, strokovnjakinja 
za gastronomijo Marlena Skvar-
ča, Franci Jezeršek iz Gostinstva 
Jezeršek in dr. Tanja Lešnik Štu-
hec. Certifikat kakovosti je pre-
jelo 48 od 56 prijavljenih izdel-
kov. Hrano in pijačo, postreženo 
na gostinski način, so ocenjevali 
predsednik ocenjevalne komisije 
dr. Janez Bogataj, Franc Jezeršek 
in dr. Tanja Lešnik Štuhec. Obi-

skali so 7 gostinskih ponudnikov 
in ocenili 22 jedi in pijač, postre-
ženih na gostinski način. Certifi-
kat kakovosti je prejelo 19 jedi 
oziroma pijač.

Znak certifikata kakovosti je delo 
oblikovalke Jane Vilman. Sevniš-
ka oblikovalka Ana Jazbec, ki je 

prav tako aktivno sodelovala 
pri oblikovanju znaka, bo pre-
jemnikom certifikata svetova-
la pri nadaljnji uporabi znaka in 
promociji skozi različne grafične 
predstavitve.

Slavnostna podelitev certifika-
tov kakovosti je potekala v četr-
tek, 30. januarja, certifikate pa 
sta izbranim ponudnikom pode-
lila sevniški župan Srečko Ocvirk 
in dr. Tanja Lešnik Štuhec, soav-
torica Strategije za razvoj turiz-
ma v občini Sevnica. Podelitev 
certifikatov kakovosti je po-
memben korak uspešne grad-
nje kolektivne blagovne znamke 
občine Sevnica. Občina Sevnica 
kot lastnik kolektivne blagovne 
znamke in zavod KŠTM kot ko-
ordinator si bosta prizadevala 
za nadaljevanje uspešnega po-
vezovanja ponudnikov v celovi-
to ponudbo, ki bo navdušila do-
mače in tuje obiskovalce krajev 
sevniške občine.

Grafično podobo znaka kakovo-
sti so pomagali izbrati tudi ude-
leženci delavnic. 

Prejemniki certifikatov kakovosti kolektivne blagovne znamke ob-
čine Sevnica 

Najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali 
je po priporočilih stroke sterilizacija lastniških mačk, zato Občina 
Sevnica ta ukrep sofinancira že več let zapored. Zato bo od 10. 
do 21. februarja potekala akcija sterilizacij s sofinanciranjem, ki 
je omogočeno lastnikom mačk z območja občine Sevnica. Cena 
sterilizacije je 69,78 evrov, pri čemer Občina Sevnica sofinancira 
25 evrov, Veterinarska postaja Sevnica 13 evrov, soudeležba la-
stnika pa je 31,78 evrov. 
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ČATEŽ OB SAVI –  25. januarja je Teniška akademija Gospod Fic-
ko (GFTA) skupaj s teniško trenerko Bruno Assemany iz Brazi-
lije v Termah Čatež organizirala 3. odprto mednarodno teniško 
prvenstvo za igralce do 18 let, ki se ga je udeležilo 40 igralcev iz 
Slovenije in Hrvaške. V mini tenisu za začetnike je Tian Vodo-
pivc osvojil 1. mesto, Lina Sarhalić pa 2. mesto. Jon Tuhtar se 
je zavihtel na 2. mesto v midi tenisu, Mark Jezdimirovič je os-
vojil 1. mesto v mini in midi tenisu. Omenjeni mladi tenisači so 
člani GFTA (na fotografiji s trenerjem Gregorjem Fickom). V te-
nisu z zeleno žogico je slavil Rian Bregović iz Varaždina, v teni-
su pa Nik Moder iz Ljubljane.  Vir: GFTA

SLOVENJ GRADEC, POSAVJE – Zadnji januarski vikend se je v Slo-
venj Gradcu odvijala prva tekma Vzhodne lige 2020 v plezanju. 
V kategoriji mlajših cicibanov je barve Posavskega alpinistične-
ga kluba zastopal Bor Klenovšek, v kategoriji starejše ciciban-
ke in cicibani pa Vita Omerzu in Katja Mešiček. Vita je zasedla 
19. mesto in Katja 35. mesto. Pri mlajših dečkih so klub zastopa-
li Anžej Resnik, Sven Klenovšek in Jakob Mlakar. Anžeju se je 
uspelo prebiti v izločilne boje, kjer pa je že v četrtfinalu plezal 
proti najhitrejšemu, kateremu žal ni bil kos in je tekmo končal 
na 4. mestu B skupine. Sven je tekmo končal na 8. mestu, Jakob 
pa na 22. mestu. Pri mlajših deklicah so plezale Eva Sluga, Špe-
la Vračun in Julija Grašak. Julija je zasedla 15. mesto, Špela 20. 
mesto in Eva 9. mesto. V kategoriji starejših dečkov je PAK za-
stopal Gabriel Babič Vrabec in tekmovanje zaključil na 9. mes-
tu.  Vir: PAK

40 mladih tenisačev 
na mednarodnem turnirju

Plezalci začeli z Vzhodno ligo

Dekleta so igrala nogomet že 
v nekdanji Jugoslaviji. Kot za-
nimivost omenimo, da je bila 
Posavka Ivica Černelč Ci-
zel vratarka kluba Maksimir 
ter jugoslovanske in kasne-
je slovenske reprezentance. 
Po osamosvojitvi je bila kma-
lu ustanovljena tudi ženska no-
gometna liga in tudi v Posavju 
se je čedalje več deklet zače-
lo ukvarjati s tem nekoč zgolj 
moškim športom. Sprva so kot 
posameznice igrale v tekmo-
valnih sistemih s fanti, kasne-
je so na šolskih tekmovanjih že 
igrale v dekliških ekipah. Naj-
bolj znane promotorke in nek-
danje slovenske reprezentant-
ke iz posavskega prostora so 
bile Adrijana Bogolin, Mojca 
Dimič, Mojca Janc, Sergeja 
Kržan, Tanja Lekić, Monika 
Lekše, Ksenja Povh, Ramiza 
Seferović, Pija Smukovič in 
Dragica Stipič. Vse naštete so 
bile članice ŽNK Krka iz Nove-
ga mesta, ki je bil večkratni dr-
žavni in pokalni prvak, v Ligi 
prvakinj se jim je uspelo uvr-
stiti celo med 16 ekip v Evropi. 
Trenutno najbolj znani imeni 
posavskega ženskega nogome-
ta sta reprezentantki Kristi-
na Erman in Nina Predanič, 
prva igra na Norveškem v eki-
pi Arna–Bjørnar Bergen, druga 
pa v Avstriji pri Sturm Grazu. 

Tudi posavske punce brcajo
POSAVJE – Ženski nogomet velja za najhitreje rastoči ekipni šport na svetu, že kar lepo zgodovino in 'do-
movinsko pravico' pa ima tudi v Posavju. Pred kratkim je bil ustanovljen tudi prvi samostojen klub – 
Ženski nogometni klub Posavje Krško, ki se želi vključiti v tekmovanja NZS. 

Jedro ženskega posavskega no-
gometa v zadnjih desetih le-
tih je bilo v okviru NK Breži-
ce 1919, saj so dekleta do lani 
pod njihovim imenom tekmo-
vala v ligah U17 in U15. Ker 
so bila dekleta vedno nekako 
v senci moškega nogometa, 
so v želji po večji prepoznav-
nosti ženskega nogometa us-
tanovili Ženski nogometni 
klub Posavje. Trenutno imajo 
v klubu 25 deklic in deklet od 
12. leta dalje, trenirajo pa raz-
deljene v dve skupini: do 15. 
leta in od 15. leta starosti da-
lje. Trenirata jih Ramiza Sefe-
rović in Tanja Lekić, občasno 
z vratarkami dela tudi nekda-
nja hrvaška vratarka Branka 
Karnjus, v delo z mlajšimi se 
uvaja tudi igralka Anja Simić. 

Ker si dekleta želijo tekem, so 
se odločili, da se vključijo v t. i. 
2. žensko nogometno ligo, ki ne 
deluje pod okriljem NZS in ima 
prilagojena pravila igre – ekipi 
se dogovorita, po katerem sis-
temu igre se bo igralo, odvis-
no od tega, koliko deklet ima-
jo na dan tekme na razpolago. 
Na ta način prihajajo dekleta 
do prepotrebnih igralskih izku-
šenj. Zavedajo se, da potrebuje-
jo še več trenerk in trenerjev, 
ki imajo željo delati z dekleti, 
zato so se nekatera že prija-
vila na strokovna izobraževa-
nja za pridobitev licenc. »Naša 
velika želja je, da bi se v sezo-
ni 2020/2021 vključili v liga-
ški sistem vsaj z eno selekcijo, 
U13 ali U15, za kar potrebuje-
mo še nekaj deklet, ki jih name-

ravamo privabiti v klub s pro-
mocijami in turnirji; prepričani 
smo namreč, da še vedno veli-
ko deklet ne ve, da v Posavju 
obstaja ženski nogometni klub. 
Vse zainteresirane vljudno va-
bljene,« pravi predsednik no-
voustanovljenega kluba Ale-
ksander Vegelj. Kot dodaja, 
je njihov cilj, da bi v petih le-
tih imeli dve konkurenčni mla-
dinski selekciji, ki bi tekmova-
li pod okriljem NZS, kar bi jim 
odprlo možnost igranja član-
ske ekipe v 1. ženski nogome-
tni ligi. 

Klub je konec januarja v dvora-
ni v Dobovi organiziral 1. med-
narodni futsal turnir za dekle-
ta in deklice. V članski selekciji 
se je prijavilo samo šest ekip: 
ŽNK Sana Sanski most (Bosna 
in Hercegovina), ŽNK Rijeka 
(Hrvaška), ŽNK Dive Bled, ŽNK 
Krim Rolljet, ŽNK Radomlje in 
ŽNK Posavje. Zmagala je ekipa 
ŽNK Krim Rolljet, ki je v finalu 
premagala hrvaško ekipo ŽNK 
Rijeka, tretji je bil ŽNK Sana 
Sanski most. Kot popestritev 
tekmovanja so v kategoriji U13 
tekmovale ekipe ŽNK Zvezde, 
ŽNK Bregana in domača ekipa 
ŽNK Posavje. Zmagale so 'Zvez-
de', domačinke pa so v klub pri-
nesle prvi pokal za 2. mesto.
 Peter Pavlovič

Enajsterica ŽNK Posavje s trenerkama (foto: ŽNK Posavje)

TRIVIA MC KRŠKO

Do potankosti poznaš vse filme Lord of the 
Rings? Znaš našteti vse države sveta? 
Veš, kdo je prvi osvojil Grenlandijo? 
Spremljaj FB, se prijavi in pokaži svoje 
znanje na kvizu! 

MC Krško, petek, 7. 2., ob 20.00.

MC DIRENDAJ: VALENTINOVO

Na brezplačni otroški ustvarjalni delavnici 
bomo tokrat ustvarjali voščilnice in darilca 
za valentinovo. 
Prijave na: tanja.brate@mc-krsko.si 

MC Krško, sobota, 8. 2., od 10.00 do 
12.00.

SEJEM STRIPOV IN ILUSTRACIJE 
DENISA POLANCA

V sodelovanju s Striparno Oblaček 
organiziramo sejem starih stripov, poleg 
sejma bo predstavil svoje strip izdelke in 
ilustracije samouki stripar Denis Polanc.

MC Krško, sobota, 15. 2., ob 10.00.

P O T O P I S N O - I Z K U S T V E N O 
PREDAVANJE

Zanimivo predavanje »Kako sva šla po 
svoje« Ane Rabzelj in Nina Simončiča, 
ki sta bila konec preteklega leta na 
mednarodni izmenjavi Elf Around.

MC Krško, sobota, 15. 2., ob 15.00.

KONCERT: RAIVEN – POL/AKUSTIKA

Polakustična izvedba koncerta ustvarjalke 
Raiven. Ekstravaganca minimalizma. 
Organizator: Raiven in MC Krško.

MC Krško, sobota, 15. 2., ob 21.00.

CIKEL PREDAVANJ: SPOZNAJMO 
VESOLJE

Vabljeni na informativni sestanek za cikel 
predavanj Spoznajmo vesolje, mentor: 
Nenad Čekrlić. 
Prijave na: nenad.cekrlic@gmail.com.

MC Krško, četrtek, 20. 2., ob 18.00.

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

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

ODPIRALNI ČAS
BARA MC KRŠKO
PON – ČET : od 08.00 do 22.00
PET: od 08.00 do 24.00
SOB: od 10.00 do 24.00
NED IN PRAZNIKI: ZAPRTO

MLADINSKI CENTER KRŠKO
CKŽ 105, p.p. 246, 
8270 KRŠKO
T: 07/488-22-86
E: Info@mc-krsko.si
www.mc-krsko.si
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GALERIJA BOŽIDAR JAKAC
Grajska cesta 45, Kostanjevica na Krki
tel.: 07 49 88 140, 07 49 88 152
info@galerija-bj.si, www.galerija-bj.si

Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki

FEBRUAR V GALERIJI

petek, 7. februar, ob 18. uri
Otvoritev VII. postavitve stalne razstave 
Gorjupove zbirke
OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Kulturni praznik
sobota, 8. februar, ob 18. uri
Vodstvo po razstavi 
Nande Vidmar: Retrospektiva

sreda, 19. februar, ob 17. uri (8 srečanj)
Nadaljevalni tečaj grafičnih tehnik 
globokega tiska

torek in sreda, 25. in 26. februar, 
med 9. in 12. uro
Počitniški ustvarjalnici: 
Med ateljejem, krajinami in oblaki

Lepo vabljeni!

Vpis abonmajev bo potekal do 14. 2. 2020,
na blagajni Kulturnega doma Krško, vsak delovni dan med 10. in 12. ter 
15. in 17. uro. T: (07) 488 01 94 – blagajna KDK,  E: blagajna@kd-krsko.si
Informacije o programu na T: (07) 488 01 96, e: ziga.kump@kd-krsko.si

 

Program: 

Odrasli
Dosedanji abonenti
Upokojenci, študentje, dijaki
Podjetja in društva

55 €
50 €
35 €
45 €

    
Cena posamezne vstopnice v redni prodaji: 10 - 18 €.

Cenik abonmaja: 

 
 

 

jazz / 
etno

jazz

etno fusion

klasična glasba / 
etno

koncert 
starodavnih mitov

klasična glasba / 
sodobna glasba

klasična glasba

 Vabljeni k vpisu 
glasbenega abonmaja
ARSonica 2020 

Vlatko Stefanovski & Big band 
Orkestra slovenske vojske

Marko Črnčec trio feat. 
Jonathan Hoard

Katalena

Miha Debevec in Dejan Kušer: 
Spopad harmonik

Slovenski tolkalni projekt in 
Kristijan Krajnčan: RITUAL 

Natalija Šaver: 
Atmospherica

Trobilni kvintet 
Contrast

Pobudo, da bi z Bohoričevim le-
tom osvetlili pomen jezikoslov-
ca Adama Bohoriča, so podale 
krške kulturne ustanove, ki so 
že v preteklosti veliko naredi-
le za ohranjanje protestantske 
dediščine, pri izvedbi pa se jim 
bo pridružilo več ustanov in 
organizacij z območja Posavja. 
Koordinacijo prireditev, delav-
nic, predavanj in drugih dogod-
kov, ki se bodo zvrstili v letoš-
njem letu, je prevzel Kulturni 
dom Krško v sodelovanju z Ob-
čino Krško, Valvasorjevo knji-
žnico Krško, krško izpostavo 
JSKD, Posavskim muzejem Bre-
žice, Slovenskim protestant-
skim društvom Primož Trubar 
– podružnico Posavje, Kultur-
nim društvom Svoboda Bresta-
nica, CPT Krško ter še nekate-
rimi osnovnimi in srednjimi 
šolami, društvi in zavodi.

Direktorica KD Krško Darja 
Planinc je ob otvoritvi Boho-
ričevega leta povedala, da bo 
Mestni muzej Krško z izvedbo 
večjega števila strokovnih pre-
davanj hkrati obeležil tudi de-
seto obletnico delovanja mu-
zeja v mestu, osrednji kulturni 

V Bohoričevo leto z izdajo znamke
KRŠKO, POSAVJE – Z izdajo spominske znamke in najavo prireditev se je 31. januarja v spomin na 500. 
obletnico rojstva prvega utemeljitelja slovenskega jezika Adama Bohoriča pričelo Bohoričevo leto. Pospre-
mljeno bo z vrsto prireditev, med drugim tudi z izdajo knjige Protestanti v stripu.

hram bo prizorišče pogovor-
nih večerov, Valvasorjeva knji-
žnica bo na literarnih večerih 
gostila vidna slovenska literar-
na imena, prejemnike literar-
nih nagrad in priznanj. Enega 
pomembnejših programskih 
sklopov predstavlja tudi izde-
lava knjige oz. stripa z delov-
nim naslovom Protestanti v 
stripu, ki ga je spisal Boštjan 
Gorenc – Pižama, v letu 2018 
tudi soavtorja knjige Cankar v 
stripu. Pod okriljem Posavske-
ga muzeja Brežice je že v uvo-

du obeleževanja Bohoričeve-
ga Alenka Černelič Krošelj 
v Mestnem muzeju Ljubljana 
predavala na temo 500-letni-
ce rojstva Adama Bohoriča in 
16. stoletja v Posavju, že v tem 
mesecu z delavnicami sitotiska 
pričenjajo tudi na JSKD OI Kr-
ško. Krški župan mag. Miran 
Stanko je izpostavil, da je obči-
na z veseljem podprla pobudo 
Bohoričevega leta, saj je ta po-
memben tako z zgodovinskega 
kot kulturnega vidika, saj je dal 
s prvo spisano slovnico Zimske 

urice narodu podlago za razvoj 
maternega jezika. Že s tega vi-
dika je nerazumljivo, da se do 
sedaj kulturno ministrstvo ni 
odzvalo na pobudo, da bi na-
cionalna slovesnost potekala v 
Krškem kot Bohoričevem kra-
ju bivanja in delovanja, kljub 
temu pa jo bo občina v sodelo-
vanju z navedenimi organiza-
torji v zadnji četrtini leta izved-
la na posavskem nivoju.

Uradno se je Bohoričevo leto 
pričelo s predstavitvijo Boho-
ričeve znamke, ki jo je Pošta 
Slovenije izdala v seriji spo-
minskih znamk Znamenite 
osebnosti. Kot je povedala mag. 
Simona Koser Šavora, je po-
doba znamke, na kateri je od-
tisnjena prva stran Bohoričeve 
slovnice, delo oblikovalca Ma-
tjaža Učakarja. Prve izdane 
priložnostne znamke je direk-
tor Poslovne enote pošte Celje 
Cvetko Sršen v filatelističnem 
albumu izročil krškemu župa-
nu mag. Miranu Stanku, direk-
torici Kulturnega doma Krško 
Darji Planinc in tajniku Filate-
listične zveze Slovenije Veniju 
Ferantu. Bojana Mavsar

Direktor celjske enote Pošte Slovenija Cvetko Sršen je izvod 
spominske znamke izročil direktorici KD Krško Darji Planinc.

Kot je izpostavil predse-
dnik države Borut Pahor, ob 
omembi kulture najprej po-
mislimo na pisano besedo, a 
glasba pri tem nič ne zaosta-
ja. »Številne imenitne obletni-
ce kažejo na to, kako je glas-
bena kultura pomembna za 
slovensko nacionalno identi-
teto,« je poudaril in dodal, da 
člani orkestra s svojo ljubez-
nijo do igranja opravljajo tudi 
pomembno poslanstvo. Zah-
valil se je tako sedanji gene-
raciji orkestra kot vsem prejš-
njim za to, kar so prispevale in 
pripomogle h kulturni pa tudi 
glasbeni nacionalni identite-
ti. »Loče so v tem smislu nekaj 
posebnega, saj ste edini pihal-
ni orkester med gasilci, prav 
tako pa tudi najmanjša vas, ki 
ima svoj orkester, celo v Evro-
pi. Vse to dela ta kraj, orkester 
nekaj posebnega,« je še pove-
dal. Kovačič je v pozdravnem 
nagovoru dejal, da se je ravno 
na ta dan pred stotimi leti, 2. 
2. 1920, začela pisati zgodovi-
na njihovega društva. Ljube-
zen do glasbe je takrat združila 
peščico vaških fantov. Z leti sta 
rasli številčnost in kvaliteta or-
kestra. »Ugled, ki smo ga s sto-
letnim aktivnim delovanjem 
zgradili, je neprecenljiv, o tem 
poročajo številna priznanja in 
odličja s strani strokovne jav-
nosti in občinstva iz domovi-
ne in tujine. Zahvala gre vsem 
godbenicam in godbenikom za 
prehojeno pot pa tudi prežive-

to skupno življenjsko pot,« se 
je zahvalil in nagovor končal 
z mislijo: »Kdor živi z glasbo, 
živi lepše.« 

Spremljajoči program ob viso-
kem jubileju GPO Loče je spre-
mljala glasba samega orkestra, 
ki se je z različnimi odigrani-
mi skladbami sprehodil sko-
zi zgodovino svojega obstoja. 
Po uvodni predstavitvi filma 
ob 100-letnici orkestra, v ka-
terem je prikazano dogajanje 
pred stotimi leti, ko je skupi-
na mladih fantov iz Loč začu-
tila potrebo po igranju in si s 
težko prigaranim zaslužkom 
s pobiranjem drobnega pre-
moga iz reke Save kupila ra-
bljene instrumente, s čimer je 
nastala ločka godba, so sledi-
li posamezni sklopi, povezani 

z zgodovino orkestra, in temu 
primerne melodije Böhmi-
scher Traum, Kje so tiste stezi-
ce, Silbermond, Vojaška straža, 
Milmit, Dobovska koračnica, 
Deep purple medley in Tio Ma-
caco. Z igranjem zadnje so na 
pobudo Damjana Škalerja v 
poletnem času v Termah Pa-
radiso izvedli tudi nenavadno 
akcijo na javnem mestu, t. i. 
flash mob, in razveselili tam-
kajšnje sprva malce presene-
čene obiskovalce. Med uspehi 
velja izpostaviti trikratni pre-
jem zlatega odličja na tekmo-
vanju Zveze slovenskih godb 
Slovenije, na mednarodnem 
tekmovanju v Santa Susanni 
v Španiji in na tekmovanju v 
zabavnem programu za pokal 
Vinka Štrucla. Gasilski pihalni 
orkester Loče je od leta 2017 

vpisan tudi v Register nesnov-
ne kulturne dediščine v eno-
ti Godbeništvo, o čemer je na 
slovesnosti spregovorila di-
rektorica Posavskega muze-
ja Alenka Černelič Krošelj. 
Pobudo za vpis je pripravila 
etnologinja dr. Ivanka Poč-
kar, za kar so se ji ob tej pri-
ložnosti še posebej zahvalili. 
Zahvalo so izrekli tudi vsem 
prisotnim dirigentom – aktu-
alni Aniti Kiralj ter prejšnjim 
Miranu Petelincu, mag. Da-
nielu Ivši, ki je zaslužen, da 
je orkester prešel v prvo kate-
gorijo, Bratislavu Roguljiču – 
Bucu in Jožetu Rusu.

Ob koncu so Lea, Aljaž in Pia, 
otroci članov orkestra, skupaj 
z godbeniki zaigrali skladbo 
Vse najboljše, ostali pa so lah-
ko občudovali prihod kar me-
ter velike torte, ki jo je izde-
lal godbenik Janez Duhanič. 
V avli kulturnega doma so ob 
tej priložnosti postavili tudi 
pano s priložnostno godbeno 
poštno znamko, ki jo je izde-
lal še en godbenik Aleksan-
der Rožman s pomočjo fila-
telističnega društva Verigar 
Brežice. V jubilejnem letu sle-
dijo še predstavitev nove god-
bene knjige (aprila), velika 
parada godb (20. junija) ter 
slavnostni koncert s podelit-
vijo priznanj in zahval zaslu-
žnim godbenikom (5. decem-
bra).
 Rok Retelj

Pahor: Loče so nekaj posebnega
DOBOVA – V dobovskem kulturnem domu je bilo prvo februarsko nedeljo zelo svečano, saj je Gasilski pi-
halni orkester Loče pripravil slovesnost ob 100-letnici ustanovitve orkestra. Slavnostni govornik je bil 
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Člane GPO Loče ima tretje leto »pod kontrolo« dirigentka 
Anita Kiralj.
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Četudi nam je bil do otvoritve 
razstave Spiralno potovanje 
40-letni slikar samouk Raj-
ko Požar, ki živi in ustvarja 
v Župelevcu, povsem neznan 
ustvarjalec, so bila njegova 
platna razobešena že po več 
razstaviščih po svetu: v Pragi, 
Hongkongu, Amsterdamu, In-
diji, dvakrat na Filipinih, Hr-
vaškem, Moskvi, čez nekaj dni 
bo razstavljal tudi v Londonu 
in v marcu ponovno v Hon-
gkongu. Njegove slike so ob-
javljene v več umetniških re-
vijah in katalogih, v minulem 
letu pa je s svojim likovnim 
delom osvojil odlično tretje 
mesto med 352 sodelujočimi 
umetniki iz 30 držav na 2. Art 
Exspo v Ljubljani. Ni član no-
benega lokalnega likovnega 
društva, temveč je preko likov-
nega ustvarjanja član skupine 
Atelje Art Murn International 
(AAMI) iz Ljubljane, v katerem 
prevzemajo organizacijo sku-
pinskih razstav ustvarjalcev 

Spiralno potovanje Rajka Požarja 
KRŠKO – V organizaciji krške Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti (JSKD) je bila 16. 
januarja v Dvorani v parku odprta slikarska razstava Spiralno potovanje Rajka Požarja iz Župelevca. Njego-
va barvita platna bodo na ogled do 18. februarja.

z namenom, da jim pomaga-
jo pri predstavitvah in proda-
ji njihovih del tako v Sloveniji 
kot v tujini.

Kot nam je povedal Požar 
v uvodu enomesečnega go-
stovanja v Krškem, je začel 
ustvarjati pri 18 letih preko 

poslikave starega pohištva, 
pred tremi leti pa ga je moč 
barv pritegnila v tolikšni meri, 
da je svoja hotenja in navdihe 
začel prenašati tudi na plat-
na. V relativno kratkem ob-
dobju je ustvaril več kot 60 
slik v tehniki akril, kolaž teh-
niki in mešanih tehnikah, s ka-
terimi, kot sami pravi, ekspe-
rimentira. »Želim dokazati, 
da se dá z vztrajnostjo, vero, 
ljubeznijo do dela in sočlove-
ka daleč priti. Moj glavni mo-
tiv je duhovna spirala. Rad po-
tujem, leta 2017 sem bil prvič 
na Filipinih in tamkaj navezal 
več iskrenih prijateljstev. Lani 
sem potovanje na Filipine po-
novil in prišel do spoznanja, 
da so ljudje ne glede na oko-
lje, jezik in barvo kože po srcu, 
čustvih, ljubezni, po tem, kar 
je najbolj pomembno v življe-
nju, po vsem svetu enaki. In 
duhovna spirala je tista, ki nas 
objema v vesolju, skozi kate-
ro se pretaka energija, sporo-

čila, modrost, ustvarjalnost,« 
je še povedal Požar, ki je sicer 
zaposlen v družbi TPV, a se v 
bodočnosti vidi kot samostoj-
ni umetnik.

Poleg vodje JSKD Krško Tin-
ke Vukič je lepemu številu 
zbranih obiskovalcev podrob-
neje Požarjevo likovno govo-
rico predstavila filozofinja in 
sociologinja Klavdija Žitnik. 
Razstavo je odprl krški podžu-
pan Silvo Krošelj, s skladba-
mi jo je popestrila harfistka 
Veronika Tadina, za pogosti-
tev obiskovalcev ob ogledu sli-
karskih platen pa so tradicio-
nalno poskrbele članice Aktiva 
kmečkih žena Sremič. Sicer se 
bo poleg navedene razstave v 
letošnjem letu v krški dvora-
ni v organizaciji JSKD zvrstilo 
še enajst slikarskih, fotograf-
skih in kiparskih razstav dru-
štev in ustvarjalcev iz lokalne-
ga prostora. 
 Bojana Mavsar

Rajko Požar je kot član sku-
pine AAMI že večkrat razsta-
vil svoja platna na skupin-
skih razstavah, razstava v 
Krškem pa je njegova prva 
samostojna.

SEVNICA – Do konca januarja so bila v Stari galeriji in v oknu Ra-
dogost na sevniškem gradu na ogled slikarska in kiparska dela 
krškega likovnika Romana Blatnika, ki je bil gost Rudija Sto-
parja. Le-ta je prvo sredo v januarju pripravil in vodil že 109. 
umetniški večer pod imenom Radogost. »V delih Romana Blat-
nika najdemo skoraj vse elemente sodobnega slikarstva: ozrač-
je, napetost in občutek za drobne detajle. Je svoboden slikar, od-
prtega duha. Njegove slike in skulpture dihajo v ritmu življenja 
/.../ Zna ubesediti stvari, ki jih uzre in ustvari v širokem razpo-
nu likovne prezence, nagovori človeka in mu da misliti,« je tekel 
opis umetnikovega dela, ki se s slikarstvom in kiparstvom ak-
tivneje ukvarja zadnjih osem let. Doslej je sodeloval na več kot 
35 skupinskih razstavah, letošnja januarska razstava na sevniš-
kem gradu pa je bila njegova tretja samostojna razstava. »Dela 
so plod idilike in romantike pokrajine, s svojo realno podobo, a 
tudi abstrakcijo, kjer puščam prosto pot svojega duha ob zrtju 
v pokrajino v sebi,« je dodal 68-letni umetnik, ki je v domačem 
okolju znan tudi kot dober športnik. Glasbeni del programa, ki se 
je odvijal v grajski kapeli, sta oblikovala učenec GŠ Sevnica May 
Orešek in njegov mentor Zoran Košir v uglašenem kitarskem 
duetu.  S. R., foto: M. Š.

V umetnikovem ritmu življenja

Utrinek razstavljenih slikarskih in kiparskih del v Stari galeriji

 

   

 

      Posavski muzej Brežice  www.pmb.si 

8. februar, slovenski kulturni praznik
10.00–18.00: prost vstop v muzej
10.00: NEVENKA IN SOŠOLCI TER SKRITI 
PROSTORI GRADU
Javno vodstvo ob zaključku razstave z avtorji razstave: 
Nevenko Rušković, Ireno Čmer, Dragom Leskovarjem, 
Stanislavom Makucem in Milanom Marinom ter 
Alenko Černelič Krošelj 

13. februar, 18.00
KNJIGA. ZNANJE. RAZUM. Od protestan-
�zma do razsvetljenstva (1500–1800)
predavanje dr. Irene Žmuc, avtorice razstave

20. februar, 18.00
»VEČER S HARMONIKO«, koncert 
Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani
vstopnina

22. februar, 18.00
ELIZABETA IN DRAGUTIN KRIŽANIĆ
5. koncert: Glasba je ena sama ljubezen: 
je kot zrak, ki ga dihamo

PRIREDITVE 
V FEBRUARJU 2020

Odprtje likovne razstave  
»KAZALKA«
Jerca Šantej

• v četrtek, 6. februarja, ob 18. uri

Predstavitev knjige »95 tez za izhod iz slepe 
ulice vzgoje in izobraževanja« 

dr. Karel Gržan
• v sredo, 12. februarja, ob 18. uri 

POČITNIŠKA USTVARJALNA DELAVNICA
• v četrtek, 27. februarja, od 10. do 12. ure 

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

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

BREŽICE – V organizaciji Ob-
močne izpostave JSKD Brežice 
je 22. januarja v avli Doma kul-
ture potekalo odprtje razstave 
fotografij osnovnošolskih av-
torjev »Fotografske igrarije«. 
Mladi so ustvarjali na temi 
'kolo 'in 'splošna'. Na razpis 
sklada je prišlo 152 fotogra-
fij 28 avtorjev iz petih osnov-
nih šol, za razstavo je bilo po 
izboru priznanega fotografa in 
avtorja fotografskih knjig Bo-
štjana Puclja izbranih 54 foto-
grafij. Pri vsaki temi je bila ena 
nagrajena, 12 jih je bilo pohva-

Še ene uspešne fotografske igrarije

ljenih. Avtorji fotografij so bili 
iz osnovnih šol Artiče – Žana 

Bertole, Luci-
ja Frelih, Man-
ca Ivanšek, 
Matic Kink, 
Brina Kopše, 
Vita Rožman, 
Ana Sever, 
Nika Vahčič, 
Alja Vratič, 
Sara Zakšek 
in Lara Zor-
ko; Bizeljsko – 
Rok Beričnik, 
Anja Lipej in 

Tjaša Župevc; Cerklje ob Krki 
– Filip Škaler; Maksa Ple-

teršnika Pišece – Leja Dular 
in Janž Rener; ter Velika Doli-
na – Anja Semenič, Sara Hor-
vat (obe sta bili nagrajeni), Ka-
tja Bizjak, Larisa Galič, Lana 
Hribar, Ela Matkovič, Larisa 
Omerzel, Sara Darinka Pe-
zelj, Larisa Škofljanc in Lore-
na Škofljanc. Z mentorstvom 
so se trudili Edita Krošl, Ta-
nja Plevnik, Vlado Cizelj in 
Urška Jekler; organizatori-
ci Simona Rožman Strnad in 
Lučka Černelič se ustvarjalne-
ga sodelovanja z mladimi vese-
lita tudi v prihodnje.  N. J. S.

Del razstavljenih fotografij na temo kolo

dr. Kozma Ahačič:
Adam Bohorič med šolo, 
mentorstvom in slovnico

predavanje in pogovor
četrtek, 6. 2., ob 18. uri

Bertolt Brecht / Andrej Rozman Roza 
Baal

burleska / kabaret
sobota, 8. 2., ob 19.30 uri

za Zeleni in Modri abonma ter izven

Vlatko Stefanovski & Big band 
Orkestra slovenske vojske
koncert iz cikla ARSonica 2020

petek, 14. 2., ob 20. uri

T: (07) 488 01 94 - blagajna
info@kd-krsko.si 
www.kd-krsko.si
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Četrtek, 6. 2.

• od 9.00 do 11.00 v Valvasorje-
vi knjižnici Krško: računalniške 
dejavnosti za starejše

• ob 17.00 v Dvorani Savice Zor-
ko v Knjižnici Brežice: otroška 
predstava Mojca Pokrajculja

• ob 17.00 v knjižnici v Brestani-
ci: ura pravljic

• ob 18.00 v Domu kulture Breži-
ce: slavnostna prireditev ob slo-
venskem kulturnem prazniku

• ob 18.00 v Domu kulture Rade-
če: proslava ob slovenskem kul-
turnem prazniku

• ob 18.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: predavanje dr. Kozme Aha-
čiča »Adam Bohorič med šolo, 
mentorstvom in slovnico«

• ob 18.00 v sejni sobi A Občine 
Krško: predavanje dr. Veronike 
Podgoršek »Ljubezen in par-
tnerski odnosi«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
odprtje likovne razstave »Ka-
zalka« slikarke Jerce Šantej

Petek, 7. 2.

• ob 16.00 v MT Senovo: likovna 
delavnica

• ob 17.00 v MC Krško: MC diren-
daj – valentinovo

• ob 17.00 v MT Veliki Kamen: 
družabne igre

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
Krško: proslava ob slovenskem 
kulturnem prazniku

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: osrednja slovesnost 
ob slovenskem kulturnem pra-
zniku

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorjupa 
Kostanjevica na Krki: osrednja 
prireditev ob slovenskem kul-
turnem prazniku in otvoritev 
VII. postavitve stalne razstave 
Gorjupove zbirke

• ob 18.00 v dvorani KS Krška 
vas: prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku

• ob 20.00 v MC Krško: kviz Tri-
via MC Krško

Sobota, 8. 2.

• ob 7.00 z avtobusnega postaja-
lišča pri gostišču Senica na Se-
novem: pohod po poteh XIV. di-
vizije, Sedlarjevo–Senovo 

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: sobotni živ žav – sesta-
vljanje kocke s sličicami živali

• ob 9.00 v Naši hiši 470 na Veli-
kem Trnu: delavnica peke drob-
nega peciva

• ob 9.00 na kmetiji Svetnik v 
Gaju: kulturni program in 10. 
pohod ob kulturnem prazniku

• od 10.00 do 18.00 v Posavskem 

kam v posavju
Ponedeljek, 10. 2.

• ob 15.00 v VGC Posavje (CKŽ 
44, Krško): ustvarjalnica »Va-
lentinovi obeski za ključe«

• ob 19.00 v mali dvorani Kul-
turnega doma Krško: pričetek 
jubilejnega Ripšlovega leta ob 
200-letnici rojstva Dragotina 
Ferdinanda Ripšla

Torek, 11. 2.

• ob 17.00 v knjižnici v Krmelju: 
pravljična ura z ustvarjalno de-
lavnico

• ob 19.30 v Domu kulture Breži-
ce: sodobna komedija »Resnica«

Sreda, 12. 2.

• od 16.00 do 18.00 v učilnici LI-
JAmedie na CKŽ 44, Krško (vhod 
zadaj): filmska točka za otroke 
in mlade

• ob 16.00 v VGC Posavje (CKŽ 
44, Krško): joga

• ob 17.00 v Knjižnici Sevnica: 
pravljična ura z ustvarjalno de-
lavnico

• ob 17.00 v sejni sobi MC Breži-
ce: predavanje Tonija Kočevarja 
»Kako podpreti otroka na pra-
vi poti«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevnica: 
predstavitev knjige dr. Karla 
Gržana »95 tez za izhod iz slepe 
ulice vzgoje in izobraževanja« 

Četrtek, 13. 2.

• ob 16.00 na Ljudski univer-
zi Krško: informativno sreča-
nje pred začetkom študijskega 
krožka »Reuse«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: predavanje Mihe 
in Jasmine Petavs z delavnico 
»Zdravljenje na naraven način«

• ob 18.00 v dvorani OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica: Miti, 
legende in ljudska pesem – 
proslava ob kulturnem prazniku

• ob 18.00 v Posavskem muze-
ju Brežice: predavanje dr. Irene 
Žmuc »Knjiga. Znanje. Razum. 
Od protestantizma do razsve-
tljenstva (1500–1800).«

• ob 20.00 v Kulturnem domu 
Krško: komedija »Kriza sre-
dnjih let«

Petek, 14. 2.

• ob 17.00 v avli MC Brežice: iz-
menjevalnica oblačil, ob 18.00 
v učilnici 2 MC Brežice: preda-
vanje ddr. Verene Perko »Im-
perium Sine Fine, rimski pre-
hrambeni sistem in podobnosti 
z današnjim potrošništvom«

• ob 20.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: koncert Vlatko Stefanovski 
& Big band Orkestra slovenske 
vojske

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: DJ 
Webb – disco vinyl valenti

novo partySobota, 15. 2.

• od 8.00 do 12.00 na Tržnici Vi-
dem: pustni sejem

• od 9.00 do 12.00 v igralnici MC 
Brežice: sobotni živ žav – izdelo-
vanje pustnih mask

• ob 10.00 v MC Krško: sejem 
stripov in ilustracije Denisa Po-
lanca

• ob 15.00 v MC Krško: poto-
pisno-izkustveno predavanje 
Ane Rabzelj in Nina Simončiča 
»Kako sva šla po svoje«

• ob 17.00 v Domu kulture Bre-
žice: regijski festival tambura-
šev in mandolinistov Dolenjske, 
Bele krajine in Posavja

• ob 18.00 v športni dvorani OŠ 
Jurija Dalmatina Krško: večer 
glasbe Lojzeta Slaka »V Slako-
vi zidanici«

• ob 21.00 v MC Krško: koncert 
Raiven – pol/akustika

Nedelja, 16. 2.

• ob 9.00 v športni dvorani Doma 
XIV. divizije Senovo: tradicional-
ni veteranski turnir v malem no-
gometu

Torek, 18. 2.

• od 16.00 do 19.45 v Mestni 
hiši Brežice: izobraževanje za 
vinarje in gostinske ponudni-
ke – »Oskrba vinograda do rod-
nosti in tehnologije pridelave 
grozdja«

• ob 18.00 v Kulturnem domu Kr-
ško: lutkovna predstava za ot-
roke »Sneguljčica«, za Rumeni 
abonma in izven

Sreda, 19. 2.

• ob 16.00 na Ljudski univer-
zi Krško: informativno srečan-
je pred začetkom študijskega 
krožka »Od semena do semena«

• od 16.00 do 18.00 v učilnici LI-
JAmedie na CKŽ 44, Krško (vhod 
zadaj): filmska točka za otroke 
in mlade

• ob 16.00 v VGC Posavje (CKŽ 
44, Krško): joga

• ob 17.00 v Galeriji Božidar Ja-
kac Kostanjevica na Krki: na-
daljevalni tečaj grafičnih tehnik 
globokega tiska (8 srečanj)

• ob 18.00 v knjižnici v Kostanje-
vici na Krki: predstavitev knjige 
Toneta Hočevarja »Skušnjave«

muzeju Brežice: prost vstop in 
javno vodstvo ob slovenskem 
kulturnem prazniku

• od 10.00 do 16.00 v Mestnem 
muzeju Krško, Galeriji Krško in 
gradu Rajhenburg: dan odprtih 
vrat in javna vodstva ob sloven-
skem kulturnem prazniku

• ob 10.00 na strelišču v Zaklu na 
Senovem: dan odprtih vrat 

• ob 10.00 pri cerkvi sv. Valenti-
na na Straži pri Raki: 14. Valen-
tinov pohod

• ob 14.00 pri gasilskem domu 
v Leskovcu pri Krškem: Prešer-
nov literarni pohod

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

• ob 17.00 v MT Raka: Prešer-
nov dan

• ob 18.00 v dvorani Kulturnega 
doma Bistrica ob Sotli: priredi-
tev ob slovenskem kulturnem 
prazniku »Praznik s Pavčkom«

• ob 18.00 v dvorani Doma XIV. 
divizije Senovo: proslava ob 
prazniku KS Senovo in sloven-
skem kulturnem prazniku

• ob 18.00 v Galeriji Božidar 
Jakac Kostanjevica na Krki: 
vodstvo po razstavi »Nande 
Vidmar: Retrospektiva«

• ob 18.00 v dvorani gasilskega 
doma v Cerkljah ob Krki: prire-
ditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku »Tu, kjer smo doma«

• ob 19.00 v festivalni dvorani 
Kleti penin Istenič v Stari vasi 
na Bizeljskem: javna vaja glas-
bene skupine Venus in Ženske-
ga pevskega zbora Mravljice

• ob 19.30 v Kulturnem domu 
Krško: burleska/kabaret »Baal« 

• ob 21.00 v klubu MC Brežice: 
jam session vol. 37 – tretja oble-
tnica

Nedelja, 9. 2.

• ob 9.00 v gostišču Senica na 
Senovem: šahovski turnir – 
memo rial Andreja Strnada

• ob 9.00 v športni dvorani Doma 
XIV. divizije na Senovem: turnir 
v namiznem tenisu Mali Kamen 
»Ping pong« open 2020

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
na Velikem Trnu: prireditev ob 
kulturnem prazniku »Ko spre-
govori pesem«

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

• ob 17.00 v Domu kulture Ra-
deče: premiera otroške gledali-
ške predstave »Spim lahko tudi 
jutri«

Prvi februar, prva sobota v mesecu, v mesecu, ko se »podalpci« 
razgovorimo o kulturi. Vendar ne o vseh možnih vidikih kultu-
re. Ker je kultura vseobsežna in kot takšna prezahtevna za bit-
je in žitje človeškega mravljišča. Kolikokrat sem to že napisala 
ali skokodakala? Ponavljam, skokodakala, ker mi gre od neka-
terih, vedno večjih, vse pogostejših in ponavljajočih se nebulo-
zah na živčni krohot iz dna bistva. Po medicinskem terminu je 
to, predvidevam, smeh obupanega ženskega osebka.

No, moje bitje in žitje se je na to soboto zagozdilo v brežiškem 
Intermarketu, ker si s časovnico niti približno nisva bili v sestr-
skem odnosu. Od nekod, od daleč, je moj slušni organ zaznal 
sobotno opoldansko gasilsko sireno, s katero se za preverjanje 
delovanja oglasi vsako prvo soboto v mesecu. V meni zabrenči 
srčna kultura naših – in vseh drugih množičnih – gasilcev, ki se 
podajajo v reševanja na najbolj nevarna in kritična območja. Ko 
že imajo maske, so te zaradi varnosti.

Ob prisilnem, vendar tudi na nek način odrešujočem opazova-
nju drvečega vrveža me spominjanje za nekaj trenutkov poti-
sne na koncert mladih iz posavskih glasbenih šol, na razstavo 
fotografskih igrarij učencev občinskih osnovnih šol, na planin-
ski večer neumornih brežiških planincev in na razstavo »cvič-
korelovih« likovnih del, ko so likovniki iz žlahtnih cvičkovih ka-
pljic ustvarjali nekaj zares blaženega za oči. Za ustvarjanjem 
mojih zadnjih doživetij je ogromno kulturnih src.

Je treba povedati, da so to rosna srčeca iz muzike za muziko, 
stoteri pogledi mladih fotografov, ki so iskalci novih in novih 
motivov za svoj ponos in veselje gledalcev, planinci, ki poučuje-
jo kulturo bivanja v gorah in naravovarstveno kulturo, ter srčni 
vinogradniki, ki se ukvarjajo s kulturo vinogradništva, negujejo 
svoje trte, ko ničkolikokrat pogledujejo v nič krivo nekulturno 
nebo, da iz jagod jeseni priteče tisti sok. Na katerega smo včasih 
tudi jezni, pa ni nič kriv, če ga pije nekulturni pivec.

V papirnico in knjigarno sem zaradi varnosti zijala prodajala 
raje preko stekla. Koliko magnetnih stvari, ki kar vlečejo k sebi! 
Pa knjig in knjižic za napolniti notranjega otroka! Še malo in bi 
varnostno masko snela, a sem pri brskanju po mali torbici dog-
nala, da se je denarnica »odpeljala« domov, v tolažbo pa ostala 
le drobižnica. Ravno toliko bogata, da je bilo za copatke prav-
nučku Gregorju, za kavo in za sobotni časopis, kjer sem zaman 
iskala lirično kitico pod osmrtnicami.

Lirično kitico pod osmrtnicami. Proč z maskami! Sprijaznimo 
se že, da smo si afnarijo s Piranskim zalivom sami skonstru-
irali! Glavna konstruktorja se seveda nekaznovano spreha-
jata po idilični domovini. S pomočjo sokonstruktorjev lede-
nih mask. Priznajmo si, da je tridesetletna slovenska politična 
kultura poden. Sramota, prodana nevesta, prodan ženin, pro-
dani svati. Prodani otroci! Si simbolično upam sposojo ope-
re Prodana nevesta B. Smetane. Ti mene, jaz njo, ona tebe, on 
njo, jaz njega, ona njega … Variante in kombinacije na več na-
činov. Ustvarjalci, umetniki več zvrsti pripovedi pač ne more-
jo slikati samo svilnatih podob. Nam koronavirus pripravlja 
zadnje plesne in baletne korake? Saj bi bilo vse skupaj komič-
no, če ne bi bilo tragično.

Jaz tako. Brez maske. Za dan kulture. Za mesec kulture. Oh, ja.

Maske.

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna
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na muhi ...

KRŠKO – Glasbena šola Krško je 22. januarja v Kulturnem 
domu Krško pripravila tradicionalno prireditev Glasbena 
šola malo drugače, s katero zaključujejo prvo polletje šol-
skega leta. 

»Malo drugače« pomeni, je povedal ravnatelj šole Mitja Režman, 
svež in atraktiven program, izven okvirjev zgolj klasične glasbe, 
malo drugače oblikovane glasbene skupine, ki jih sicer ni v uč-
nem procesu, povezovanje učencev in učiteljev na ravni cele šole 
s ciljem, ki daleč presega zgolj izobraževanje, temelječe na indi-
vidualnem odnosu med učiteljem in učencem. »S tem koncertom 
smo na odru povezali vse instrumente, ki jih poučujemo, ter pet-
je, zbor in ples. Učitelji imajo pri tem največji prispevek. Izvedba 
take prireditve namreč zahteva izjemno zavzetost in koordina-
cijo mentorjev, aranžerjev in dirigentov, ki so oblikovali in vodili 
aktivnosti ter prireditev postavili na oder. Vsem učiteljem česti-
tam, hvala za trud, hvala za krepitev glasbene umetnosti, ki nam 
bogati življenje,« je nadaljeval ravnatelj. Zahvalil se je tudi star-
šem učencev za podporo, ki jo izkazujejo z obiskom njihovih pri-
reditev, s čimer so pomemben člen izobraževalnega procesa, po-
leg tega je od njih odvisna vztrajnost in motivacija učencev. »Da je 
to naše skupno delo pomembno in smiselno, pa vam lahko zago-
tovim. Pravo veselje je namreč opazovati toliko dobre volje med 
mladimi, toliko potrpljenja na vajah, spoštljivo obnašanje in ve-
selje ob uspehu,« je še dodal. Občinstvu, ki je povsem napolnilo 
dvorano kulturnega doma, so pripravili kar 18 glasbenih točk, ki 
jih je povezoval Aleš Tuhtar, v njih pa so se predstavile raznovr-
stne glasbene zasedbe, od duetov preko manjših skupin in več-
jih skupin do orkestra, sodelovale so tudi pevke in otroški pev-
ski zbor ter plesalke.  P. Pavlovič 

BREŽICE – Vokalna skupina Aria je zadnjo januarsko soboto 
s koncertom v prekrasnem ambientu Viteške dvorane Posa-
vskega muzeja poskrbela za še en glasbeni večer, ki bo pos-
lušalcem ostal še dolgo v spominu. 

Polna dvorana je namreč več kot uživala ob poslušanju izbrane-
ga repertoarja pesmi, ki jim je bila skupna misel »... objemi to, 
kar ljubiš zdaj ...«. Tak je bil tudi naslov koncerta. VS Aria, ki de-
luje kot sekcija KD Zvezda Dobova od leta 2013, sestavlja pet 
dobovskih deklet, in sicer sopranistki Sara Tomić in Anja Bo-
govič, mezzosopranistka in umetniška vodja Katja Bogovič ter 
altistki Ela Urek in Anja Tomše. »Ariele«, kot se pevke rade po-
imenujejo, pa niso nastopile same, ampak so v goste povabile 
dve pevski zasedbi; fantovsko vokalno skupino Ivana Cankarja, 
ki jo sestavljajo dijaki Konservatorija za glasbo in balet Ljublja-
na ter študenti Akademije za glasbo v Ljubljani, in oktet Gallus 
iz Ribnice. Pomenljive niso bile samo pesmi, ampak tudi vezna 
beseda povezovalke koncerta Klare Eve Kukovičič, ki je med 
drugim dejala, da življenja ne merimo s solzami, ampak s tiso-
čerimi malenkostmi, ki nas osrečijo. Razmišljala je tudi o tem, da 
bi čas lahko merili v lepih trenutkih, številu vdihov, ki jih nare-
dimo v mirovanju med poslušanjem pesmi, srčnem utripu, ki ga 
imamo, ko objamemo tisto, kar ljubimo zdaj, ter trajanju iskrene 
ljubezni. Gostiteljice koncerta so se pred zaključno pesmijo vseh 
treh nastopajočih zasedb zahvalile tako povabljenim gostom, ki 
so polepšali njihov koncert, Špeli Troha Ogorevc za klavirsko 
spremljavo, povezovalki večera in direktorici Posavskega muzeja 
Alenki Černelič Krošelj, da jim je ponovno omogočila prostor za 
organizacijo koncerta. Članice VS Aria so od članov okteta Gallus, 
ki prihajajo iz dežele suhe robe, prejele vsaka svojo kuhalnico.
 R. Retelj

KRŠKO – V Kulturnem domu Krško je 25. januarja potekal 
slavnostni koncert Pihalnega orkestra Krško pod dirigent-
sko taktirko Dejana Žnideršiča. Orkester je pripravil zani-
mivo glasbeno-vizualno popotovanje. 

Večer je povezoval Goran Miljanović, z izbranim čutom za este-
tiko besede ob glasbi je občinstvo popeljal do vsake izmed skladb 
programa orkestra, medtem ko se je v ozadju na velikem plat-
nu odvijala vizualna predstavitev posamezne skladbe. Najprej 
sta bili na sporedu dve deli Gustava Holsta (arr. Geert Schrij-
vers), in sicer najprej skladba o Marsu, nato še o Jupitru. Nasled-
nji predstavljeni avtor je bil Jose Alberto Pina s skladbo Pompe-
ii. V drugi polovici koncerta so poslušalci prisluhnili izsekom iz 
muzikala Fantom iz opere, ki je delo Andrewa Lloyda Webber-
ja (arr. Johan de Meij). Za zaključek programa je orkester zai-
gral še skladbo iz znamenitega dela West side story skladatelja 
Leonarda Bernsteina (arr. Naohiro Iwai). Ob koncu programa 
je bil orkester deležen bučnega aplavza, nato pa je dirigent De-
jan Žnideršič povedal še kratko, a resnično zgodbo o fiziku iz 
Amerike, ki jepred 40 leti stopil do bivšega dirigenta Draga Gra-
diška in prosil, če se lahko pridruži orkestru. »Včeraj je prišel ta 
človek v Krško in danes je Joe igral z nami. Kaj takega je sposob-
na samo ta vražja godba,« je hudomušno zaključil dirigent. Nav-
dušeno občinstvo je pričakovalo dodatek in ga tudi dobilo – za 
konec so zaigrali še Avsenikovo skladbo Na Golici in poželi sto-
ječe ovacije občinstva, ki so ga po koncu koncerta povabili še k 
druženju v avli kulturnega doma.  A. Kališnik

18 malo drugačnih točk

Med nastopajočimi sta bila tudi mlada pozavnista Aljaž Pirc 
in Jaka Sotošek ob spremljavi učiteljev.

Objemi to, kar ljubiš zdaj ...

Članice VS Aria so zadnjo pesem odpele s kuhalnicami v rokah.

Glasbeno-vizualno popotovanje 
s Pihalnim orkestrom Krško

Krška godba pod taktirko Dejana Žnideršiča

Z roko v roki gre vse lažje, pravijo Radečah in tako so si segli 
v roko v želji, da bi bilo še veliko dobrih zgodb ter prijetnih 
srečanj v prostorih radeške enote Centra za varstvo in delo 
Golovec: vodja enote Mira Gomaz, direktorica občinske 
uprave Marjetka Lipec, direktorica radeške komunale Brigita 
Stopar, diretorica KTRC Duška Kalin, svetovalka za družbene 
dejavnosti Melita Simončič, predsednica sveta uporabnikov 
ZD Radeče Vesna Bregar, župan Tomaž Režun in ena izmed 
obiskovalk na dnevu odprtih vrat VDC Radeče. (S. R.)

Družabne prireditve v Krškem občasno popestri zanimiv duet 
na fotografiji. Medtem ko meh harmonike raztegne nekdanji 
dolgoletni direktor Kulturnega doma Krško Adolf Moškon, se 
mu z mogočnim glasom pridruži nekdanji kriminalist Bojan 
Kaplan. Tako sta z nekaj napevi popestrila tudi nedavno 
srečanje (starejših) krških upokojencev, med katerimi sta 
se, nekaj let vendarle mlajša od zbranih, očitno počutila kot 
mladeniča. (P. P.)  

"Še en dosežek za 
Posavje!" je zaklical 
v telefon poslanec DZ 
Dušan Šiško, potem ko 
nam je po e-pošti poslal 
zgornji posnetek. Že ko 
je prišel v Državni zbor, 
je namreč v knjižnici 
vprašal, ali lahko dobi 
naš časopis. Pa so mu 
ponujali časopis iz 
Novega mesta. "Ko 
sem jim rekel, da mi 
nismo Dolenjska, so 
me debelo gledali 
in ponudili še nekaj 

drugih cajtngov," je opisoval svojo bitko Šiško. Kar nekaj 
prepričevanja je bilo treba, da je ljubljanskim birokratom, kot 
jim on pravi, razložil, kateri je glavni medij naše pokrajine. 
Šele sedaj, z novim letom so naročili Posavski obzornik, kar jih 
stane borih 17 evrov poštnine. "Ne skrbite, DZ ne bo propadel 
zaradi tega," je še dodal vztrajni poslanec. (Foto: arhiv SNS)

Gostitelj družabnega dela ponovoletnega srečanja posavskih 
županov s predstavniki 'sedme sile' je bil znani bistriški 
gostilničar Srečko Kunst. Da gre za izkušenega gostinskega 
'mačka', je dokazal tako s prisrčno dobrodošlico vsem gostom 
(na fotografiji z direktorjem sevniške občinske uprave 
Zvonetom Košmerlom) kot s pomočjo pri postrežbi. Zanj 
lahko rečemo dobesedno, da ve, kako se rečem (in ljudem) 
streže (P. P.)

Ni vsak dan priložnost imeti v domačem kraju predsednika 
države, si je zagotovo mislil predsednik Gasilskega pihalnega 
orkestra Loče Ivan Kovačič (na sredini), ki je minulo nedeljo s 
ponosom stal poleg Boruta Pahorja (na fotografiji še poslanec 
v DZ Igor Zorčič). Kako tudi ne, ko pa je prvi mož edinega 
orkestra med gasilci pri nas, ki v tem letu praznuje častitljivih 
sto let delovanja. V ločki godbi so se seveda zelo razveselili 
prisotnosti predsednika republike, ki si je kljub številnim 
obveznostim vzel čas in prišel v Dobovo na slovesnost ob 
njihovem visokem jubileju. (R. R.)

Med udeleženkami januarskega srečanja nekdanjih sodelavk 
in sodelavcev sevniške lokalne radijske postaje, ki svojega 
programa ne oddaja že 15 let, je bila tudi Mojca Prosenc 
(levo). Njen glas je mogoče slišati na radijskih valovih in v 
televizijskih reklamah, Cveta Šeško pogosto vodi prireditve, 
Bernarda Žarn je uveljavljena TV voditeljica. (S. R., foto: B. C.)   
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Anamarija Požgaj, Mala 

Dolina – dečka (dvojčka),
• Lea Starc, Poštena vas – 

deklico,
• Barbara Šoštar Grojzdek, 

Šedem – dečka,
• Valerija Kunej, Podsreda 

– dečka,
• Ana Jazbec, Presladol – 

dečka,
• Andreja Haber Požar, 

Drnovo – dečka,
• Andrejka Geršak Radić, 

Mali Vrh – deklico,
• Tjaša Šantej, Dolnje Orle – 

deklico,
• Urška Šebat, Telčice – 

dečka,
• Špela Lupšina, Dečno selo 

– deklico,
• Karolina Pšeničnik, Kalce-

Naklo – dečka,
• Mojca Klenovšek, Sevnica 

– deklico,
• Amadeja Kelhar, Veliki 

Obrež – deklico,
• Tjaša Lipar Gregl, 

Bizeljsko – deklico,
• Nataša Glas, Dovško – 

dečka,

rojstva

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

moja poroka

Tanja Ernst in Sandi Januška, oba iz Gabrja pri Dobovi, 
30. november 2019, grad Brežice (foto: Gregor Molan)

poroke

• Robert Zupančič s 
Senovega in Slavica 
Đorđević iz Srbije.

ČESTITAMO!

• Afrodita Hudorovič, 
Kerinov Grm – deklico,

• Mateja Oblak, Armeško – 
deklico,

• Špela Vene, Drnovo – 
deklico,

• Monika Kostanjšek, 
Brestanica – dečka,

• Agnesa Saramati, Krško – 
deklico,

• Dijana Dvorančić, Pristava 
pri Leskovcu – dečka,

• Aleksandra Sovdat, Kalce-
Naklo – deklico,

• Tjaša Kozmus, Žigrski Vrh 
– deklico,

• Vesna Klavžar, Mrčna sela 
– deklico,

• Ana Camloh Markovič, 
Gabrje – dečka, 

• Petra Kralj, Drušče – 
dečka.

• Valentina Ivačič, Studenec 
– deklico,

• Teja Špegel, Rožno – 
deklico.

posavje telovadi za zdravje

Idej za vadbo jim ne manjka

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 
– V lanskem letu je skupina 
vadečih, ki jo vodi Majda Zu-
panc, obeležila 15 let redne 
telesne vadbe. Le-ta poteka 
enkrat tedensko po eno uro 
od pozne jeseni do pozne po-
mladi v prostorih večnamen-
ske dvorane Trubarjevega 
doma upokojencev, v času viš-
jih temperatur v bližnjem par-
ku pod dišečimi lipami, poletni 
čas pa namenjajo raziskovanju 
bližnje in daljne okolice.

»Ko sem delala v celjski bol-
nišnici, kjer sem svojo celotno 
delovno dobo delovala v reha-
bilitacijskem timu, sem vodila 
tudi skupino za osteoporozo in 
takrat sem prebrala veliko do-
mače ter tuje literature o pri-

mernih telesnih vajah,« pripo-
veduje sogovornica, ki se je v 
majhen kraj ob Savi priselila z 
družino leta 2003 in kmalu za-
čela na pobudo krajank vodi-
ti vadbo. »Zelo veliko delamo 
na ravnotežju in koordinaciji, 
vaje pa so primerne za različne 
starosti. Včasih naredimo vajo 
ali dve iz joge ali tibetanske 
vaje ali vaje za zapestje. Kadar 
ima kakšna telovadka konkret-
ne probleme z lokomotornim 
aparatom, na primer težave s 
hrbtenico, z bolečinami v ra-
menih in tako naprej, naredi-
mo vsaj nekaj specifičnih vaj 
in z njimi omilimo ter morda 
celo preprečimo kakšno hujšo 
poškodbo,« opisuje vaje. V pre-
teklosti sta v Loki delovali dve 
skupini ter ena skupina ma-
ter z otroki in v vseh teh letih 
so počeli že marsikaj zanimi-

vega – hodili so tudi na konč-
ne izlete, kjer so ugotovili, da 
je tudi hoja rekreacija in spro-
stitev, zato si v poletnih me-
secih ob ponedeljkih vzamejo 
čas zanjo ter ob njej odkriva-
jo prekrasne kotičke bližnje 
in daljne okolice. »V lanskem 
poletju smo odkrivale cerkve, 
v letošnjem poletju bomo od-
krivale gradove,« razkrije Zu-
pančeva, ki ji idej, kako vsako 
vadbo popestriti s kakšnim no-
vim elementom, na zmanjka. 
»Za vadbo potrebujemo pod-
logo in prijetna, ohlapna obla-
čila, ker, kot ste sami ugotovi-
li, ko ste vadili z nami, postane 
ob izvajanju vaj kar precej to-
plo,« pove. Kot skupina so se 
zelo povezale, čeprav prihaja-
jo iz različnih krajev, največ je 
sicer domačink, a so tudi iz Ra-
deč in Sevnice.  S. Radi

ZDRAVLJENJE NA NARAVEN NAČIN – 
predavanje z delavnico

• četrtek, 13. februar, ob 18.00 –  
Osrednja knjižnica v Krškem

• četrtek, 20. februar, ob 18.00 –  
Osrednja knjižnica v Krškem

S predavateljema Miho in Jasmino Petavs, ki se že nekaj 
časa ukvarjata s področjem zdravja, bomo odkrivali raz-
lične načine naravnega zdravljenja. V prvem predavan-
ju z delavnico bomo spoznali delovanje preprostih na-
ravnih sredstev, s katerimi lahko učinkovito nastopamo 
proti različnim okužbam in virusom. V drugem predava-
nju z delavnico pa vam bomo predstavili preproste tret-
maje z vodo (hidroterapijo), ki se izvajajo za zdravlje-
nje različnih bolezenskih stanj.

SKUŠNJAVE – predstavitev knjige

• sreda, 19. februar, ob 18. uri -  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Eden naših najbolj znanih zunanjepolitičnih novinarjev 
in TV voditeljev Tone Hočevar bo v pogovoru z Alenko 
Žugič Jakovina ob knjigi Skušnjave spregovoril o zakulis-
ju dopisniškega delovanja v Latinski Ameriki in Vatikanu. 

ZELENORTSKI OTOKI – potopisno predavanje

• sreda, 26. februar, ob 18.00 - Knjižnica Senovo
Ljubiteljica narave, fotografinja in popotnica Sonja Kos-
tevc nam bo v besedi in sliki predstavila Zelenortske oto-
ke, to zanimivo otočje v Atlantskem oceanu.

IGRALNO-USTVARJALNA URICA 

• sreda, 26. februar, od 16.00 ure dalje –  
Mladinski oddelek v Krškem

Otroci in starši pridružite se nam na počitniški igralno-
ustvarjalni urici, ko se bomo družili, igrali, spoznavali 
knjižnico in ustvarjali zanimive izdelke. 

SREČEVANJA S KNJIGAMI – bralno srečanje

• ob sredah, ob 10.00 –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Vabimo vas, da sem nam pridružite na srečanjih s knji-
gami, ki jih vodi profesorica slovenščine Marija Lelič.

POGOVORI O(B) KNJIGAH – bralno srečanje

• ob ponedeljkih, ob 10.00 – Knjižnica Senovo
Vabimo vas, da se nam pridružite na pogovorih o knjigah 
s profesorico slovenščine Božo Ojsteršek.

KAPUCINSKA KNJIŽNICA IN POSEBNA 
ZBIRKA SPEEDWAY V SLOVENIJI

• po dogovoru - Osrednja knjižnica v Krškem
V Valvasorjevi knjižnici ohranjamo in promoviramo de-
diščino našega okolja, zato vas vabimo na ogled bogate 
baročne kapucinske knjižnice in posebne zbirke Spe-
edway v Sloveniji. Za voden ogled se lahko vnaprej do-
govorite na tel. 07 4904 000.

PREDSTAVITEV ELEKTRONSKIH BAZ 
PODATKOV

• vsak četrtek, od 12. do 13. ure (oziroma po dogo-
voru) – Osrednja knjižnica v Krškem

Z individualno predstavitvijo vam želimo predstavi-
ti uporabo elektronskih baz, do katerih naša knjižnica 
omogoča dostop. Za izobraževanje je potrebna predho-
dna prijava (07 490 40 00). 

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

• ob četrtkih, med 9. in 11. uro –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Udeležite se računalniških delavnic za starejše, na ka-
terih boste lahko naredili prve korake v svet računal-
niških znanj. Dogovorite se lahko na tel. 07 490 40 00.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE V FEBRUARJU

CIRJE, LISCA – Pohodnike, ki 
izberejo za pohod na Lisco 
Pastirčkovo pot, nekje na sredi 
poti premami pogled na smre-
čico, ki je v decembru 2015 
dobila prve novoletne okra-
ske. Le-teh je vsako leto več, 
ugotavlja član PD Lisca Sevni-
ca Tone Gašparič, ki je smre-

čico skupaj s prijateljem tudi 
prvič okrasil in potem vsa na-
slednja leta. »V drugi polovi-
ci meseca januarja 2016 sem 
s smrekice pobral vse okraske 
in jih skrbno hranil ter jo nato 
v decembru ponovno okrasil. 
V letu 2018 sem dodal še jasli-
ce, v lanskem letu pa lučke, ki 
so osvetljevale jaslice med 15. 
in 21. uro,« pojasnjuje v spo-
ročilu ljubitelj pohodništva 
ter dodaja, da ga veseli, da se 
pohodniki radi ustavljajo ob 
okrašeni smrekici, nanjo do-
dajo kakšen svoj okrasek in jo 
fotografirajo. »Ob tej priliki se 
vsem zahvaljujem in obljub-
ljam, da bom to počel še v pri-
hodnje, dokler bom še lahko 
hodil na Lisco,« zaključi. 
 S. R., foto: T. G.

Smrečica ob 
Pastirčkovi poti

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

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

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

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



Posavski obzornik - leto XXIV, številka 3, četrtek, 6. 2. 202028 POSAVSKA PANORAMA, OBVESTILA

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:
v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City), od ponede-
ljka do petka med 8. in 15. uro
v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 20a (poleg Mestne 
hiše), od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 11. 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 obja-
vo v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. Več 
informacij: 07 49 05 780, 040 302 809. Soglašam, da se moji oseb-
ni podatki zbirajo za potrebe preverjanja identifikacije naročnika.

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 11. ure in naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge 
naročene objave ali naročite knjige založbe Neviodunum. 

SPOMIN

JOŽE CIRNSKI

6. februarja minevata dve žalostni leti, odkar 
nas je zapustil moj dragi mož in naš zlati taji

Ne mine dan, da se ne bi spomnili na tebe, na tvoj vedno nasmejan 
obraz, na vse lepe in nepozabne trenutke, ki smo jih preživeli s tabo.  
In ti trenutki so večni, za vse nas, ki smo te imeli radi in te nikoli ne 
bomo pozabili. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njegovem 
grobu in ga ohranjate v lepem spominu. 

Pogrešamo te. 

Žena Anica, hčerki Irena in Jožica z družinama

z Obrežja.

Edini, ki ostane močan nad vsem,
edini cvet, ki ne ovene,

edini val, ki se ne razbije,
edina luč, ki ne ugasne. 

SPOMIN

JOŽETA HICTALERJA

V spominih si še vedno majhen deček, hitiš čez hrib proti šoli 
v Koprivnici in spremlja te mamina skrb …

Še vedno si odraščajoč mladostnik in skačeš 
»čez potok, kjer je most« …

In si odrasel moški s takimi in drugačnimi načrti in pričakovanji in 
nasmehom, ki je bolj grenak kot prej …

Vsa ljubezen in vsa skrb  
ti nista pomagali spremeniti sveta v paradiž …

Spomini nate brišejo ostrino in razjede,  
gladijo gube in razpoke tvojih hotenj in ostaja le milina in dobrota – 

a kot večne energije ostaja samo bolečina …

Mama Pepca in sestri

iz Koprivnice, rojenega 2. 4. 1966
31. 1. 2017 – 31. 1. 2020

na

FRANC KOCJAN, dr. med.

26. januarja 2020 nas je za vedno zapustil

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Kolektiv Splošne bolnišnice Brežice

dolgoletni predstojnik radiološkega oddelka 
Splošne bolnišnice Brežice v pokoju.

SPOMIN

V uvodnem delu srečanja na 
Senovem je udeležence v tam-
kajšnji župnijski cerkvi Vstale-
ga Odrešenika sprejel in poz-
dravil župnik Janez Turinek. 
Zbranim je ob tej priložnosti 
predstavil cerkev v kraju, ki je, 
četudi je bila zgrajena pred 45 
leti, najmlajša cerkev na obmo-
čju občine Krško. Njena grad-
nja je stekla leta 1972 po na-
črtih arhitekta Janeza Fürsta, 
ki je bil nekaj let prej snovalec 
podobe tudi domala identič-
ne cerkve sv. Mihaela v Grosu-
pljem, z razliko, da ob senovski 
cerkvi izstopa samostojno sto-
ječ, s skodlami krit zvonik z ob-
liko rudniškega jaška, ki še da-
nes priča o rudarski preteklosti 
kraja. Arhitekt Fürst sicer bla-
goslova cerkve v čast Vstalega 
Odrešenika, ki ga je opravil 15. 
junija 1975 tedanji maribor-
ski škof dr. Maksimiljan Držeč-
nik, ni dočakal, saj je teden dni 
pred tem preminil v prometni 
nesreči. Turinek je predsta-
vil tudi notranjost cerkve, ki 
je opremljena z umetniškimi 
deli Vstalega Kristusa, Križe-
vega pota in Marije Vnebovze-
te, ki jih je upodobil akademski 
slikar Leon Koporc. Notranjost 
cerkve so leta 1995 obogatile 
še nove orgle, izdelane v škofij-
ski delavnici v Mariboru. Sicer 

Sodelovanje občine in verskih 
skupnosti je zgledno
SENOVO – 29. januarja je na Senovem potekalo ponovoletno srečanje vodstva Občine Krško in predstavni-
kov verskih skupnosti z območja občine. Srečanje, ki se vsako leto zvrsti v drugi župniji, je namenjeno so-
delovanju, saj si oboji na svojem področju prizadevajo tako za občo kot duhovno blaginjo občanov.

je bila župnija Senovo ustanov-
ljena 1. januarja 1964 z odce-
pitvijo od župnije Brestanica. V 
spomin na srečanje je Turinek 
svojim stanovskim kolegom in 
predstavnikom drugih verskih 
skupnosti podaril miniaturne 
jaslice v orehovi lupinici, ki jih 
je izdelal in ob koncertiranju 
v cerkvi poklonil pevec Stane 
Vidmar, podžupanji Ani So-
mrak pa kot simbol vzorne-
ga sodelovanja namenil peče-
no pleteno srce.

Nadaljevanje srečanja je po-
tekalo ob pogostitvi in dru-
ženju v bližnji Gostilni Senica, 
kjer je podžupanja Somrakova 
zbranim predstavila večje in-
vesticije v minulem letu in na-
črtovane v letošnjem, pri če-

mer je izpostavila, da bo tako 
kot prejšnja leta občina tudi 
letos namenila sredstva v ob-
novo objektov kulturne de-
diščine. V letu 2019 je obnovi 
cerkvenih objektov, spomeni-
kov NOB idr. občina namenila 
iz proračuna skupno 40.500 
evrov – sredstva v tej višini so 
predvidena tudi v letošnjem 
proračunu –, od tega 34.000 
evrov v obnovo objektov ver-
skih skupnosti, in sicer za pla-
čilo različnih konservatorsko-
-restavratorskih posegov in 
obnove oltarnih slik ter kipov 
v cerkvah sv. Lovrenca na Gori, 
sv. Petra v Brestanici, sv. Kri-
ža v Podbočju, sv. Duha na Veli-
kem Trnu ter za obnovo strehe 
na cerkvi Vstalega Odrešenika 
na Senovem.

S strani verskih skupnosti so 
se srečanja udeležili: Mitja 
Markovič iz župnije Videm 
ob Savi, Eleonora Beacovi-
ch in Rosvita Abram iz Kr-
ščanske adventistične cerkve, 
sestre frančiškanke Brezma-
dežnega spočetja z Rese Ve-
ronika Kočović, Magdale-
na Tomić in Maristela Lukes 
ter njihov hišni duhovnik Ro-
bert Smodiš, France Novak iz 
župnije sv. Križ-Podbočje, Re-
džep Hodžić in Erdžam De-
libašić iz Islamske skupnosti 
Džemat Krško, Marko Burger 
iz župnije sv. Duha Veliki Trn, 
Alfonz Grojzdek iz župnije 
Krško, dekan Roman Travar 
iz župnije Artiče-Sromlje, Jože 
Špes iz župnije Brestanica, 
Franc Levičar iz župnije Raka 
in domačin Janez Turinek. 
Kot gostitelji so se srečanja s 
predstavniki verskih skupnos-
ti udeležili pod županja in pod-
župan občine Ana Somrak in 
Vlado Grahovac, Bernardka 
Zorko z oddelka za družbene 
dejavnosti ter Lidija Petrišič 
Colarič in Metka Resnik iz 
kabineta župana. Sklepna mi-
sel vseh udeleženih je bila, da 
je sodelovanje dobro in da si 
takšnega želijo tudi v bodoče.

 Bojana Mavsar   

Udeleženci srečanja med ogledom senovske cerkve

BREŽICE – V Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice je 23. 
januarja potekal peti skupni koncert glasbenih šol Posavja – 
brežiške, krške in sevniške. Direktorica muzeja Alenka Černelič 
Krošelj je namenila prisrčen pozdrav mladim glasbenikom, rav-
nateljem šol – mag. Danielu Ivši, Mitji Režmanu in Katji Krnc 
–, staršem ter sploh prijateljem glasbenih šol in muzeja. Nato je 
dvorano, ustvarjeno za glasbo, prepustila mladim glasbenikom.

Iz Glasbene šole Brežice so nastopili: Žan Krošelj, 4. razred ksi-
lofona, mentor Goran Gorše; Tanita Lipar 4. r. petja, ment. Mi-
haela Komočar Gorše, sprem. Pierina Cavaliere Mršić; Be-
njamin Ferk, 6. r. violončela, ment. Gordana Keller, sprem. P. C. 
Mršić; Anton Ajster, 6. r. pozavne, ment. Toni Škaler, sprem. P. C. 
Mršić; Ian Šavrič, tamburica, ment. Anamarija Šimičić, sprem. 
P. C. Mršić, ter klavir štiriročno Julia Smrekar in Vid Kolić, 7. ra-
zred, mentorica Karolina Vegelj Stopar;
Glasbeno šolo Krško so predstavili: Kristjan Pangrič Fridl, 3. 
r. tamburice, ment. Branka Žičkar, sprem. Lucijan Cetin; Jaka 
Sotošek, 3. r. pozavne, ment. Franci Arh, sprem. Martin Šušter-
šič; Hajdi Haler, 4. r. flavte, ment. Andreja Istenič Lipovšek, 
sprem. Lucijan Cetin; Alja Šinkovec, 4. r. klavirja, ment. Brani-
mir Biliško; Aljaž Pirc, 4. r. pozavne, ment. Franci Arh, sprem. 
Martin Šušteršič; Blaž Krajnc, 5. r. trobente, ment. Matjaž Ka-
učič, sprem. Martin Šušteršič, in Maša Planinc, 7. r. ksilofona, 
ment. Mitja Kuselj, sprem. Lucijan Cetin.
Glasbeno šolo Sevnica sta zastopala Neža Ganc, 6. r. flavte, ment. 
Ana Mlakar, sprem. Špela Troha Ogorevc, in Matija Zeme, 6. 
r. marimbe, ment. Ernest Kramar, sprem. Špela Troha Ogorevc.
 N. J. S., foto: PMB

BREŽICE – Avditorij Vrtca Mavrica Brežice se je 21. januar-
ja spremenil v gledališki oder, na katerem so strokovne de-
lavke vrtca, članice dramske skupine Snežinka, dvakrat od-
igrale gledališko predstavo za otroke Zvezdica Zaspanka. 

Kot je pred začetkom prve predstave omenila ravnateljica vrtca 
Silvija Komočar, gledališka skupina Snežinka v Vrtcu Mavrica 
igra že 19 let. Snežinko od začetka do danes sestavljajo: Gorda-
na Pšeničnik, Bojana Vogrinc, Erika Podvinski, Milena Sko-
čaj in Anica Tomše, Tanja Medved je članica skupine osem let, 
Darja Petan pa 12. V preteklosti so bile članice še Marija Teri-
haj, Nevenka Ogorevc, Erika Antončič, Metka Semrajc Slap-
šak, Marijana Povh in Zvonka Horžen. Vsako leto v praznič-
nem decembru pripravijo predstavo za otroke brežiškega vrtca, 
včasih tudi za okoliške krajevne skupnosti. Same priredijo be-
sedila klasičnih, ljudskih in umetnih pravljic, izdelajo kostume 
in scenografijo ter poskrbijo za svetlobne efekte in režijo. Tok-
rat so uprizorile kultno pravljico Franeta Milčinskega - Ježka, ki 
očara otroke vseh starosti. Kot nam je še zaupala Komočarjeva, 
je bila predstava odigrana za širšo javnost z namenom zbiranja 
prostovoljnih prispevkov, ki jih bodo namenili v sklad vrtca. Le-
-ta je ustanovljen z namenom zbiranja denarja za obogatitvene 
dejavnosti za vse otroke v vrtcu, hkrati pa zbirajo sredstva tudi 
za letošnjo prvo izvedbo letovanja na turistični kmetiji Zevnik, 
kjer bodo priskočili na pomoč tistim staršem, ki ne bodo mogli 
v celoti pokriti vseh stroškov bivanja na kmetiji. Sklad vrtca se 
sicer polni tudi z zbiranjem starega papirja, ki ga pridno prina-
šajo starši, v tem šolskem letu se je pridružilo še kar nekaj do-
natorjev, česar so v brežiškem vrtcu zelo veseli. R. Retelj

Petič skupno v mlado leto

Nastop flavtistke Neže Ganc iz GŠ Sevnica

Uprizorile kultno pravljico

Članice dramske skupine Snežinka
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ZAHVALA

ELIZABET SIELINDE 
SOTELŠEK

13. januarja smo se na dobovskem 
pokopališču poslovili od gospe

Ohranili jo bomo v trajnem spominu!

zadnja leta oskrbovanke doma za starostnike Tuhelj.

ZAHVALA

DANICE PRESKAR

17. januarja smo se na čateškem pokopališču 
poslovili od 

Vsi njeni

iz Cerine.

Odšla si tja, kjer ni bolečin,
a v naših srcih boš vedno ostala.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, sveče, svete maše in denarno pomoč.
Hvala ge. Sonji in Niki za pomoč v vežici, g. župniku Jožetu Packu 
za lepo opravljen obred, g. Žičkarju za opravljen pogreb, vaščanom 
Cerine za stisk roke in denarno pomoč, kolektivu 'Pri Jerneju' in 
bivšim sodelavcem za denarno pomoč, pevcem s Čateža za zapete 
žalostinke, g. Jožetu Staniču za izvajanje Tišine in Cvetličarni Katja 
za cvetje. Hvala vsem, ki ste sočustvovali z nami in jo pospremili k 
njenemu zadnjemu počitku.

ZAHVALA

ALOJZIJA MUHE
Ob izgubi našega dragega 

s Senovega 

Čeprav te več ni, v meni živi spomin nate,
tvoja dobrota, tvoja ljubezen …

V meni živi tvoje srce.

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom, 
sodelavcem OŠ Senovo in OŠ Koprivnica za podarjene sveče, za 
tolažilne besede in tople stiske rok. Hvala g. župniku Janezu Turinku 
za lepo opravljen obred, pevcem z Rake za zapete pesmi, trobentaču 
za zaigrano Tišino, ge. Ireni Gmajnar za prebran govor in pogrebni 
službi Kostak. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam na kakršen koli 
način pomagali in nam stali ob strani v težkih trenutkih ter ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Vsa toplina tvojega srca in vsa 
tvoja ljubezen ostajata za vedno z nami.

Živeti v srcih tistih, ki jih zapuščamo, ne pomeni umreti. 
Dragi Slavko, ti si v naših srcih večen. 

Tvoji

IVAN OŠTIR
29. januarja je minilo 10 žalostnih let, odkar je šel v večnost naš 

dragi mož, oče, dedek, tast, stric in boter

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

Vsi njegovi

z Aškerčeve ulice, Brežice. 

Ni te na dvorišču, ni te v hiši, 
tvojega glasu se več ne sliši, 
tvoje sledi ostale so povsod, 

od dela tvojih pridnih rok, 
zato ne bomo te pozabili, 

za vedno te v srcu bomo ohranili. 

SPOMIN

ANTON PAVLOVIČ 
15. februarja bi dopolnil 70 let 

naš mož, ati in dedi 

Hvala vsem, ki se ga spominjate ali postojite ob njegovem 
preranem grobu.

Žena Mimi ter sinova Peter in Aleš z družinama

(1950–1993) iz Velikega Mraševega.

Kdor živi v spominu drugih, 
ni mrtev, je samo oddaljen. 

Mrtev je tisti, ki ga pozabijo. 
(Kant)

SPOMIN

IVAN MASTNAK

4 . februarja je minilo eno leto,
odkar nas je zapustil sodelavec

Bil si cenjen, zanesljiv ter spoštovan sodelavec in mojster. Mlajši kolegi 
pogrešajo tvojo nesebično pomoč pri uvajanju v delo, vsi pa pogrešamo 
naša skupna prijetna druženja. Praznina, ki je v delavnici nastala s 
tvojim prezgodnjim odhodom, nas vsak dan spominja na tebe.

Sodelavci Prevzgojnega doma Radeče

iz Jablanice pri Boštanju.

SPOMIN

ANA HABINC

31. januarja je minilo žalostno leto, 
odkar nas je zapustila

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

Vsi njeni

iz Brežic.

SPOMIN
Je čas, ki da, je čas, ki vzame,

pravijo, je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,

ko zasanjaš se v spomine.

ZAHVALA

VLADIMIRJA SIMONČIČA

Ob boleči in nepričakovani izgubi dragega 
moža, očeta, dedka, brata, tasta, svaka, strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
bivšim sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče 
in svete maše. Hvala osebni zdravnici, internemu – negovalnemu 
oddelku SB Brežice, reševalcem urgentnega centra Krško. Posebna 
zahvala velja pogrebni službi družbe Kostak ter g. župniku Weingerlu 
za lepo opravljen obred, vokalni skupini Aldante za lepo odpete 
žalostinke in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti, kakor 
tudi vsem tistim, ki jih posebej nismo imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

s Senovega

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

(S. Makarovič)

ZAHVALA

MIHAELA SOTELŠKA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, 
brata, dedija, strica, botra in bratranca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom 
in znancem za vsa izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše in 
denarno pomoč. Hvala konjerejskemu društvu Artiče in Slovenskemu 
združenju rejcev konj pasme posavec ter praporščaku ZVVS. Hvala 
gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar, 
pevcem in g. Francu Kenetu za čudovit poslovilni govor ter vsem 
tistim, ki vas nismo posebej omenili, a ste našega dragega Mihata v 
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

z Blatnega

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor hrast.

In prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo,

ki je zlomil hrast.

ZAHVALA

BARBARA ČRPIČ
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam stali ob strani, darovali denar v korist 
farne cerkve, za maše, sestri Janji, hvala za lep cerkveni obred gospodu 
župniku Janezu in sosedu patru Robertu. Hvala tudi g. Marjanu Žibertu 
za poslovilni govor, KUD Slavček in molitveni skupini Upanje. 

Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili h grobu.

Vsi njeni

z Male Doline

Srce je omagalo, 
dih je zastal, 

a spomin večno  
bo ostal.

ZAHVALA

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.
Hvala župniku, pogrebni službi Žičkar in pevcem.

Sporočamo žalostno vest,
da nas je v 90. letu zapustila

naša zlata mama

Vsi njeni

TEREZIJA ČERNE
rojena Brodnik, z Velikega Trna 8, int. 1941–1945.

ZAHVALA

ANICE ROŽMAN
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob 
strani, nam kakor koli pomagali ter jo pospremili na njeni zadnji poti. 
Hvala vsem vam. 

Žalujoči: vsi njeni

iz Glogovega Broda

Še zadnjič je artiški zvon 
zapel naši mami v slovo!

Ob izgubi naše drage

ZAHVALA

KARLA CERJAKA 

Ob boleči izgubi našega dragega
moža, očeta, dedka in pradedka

Žalujoči: vsi tvoji domači

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

in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni. 
(Simon Gregorčič)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena in pisna sožalja, podarjene sveče, cvetje in 
svete maše.
Hvala gospodu župniku Milanu Kšeli za lepo opravljen obred in 
prebrane besede ob slovesu, pogrebni službi Komunale Brežice in 
g. Žičkarju za organizacijo pogreba.
Posebna zahvala Mešanemu pevskemu zboru KUD Brežice za zapete 
pesmi v mrliški vežici in vsem tistim, ki ste nam kakor koli pomagali 
in nam v težkih trenutkih žalosti stali ob strani.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, sočustvovali z nami in ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Ata, počivaj v miru, ohranili te bomo v lepem spominu.

iz Brežic
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NEPREMIČNINE

2. marec 2020 ob 9. uri, 
Okrajno sodišče Brežice – 
Na dražbi se prodaja hiša, 
Nova vas pri Mokricah 49, 
varščina do 26. februarja 
2020. Tel.: 041 809 016

Ugodno prodam sončno par-
celo v velikosti 0,68 ha z vino-
gradom (350 trt) in odličnim 
cestnim dostopom na Orehov-
cu (Pišece). Tel.: 041 401 844

Na Sremiču nad Krškim 
imam zidanico s 500 vin-
skimi trsi. Iščem pozna-
valca obdelave vinograda 
za čas od marca do septem-
bra. Delo: rezanje, vezan-
je, škropljenje, obiranje, 
košenje v terasi (koljen-
je opravim sam). Motor-
na škropilnica in kosilnica 
sta v zidanici. Plačam delo 
v naprej. Tel.: 041 787 401

V brezplačen najem od-
dam vinograd z 200 trtami 
na lepi sončni legi in nepo-
srednim cestnim dostopom 
v Cerini. Tel.: 070 878 746

V daljši najem oddam sadov-
njak hrušk v obdelavo (100 vil-
jamovka, 100 pakhams, 100 
konferans), okolica Leskovca. 
Tel.: 040 807 678

AVTOMOBILIZEM

Prodam Ford Fiesto 1.3, nove 
zimske gume, roke, vzmeti in 
akumulator, prvi lastnik, cena 
300 €. Tel.: 051 649 050

Prodam Nissan Note 1.5 
dCi, letnik 2015, prevoženih 
62.700 km, odlično ohranjen, 
cena 7.500 €. Tel.: 031 745 
124, Romana

Kupim motor Tomos APN 4 ali 
kaj podobnega. 
Tel.: 040 309 402

Prodam skuter, še registriran. 
Tel.: 031 210 594

KMETIJSTVO

Kupim traktorski mulčer kla-
divar, znamke Elite INO Krška 
vas, šir. 160 cm, s kardanom, 
nov ali rabljen eno sezono 
(okolica Brežic). 
Tel.: 041 398 567

Kupim travniško kovinsko 
dvostransko brano za konjsko 
vprego. Tel.: 031 319 010

Kupim transporter za žito 
»polž«, dolžine 5 ali 6 m. 
Tel.: 031 442 276

Prodam japonski traktor Hi-
nomoto, letnik 1992, prev. 

Celovite geodetske storitve 
in prodaja nepremičnin

040 753 911
info@geodet-kralj.si

Janez Kralj, univ.dipl.inž.geod.

www.geodet-kralj.si 

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

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

aluminijaste ograje

Cesta bratov Milavcev 35,
8250 Brežice

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

Hitro in 
kakovostno

proizvodnja in montaža
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vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

mali oglasi

OČESNA ORDINACIJA

PRESKAR
OPTIKA
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Branko Kržan
pooblaščeni inženir

girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

Celovite 
geodetske storitve

25 let
d. o. o.

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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040 287 597 Robert Nedanovski 
www.nnrn.si

HIŠA KOSTANJEVICA NA KRKI
Cena: 160.000 €

Leto izgradnje: 1974
Velikost: 273 m²
Parcela: 1.728 m²

Energetska izkaznica: razred F

1072 ur, 4 x 4, 3 cilindri, ohran-
jen. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 566 399

Prodam traktor IMT 533, let-
nik 1977, registriran, kompre-
sor, 3.070 ur, lok, nove prve 
gume, in kiper prikolico Teh-
nostroj, zračne zavore, dvojna 
kolesa. Tel.: 031 893 850

Prodam trosilec hlevskega 
gnoja, znamke SIP (pokončni 
valji). Tel.: 041 778 087

Prodam vinogradniško škro-
pilnico Agromehanika, 125 lit-
rov. Tel.: 051 448 456

Prodam krožne brane, plug 
Slavonac, predsetvenik (širok 
205 cm) in traktorsko prikoli-
co (ni kiper). Tel.: 040 577 552

Ugodno prodam pajek SIP 
450. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 983 170

Prodam samohodno škropil-
nico (100 l), slamo v okroglih 
balah in odojke. 
Tel.: 031 394 657

Prodam tračni obračalnik SIP 
220 in nov pnevmatski sedež 
za traktor. Tel.: 041 541 730

Prodam kolje za vinograd, sa-
dilec krompirja in luščilec ko-
ruze. Tel.: 030 694 956

Prodam nakladalko Menge-
le Quadro 210, bukova drva in 
cviček. Tel.: 040 319 448

Prodam 40 okroglih bal kva-
litetnega suhega sena (120 x 
140 cm). Tel.: 031 468 516

Prodam okrogle bale sena od-
lične kvalitete, ječmenovo sla-
mo v kockah, tritikalo in koru-
zo v zrnju ali storžih. 
Tel.: 040 796 830 
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Dragici Skumavc, Dovje 25, 4281 Moj-
strana. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 20. 
uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (6.) Skupina GADI - Samo en poljub mi daj
 2. (1.) Ans. GROM - Moja mala Tinka
 3. (5.) Ans. MODRIJANI - Ti me tako lepo
 4. (2.) Ans. BORŠT - Ribn'čan ima jeklene živce
 5. (4.) Skupina DŽUBOKS - Zadnja želja
 6. (3.) Ans. VRT - Kadar naš oče praznuje
 7. (8.) Ans. NEMIR - Škrjanček
 8. (7.) Ans. POSAVSKI VESELJAKI - Pijte modro 
   (frankinjo)
 9. (10.) ANS. SVETLIN - Pozabi na vse
 10. (-.) Ans. VIHARNIK - Ko v jutranjem soncu

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Mladi godci - Glasbenik

Kupon št. 505
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, 8. 2. 2020, ob 20. uri

Prodam vikend na lepi do-
stopni lokaciji v bližini vinske 
kleti Krško. Tel.: 031 452 450

Prodam gozd, velikosti 4 ha, 
na ravnem terenu. 
Tel.: 051 483 103

Na Gorenji Pirošici prodam 3 
travnike. Ugodno. 
Tel.: 031 872 624

Prodam vinograd v Tršljavcu, 
2.061 m2, 12 €/m2. Možnost 
gradnje, elektrika, vodovod v 
bližini, asfalt. Tel.: 041 707 596

Zelo ugodno prodam vino-
grad, 400 trt, z zidanico na 
Malkovcu pri Tržišču. 
Tel.: 031 702 475

Oddam v najem vinograd, 600 
trt, reg., z zidanico (dvojček), 
Silovec – Sromlje, možen kas-
nejši odkup. Tel.: 031 641 542

V Krškem na Resi oddam v 
najem opremljeno garsonjero. 
Tel.: 068 620 568

Najamem hišo ali dvosobno 
stanovanje v Krškem in okolici. 
Kličite resni. Tel.: 070 288 695

V obrtni coni Kopitarne Sevni-
ca d.d. oddamo v najem 3 ko-
munalno urejena parkirišča, 
ki so ograjena in imajo inter-
ni video nadzor ter fizično zu-
nanje varovanje s strani GVS-
a. Cena za vsako parkirišče je 
0,80 €/m2. 1. asfaltirano parki-
rišče: neto površina 1.458 m2, 
2. urejeno makadamsko parki-
rišče: neto površina 1.120 m2 
in 3. asfaltno parkirišče: neto 
površina 790 m2. Tel.: 041 799 
243, Kopitarna Sevnica d.d., 
Prvomajska ulica 8, Sevnica

obzornikova oglasna mreža

OBNOVA KOPALNIC 
Čiščenje odtočnih cevi

Izvedbe in popravila strojnih instalacij
(vodovod, ogrevanje, itd.)

www.valinstall.si
info@valinstall.si

041 813 085

UGODNO!
AVTOKLEPARSTVO 

IN AVTOLIČARSTVO

Lucko Stupnik, Medcestama 1a, 
10255 Donji Stupnik

e-pošta: gaspi.hr@gmail.com
 tel.: 00386 98 400 440
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NAVODILA
Naročila za male oglase sprejemamo:
• na sedežu uredništva v Krškem 

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

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

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

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

Vsebina oglasa:

Podpis:

Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


 

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

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

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič
Novinarji/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Rok Retelj, Smilja Radi 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Simon Uršič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, 
Bojana Kunej Rožman
Telefon: 07 49 05 780
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: marketing@posavje.info

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo, ne honoriramo in ne odgovar-
jamo za avtorsko delo posredovanih vsebin 
in fotografij. Stališča, izražena v kolumnah 
in drugih prispevkih zunanjih avtorjev, ne 
izražajo nujno stališča uredništva. Imetnik 
materialnih avtorskih pravic avtorskih del 
v Posavskem obzorniku so Zavod Nevio-
dunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.
Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

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

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

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana 
Naklada: 27.400 izvodov

 

Naslednja številka (4/2020) bo izšla v 
četrtek, 20. februarja 2020.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 13. februar 2020.

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

www.agencijaspin.si

ustanovitev podjetij v

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

sloveniji hrvaški srbiji črni gori češkislovaškiavstriji

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

Hudo Brezje 16, 8293 Studenec

www.metelko.si

Sprejemamo naročila za bele 
kilogramske piščance, ki bodo v 
prodaji v soboto, 29. februarja. 

Rjave, grahaste in črne jarkice pa 
dobite od 29. februarja dalje vsak 

delavnik po 18. uri.
Nudimo vam tudi prašiče za 

nadaljnjo rejo ali zakol.

Agro-Ciglar d.o.o., Kajuhova 3, 8281 Senovo

PERUTNINARSTVO CIGLAR S SENOVEGA 
obvešča cenjene stranke, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev ter rjavih 

in grahas�h jarkic 
29. 2. pri Mirt Alojzu na Gmajni 28, Raka, 

3. 3. na Kajuhovi 3, Senovo. 
Vsak četrtek enodnevni beli piščanci.

26. 3. enodnevne jarkice (naroči� do 26. 2.)
Naročila sprejemamo na

031 676 724 ali 07 49 73 190.031 621 522, 07 49 21 563

Spoštovani, obveščamo vas, 
da je zaradi omejene količine  

belih kilogramskih piščancev, 
NAROČANJE OBVEZNO,
na voljo bodo 28. februarja 

med 15. in 17. uro. 
Mlade rjave in grahaste 
jarkice pred nesnostjo si 

lahko priskrbite vsak delavnik 
med 16. in 17. uro.

Perutnina Rostohar

Erika Rostohar, Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

objavlja namero o 
oddaji stanovanj v najem: 

• neprofitno enosobno stanovanje, v večstanovanjski 
stavbi, na naslovu Ulica talcev 20, v izmeri 38,80 m2,

• neprofitno garsonjero, v večstanovanjski stavbi, na 
naslovu Ljubljanska cesta 21, v izmeri 25,09 m2,

• službeno stanovanje, v večstanovanjski stavbi, na 
naslovu Ljubljanska cesta 11, v izmeri 50,01 m2

 Več na spletni strani občine: 

www.kostanjevica.si

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno, iz koruznjaka. 
Tel.: 041 744 281

Prodam kocke sena in otave, 
hribovski trosilec hlevskega 
gnoja Tajfun, predsetvenik, šir. 
1,5 m. Tel.: 040 775 985

Prodam balirko za okrog-
le bale, 3-brazdne obračalne 
pluge, prašiča (150 kg), ječ-
men, koruzo in tritikal, slamo 
v balah ter sejalnico za žita (2 
m). Tel.: 041 972 956 

Prodam seno in otavo v okrog-
lih balah in razne traktorske 
priključke (kličite v večernih 
urah). Tel.: 07 49 65 017

Prodam ječmen (300 kg) in 
vino žametne črnine. 
Tel.: 031 550 712

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

Nudimo posek in spravi-
lo vseh vrst lesa, posebno 
hrasta. Plačilo takoj. Toni 
Lipar s.p., Stara vas 17e, 
Bizeljsko. Tel.: 031 276 666

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

Prodam suha bukova razcep-
ljena in razžagana drva, dol-
žine 25, 33 ali 40 cm. Dolenj-
ska (Trebnje), možna dostava. 
Cena 65 €/m3. 
Tel.: 051 429 147 

Prodam bukova drva, mož-
nost dostave na dom. Tel.: 040 
738 059, Anton Gošek s.p., 
Rožno 26, Brestanica

Prodam mešana in bukova 
drva, možna dostava. 
Tel.: 031 594 663

Prodam drva (suha, kratko 
žagana, mešana), okrogle bale 
sena, konja ponija, mizo in ši-
valni stroj Singer. Okolica Bre-
žic. Tel.: 031 415 574

Prodam bukova ali mešana 
drva (hlodovino, metre ali ža-
gane na kratko), možna dosta-
va. Tel.: 051 254 413

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodamo vino: rumeni muš-
kat (polsladki in suhi), fran-
kinjo, mešano belo in črnino. 
Poleg tega lahko kupite mlado 
vino 2019. Tel.: 031 306 559, 
po 17. uri

Prodam vino cviček po 0,80 
€/l in mešano belo ter modro 
frankinjo po 1,50 €/l. 
Tel.: 041 809 209

Prodam mešano belo vino 
(laški rizling, rumeni plavec, 
kraljevina), cena 0,50 €/l. 
Tel.: 031 497 749

Prodam 700 l jabolčnika za 
kis ali žganjekuho po simbo-
lični ceni. Tel.: 041 240 516

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

Prodam telico, staro 11 mese-
cev, težko 380 kg. 
Tel.: 041 350 328

Prodam telico CK, staro 9 me-
secev, težko cca. 280 kg. Oko-
lica Radeč. Tel.: 031 714 528

Prodam 2 bikca, LS in LS-LIM, 
stara 3 mesece, cena po ogle-
du. Tel.: 041 559 136 

Prodam sivega bikca, starega 
5 tednov, in slamo v okroglih 
balah (40 bal). 
Tel.: 070 848 863

Prodam telico simentalko, 
staro 2 leti, za zakol, in 10 bal 
suhega sena (ekološkega). 
Tel.: 041 243 343 

Prodam teličko simentalko, 
staro 5 mesecev, cena po do-
govoru. Tel.: 031 557 084

Prodam teličko, staro 10 dni, 
pasma LS (lepa za pleme). 
Tel.: 051 306 556

Prodam prašiča, težkega oko-
li 140 kg, in visoki fižol, pride-
lan v koruzi. Tel.: 07 49 56 406

Prodam svinjo, staro 2 leti, 
prašiča, težkega 110 kg, in sla-
mo v kockah. Tel.: 031 698 469

Prodam svinjo za zakol, men-
jam za drva ali koruzo. Oddam 
v najem vinograd s 500 trsi, 
okolica Zdol. Tel.: 051 306 325

Prodam prašiče, težke 70–150 
kg, in odojke, težke 30–40 kg. 
Možen zakol. 
Tel.: 051 872 179

Prodam prašiča, težkega cca. 
220 kg, ter visoki fižol češnje-
vec in sivček. Tel.: 031 897 928

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam peč na kurilno olje 
Eurotherm s 120 l bojlerjem 
in gorilcem Joannes ter vino 
cviček. Tel.: 041 871 790

Podarim 250 m2 strešne kriti-
ne Bramac – na strehi. 
Tel.: 051 448 214

RAZNO 
Prodamo elektronske orgle 
Hohner, potrebne manjše ob-
nove. Cena po dogovoru. Tel.: 
051 767 075

Prodam ročne kleparske 
škarje, dolžina reza 205 cm, in 
ekscentrično stiskalnico, 5 ton. 
Ugodno. Tel.: 041 575 219

Prodam motoristični kombi-
nezon, škornje, čelado, rokavi-
ce, ledvični pas, št. 56. Tel.: 051 
812 930

Ugodno prodam hoduljo – ro-
lator na kolesih z zavoro, cena 
40 €. Tel.: 040 894 710 

Prodam vodotesno elektron-
sko pasjo ovratnico. Pripomo-
ček pri vzgoji vašega psa, pol-
ni se na adapter, domet 800 m. 
Lahko pošljem tudi po povzet-
ju. Cena 60 €. Tel.: 041 545 102

Nudimo delo na domu kot 
skrbniki strank v reklam-
nem marketingu. Tel.: 041 
680 668, Društvo Herba 
Nova, Cesta 4. julija 8, Krško

Kupim naslednje slovenske iz-
daje rabljenih knjig francoske-
ga pisatelja Marcela Prousta: 
V senci cvetočih deklet (DZS 
1975), Sodoma in Gomora 
(1991), Jetnica (1995), Ubež-
nica (1996), Spet najdeni čas 
(1997). Tel.: 040 164 654

STIKI

75-letni iščem žensko za skup-
no življenje. Sem nekadilec, ne 
pijem alkohola, imam svoje 
stanovanje. Pokliči, pri meni ti 
bo lepo. Tel.: 07 49 22 511

Urejen, resen moški v petde-
setih želi spoznati resno in 
diskretno prijateljico, možna 
resna zveza. Tel.: 030 747 518

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Srečanje nekdanjih sodelavk 
in sodelavcev sevniške lokal-
ne radijske postaje je prebu-
dilo nešteto prijetnih spomi-
nov in eden izmed njih je bil 
povezan z vojaško vajo, s ka-
tero so bili seznanjeni vsi pre-
bivalci in prav tako radijci, a 
kljub temu so se dogajala pre-
senečenja. »Ko smo zjutraj pri-
hajali v službo, je bil radio ob-
koljen s tanki, na strehi garaž 
nasproti radijskega bloka so v 
snegu ležali oboroženi vojaki. 
V radijske prostore smo vsto-
pili brez težav in ničesar nismo 
posumili, ko je vstopil mlade-
nič s potovalko, ki je naročil ra-
dijsko čestitko za staro mamo. 
Ko jo je plačal, je zaprosil, če 
gre lahko na stranišče. Tam se 
je v trenutku preoblekel, se na-
mazal z maskirno barvo, vzel v 
roke puško ter sredi programa 
vstopil v studio, kjer je takrat 
za mikrofonom sedela Cvetka 
Šeško. Kmalu zatem so radio 
zavzeli še drugi oboroženi vo-
jaki ter zahtevali od voditeljice 
radijskega programa, da preko 
mikrofona razglasi izredno sta-
nje in se umakne iz studia, ki je 
bil poslej v rokah 'sovražnikov'. 
Cvetka je upoštevala navodi-
la in v spremstvu oborožene-
ga vojaka odšla iz studia. Vze-
li so jo za talko, jo postavili na 
stopnišče, ki je vodilo v gornje 
nadstropje, odprli okno in v njo 

uperili puško – v opomin vsem, 
da je zadeva resna. Vojaki se 
niso ozirali na solze, ki jih je to-
čila, saj je želela oditi na vlak in 
v šolo, kjer je imela pomemben 
izpit. Vojaki so bili nepopustlji-
vi, a na koncu so se nemočne-
ga dekleta vendarle usmilili in 
v zameno za talca vzeli tonske-
ga tehnika Ivana Poplasa. Ok-
rog 15. ure se je vaja, ki se je za-
čela v zgodnjem jutru, končala. 
Čez nekaj dni smo po pošti pre-
jeli prijazno pismo. Pisal nam 
je ’terorist’, tisti, ki je naročil 
čestitko in nas nato presene-
til s puško v roki. V opravičilo 
in zahvalo nam je poslal malo 
maskirne barve, ki smo jo ob-
čudovali po končani vaji,« se je 
spominjala Nada Černič Cve-

tanovski, takratna urednica na 
Radiu Sevnica, Cvetka Šeško pa 
je pripomnila, da je morda rav-
no ta vaja vplivala na to, da se je 
kasneje odločila za delo v Slo-
venski vojski.

V Posavju so delovale tri 
lokalne radijske postaje

Pred desetletjem ali pa malo 
več je imelo Posavje tri delu-
joče lokalne radijske postaje, 
na katerih so se pred mikro-
fonom kalili mladi iz lokalnega 
okolja in nekateri med njimi so 
kasneje postali tudi znan tele-
vizijski obraz ali radijski glas, 
poslušalke in poslušalci pa so 
vsakodnevno spremljali redne 
dnevne novice iz domačih lo-

gov ter še marsikaj drugega. 
Žal so posavske lokalne radij-
ske postaje počasi ugašale dru-
ga za drugo, najprej je ugasnila 
najmlajša in le nekaj let delu-
joča radijska postaja v Krškem, 
sledila je sevniška in nato še 
brežiška kot najstarejša posa-
vska radijska postaja. Točnega 
razloga, zakaj je prišlo do uki-
nitve sevniškega radia, ni ni-
koli nihče navedel, a še danes 
se marsikdo z veseljem spomi-
nja oddaj, urednikov, napove-
dovalcev, tonskih mojstrov in 
tako dalje, ki so ustvarjali raz-
giban radijski program. Le-ti so 
na letošnjem januarskem sre-
čanju obudili nešteto zanimi-
vih spominov, prigod, anekdot 
in še marsičesa, a odgovora na 

vprašanje, zakaj je bilo potreb-
no ukiniti radio, ni našel nihče. 
Odgovorni, ki so dovolili, da 
radia ni več, se niso ozirali na 
mnenje treh takrat zaposlenih 
na Radiu Sevnica in prav tako 
ne honorarnih sodelavcev ter 
občank in občanov. »Menimo, 
da je glede na veliko konku-
renco in izrazito komercialen 
način dela radiev, ki sili manj-
še radie v povezovanje in obli-
kovanje skupnega programa, 
vzpostavljanje radia v obliki 
javnega zavoda organizacijsko 
in ekonomsko neustrezno,« je 

ob ukinitvi sevniškega radia 
sporočila Občina Sevnica. Ob 
tem se mnogi še vedno spra-
šujejo, ali je prihodnost v »in-
stantnih radijskih postajah«, 

kot jih je nekoč označila ug-
ledna radijska novinarka Maj-
da Juvan. Le-ta je v svojem za-
pisu nadaljevala, da pride do 
dogodkov in razmer, ko je lo-
kalni radijski program nena-
domestljiv: »A to je, na srečo, 
redko. In ko nam nič ne manj-
ka, na to ne mislimo.« Ob spre-
jemanju odločitve o obstoju in 
delovanju lokalne radijske po-
staje se ni (še) nihče vprašal, 
ali je njeno delovanje v javnem 
interesu. Danes so se mnogi 
že naveličali vsebin, ki jih po-
nujajo številne komercialne 
radijske postaje, saj je njihov 
interes zgolj ekonomski, vse-
binska plat programa je zelo 
šibka, novic iz lokalnega oko-
lja pa je zelo malo. 

Prvega srečanja po 15 letih ne-
delovanja sevniške radijske po-
staje se je udeležilo 35 »radij-
cev« in prav toliko let je deloval 
tudi Radio Sevnica, ki je mno-
gim mladim omogočil spozna-
vanje dela pred radijskim mi-
krofonom – med drugim tudi 
novinarki v športni redakciji 
TV Slovenije Bojani Knez, ki 
je pozdrave poslala s polfinalne 
tekme 14. evropskega rokome-
tnega prvenstva, kjer je ravno 
na dan srečanja potekala tek-
ma med slovensko in norveško 
rokometno reprezentanco. 
 Smilja Radi

Radio Sevnica bi letos dopolnil abrahama
OKROGLICE – V Gostišču Močivnik v vasi Okroglice v bližini Lovrenca je 25. januarja potekalo srečanje vseh tistih, ki so bili krajši ali daljši čas del zgodbe o delo-
vanju Radia Sevnica. Le-ta bi lanskega 31. decembra, če bi še vedno deloval, obeležil abrahama, a je svoja vrata zaprl leta 2004. 

Srečanje nekdanjih ustvarjalk in ustvarjalcev radijskega programa Radia Sevnica je obudilo 
mnogo spominov in tudi željo, da bi lokalni radio ponovno začel delovati (foto: V. Močivnik). 

Lastniku gostišča Vidku Mo-
čivniku se je izpolnila želja, 
da je lahko spregovoril s TV 
voditeljico Bernardo Žarn, ki 
je svoje prve izkušnje prido-
bivala na sevniški lokalni ra-
dijski postaji.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Živa

Prikaz obrti_____

NOVO MESTO, POSAVJE – 
Med posavskimi dijaki, ki 
obiskujejo Srednjo zdra-
vstveno in kemijsko šolo 
Šolskega centra Novo mesto, 
sta tudi Tjaša Oštir in Tjaša 
Zupanc, dijakinji 4. letnika 
programa kozmetični teh-
nik. Poleg kozmetike je nju-
na velika ljubezen tudi ples.

Tjašo Oštir in Tjašo Zupanc 
že od nekdaj zanima urejenost, 
ličenje, manikira in zato sta se 
kljub pomislekom, da odhajata 
iz rodnega kraja v Novo mes-
to, odločili za kozmetično šolo. 
Tu pridobivata tako teoretično 
kot praktično znanje, ki sta ga 
pri delodajalcu, kjer sta op-
ravljali praktično usposablja-
nje, nadgradili in izpopolnili. 
Ker uživata pri pouku, pouk 
masaže poimenujeta kar spro-
stitvene ure, nega obraza, ma-
nikira in pedikura pa so zanju 
razvajanje. Program kozme-
tičnega tehnika jima je pisan 
na kožo in zato sta poleg šol-
skih obveznosti lahko obdržali 
in nadaljevali svoj hobi – ples. 
Obe Tjaši se namreč ukvarja-
ta s hip hopom v Plesnem dru-
štvu Imani Brežice. Plesati sta 
začeli v 1. razredu osnovne 
šole, v 4. razredu sta prestopi-
li v plesno društvo. Kmalu sta 
se odločili za tekmovanje v pa-
rih in skupaj tekmovali pet let 
ter se uvrstili tudi na evropsko 
prvenstvo na Češkem. Preizku-
sili sta se tudi v tekmovanjih 

solo, male skupine in velike 
formacije. Najbolj ponosni sta 
na vse uvrstitve v finale, 2., 4. 
in 5. mesta ter 1. mesto na fe-
stivalu Lukec Open, kjer sta od 
sodnikov iz tujine prejeli zlato 
priznanje. Nastopali sta na ra-
znih festivalih v Samoborju in 
Zadru, na odprtju razstav, fe-
stivalu Brežice, moje mesto in 
drugih dogodkih. V prvem le-
tniku srednje šole sta začeli 
nastopati na šolskih športnih 
tekmovanjih. S svojo plesno 
točko sta nastopili na Ministr-
stvu za izobraževanje, znanost 
in šport na zaključni priredi-
tvi projekta Naj srednja špor-
tna šola, ker je njuna šola pre-
jela bronasto priznanje. Vsako 
leto dijake srednje zdravstve-
ne in kemijske šole navdušita z 
nastopom tudi na novoletnem 
koncertu.

Njuna skupna pot se je žal 
končala s poškodbo Tjaše Oš-
tir, ki zdaj plesno pot nada-
ljuje kot trenerka in še vedno 
vztraja na tekmovanjih. Zad-
nje čase jo lahko vidimo tudi 
na TV-ekranih, saj je s plesno 
skupino Alter Ego nastopila v 
reklamah za eno od trgovskih 
verig v Sloveniji. Ko se na pra-
gu mature ozreta na svojo sre-
dnješolsko pot, ugotavljata, da 
je program kozmetični tehnik 
program, ki jima je pisan na 
kožo, saj imata radi ličenje in 
uživata v estetsko dovršenih 
make upih, ki sta jih potrebo-
vali pri svojih nastopih, nau-
čili pa sta se jih ravno v šoli. 
Združili sta poklic in hobi ter 
napisali uspešno srednješol-
sko zgodbo mladih kozmetič-
nih tehnic. 
 R. Retelj

Združili sta poklic in hobi

Za bodoči kozmetični tehnici ples predstavlja hobi, v katerem 
resnično uživata (foto: osebni arhiv).


