
Predsednik vlade Janez Jan-
ša je skupaj z ministrom za 
gospodarski razvoj in teh-
nologijo mag. Radovanom 
Žerjavom že v torek zvečer 
obiskal eno uspešnejših posa-
vskih podjetij, Kovis d.o.o., 
v industrijski coni Brezina. 
Vodstvo podjetja z direk-

torjem Alenom Šinkom na 
čelu je med kratkim posve-
tom in ogledom predstavilo 
delovanje in proizvodni pro-
ces podjetja. Predsednik vla-
de ob tej priložnosti ni da-
jal izjav, minister Žerjav pa 
je poudaril, da si je podje-
tje Kovis ta obisk zaslužilo, 
saj je dokaz zdrave gospodar-
ske rasti in pozitivne energi-
je ter lahko služi za pozitiven 

zgled tako Sloveniji kot širše. 
In kako minister Žerjav oce-
njuje stanje posavskega go-
spodarstva? „Ne vidim razlik 
glede na stanje v celotni Slo-
veniji. Tudi v tej regiji zazna-
vamo primanjkljaj financira-
nja podjetij, kar je seveda 
posledica stanja v slovenskih 

bankah, zato še toliko bolj 
apeliram na vse, ki kakor koli 
razmišljajo o rušenju predlo-
ga sanacije slovenskih bank, 
da naj tega za božjo voljo v 
dobro slovenskega gospodar-
stva ne počnejo.“ Minister 
je zagotovil, da se bo poza-
nimal tudi o težavi z omeji-
tvijo transporta, s katero se 
srečuje podjetje Kovis. Dele-
gacijo je pozdravil tudi župan 
občine Brežice in predsednik 
Sveta regije Posavje Ivan Mo-
lan, ki od vlade po obisku pri-
čakuje še večje razumevanje 
za ključne razvojne projekte 
Posavja in odločne premike 
na področju hidroelektrarn, 
odlagališča NSRAO, Feniksa, 
tretje razvojne osi ter zago-
tovitev rednega delovanja 
Splošne bolnišnice Brežice in 
drugih državnih ustanov.

Prav tako v torek zvečer se 
je minister za izobraževanje, 
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Imamo 
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Naslednja številka bo izšla 
8. novembra 2012!

Posavski obzornik prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli.

UGODNO

PVC OKNA
IN VRATA

Cesta bratov Milavcev 35, Brežice
Tel./fax: 07 496 17 47 

GSM: 031 304 374
steklarstvo.lekse@gmail.com

www.steklarstvo-lekse.si

SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj
M: 051 688 880, 031 629 792, E: info@sigas.si, www.sigas.si

Popusti se ne seštevajo.  
Ne velja za izdelke / storitve, ki so že v akciji. 
Unovči se lahko samo en kupon na en obisk. 

Kupon je veljaven do 23.12.2012.

Ob vgradnji avtoplina vam s predložitvijo 
kupona nudimo 200 EUR popusta

200 
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www.avtoplin.si
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POSAVJE – Občinski sveti posavskih občin so prejšnji teden 
volili kandidate za člane Državnega sveta in predstavnike v 
volilno telo oz. elektorje, ki bodo 21. novembra volili dr-
žavne svetnike, predstavnike lokalnih interesov.

Občine Krško, Brežice, Sevnica in Kostanjevica na Krki sku-
paj tvorijo 20. volilno enoto (od 22-ih) za volitve državnega 
svetnika. Svetnice in svetniki občinskega sveta občine Krško 
so z večino glasov potrdili edino vloženo kandidaturo za čla-
na Državnega sveta Jožeta Slivška, ki je funkcijo državnega 
svetnika opravljal že v iztekajočem se mandatu 2007-2012. 
Izmed enajstih kandidatov za elektorje so med šesterico, ki 
bo zastopala občino na novembrskih volitvah, izvolili Vlada 
Bezjaka, Franca Lekšeta, Jožico Mikulanc, Mirana Pavliča, 
Ivana Umeka in Rajmunda Vebra. Istega dne kot v Krškem 
so kandidata in elektorje izvolili tudi v brežiškem občinskem 
svetu. Kot kandidat za državnega svetnika je bil soglasno po-
trjen edini kandidat, župan Ivan Molan, izmed devetih kandi-
datov pa je bilo za elektorje izvoljenih vseh pet kandidatov 
stranke SDS: Katja Čanžar, Patricia Čular, Marko Hercigo-
nja, Tatjana Močan in Vinko Ogorevc.
Člani in članice sevniškega občinskega sveta so kot kandida-
ta za člana Državnega sveta izvolili upokojenega sevniške-
ga odvetnika Franca Pipana, med četverico elektorjev pa 
so bili izvoljeni Božidar Groboljšek, Rado Kostrevc, Janez 
Podlesnik in Zvonko Tuhtar. Kostanjeviški občinski svetniki 
so za predstavnika občine v volilno telo izvolili Franca Što-
karja iz Orehovca, za člana Državnega sveta pa v Kostanje-
vici na Krki ni bila vložena nobena kandidatura.
Kot smo zapisali že zadnjič, naj bi po nepisanem dogovoru 
mesto državnega svetnika tokrat pripadlo Brežičanom, ven-
dar pa je, kot kaže, tokrat izid glasovanja 15 posavskih elek-
torjev negotov.
Kandidata in elektorja so volili tudi v Radečah in Bistrici ob 
Sotli, ki sodita v 5. volilno enoto s sedežem v Celju. Oba ob-
činska sveta sta za kandidata za državnega svetnika izvolila 
Janka Požežnika, direktorja-poveljnika PGE Celje in znane-
ga rokometnega sodnika. Bistriška elektorica bo Iva Zorenč, 
radeški elektor pa Tomaž Režun.� P.�Pavlovič

Izvolili kandidate in elektorjeVladna ekipa obiskala Posavje

POSAVJE – Včeraj in predvčerajšnjim, 23. in 24. oktobra, je bila na delovnem 
obisku v Posavju in Zasavju, petem po vrsti v tem mandatu, Vlada Republike 
Slovenije. Predsednik vlade Janša in ministri so se včeraj sešli na delovnem 
posvetu v prostorih ZPTM v Brežicah (na�fotografiji�zgoraj,�foto:�R.�Retelj), 
nato pa so v Posavju in Zasavju opravili številne obiske, pogovore in oglede. 

znanost, kulturo in šport dr. 
Žiga Turk na Občini Krško 
sestal z županom mag. Mi-
ranom Stankom in njegovi-
mi sodelavci. Ti so ministru 
izpostavili več področij, pri 
katerih pričakujejo večjo ko-
operativnost in podporo re-
sornega ministrstva, med 

drugim še vedno nerealizi-
ran Protokol o obnovi leskov-
škega gradu Šrajbarski turn, 
investicije v šolstvo in pred-
šolsko vzgojo ter financira-
nje vrtcev, še posebej po-
moč s strani ministrstva pri 
projektu vrtca v Kerinovem 
Grmu, predlagali poenosta-
vitev postopkov pri razpisih 
ter poudarili, da je v zvezi 
s financiranjem in delova-
njem ljudskih univerz, med 
njimi tudi krške, potreben 
tehten razmislek na nacio-
nalni ravni, saj je njihov ob-
stoj, v kolikor bodo te zgolj 
na plečih financiranja občin, 
ogrožen. Zatem si je mini-
ster Turk v družbi direkto-
rice Direktorata za kulturno 
dediščino Damjane Pečnik, 
konservatorke Alenke Žele-
znik, podžupanje Ane So-
mrak, direktorice občinske 
uprave Melite Čopar, vod-
je oddelka za družbene de-

javnosti Andreja Sluge ter 
kustosinje Alenke Černelič 
Krošelj ogledal še grad Raj-
henburg, katerega otvoritev 
je predvidena za 1. decem-
ber, nad obnovo pa izrekel is-
kreno navdušenje in čestitke 
vsem, ki so pri njej sodelo-
vali. 

Po delovnem posvetu v Breži-
cah sta premier Janez Janša 
ter minister za kmetijstvo in 
okolje Franc Bogovič na Lisci 
odprla rastlinsko čistilno na-
pravo, Bogovič pa se je pred 
tem mudil na delovnem se-
stanku na Občini Krško. Mi-
nister za delo, družino in so-
cialne zadeve mag. Andrej 
Vizjak se je v Krškem udele-
žil podpisa pogodbe za pro-
jekt „Podjetno v svet podje-
tništva“, nato pa je obiskal 
še sevniško območno služ-

bo Zavoda za zaposlovanje 
ter tamkajšnji Družinski in-
štitut Zaupanje. Minister za 
obrambo Aleš Hojs je z bre-
žiškim županom Ivanom Mo-
lanom podpisal pogodbo med 
Ministrstvom za obrambo in 
občino Brežice o brezplač-
nem prenosu desetih stano-
vanj na občino ter obiskal 
Nuklearno elektrarno Krško, 
minister za infrastrukturo in 
prostor Zvone Černač pa se 
je z vodstvom Občine Sev-
nica pogovarjal o 3. razvoj-
ni osi in ukinjanju nivojskih 
železniških prehodov. Loče-
no sta potekali tudi srečanji 
z župani, gospodarstveniki, 
poslanci in državnimi svetni-
ki zasavske (v Zagorju) in po-
savske regije (v Sevnici). Več 
o tem pa v naslednji številki 
časopisa.
� P.�P.,�B.�M.,�M.�M.

Predsednik�vlade�Janez�Janša�z�direktor-
jem�podjetja�Kovis�Alenom�Šinkom

Minister�dr.�Žiga�Turk�v�pogovoru�z�Dam
jano�Pečnik�in�predstavniki�Občine�Krško
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Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
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Direktor: Silvester Mavsar
Izvršna direktorica: Bojana Kunej

UREDNIŠTVO
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Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, Rok Retelj, Smilja Radi
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Telefaks: 07 49 05 781
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NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah in 
prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. na-
ročniki. Nenaročenih prispevkov in fotogra-
fij ne vračamo in ne honoriramo. Stališča, 
izražena v kolumnah in drugih prispevkih 
zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno stali-
šča uredništva.
Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod Ne-
viodunum ali avtorji, ki imajo z izdajateljem 
sklenjene avtorske pogodbe, zato teh del ni 
dovoljeno reproducirati, distribuirati ali dru-
gače uporabljati v tržne namene brez ustre-
znega pisnega dovoljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem ob-
zorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fizične 
in pravne osebe ga lahko naročijo po pošti, 
e-pošti ali faksu. Plačajo samo stroške po-
šiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 šte-
vilk: za naslovnike v Sloveniji – 15 EUR, v 
Evropski uniji – 30 EUR.

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

Tisk: Delo d. d. - Tiskarsko središče, 
Ljubljana
Naklada: 26.300 izvodov

Naslednja številka (23/2012) bo izšla v 
četrtek, 8. novembra 2012.
Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
2. november.

KRAKOVO PRI SEVNICI - V Vinski kleti Mastnak v Krako-
vem je 12. oktobra potekalo jesensko srečanje Pokrajin-
skega odbora SD Posavje, ki so se ga udeležili tudi predse-
dnik stranke SD dr. Igor Lukšič, podpredsednica stranke in 
evropska poslanka mag. Tanja Fajon, podpredsednik, po-
slanec in predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, 
prehrano in okolje v DZ mag. Dejan Židan ter poslanec v 
DZ Matjaž Han.

Prisotne je uvodoma pozdravil predsednik Pokrajinskega od-
bora SD Posavje Franci Sotošek, ki je med drugim pouda-
ril, da postaja Posavje močan energetski bazen, s katerim 
se gradijo mostovi in s katerim se povezujejo pokrajine med 
seboj. Predsednik stranke SD dr. Igor Lukšič je bil zelo kri-
tičen do ravnanj sedanje vlade, ki je po njegovem mnenju 
»izurjena za plenjenje«, zato je izumila državni premoženj-
ski holding in slabo banko. Evropska poslanka mag. Tanja Fa-
jon je Slovenijo označila kot razmeroma varno državo z izje-
mnimi socialnimi pogoji, zaskrbljenost pa je izrazila zaradi 
načrtovanih rezov v šolstvu. »Denar se jemlje tam, kjer je 
naša prihodnost, v šolstvu. To je zelo zaskrbljujoče,« je de-
jala. Kritičen do sedanjih razmer v državi je bil tudi pred-
sednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in oko-
lje v DZ mag. Dejan Židan, ki je menil, da napovedani davki 
ne prinašajo želenega učinka, temveč bodo samo še pove-
čali socialne razlike. Poslanec v DZ Matjaž Han je menil, da 
je stranka SD v teh mesecih pokazala, kje je njen potencial 
in dodal, da je stranka SD »edina prava leva opozicija v de-
mokratičnem hramu«.   
Uvod v jesensko srečanje Pokrajinskega odbora SD Posavje 
je popestril Sinjo Jezernik z upodobitvijo velikega sloven-
skega pesnika Franceta Prešerna.
� S.�Radi,�foto:�L.�Motore

Srečanje posavskega odbora SD

Sedijo�(od�leve�proti�desni):�predsednik�Pokrajinskega�
odbora�SD�Posavje�Franci�Sotošek,�poslanec�v�DZ�Matjaž�
Han,�predsednik�stranke�SD�dr.�Igor�Lukšič,�podpredsedni-
ca�mag.�Tanja�Fajon,�poslanec�v�DZ�mag.�Dejan�Židan�in�
predsednica�OO�SD�Sevnica�Stanka�Žičkar.�Pesnika�Fran-
ceta�Prešerna�je�upodobil�Sinjo�Jezernik.�

BISTRICA OB SOTLI – 17. oktobra so se na 15. redni seji se-
stali bistriški občinski svetniki in svetnice. Potrdili so predlog 
spremembe pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v ob-
čini. Kot je bilo pojasnjeno, so s sprejemom zakona o social-
no varstvenih prejemkih prenehale veljati določbe v zakonu 
o socialnem varstvu, ki so urejale denarne socialne pomoči. 
Takšna uskladitev je potrebna glede na novo pravno podlago 
dodeljevanja socialnih pomoči. Občinska pomoč je v enkra-
tnem znesku, možno pa jo je prejeti enkrat letno. Prosilcev 
zanjo do sedaj ni bilo veliko, člani občinskega sveta pa vse-
eno pozivajo občane, da v morebitni finančni stiski na občin-
sko upravo vendarle naslovijo prošnjo. 

Svetnik Simon Narat je podal nekaj predlogov za načrt ra-
zvojnih projektov: v zvezi s pospeševanjem gospodarstva je 
predlagal občinsko sofinanciranje obrestne mere ob prido-
bitvi kredita, ureditev parkirišča pri pošti, da se poišče reši-
tev za obnovo strehe na baraki pri zbirnem centru, ki sicer 
ni v občinski lasti, klimatizacijo dvorane v kulturnem domu, 
naj se poišče primeren prostor in na njem uredi otroško igri-
šče, ob reki Bistrici pa prouči možnosti za ureditev kopali-
šča. Župan Franjo Debelak pa je v svojem poročilu svetnike 
seznanil z minulimi aktivnostmi in med drugim izpostavil, da 
je bilo letošnje leto izredno ugodno glede pridobivanja sred-
stev z razpisov, s pomočjo katerih je v teku pet investicij, ki 
se bodo zaključile v prihodnjem letu. 
� M.�Kalčič�

Pozivajo občane, naj v stiski 
izkoristijo socialno pomoč

SEVNICA - Na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Sev-
nica, ki je potekala 17. oktobra, so svetnice in svetniki 
med prvimi vsebinskimi predlogi obravnavali predlog skle-
pa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve 
Pomoč družini na domu. 

Od polne cene storitve, ki 
znaša 23,22 evrov, bo Obči-
na Sevnica iz svojega prora-
čuna še naprej subvencioni-
rala 78,75 odstotkov storitve 
oziroma 18,72 evrov na uro. 
Cena za uporabnika bo 4,50 
evra na uro. Po skrajšanem 
postopku je bil sprejet pre-
dlog odloka o občinskem po-
drobnem prostorskem načr-
tu za pozidavo območja med 
Kozjansko ulico in Potjo na 
Zajčjo goro v naselju Šmar-
je. Podano je bilo tudi soglas-
je k širitvi mizarskega podje-
tja Judež v poslovni coni na 
Radni. Potrjeni so bili leto-
šnji prejemniki občinskih pri-
znanj. Tako bo grb Občine 
Sevnica na posebni slovesno-
sti v mesecu novembru pre-
jelo podjetje Inplet Pletiva 
d.o.o.; zlato plaketo Športno 
društvo Partizan Sevnica ter 
Kulturno, športno in turistič-
no društvo Blaž Jurko Raz-
bor pod Lisco; srebrno pla-
keto pa družina Popelar iz 
Zgornjih Mladetič, Neža No-
však in Vincenc Knez. V za-
ključnem delu seje so izvoli-
li še štiri elektorje in potrdili 
kandidata za člana Državne-
ga sveta Republike Slovenije. 
Med pobudami in vprašanji se 
je veliko predlogov nanaša-
lo na ureditev posameznih 
cestnih odsekov, podan pa 
je bil tudi predlog o nakupu 
novega kombija za sevniško 
športno zvezo.
� S.�Radi

Znani občinski nagrajenci

BREŽICE – Tamkajšnji občinski svet je 18. oktobra na 18. 
redni seji na predlog svetnice in predsednice projekte sku-
pine za spremljanje aktivnosti v zvezi z izgradnjo HE Mo-
krice Rajke Križanac podal negativno mnenje osnutku DPN 
za omenjeno elektrarno. 

Križančeva je izpostavila predvsem vprašanja prehodnosti/pre-
voznosti/premostitve jezovne zgradbe, neusklajenost z lastniki 
štirih objektov v Ribnici in Budičem na Čatežu, vključitev viso-
kovodne zaščite pred Sotlo v DPN, vprašanje retenzijskih povr-
šin in izgube kmetijskih zemljišč ter dodatna usklajevanja gle-
de trase vzhodne brežiške obvoznice. „Še enkrat: nismo proti, 
smo za nadaljevanje izgradnje verige HE na Savi, za upošteva-
nje zakona in koncesijske pogodbe, ampak z upoštevanjem sta-
lišč, pripomb in potrebnih dodatnih usklajevanj z lokalnimi sku-
pnosti,“ je poudarila Križančeva. Svetniki in svetnice so si bili 
v razpravi enotnega mnenja, da morajo od projekta zahteva-
ti več, kot jim je trenutno ponujeno, ter da si bodo z negativ-
nim mnenjem pripravili boljše izhodišče za nadaljnja pogajanja.

Sprejeli so tudi rebalans občinskega proračuna, s katerim se sle-
dnji na prihodkovni strani znižuje za dobrih 200 tisočakov, na 
odhodkovni strani pa za dobrega pol milijona evrov, s tem pa 
se zmanjšuje tudi proračunski primanjkljaj in predviden zne-
sek najema posojila z 1,3 na 1 milijon evrov. Župan Ivan Molan 
je napovedal, da bo zaradi varčevalnih ukrepov države, ki pri-
zadenejo tudi občine, potrebno že v začetku naslednjega leta 
sprejeti tudi rebalans že sprejetega proračuna za leto 2013, za 
gradnjo Vrtca Mavrica pa se bo morala občina dodatno zadolžiti.

Občinski svet je potrdil še sklep o dopustnosti širitve območja 
stavbnih zemljišč za potrebe širitve turistične dejavnosti, ki Ter-
mam Paradiso v Dobovi omogoča širitev proti južni strani. S tem 
naj bi med drugim zagotovili deset novih delovnih mest. Izgla-
sovali so tudi odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega 
načrta Čatež – Savska pot, s katerim tamkajšnjim prebivalcem 
omogočajo gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov na ce-
lotni zemljiški parceli, ne le na površini, namenjeni za stavbi-
šče, ter dovoljujejo postavitev višjih ograj v obliki žive meje ali 
v kombinaciji z ostalimi materiali.� P.�Pavlovič

KRŠKO - Svetnice in svetniki občinskega sveta občine Kr-
ško so 18. oktobra na 19. redni seji poleg izvolitve elek-
torjev in kandidata za člana Državnega sveta na novembr-
skih volitvah obravnavali še enajst točk dnevnega reda, že 
danes, 25. oktobra, pa se bodo ponovno sestali na 20. seji.

Svetnice in svetniki so potrdili osnutek odloka o spremembi in 
dopolnitvi odloka o zagotovitvi sredstev v letu 2012 za odpra-
vo posledic neurja iz leta 2005 in poplav iz leta 2010. V leto-
šnjem letu so z zagotovljenimi sredstvi že izvedli dela na sa-
naciji plaza Žibert v Šutni in sanacijo usada na cesti Hictaler, 
sanacijo plazu na cesti Rožno-Peč in v Dolenjem Leskovcu, 
za sanacijo usada na cesti Videm-Brestanica pa je v postop-
ku izbor izvajalca. Z dodatnimi sredstvi, ki jih bodo zagoto-
vili iz obvezne proračunske rezerve, nameravajo sanirati še 
usad na lokalni cesti Šutna-Bušeča vas ter sanacijo brežine 
ceste pri odcepu Hribšek v Dolenjem Leskovcu. 

Svetniki so obravnavali tudi osnutek odloka o oglaševanju 
v občini Krško. Po njem bodo v prihodnje na zemljiščih in 
objektih, ki so v lasti Občine Krško, zainteresirani oglaševal-
ci pridobivali pravico za oglaševanje na podlagi javnega raz-

pisa. Pred dokončnim sprejemom bo Občina naslovila pono-
ven poziv krajevnim skupnostim in društvom, da do konca 
leta podajo pripombe, čeprav z odlokom, ki določa pogoje, 
načine in obveznosti za postavitev in uporabo objektov za 
oglaševanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja ne posega-
jo v že obstoječe objekte ali na oglasna mesta, kjer KS ali 
društva brezplačno oglašujejo in seznanjajo krajane z dru-
štvenimi in krajevnimi aktivnostmi. Ob premoženjsko prav-
nih zadevah so med drugim sprejeli tudi sklep o imenovanju 
sedemčlanskega Odbora za razpolaganje z dodeljenimi sred-
stvi požarnega sklada Občine Krško ter predstavnike ustano-
vitelja v svet javnega zavoda Mladinski center Krško. 
� B.�Mavsar��

Zagotavljajo sredstva za sanacijoOd projekta Mokrice zahtevajo več 

Danes o rebalansu proračuna
Na današnjem sklicu 20. redne seje bodo svetniki predvido-
ma obravnavali devet točk dnevnega reda. Poleg potrjeva-
nja treh identifikacijski dokumentov za investicijske projek-
te energetske sanacije osnovnih šol Jurija Dalmatina Krško 
in Adama Bohoriča Brestanica ter športne dvorane pri OŠ Le-
skovec bodo obravnavali osnutek odloka o določitvi plovne-
ga režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena 
HE Krško, nedvomno pa največ pozornosti namenili obravna-
vi osnutkov odloka o proračunu občine za leti 2013 in 2014.
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Ste bili presenečeni, ko 
ste izvedeli, da ste leto-
šnji prejemnik oktobrske 
nagrade?
Seveda. Nisem pričakoval 
najvišje občinske nagrade. 
To je veliko priznanje tako 
zame kot za naše družinsko 
podjetje. Hkrati pa daje nov 
navdih za nove podvige. Na-
grada, ki je zaradi poslovne 
zadržanosti žal ne bom mo-
gel osebno prevzeti, bo šla v 
dobrodelne namene, in sicer 
otroškemu oddelku brežiške 
bolnišnice za nakup ultrazvo-
ka za pregled možganovine. 

Sodeč po tej lepi gesti, radi 
priskočite na pomoč ljudem 
in ste pripravljeni narediti 
vse, da bodo zadovoljni in 
bo njihovo počutje kar se 
da dobro. To je bil verjetno 
tudi vzrok, da ste jih zače-
li razvajati s turistično po-
nudbo. Kdaj ste pravzaprav 
prišli na idejo, da bi zgradi-
li hotel s termami?
Če je le možno, vedno z ve-
seljem pomagam ljudem in 
tudi v naši dejavnosti stre-
mimo k temu, da se bodo 
gostje pri nas počutili naju-
dobneje in predvsem uživali. 
Ideja za hotel se mi je sicer 
porodila leta 2008. Takrat je 
hčerka Valentina ravnokar 
končala študij kozmetike in 
ekonomije in je imela veli-
ko željo, da bi naredili koz-
metični salon in sprostitveni 
center na lokaciji bivše dis-
koteke, kjer je sedaj resta-
vracija, ki pa ni bila najpri-
mernejša. Kot naročen pa je 
takrat prišel razpis EU-ja, ki 
je ponujal sredstva za spod-
bujanje dobrih podjetni-
ških idej na podeželju. Pri-
javili smo projekt gradnje 
hotela in bili izbrani. Tako 
smo wellness in spa center 
nadgradili z nastanitveni-
mi zmogljivostmi. Investi-
cija je znašala 1,6 milijona 
evrov. Leta 2009, v času gra-
dnje hotela, smo izvrtali še 
700 metrov globoko vrtino, 
iz katere je pritekla termal-
na voda s stalno temperatu-
ro 59 stopinj Celzija. Ob tem 
smo seveda videli poslovno 
priložnost in tako se je vse 
skupaj začelo. Leta 2010 je 
sledila otvoritev hotela, lani 
smo odprli termalne bazene, 
letos pa smo dodali še tobo-
gana za otroke.

Preden se vam je porodila 
ideja o hotelu, ste bili da-
leč naokoli znani predvsem 
po diskoteki.
Res je. Najprej smo imeli 
prvo zasebno picerijo v Po-
savju. Začeli smo jo gradi-
ti leta 1984, ko ljudje tukaj 
še vedeli niso, kaj je pica. 
Svoja vrata je odprla dve 
leti kasneje, ime je dobila 
po hčerki Valentini in obra-
tuje še danes. Leta 1994 pa 
smo zgradili diskoteko, in to 
v času najhujše vojne na Hr-
vaškem, zaradi katere so ta-
krat zaprli znan hrvaški di-
sko. Prav tako se je zaradi 
slabega obiska zaprl še en 
delujoči disko v Dobovi in to 
je bila idealna poslovna pri-
ložnost. Ljudje so k nam ho-
dili zaradi varnosti. Na mej-
nem prehodu v Rigoncah so v 
trikilometrskih kolonah čaka-
li tudi po eno uro. Vsak teden 
so Hrvatje dobesedno zabari-

kadirali Dobovo – tik pred za-
prtjem smo imeli tako še 500 
obiskovalcev. Po dobrih dese-
tih letih obratovanja smo bili 
primorani diskoteko Paradiso 
zapreti. V teh letih je bil to 
hud psihični pritisk za vse za-
poslene, saj smo delali prak-
tično samo ponoči. Sam sem 
potreboval dve leti, da sem 
sploh prišel k sebi. Po zapr-
tju leta 2005 smo imeli klub, 
potem pa je že prišla ideja 
o hotelu. 

Ste imeli kaj pomislekov, če 
se bo ideja o hotelu sploh 
obnesla, glede na to, da so 
Terme Čatež tako rekoč na 
dosegu roke?
Sploh ne. Imeli smo svojo vi-
zijo. Okoliški ljudje so nas 
najprej sicer čudno gledali, 
90 odstotkov jih je mislilo, da 
nam ne bo uspelo. Ampak saj 
je bilo podobno tudi pri pi-
ceriji in diskoteki. S pogod-
bo za pridobitev evropskega 
denarja smo bili vezani na tri 
stvari: da bomo zaposlili do-
ločeno število ljudi, da mora-
mo vsako leto ustvariti toliko 
nočitev, kolikor smo se zave-
zali, da jih bomo ustvarili, 
in da se bo dohodek na za-
poslenega zvišal. Sprva je si-
cer kazalo katastrofalno, saj 
smo imeli v prvih treh mese-
cih po junijskem odprtju ho-
tela leta 2010 samo 80 no-
čitev, tisto leto pa smo se 
zavezali na 1700 nočitev. Za-
četki so bili res težki, a kar 
naenkrat so začeli prihajati 
novi in novi gostje. Moja vi-
zija je sicer bila, da bi mora-
lo vse skupaj zaživeti v dveh 
letih. Dejansko pa je zažive-
lo že v pol leta, saj smo ime-

li ob koncu leta kapacitete 
povsem polne. Potem je šlo 
samo še navzgor. Letos ima-
mo že sedaj preseženo mejo 
lanskih prenočitev. Ocenju-
jemo, da jih bomo do konca 
leta dosegli 8000.

Imate med gosti več Sloven-
cev ali tujcev?
Do sedaj so nas obiskali go-
stje iz 34 držav, med kate-
rimi so bili tudi Ekvadorci. 
Razmerje med Slovenci in 
tujci je podobno, z manjšo 
prevlado prvih. Najboljša re-
klama je bila v našem prime-
ru od ust do ust. Delamo tudi 
s tujimi turističnimi agenci-
jami, o nas pa veliko ljudi 
izve prek spleta. Med tuj-
ci je veliko poslovnežev, ki 
pripeljejo s seboj svoje dru-
žine, saj jim je bilo ob pr-
vem obisku pri nas zelo všeč. 
Naj ob tem omenim zanimi-
vost, da je bil naš sploh prvi 
gost prvi dan po otvoritvi ho-
tela Američan, ki so ga vrgli 
z vlaka, ker ni imel potnega 
lista. Za nagrado je pristal 
na fotografijah naših progra-
mov, ki jih predstavljamo.

Kaj nudi Terme Paradiso, 
Spa & Wellness Hotel Do-
bova?
Gost pri nas uživa vso po-
nudbo. Poleg 17 hotelskih 
sob ter notranjega in zuna-
njih bazenov imamo spa in 
wellness center, kjer nudimo 
različne masaže, nege obra-
za in telesa, razne shujše-
valne programe, pedikuro, 
manikuro, razvajanje v dvo-
je, naj omenim tudi napra-
vo Aemotio Spa, ki je verje-
tno edina v Sloveniji, gre pa 

za vodno posteljo, na kate-
ri se izvajajo različne terapi-
je s čokolado, blatom in me-
dom, poleg tega imamo tudi 
savne. Paketi, ki jih nudimo 
gostom, vključujejo tudi vo-
žnjo s kočijo po Dobovi. V 
kratkem bomo začeli tudi z 
edinstvenimi zvočnimi masa-
žami in vodno aerobiko. Zu-
nanji bazen sicer obratuje 
vse leto in je povezan z no-
tranjim. Vsako sredo in so-
boto imajo gosti možnost 
nočnega kopanja. Pred krat-
kim smo začeli tudi z organi-
zacijo praznovanja otroških 
rojstnih dnevov na bazenu.

Prednost družinskih podje-
tij je ravno v tem, da ugo-
dijo vsem željam gosta. Naj 
omenim, da so bili eni gostje 
v dobrem letu že sedemkrat 
pri nas, ogromno imamo tudi 
povratnikov, kar kaže, da 
smo na pravi poti. Imamo 
tudi najmodernejšo bazen-
sko tehniko v Sloveniji, v to 
sem prepričan. Pri nas se ne 
občuti vonja po kloru. Po re-
zultatih analize je naša voda 
med najboljšimi tremi v Slo-
veniji. 

Kakšni so vaši nadaljnji na-
črti? Sledi mogoče še ka-
kšna razširitev kompleksa?
Za naslednje leto načrtuje-
mo še eno večjo širitev. Se-
daj smo v fazi pridobiva-
nja gradbenega dovoljenja. 
Kaj več pa ne bi o tem, naj 

ostane zaenkrat še skrivnost. 
Lahko pa rečem, da bomo z 
novim objektom pridobili 
osem do deset novih delov-
nih mest. Nimamo pa nobe-
ne želje, da bi šli v masovni 
turizem. Imamo sicer še na-
men povečati število sob na 
približno 30, da bi jih lah-
ko napolnil avtobus turistov.

Ima železniška postaja v 
Dobovi, ki stoji nasproti 
vašega hotela, za vas pred-
nosti ali slabosti? Se gostje 
pritožujejo mogoče zaradi 
hrupa vlakov?
Za nas ima samo prednosti, 
saj pride k nam veliko gostov 
z vlakom. V dogovoru s Slo-
venskimi železnicami ima-
jo gostje, ki prispejo z vla-
kom, tudi 10-odstotni popust 
na karto za kopanje. Glede 
hrupa ni bilo do danes nobe-
nih pritožb, saj so vse hotel-
ske sobe obrnjene stran od 
postaje s pogledom na Gor-
jance.

Domačini po začetnem bolj 
pesimističnem mnenju za-
gotovo sedaj pozdravljajo 
vašo dejavnost.
Seveda. Vsi nas podpira-
jo. Vesel sem, da imamo 
tudi z Občino dobre odno-
se. Med obiskovalci je veli-
ko domačinov in ostalih Po-
savcev, kar je razveseljivo. 
Vsak gost je sicer dobrodo-
šel, vendar smo še toliko za-
dovoljnejši, ko vemo, da nas 

Marjan Cvetkovič, lastnik Term Paradiso:

Imamo najmodernejšo bazensko tehniko v Sloveniji
DOBOVA - Ob brežiškem občinskem prazniku bodo v soboto na svečani seji občinskega sveta Občine Brežice podeljena občinska priznanja. Eden izmed letošnjih 
dobitnikov oktobrske nagrade, najvišje nagrade v občini, je tudi Marjan Cvetkovič, ki s svojo družino zelo uspešno upravlja 2,5 ha velik kompleks Terme Paradi-
so, Spa & Wellness Hotel Dobova, ki ga pozna tako rekoč že vsakdo v bližnji in daljni okolici, o dobovski turistični ponudbi pa govorijo celo v Ekvadorju.

okolica sprejema. Tudi nismo 
obremenilni za okolje. Edina 
kritika, ki se med gosti po-
javlja, je mogoče ta, da bi 
bilo prav, da se v okolici ho-
tela uredita kolesarska ste-
za in proga za pešce, ker se 
nimajo gostje kje sprehajati 
in voziti s kolesom.

Kakšna je po vašem mne-
nju prihodnost termalnega 
turizma?
Mislim, da je to v Sloveni-
ji velika priložnost, ki pa je 
zaenkrat še ne znamo izko-
ristiti. Pri nas je pomembno 
samo, da z avtom letimo vsi 
na Hrvaško. Da bi se pa kdo 
spomnil, da bi ob cesti in na 
počivališčih postavil kakšen 
plakat s turistično ponudbo, 
s katerim bi zadržali ljudi pri 
nas, ga pa ni junaka. Na vsa-
kem počivališču bi lahko bila 
tudi turistična info točka z 
enim zaposlenim, kar državo 
definitivno ne bi stalo sko-
raj nič.

Lahko za konec rečemo, da 
ste Dobovo postavili na ze-
mljevid sveta?
V našem hotelu je bilo od 
odprtja do danes že 20 tisoč 
nočitev, od tega polovica tu-
jih gostov, ki zagotovo še ni-
koli prej niso slišali za Dobo-
vo. Ogromno je tudi takšnih, 
ki so za ta kraj slišali po tele-
viziji in spletu, tako da v tem 
smislu ta trditev celo drži.
� Rok�Retelj

Marjan Cvetkovič, letnik 1962, prihaja iz Mihalovca pri Do-
bovi. Po končani trgovski šoli je bil šest let, najprej kot va-
jenec, zaposlen v brežiški Železnini. Od leta 1986, ko sta z 
očetom pri železniški postaji v Dobovi s prihranki staršev, ki 
sta se vrnila iz Nemčije, sama zgradila prvo zasebno piceri-
jo, vodi družinsko podjetje. Zase pravi, da je vedno stremel 
k temu, da je treba v življenju nekaj ustvariti. Poleg druži-
ne je v Dobovi ustvaril najprej slavno diskoteko, pred dvema 
letoma pa še pravi sprostitveni raj, ki mu je do danes prine-
sel velike rezultate. Direktorica spa in wellness hotela s ter-
mami, ki ima trenutno 30 zaposlenih, je njegova hčerka Va-
lentina, sam pa vodi podjetje, deluje na področju investicij 
in nadaljnjega razvoja ter je lastnik picerije in restavraci-
je. Kot še pravi, njegovi družini trenutna kriza ne pride do 
živega, saj so v tem času povečali prihodke za kar 300 od-
stotkov. Cvetkovič, ki v prostem času rad kolesari, pove: »V 
naši dejavnosti je treba iti vedno naprej, si vedno izmišljati 
nekaj novega in biti stalno pred ostalimi. Le tako se da nor-
malno poslovati. Idej in volje imamo še ogromno.«
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Franc Rožman, Globoko: Zau-
pam v delo Janševe vlade in jo 
ocenjujem kot uspešno. Dejstvo 
je, da bo treba varčevati, zato 
pozdravljam kakršne koli ukre-
pe. Samo s skupnimi močmi in z 
delom bomo prišli iz krize, nobe-
na vlada tega ne bo rešila sama. 
V Posavju se po moje kar dobro 
držimo, vidni so tudi določeni 
napredki, odpirajo se celo pod-
jetja. Mislim, da nas bo Janša 
uspel potegniti ven iz te godlje.

Matjaž Prestor, Radeče: 
Vlada Janeze Janše deluje v iz-
jemno težkih časih svetovne glo-
balne gospodarske krize. Ker se 
zaveda resnosti položaja, se tru-
di z vsemi razpoložljivimi močmi 
pripeljati Slovenijo iz te krize s 
čim manjšimi ranami. Delo obeh 
posavskih ministrov ocenjujem  
pozitivno. Predvsem me navdu-
šuje minister Andrej Vizjak, ki se 
zelo uspešno pogaja s sindikalni-
mi veljaki različnih vrst. 

Marjan Zupan, Osredek: 
Trenutno bi delo vlade ocenil kot 
zelo slabo, saj stagnirajo prav 
vsa področja. Pri tem po delu 
ali napredku ne izstopa nobeno 
ministrstvo, tudi ne kmetijsko 
in socialno, ki ga vodita Posav-
ca. Tudi če bi želela narediti kaj 
več, je še vedno nekdo nad nji-
ma. Osebno pa me najbolj skrbi 
pokojninska reforma, še bolj od 
tega pa, kako bodo sploh živeli 
in preživeli naši otroci. 

Vera Hočevar, Oštrc: 
Ta vlada ne dela dobro. Prej-
šnja je bila slaba, ta pa ni nič 
boljša. Poglejte, v kakšno kri-
zo smo prišli, kakšni reveži so 
nekateri. Eni so preveč boga-
ti, drugi pa še za hrano nima-
jo, žalostno v današnjem času. 
V posavskem koncu je malce 
boljše, ker so tukaj ljudje dru-
gačni in si znajo sami pomaga-
ti, sploh tisti, ki imajo kmeti-
je, poleg tega so bolj navajeni 
malo potrpeti.

V Posavju smo včeraj in predvčerajšnjim gostili vlado 
Janeza Janše, v kateri sta tudi dva ministra iz Posav-
ja. Kako ocenjujete njeno uspešnost po dobrih osmih 
mesecih dela, posebej v luči njenega prispevka k ra-
zvoju Posavja?

anketa

Vaša ocena dela vlade

Čeprav država načeloma pod-
pira mrežo ljudskih univerz in 
ni dovolila združitve Ljudske 
univerze Krško z Valvasorje-
vo knjižnico Krško, ki so jo na 
Občini Krško načrtovali pred 
časom, pa ji (razen sredstev 
za osnovno šolo za odrasle) 
ne zagotavlja nobenih stalnih 
sredstev oz. jih zagotavlja le 
za konkretne projekte. „Ni še 
znano, kakšna bo naša per-
spektiva za naprej, kakšne 
možnosti za programe in fi-
nanciranje bomo imeli. Gle-
de na to, da smo se v Posavju 
res uveljavili, da zelo veliko 
delamo za ljudi - v zadnjih 
petih letih je bilo v naše pro-
grame vključenih 11 tisoč lju-
di, kar ni majhna številka -, 
želimo to na nek način ohra-
niti, pri čemer pričakujemo 
podporo posavskih občin,“ 
je dejala direktorica Ljudske 
univerze Krško Nataša Kršak. 
Doslej je ta javni zavod, ki 
trenutno zaposluje le tri so-
delavke, pri izvedbi brez-
plačnih programov pa si po-
maga s številnimi zunanjimi 
sodelavci, podpirala le Obči-
na Krško, ki je k skoraj 200 ti-
soč evrov vrednemu letnemu 
proračunu prispevala 20 tisoč 
evrov, zdaj pa si želijo, da bi 

Ljudska univerza (znova) na prepihu
KRŠKO - Svet regije Posavje, ki ga sestavljajo župani šestih občin razvojne regije Posavje, je 12. okto-
bra na 43. redni seji med drugim obravnaval problematiko obstoja Ljudske univerze Krško, ki se je po 
53 letih delovanja znašla v negotovem položaju glede nadaljnjega financiranja in za ohranitev svojih 
programov potrebuje podporo posavskih občin.

se tej podpori pridružile tudi 
Občine Brežice, Sevnica in 
Kostanjevica na Krki, katerih 
občani se prav tako vključu-
jejo v njihove programe. „Mi-
slim, da smo regija, ki brez 
take inštitucije za izobraže-
vanje odraslih pravzaprav ne 
bi smela biti, ker bo potreb 
po različnih oblikah izobraže-
vanja za odrasle vedno več,“ 
je poudarila Kršakova. Člani 
Sveta regije na čelu s predse-
dujočim, brežiškim županom 
Ivanom Molanom, so izrazi-
li podporo delovanju Ljudske 
univerze, a opozorili na tež-
ko finančno situacijo občin. 
Sklenili so, da bodo občine 
preučile možnost financira-

nja Ljudske univerze Krško, 
svoje odgovore pa sporočile 
do konca novembra. 

Na dnevnem redu je bila tudi 
točka o nepokritosti Posav-
ja z dopisništvom nacional-
nega radia po upokojitvi 
dolgoletne dopisnice Irene 
Majce. Svet regije Posav-
je je zato, kljub zavedanju 
o potrebnosti racionalizaci-
je, pozval RTV Slovenija k 
preučitvi možnosti za ohra-
nitev dopisništva v Posavju. 
V zvezi z umeščanjem var-
stvenega območja »Natura 
2000« na območju spodnje 
Save pa Svet regije Posavje 
zahteva od pristojnega mini-
strstva, da predstavi namero 
in bodoče posledice umesti-
tve na izgradnjo verig HE, za 
bodoč gospodarski, prostor-
ski in okoljski razvoj Posavja 
in Republike Slovenije. S to 
zahtevo bodo seznanili tudi 
vsa preostala ministrstva in 
Vlado RS.

Udeleženci tokratne seje 
(poleg brežiškega župa-
na Molana so se je udeleži-
li še sevniški župan Srečko 
Ocvirk, kostanjeviški podžu-
pan Ladko Petretič in direk-

torica krške občinske upra-
ve Melita Čopar, manjkala 
sta predstavnika radeške in 
bistriške občine) so se uvo-
doma seznanili s spremem-
bami in dopolnitvami zako-
na o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja, ki jih 
je predstavila mag. Nataša 
Šerbec iz RRA Posavje, ter s 
pripravo strateških razvojnih 
dokumentov na nacionalni 
in razvojni ravni za obdobje 
2014-2020. Osnutek regio-
nalnega razvojnega progra-
ma naj bi bil pripravljen do 
konca leta, posavska razvoj-
na regija pa po besedah Sne-
žane Čanak z Ministrstva za 
gospodarski razvoj in teh-
nologijo v njem lahko raču-
na na 75 % sredstev, ki jih 
je bilo regiji na voljo v iz-
tekajočem se programskem 
obdobju (22 od 31 milijo-
nov evrov), ni pa še znano, 
kolikšen delež sofinancira-
nja projektov bo odobren. 
Morda bo več znanega že 
30. oktobra, ko bo v Kr-
škem srečanje s predstavni-
ki omenjenega ministrstva z 
namenom priprave program-
skih dokumentov za obdobje 
2012-2020 v naši regiji.
� Peter�Pavlovič

Direktorica�LU�Krško�Nata-
ša�Kršak

Ker se bile prvotne učilnice 
premajhne za tedanje šte-
vilo šolajočih otrok, je bilo 
leta 1863 zgrajeno šolsko 
poslopje z dvema učilnica-
mi, 1896 pa so dogradili še 
dve. V neposredni bližini pr-
votne zgradbe na leskovškem 
trgu so 1908 za potrebe šol-
stva zgradili še eno poslopje. 
Med prvo svetovno vojno je 
bila v prostore obeh šol vse-
ljena bolnišnica, zaradi če-
sar je bil pouk zelo okrnjen 
in potekal v dveh privatnih 
sobah, pouk v šolskih poslo-
pjih pa je ponovno stekel v 
letu 1917. Z ustanovitvijo 
Kraljevine SHS se je ljudska 
šola preimenovala v Državno 
narodno osnovno meščansko 
šolo in nemoteno delova-
la vse do začetka 2. svetov-
ne vojne. Tedaj je šolo obi-
skovalo kar 532 učencev. Po 
vojni je pouk stekel v okto-
bru 1945, ko se je iz izgnan-
stva vrnila že večina družin. 
V šolskem letu 1946/47 je 

BISTRICA OB SOTLI - Na prijeten, jesensko obarvan ponedelj-
kov dopoldan 15. oktobra smo tudi v Bistrici ob Sotli obele-
žili svetovni dan hoje. In kako drugače kot s pohodom? Hoja 
je najbolj naravna in zato tudi zdrava oblika gibanja, pri-
merna za vse generacije. Tako smo člani Mladinskega dru-
štva Bistrica ob Sotli, Društva upokojencev Bistrica ob Sotli 
in delavke Vrtca Pikapolonica Bistrica ob Sotli organizira-

li medgeneracijski sprehod po domačem kraju. Otroci so v 
spremstvu mamic, babic vzgojiteljic in članic Mladinskega 
društva prehodili tri različne poti po središču kraja. Na eni 
izmed njih nas je čakalo presenečenje: mali pujsek, ki nam 
ga je na kmetiji Marof pokazala babica. Vse tri poti so vodi-
le mimo občine Bistrica ob Sotli, kjer so pohodnike odžejali 
s sokom in vodo in kjer smo tudi zaključili skupno z zdrav-
jem prežeto in razgibano dopoldne. �I.�Č.

200-letnica šolstva v Leskovcu
LESKOVEC PRI KRŠKEM – S pesmijo, plesom, skeči, posnetimi pogovori z nekdanjimi učiteljicami in fo-
tografsko razstavo so učenci, učitelji, krajani in gostje v tukajšnji osnovni šoli 20. oktobra slavnostno 
obeležili 200-letnico delovanja šole. Kot ljudska šola je bila ustanovljena v času Napoleonovih ilirskih 
provinc 16. oktobra 1812. 

šola postala sedemletnica, 
prvi maturantje pa so jo za-
pustili leta 1949. Naslednje 
leto je sedemletka posta-
la nižja gimnazija. Obe šol-
ski poslopji sta bili adaptira-

ni leta 1956, dve leti kasneje 
pa je šola postala osemletna. 

Zgradbi so obiskovale števil-
ne generacije šolajočih otrok 
vse do leta 1976, ko je bila 

zgrajena pod trškim jedrom 
nova osnovna šola, poime-
novana po narodni herojinji 
Milki Kerin, ki je bila tedaj, 
kot je poudaril na prireditvi 
ravnatelj šole Anton Bizjak, 
najmodernejša v Sloveniji. 
Uveden je bil enoizmenski 
pouk in ob novi obliki izobra-
ževanja - celodnevni osnovni 
šoli – še izobraževanje rom-
skih otrok. V letu 2010 je bil 
slovesno odprt še novo zgra-
jen prizidek k šoli, adaptaci-
je pa bosta, kot je zagotovil 
krški župan mag. Miran Stan-
ko, deležna tudi vrtec pri 
osnovni šoli in telovadnica.
 
V šolskem letu 2008/09 so 
se na šoli pridružili medna-
rodnemu projektu Eko šola 
in dan pred slovesnim obele-
ženjem, 19. oktobra, na šoli 
podpisali listino o sodelova-
nju z osnovno šolo iz hrva-
škega  Brezničkega Huma, ki 
je prav tako članica mreže 
eko šol.� Bojana�Mavsar

Da�je�šola�pomembno�središče�krajevnega�in�kulturnega�
dogajanja,�so�s�številno�udeležbo�na�prireditvi�dokazali�
krajani�in�ostali�obiskovalci,�med�njimi�(od�leve)�predse-
dnik�sveta�KS�Bojan�Mežič,�župan�mag.�Miran�Stanko�in�
ravnatelj�Anton�Bizjak,�poleg�upokojena�dolgoletna�taj-
nica�šole�Danica�Plut.�

Medgeneracijski sprehod

Udeleženci�pohoda

KRŠKO - Komisija za delo žena gasilk pri Gasilski zvezi Krško 
je v mesecu požarne varnosti 20. oktobra pripravila tradici-
onalno srečanje žena gasilk iz zasavske in posavske regije. 
65 udeleženk je začelo letošnje snidenje v vinski kleti KZ Kr-
ško, kjer jih je ob degustaciji vin z zgodovino zadruge in pri-
delavo cvička seznanil tehnolog vinske kleti Rudi Kos, na-
govorili pa tudi 13. cvičkova princesa Jasmina Podlesnik in 
v vlogi podžupanje ter hkrati predsednice Komisije za delo 
žena gasilk Ana Somrak. V nadaljevanju dneva so se zvrsti-
le še druge aktivnosti, oblike dela in prikazi na Raki, kjer je 
tamkajšnje gasilsko društvo priredilo dan odprtih vrat, osre-
dnja pa je bila okrogla miza na temo projekta Pripravljenost 
na nesrečo v jedrski elektrarni.� B.�M.�

Gasilke na tradicionalnem srečanju

Gasilke�ob�ogledu�vinske�kleti
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Sobotna otvoritev sejma je 
bila letos nekoliko drugač-
na v primerjavi s prejšnjimi 
leti, saj so prireditev simbol-
no odprli, potem ko so pova-
bljeni gostje nazdravili z ja-
bolčnim sorbetom. Med njimi 
so bili tudi minister za kme-
tijstvo in okolje Franc Bo-
govič, minister za notranje 
zadeve dr. Vinko Gorenak, 

okoliški župani in podžupani 
ter predstavniki drugih za-
varovanih naravnih območij 
v Sloveniji. Kot je na otvo-
ritvi poudaril direktor Koz-
janskega parka mag. Hrvo-
je Teo Oršanič, je Praznik 
kozjanskega jabolka prera-
sel v pravi okoljski sejem z 
dušo, priznan po celi državi 
in tudi izven njenih meja. Ja-

Kozjanska »jabka« – več kot sadež
PODSREDA – Letošnja 13. prireditev Praznik kozjanskega jabolka, ki je v Podsredi in njeni okolici pote-
kala med 7. in 14. oktobrom, je svoj vrhunec kot že v preteklih letih dosegla zadnja dva dneva, ko se 
je na podsredškem trgu v okviru sejma regionalnih produktov na rekordnih 139 stojnicah predstavilo 
prek 160 ponudnikov iz cele Slovenije.

bolko na Kozjanskem po nje-
govih besedah postaja ne-
kaj več kot pa zgolj sadež. 
Kot je dejal, so letos naredili 
kvaliteten preskok v organi-
zaciji. „Hvaležni smo občini 
Kozje za asfaltiranje parki-
rišča pred cerkvijo, kamor 
smo prestavili prireditve-
ni šotor. Celoten podsredški 
trg je tako zasijal kot eno 

samo sejemsko dogajanje.“ 
Obiskovalce je nagovoril tudi 
minister Bogovič, ki je izpo-
stavil, da je ohranjanje na-
rave velika odgovornost vseh 
ljudi. V Kozjanskem parku so 
po njegovem uspeli poveza-
ti naravno okolje s kulturno 
dediščino in življenjem ljudi 
ter razviti ekološko kmetij-
stvo, s tem pa pokazati pot, 

po kateri bomo hodili v na-
slednjih desetletjih. „To oko-
lje v preteklosti ni bilo nikoli 
bogato, zato se je moral koz-
janski človek vedno trdo bo-
riti za svoj kos kruha in klju-
bovati naravnim ujmam. Kot 
vidimo, to okolje iz leta v 
leto napreduje in naj bo vzor 
vsem nam, da bomo s pomo-
čjo skromnosti na eni strani 
in iznajdljivosti na drugi vi-
deli svetlo prihodnost,“ je še 
izjavil Bogovič. 

Četrtič so razglasili in ustoli-
čili tudi Carjeviča leta 2012 
za najlepše urejen travniški 
sadovnjak. Laskavi naziv je 
prejel sadjar Janko Dobravc 
iz Ješovca pri Kozjem. Prav 
tako so razglasili Štrudlmoj-
strici 2012, ki sta postali Ma-

rija Brglez in Marta Gnus. 
Dogajanje pod šotorom, kjer 
so v času sejemskega doga-
janja nastopile številne glas-
bene skupine, je povezovala 
Zdenka Ivačič. V okviru pe-
strega enotedenskega doga-
janja ob Prazniku kozjanske-
ga jabolka je Kozjanski park 
med drugim organiziral tudi 
pohod po kozjanskih sadov-
njakih, več predavanj, dan 
odprtih vrat gradu Podsreda, 
odprtje dveh razstav – v Slo-
vensko-bavarski hiši v Podsre-
di sta na ogled razstavi Stare 
sorte jabolk avtorja Adrijana 
Černelča in Sadje na znam-
kah iz zbirke Janka Štampfla 
– ter nogometna turnirja mla-
dincev in veteranov za pokal 
Kozjanskega parka.
� Rok�Retelj

Zdravica�z�jabolčnim�sorbetom

Trg�v�Podsredi�je�bil�preplavljen�s�stojnicami.

MOČILNO - Ob prazniku nadangelov Mihaela, Gabriela in 
Rafaela je v podružnični cerkvi na Močilnem nad Radečami 
zadnji septembrski dan potekala sveta maša. Cerkev, zgra-
jena okoli leta 1700, je sicer posvečena svetemu Miklavžu. 

Jedro vasi, ki leži jugozahodno od Radeč pod višjim sleme-
nom Jatne, sestavljajo štiri kmetije, ostale so raztresene 
nekoliko nižje pod podružnično cerkvijo sv. Miklavža. Po ne-
deljski maši v njej je domači župnik Miro Bergelj blagoslo-
vil povsem na novo postavljeno kapelico, posvečeno Brez-
madežni. Kapelica, ki stoji na mestu njene predhodnice in v 
bližini podružnične cerkve na nadmorski višini skoraj 600 m, 
je sicer v lasti tamkajšnje družine Korbar, a kot je ob nje-
nem blagoslovu dejal Feliks Korbar, si v družini želijo, da bi 
jo vzeli za svojo tako krajani vasi kot tudi ostali obiskovalci. 
Ludvik Kos je obnovil Marijin kip ter druge manjše kipce ter 
oblikoval napis na kapelici, Franci Strnad je naredil izkop in 
po zaključeni gradnji uredil okolico, vsa gradbeno-zidarska 
dela je opravil Ivan Starina, pri vseh večjih delih pa sodelo-
val tudi Tone Strniša, ki je s sredstvi omogočil nabavo oken 
in vrat. Ta je izdelal Tone Pucelj. � Miran�Prnaver/B.�M. 

Blagoslov nove kapelice 

Z�blagoslova�nove�kapelice

Predsednica Turističnega dru-
štva Globoko Anica Novoselo-
vič je v pozdravnem nagovoru 
dejala, da se na domačiji Iva-
na in Branke Hriberšek trudi-
jo ohraniti del domačnosti, ki 
se je včasih širila iz mlinov ob 
potoku Gabernica in krušnih 
peči. Nato je besedo prevzel 
gospodar Ivan Hriberšek in po-
vedal, da je moral zaradi bole-
zni po 16 letih opustiti mizar-
sko dejavnost, in ko je prisilno 
počival, je dobil zamisel, da bi 
si kupil mlin in se začel ukvar-
jati s pridelavo moke. Njihov 
mlin pa ni tisti klasični, se pra-
vi veliko poslopje z ogromni-
mi silosi, ki meljejo sto ton in 
več. „Naš mlin s premerom ka-
mna 50 cm melje do 50 kilo-
gramov na uro. Je majhen in 
lepo narejen. Poleg njega smo 
pri mojstru Šivicu na Gorenj-
skem kupili še čistilec za žito,“ 
je razložil in nadaljeval, da so 
se odločili za ekološko pride-
lavo moke, saj tistega nekaj 
žita, kar pridelajo, zmeljejo in 
ponudijo tržišču. Gospodar je 
nato vsem prisotnim odprl vra-
ta svoje nekdaj mizarske de-
lavnice, kjer sta zdaj stroja za 
pridelavo moke. Otvoritev so s 
svojim petjem popestrili ljud-
ski pevci iz Globokega.

Dogajanje se je nato preseli-
lo v Prosvetni dom Globoko, 
kjer so s prireditvijo počasti-
li otvoritev moderniziranih ce-
stnih odsekov in obnovljene 
fasade doma. Ob vstopu je v 
avli doma najprej zadišalo po 
razstavljenih izdelkih iz moke 
s kmetije Hriberšek, ki so jih 
pripravile pridne gospodinje. 
Sledil je program, ki ga je po-

OŠTRC - Pri spomeniku pod tamkajšnjo vaško lipo je 20. ok-
tobra potekalo tradicionalno srečanje in proslava, posvečena 
spominu na padle borce, ustreljene talce, preminule taborišč-
nike ter ostale žrtve 2. svetovne vojne in po njej v občini Kosta-
njevica na Krki. Kot je v pozdravnem nagovoru povedal pred-
sednik občinske organizacije ZB NOB Kostanjevica na Krki Vili 
Punčuh, je bilo med 2. svetovno vojno v kostanjeviški občini 

92 žrtev okupatorskega nasilja in 73 padlih borcev NOB, sku-
pno torej 165 preminulih. Posebej je opozoril na zločinsko de-
janje Nemcev 21. oktobra 1943, ko so ustrelili skupno 42 tal-
cev. Predstavniki kostanjeviške borčevske organizacije so nato 
k spomeniku položili venec, na omenjene in številne druge do-
godke pa je spomnila tudi slavnostna govornica, poslanka v Dr-
žavnem zboru mag. Majda Potrata. Številne udeležence sreča-
nja, ki so ga popestrili s kulturnim programom in mimohodom 
Gorjanske čete Orehovica, Duletove čete iz Malkovca in Gor-
janske konjenice, je v imenu Občine Kostanjevica na Krki poz-
dravil podžupan Ladko Petretič. P. P. 

V spomin na žrtve vojne

Povezovalka�prireditve�Mirjam�Hribar�in�slavnostna�go-
vornica�mag.�Majda�Potrata,�v�ozadju�kostanjeviški�pi-
halni�orkester

Ekološka moka s kmetije Hriberšek
GLOBOKO – 19. oktober je bil zgodovinski dan za Globoko: najprej so na kmetiji Hriberšek številni kra-
jani pozdravili novo pridobitev – mlin za pridelavo moke, kasneje pa so v obnovljenem prosvetnem 
domu pripravili prireditev ob otvoritvi nove fasade na domu in odsekov cest.

vezoval Stane Preskar in v ka-
terem so nastopili učenke in 
učenci OŠ Globoko, ŽePZ Glo-
boko pod vodstvom Anite Ver-

šec ter pevska zasedba brez 
imena, ki jo sestavljajo Mi-
tja Zidanič, Jani Kršlin, Mar-
jan Račič in Sebastjan Sev-

nik. Občinstvo v nabito polnem 
domu je nagovoril tudi predse-
dnik KS Globoko Mihael Petan-
čič: „Veselimo se novih prido-
bitev v kraju, moderniziranih 
cestnih odsekov – od Kranjčiča 
do Sušina v Globokem in pre-
plastitve ceste na Piršenbre-
gu. Ponosni smo tudi na obno-
vljeni prosvetni dom, katerega 
obnova je potekala sistematič-
no od leta 1994 naprej. Dela 
so se zaključila z izdelavo fa-
sade letos. Istočasno pa je PGD 
Globoko obnovil svoj del stav-
be.“ Globočanom je za nove 
pridobitve čestital tudi breži-
ški župan Ivan Molan. Po prire-
ditvi je sledilo še družabno sre-
čanje krajanov ob zvokih tria 
Suha pipa.� Rok�Retelj

Ivan�in�Branka�Hriberšek�ob�mlinu

KRŠKO - V krški Dvorani v par-
ku so 6. oktobra ob zaključ-
ku projekta Od velike noči do 
svete noči razstavile na ogled 
vezenine, klekljane in kvač-
kane izdelke, nakit, izdelke 
iz gline ter slike v tehnikah 
olje in akril na platnu člani-
ce Kulturnega društva Libna. 
Svoja dela so za razstavo pri-
spevale Sonja Bogovič, Ma-
rica Resnik, Anica Savnik, 
Tanja Preskar, Brigita Ogorevc, Antonija Žener, Ana Savnik, 
Blanka Mihelin, Mojca Planinc, Jadranka Gospodarič, Nena Du-
lar, Ema Gorjup, Marjeta Gasior, Anđa Antunović in Julijana An-
drejaš, umetniški vodje projekta so bili Sebastian Starec, Jože 
Kotar, Jožica Grobelnik, Marijan Maznik in Andrej Čebular, 
delo ustvarjalk pa je spremljala tudi svetovalka in selektorica dr. 
Ivanka Počkar. Odprtje razstave, ki jo je omogočila Občina Kr-
ško, odprla pa podžupanja Ana Somrak, so s kulturnim progra-
mom, ki ga je povezovala Mirjana Marinčič, popestrili Hana Lo-
redana Vegelj – violina, Julija Laznik – citre ter David Laznik 
in Anja Gorjup s harmoniko. B.�M. 

Razstava dolenjevaških ustvarjalk

Članice�KD�Libna
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DOBOVA - V četrtek, 18. oktobra, je v Termah Paradiso Do-
bova potekalo snemanje popularne oddaje hrvaške komer-
cialne televizije Jabuka TV - Fio show, ki jo vodi Ivan Fiolić 
Fio. Gre za zabavno-kontaktni program, v katerem Fio go-
sti številne znane in neznane glasbene skupine, hrvaške pop 
zvezde, humoriste, pa tudi gledalce, željne petih minut sla-
ve ter vrsto drugih zanimivih obiskovalcev. Tokrat jih je v ču-
dovitem ambientu zunanjih termalnih bazenov sprejela vod-
ja hotela, Valentina Cvetkovič, ki je z voditeljem popestrila 

oddajo (na sliki). V njej ni manjkalo niti domačih izvajalcev, 
nastopili so oboji dobovski mariachi: Fiesta En Jalisco ter La 
Paloma Dobova, gostja večera je bila vinska kraljica Slove-
nije Martina Baškovič, iz Hrvaške pa so poleg drugih nasto-
pili tudi Panorama band&beata s pevko Valentino Žnidarić.
V sproščenem vzdušju so uživali tako nastopajoči kot nekaj 
hotelskih in zunanjih gostov. Oddaja je priljubljena tudi pri 
slovenskih obmejnih gledalcih, ki si jo lahko ogledajo pre-
ko digitalnega televizijskega prenosa vsako nedeljo zvečer.
  B.�K.

ŠENTJANŽ - Na lično urejenem trgu v središču Šentjanža se 
je 6. oktobra odvijal zaključek letošnje Bučariade, ki je bila 
v organizaciji TD Šentjanž že šesta po vrsti. Tako kot prete-
kla leta je tudi letos komisija izbrala najlepše bučne aran-
žmaje in podelila nagrade prvim trem. Nagrado za tretji naj-

lepši bučni aranžma je prejela družina Razpet z Glina ki je 
na domiseln način prikazala druščino prikupnih živali. Dru-
go nagrado je osvojil Vrtec OŠ Milana Majcna Šentjanž, ki je 
letos postavil na ogled razposajene polžke, ki so s prijatelji 
ježki uživali v jeseni. Bučni aranžma družine Jontez Lindič, 
ki je upodabljal ogromno gosenico na tleh in malo manjšo 
na drevesu, je prejel prvo nagrado.  V.�P./S.�R.

Zaključek Bučariade v Šentjanžu

Najlepši�bučni�aranžma�je�po�oceni�strokovne�komisije�
pripravila�družina�Jontez�Lindič�iz�Šentjanža.

BREZJE PRI KRMELJU - Kamnita vaška korita so del naše pol-
pretekle zgodovine; del tistih časov, ko še ni bilo vodovo-
dov in je bilo potrebno po vodo k bistremu studencu, žej-
no živino pa so pastirji vodili h kamnitim koritom z vodo, ki 
je pritekala vanj iz bližnjega studenca. Eno izmed takšnih 
korit so v lanskem letu obnovili v zaselku Brezje pri Krme-

lju. Z njim skušajo ohranjati spomin na nekdanje čase ter 
vsaj enkrat letno ob koritu pripraviti družabni dogodek, ka-
kršen je potekal v organizaciji Turistične sekcije DKŠD Svo-
boda Krmelj in Krajevne skupnosti Krmelj zadnjo nedeljo v 
letošnjem septembru. Ob  tej posebni priložnosti sta zbra-
ne nagovorila predsednica KS Krmelj Slavica Mirt in sevni-
ški podžupan Janez Kukec, kulturni program pa so obliko-
vali mlajši prebivalci in prebivalke zaselka Brezje.
� S.�R.,�foto:�L.�M.

Breško vaško korito

V�spomin�na�nekdanje�napajanje�živine�pri�koritih,�ki�jih�
v�Mirnski�dolini�ni�več�veliko�ohranjenih,�so�se�v�KS�Kr-
melj�odločili�za�obnovo�vaškega�korita�in�za�enkrat�le-
tno�srečanje�ob�njem.�

Prviikorakinarediteivi,
zaivseiostaloiposkrbimoimi!

DobrodošliiviTermeiParadiso!

TERMEiPARADISO,iSelskaicestai15b,iDobova
Tel.:i07/45i22i988,iparadiso@siol.net

DELOVNIiČAS:i
vsakidaniodi10:00idoi20:00,isredaiinisobotaiodi10:00idoi23:00

Miiposkrbimoizaivabila,iorganizacijoiiniizvedboirojstnodnevnei
zabave,i3-urnoianimacijoinaibazenu,itorto,iprigrizke,ipijačo,i

posebnoipresenečenjeizaislavljenca/koiinispominskoifotografijo.

Vrata Stare šole so se prvič 
odprla v nekdanji boštanjski 
šoli konec letošnjega aprila, 
kjer pa so postali najeti pro-
stori premajhni, zato se je 
le-ta preselila na novo loka-
cijo. Zavod Knof bo v novem-
bru za projekt Stara šola prejel 
165.000 evrov iz razpisa mini-
strstva za delo in socialne za-
deve za spodbujanje socialne-
ga podjetništva. »S sredstvi iz 
razpisa moramo za obdobje 15 
mesecev zaposliti tri osebe. Iz-
birali bomo med mladimi do 25 
let, ki niso dokončali srednje 
šole in brezposelnimi, starejši-
mi od 50 let. Preostanek evrop-
skih sredstev bomo namenili 
za najemnino in za plačo vod-

Stara šola v novih prostorih
SEVNICA - Nova Stara šola, trgovina z rabljenimi oblačili, belo tehniko, igračami, pohištvom, elektroni-
ko, rabljenimi knjigami in posebnim rokodelskim kotičkom ter z unikatnimi izdelki, je 4. oktobra odprla 
svoja vrata na novi lokaciji – v prostorih bivšega sevniškega mladinskega centra. 

je projekta, se pravi zame,« 
je povedala namestnica direk-
torja Mojca Žganec Metelko. 
»Poleg tega načrtujemo širitev 
dejavnosti s storitvami, kot je 
recimo razvoj selitvene službe. 
S tem bomo prišli do dodatne-
ga zaslužka in tudi do novih ar-
tiklov, ki jih bodo ljudje ob se-
litvi odpisali,« je dodala. Pri 
sortiranju rabljenih izdelkov 
jim bo pomagalo sevniško pod-
jetje Komunala, ki bo na depo-
niji uredilo poseben prostor za 
sortiranje izdelkov, namenje-
nih ponovni uporabi. Podoben 
dogovor nameravajo skleniti še 
z brežiško in s krško komunalo.
� S.�Radi,�
� foto:�L.�Motore

S�projektom�Stara�šola�želi�zavod�Knof�v�Posavju�in�tu-
di�v�Zasavju�razvijati�socialno�podjetništvo,�je�poveda-
la�na�otvoritvi�na�novi�lokaciji�v�centru�Sevnice�Mojca�
Žganec�Metelko.

JZ KTRC je v okviru evropskega projekta Grundtvig kot partner 
v projektu gostil udeležence iz Nizozemske, Portugalske, Angli-
je, Islandije in Slovenije. Grundtvig je del evropskega progra-
ma Vseživljenjskega učenja. Lansko leto se je JZ KTRC že dru-
gič vključil v program Grundtvig, zato je tokrat nastopil v vlogi 
organizatorja učnega partnerstva SMART, ki je potekalo v Slo-
veniji med 17. In 20. oktobrom z naslovom »Trajnostni razvoj 
vasi in izobraževanje«. V večernem delu prvega dne je pozdra-
vila goste in opisala celoten potek srečanja direktorica JZ KTRC 
Marija Imperl. V nadaljevanju je Duška Kalin gostom predsta-

vila lepote naše dežele s sloganom »Zelena, aktivna in zdrava 
Slovenija«. V plenarnem delu naslednjega dne je direktorica 
JZ KTRC Marija Imperl poudarila velik pomen vseživljenjskega 
učenja in delovanja študijskih krožkov za trajnostni razvoj in 
napredek našega podeželja. Mag. Zvonka Pangerc Pahernik iz 
Andragoškega centra Slovenije je v svoji prezentaciji izpostavila 
študijske krožke in vseživljenjsko učenje kot stimulator trajno-
stnega ruralnega razvoja. Jože Prah z Zavoda za gozdove Slo-
venije je predstavil praktično delovanje študijskih krožkov. Sle-
dila je zelo zanimiva razprava, saj se je izkazalo, da je koncept 
delovanja študijskih krožkov zahodnoevropskim državam še ve-
dno zelo tuj. V nadaljevanju je pedagoški vodja v Prevzgojnem 
Zavodu Radeče Vanja Počivalšek predstavila delovanje zavoda 
in opozorila na pomen vpetosti mladostnikov v lokalno okolje. 
Po končanem plenarnem delu so sledili ogledi primerov dobrih 
praks. V Radečah smo udeležence najprej sprejeli na splavu, 
kjer so se nam pridružili tudi radeška županja Rafaela Pintarič, 
podžupan Janez Prešiček in direktorica občinske uprave Brigita 
Stopar. Program na splavu je prijetno popestrila folklorna skupi-
na Brusači. Udeleženci smo obiskali tudi domačijo Kišek in pod 

najdebelejšim drevesom v Sloveniji poskusili domače dobrote, 
tradicijo naših krajev pa smo našim gostom predstavili s pomo-
čjo zanimive pripovedi g. Adama Ključevška in njegove etno-
loške zbirke. V Svibnem pa so nas pričakali otroci, člani študij-
skega krožka Ljudski pevci, člani študijskega krožka Od evra do 
vznika in Aktiv kmečkih žena Arnika. Tuji gostje se niso mogli 
načuditi toplemu sprejemu domačinov in medgeneracijskemu 
sožitju, ki so mu bili priča v Svibnem. Tretji dan smo našim go-
stom pokazali še nekaj primerov dobre prakse v Savinjski doli-
ni. Ogledali smo si obrat Biomasa d.o.o. v Mozirju ter Muzej Vr-
bovec, v drugi polovici dneva pa smo obiskali še Solčavsko, ki se 
ponaša z nazivom EDEN – Evropska destinacija odličnosti. Spre-
jel nas je Marko Slapnik, direktor večnamenskega centra Rinka, 
ki se je razvil iz iniciative študijskega krožka in je bil zgrajen s 
pomočjo Norveškega sklada. Nato je sledil sprejem solčavske-
ga župana Alojza Lipnika, ki je s člani študijskega krožka uspel 
oblikovati svojevrsten turistični produkt, ki povezuje ponudni-
ke visokogorskih kmetij ob t. i. panoramski cesti. Primer Solča-
vskega lahko služi kot odličen primer, kako lahko dobra ideja, 
podprta z odkritim dialogom med vodstvom lokalne skupnosti 
in domačini, tudi z majhnimi študijskimi krožki predstavlja pot 
do trajnostnega razvoja okolja. Na večerni refleksiji smo sku-
paj z gosti zbrali vse vtise in ponosno ugotovili, da nam je zno-
va uspelo dokazati, da tudi v Sloveniji veliko znamo in zmore-
mo. Zahvalna pisma, ki smo jih prejeli na JZ KTRC Radeče, pa 
so nam svetla spodbuda za naslednje projekte. 

Vseživljenjsko učenje in 
študijski krožki kot stimulatorji 
trajnostnega razvoja podeželja

Fio show v Termah Paradiso

Valentina�Cvetkovič�in�Ivan�Fiolić�Fio
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Kolokvij so pripravljavci – slo-
venistka Jasmina Spahalić s 
predstavitvijo Mencingerje-
ve biografije, knjižničar Vili 
Planinc družbeno kritičnega 
pisateljevega dela Abadon, 
publicist Iztok Ilich o ideolo-
škem spopadu med dr. Men-
cingerjem in Antonom Mahni-
čem, prof. dr. Miloš Budnar 
je predstavil pisateljevo roj-
stno hišo na Brodu v Bohinju 
nekoč in danes, konservator-
ka Alenka Železnik obno-
vo Mencingerjeve hiše v Kr-
škem, znanstveni svetnik dr. 
Boris Golec pa o domovanju 
Mencingerja in polihistorja 
Valvasorja v objektu z naslo-
vom Krško 37 in 38 – pripra-
vili ob 130. obletnici naseli-
tve dr. Janeza Mencingerja v 
Krškem in 100-letnici njego-

Kolokvij o dr. Janezu Mencingerju
KRŠKO - V okviru programa Krško in Krčani, predstavitev osebnosti, ki so pustile vidne sledi v zgodovini me-
sta Krško in občine, so v Mestnem muzeju Krško 8. oktobra pripravili kolokvij o pisatelju, odvetniku in politi-
ku dr. Janezu Mencingerju (26. 3. 1838 – 6. 4. 1912), ki so ga pospremili tudi z odprtjem občasne razstave.

ve smrti. Program kolokvija 
sta povezovali Polona Bren-
čič iz iz Valvasorjeve knjižni-
ce in Alenka Černelič Kro-
šelj iz Mestnega muzeja.

Sicer je na Brodu pri Bohi-
nju rojeni odvetnik in pisa-
telj po zaključeni gimnaziji 
v Ljubljani nadaljeval študij 
na Dunaju in Gradcu, kjer je 
doktoriral iz prava. Leta 1862 
je postal odvetniški priprav-
nik pri dr. Radoslavu Razlagu 
v Brežicah in njegovi odve-
tniški pisarni v Ljubljani, po 
opravljenem pravosodnem 
izpitu  pa je v Kranju od-
prl odvetniško pisarno. Leta 
1872 se je poročil z Marijo 
Barbo iz Vidma pri Krškem in 
se deset let kasneje preselil v 
Krško, kjer je nadaljeval svo-

je odvetniško delo. Med biva-
njem in delovanjem v Krškem 
je bil leta 1894 tudi izvoljen 
za krškega župana, a je za-
radi bolezni dve leti kasne-
je funkcijo opustil. Nastopal 
je kot odločen narodnjak, če-
prav je odklanjal aktivno so-
delovanje v politiki. S pisa-
teljevanjem, najprej poezije 
in kasneje še proze, se je za-
čel ukvarjati že v gimnazij-
skih letih, nekaj let pred smr-
tjo se je začel ukvarjati tudi 
s prevajanjem ruske literatu-
re, kot pisatelj pa je najbolj 
poznan po delih Moja hoja 
na Triglav, Abadon in Meniški 
spomini, ki so ostali v roko-

pisu in bili natisnjeni šele po 
drugi svetovni vojni in v ka-
terih opisuje zgodovino svoje 
posesti na Trški gori. 

Umrl je leta 1912, pokopan 
pa je na nekdanjem pokopa-
lišču, danes parku zaslužnih 
občanov. Dve leti pred pred 
smrtjo si je sam sestavil na-
grobni napis (na dan pokopa 
so vstavili le datum smrti): 
Tukaj vstajenja čaka dr. Ja-
nez Mencinger, advokat. Svo-
jega življenja pravdo je za-
čel 26. 3. 1838 in nedovršeno 
končal 12. 4. 1912. Bodi mu 
sodba milostljiva. 
� Bojana�Mavsar

Generalna direkcija za gra-
dnjo železnic na Dunaju je 
pričela s trasiranjem normal-
notirne zasavske proge leta 
1851, nakar so štiri leta ka-
sneje v družbi Južne železni-
ce, v kateri so prevzeli dela 
od prvotnih koncesionarjev, 
z gradnjo proge od Zidane-
ga Mosta proti Brestanici 
tudi začeli.  Po vmesnih pre-
kinitvah del, predvsem zara-
di težavnega terena med Zi-
danim Mostom in Radečam 
ter Brestanico in Krškim, je 
3. in 4. 9. 1862 relacijo Zida-
ni Most-Zagreb-Sisak najprej 
prepeljal poskusni vlak, na-
kar so 125,6 km dolgo progo 
uradno odprli 1. 10. 1862. Ob 
vsej progi je bilo v začetku 85 
čuvajnic, njihovo število pa 
se je z leti povečevalo. Dru-
gi tir je bil zgrajen leta 1944, 
dve leti po elektrifikaciji od-
seka Ljubljana-Zidani Most - 
leta 1969 - pa je bil elektri-
ficiran še odsek Zidani Most 
–Dobova. Pri gradnji železni-
ce skozi posavske kraje je so-
delovalo mnogo občanov, saj 
je Kranjska gradbena druž-
ba, ki jo je vodil krški me-
ščan Martin Hočevar, urejala 
brežino Save vse od Zidane-
ga Mosta do hrvaškega Siska. 

Kot je dejal na osrednji slo-
vesnosti župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, je gra-
dnja železnice botrovala tudi 
doseljevanju in novim zna-
njem, predvsem pa omogo-
čila hitrejši stik s svetom ter 
nove komunikacijske razse-

150 let železne ceste skozi Posavje
KRŠKO - 150-letnico izgradnje železnice, ki je povezala Zidani Most z Zagrebom in Siskom, torej tudi 
vmesne posavske kraje, v katere je železniški tovorni in potniški promet doprinesel k industrijskemu in 
ostalemu razvoju, so posavske občine skupaj s Slovenskimi železnicami obeležile 13. oktobra najprej s 
krajevnimi prireditvami v Sevnici in Dobovi, zatem pa še z regijsko v krškem Kulturnem domu. 

žnosti: »Železnica je omo-
gočila razvoj gospodarstva 
menihom trapistom, ki so k 
nam pripeljali čokolado, bli-
zu železnice zgradili prvo hi-
droelektrarno in intenziv-
no trgovali s širnim svetom 
… Začetki industrijskega ra-
zvoja sovpadajo tudi s širje-
njem delovanja železnice, 
saj je ljubljanski industria-
lec Franc Bonač v tridesetih 
letih 20. st. iskal primerno lo-
kacijo za gradnjo papirnice, 
pri čemer je potreboval bliži-
no vode in povezavo s svetom 
(okrašen z zelenjem, napisi 
in zastavami je po novozgra-
jenem industrijskem tiru pri-
peljal v tovarno prvi vlak 8. 
5. 1946 – op. p.). Tovarna je 
zatem desetletja dajala kruh 
domala vsaki posavski druži-
ni.«  Danes se družba Sloven-
ske železnice ne nahaja rav-
no v zavidljivem položaju, je 
v nadaljevanju povedal gene-

ralni direktor SŽ Dušan Mes, 
zato se prvenstveno zastavlja 
vprašanje – kako naprej. Pro-
ga Zidani Most-Dobova je del 
10. vseevropskega koridor-
ja, po katerem SŽ prepeljejo 
skoraj polovico vsega tovora, 
ki pa predstavlja v primerjavi 
s prometom po železnici pred 
razpadom Jugoslavije le četr-
tino tovora. Železniška proga 
je nepogrešljiva tudi v potni-
škem prometu. Lani so zabe-
ležili pet milijonov potnikov, 
okrog 500.000 potnikov pa je 
z enim od 14 mednarodnih 
vlakov tudi prečkalo mejo. 
Pomen proge se bo povečal z 
vstopom Hrvaške v EU, saj bo 
zaradi poenostavljenih po-
stopkov skrajšan čas vožnje 
tovornih vlakov.

Kulturni program so s ske-
čem, recitali in pesmijo iz-
vedli učenci OŠ Jurija Dal-
matina, ki so pripravili tudi 

priložnostno razstavo, Klav-
dija Mirt v vlogi krške do-
brotnice Josipine Hočevar, 
Pihalni orkester Videm z vo-
kalistko Tadejo Molan ter 
Godba Slovenskih železnic. 
Že pred osrednjo prireditvi-
jo v Krškem, na katero se je 
veliko udeležencev pripeljalo 
z vlakom pedolinom, pa sta 
se zvrstili prireditvi tudi na 
železniških postajah v Sevni-
ci in Dobovi. Hkrati je bila na 
krški postaji v dveh restavri-
ranih vagonih odprta enote-
denska razstava o železnici 
skozi Posavje, ki jo je za-
snovala slovenistka Jasmina 
Spahalić v sodelovanju z Že-
lezniškim muzejem, sicer pa 
je bil pobudnik slavnostnega 
obeleženja 150-letnice izgra-
dnje železniške proge nekda-
nji dolgoletni direktor Tovar-
ne celuloze in papirja Janez 
Stanislav Rošker.
� Bojana�Mavsar�

Krški�župan�mag.�Miran�Stanko�ter�direktor�in�pomočnica�
direktorja�SŽ�Dušan�Mes�in�Jelka�Šinkovec�Funduk

Avtorica�razstave�Jasmina�
Spahalić

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235, Faks: 07 49 04 880
e-pošta: ks.krsko@siol.net, www.ks-krsko.si

DAN SPOMINA NA MRTVE

Krajane obveščamo, da bo 

v četrtek, 1. novembra 2012, ob 14.30 uri

 na pokopališču v Krškem

ŽALNA SLOVESNOST V SPOMIN NA MRTVE.

KS mesta Krško 

Lep pozdrav,
Jožica Mikulanc, l. r. 

predsednica Sveta KS mesta Krško 

BOŠTANJ/SEVNICA 
- 13. oktobra je po-
tekala v Sevnici in v 
Boštanju dobrodelna 
akcija Rdečega križa 
Slovenije ob svetov-
nem dnevu hrane, 
poimenovana Drob-
tinica. Prostovolj-
ci in podporniki RKS 
so spekli razne vrste 
kruha in peciva ter 
s prostovoljnimi pri-
spevki zbrali skoraj 
700 evrov. »V imenu 
vseh otrok, ki jim bomo sredstva v celoti namenili, se zahvalju-
jemo vsem ljudem dobre volje, ki so akcijo omogočili, in vsem, 
ki so sredstva prispevali,« je ob zaključku dobrodelne akcije 
povedala sekretarka OZRK Sevnica Mojca Pinterič Krajnc. 
� S.�R.,�foto:�M.�P.�K.�

Dobrodelna akcija Drobtinica

Prostovoljke�in�podpornice�RK�Slo-
venije�so�spekle�razne�vrste�kruha�
in�peciva�ter�s�tem�sodelovale�v�ak-
ciji�Drobtinica.
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Zdravje in sprostitev z masažo
V soboto, 15. septembra, je po-
stalo staro mestno jedro Sev-
nice bogatejše za nov masažni 
studio, ki se nahaja ob križišču 
regionalne ceste in Florjanske 
ulice. Za odprtje se je odločil 
Sevničan Rok Vovk, ker želi, 
da bi si vsakdo vzel ob števil-
nih vsakodnevnih obveznostih, 
ki zahtevajo veliko energije in 
napora, tudi čas zase ter storil 
nekaj za svoje zdravje in za do-
bro počutje. 

»Vse več je tistih, ki se zaveda-
jo magične moči masaže. Vse 
več je tistih, ki vedo, da se ma-
saža ne uporablja samo v lepo-
tne namene. Masaža je naravna 
metoda zdravljenja in ohranja-
nja zdravja ter lajšanja bole-
čin. Masaža je poseben način 
sproščanja, s pomočjo katere 
vzpostavljamo ravnovesja v te-
lesu in v duši. S pravilno masa-
žo lahko lajšamo bolečine, na 
primer v vratu ali v križu. Ma-
saža pomaga pri poškodbah, 
pri zvinih, pri slabem počutju, 
odpravlja utrujenost, zmanjšuje stres, pomaga pri težavah 
s spanjem …,« je našteval učinke dobre masaže Rok Vovk. 
»Pogostost obiska masažnega salona je odvisna od vsakega po-
sameznika in od tega, ali gre za zdravljenje poškodbe ali samo 
za sprostitev. Masaža učinkuje predvsem na mišični sistem, saj 
izboljšuje prekrvavitev mišic in pretok energije. Preveč nape-
te mišice se z učinkom masaže sprostijo, ohlapne mišice brez 
tonusa pa se napnejo,« je nadaljeval in dodal, da se je mogo-
če v prijetno urejenem prostoru prepustiti različnim vrstam 
masaž z različnimi masažnimi sredstvi. »Maserji in maserke z 
dolgoletnimi izkušnjami vas z veseljem pričakujejo. V otvori-
tvenem času so na voljo tudi posebne ugodnosti,« je zvenelo 
povabilo ob ogledu masažnega studia v toplih in svetlih barvah. 
 S.�R.,�foto:�arhiv�Rok�Vovk

Studio�masaž�Rok�Vovk�s.p.,�
Bohorska�ulica�10,�Sevnica,�Tel.:�041�739�635

predstavljamo

Rok�Vovk

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

druga, 
dopolnjena izdaja

format 260 x 285 mm,
224 strani,

trda vezava
Cena 35,00 ¤

naročila:
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info
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SEVNICA/BEOGRAD - Sevniška Kopitarna je 3. oktobra letos 
v Beogradu po 51 letih odprla svojo drugo prodajalno. Na 
otvoritvi je poleg lokalnih predstavnikov iz gospodarstva in 
iz politike sodelovala tudi Miss Universe 2007 Nataša Pino-
za iz Sevnice, ki je postala zaščitni znak podjetja Kopitar-
na. Obiskovalke in obiskovalci, potrošnice in potrošniki so bili 
nad odprtjem trgovine navdušeni, ker se zavedajo, kako po-

membni in zdravi za noge so izdelki iz naravnih materialov, 
kot so les, pluta in usnje. Otvoritev prodajalne v Beogradu 
je bila samo prva v nizu otvoritev po državah bivše Jugosla-
vije z namenom čim bolj približati izdelke kupcem, hkrati 
pa je to tudi uvod v priprave na praznovanje 130-letnice ob-
stoja tovarne v letu 2016.� A.�M.

Kopitarna Sevnica v Beogradu

Sevniška�Kopitarna�je�v�Beogradu�po�51�letih�odprla�svo-
jo�drugo�prodajalno.

SEVNICA/ZAGREB - Stilles je na 
39. mednarodnem sejmu pohi-
štva Ambienta v Zagrebu, ki je 
potekal v času od 10. do 14. 
oktobra, osvojil srebrno me-
daljo za novo kolekcijo Dan-
te. „Kolekcija Dante je ko-
misijo prepričala z videzom, 
visoko funkcionalnostjo in vr-
hunsko izdelavo. Linija vsebu-
je sestavljene kose pohištva in 
modularne elementi, ki z izbi-
ro steklenih ali lesenih polnil 
za vrata, omogočajo številne 
postavitvene kombinacije. Ko-
lekcija je na voljo v patinirali 
beli barvi, antiq črni in klasični barvi češnje, kupci pa lahko 
poljubno kombinirajo barve glede na njihove želje in okus,“ 
so v sporočilu za jasnost zapisali v podjetju. Stilles je marca 
letos za kolekcijo Dante že osvojil 1. nagrado na pohištvenem 
sejmu v Skopju. Stilles bo zaokrožil letošnjo pestro sejemsko 
dogajanje s predstavitvijo na ljubljanskem pohištvenem sej-
mu Ambient v času od 6. do 11. novembra. Premierno pa se 
bodo predstavili na mednarodnem sejmu Equip‘hotel 2012 v 
Parizu, ki bo potekal od 11. do 15. novembra. � Ur.

Stillesu srebrna medalja

KRŠKO - 17. oktobra so predsednik uprave Zavarovalnice Adriatic 
Slovenica Gabrijel Škof, direktorica novomeške poslovne enote 
zavarovalnice Jasmina Kovačič ter župan občine Krško mag. Mi-
ran Stanko predali namenu nove prostore zavarovalniške poslo-
valnice v Krškem na naslovu CKŽ 135 c.  Novo urejeni prostori v 
poslovnem objektu JOB center, ki se razprostirajo na okoli 140 

m2 površine, bodo nedvomno strankam dostopnejši od doseda-
nje lokacije na Hočevarjevem trgu v starem mestnem jedru Kr-
škega, saj se nahajajo v pritličju objekta, kar olajša dostop tudi 
gibalno oviranim osebam, hkrati pa imajo na voljo več parkirnih 
mest. Kot je povedala direktorica novomeške poslovne enote, 
pod okrilje katere spada krška poslovalnica, Kovačičeva, so v po-
slovalnici štirje zaposleni. S prisotnostjo in poslovanjem so vpeti 
tudi v lokalna okolja, v katerih izkazujejo razumevanje in pod-
poro vrsti projektov, enega od teh pa so z donacijo 3.000 evrov 
podprli tudi ob tokratni otvoritvi poslovalnice v Krškem, saj so 
navedeno vsoto namenili Centru za socialno delo Krško za delo-
vanje zavetišča za žrtve nasilja Pepcin dom. V imenu CSD je do-
nacijo prevzela direktorica Marina Novak Rabzelj. Pepcin dom 
tako kot novomeška enota Adriatic Slovenica letos obeležuje 20 
let delovanja. S plesnimi točkami so otvoritev popestrile mažo-
rete Društva TRG Sevnica.� B.�Mavsar

Novi prostori Adriatic Slovenica

Foto:�Direktorica�Jasmina�Kovačič�(levo)�z�zaposlenimi�
v�krški�poslovalnici�

Vse se je začelo leta 1989, 
ko se je Janko Kerin kot član 
Zgornjesavinjske zadruge s se-
dežem v Mozirju začel ukvar-
jati z vrtnarstvom na Jelšah in 
po štirih letih prevzel tudi cve-
tličarsko dejavnost po starših v 
Krškem. V tistem času je bilo 
v cvetličarni zaposlenih šest 

ljudi. Z vizijo in pogumom je 
najprej zrasel za tiste čase 
sodobno oblikovan vrtni cen-
ter v Krškem. Z ženo Alenko 
sta kljub visokemu kreditu in 
vzgoji treh sinov posel razvi-
jala, tako da se je ob poveča-
nju prodajnih površin povečala 
tudi potreba po cvetju. 

Na vrtnariji v Jelšah so takrat 
pridelovali cvetje v manjših 
količinah le za lastne potre-

Vrtni center Kerin med večjimi 
vrtnimi centri v Sloveniji
KRŠKO, JELŠE - Letošnje leto je za Vrtni center Kerin, ki ga vodita zakonca Janko in Alenka Kerin, pre-
lomno: po 20 letih, odkar je Janko Kerin prevzel cvetličarno od svojih staršev, se namreč lahko pohva-
lita, da danes spada Vrtni center Kerin med večje vrtne centre v Sloveniji.

be. Začetna površina vrtnari-
je je bila 75 m2, že naslednje 
leto 400 m2. Kot pravi Janko 
Kerin: »Spomnim se, da mi 
je zmanjkalo denarja in sem 
prodal svojo ‚katrco‘, da sem 
lahko kupil peč za ogrevanje 
rastlinjaka.« V letu osamo-
svojitve Slovenije so imeli že 

1200 m2 pokritih površin in ta-
krat so tudi prvič prodali celo-
tno proizvodnjo cvetja.

Po uspešnem zagonu Vrtnega 
centra v Krškem pa je prišla 
na vrsto posodobitev vrtnarije 
s postopnimi zamenjavami sta-
rih rastlinjakov z novimi, teh-
nološko dovršenimi. Ročno sa-
jenje in presajanje rastlin je 
zamenjal sadilni stroj, ki je 
potrojil produktivnost, vsa-

kodnevno ročno zalivanje  je 
zamenjala celotna avtomati-
zacija zalivalnega sistema, ki 
obenem omogoča tudi natanč-
no dognojevanje rastlin, la-
stni zbiralnik deževnice pa jim 
omogoča nemoteno oskrbo 
vode za zalivanje. Z nenehni-
mi vlaganji v posodobitve in ši-
ritve imajo danes 5200 m2 po-
kritih in ogrevanih površin, kar 
jih uvršča v slovenskem merilu 
med srednje velike, v proizvo-
dnji okrasnih rastlin pa med pr-
vih 15 v Sloveniji.

Gojijo balkonsko cvetje, cve-
tje za gredice in ciklame, nji-
hova posebnost pa je pro-
izvodnja rezanega cvetja, 
predvsem krizantem. Zadnji 

dve leti eksperimentirajo tudi 
s proizvodnjo javorjev, ki jim 
predstavljajo dolgoročno za-
nimivo tržno nišo. Prav zaradi 
velikih površin so v letošnjem 
letu iz Nizozemske pripelja-
li stroj za pobiranje in pakira-
nje rezanega cvetja, s katerim 
bodo optimizirali letošnjo proi-
zvodnjo krizantem.

Danes je v Vrtnem centru Ke-
rin v Krškem in na Jelšah zapo-
slenih 14 ljudi. Na vrtnariji so 
usmerjeni že v namensko pro-
izvodnjo za grosiste, v vrtnem 
centru v Krškem pa imajo po-
leg lastnega cvetja tudi bogato 
ponudbo drugih rastlin in daril-
nega programa.
� Katarina�Jazbec

Janko�in�Alenka�Kerin

Njihova�posebnost�je�proizvodnja�krizantem.

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

BOGAT DARILNI PROGRAM!

Obiščite nas, presenečeni boste nad našo ponudbo!

AKCIJA!!!  
Lončne krizanteme, rezane krizanteme 

(marjetica, pink ponk in pajki),
nagrobne sveče.

Bogata izbira aranžmajev 
iz svilenega, suhega

in svežega cvetja!
Okrasni pesek,
sadike vrtnic,

mačice in trajnice.

Nagrobne vaze, 
gobe in posode za 

izdelavo aranžmajev.

BREŽICE – Zavod za podjetništvo, turizem in mladino 
(ZPTM) Brežice, enota Center za podjetništvo in turizem, 
organizator letošnjega 2. Podjetniško-obrtnega in kmetij-
skega (POK) sejma v Brežicah, ki bo potekal od jutri do 
nedelje, 28. oktobra, v brežiški športni dvorani, je v so-
delovanju z Občino Brežice predstavil letošnje sejemsko 
dogajanje. 

Kot je poudaril župan Ivan Molan, je namen tega sejma po-
moč brežiškim obrtnikom pri njihovi promociji. Hkrati bo se-
jem tudi zabaven, saj se bo na glavnem odru vsak dan od-
vijal kulturni program s številnimi nastopi. Molan je ob tej 
priložnosti povabil vse občane, da se v čim večjem števi-
lu udeležijo sejma, ki bo imel brezplačen vstop, ter se se-
znanijo s sejemskimi ponudniki in hkrati poveselijo ob ob-
činskem prazniku. Direktorica ZPTM Brežice mag. Mateja 
Gerjevič je izpostavila, da je sejem na eni strani stičišče 
individualnih podjetij in znanja željnih ljudi, na drugi pa ce-
lovita predstavitev izdelkov in storitev ter hkrati priložnost 
za različne poslovne zadeve in druženje. Letos so se odloči-
li, da več kot 100 razstavljavcev razdelijo na šest delov oz. 
razstavnih ulic – Avenija vina in kulinarike, Moj dom, Poslov-
ne storitve, Turizem in mi, Nekaj lepega zame ter Gospodar 
na kmetiji. Poleg tega bo na sejmu tudi bogat izobraževal-
ni in zabavni program. V avli 2. nadstropja športne dvorane 
se bodo odvijala predavanja strokovnjakov z različnih po-
dročij, v avli 1. nadstropja pa bo brežiški zdravstveni dom 
predstavljal program „Svit“. V času POK-a bo potekala tudi 
nagradna igra „Sanjski dan“. Letos se na sejmu prvič pred-
stavlja tudi češka delegacija iz pobratene občine Dobřany, 
ki bo imela stojnico svojega varjenega piva.� R.�Retelj

Ta vikend v Brežicah 2. POK

SEVNICA - Dolgoletni direktor sevniškega podjetja Stilles 
Štefan Teraž je pretekli četrtek odstopil s svojega polo-
žaja. Predsednik uprave je postal Aleksander Polovič, či-
gar družba AFP Dobova je lastnik podjetja. V upravi druž-
be je še nekdanji predsednik uprave Novolesa Rok Barbič, 
ki bo v podjetju vodil trženje.

»Predsednik uprave družbe Stilles, gospod Štefan Teraž se 
je z lastniki družbe dogovoril za prenehanje njegove dose-
danje funkcije, kar pa ni povezano z morebitnimi nesoglas-
ji ali drugačnimi stališči glede razvoja družbe, pač pa se je 
gospod Teraž odločil za nadaljevanje poklicne poti izven 
pohištvene panoge,« so pojasnili v Stillesu, kjer je funkci-
jo predsednika uprave s 15. oktobrom prevzel Aleksander 
Polovič, ki je do sedaj opravljal funkcijo prokurista. »Druž-
ba Stilles je že v preteklem letu pričela s spremembami po-
slovnega modela oziroma s procesom prestrukturiranja po-
slovanja, s katerimi se logično odziva na spremembe na 
ključnih trgih družbe. Stilles je postal izrazito storitveno in 
izvozno usmerjeno podjetje, ki 95 odstotkov prihodkov re-
alizira na globalnem trgu. Z reorganizacijo podjetja želimo 
pospešiti prilagajanje poslovanja trenutnim tržnim razme-
ram in pa doseganje sinergijskih učinkov z družbo AFP, ki je 
100-odstotni lastnik družbe Stilles,« so še dodali v podje-
tju, v katerem bodo tudi v prihodnje krepili funkcijo trže-
nja, »angažirali« strokovni kader na tehničnem področju in 
izboljševali produktivnost, kar je nujno za ohranjanje tre-
nutnega konkurenčnega položaja.
� S.�Radi

Stilles ima novo vodstvo
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Zakaj smo tako zanimivi za občane?
OSEBNI RAČUN BOSTE ODPRLI, KER VAM PRINAŠA 
VELIKO UGODNOSTI:

 ¾ zaposleni in upokojenci 12 mesecev brez mesečnega stroška vodenja, 
 ¾ po enem letu znaša strošek vodenja računa za zaposlene samo 

1,25 EUR in za upokojence samo 0,80 EUR,
 ¾ MasterCard kartica z odloženim plačilom je za prvo leto brezplačna,
 ¾ prijazno in varno brezplačno elektronsko bančništvo Dh-Plus,
 ¾ najcenejša elektronska plačila plačilnih nalogov samo 0,20 EUR,
 ¾ najcenejša plačila plačilnih nalogov preko trajnika samo 0,12 EUR,
 ¾ najcenejše plačevanje položnic na naši blagajni samo 0,39 EUR, 

ostali 0,63 EUR,
 ¾ brezplačni dvigi gotovine na bankomatih v Sloveniji in evropski mo-

netarni uniji,
 ¾ za prilive na osebni račun vam ne zaračunavamo nobenih provizij, 
 ¾ sredstva na računu obrestujemo z obrestno mero 0,20 % in
 ¾ redni in izredni limit obrestujemo z obrestno mero samo 7,50 %, 

za upokojence pa samo 6,50 %.

 
KMETJE, DELAVSKA HRANILNICA JE POSKRBELA TUDI ZA VAS 
Z UGODNIMI KREDITI DO 30 LET ZA:

 ¾ pospeševanje vsakršne kmetijske dejavnosti,
 ¾ izgradnjo gospodarskih in stanovanjskih objektov,
 ¾ nakup mehanizacije in živine ter
 ¾ vse dopolnilne dejavnosti (kmečki turizem, sončne elektrarne …).

Obrtniki, podjetniki in menedžerji ne 
prezrite, da vam nudimo najcenejše 
poslovanje. 
Novim komitentom je že pet let na voljo enak paket konkurenčnih 
prednosti:

 ¾ brezplačno vodenje transakcijskega računa 12 mesecev, nato le 6,20 
EUR za podjetja, 4,15 EUR za samostojne podjetnike, 3,50 EUR za dru-
štva in 3,00 EUR za sindikate,

 ¾ brezplačna poslovna kartica Maestro za lažje in varno poslovanje,
 ¾ kreditna kartica MasterCard brez letnega nadomestila za prvo leto, 

nato 22,50 EUR letno,
 ¾ elektronska banka DH-Net brez stroškov za prvo leto, po prvem letu 

1,40 EUR mesečno nadomestilo za uporabo spletne banke, 
 ¾ hitra odobritev limita na poslovnem računu.

Vsem komitentom omogočamo:
 ¾ izvajanje plačilnega prometa z najnižjimi provizijami na bančnem trgu,
 ¾ brezplačna nakazila na transakcijske račune, odprte v Delavski hranilnici,
 ¾ nakazila izven Delavske hranilnice 0,35 EUR,
 ¾ možnost najetja POS terminalov,
 ¾ pologe denarja brez prilivnih provizij,
 ¾ obrestovanje sredstev na računu z 0,20 % letno obrestno mero,
 ¾ kredite od 5 let do 20 let z obrestno mero od 6 % do 7,5 % ali 6M eu-

ribor + 4,30 % do 4,90 %,
 ¾ 50 % nižje stroške odobritve kredita od veljavne tarife,
 ¾ garancijsko poslovanje,
 ¾ odkup terjatev in
 ¾ storitve računovodskega servisa.

Z veseljem vas pričakujemo v novih poslovnih prostorih v Brežicah, 
tel.: 07 6200 500 (507), vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.

Spletna stran: www.delavska-hranilnica.si 
E. pošta: brezice@delavska-hranilnica.si

 Direktorica podružnice
 Martina Urbanč

DELAVSKA HRANILNICA JE BANČNA 
INSTITUCIJA ZA VAŠO PRIHODNOST 
23. oktobra 2012 smo odprli podružnico v Brežicah
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SPOŠTOVANI OBČANI, 
SPOŠTOVANI OBRTNIKI, PODJETNIKI 

IN MENEDŽERJI POSAVSKE REGIJE
V prejšnji številki tega časopisa smo se vam predstavili, zato upamo, da ste nas uspeli spoznati. Naša podružnica v centru Brežic, 
na Cesti prvih borcev 9, je pričela z uspešnim poslovanjem. Pri nas boste dobili vse, kar vam ponuja spoštovano bančno okolje, 
obljubimo pa, da boste dobili v Delavski hranilnici cenovno najugodnejšo bančno ali katero koli finančno storitev. Mi ne upora-
bljamo zvenečih reklamnih sporočil, vsakdo se mora o ugodnosti naših storitev prepričati sam, našo prijaznost do strank izpri-
čujemo tudi s tem, da vsakogar, ki v hranilnici opravi kakršno koli storitev, presenetimo z brezplačnim toplim napitkom.

GOTOVINSKE POTROŠNIŠKE KREDITE DO 120 MESECEV DOBITE 
SAMO PRI NAS, DO 60 MESECEV PA VAM OMOGOČAMO KREDITE 

S 50 % NIŽJIMI STROŠKI IN UGODNE OBRESTNE MERE.

NA VOLJO SO VAM UGODNI STANOVANJSKI KREDITI ZA VAŠ 
NOVI ALI PRENOVLJENI DOM OD 60 DO 360 MESECEV.

DIJAKOM IN ŠTUDENTOM NUDIMO UGODNE ŠTUDENTSKE 
KREDITE, Z ODLOGOM ODPLAČEVANJA ŠE ENO LETO PO 

ZAKLJUČKU REDNEGA ŠOLANJA.

VARČEVALCEV NIKOLI NE RAZOČARAMO, OBRAVNAVAMO 
JIH INDIVIDUALNO, NUDIMO VAM DONOSNA DEPOZITNA 
IN OBROČNA VARČEVANJA, ŠE VEDNO OMOGOČAMO TUDI 

VARČEVANJE S HRANILNO KNJIŽICO NAD 31 DNI.

DELAVSKA HRANILNICA JE EDINA NA SLOVENSKEM BANČNEM 
TRGU, KI NUDI VSEM ZAPOSLENIM POKOJNINSKO VARČEVANJE 

ZA DODATNO POKOJNINO, S FIKSNO 5,50 % OBRESTNO 
MERO IN MESEČNIM PRIPISOM OBRESTI. PRIČAKUJEMO, 
DA BO POKOJNINSKO VARČEVANJE V NAJKRAJŠEM ČASU 

DELEŽNO DAVČNIH OLAJŠAV. LETOS BELEŽIMO 225 % RAST 
POKOJNINSKEGA VARČEVANJA, KAR RESNIČNO LAHKO 

PRINAŠA DOSTOJNO DODATNO POKOJNINO.
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Strešne kritine GERARD in strešna okna VELUX v gradbenih trgovinah MAREX
- ugodne cene, celoten prodajni program, dogovor za montažo.

Poiščite našo trgovino MAREX, z veseljem vam bomo strokovno svetovali!

PE Ljubljana, Šmartinska cesta 32, PELjubljana@marex.si, 
     01 5611 094, 031 235 418
PE Grosuplje, Gasilska cesta 27, PEGrosuplje@marex.si, 
      01 7888 350, 041 331 775
PE Kranj, Sejmišče 5, PEKranj@marex.si, 
     04 2011 295, 051 681 236
PE Brežice, Dobovska cesta 6, PEBrezice@marex.si,
      07 4962 064, 051 601 664
PE Slovenj Gradec, Gmajna 55, PESlovenjGradec@marex.si,   
      02 8845 723, 051 681 230

Že brežiški župan Ivan Molan 
je v uvodu v javno obravna-
vo, ki jo je vodila koordina-
torka priprave DPN Ana Vid-
mar z Direktorata za prostor 
na Ministrstvu za infrastruk-
turo in prostor, dejal, da je 
bil DPN po nekaj letih popol-
nega zastoja projekta sedaj 
pripravljen malce prehitro in 
da so tudi na občini nezado-
voljni z nekaterimi rešitvami, 
ki pa jih je še vedno možno 
spremeniti. „Hidroelektrar-
ne se umešča za 100 let, kar 
bo zdaj zamujeno, ne bo več 
popravljeno v času našega ži-
vljenja,“ je poudaril in ape-
liral na občane, naj v času 
javne razgrnitve, ki traja še 
do 29. oktobra, podajo svoje 
pripombe in predloge. 

Vsebino DPN je nato po-
drobneje predstavila Jel-
ka Hudoklin iz novomeške-
ga podjetja Acer, ki ga je 
izdelalo skupaj s krškim Sa-
vaprojektom. Kot je deja-
la, so v načrtu zajete reši-
tve, ki se nanašajo na samo 
hidroelektrarno z jezovno 
zgradbo, akumulacijskim 
bazenom in ostalimi pripa-
dajočimi ureditvami, visoko-
vodne nasipe za Mihalovec, 
Loče in Rigonce ter visoko-
vodni zid pri Budiču na Čate-
žu ob Savi, priključni daljno-
vod za vključitev elektrarne 
v omrežje v dolžini 10,5 km, 
ureditev splavnice ob jezov-
ni zgradbi in rečnih prista-
nišč med Brežicami in Mo-
stecem ter pri Jesenicah na 
Dolenjskem, vzhodno obvoz-
nico Brežic v dolžini 4,1 km, 
ureditev športno-rekreacij-
skih območij Mostec in Grič, 
ureditve izlivnih delov prito-
kov Save, dostopov do vode, 
prehoda za vodne organiz-
me in drstišča, nadomestnih 
habitatov in mirnih obmo-
čij itd.

Javna obravnava DPN za območje HE Mokrice

Hočejo most, ne pa obvoznice
BREŽICE – Kot je pokazala javna obravnava osnutka državnega prostorskega načrta (DPN) za območje HE Mo-
krice, ki je potekala 17. oktobra v dvorani brežiškega mladinskega centra, bo potrebno pri načrtovanju  ure-
ditev še precej usklajevanja z lokalno skupnostjo oz. s prebivalci na tem območju. Slednji so namreč izrazili 
vrsto pripomb in celo nasprotovanja do nekaterih načrtov vrsto pripomb, zlasti do umeščanja vzhodne breži-
ške obvoznice in po njihovem mnenju neustrezne protipoplavne zaščite za vasi Loče, Mihalovec in Rigonce.

Razočaranje, ker ni 
mosta
Razprava je pokazala, da pred-
videne rešitve vsem še zdaleč 
niso pogodu. Ivan Kovačič je v 
imenu vaške skupnosti Loče iz-
razil nasprotovanje predvideni 
trasi nasipov, ki so po njihovem 
mnenju preblizu vasi, preseka-
jo ali uničijo preveč kmetijskih 
zemljišč, v načrtih pa pogre-
šajo tudi obljubljeno poveza-
vo Loč in Jesenic z mostom ob 
jezovni zgradbi elektrarne. „Ta 
most se je prodal za vzhodno 
brežiško obvoznico,“ je dejal 
Kovačič. Podobnega mnenja 
je bil tudi predsednik sveta KS 
Dobova Mihael Boranič, še zla-
sti zaradi obsežnih retenzijskih 
površin na njihovem območju. 
„Vse se bo razlivalo po dobov-
skih vaseh. Ob zaključku gra-
dnje hidroelektrarn dobivamo 
najmanj, smo pa žrtvovani za 
retenzijske površine,“ je dejal 
in načrtovalce pozval, naj so-
časno načrtujejo tudi nasipe 
ob Sotli, saj bo protipoplav-
na zaščita sicer necelovita, za 
nasipe pa izkoristijo obstoječe 
poljske poti.

Župan Ivan Molan je odgovoril, 
da ceste na območju retenzij-
skih površin ni možno zgradi-

ti oz. jo je možno zgraditi le 
na pilotnih stebrih, kar pa bi 
bila predraga rešitev, čemur je 
pritrdil tudi Silvester Jeršič iz 
družbe HESS in dodal, da je za-
deva še vedno odprta in da se 
o njej še vedno usklajujejo z 
lokalno skupnostjo. Traso nasi-
pov naj bi projektanti v nasle-
dnjih tednih uskladili s pripom-
bami in predlogi tamkajšnjih 
prebivalcev, glede poplavne 
varnosti dobovskih vasi pa je 
direktor družbe HESS Bogdan 
Barbič ob zaključku razprave 
zagotovil, da bodo zaščitene 
pred poplavami tako s strani 
Save kot Sotle.

Razočaranje, ker zanje kljub 
drugačnim obljubam ni pred-
videna izselitev, pa so izrazi-
li nekateri prebivalci vasi Rib-
nica, ki so že desetletja ujeti 
med avtocesto in Savo. Ker 
imajo zaradi varovalnega pasu 
ob avtocesti številne omejitve 
pri gradnji, bodo vztrajali pri 
zahtevi za izselitev.

Nočejo (še ene) 
obvoznice
Druga pereča točka pa je na-
črtovana vzhodna brežiška 
obvoznica, ki je bila v DPN 
vključena na izrecno zah-

tevo Občine Brežice, da bi 
tranzitni promet z avtoce-
ste proti Mariboru speljali 
mimo mesta. Več udeležen-
cev obravnave, zlasti iz KS 
Zakot-Bukošek-Trnje, je iz-
razilo nasprotovanje novi 
obvoznici, ki je nepotrebna, 
predvidna trasa pa se preveč 
približa njihovim naseljem 
in preveč posega v kmetij-
ska zemljišča, kot je dejala 
Vladka Sumrek iz Črnca. „To 
je preveliko breme za gosto 
poseljeno urbano območje,“ 
je dejala Nada Černe iz Tr-
nja in opozorila na hrup, vi-
bracije in izpušne pline, ki 
jih bo po njihovem prepriča-
nju prinesla nova cesta, njen 
sokrajan Anton Hribernik pa 
je dodal še, da odločitev za 
novo obvoznico ni strokovno 
utemeljena odločitev. „Radi 
bi imeli razvoj, ko pa gre ne-
kaj blizu nas, smo proti,“ je 
na pomisleke odgovoril žu-
pan Molan in poudaril, da je 
nova obvoznica nujna. „Ni-
smo proti razvoju, smo pa 
proti še eni obvoznici, po ka-
teri se lahko vozi 50 km/h,“ 
je odvrnila ena izmed ude-
leženk obravnave, krajani 
pa so občini izročili dve pe-
ticiji proti gradnji nove ob-
voznice. Številne pripombe 
sodelujočih v razpravi so bo-
trovale negativnemu mnenju 
k osnutku DPN, ki ga je dan 
zatem sprejel brežiški občin-
ski svet.

Kot je dejal Bogdan Barbič ob 
zaključku razprave, je vsak 
tak projekt stvar dogovora in 
kompromisa. „Vse tehnične 
rešitve niso najboljše, zato 
želimo vaše pripombe, da se 
izboljšajo,“ je dejal in po-
udaril, da je potrebno pre-
tehtati med nasprotovanjem 
načrtovanim ureditvam in se-
danjim stanjem.
� Peter�Pavlovič

V�razpravi�so�sodelovali�številni�občani�in�občanke.

LJUBLJANA - Slovenski festival znanosti je osrednja nacionalna 
prireditev predstavljanja in komuniciranja znanosti z mednaro-
dno udeležbo, ki ga organizira Slovenska znanstvena fundacija 
in je letos potekal od 9. do 11. oktobra 2012 v Cankarjevem 
domu. Namenjen je osvajanju novih znanstvenih spoznanj, 
vpogledu v proces znanstvenega raziskovanja, srečevanju z raz-
iskovalci in povezovanju z njimi. Festivalski dogodki potekajo v 
obliki delavnic, razgovorov, predavanj, sejma eksperimentov, 
razstav ter obiskov institucij znanja ter muzejev.
Pod skupnim naslovom »Jedrska energija – trajnostni vir ener-
gije« so se na festivalu celovito predstavili tudi NEK, GEN ener-
gija, Informacijski center za jedrsko tehnologijo in ARAO. Za 
ozaveščanje javnosti z odlično integrirano predstavitvijo te-
matike o jedrski energiji, jedrski tehnologiji, radioaktivnos-
ti in ravnanju z radioaktivnimi odpadki so prejeli posebno pri-
znanje Zvezda 18. slovenskega festivala znanosti.  Ur.

»Jedrski kotiček« na 
18. slovenskem festivalu znanosti 

SENOVO/UKRAJINA - Med 27. in 29. septembrom je v ukra-
jinskem Sevastopolu potekal 7. mednarodni salon inovacij in 
novih tehnologij, na katerem so slovenski inovatorji osvojili 
kar 4 zlate medalje, med njimi Jože Stopar s Senovega. Sto-
par je prejel zlato medaljo za izum avtomatsko-ročnega ga-
silnega sistema, ki se prvenstveno uporablja za zaščito pred 
požari na vozilih in posledično na infrastrukturi ter logistiki. 
Po njegovih besedah so inovacije v trenutnih gospodarskih 
razmerah še kako dobrodošel in prepotreben potencial, žal 
pa ga državne institucije vse premalo koristijo in novačijo. 
Avtomatsko-ročni gasilni sistem bi namreč lahko doprinesel  
k odprtju kar 1400 delovnih mest, ekonomsko upravičenost 
izdelave pa je pokazala tudi analiza Gospodarske zbornice 
Slovenije, ki je Stoparju že leta 2009 podelila zlato prizna-
nje za inovacije. Poleg senovskega inovatorja so zlata pri-
znanja za izume prejeli še Obrad Dabič in Aleksander Grum 
iz Ljubljane ter Tomaž Pevec iz Trzina. � B.�M.�

Senovčan v Ukrajini prejel zlato 
priznanje za inovacijo 

PODSREDA - V okviru letošnje prireditve 13. Praznik kozjan-
skega jabolka so se v upravnih prostorih Kozjanskega parka v 
Podsredi z ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogo-
vičem 13. oktobra srečali člani letos ustanovljenega Združe-
nja upravljavcev zavarovanih območij v državi in razpravljali 
o prihodnosti združenja in nadaljnjih dejavnostih zavarova-
nih območij. Kot je na tiskovni konferenci, organizirani v ta 

namen, poudaril direktor Krajinskega parka Strunjan mag. 
Marko Starman, je združenje kljub svoji majhnosti zelo uspe-
šno pri črpanju evropskih sredstev, ker se z lokalno skupno-
stjo uspejo dogovoriti o sodelovanju. Povedal je še, da so tr-
dno prepričani peljati ta projekt naprej, predlagal pa je, da 
bi se odslej pogosteje srečevali. Minister Bogovič je izposta-
vil, da je ministrstvo na področju dejavnosti naravnih parkov 
uspelo pokrpati proračunske luknje, tako da bodo za priho-
dnje leto načrtovani projekti parkov potrjeni. Upravljavcem 
zavarovanih območij je tudi svetoval, naj postanejo nosilci 
razvojnih idej. Zagotovil je še, da bo ministrstvo iskalo do-
datne finančne vire tudi znotraj programov razvoja podeže-
lja, ki jih bodo skušali še naprej obdržati na visokem nivoju. 
Na tiskovni konferenci je poleg vseh upravljavcev, med kate-
rimi je bil tudi direktor Kozjanskega parka mag. Hrvoje Teo 
Oršanič, sodeloval tudi Mladen Berginc, vodja Sektorja za 
ohranjanje narave na pristojnem ministrstvu.  R.�R.

Upravljavci, nosilci razvojnih idej

Mag.�Marko�Starman�in�minister�Franc�Bogovič

KNJIGE IZ POSAVJA LAHKO KUPITE TUDI V:
• NEVIODUNUM , (Hotel City) Trg Matije Gubca 3, KRŠKO 
• Prodajna galerija AMBIENTA, CKŽ 44, KRŠKO
• DARILA DON, Cesta prvih borcev 16, BREŽICE
• Lekarna pod Svetim Rokom, Drožanjska 68, SEVNICA
• Papirnica in knjigarna, Trg Svobode 1, SEVNICA

NAROČILA:
mob.: 040 634 783

zalozba@posavje.info
www.neviodunum.si
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Občina Brežice praznuje

Spoštovane občanke in občani 
občine Brežice!

Koledar je prelistal dneve 
in čas je prihitel v to jesensko barvitost, 

ko ste v vaši občini razgrnili mnogotere prireditve, 
s katerimi vaša društva in organizacije 

obeležujejo občinski praznik. 

Ob prazničnih dneh
se boste prav gotovo spomnili dosežkov, 

ki so zaznamovali minulo leto, 
ter polni delovnih načrtov vstopili v prihodnje obdobje. 

Z vami se veselim vseh uspehov, 
ki ste jih znali podeliti tudi z nami. 

Z iskrenimi željami vam čestitam 
in želim vse dobro, da bi ohranili še naprej 

prijetno medsebojno sodelovanje.

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Spoštovane občanke in občani občine Brežice!

Praznik je čas, ko se ozremo v preteklo obdobje in si  
zaželimo kaj lepega za prihodnost, ob tem pa si zastavimo 

tudi nove načrte. Praznični dnevi naj bodo svetla luč,
 ki bo vse napolnila z uspehom tako v družbenem 

kot tudi v zasebnem življenju. 

Ob vašem občinskem prazniku, ki je obarvan
 s pestrimi in zanimivimi prireditvami, 

se veselim z vami in si želim, da bi bilo naše medsebojno 
sodelovanje še naprej tako dobro. Prepričan sem, da se 

bomo tudi v prihodnje skupaj veselili mnogih dosežkov in 
utrjevali vezi na vseh področjih, s katerimi smo povezani. 

Mojmir Pustoslemšek,
župan občine Kostanjevica na Krki,

s sodelavci  

Spoštovane občanke in občani, spoštovani župan, 
svetnice in svetniki občine Brežice!

V lepem jesenskem času, 
ko je čas za spravilo plodov narave in oceno letine, 

praznujete občinski praznik, ob katerem vam želimo 
mnogo uspehov pri načrtovanih ciljih ter veliko 

vitalnih in smelih odločitev v dobro prihajajočih letin 
za vse občane in občanke. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vam želimo 
takšnih načrtov in prizadevanj, ki bodo pomagali  

ustvariti pogoje za kakovostno in prijetno življenje v 
občini in regiji, v kateri skupaj živimo.  

Vse najboljše!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Brežice.

Občinski praznik v svojem bistvu povezuje motive veselja, 
zadovoljstva, povezanosti. Je hkrati priložnost za potrditev dobrega 

sodelovanja v lokalni skupnosti, ki je ključ za dosego vseh ciljev 
na poteh življenja in ustvarjanja. 

Na poti razvojnih izzivov Občini Brežice tudi v bodoče želimo 
veliko uspehov. Da z občinami, ki smo združene 

v skupno posavsko regijo, sodelujemo dobro, 
so dokaz različni dogodki in delovni cilji, ki so nas povezali 

v preteklem letu. Prepričan sem, da bo tako tudi vnaprej. 

Želimo vam prijetno praznovanje občinskega praznika 
in vse dobro na poteh, ki vas in nas povezujejo vsak dan. 

S spoštovanjem,

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, 

s sodelavci

Tudi letos bo NLB d.d. sodelovala na Podjetniško-obrtnem in kmetijskem 
sejmu Brežice. V času sejma bodo komercialisti iz Podružnice Savinjsko-
Posavska na stojnici predstavljali storitve, namenjene pravnim osebam, 
samostojnim podjetnikom, kmetovalcem in fizičnim osebam.

Vljudno vabljeni tudi na predstavitev teme z naslovom Kriza je, kriza. 
Kako dolgo še? Se jo da izkoristiti?, dne 26. 10. 2012 ob 13.30 uri 
in s predvidenim zaključkom ob 15. uri, v avli 2. nadstropja nove 
športne dvorane v Brežicah.

V uredništvu se pridružujemo iskrenim čestitkam občankam in občanom občine 
Brežice in ugotavljamo, da posamezniki, organizacije, podjetja in ustanove kljub 
težjim časom pokončno ohranjajo svoje raznovrstno delovanje, bogatijo družbe-
ni utrip občine in skrbijo za prihodnost življenja svojih krajev tudi z vključeva-
njem mladih. Da se v Brežicah „dogaja“, dokazujejo tudi mnogi dogodki v pra-
zničnem času, katerih del smo zajeli v naše praznične strani. Vzemite si čas in 
jih preberite, prav tako poglejte, katera podjetja in organizacije vam ob prazniku 
čestitajo in želijo še naprej dobro sodelovati s tukajšnjimi prebivalci. 

Vedno jasneje pa je, da bo za dobro sobivanje v posavskih občinah, kot tudi v ob-
čini Brežice, v naslednjih letih še toliko bolj pomembno odločno soočanje z izzi-
vi. Z željo, da občina Brežice napreduje, da se na vseh področjih iščejo najbolj 
modre rešitve ter da gradimo na solidarnosti in povezovanju, bomo v uredništvu 
po naših najboljših močeh še naprej spremljali razvoj druge največje posavske 
občine, njenih velikih in manjših, a nič manj srčnih krajev. Uredništvo�

Občinski praznik običajno ohranja spomin na čase, 
ki predstavljajo pomemben del preteklosti 

in enega temeljnih kamnov gradnje sodobnih lokalnih skupnosti, 
kot jih poznamo danes. 

Kot ste že večkrat dokazali, na teh temeljih uspešno gradite 
tudi v občini Brežice, zato vam ob praznovanju občinskega praznika 

vaše občine iskreno čestitamo ter želimo obilo uspeha 
v snovanju uspešnega gospodarskega, družbenega 

in kulturnega življenja tudi v prihodnje. Prepričani smo, da bomo 
dosedanje dobre medobčinske odnose ohranjali 

in krepili tudi v prihodnje.

Rafaela Pintarič,
županja občine Radeče,

s sodelavci

Spoštovane občanke in občani Brežic, 
spoštovani župan, spoštovana podžupanja, 

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Razglednica�Brežic�iz�leta�1918,�objavljena�v�knjigi�Brežice:�stoletje�na�razglednicah)
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Ob občinskem prazniku vsem občankam in občanom občine Brežice
želimo veliko uspehov in osebnega zadovoljstva.

CVETLIČNI ARANŽMAJI
POGREBNE STORITVE

Del. čas: vsak dan od 7-19, 
sobota od 8-13; 
nedelja, prazniki zaprto

ČERNELČEVA 9, 8250 BREŽICE, 
Tel.: 49 61 090, 49 93 240, 49 69 134, 
GSM: 041/619 455, 041/628 420 

Ob prazniku
občine Brežice
vam iskreno čestitamo.

INO BREŽICE d.o.o. 
Krška vas 34/b, 8262 Krška vas 
Tel.: 07 4959657, 041 561187
www.inobrezice.com, ino@inobrezice.si

MULČERJI INO 
so primerni za uporabo
v vinogradništvu,
sadjarstvu, poljedelstvu
in komunali.

Natančne pnevmatske 
SEJALNICE INO-BECKER
za koruzo in druge kulture

RAZSIPALNIKI 
mineralnih gnojil FERTI PK
so primerni tudi za 
razsipavanje peska in soli

Dvovrstni vibracijski 
PODRAHLJALNIKI 
s pnevmatsko napravo 
za globinsko dognojevanje
so primerni za uporabo
v vinogradništvu in sadjarstvu

PROIZVODNI PROGRAM:

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM, POSLOVNIM PARTNERJEM 
IN KUPCEM ČESTITAMO OB PRAZNIKU OBČINE BREŽICE 

VABIMO VAS, DA NAS V ČASU OD 26. – 28. 10., OBIŠČETE NA SEJMU POK V BREŽICAH

Občankam in občanom ter vsem svojim 
strankam želimo obilo uspehov 

in čestitamo ob prazniku občine Brežice.

Radanovič Brežice d.o.o.
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice

Tel.: 07/499 21 50

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil

-  Prodaja in servis vrtnih kosilnic, 
 žag, kosilnic na laks, škropilnic
- Izdelava hidravličnih cevi
- Zastopniki MTD, HUSQVARNA
- Ugodni plačilni pogoji

ČESTITAMO OB OBČINSKEM PRAZNIKU 
IN SE ZAHVALJUJEMO ZA ZAUPANJE

Ob praznovanju občinskega praznika
iskreno čestitamo in želimo jesen, 
bogato z osebnim zadovoljstvom, 

dobrimi priložnostmi 
in delovnimi uspehi.

 
KS Artiče

predsednik Anton Gajšek in člani sveta

Občankam in občanom 
ter vsem strankam in poslovnim partnerjem čestitamo 

ob občinskem prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje. In
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vošči lepe želje vsem občankam 
in občanom občine Brežice, 

še posebej pa krajanom KS Velike Doline, 
in želi jesen, bogato poslovnih 

in osebnih uspehov.

predsednik Marijan Žibert 
in svet KS Velika Dolina

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINA

Ob praznovanju občinskega praznika 
iskreno čestitamo in želimo veliko 

osebnega zadovoljstva ter delovnih uspehov.
 

Krajevna skupnost Zakot - Bukošek - Trnje

predsednik sveta Marko Hercigonja

BIZELJSKO - Na Turistični kmetiji Balon na Bizeljskem je 22. 
oktobra v organizaciji Društva kmetic Bizeljsko potekala 6. 
razstava bizeljskega ajdovega kolača. Komisija je prejela 23 
različnih izdelkov ajdovega kolača, zlata priznanja so po-
delili Erni Rožman, Lei Babič in Tinki Vahčič. Po besedah 
predsednice društva Zdravke Kampijut so letos prejeli naj-
več ajdovih kolačev, podelili pa so tudi po deset srebrnih in 
bronastih priznanj. Prireditveni prostor je bil zapolnjen do 
zadnjega kotička, zbrane pa so nagovorili poleg vodja oce-

njevalne komisije Damjana Goloba še predsednik sveta KS 
Bizeljsko Franc Kelher, predsednica Društva kmetic Brežice 
Slavka Preskar, vodja brežiške kmetijske svetovalne službe 
Milena Rožman, predsednik posavske območne kmetijsko go-
spodarske zbornice Boris Orešek, koordinatorka projekta za 
zaščito bizeljskega ajdovega kolača Milena Vranetič in pred-
sednica brežiške občinske turistične zveze Branka Stergar. 
Ob tej priložnosti je bil na ogled tudi del razstave o bizelj-
skih vodnjakih Marije Sušnik, kulturni program so pod men-
torstvom Vilka Ureka izvedli učenci domače osnovne šole 
ter člani družine Zagmajster, popestrila ga je še humoristka 
Ivanka Zupančič v vlogi Pišečke Mice, prireditev pa je pove-
zovala Nataša Šekoranja Špiler.  M.�Kalčič,�foto:�L.�Babič

Razstavili 23 ajdovih kolačev

Obiskovalci�na�razstavi�bizeljskega�ajdovega�kolača

BREŽICE�–�Župan�občine�Brežice�Ivan�Molan�je�sprejel�ekipo�
Pikado�kluba�Kobra�Pišece,�ki�je�septembra�na�evropskem�
prvenstvu�v�elektronskem�pikadu�med�12�ekipami�(750�

tekmovalcev)� iz� 11� držav�
osvojila�naslov�evropskega�
klubskega�prvaka�v�C�ligi.�
Župan�je�prvakom�čestital�
in�se�z�njimi�pogovarjal�o�
načrtih�kluba�za�prihodnje.�
Ekipo,�ki�je�osvojila�naslov�
evropskega�klubskega�prva-
ka,�sestavljajo:�Marjan�Ži-
vič,�Dani�Maluz,�Peter�Neče-
mer,�Andrej�Markovič,�Wolfi�
Govekar,�Mitja�Stergar,�Pa-
vel�Drobne�in�Jože�Šerbec.
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ARTIČE – 13. oktobra je v Prosvetnem domu v Artičah pote-
kal gala koncert 2. mednarodnega otroškega folklornega fe-
stivala, ki ga je v sodelovanju z OŠ Brežice in OŠ Artiče orga-
nizirala Otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče. 
Na prireditvi so poleg OFS KUD Oton Župančič Artiče, OFS OŠ 

Artiče in OFS Kresnice OŠ Brežice, katerih vodje so Vesna in 
Janja Bogovič, Katja Kordelc ter Zdenka Dušič, nastopile 
še FS Kitka iz Istibanje (Makedonija), KUD Koprivnica (Hrva-
ška) in KUD Mladost iz Zalužanov (Bosna in Hercegovina). Fe-
stival, ki je letos združil okoli 170 folklornih plesalcev, bodo 
po besedah Vesne Bogovič ponovno organizirali čez dve leti. 
 K.�Klemenčič

DOBOVA – Kulturno društvo Zvezda Dobova je 6. oktobra v 
Kulturnem domu Dobova pripravilo koncert Dekliškega pev-
skega zbora Zvezda. V prvem delu koncerta je 16 pevk zbora 
občinstvu ponudilo v poslušanje „a cappella“ skladbe, v dru-
gem delu pa priredbe ljudskih pesmi iz raznih delov Slove-

nije ter večno zelene popevke znanih tujih in domačih skla-
dateljev. Zbor že kar nekaj časa uspešno vodi Aljaž Božič. Z 
igranjem na klavir je prvi del koncerta spremljala pianistka 
Estera Cetin, ki je prevzela še vlogo povezovalke izjemnega 
glasbenega dogodka, v drugem delu so se pevkam pridružili 
Trobsi, t. j. sekstet, ki deluje v okviru Trobilne sekcije Ga-
silskega pihalnega orkestra Loče, znano Mamma Mia skupine 
ABBA pa sta s solo petjem popestrili Lucija Lubšina in Petra 
Kovačič.� N.�J.�S.

BREŽICE – Marija Kukovica, članica Društva likovnikov Bre-
žice, je 4. oktobra v avli brežiškega MC pripravila otvo-
ritev prve samostojne pregledne razstave, ki je plod de-
setletnega izobraževalnega dela, raziskovanja in močne 
ustvarjalne volje pod mentorstvom različnih umetnikov.

Njen likovni talent je rasel iz otroštva, najverjetneje ga je 
podedovala po očetu. Kot pedagoginja je svoje delo združe-
vala v OŠ Globoko, sicer se je  z ustvarjalnim delom predaja-
la rodnim Artičam, talent pa je izkazovala kot scenografinja 
ob različnih krajevnih praznovanjih. Tudi tokrat je pokaza-
la pripadnost svojemu kraju in svetu okoli njega, pripadnost 
pa so ji vrnili sokrajani, sorodniki, prijatelji in člani likovne-
ga društva, ki so množično napolnili dvorano, oder pa s pe-
smimi in plesom oplemenitili Fantje artiški, Marjanca Dob-
nikar, ki je ‚Planinsko rožo‘ zapela ob klavirski spremljavi 
Dejana Jerončiča, s plesom je dogodek popestrila Jerneja 
Rožman, dogajanje pa povezovala Ana Kranjc.
O Marijinem delu je spregovorila umetnostna zgodovinarka 
Alenka Černelič Krošelj, ki je med ostalim povedala, da av-
toričino ustvarjanje prehaja iz realizma, uresničenega v kra-
jinah in šopkih, in se nadaljuje v sestavljanju geometrijskih 
oblik, ki združene z barvo omogočijo ustvarjalkino pripoved. 
Župan Ivan Molan je avtorici čestital za slikarsko rast, za 
otvoritev in celoten kulturni dogodek, ki sovpada v prazno-
vanje občinskega praznika. Marija se je kot gostiteljica za-
hvalila vsem, ki so ji pomagali na njenih poteh.� N.�J.�S.��

Gala koncert 2. mednarodnega 
otroškega folklornega festivala

Otroška�folklorna�skupina�KUD�Oton�Župančič�Artiče

Šestnajst Zvezdic za srce in duha

Dekliški�pevski�zbor�Zvezda

Marijinih deset slikarskih let

Marija�Kukovica

- TEHNIČNI PREGLEDI 
  - REGISTRACIJA VOZIL
   - UGODNA ZAVAROVANJA
  - HOMOLOGACIJA VOZIL

- DELAVNICA ZA TAHOGRAFE

 
Ulica MDB 2, 8273 Leskovec pri Krškem

Tel.: 07 48 81 300
Fax: 07 48 81 310

Pod Trško goro 83, 8000 Novo mesto

Tel.: 07 39 32 680
Fax: 07 39 32 687

www.avtokrka.si

Delovni čas:  pon-pet: 7.00 -  19.00   
 sobota: 7.00 -  12.00 

Avtopralnica:  pon-pet: 9.00 - 17.00 
 sobota: 8.00 -  12.00

Delovni čas:  pon-pet:  7.00 -  19.00   
 sobota: 7.00 -  12.00 

T E H N I Č N I  P R E G L E D I
PE KRŠKO PE NOVO MESTO

VSAK DAN BREZPLAČNI PREVENTIVNI
TEHNIČNI PREGLEDI VOZIL!!

info@avtokrka.si

Občanom in občankam čestitamo ob 
prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje!

BREŽICE – Ob podpori Glasbene šole Brežice, kolegov pedago-
gov, sedanjih in bivših učencev šole je pedagog in izvrstni kita-
rist Berislav Cerinski 16. oktobra v napolnjeni Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice priredil koncert ob svojih tridesetih 
letih pedagoškega dela. Povezovalka glasbeno privlačnega pro-
grama, učenka 6. razreda kitare Katja Dornik, je prisrčno poz-
dravila ljubitelje glasbe, ob tem pa poudarila, da so na šoli stro-

kovnjaki svoje stroke, ki predajajo znanje učencem. Med njimi 
je izvrsten pedagog Berislav Cerinski, ki beleži svoje uspehe, 
vendar je ob njih skromen, pomembnejši so mu uspehi njegovih 
učencev. Na mednarodnih tekmovanjih so njegovi učenci v tri-
desetih letih predanega dela osvajali zlata, srebrna in bronasta 
priznanja. Pedagog Cerinski je končal Akademijo za glasbo v Za-
grebu, dodatno pa se je izobraževal še pri prof. Istvanu Römer-
ju in prof. Tomažu Rajteriču, dveh svetovno znanih kitaristih. 
Najprej je poučeval kitaro v glasbeni šoli v Zagrebu, od leta 1986 
pa poučuje v brežiški Glasbeni šoli. Poslušalci so spremljali 21 
glasbeno dovršenih točk, zadnjih pet je bilo skladateljsko delo 
Berislava Cerinskega.� N.�J.�S.,�foto:�Foto�Rožman

Koncert ob 30-letnici dela

Cerinski�(drugi�z�desne)�s�kolegicami�pedagoginjami

39NOVI MEDIJ

Čestitamo ob prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje

BREŽICE – V Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice je 13. 
oktobra potekal koncert prijateljskih društev MePZ KUD Breži-
ce in MePZ »Josip Vrhovski« iz Nedelišća. Goste je ob prihodu 
na Fakulteti za turizem sprejel in jim zaželel dobrodošlico žu-
pan Ivan Molan, do koncertnega večera pa so si gostje ogleda-

li bližnje lepote štajerske dežele, je seznanil občinstvo v dvo-
rani predsednik brežiškega zbora Janez Avšič. Tu je gostujoči 
zbor pozdravila direktorica občinske uprave Irena Rudman. 
Koncertni program gostujočih pevcev je bil raznolik, glasovno 
močan in navdušujoč, pri posameznih točkah s spremljavo so-
listov, na klavirju jih je spremljal Tomislav Cvrtila, dirigiral pa 
Branimir Magdalenić. Prijateljsko pevsko srečanje sta skleni-
la gostujoči in domači zbor skupno s tremi pesmimi, izmenja-
je sta ob Magdaleniću dirigiranje obema zboroma prevzela Eli-
zabeta in Dragutin Križanić.� N.�J.�S.�foto:�Foto�Rožman

Skupaj peli dvanajstič zapored

Prijateljska�zbora�med�skupnim�nastopom



14 PRAZNIK OBČINE BREŽICE Posavski obzornik - leto XVI, številka 22, četrtek, 25. 10. 2012

NOVA STANOVANJA in 
POSLOVNI PROSTORI

“NASELJE TROBENTICA” V BREŽICAH
v bližini novega trgovskega centra Lidl

Velikost stanovanj: od 38,30 m2 do 129,65 m2. Cena 
stanovanj je od 55.257,85 € do 136.650,55 € (z DDV). 
Možnost nakupa kletnih parkirnih mest.

Velikost poslovnih 
prostorov:
od 26,052 do 153,80 m2. 
Cena poslovnih prostorov je 
od 50.939,47 € 
do 270.303,50 € (brez DDV).

Vseljivo TAKOJ. Prodaja naše lastne nepremičnine.

SL-inženiring Boršt d.o.o. 
www.sl-inzeniring.si
t.: 07 490 22 60 ali 
gsm: 041 356 963

Vsem občankam in občanom
čestitamo ob prazniku občine Brežice.

Ob prazniku občine Brežice čestitamo
vsem občankam in občanom.

www.kop-brezice.s i

BREŽICE - V Domu upokojencev Brežice so v tednu odprtih 
vrat od 8. do 13. oktobra pripravili zanimive aktivnosti in s 
tem počastili brežiški občinski praznik. Varovance doma so 
obiskali brežiški vrtičkarji in z njimi pekli kekse, predstavnik 

Planinskega društva Brežice jim je pripravil potopisno preda-
vanje, vse dni je bila na ogled tudi razstava ročnih del, ki jo 
je pod vodstvom delovne terapevtke Maje Čič pripravilo 14 
varovank. Za zaključek domskih aktivnosti so organizirali še 
praznovanje rojstnih dni stanovalcev, najpomembnejša ju-
bilantka pa je bila Ana Vogrinc, ki je obeležila svojo 100-le-
tnico.   M.�K. 

Teden odprtih vrat DU Brežice

Vodja�DU�Brežice�Zdenka�Kramar�(levo)�in�delovna�tera-
pevtka�Maja�Čič�ob�razstavljenih�izdelkih

Spoštovane občanke in občani občine Brežice!
 

Mesec oktober zaznamuje občino Brežice 
z mnogimi prireditvami.

Želimo vam veselo praznovanje, 
hkrati pa vam čestitamo ob občinskem prazniku.

 
Iskreno čestitamo tudi prejemnikom oktobrskih nagrad in priznanj.

 
Občinski odbor

Slovenske demokratske stranke Brežice
predsednik Andrej Vizjak

Slovenska demokratska stranka
Slovenian Democratic Party  
                                                        
Občinski odbor SDS Brežice
Ulica stare pravde 28,
8250 Brežice

BREŽICE – Oskar Gerjevič se je 18. oktobra ljubiteljem foto-
grafij predstavil v kavarni Rosca, razstavo pa je poimenoval 
„Skozi filter“. Že šest let je član Likovne družine KD Franc 
Bogovič Dobova, med tem časom pa je imel že deset samo-
stojnih fotografskih razstav, je povedal predsednik dobovske-
ga KD Drago Iljaš ter dodal, da občuduje energijo dejavnega 

fotografa. Otvoritve se je udeležila podžupanja Katja Čan-
žar in pohvalila Oskarjevo ustvarjalno moč, saj je dokumen-
tarist domačega kraja, s fotografskimi elementi pa opozarja 
na dobre in manj dobre stvari v občini. Avtor se je s podar-
jenima fotografijama zahvalil Občini in KS Brežice za pod-
poro pri postavitvi razstave, otvoritveni dogodek pa so po-
lepšali kitaristi Glasbene šole Brežice Florijan Volčanšek, 
Leonardo Gai Kavečič in Jakob Fifnja, učenci prof. Tomi-
slava Vrandečića.� N.�J.�S.

Oskarjeve fotografije skozi filter

Oskar�Gerjevič�z�Dragom�Iljašem

Ob občinskem prazniku občine Brežice
Ekonomska in trgovska šola Brežice ter 

Višja strokovna šola Brežice čestitata vsem, 
ki se izobražujejo v eni od najlepših slovenskih šol.

w w w . e t r s . s i

BREŽICE – Posavski muzej Brežice je 14. oktobra na graj-
skem dvorišču pripravil sejem rokodelskih znanj. Dvajset 
rokodelcev z različnimi izdelki – od steklarstva, okrasnih 
osebnih izdelkov in za dom, pletenin, ročno izdelanih cve-
tov, klekljanj, tkanj do umetnih izdelkov iz gline, slik in 
risb, kulinarike in še bi bilo mogoče naštevati – je na stoj-
nicah oživelo grajsko dvorišče. 

Jana Puhar, arheologinja in kustosinja v Posavskem muze-
ju, je povedala, da tak sejem letos v muzeju organizirajo 
drugič, in sicer z namenom, da se na njem predstavijo ro-
kodelci iz Posavja, vsekakor pa so dobrodošli tudi rokodel-
ci iz drugih krajev Slovenije. Na sejmu želijo prikazati zna-
nja, s pomembnim poudarkom na poteku izdelave izdelka, 
ali več izdelkov  posameznih rokodelcev oziroma obrtnikov, 
če je le mogoče. Dogodku primerno so zapeli Ljudski pevci s 
Sromelj, Ljudske pevke Žejno, Dobovski pevci, Ljudski pev-
ci Globoko, Vaški fantje z dol‘n in Slavček z Velike Doline.
� N.�J.�S.

Sejem rokodelskih znanj

Dušan�in�Zdenka�Miloš�z�Jano�Puhar

SROMLJE – 20. oktobra se je na Sromljah zbralo okoli 400 
pohodnikov, ki so krenili na Sromeljsko pešpot – pot vina 
in sonca. Pohod je 11. leto zapored pripravilo Turistično 
društvo Sromlje, letošnji pa je bil vključen v 1. posavski 
festival pohodništva.

Pohodniško druženje, ki je potekalo mimo šestih postojank, 
na katerih so pohodnike tudi primerno pogostili, je zaznamo-
val kulturni program. Oblikovali so ga MoPZ Sromlje, Ljudski 
pevci Sromlje, Ljudski pevci Kapelski pubje, Folklorna skupi-
na KUD Oton Župančič Artiče in Ansambel Dečki z bregov, ki 
je na končni točki pred sromeljskim Domom krajanov poskr-
bel za prijetno nadaljevanje srečanja. Zbrane pohodnike so 
ob tem nagovorili predsednica društva Anica Kranjčič, pred-
sednik sveta KS Sromlje Ferdo Pinterič, o skupnem projek-
tu posavskih turističnih delavcev o novih turističnih tablah, 
ki so jih postavili tudi na sromeljskem območju, pa je spre-
govorila Ksenija Kragl iz Centra za podjetništvo in turizem 
Krško. Posebno navdušenje pa je požel udeleženec pohoda 
Franci Mišmaš, ki je iz domačih Dolenjskih Toplic pretekel 
70 km razdalje do Sromelj in s pohodniki nato prehodil še 
Sromeljsko pešpot. � M.�Kalčič,�foto:�A.�Preskar

Festival pohodništva tudi na Sromljah

Kar�400�pohodnikov�je�prehodilo�pot�vina�in�sonca.



15Posavski obzornik - leto XVI, številka 22, četrtek, 25. 10. 2012 PRAZNIK OBČINE BREŽICE



16 PRAZNIK OBČINE BREŽICE Posavski obzornik - leto XVI, številka 22, četrtek, 25. 10. 2012

Oktobrske nagrade in priznanja 
Občine Brežice

Priznanje Občine Brežice za leto 2012 dobijo:

Moško rokometno društvo Dobova ob 50-letnici delovanja za izjemen 
prispevek k promociji športa in razvoju rokometa v Krajevni skupnosti 
Dobova in v občini Brežice.

Brežiški oktober ‘12

Spoštovane občanke in 
občani,

Vaš župan Ivan Molanletošnji praznični oktober je priložnost, da 
se ozremo po rezultatih in spregovorimo o 
prihodnosti. Leto, ki se zaključuje, je bilo 
nepredvidljivo in polno preizkušenj, a kljub 
temu polno velikih in pomembnih dogodk-
ov. Na občini za zagotavljanje enakomernega 
razvoja sledimo zastavljeni strategiji razvoja 
vseh področij od podjetništva, kmetijstva, 
turizma, ohranjanja narave, do gradnje in-
frastrukture, saj so vsa področja enakovred-
na in skupaj tvorijo uspešno kombinacijo za 
napredek občine in kakovostno življenje nas 
občank in občanov. 

Veseli me, da smo v tem času dokončali 
pomembne investicije, na katere smo čakali 
več desetletij, saj je bila zanje občinska bla-
gajna vedno preplitva. S smelo zastavljenimi 
načrti, sodelovanjem, projektnim delom in 
usposobljenim kadrom smo uspeli pridobiti 
državna in evropska sredstva ter s preudar-
no sestavljenim proračunom uresničili 

izgradnjo športne dvorane v Brežicah, ob-
novili grad in skupaj z državo uredili podvoz 
Dobova. 

Kljub lepim dosežkom nas pogosto sprem-
ljajo strah, negotovost in pesimizem ob 
vsakodnevnem spremljanju medijev, kjer 
je glavna tema kriza. Pozabljamo, da smo 
gospodarsko krizo doživeli v začetku 90. let 
prejšnjega stoletja, ko so podjetja čez noč 
ostala brez glavnega tržišča. Veliko ljudi je 
bilo prepričanih, da je vsega konec, ker je 
položaj brezizhoden, da se bodo vsa podjetja 
zaprla, delavci pa ostali brez dela in sredstva 
za preživljanje. Kljub temnim napovedim so 
nekateri v tedanji krizi videli tudi priložnost 
in hitro razmišljali o ustvarjanju novih 
proizvodov in storitev. Danes najuspešnejša 
podjetja v občini so prav tista, ki so takratno 
krizo znala in uspela izkoristila. Iz pretek-
losti se lahko marsikaj naučimo, potrebno se 
je soočiti s krizo in sprejeti nujne ukrepe, ki 
niso ne lahki ne prijetni. 

Ker varčevanje države pomeni manj sred-
stev občinam, Občina Brežice že nekaj let 
opravlja analize in postopoma zmanjšuje 
svoje stroške poslovanja. Zavedamo se, da 
samo varčevalni ukrepi niso dovolj, zato 
v skladu z zakonodajo kot dober gospodar 
izvajamo ukrepe za spodbudo kmetijstvu 
in podjetništvu, ustanovili smo tudi javno 
podjetja Komunala Brežice. Pričakujemo, 
da bo komunalno opremljena cona v Brezi-
ni zanimiva za vlagatelje in da se bo dobro 
delujočima podjetjema Terri B in Kovisu v 
coni pridružilo še kakšno uspešno ime. Še 
posebej sem vesel ambicioznih mladih, ki 
se odločijo za samostojno podjetniško pot 
v naši občini. Pričakujem, da bo novi zagon 
lokalnemu podjetništvu dala tudi gradnja 

hidroelektrarn, v sklopu te stomilijonske 
investicije vidim tudi priložnost za dodatno 
turistično ponudbo v povezavi z jezerom, re-
kreativnimi površinami in plovnostjo. 

Vezni člen celotne zbirke investicij in načrtov 
za lepšo prihodnost pa smo ljudje. Ponosen 
sem na kakovostno šolstvo v Brežicah, ki je 
z letošnjim letom bogatejše za 1. generacijo 
študentov Fakultete za turizem. Izobrazba 
je tisti dejavnik, ki mladim omogoča razvoj 
in pridobivanje delovnih izkušenj, pozneje 
pa tudi usposobljenost za uspešno pripravo 
projektov za pridobivanje evropskih sred-
stev. Odličen primer dobre prakse imamo 
v našem mestu – Mladinski center ZPTM 
Brežice. Načrtov za prihodnost nam ne man-
jka, priložnost za občino in podjetnike vidim 
tudi pri vstopu sosednje Hrvaške v Evropsko 
unijo. 

Moj optimizem izvira iz realnih te-
meljev, saj je Občina Brežice dobro 
pripravljena na naslednji močan inves-
ticijski cikel, ki bo dal gospodarstvu 
nov zagon. Pred nami je več stomilijon-
ski državni projekt, ki mu bo Občina 
sledila s svojimi investicijami, za katere 
ima lastna sredstva, načrtuje pa tudi 
pridobitev evropskih sredstev za sofi-
nanciranje projektov. Finance Občine 
Brežice so stabilne, ker skrbno sprem-
ljamo porabo in nismo prezadolženi, 
zato imamo tudi za v prihodnje prosta 
proračunska sredstva za investiranje 
in vlaganje v razvoj. Da bomo uspešno 
investirali tudi v naslednjih letih, so 
zagotovilo tudi sposobni sodelavci, ki 
imajo vse potrebno znanje in izkušnje 
za pripravo in vodenje investicij. 

Simona Rožman 
Strnad
za predano delo na področju 
kulture in za izjemen prispe-
vek pri razvoju zborovske 
glasbe ter promocijo Občine 
Brežice.

Prepričan sem, da lahko v teh razme-
rah sledimo zgledu našega najuspešnejšega 
atleta Primoža Kozmusa, ki je s pozitivnim 
mišljenjem in vztrajnostjo dosegel cilj. S 
sodelovanjem med mano kot županom, 
občinsko upravo, občinskim svetom in vami, 
dragi občanke in občani, bomo uspeli zago-
toviti kakovostno življenje v naši občini.

Iskreno čestitam vsem dobitnikom 
oktobrskih nagrad in priznanj, ob tej 
priložnost se želim zahvaliti vsem vam 
občankam in občanom, ki s svojim pros-
tovoljnim delov v društvih soustvarjate 
življenje v občini Brežice. 

Želim vam vse dobro ob našem skupnem 
prazniku, 28. oktobru!

Oktobrska nagrada in priznanja 
Občine Brežice sta najvišji priznanji 
za tiste posameznike in posameznice 
ter organizacije, ki s svojim ustvar-

Podjetje FOMES gradbeništvo d.o.o. za 15-letno uspešno delovanje in 
pomemben prispevek na področju gradbeništva ter soustvarjanja podobe 
krajine ob nenehni skrbi za družbeno odgovornost.

Občinski svet Občine Brežice je letos na 17. seji, dne 24. 9. 2012, na podlagi 
Statuta občine Brežice in Odloka o priznanjih Občine Brežice sklenil, da pre-
jmejo oktobrske nagrade za l. 2012:

Anica Kranjčič
za dolgoletno prostovoljno 
delo na področju turizma, 
ki je pripomoglo k prepoz-
navnosti in razvoju Kraje-
vne skupnosti Sromlje in 
občine Brežice.

Marjan Cvetkovič
za pomemben prispevek 
k razvoju podjetništva na 
področju gostinske de-
javnosti in turizma v Kraje-
vni skupnosti Dobova in v 
občini Brežice.

Občina Brežice in Mesto 
Dobřany
prijazno vabita na dogodke ob dnevu 
češko-slovenskega prijateljstva (26. 
10. 2012).

Petek, 26. 10. 2012, ob 11. uri – 
predstavitev češkega sveže varjenega 
piva in tradicionalnih domačih mesnih 
dobrot ter peciva (Podjetniško-obrtni 
in kmetijski sejem v Športni dvo-
rani Brežice), predstavitev kraja in 
turistične ter kulturne ponudbe.

Petek, 26. 10. 2012, ob 19. uri – 
koncert Glasbene šole J. S. Bacha 
Dobřany in Glasbene šole Brežice 
(Viteška dvorana).

Moto klub Škorpijon za 20-letno uspešno prostovoljno delo in or-
ganizacijo moto srečanj, ki so prerasla meje občine Brežice in Republike 
Slovenije.

janjem, delom in dosežki zaznamu-
jejo in sooblikujejo življenje v občini 
Brežice.

Od oktobra do oktobra



17Posavski obzornik - leto XVI, številka 22, četrtek, 25. 10. 2012 PRAZNIK OBČINE BREŽICE

Finančna podpora za izvajanje 
programov ter delovanje društev 
in nevladnih organizacij
Občina Brežice se zaveda pomena društev, 
ki delujejo v občini in s prostovoljnim delom 
soustvarjajo življenje v občini. Sofinanciran-
ju delovanja društev vsako leto namenimo 
znaten del proračunskih sredstev. V l. 2012 
smo sofinancirali 403 programe in 142 
projektov 221 društev, organizacij in 
ostalih izvajalcev. 

Sociala in zdravstvo
Društva na področju sociale in zdravstva » 
s sofinanciranjem 35 izvajalcev omogočili 
izvedbo 43 projektov

Kultura
Društva in drugi izvajalci na področju kul-
ture » s sofinanciranjem 46 izvajalcev 
omogočili izvedbo 123 programov

Šport
Športna društva in drugi izvajalci » s sofi-
nanciranjem 44 izvajalcev omogočili izved-
bo 280 programov

Mladi
Društva, ki združujejo mlade » s sofinan-
ciranjem 11 društev omogočili izvedbo 14 
projektov

Promocija in pokroviteljstvo
Pokroviteljstvo, promocija » s sofinanciran-
jem omogočili izvedbo 85 dogodkov

Posamezniki in društva ste pomembni de-
javniki razvoja v občini, saj s svojim pros-
tovoljnim delom v organizacijah, vaseh in 
po krajevnih skupnostih dajete zagon tako 
družabnemu kot kulturnemu življenju. 
Uspešno povezujete ljudi in negujete vezi 
med sovaščani, krajani in občani. V občini 
smo ponosni na preko 200 društev, ki 
združujete občane različnih interesov s 
pomočjo skupnih dejavnosti in dogodkov.

Med oktobrom 2011 in oktobrom 2012 
se je zvrstilo kar nekaj jubilejev društev:

 » 130 let PGD Brežice

 » 80 let PGD Sobenja vas

 » 80 let PGD Cerina

 » 80 let KUD Oton Župančič Artiče

 » 85 let KUD Ivan Kobal Krška vas

 » 60 let ZŠAM

 » 50 let MRD Dobova

 » 50 let KUD Franc Bogovič Dobova

 » 40 let Lovskega pevskega društva Globoko

 » 10 let Badminton kluba Pišece

SKUPAJ SOUSTVARJAMO ŽIVLJENJE V OBČINI

GRADIMO IN USTVARJAMO
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Naša naloga ste vi, občanke in 
občani …
Poleg z zakonom predpisanih nalog Občina 
vsako leto namenja sredstva za namen sofi-
nanciranja delovanja društev, dodatnih 
pomoči občanom in nadstandardom v šolah 
ter vrtcih. Sredstva proračuna namenjamo 
za različne oblike socialnih transferjev in za 
posameznike ter gospodinjstva. Več sredstev 
namenjamo za podporo projektom in pro-
gramom nevladnih organizacij ter dodatna 
sredstva za ukrepe spodbud in krepitev loka-
lnega podjetništva, medtem ko nam je uspe-
lo zmanjšati sredstva javne porabe.

Delež proračunskih sredstev v 
l. 2012 namenjenih za:

Investicije 31%

Sredstva za plače zaposlenih 4,8%

Različne oblike finančnih pomoči 
za občanke in občane

19,6%

Neposredne pomoči občanom
Občina Brežice namenja 5.38 milijona EUR 
(19,6% proračuna) v l. 2012 neposrednih 
pomoči občankam in občanom.

Vrste finančnih pomoči občanom

» Sofinanciranje predšolske vzgoje

» Pomoč v osnovnem šolstvu - prevozi

» Oskrbnine v zavodih

» Osnovno zdravstveno zavarovanje

» Pomoč na domu

» Družinski pomočnik

» Enkratne denarne pomoči za reševanje 
socialne stiske

» Subvencije neprofitnih najemnin

» Denarna pomoč ob rojstvu

Za kakovostno življenje v občini skrbimo 
z gradnjo in obnovo šol in vrtcev, športnih 
površin, vodovoda, čistilnih naprav in kanal-
izacij, vzdrževanjem cest in javne razsvetl-
jave v krajevnih skupnostih, zagotavljanjem 
sredstev za programe društev, spodbujanje 
gospodarstva … Najpomembnejši smo ljudje 
– za kakovostno bivanje in življenje v občini 
pa potrebujemo tudi ustrezno infrastruk-
turo. Brez čiščenja odpadnih voda, vodo-
vodnega sistema in cestnih povezav si danes 
življenja sploh ne moremo predstavljati. 

Dolžina lokalnih cest in javnih poti 
v občini, za katera skrbi Občina: 
730,8 km

 » Izgradnja večnamenske športne dvorane 
Brežice (zapiranje finančne konstrukcije)

 » Obnova lokalne ceste LC 024140 Čatež - 
Terme Čatež 

 » Čezmejni projekt Remedisanus (Operativ-
ni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-
2013) 

 » Projekt evropskega IPA programa - 
Izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev 
in ohranjevanje bioraznovrsnosti. Cilj pro-
jekta je zaščita okolja čezmejnega območja, 
s ciljem krepitve ozaveščenosti loka-
lnih prebivalcev o zaščiti okolja kot tudi 
zmanjšanjem obstoječega onesnaženja 
(sanacija in preprečevanje nastajanja 
novih črnih odlagališč).

V 2012 za investicije namenjenih 9 mio 
EUR proračunskih sredstev.

 » Obnova mestne hiše v sklopu projekta 
Vrata turizma Posavje (LEADER sredstva)

 » Urejanje in gradnja vodovodov: vodovod 
Podgračeno – Cirnik, priprava dokument-
acije za vodovod Križe, izgradnja vodovoda 
Cerklje ob Krki III. faza.

 » Državni projekt dokončanje verige hi-
droelektrarn na spodnji Savi – sprejet je 
Državni prostorski načrt za območje HE 
Brežice, ki ureja tudi protipoplavno zaščito 
vasi ob Savi in Krki. 

Brežiški oktober ‘12

www.brezice.si

 » Obnova lokalne ceste Bušeča vas – Brvi-
Stojanski vrh

 » Obnova lokalne ceste Globoko – Pišece

 » Izgradnja mostu v Zgornji Pohanci – inves-
ticija v sodelovanju z Občino Krško

Občina Brežice bo v projektu energetsko 
učinkovite obnove javne razsvetljave 
zamenjala 1038 svetilk.

Poleg naštetega Občina Brežice redno na-
menja proračunska sredstva za varnost 
in pomoč pri nesrečah – v ta namen finan-
cira izobraževanja in opremo prostovoljnim 
gasilskim društvom in civilni zaščiti. V 
proračunu zagotavljamo tudi sredstva za 
razvoj podeželja in kmetijstva, poseben del 
sredstev je namenjen za obnovo igrišč na 
podeželju.

» Nakup vozila za prevoz šolarjev

» Štipendije

» Posebni programi pomoči v primeru 
nesreč 

» Mrliško pregledna služba in pogrebni 
stroški

» Preživninsko varstvo kmetov

V sladu z Zakonom o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev (ZUPJS), ki velja od 1. 1. 
2012, o pravici do plačila obveznega zdravs-
tvenega zavarovanja, subvencioniranje 
stanovanjskih najemnin in znižanju plačila 
vrtca odloča pristojni center za socialno 
delo - torej CSD Brežice (Občina Brežice še 
vedno zagotavlja proračunska sredstva za te 
namene), na predpisani enotni vlogi za pri-
dobitev pravic do denarnih prejemkov, sub-
vencij oziroma znižanih plačil. 

Spodbude podjetništvu in kmetijstvu v 
občini:

 » Komunalno opremljena IPC Brezina

 » Urejanje Obrtne cone Dobova

 » Spremembe OPN za potrebe razvoja / 
širitve kmetijskih in gospodarskih de-
javnosti

 » Razpis za spodbude podjetništvu – sofi-
nanciranje novih delovnih mest, pred-
stavitev inovativnih izdelkov na sejmih in 
nove opreme 

 » Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem 

 » Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmeti-
jstva in podeželja 

Število vinskih trt v občini Brežice: 
2.753.600
(vir: www.stat.si)

 » Obsežen projekt obnove javne razsvetljave, 
ki bo zmanjšal svetlobno onesnaženost, 
znižal porabo električne energije in 
stroške. Sredstva je Občina Brežice prido-
bila na razpisu za energetsko učinkovito 
obnovo javne razsvetljave.
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Načrtovana agromelioracija 
na območju komasacijskega 
območja Vihre pomeni zaklju-
ček komasacije in je pogoj za 
optimalno in racionalno rabo 
kmetijskih zemljišč. Brez iz-
vedbe agromelioracije (uredi-
tev režima poti na komasacij-
skem območju) bi bili učinki 
komasacije veliko manjši od 
načrtovanih. V večjem dele-
žu gre za izboljšanje in po-

večanje obsega kmetijskih 
zemljišč (zemeljska dela in 
sanacija starih poti). 

Agromelioracija prinaša tudi 
pozitivne ekonomske učin-
ke, med njimi gre izposta-
viti pridobitev novih kmetij-
skih površin zaradi sanacije 
prej nekmetijskih in zarašče-
nih kmetijskih površin ter za-
radi spremembe ustroja do-

voznih poti. Zaradi boljše 
ureditve poti se bo zmanjšal 
tudi čas transporta s kmetij-
sko mehanizacijo oz. dostop 
do parcel.

Poleg tega je pričakovati, da 
bodo na novo urejene poti po 
izvedeni agromelioraciji pri-
dobile na privlačnosti kot 
»rekreacijske poti«. Komasa-
cijsko območje Vihre je na-

mreč od centra Krškega od-
daljeno 5 km. V prostorskem 
načrtu so poti, ki so vključe-
ne v agromelioracijo, vklju-
čene v načrt ureditve rekre-
acijskih poti Krško – Brežice 
ob ureditvi hidroelektrarn in 
vodnega režima reke Save. 
Bližina slednje bo tem po-
tem v rekreacijskem smislu 
prispevala dodatno atraktiv-
nost. 

Usmeritvam, ki jih določa 
uredba o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja 
okolja, Občina Krško sledi 
že od 2009. Uredba določa, 
da je potrebno do leta 2016 
omejiti količino porabe ele-
ktrične energije na prebival-
ca pod 44 kwh na leto, vsa 
svetila cestne razsvetlja-
ve javnih površin in osvetli-
tev kulturnih spomenikov pa 
je potrebno prilagoditi tako, 
da se vgradijo takšne svetil-
ke, katerih delež svetlobne-
ga toka, ki seva navzgor, je 
enak 0 %. Občina Krško tem 
obvezam uspešno sledi, saj 
je do danes v skladu z zahte-
vami uredbe prenovila 45 % 
javne razsvetljave oz. za-
menjala 1942 sijalk in žarnic 
od skupno 4330-ih. Med prvi-
mi so bile zamenjane tiste, 
ki so energetsko najbolj po-
trošne. Projekt je financiran 
v sklopu koncesijskega raz-
merja oz. preko pogodbene-
ga partnerstva med Občino in 
družbo Kostak, in sicer iz pri-
hrankov električne energije. 
Investicija prenove se bo po-
vrnila v petih letih.

Z novim projektom obno-
ve javne razsvetljave, ki je 
trenutno v teku, bomo v tem 
letu zamenjali dodatnih 544 
svetilk, torej dodatnih 12 %. 
Projekt sofinancira Ministr-
stvo za gospodarstvo in in-
frastrukturo v okviru Ope-
rativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infra-
strukture za obdobje 2007-
2013. Vrednost projekta 
znaša 566.000 evrov, od tega 
je delež državnih sredstev 
138.434 evrov. Za vso elek-
trično energijo Občina Krško 
na letni ravni nameni bli-
zu 600.000 evrov. Od tega 
388.000 evrov znaša letni 
strošek za električno energijo 
na področju javne razsvetlja-

Po mesecu in pol, odkar deluje nov, sodoben objekt za me-
hansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov na loka-
ciji obstoječega Zbirnega centra v Spodnjem Starem Gra-
du, je župan občine Krško mag. Miran Stanko 17. oktobra 
na ogled delovanja linije in predstavitev sistema gospo-
darjenja z odpadki povabil predstavnike dolenjskih občin 
in komunalnega podjetja s tega območja. 

Gostje so si pogledali sortirno linijo, ki omogoča avtomat-
sko sortiranje mešanih komunalnih odpadkov. Kot je pojasnil 
direktor sektorja komunale v družbi Kostak Jože Leskovar, 
trenutno sortirajo odpadke iz celotnega Posavja, dnevno jih 
pripeljejo kar 50 ton. Sortirna linija dosega zelo dobre rezul-
tate, saj kar polovico vseh odpadkov, ki prihajajo na sortir-
no linijo, izločijo in ustrezno procesirajo ter oddajo predelo-
valcem teh materialov, da izdelajo končni proizvod. Koncept 
gospodarjenja z odpadki v občini Krško torej deluje v prid 
preprečevanja nastajanja odpadkov in daje prednost ponov-
ni uporabi ter recikliranju. 

Srečanje je bilo namenjeno vpogledu in predstavitvi, kako 
se odpadki predelajo v koristne surovine. Linija po mese-
cu in pol zelo dobro obratuje. V tem času ni bilo nobenega 
zastoja, obdelali so vse odpadke, ki so jih pripeljali in tre-
nutno dosegajo kapaciteto 12 ton na uro, kar je ob okolje-
varstvenem dovoljenju, ki omogoča obdelavo 15.000 ton na 
leto, optimalna količina obdelanih odpadkov. Sortirna linija 
vključuje vse v Evropi poznane postopke: ročno, avtomat-
sko in balistično sortiranje ter sortiranje na rotacijskem situ. 

Občina Krško na obstoje-
či lokaciji zbirnega cen-
tra sledi cilju, da se ve-
čina odpadkov obdela na 
njenem območju, na regij-
sko odlagališče CeROD pa 
se odvaža le tisti preosta-
nek, ki je namenjen trajne-
mu odlaganju, s čimer naj 
bi samo zavoljo manj po-
gostih prevozov prihranili 

okoli 50.000 evrov letno. Po trenutni oceni se bo količina 
sedaj odloženih odpadkov zmanjšala na tretjino. Investicija, 
ki so si jo ogledali gostje, bo zagotovila ugodnejšo ceno pre-
delave odpadkov, kot jo imajo primerljivi centri v Sloveniji

Gostje so se seznanili tudi z bodočimi načrti, saj bo Center 
za ravnanje z odpadki Občina Krško v naslednjem letu nad-
gradila še z zaprtim objektom za biološko obdelavo odpad-
kov, kar se bo ugodno odrazilo tudi v zmanjšanem vplivu na 
okolje. Na ta način bo center za ravnanje z odpadki Spodnji 
Stari Grad, poleg centra v Celju, tehnološko in ekološko naj-
učinkovitejši center v Sloveniji. 

Energetsko učinkovita prenova javne 
razsvetljave v občini Krško
Kakovostna in varčna javna razsvetljava je med pomembnimi cilji, ki jim Občina Krško poskuša sledi-
ti v svojih energetskih načrtih. Del teh sta program prenove javne razsvetljave in projekt "Z varčno raz-
svetljavo do prihrankov in čistega okolja". Našteto vsebino je Občina Krško skupaj s svojimi projektnimi 
partnerji v začetku tega tedna predstavila novinarjem. 

ve. Ta bo po celotni prenovi 
oz. po končani dobi financi-
ranja nižji za 121.000 evrov. 

Prenovljena javna razsve-
tljava pomembno prispeva k 
manjšemu svetlobnemu one-
snaževanju, k manjši porabi 
električne energije, k bolj-
ši osvetljenosti ulic zaradi 
usmerjene svetlobe in manj-
šim proračunskim stroškom 
rednega vzdrževanja, saj so 
se temu namenjena sredstva 
že zmanjšala za 33 %. 

Projekt »Varčuj-
Štedi«
K zmanjšani končni pora-
bi električne energije v jav-
nem sektorju, znižanju stro-
škov za energijo, razvoju 
skupnih ukrepov za izboljša-
nje energetske učinkovitosti 
javne razsvetljava, nadgra-
dnji obstoječe tehnologije 
na tem področju ter vzpo-
stavitvi dolgoročnega sodelo-
vanja med slovenskimi in hr-
vaškimi javnimi službami pa 
Občina Krško pristopa tudi s 
projektom »Z varčno razsve-
tljavo do prihrankov in čiste-
ga okolja«. Projekt je rezul-
tat uspešne prijave na razpis 

Operativnega programa čez-
mejnega sodelovanja Slo-
venija-Hrvaška 2007-2013, 
ki se odvija v okviru Instru-
menta pristopne pomoči (IPA) 
Evropske unije. 

V projektu sodeluje sedem 
partnerjev, štirje iz sloven-
ske in trije iz hrvaške strani. 
Vodilni partner projekta je 
Občina Krško. Ostali partner-
ji pa so: Lokalna energetska 
agencija Dolenjska – Posavje 
– Bela krajina, Lokalna ener-
getska agentura Spodnje Po-
dravje, Univerza v Ljubljani, 
Občina Jastrebarsko, Občina 
Zaprešić in Regionalna ener-
getska agencija Severozaho-
dne Hrvaške.

V okviru projekta se bodo po-
stavile tri testne proge z na-
menom testiranja ustrezno-
sti svetilk z LED tehnologijo 
za namene javne razsvetlja-
ve. Ena od navedenih testnih 
prog, na kateri je dvajset sve-
tilk desetih različnih evrop-
skih proizvajalcev, je že po-
stavljena na območju občine 
Krško v industrijski coni od 
Novolesa, mimo Merkurja, 
Ektena in Numipa. Svetilke 
v testni progi so opremljene 
tudi s sistemom daljinskega 

nadzora in možnostjo regu-
lacije svetilnosti. 

Načrti razširitve 
javne razsvetljave
Večina naseljenih območij 
v občini Krško javno razsve-
tljavo že ima, kljub veliki 
pokritosti še vedno na neka-
terih območjih obstajajo po-
trebe po razširitvi, zato je 
Občina pripravila Elaborat 
širitve javne razsvetljave. 

Vse upravičene pobude smo v 
elaboratu ovrednotili po me-
rilih, in sicer glede na vre-
dnost investicije na prebi-
valca in po kriteriju - število 
prebivalcev na posamezno 
dodatno svetilko. Z elabo-
ratom smo ugotovili, da se v 
prihodnjih letih na območju 
celotne občine kažejo potre-
be še za 544 dodatnih sve-
tilk. Elaborat je pripravljen 
z namenom lažjega načrto-
vanja ter zagotavljanja sred-
stev v občinskem proračunu 
in uvedbe učinkovitega nad-
zora nad bodočimi širitvami 
javne razsvetljave v občini 
Krško in nadzora nad pred-
pisano porabo po uredbi o 
svetlobnem onesnaževanju. 
Seveda bomo morali tempo 
širitve prilagajati razpoložlji-
vim sredstvom v proračunu, 
kot tudi že omenjenim krite-
rijem. Prav tako pa bomo v 
bodoče dali posebno pozor-
nost ureditvi plačilnih raz-
merij glede osvetlitve igrišč 
kot tudi spoštovanju uredbe 
glede osvetljenosti fasad kul-
turnih spomenikov.

Kljub izvedbi vseh planiranih 
širitev bomo v občini Krško 
dosegli z uredbo predpisan 
cilj – letna poraba električ-
ne energije na prebivalca bo 
manjša od 44,5 kwh.

Gostje z Dolenjske na predstavitvi 
sistema gospodarjenja z odpadki

Gostje�v�Zbirnem�centru�v�Spodnjem�Starem�Gradu

Preizkus sistema javnega alarmiranja
Občina Krško bo v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje v soboto, 3. novembra 2012, ob 12. 
uri izvedla preizkus sistema javnega alarmiranja v naseljih 
Krško, Zdole in Drnovo. 

Razlika od običajnega pre-
izkusa sistema javnega 
alarmiranja, ki se izvaja 
vsako prvo soboto v mese-
cu, je v tem, da bodo to-
krat po alarmnem znaku 

sledila tudi glasovna sporočila. Slednje izvajamo z name-
nom, da preverimo slišnost in razumljivost morebitnih na-
vodil za ukrepanje, ki jih lahko po odločitvi poveljnika Ci-
vilne zaščite ali župana preko sistema javnega alarmiranja 
posredujemo prebivalcem ob naravnih in drugih nesrečah.

Sortiranje�odpadkov�na�rota-
cijskem�situ

Znak�za�alarmiranje�

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

Izvedba agromelioracije 
na komasacijskem območju Vihre 
Potem ko je Občina Krško na območju Viher uspešno izvedla komasacijo, sledi izvedba agromelioracij, kar bo 
ugodno vplivalo na sosednja kmetijska zemljišča, saj se bo izboljšala dostopnost parcel ter omogočila enovita 
raba le-teh. Občina Krško je uspešno kandidirala tudi na razpisu za evropska sredstva, za izvedbo del pa je po 
postopku javnega naročanja izbran izvajalec - družba Kostak. Občina Krško vse lastnike zemljišč na komasa-
cijskem območju Vihre obvešča, da se bodo dela izvajala na terenu od oktobra 2012 do marca 2013.

Od�desne�proti�levi:�direktor�agencije�LEAD�Janko�Uršič,�
Darko�Hrženjak�in�Aleš�Grmšek��iz�družbe�Kostak,�direk-
torica�občinske�uprave�Melita�Čopar,�župan�mag.�Miran�
Stanko,�predsednik�uprave�družbe�Kostak�Miljenko�Muha�
in�Matjaž�Pirc�z�Občine�Krško
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vinske industrije, dveh ključ-
nih panog, ki sta zaznamovali 
preteklost in sedanjost življe-
nja v kraju in okolici. 

Zbrane v Kulturnem domu Kr-
melj sta pozdravila predsedni-
ca sveta Krajevne skupnosti 
Krmelj Slavica Mirt in župan 
Srečko Ocvirk. V svoja nago-

vora sta vključila pregled pro-
jektov, izvajanih v preteklem 
letu, pri čemer najbolj izsto-
pajo izgradnja novega šest-od-
delčnega vrtca pri osnovni šoli, 
gradnja optičnega omrežja s 
spremljajočimi investicijami, 
novo igrišče za odbojko na 
mivki in druge ureditve.
� Foto:�Občina�Sevnica

Izprememba sporeda pridržana. 
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Sevnica je bogatejša za novo 
knjižno delo, monografijo »V 
znamenju Sokola in Partiza-
na v Sevnici« avtorja Oskarja 
Zorana Zeliča. Predstavitev 
knjige je minuli konec tedna 
potekala v sklopu počastitve 
100. obletnice ustanovitve 
sevniškega telovadnega dru-
štva Sokol, čigar bogato špor-
tno tradicijo nadaljuje Špor-
tno društvo Partizan Sevnica.

»Kakovostno in strokovno 
tehtna monografija prinaša 
prvi temeljit vpogled v špor-
tno dogajanje treh društev, ki 
so si v obdobju skoraj cele-
ga 20. stoletja na enem me-
stu povezano sledila in so vsa-
kič pomenila glavni generator 
športnega, kulturnega in dru-
žabnega življenja, s katerim 
je živela vsa Sevnica,« so v 
vabilu na dogodek zapisali 
ustvarjalci predstavitve mo-
nografije, ki je potekala v Al-

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Remedisanus razveselil tudi najmlajše
Predstavniki Občine Sevni-
ca in Javnega podjetja Ko-
munala d.o.o. Sevnica so 
vrtce v sevniški občini ob-
darili z zanimivim in prak-
tičnim darilom, posebnimi 
koši za papir v obliki živali.

S tem se je uspešno zaklju-
čil projekt Remedisanus, ki 
ga je Občina Sevnica z na-
menom varovanja in nego-
vanja čistega okolja skupaj 
še s petimi partnerji uspešno 
prijavila na javni razpis za iz-
bor projektov v okviru »Ope-
rativnega programa IPA Slo-
venija-Hrvaška 2007–2013«. 
Komunala Sevnica je kot iz-
vajalec projekta na obmo-
čju sevniške občine uredila 
deset črnih odlagališč, izve-
dla delavnice v vrtcih in izo-

braževanja v osnovnih šolah 
na temo pravilnega ravna-
nja z odpadki, po vseh go-
spodinjstvih sevniške občine 

razdelila »Priročnik za pra-
vilno ravnanje z odpadki iz 
gospodinjstev«, v tem mese-
cu pa so bili vrtcem predani 
še omenjeni koši za papir v 
obliki živali. Darila so se raz-
veselili predvsem najmlajši, 
pa tudi zaposleni.

Utrinek�iz�Vrtca�Ciciban�Sevnica�(Foto:�Občina�Sevnica)

Praznik krajevne skupnosti Krmelj

Prejemniki priznanj za priza-
devno delo in dosežke na po-
dročju gospodarstva in druž-
bene dejavnosti v krajevni 
skupnosti so postali Milka Sen-
čar, Dušan Močnik in Roko-
metni klub Svoboda Krmelj. 
Slednjemu je ob 60. obletni-
ci delovanja listino Občine 
Sevnica podelil župan Sreč-

Vzpostavitev interdisciplinarne 
ekipe za inovativne rešitve in 
večjo učinkovitost – prvi pre-
dlogi konkretnih rešitev, na vr-
sti je pilotno uvajanje – zelo 
dober odziv javnih zavodov in 
nevladnih organizacij na po-
dročju sociale

Mednarodni projekt »Uvajanje 
inovativnih sistemskih rešitev 
na področju sociale«, v kate-
rega sta poleg prijavitelja Zdru-
ženja zakonskih in družinskih 
terapevtov Slovenije kot par-
tnerja vključena tudi Družinski 
inštitut Zaupanje in Občina Sev-
nica, začenja na področju obči-
ne Sevnica kazati prve otipljive 
rezultate. Vzpostavljena je bila 
interdisciplinarna ekipa, kate-
re naloga je iskanje novih ino-
vativnih sistemskih rešitev ter 
skrb za koordinacijo in izvaja-
nje aktivnosti v okviru projekta. 
V koordinacijsko ekipo so poleg 
Družinskega inštituta Zaupanje 
in Občine Sevnica vključeni tudi 
Center za socialno delo Sevnica, 
Osnovne šole Sava Kladnika Sev-
nica, Boštanj, Krmelj, Tržišče in 
Milana Majcna Šentjanž, Policij-
ska postaja Sevnica, Zdravstve-
ni dom Sevnica, KŠTM Sevnica, 
Vrtec Ciciban Sevnica, Zavod za 
zaposlovanje ter nekatere ne-
vladne organizacije (SMC Sevni-
ca, K.N.O.F., Ozara Sevnica …). 
Z željo, da bi se povezovanje in 

Koordinacija za izboljšave v sociali in javnem zdravju

Krajevna skupnost Krmelj in Osnovna šola Krmelj sta minuli konec tedna pripravili osrednjo proslavo ob 
prazniku krajevne skupnosti. Dogodek z vsebinsko bogatim kulturnim programom je minil tudi v zname-
nju podelitve priznanj krajevne skupnosti. 

ko Ocvirk, Rokometna zveza 
Slovenije pa zahvalo za pri-
spevek k razvoju slovenskega 
rokometa. Na proslavi so sode-
lovali učenci Osnovne šole Kr-
melj, ki so koncept programa 
posvetili obeležitvi petih dese-
tletij od zaprtja tamkajšnjega 
rudnika in hkrati petih dese-
tletij pričetka delovanja ko-

Zahvala�Milke�Senčar�ob�prejemu�priznanja� Nastop�učencev�Osnovne�šole�Krmelj

V znamenju Sokola in Partizana
bert Felicija-
novi dvorani na 
Gradu Sevnica. 
V prvem delu 
monografije 
je orisan ra-
zvoj sokolske-
ga gibanja na 
Slovenskem, 
ustanovitev in 
delovanje sev-
niškega Soko-
la ter njegove 
dejavnosti do 
druge svetovne vojne. Dru-
gi del predstavlja razvoj te-
lesnovzgojne organizacije v 
novih družbenopolitičnih raz-
merah po drugi svetovni voj-
ni, ustanovitev in delovanje 
Fizkulturnega društva Sevnica 
ter njegovega naslednika Dru-
štva za telesno vzgojo Parti-
zan Sevnica, knjigo pa zaklju-
čujejo predstavitve športnih 
sekcij društva.

Dogodek je skozi pogovor 
z avtorjem Oskarjem Zo-
ranom Zeličem povezoval 
Aleš Tuhtar, z nastopom pa 
so ga obogatile članice gi-

mnastične sekcije ŠD Parti-
zan Sevnica. Avtorju mono-
grafije in Ljubu Motoretu, 
ki je pri monografiji opravil 
celotno digitalno preslikavo 
gradiva, prispeval stare raz-
glednice iz svoje zbirke in 
lastne fotografije, se je za-
hvalila predsednica Športne-
ga društva Partizan Sevnica 
Marjanca Pečar, čestitke pa 
je vsem namenil tudi župan 
Srečko Ocvirk. Predstavitvi 
monografije bo 3. novembra 
v sevniški športni dvorani sle-
dil vseslovenski sokolski zlet, 
o čemer pa več na prilože-
nem letaku.

Moderator�Aleš�Tuhtar�in�avtor�monografi-
je�Oskar�Zoran�Zelič�(Foto:�Ljubo�Motore)

sodelovanje na socialnem po-
dročju okrepilo tudi na ravni ce-
lotne posavske regije, se je ko-
ordinacijski ekipi pridružila tudi 
predstavnica Centra za socialno 
delo Krško. Osnovna ideja pro-
jekta je, da dobro sodelovanje 
med posameznimi akterji na 
področju sociale lahko prinese 
bolj učinkovite rezultate, ključ 
za doseganje ciljev pa sta dobra 
koordinacija in inovativnost pri 
iskanju novih rešitev.

Predlogi sistemskih rešitev
Interdisciplinarni tim se je na pr-
vem delovnem srečanju v kon-
ferenčni dvorani na sevniškem 
gradu seznanil s ključnimi uvi-
di ogleda dobrih praks v švicar-
skem Bernu. Predstavniki inter-
disciplinarnega tima so si junija 
ogledali številne projekte, ki jih 
v Bernu izvaja nevladna organi-

zacija Contact Netz, druge ne-
vladne organizacije in samo me-
sto Bern. Ključni uvidi delovnega 
obiska so bili osnova za razmi-
slek, kaj bi bilo smiselno prene-
sti tudi v naše okolje.
Člani ekipe so na delavnici pod 
vodstvom priznanega strokov-
njaka s področja inovativnih pro-
cesov, dr. Petra Metlikoviča, iz-
brali nekatere ideje, ki jih bodo 
v prihodnjem letu poskusili im-
plementirati kot sistemske reši-
tve. Prve ambiciozne ideje tako 
vključujejo vzpostavitev Dru-
žinske posvetovalnice, v ka-
teri bodo svojo pomoč ponudili 
strokovnjaki z različnih področij, 
zagon projekta Uličnega dela z 
mladimi prestopniki in užival-
ci drog, skupno načrtno opisme-
njevanje mladih za varno uži-
vanje alkohola, vzpostavitev 
skupne internetne strani z opi-

si aktivnosti in različnih oblik 
pomoči za lažje in bolj učinko-
vito medsebojno napotovanje 
uporabnikov, vzpostavitev no-
vega modela dela na terenu za 
različne ranljive skupine, pogla-
bljanje koordinacijskega načina 
reševanja socialnih problemov 
v občini ter izdelava študije o 
stroškovni učinkovitosti neka-
terih sistemskih rešitev v okvi-
ru projekta. 
Koordinacijski sestanki interdi-
sciplinarnega tima, ki bo skrbel 
za izvajanje zastavljenih predlo-
gov, bodo potekali približno en-
krat mesečno, predvidoma pa 
se bodo člani tima srečevali na 
lokacijah sodelujočih inštitucij, 
saj želijo poglobiti medsebojno 
poznavanje in prizadevanja ter 
partnerje v projektu tudi sezna-
niti s težavami, s katerimi se pri 
svojem delu srečujejo. Gosto-
ljubje za prihodnje srečanje ko-
ordinacijskega tima je tako kot 
prva ponudila Osnovna šola Bo-
štanj. Projekt »Uvajanje inova-
tivnih sistemskih rešitev na po-
dročju sociale« poleg Občine 
Sevnica in Družinskega inštitu-
ta Zaupanje finančno podpirata 
tudi prijavitelj projekta Združe-
nje zakonskih in družinskih te-
rapevtov Slovenije ter Repu-
blika Švica v okviru švicarskega 
mehanizma. 
� Vir:�Družinski�inštitut�
� Zaupanje

Interdisciplinarni�tim�za�nove�rešitve�na�področju�sociale
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KOSTANJEVICA NA KRKI - V lapidariju Galerije Božidar Jakac 
Kostanjevica na Krki so 28. septembra odprli razstavo Denisa 
Kraškovića z naslovom »Moja zgodba«. 40-letni Zagrebčan 
je bil lani udeleženec mednarodnega kiparskega simpozija 
Forma viva in za kostanjeviški park skulptur prispeval delo 

Dobrota, ki je s svojo pozicijo ob vhodu v nekdanji samostan 
tudi nekakšna uvertura v tokratno razstavo, ki jo sestavlja 
23 del, ki so nastala v daljšem časovnem obdobju. O ume-
tniku in razstavi, mešanici kiparskih in slikarskih del, video 
filma, risbe in stripa, je na otvoritvi spregovoril kustos Go-
ran Milovanovič: »Za Kraškovića je značilna usmeritev v fi-
guralno umetnost, ki je močno prežeta s krščansko ikono-
grafijo ter socialno angažiranimi aktualnimi temami, skozi 
katere razvije svojo izrazito optimistično, a družbeno kri-
tično pronicljivo misel.« Otvoritev razstave, ki jo je vodila 
Helena Rožman, je z interpretacijami nekaj pesmi oboga-
til domačin, študent AGRFT Stane Tomazin. P. P.

»Strokovna komisija v sestavi 
slikarja Jožeta Šubica, Vladi-
mirja Lebna ter slikarke Da-
nice Ul Šubic je naziv Mladi 
avtor 2012 letos podelila Sev-
ničanki Ani Jazbec. Mladi, 
nadarjeni avtorici bo v nasle-
dnjem letu, in sicer v mese-
cu avgustu, omogočena prva 
samostojna razstava na sevni-
škem gradu,« je v uvodu de-
jala vodja sevniške izpostave 
JSKD Katja Pibernik. Študent-
ka 2. letnika oblikovanja teks-
tilij in oblačil na Naravoslov-
notehniški fakulteti Univerze 
v Ljubljani je pritegnila za-
nimanje strokovne komisije 
z nevsakdanjim umetniškim 
delom, za katerim se skriva 
zanimivo sporočilo. Z njim je 
želela opozoriti, da postaja-
mo preveč odvisni od vse mo-
dernejše tehnologije. »Vse 
postaja samo virtualno, ni 
več osebnega stika,« je de-
jala Ana Jazbec. Obiskovalke 
in obiskovalci, ki so tudi ime-
li možnost izbrati naj mlade-

BREŽICE – V Galeriji Posavskega muzeja Brežice je 11. ok-
tobra potekala otvoritev slikarske razstave akademskega 
slikarja Alojza Konca, ki jo je avtor naslovil Geneza po-
dobe.

Prostori galerije bodo tako do 11. novembra živeli v energi-
ji svetlobe in toplote barv, ki jih je avtor iz svojega notra-
njega sveta prelil na platna. O avtorju in njegovem delu je 
spregovorila muzejska svetovalke Oži Lorber: »Alojz Konec 
se ob svojem rednem delu gimnazijskega profesorja umetno-
stne oz. likovne vzgoje posveča osebni umetniški dejavnosti 
v različnih medijih: olju, risbi in grafiki. V galeriji se pred-
stavlja z izborom slik aktualnega obdobja zadnjih štirih let, 
ki zaokroža cikel Geneze podobe v klasičnem mediju olja na 
platnu, malega, srednjega in velikega formata«. 
Avtor je ob otvoritvi pojasnil Genezo podob, gen ali kar de-
dni dejavnik svojih del: »Če je človeški gen na pragu neke-
ga odkritja, je moja matična celica poteza v barvi, kar sem 
naredil ob trdnem delu številnih slik in tako nakazal lastno 
odkritje.« Svoj obsežen opus zadnjih štirih let je letos pred-
stavil z razstavami Retro v Rogaški Slatini, Mandalične na Go-
ričkem, Naturalis na gradu Podsreda, Aerorisbe v Štatenbergu 
ter 67 oljnih slik iz cikla Geneza podobe v Posavskem muzeju.
Kulturni dodatek je ponudila Vokalna skupina Solzice z diri-
gentko Marjetko Podgoršek Horžen, ki ji je direktor muze-
ja dr. Tomaž Teropšič izročil priznanje, Posavski muzej pa 
je za to priložnost izdal tudi katalog Alojza Konca.� N.�J.�S.

Mladi avtor 2012 postala Ana Jazbec
SEVNICA - V Mosconovi galeriji na sevniškem gradu je 4. oktobra potekala razglasitev Mladega avtorja za 
leto 2012, ki je s svojim delom najbolj prepričal ocenjevalno komisijo na letošnji likovni koloniji Aspek-
ta X3. Izbrana je bila tudi fotografija poletja, ki bo krasila koledar občine Sevnica v letu 2013.

ga avtorja oz. avtorico, pa je 
najbolj prepričala mlada lju-
biteljska slikarka Iva Davido-
vič iz Dobove. 

Pri izbiri fotografije poletja 
je komisijo v sestavi Bojana 
Dremlja, Jožeta Hvale in Jo-
žeta Sečna najbolj prevzela 
fotografija z motivom sevni-

škega gradu, ki jo je posnela 
ljubiteljska fotografinja Ju-
dith Zgonec iz Boštanja. Nje-
na fotografija bo krasila ko-
ledar občine Sevnica za leto 
2013, izkupiček od prodaje 
koledarja pa bo šel v sklad 
za Mladega avtorja oz. av-
torico. V omenjenem skladu 
je že 250 evrov, ki jih je za-

vod KŠTM pridobil po letošnji 
uspešni septembrski licitaciji 
slikarskih del Sebastjana Po-
pelarja in Rudija Stoparja po 
zaključeni trgatvi v grajskem 
vinogradu. 

Pobudnica in idejni vodja pro-
jekta Aspekta X3 in Mladi av-
tor Jerca Šantej je izrazila 
zadovoljstvo nad ustvarjeni-
mi likovnimi in fotografski-
mi deli. »Podobe sedanjosti 
je bil naslov letošnje Aspekte 
in vsak udeleženec oz. ude-
leženka je prispeval svoj ka-
menček v mozaiku podob se-
danjosti, s katerimi skupaj 
gradimo lepo prihodnost,« 
je dejala. Sevniški podžupan 
Jožef Žnidarič, ki je na leto-
šnjem kreativnem taboru so-
deloval kot fotograf, priho-
dnje leto pa bo kot slikar, je 
dejal: »V Sevnici imamo sre-
čo, da imamo ljudi, ki imajo 
radi umetnost in jo radi ne-
gujejo!«
� S.�Radi,�foto:�L.�Motore

Sevničanka�Ana�Jazbec�(tretja�z�leve),�ki�je�v�letošnjem�
avgustu�sodelovala�na�dvodnevnem�kreativnem�taboru�
Aspekta�X3,�je�postala�po�izboru�strokovne�komisije�Mla-
da�avtorica�leta�2012.

Geneza podobe Alojza Konca

Alojz�Konec

Zgodba Denisa Kraškovića

Denis�Krašković�s�sliko�svojega�očeta�v�ozadju

Podpredsednik Kulturne-
ga društva Leskovec pri Kr-
škem Janez Kerin je ob kon-
cu predstavil svoj pogled na 
vsakoletne glasbene utrinke: 
„Anini glasbeni večeri niso 
le glasbeni užitki, ampak so 
tudi promocija našega kraja. 
Deset let je doba, ki dokazu-
je dobro sodelovanje med KD 
Leskovec in župnijo Lesko-
vec, ki je bila pobudnik ve-
čerov klasične glasbe.“ Nato 
je svoje spomine obudila tudi 
Mihaela Komočar, prva na-
stopajoča na prvem Aninem 
glasbenem večeru in tudi so-
ustanoviteljica večerov, ter 
poudarila, da je »motiv Ani-
nih večerov dajati mladim 
glasbenikom možnost na-
stopa.« Župnik Ludvik Ža-
gar je dodal, da je »glasba 
lahko božanje duše, lahko 
je tudi molitev. Naj bo glas-

Že štirideseti Anin glasbeni večer
LESKOVEC PRI KRŠKEM - 21. septembra se je v cerkvi sv. Ane v Leskovcu pri Krškem odvil že štirideseti 
Anin glasbeni večer, zadnji desete jubilejne sezone, na katerem so občinstvo razveselile izvrstne mlade 
glasbenice Eva Drolc na oboi, Andreja Marčun s flavto in pikolom ter Nika Tkalec na klavirju. Da je ve-
čer prijetno potekal, je poskrbela tudi moderatorka večera Mirjana Marinčič. 

ba, naj bodo Anini večeri še 
naprej tako prijetni, lepi in 
dobro obiskani.« Po zaključ-
ku še 4. letošnjega Anine-
ga večera smo za komentar 
povprašali še vodjo projek-
ta Aninih glasbenih večerov 

Darjo Hrastelj, ki je v be-
sedah združila tako ljube-
zen do domačega kraja kot 
zavedanje bogastva kultur-
ne ponudbe tega konca kr-
ške občine: „Anini večeri so 
razkošje zvokov ugašajočih 

poletnih večerov na hribčku 
med travniki in sadovnjaki, 
samo korak stran od utripa-
nja obveznosti vsakdanjika. 
Vsak zase je poseben, unika-
ten in neponovljiv. So boga-
to darilo ljubiteljem klasične 
glasbe in odlična priložnost 
za druženje z mladimi glas-
beniki z neizpodbitnim ta-
lentom. S tistimi, ki šele za-
čenjajo žareti v svetu zvokov 
in z mnogimi, ki jih že leta 
spremljamo na razsvetlje-
nih glasbenih poteh. V dese-
tih letih pa so postali sino-
nim za odlično sodelovanje 
med ustanovami in posame-
zniki v Leskovcu in Krškem, 
navzven pa tudi kot kakovo-
sten medij za širjenje do-
brega imena o kraju in ob-
čini po državi in tudi izven 
njenih meja.“ 
� Jasmina�Spahalić,�M.�M.

Organizatorji�se�že�veselijo�Aninih�večerov�2013.

Na slavnostnem koncertu, ki 
je bil posvečen tudi prazni-
ku občine Brežice, je zbor 
v prvem delu zapel sloven-
ske ljudske kot novitete in 
prve izvedbe s sodelujočimi 
Pihalnim kvintetom Virtuoso 
Krško, s solisti pri posame-
znih točkah (violončelo Ta-
nja Kadivnik, petje Larisa 
Jagrič, flavta piccolo Darja 
Dobršek) in članicami Tam-
buraškega orkestra Ferdo Li-
vadić Samobor, ki so občin-
stvu igrale tudi v odmoru na 
grajskem dvorišču. Drugi del 
koncerta je znova vseboval 
slovenske ljudske, vendar 
tokrat Vivine najljubše, tudi 
s solistkami Alenko Černelič 
Krošelj, Antonijo Kozole in 
Ireno Hribar. Za spet domi-
šljeno povezovanje programa 

Viva v znamenju dvajsetice
BREŽICE – Mešani pevski zbor Viva Brežice je 20. oktobra v polni Viteški dvorani Posavskega muzeja 
‚dvajset do dvajsetih‘ pripravil letni koncert ob svojem dvajsetem jubileju. Koncert je zbor ponovil v 
nedeljo, sicer pa so se širši javnosti v Posavju predstavili dvajsetkrat, vključno z dvema odprtima javni-
ma vajama in izdajo Vivinega časopisa, široko pevsko druženje pa poimenovali Vivanje.

so poskrbeli člani zbora sami 
s svojimi utrinki ali z branimi 
utrinki iz Vivinega časopisa.
Sledile so čestitke in z njimi 

priznanja zboru, poslušalci 
so pevce nagrajevali z aplav-
zi med izvajanjem koncerta, 
za vse Vivine uspehe pa je po-

leg pevcev vsekakor zaslužna 
njihova zborovodkinja Simo-
na Rožman Strnad.
� N.�Jenko�Sunčič

Pevke�in�pevci�Mešanega�pevskega�zbora�Viva�(foto:�Matej�Kramžer)

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

IZTOK MLAKAR: 

SLJEHRNIK 
burkaška moraliteta

Igrajo: Iztok Mlakar, Marjuta Slamič, Rok Matek, Teja Glažar, 
Igor Štamulak, Rok Matek, Ajda Toman, Ivo Barišič, 

Radoš Bolčina.
Instrumentalni trio: David Trebižan (klavir), 

David Šuligoj (kontrabas), Roman Kobal (bobni).

petek, 26.10., ob 19.30 uri
velika dvorana, ZA MODRI ABONMA in izven
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Veselimo se vašega 
obiska od petka 26. 

do nedelje 28. oktobra  
v Brežicah!

Na stojnici Zavoda Neviodunum boste lahko:

Založba Neviodunum in Posavski obzornik: 
poiščite nas na sejmu v Brežicah!
Drage bralke, dragi bralci, lepo vas vabimo, da nas ta konec tedna obiščete na Podjetniško-obrtnem in 
kmetijskem sejmu v Brežicah in pobliže spoznate naše delo. 

• spoznali zgodovino časopisa Posavski 
obzornik 

• oddali vaše male oglase

• si ogledali starejše, vezane letnike časopisa 

• prinesli fotografije svoje poroke ali poroke 
vaših bližnjih za objavo v rubriki „Moja 
poroka“

• izvedeli, kako oglaševati v najbolj branem 
časopisu v Posavju

• si v živo ogledali in prelistali knjige posavskih 
avtorjev

• kupili priljubljene knjige po posebno ugodni 
sejemski ceni. 

Verjamemo, da bo brežiški sejem prijeten in zanimiv dogo-
dek ter posebna priložnost, ob kateri boste lahko poleg po-
nudbe več kot 100 drugih razstavljavcev spoznali tudi naj-
večjo posavsko medijsko in založniško hišo. 

Zdole in okoliške vasi ležijo 
na razloženih vinorodnih gri-
čih, od koder se odpira po-
gled daleč nad prelepo po-
savsko pokrajino. Takšnih 
zgodb, ki so zapisane o Zdo-
lah, majhni kraji v okolici 
Krškega in Brežic skrivajo še 
veliko, a za zdaj so ohranje-
ne le v spominih starejših, 
ki pa z leti bledijo. Veliko-
krat slišimo, kako pomemb-
no je, da stvari zapišemo, 
saj jih tako ohranimo tudi 
za prihodnje rodove, seve-
da pa je treba za to veliko 
volje in truda, predvsem pa 
ljudi, ki imajo veselje do ta-
kega dela. 

Dogajanje v 20. stoletju na 
Zdolah je v knjigi razdelje-
no na štiri večja poglavja 
(Zdole od konca 19. stole-
tja do druge svetovne voj-
ne, med drugo svetovno 
vojno, od 1945 do 1990 in v 
samostojni Sloveniji). Knji-
žničarka in soavtorica knji-
ge Polona Brenčič bo tokrat 
obiskovalcem odkrivala ne-
katere manj znane zani-
mivosti iz življenja Zdol in 

Še enkrat o Zdolah in knjigi Zdole skozi stoletja
KRŠKO – Po uspeli in odmevni predstavitvi knjige, ki je bila 6. oktobra na Zdolah, sta se Valvasorjeva knji-
žnica Krško in založba Neviodunum odločila, da mesec dni kasneje pripravita zanimiv večer, v katerem 
bo mogoče slišati še nekaj več o nastajanju te obsežne knjige, predvsem pa o tistih zanimivostih, ki po-
menijo povsem nova odkritja iz preteklosti kraja. 

okolice v prejšnjem stole-
tju. 

V predstavitvi bomo med 
drugim nekoliko več izvede-
li o pomembnih  osebnostih, 
kot npr. o znanem kuharju 
Ivačiču, predvojnem župniku 
Alojzu Šobi, ki je bil tudi zna-
ni romar, o težavah župnika 
Sunčiča, o znameniti družini 
Kleinoscheg, o trgovski knjigi 
trgovine Presnik, iz katere je 
razvidno, kako so ljudje žive-
li pred drugo svetovno vojno, 
o nekdanjih sejmih,  pošti, o 
zdolskih učiteljih, ki so de-
lovali tudi drugje, o povoj-
nih gospodarskih razmerah 
in še čem. 

Verjamemo, da bomo ob vr-
nitvi v stare čase preživeli 
prijeten večer, zato lepo va-
bljeni v Valvasorjevo knji-
žnico v torek, 6. novembra 
2012, ob 18. uri! 

Naročite jo preko telefona na 040 634 783 ali preko el. pošte na 
zalozba@posavje.info. 

Cena: 39 evrov, trda vezava, 464 strani.

Knjigo naročite preko 
telefona 

na 040 634 783 
ali 

preko el. pošte na 
zalozba@posavje.info

Cena: 25 evrov, 
trda vezava, 
118 strani.

Kruh in pecivo po domače, za veliko veselja ob peki!

Jo že imate?

Vstopnina: PROSTOVOLJNI PRISPEVKI

Renesančno obarvani dogodki 
plesnega društva Imani Brežice

Plesalke Plesne skupine 
Celestina so se v soboto, 
29.9.2012 udeležile 13. Sre-
dnjeveškega dne v Ljublja-
ni. Tradicionalni ljubljanski 
Srednjeveški dan vključuje 
nastope skupin v srednjeve-
ških nošah, festival srednje-
veške in renesančne glasbe, 
ustvarjalne delavnice, dru-
žabne igre in ples. 

Vsi, željni potovanja v pre-
teklost in po njej so uživali 
tudi letos. Od 28. do 30. sep-
tembra 2012 so kostumirani 
srednjeveški plemiči, dame 
in vitezi pritegnili veliko po-
zornosti. 

Na festivalu so sodelova-
li številni glasbeniki, ple-
salci, mečevalci, igralci in 
drugi ustvarjalci iz Sloveni-
je, Češke in Italije. V pro-
gramu z več kot 200 nasto-
pajočimi so sodelovale tudi 
plesalke naše Plesne skupi-
ne Celestina.

Plesalke pa se že nekaj časa 
tudi intenzivno pripravljajo 
na plesno prireditev z naslo-
vom VEČER ANGLEŠKIH PO-
DEŽELSKIH PLESOV, ki jo bo-
ste lahko videli 31.10.2012 
ob 18. uri v Prosvetnem 
domu Brežice in ste nanjo 
vljudno vabljeni!
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI 1. DRL
Rezultati – Krško : Ormož 24:32, 
Sevnica : Trebnje 26:36, Celje 
: Krško 36:21, Gorenje : Sevni-
ca 38:21
Lestvica – 1. Gorenje 14, 9. Sev-
nica 4, 12. Krško 1

ČLANI 1.B DRL
Rezultati – Dobova : Slovenj 
Gradec 26:31, Škofljica : Dobo-
va 33:35 
Lestvica – 1. Slovenj Gradec 8, 
5. Dobova 5

ČLANI 2. DRL
Rezultati – Loka : Brežice 30:18, 
Rudar : Radeče 34:26, Brežice: 
Col 30:24, Radeče : Loka 20:23
Lestvica - 1. Loka 10, 5. Brežice 
6, 7. Radeče 4

MLADINCI 1. DRL
Rezultati – Ribnica : Krško 29:29, 
Krško : Koper 36:31
Lestvica – 1. Slovan 10, 2. Kr-
ško 7

MLADINCI 2. DRL
Rezultati – Črnomelj : Sevnica 
31:37, Dobova : Šmartno 32:28
Lestvica – 1. Sevnica 6, 2. Dobo-
va 4, 6. Brežice 0

KADETI JUG
Rezultati – Radeče : Krško 16:51, 
Rudar : Sevnica 32:32
Lestvica – 1. Krško 10, 4. Sevni-
ca 5, 7. Radeče 0

ČLANICE, 2. DRL
Rezultati – Brežice : Millenium 
25:29, Olimpija : Brežice 
Lestvica - 1. Krim B 6, 4. Bre-
žice 4

MLADINKE - VZHOD
Rezultat – Celje : Brežice 27:25

KADETINJE - VZHOD
Rezultat – Žalec : Brežice 44:34
Lestvica - 1. Celje 6, 7. Brežice 2

NOGOMET
ČLANI 2. SNL
Rezultati – Krško : Krka 1:1 (Do-
linar), Šenčur : Krško 4:1 (Pili-
pović)
Lestvica - 1. Zavrč 28, 8. Kr-
ško 10

2. SKL/2. SML
Rezultati SKL – Krško : Miklavž 
8:1, Veržej : Krško 1:2
Rezultati SML – Krško : Miklavž 

4:0, Veržej : Krško 2:2
Lestvica SKL – 1. Malečnik 27, 4. 
Krško 22
Lestvica SML – 1. Dravograd 24, 
2. Krško 20
Skupna lestvica – 1. Dravograd 
48, 4. Krško 42

U14 – 1. SNL – VZHOD
Rezultati – Tezno : Krško 0:3 (Ali-
ji, Urbanč, Kneževič), Krško : 
Aluminij 2:2 (Kneževič, Kovačič)
Lestvica – 1. Maribor 37, 4. Kr-
ško 28

LIGE MNZ Celje

ČLANI
Rezultati - Radeče : Vojnik 3:3, 
Krško B : Radeče 4:1
Lestvica - 1. Krško B 21, 6. Ra-
deče 4

MALI NOGOMET
ČLANI 2. SFL - VZHOD
Rezultati – Sevnica : Ilirska Bi-
strica 7:1 (Krnc 4, Balagič, Mar-
tič, Kugler), Sevnica : Sodraži-
ca 4:0 (Martič 2, Krnc, Popovič)
Lestvica - 1. Brezje 10, 8. Sev-
nica 6

ODBOJKA
3. DOL ČLANICE
Rezultati – Brestanica : Vital1 3:0 
(25:23, 25:10, 25:10), Žirovnica 
: Brestanica 3:1 (23:25, 25:16, 
26:24, 25:18)
Lestvica – 1. Kamnik 9, 5. Bre-
stanica 6

KADETI skupina C 
Rezultati - Kamnik : Kostanjevi-
ca 2:0 (25:15, 25:14), Kostanje-
vica : Lubnik 2:0 (25:7, 25:17)
Lestvica - 1. Kamnik 8, 2. Kosta-
njevica 4

KOŠARKA
ČLANI 3. SKL
Rezultat – Krško : Kamnik 96:59

ČLANI 4. SKL
Rezultati – Lenart : Podbočje 
68:52, Sevnica : Ilirija 80:74

MLADINCI - 2. SKL
Rezultati - Krško : Hrastnik 
79:72, Litija : Krško 74:32
1. Litija 6, 2. Krško 5

KADETI - 2. SKL
Rezultati – Krka B : Krško 60:43
Lestvica – 1. Krka B 7, 2. Krško 4

MOKRICE – Primož Kozmus je po novi uspešni sezoni, v kateri 
je osvojil svojo drugo olimpijsko medaljo, 9. oktobra na gra-
du Mokrice pripravil druženje z novinarji, sponzorji in drugimi 
podporniki. Kot so sporočili iz Agencije Primož Kozmus, je naj-
uspešnejši slovenski atlet predstavil svoje cilje za naslednji se-
zoni. Na svetovnem prvenstvu v Moskvi bo prihodnje leto skušal 
osvojiti še četrto zaporedno medaljo s SP-jev, leto kasneje pa 
bo napadal svojo prvo medaljo na evropskih prvenstvih. Koz-

mus sicer namerava v atletskih arenah vztrajati vsaj še do olim-
pijskih iger v Riu leta 2014. Predstavil je tudi novinca v svo-
ji strokovni ekipi, in sicer se je pomočniku pri telesni pripravi 
in maserju Primožu Četrtiču, svetovalcu za prehrano Severi-
nu Lipovšku ter fizioterapevtu Khalidu Nassifu pred kratkim 
pridružil Rok Deržanič, ki bo metalcu kladiva pomagal z me-
todo sproščanja mišic „Active release“, s katero se je seznanil 
v času študija v ZDA. Kozmus je še omenil, da namerava tudi 
naslednje leto pripraviti tretje športne počitnice Primoža Koz-
musa za osnovnošolce in Brežiški tek s Primožem Kozmusom, 
prav tako pa naj bi naslednjo jesen vrata odprla tudi njegova 
atletska šola na Dovškem.� R.�Retelj

Kozmus v Moskvo po medaljo

Skupaj�do�novih�medalj�–�(z�leve)�Rok�Deržanič,�Primož�
Kozmus�in�Primož�Četrtič

KRMELJ - V krmeljskem športnem parku so 13. oktobra z roko-
metnim turnirjem veterank in veteranov proslavili 60-letni-
co delovanja tamkajšnjega rokometnega kluba, iz katerega 
je izšlo kar nekaj odličnih igralcev. Med veterani (tekmovalo 
je šest ekip) so slavili člani RK Radeški gamsi, drugo mesto 
so osvojili člani RK Oldhandsi Sevnica. Pri veterankah (tek-
movale so štiri ekipe) so slavile članice RK Ajdovščina, dru-
go mesto je pripadlo RK Duplje in tretje RK Old punce Sevni-
ca. Izven konkurence sta bili sestavljeni še dve mešani ekipi 
starejših veteranov, in sicer nekdanjih članov RK Svoboda 
Krmelj, RK Maribor in RK Hrastnik. Najstarejši veteran Mar-
jan Zaman je pri 74-ih letih dokazal, da še vedno zna igra-
ti dober rokomet.

O razvoju rokometa v Krmelju je na zaključni slovesnosti 
spregovoril Dušan Močnik, ki je med drugim omenil, da v 
sedanjem času rokometno tradicijo nadaljujejo mlajši ve-
terani RK Kraljevina Krmelj, ki so pred dobrim tednom dni 
na turnirju v Preboldu zasedli drugo mesto. Čestitke ob vi-
sokem jubileju so krmeljskemu rokometnemu klubu izrekli 
sevniški župan Srečko Ocvirk, predsednica KS Krmelj Slavi-
ca Mirt in predsednica DKŠD Svoboda Krmelj Berta Logar. 
Priznanje za dolgoletno delovanje in številne uspehe je ro-
kometni ekipi Svoboda Krmelj podelil priznani slovenski ro-
kometaš Matjaž Mlakar. � B.�Z./S.�R.

60 let rokometa v Krmelju

V�športnem�parku�v�Krmelju�so�obeležili�60letnico�delo-
vanja�tamkajšnjega�rokometnega�kluba.

Tako smo lahko v idiličnem 
okolju kostanjeviškega otoka 
videli na delu številne mlade 
kajakaše in turistične udele-
žence iz vse Slovenije, prišli 
so tudi gostje iz sosednje Hr-
vaške, kar je prireditvi dalo 
mednarodni ton. Tako med 
mladimi kot med »turisti« ni 
manjkalo zdravega tekmoval-
nega naboja. Udeležba je bila 
prav zaradi idiličnih jesenskih 
razmer celo boljša od priča-
kovane, saj se je v številnih 
kategorijah zvrstilo kar oko-
li 150 kajakašev in kanuistov. 
Kot posebna gostja se je pri-
reditve na povabilo KKK Čatež 
udeležila tudi slovenska olim-
pijka, kajakašica na mirnih 
vodah Špela Ponomarenko 
Janič. Članica KKK Žusterna 
iz Kopra je s svojimi zaveslja-
ji pomagala čolnu med rekre-
ativnimi osmerci.
Tekmovanje je potekalo tako 
v divjevodaških kot tudi mir-
novodaških čolnih. Med naj-

Regata okoli kostanjeviškega otoka
KOSTANJEVICA NA KRKI - Kajak kanu klub Čatež in Športno društvo Kostanjevica sta minulo nedeljo or-
ganizirala že 7. tradicionalno regato okoli kostanjeviškega otoka. Organizatorjem je na pomoč priskoči-
lo tudi vreme, ki je omogočilo prijetno regato tako tistim, ki so bili aktivni udeleženci v kajakih in ka-
nujih na vodi, kot tudi številnim obiskovalcem in uživačem na kopnem. 

zanimivejšimi tekmovanji sta 
tradicionalno tekmovanje v 
kanujih dvosedih in osmer-

cih, kjer organizator priskr-
bi kanuje za udeležence. V 
najprestižnejši dirki dneva 
med osmerci je podmladek 
KKK Čatež premagal čoln s 
predstavniki staršev. Pohvale 
gredo vsem aktivnim udele-
žencem veslaškega dela pri-
reditve, ob tem pa še pose-
bej najuspešnejšim domačim 
tekmovalcem. V svojih kate-
gorijah so zmagali Iza Žičkar 
(šola kajaka), Hana Kerin 
(st. deklice), Maj in Vid Oštr-
benk (šola kajaka in ml. deč-
ki), Mitja Oštrbenk in Fran-
ci Les (kajak dvojec), Boris 
Irt (veterani), Milan Stojako-
vič (turisti) iz KKK Čatež ter 

Jakob Stanič (ml. mladinci), 
Dejan Držanč (mladinci) in 
Maša Račič (ml. deklice) iz 
KKK Krško. Med osmerci so 
zmagali člani KKK Čatež. 

Tekmovalnemu je sledil še 
družabni del prireditve. Ob 
pomladanskih temperaturah 
je obiskovalce šele pečeni ko-
stanj spomnil, da je napočila 
že jesen. Kostanjeviška špor-
tno turistična prireditev je or-
ganizatorjem, med katerimi 
so bili številni starši in podpor-
niki obeh društev, lepo uspe-
la in lahko se le veselimo na-
slednjih tradicionalnih regat.
� Luka�Šebek

Osmerca�s�predstavniki�staršev�in�podmladka�KKK�Čatež

BRESTANICA�–�V�telovadnici�OŠ�Adama�Bohoriča�Brestani-
ca�sta�se�v�3.�kolu�3.�DOL�zahod�pomerili�domača�ekipa�
Kostak�Elmont�(na�fotografiji)�in�ekipa�Vital�1�Ljubljana.�
Domačinke�so�prvi�niz�dobile�s�25:23,�drugega�in�tretjega�
pa�s�25:10�ter�zmagale�tekmo�z�rezultatom�3:0.�Bresta-
ničanke�se�bodo�v�soboto,�27.�10.,�v�Kamniku�pomerile�s�
prvouvrščeno�ekipo�na�lestvici�Calcit�Volleyball�II.�M.�D.
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BUŠEČA VAS – 14. oktobra je prek 150 tekačic in tekačev že 
17-ič zasedlo Bušečo vas, kjer je potekal tradicionalni tek po 
vinski cesti, ki je bil hkrati tudi zaključek letošnjih tekov za 
pokal Dolenjskega lista. Športno društvo Sušica je organizi-
ralo štiri teke na različnih razdaljah. Najdaljši tek (9560 me-
trov), ki se ga je udeležilo 94 tekmovalk in tekmovalcev, je 
dobil lanski zmagovalec Bojan Vidmar (DTP Trebnje) pred  

društvenim kolegom Jožetom Kastelicem in Cirilom Totter-
jem (ŠD Griblje). Med tekačicami je bila najboljša Marta Pla-
huta (AK Radeče) pred Anjo Hasičič (AK Brežice) in Natašo 
Pepelnak (TŠ Živko). Na 1800-metrski progi je med 22 nasto-
pajočimi zmagal Mitja Vidmar (DTP Trebnje), na 2. mesto se 
je uvrstil Tomaž Jerele (Šmarješke Toplice), 3. pa je bil Ivan 
Božičevič (TEMPOO). Pri ženskah je bila na isti razdalji naj-
boljša Zala Volčanšek (OŠ Brežice) pred Anjo Jerele (Šmar-
jeta) in Ano Urbanč (Cerklje ob Krki). Na najkrajših razdaljah 
so se pomerili otroci. Na 610 metrov je zmagal Jakob Stop-
inšek (OŠ Brežice), na 370-metrski progi pa je slavila Man-
ca Renko (AK Radeče). V skupni razvrstitvi tekov Dolenjske 
2012 je med tekači zmagal Bojan Vidmar, pri ženskah pa je 
naslov osvojila Marta Plahuta. Prav tako so ob tekih organi-
zirali tudi pohod po okoliškem vinorodnem območju, ki se ga 
je udeležilo prek deset pohodnikov.� R.�Retelj

17. tek po vinski cesti

Štart�teka�na�9,6�km�pri�Klunovih�toplicah�v�Bušeči�vasi

PODSREDA - Karate klub Obzorje Brežice je 20. oktobra na 
gradu Podsreda v sklopu brežiškega občinskega praznika in 
v sodelovanju ter ob podpori različnih sponzorjev kluba pri-
pravil dogodek, ki so ga poimenovali Kimono night. V prekra-

snem atriju grajskega dvorišča so brežiški karateisti gostili 
največja mojstra Gojyu-Ryu karateja z Okinave, predsedni-
ka in podpredsednika I.M.G.K.A organizacije Akihita Yagija, 
7. DAN in Akihira Yagija, 6. DAN. Dogodek je bil posnet tudi 
za potrebe priprave učnega DVD-ja, ki ga oba mojstra sku-
paj s Karate klubom Obzorje Brežice snemata te dni v telo-
vadnici Mladinskega centra v Brežicah in je namenjen dis-
tribuciji in spoznavanju tradicionalnega Gojyu-Ryu karateja 
po celem svetu.

Kimono night na gradu Podsreda

Brežiški�karateisti�z�japonskima�mojstroma

Telovadno društvo Sokol iz 
Brežic in Gimnastično društvo 
RAIN iz Krškega že lep čas raz-
vijata to prvinsko športno di-
sciplino v Posavju, ki je zgo-
dovinsko gledano postavila 
Slovence na športni zemlje-
vid. Sokolska društva so imela 

v prvi polovici preteklega sto-
letja ob vadbi telesa in duha 
pomembno mesto v narodno-
zavednem boju. Telovadno 
društvo Sokol je bilo v Breži-
cah ustanovljeno že daljnega 
leta 1904 na pobudo nosilca 
imena današnjega memoria-
la. Holyjev memorial je s svo-
jo štirideseto izvedbo gimna-
stična prireditev z najdaljšim 
stažem v Sloveniji. 

Tokrat so se športni gimna-
stiki prvič predstavili občin-
stvu v veliki športni dvorani, 
kamor so nastavili vsa gim-
nastična orodja. Prireditev 
je podrla Občina Brežice v 

Jubilejni Holyjev memorial
BREŽICE – Telovadno društvo Sokol iz Brežic je 20. oktobra priredilo tradicionalno gimnastično tekmo-
vanje. Tokrat smo bili priča že jubilejnemu 40. Holyjevemu memorialu v športni gimnastiki. Športne 
prireditve so se udeležila skoraj vsa slovenska gimnastična društva z obema posavskima na čelu.

okviru svojega občinske-
ga praznika, skupaj s šte-
vilnimi donatorji pri izved-
bi so sodelovali tudi starši. 
V dopoldanskem času je po-
tekalo tekmovanje dečkov v 
moški športni gimnastiki (ka-
tegorije ov1 do ov4), popol-

dan pa so sledila še dekleta 
na ženskih orodjih (1. do 5. 
stopnja). Tekmovanja se je 
udeležilo približno 150 tek-
movalk in tekmovalcev, kar 
je pomembno, pa je najšte-
vilčnejša udeležba med naj-
mlajšimi dečki in deklicami.

TD Sokol iz Brežic je z gimna-
stično dvorano v sklopu veli-
ke športne dvorane pridobil 
izjemno kakovosten vadbe-
ni prostor za vadbo najmlaj-
ših. Število otrok se je po-
sledično opazno povečalo 
predvsem pri dekletih, ki 
imajo sicer manj možnosti 
udejstvovanja v drugih špor-

tih. V Sloveniji je sicer zara-
di redkosti gimnastičnih dvo-
ran in slabšega financiranja 
tovrstnih programov denimo 
le pet društev, ki se ukvarja-
jo z moško gimnastiko. Pred-
sednik TD Sokol in pobudnik 
izvedbe prvega ter vseh osta-
lih memorialov Jože Senica 
je ob tem povedal: »Gimna-
stična dvorana v Brežicah je 

svetel signal v slovenskem 
prostoru na področju špor-
tne gimnastike. Upamo, da 
bo to vzpodbuda tudi drugim 
krajem, ki pri nas skrbijo za 
razvoj in ne dovolijo pusti-
ti usahniti športu, ki je Slo-
vence postavil na športni ze-
mljevid.«
� Luka�Šebek,�
� foto:�TD�Sokol�Brežice

Tekmovalke�na�1.�stopnji

Domači�tekmovalci�v�OV1�s�trenerjem�Jožetom�Senico

BREŽICE – Brežiški šport je v preteklem obdobju doživel pomemb-
ne korake v procesu prehoda na višjo kakovost športne ponudbe. 
Z izgradnjo športnih dvoran in telovadnic je Občina Brežice po-
stavila kakovostne pogoje za ponoven razmah športa, ki je v pre-
teklosti z drugimi primerljivimi okolji že pošteno izgubljal sapo. 
Nove pridobitve v podobi športnih telovadnic in dvoran ter hkra-
tno ohranjanje delovanja športne dvorane „Balon“ narekujejo 
nov razrez stroškov za vzdrževanje le-teh. Zaradi tega je bil le-
tos sprejet odlok o preoblikovanju Zavoda za šport Brežice, ki 
skrbi za vzdrževanje nekaterih športnih objektov v občini. Za-
vod je s svojim delovanjem v preteklosti pomembno vplival na 
razvoj športa v občini, sedaj pa se nahaja pred nalogo, da s tr-
ženjem zagotovi sredstva za stroške delovanja razširjene špor-
tne infrastrukture. 
Razpis za direktorja Zavoda za šport Brežice, ki smo mu bili priča 
v teh dneh, je tako pomemben korak tako za Občino Brežice kot 
tudi športna društva. Razpis je bil zaključen v tem tednu, kan-
didati pa so morali ob zadostitvi pogojev predložiti še program 
dela zavoda za štiriletno mandatno obdobje. Odločitev za posa-
meznega kandidata bo sprejel svet zavoda, potrditi pa ga bo mo-
ral še občinski svet. Obravnavanje prispelih vlog bo 5. novembra. 
Pri izboru bodo odločale tudi pretekle izkušnje kandidatov s po-
dročja upravljanja in vzdrževanja objektov ter organizacije špor-
tnih prireditev, po potrebi bodo opravljeni tudi dodatni razgovori.
� L.�Šebek

Kmalu bo znano, kdo bo direktor 
Zavoda za šport Brežice

VELENJE - 12. in 13. oktobra je v Velenju potekal 9. Mini festival 
otroških plesnih skupin Pika miga, na katerem so se predstavi-
le miniature iz vse Slovenije, ki so bile izbrane s strani državne 

selektorice Nataše Tovirac v 
prejšnjem šolskem letu na Re-
gijskem plesnem srečanju ter 
Državnem tekmovanju mladih 
plesnih ustvarjalcev Opus-1. V 
sobotnem delu so se predsta-
vili tudi plesalci Plesnega dru-

štva Imani Brežice, in sicer: 
Sodobni ples 5 (plesalke: Tja-
ša Kurajić, Lea Motoh, More-
na Olić, Ula Oštir, Ana Radić, 
Zala Rostohar, Veronika Str-
nad in Ema Zevnik) v koreo-
grafiji Otroška (ne)sreča, ki jo 
je za plesalke pripravila Špela 
Premelč, Avtorski soloples Po-
let Aneje Ljubić pod mentor-
stvom Katje Terglav ter duet 
Iz knjige v resničnost, ki sta 
ga pod mentorstvom Špele 
Premelč ustvarili in zaplesali 
Tjaša Kurajić in Morena Olić. 
Istočasno pa je v Velenju po-
tekala Mednarodna konferen-
ca plesne pedagogike v orga-
nizaciji JSKD RS, konference 
sta se udeležili članici in uči-
teljici društva Rosana Horvat 
in Sara Levičar. Na predava-
njih, predstavitvah, delavni-
cah in okrogli mizi so se ude-
leženci konference seznanili 
z vsebinami s področja ple-
sne pedagogike in ustvarjal-
nega giba v vzgojno izobraže-
valnem procesu.
 � K.�H.,�M.�M.

PD Imani Brežice na Pika miga
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Kam v Posavju?
Četrtek, 25. 10.

• ob 15.00 v MC Brežice: pri-
reditev ob dnevu invalidov 
in bolnikov občine Brežice

• od 15.30 do 17.00 v Dnev-
nem centru ZPM Krško: de-
lavnica „Pobarvajmo stekle-
ni svečnik“, prijave v pisarni 
ZPM Krško, po telefonu 
488-03-66, 051-382-095 ali 
e-mailu zpm@zpmkk.si

• ob 17.00 v klubu MC Breži-
ce: turnir v ročnem nogo-
metu

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: potopisno predavanje 
Renate Ribežl o Kanadi

• ob 20.30 v klubu KD Krško: 
jazz koncert Aleš Rendla 
sexteta „Zgodbe“

Petek, 26. 10.

• v večnamenski športni dvo-
rani Brežice: 2. Podjetni-
ško-obrtni in kmetijski se-
jem (do nedelje, 28. 10.)

• v šotoru na parkirnem pro-
storu pri Ekonomski in tr-
govski šoli Brežice: razsta-
va malih živali (do nedelje, 
28. 10.)

• ob 11.00 v Kulturnem domu 
Pišece: zaključek tradicio-
nalnega mednarodnega UNE-
SCO tabora Premikamo meje

• ob 15.00 v MC Krško: kosta-
njev piknik

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: izdelava mask in peka 
peciva iz bučk

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
Jesen v Kostanjevici na Krki

• ob 18.00 v MT Raka: tek-
movanje za najboljše pori-
san obraz

• ob 18.00 v penzionu Mer-
kež v Brezovici na Bizelj-
skem: literarni večer poe-
zije Milenka Straška

• ob 18.00 v umetnostni ga-
leriji Gradu Mokrice: Svoje 
bele sanje sanjam (literarni 
večer ob prvi obletnici smr-
ti literata Toneta Pavčka)

• ob 19.00 v Viteški dvora-
ni Posavskega muzeja Bre-
žice: koncert ob 10-letnici 
pobratenja mesta Dobřany 
in občine Brežice

• ob 19.00 v restavraciji Šte-
fanič v Brežicah: razstava 
del likovne kolonije Doga 
tempore ex Cvičkorel

• ob 19.30 v KD Krško: gle-
dališka predstava – burka-
ška moraliteta „Sljehrnik“, 
za modri abonma in izven

Sobota, 27. 10.

• ob 9.00 v Pišecah: 36. po-
hod po poteh Brežiške čete 
– ob 9.15: slavnostna otvo-
ritev in kulturni program, 
slavnostni govornik: član 
Sveta ZZB za vrednote NOB 
Slovenije prof. dr. Ivan Kri-
stan, od 10.15 do 14.00: 
športno rekreativni pro-
gram in družabno srečanje

• ob 9.00 izpred spomenika 
v Šentjanžu: 3. pohod po 
poteh Milana Majcna, or-
ganizira TD Šentjanž, info: 
www.sentjanz.si ali 041 392 
567 (Petra), štartnina 10 €

• ob 9.00 v športni dvorani 
MC Brežice: turnir v nami-
znem tenisu

• od 9.00 do 18.00 v Špor-
tni dvorani Dobova: medi-
teransko ju-jitsu prvenstvo 
Slovenija Open – pokal Bre-
žic 2012

• od 10.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: sobotni živ 
žav

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
rezanje buč

• ob 10.00 v MT Raka: izde-
lovanje okraskov za noč ča-
rovnic

• ob 10.00 pri cerkvi sv. Mo-
horja in Fortunata v Zavo-
dah: 1. posavski festival po-
hodništva – uskoška pot

• ob 10.00 v Krajevnem 
domu Čatež ob Savi: med-
narodni šahovski turnir

• od 10.00 do 12.00 in od 
15.00 do 17.00 v telova-
dnici Ekonomske in trgovske 
šole Brežice: mednarodni 
karate seminar okinawske-
ga goju-ryu karateja

• ob 14.00 v MT Senovo: hal-
loween buče

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: izdelava mask za hal-
loween

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Brežice: 
slavnostna seja Občinskega 
sveta Občine Brežice

• ob 18.00 v klubu MC Breži-
ce: slepo pokušanje piv

• ob 18.30 v športni dvo-
rani OŠ Koprivnica: naro-
dnozabavni večer „Pod ko-
zolcem“, nastopajo: Toni 
Sotošek in otroci, ansam-
bel Nori skomini, ansambel 
Nemir, Folklorna skupina 
Kozje, Citrarski duet Agnič, 
MePZ Koprivnica, Anže No-
vak; vstop prost

• ob 19.30 v kulturnem domu 
v Boštanju: komedija gle-
dališke skupine KD Stude-
nec „Pleskarji nimajo spo-
minov“

• ob 20.15 v dvorani hote-
la Toplice v Termah Čatež: 
nastop komikov Matjaža Ja-
všnika in Željka Pervana

Nedelja, 28. 10.
• ob 10.00 na ribniku Prili-

pe (delno Krka in Čateške 
toplice): tradicionalna ribi-
ška tekma v lovu rib s plov-
cem za pokal občine Breži-
ce 2012

• ob 16.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: 3. dobrodel-
ni koncert Župnijske Kari-
tas Artiče in Sromlje z na-
slovom „Hišica za Mimico“, 
nastopajo: Klapa Parangal, 
Vokalna skupina Aves, otro-
ci vrtca Ringaraja, Trebe-
ški drotarji, ljudski pevci 
iz Sromelj, Fantje artiški, 
ansambel Jerneja Kolar-
ja, mladi pevci OŠ Artiče, 
Ben Jamin, Marijan Novina, 
Omar Naber

• ob 17.00 v KD Krško: 5. do-
brodelni koncert Župnijske 
Karitas Videm Krško „Za 
upanje“, nastopajo: Alpski 
kvintet, ansambel Azalea, 
ansambel Pogum, Beneški 
fantje, Glasbena šola Kr-
ško, Ivan Hudnik, Klapa Pa-
rangal, Mažoretni klub Kr-
ško, Pihalni orkester Krško; 
voditeljica Bernarda Žarn

• ob 17.00 v klubu MC Breži-
ce: poker večer

• ob 18.00 v Domu svobode 
Brestanica: komedija gle-
dališke skupine KD Stude-
nec „Pleskarji nimajo spo-
minov“

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: prireditev „Dru-
štvo Trg Sevnica praznuje“

Ponedeljek, 29. 10.

• od 6.30 do 15.30 v Špor-
tnem domu Sevnica: aktiv-
ne počitnice za otroke od 
1. do 5. razreda v org. RO 
Sevnica, prijave do 25. 10. 
na mini.rk7ca@gmail.com 
(Aleš), cena 6 € za 2 dni (še 
v torek, 30. 10.)

• od 8.00 do 13.00 v MC Bre-
žice: počitniške aktivnosti, 
cena 15 €, obvezne prijave 
na otroski.mcbrezice@gma-
il.com ali 05 90 83 794 (Ju-
lita), še 30. in 31. 10. ter 
2. 11.

• ob 9.00 pred kostanjeviško 
knjižnico: ponedeljkovi po-
hodniki

• od 10.00 do 11.30 v Dnev-
nem centru ZPM Krško: de-
lavnice Jesenske počitnice 
2012 – izrezovanje buč; od 
17.00 do 18.30: pravljica 
za majhne in velike

• ob 11.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: ustvarjalna de-
lavnica med »krompirjevimi 
počitnicami«

• od 16.00 do 18.00 v Knji-
žnici Sevnica: počitni-
ška ustvarjalna delavni-
ca za otroke, od 16.30 do 
18.00: literarna ustvarjal-
nica z Marijo Kalčič „V meni 
prebiva ...“

Torek, 30. 10.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje Andre-
je Rustja o Eskimih

• od 10.00 do 11.30 v Dnev-
nem centru ZPM Krško: de-
lavnice Jesenske počitnice 
2012 – ustvarjalne delav-
nice na temo „jesen“; od 
17.00 do 18.30: pravljica 
za majhne in velike

• ob 17.00 v MC Krško: ku-
harske delavnice za mlade

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: „Dobova se pred-
stavi“ - tradicionalni ve-
čer glasbe, petja, plesa in 
smeha

Sreda, 31. 10.

• od 9.00 do 13.00 v igralni-
ci MC Brežice: noč čarovnic 
(halloween) za otroke

• ob 17.00 v MT Veliki Ka-
men: halloween party

• ob 17.00 v MT Senovo: hal-
loween party

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Brežice: večer an-
gleških podeželskih plesov 
skupine za renesančne ple-
se Celestina (PD Imani Bre-
žice)

• ob 20.00 v MC Krško: hallo-
ween DJ+VJ zabava

• ob 21.30 v klubu MC Breži-
ce: halloween party z Iron 
Median

Četrtek, 1. 11.

• ob 9.00 na pokopališču v 
Podbočju: komemoracija 
ob dnevu mrtvih

• ob 14.30 na pokopališču v 
Krškem: žalna slovesnost v 
spomin na mrtve

Petek, 2. 11.

• od 10.00 do 11.30 v Dnev-
nem centru ZPM Krško: de-
lavnice Jesenske počitnice 
2012 – izdelki iz jesenskih 
plodov

Sobota, 3. 11.

• od 10.00 do 13.00 in od 
14.00 do 17.00 v Svetu 
energije v Vrbini: sobotne 
delavnice – voden ogled 
Sveta energije, delavnici 
Radioaktivnost v naših do-
movih (predavatelj Radko 
Istenič) in Eksperimenti o 
svetlobi (predavatelj Gar-
sia Kosinac), demonstraci-
je v eksperimentalnici

• ob 17.00 v športni dvora-
ni Sevnica: vseslovenski 
sokolski zlet ob 100-letni-
ci ustanovitve Telovadne-
ga društva Sokol v Sevni-
ci, nastopajo: ŠD Partizan 
Sevnica, Sokolsko društvo 
Metlika, ŠK Flip Piran, ŠD 
Narodni dom, ŠD Sokol Be-
žigrad, TD Sokol Brežice

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu v Globokem: priredi-
tev „Tebi naj se glasi“ ob 
15-letnici delovanja Pevcev 
iz Globokega

• ob 18.00 v Kulturnem domu 
v Podbočju: svečani dvig za-
stave za 1. mesto v kate-
goriji izletniških krajev na 
tekmovanju TZS „Moja de-
žela, lepa in gostoljubna“ 

Reformacija, preoblikovanje narave. Najprej iz po-
letja v jesen. V mislih mnogo misli, ki se prerivajo, 
iščejo ustrezno obliko in sliko, ki jo bo treba spravi-
ti v pravi okvir. Nad mislimi toplo oktobrsko sonce, 
veter v vejevju, ki še ni sklestil listja, pod nogami 
mehka, vlažna preproga zlatorumenega listja. Na-
ravna reformacija narave.
 
Čez šest dni bomo v naši lepi deželi praznovali dan 
reformacije. Uveden v začetku dvajsetletja naše 
nove deželice z oživljanjem spomina na Primoža 
Trubarja, začetnika slovenske književnosti, pisca 
prve slovenske knjige in prevajalca Svetega pisma. 
Trubar kot reformator, prosvetitelj slovenske besede 
in slovenskega knjižnega jezika je bil zaradi tega 
nepriljubljen in zato izgnan. 

Humanistična stvaritev je imeti svoj jezik. V medi-
jih, v knjigah. Vendar kot da hoče oblastnik uničiti 
to, kar je ljudem dostopno, kar jih prosvetljuje, jim 
omogoča razgledanost, jim širi obzorje, jih seznanja 
z dejstvi in jih navaja k razmišljanju. Mar ni novi-
nar v pisani in govorjeni, preverjeni slovenski be-
sedi tista oseba, človek, ki družbi, oblasti (slovenski 
in svetovni) postavlja ogledalo? Če prav razumem, 
in verjamem, da razumem prav, je nerazumen dvig 
davka na tiskane medije strah pred postavljenim 
ogledalom. Je zaničevanje našega ceha, ki je vse 
prej kot salonski! In ta denar ne bo rešil te deželice, 
pač pa peščico posameznikov za njihov določen čas. 

Skregano s pametjo, da ob dvigovanju DDV-jev, v 
parlamentarni palači nekomu(!) šine, da nacional-
nima TV in radiu zmanjšajo za en evro mesečno 
naročnino po gospodinjstvu. Mi ne bomo nič boga-
tejši, pač pa osiromašeni za izobraževalne progra-
me, ki jih RTV iz tega divje razpasenega medijske-
ga prostora ponuja gledalcem in poslušalcem. Gre 
pač za želeno reformiranje miselnosti ljudstva. Kaj-
ti vse oblasti so se vedno v zgodovini človeštva bale 
miselnosti svojih »podanikov«. Zato je na grmadah 
zgorelo na tone knjig, časopisov. Da ljudje le ne bi 
prišli do informacij zapisanih misli.

Reformiranje navzdol v šolstvu, v kulturi, v zdra-
vstvu (skratka povsod) je početje brez primere. Bo 
kdo komu kdaj odgovarjal za dvajsetletne krimi-
nalne reforme tovarn, podjetij, ki so šla v nič? So 
bile oblasti gluhe in slepe? Težko je verjeti, ker… Bi 
pisala, čopiče, igrala, baletne copate, vse mogoče 
inštrumente zamenjali za vstajo? Kot je to storil re-
formator Gubec pred okoli petsto leti? Čas je že pre-
zrel …

Ko bodo, če bodo, »strahovladniki« stali nad grobo-
vi te dni, naj si ne domišljajo, da so Bog nad bogo-
vi. Ne bodo ušli svojemu času preoblikovanja … 

Reformacija, 
preoblikovanje.

Vabi k vpisu v začetne in nadaljevalne tečaje:

•  ANGLEŠČINE,
•  NEMŠČINE,

•  FRANCOŠČINE,
•  ŠPANŠČINE,

•  RUŠČINE,
•  SLOVENŠČINE ZA TUJCE.

Prijave sprejemamo do 5.11.2012 
na tel. št. 07 48 81 170 

in na e-naslovu anja.brilej@lukrsko.si

ter družabno srečanje kra-
janov

• ob 18.30 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: predavanje 
o sonaravnem kmetijstvu

• ob 20.30 v Viteški dvorani 
gradu Brežice: koncert Jo-
sipe Lisac

• ob 21.00 v Klubu Metulj v Bi-
strici ob Sotli: 2. festival Ko-
lomonov žegen – Demolition 
group in zmagovalec nateča-
ja za priredbo ljudske pesmi

• ob 22.00 v klubu MC Breži-
ce: večer elektronske glas-
be s Secret agenda society

Nedelja, 4. 11.

• ob 15.00 v MC Brežice: do-
brodelna prireditev Ljud-
skih pevk iz Cerkelj ob Krki 
„Z roko v roki“

Ponedeljek, 5. 11.

• v Knjižnici Sevnica: razsta-
va likovnega opusa Rudija 
Stoparja

Torek, 6. 11.

• ob 17.00 v izposojevališču 
Knjižnice Sevnica v Krme-
lju: pravljična urica

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predstavi-
tev knjige »Zdole skozi sto-
letja«

 

Sreda, 7. 11.
• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-

ca: pravljična urica
• ob 18.00 v knjižnici na Se-

novem: nadaljevalna delav-
nica izdelave keramike

• ob 19.00 v Knjižnici Sev-
nica: potopisno predava-
nje Pustolovska pot do Ca-
petowna, predaval bo Boris 
Fekonja

• ob 19.30 v dvorani MC Bre-
žice: zvočna kopel s Kristja-
nom Jurkasom

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782
Fax.: 07 49 05 781

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna
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Opredeljeni strateški ciliji nevladnega sektorja 
v regiji so podlaga za delovanje in obstoj regi-
jske mreže, pri čemer so cilji, predvsem glede na 
gospodarsko in socialno krizo, v kateri se je znašla 
Slovenija, težje dosegljivi, kot so bili npr. pred tre-
mi leti. To predvsem pa nujno ne pomeni, da se je 
uresničitev odmaknila dlje v prihodnost. Nasprot-
no. Izkoristiti je potrebno nove dane priložnosti 
(npr. nastale vrzeli v izvajanju javnih storitev) ter 
z novimi, inovativnimi pristopi (npr. lokalna part-
nerstva) bolj in učinkoviteje opozoriti nase.

Za dosego strateških ciljev bo potrebna predvsem 
krepitev NVO sektorja na štirih ključnih področjih:
•	 Mreženje NVO med sabo in NVO z ostalimi ciljni-

mi skupinami (lokalne skupnosti, gospodarstvo, 
mediji, širša javnost).

•	 Zagovorništvo in civilni dialog z namenom vpli-
vanja na javne politike in predpise v regiji.

•	 Razvijanje produktov/storitev splošnega 
družbenega pomena.

•	 Ozaveščanje vseh ciljnih skupin (vključno z NVO 
sektorjem) o pomenu prostovoljnega dela.

Dejavnosti, ki jih bo in jih mora izvajati mreža za 
doseganje zastavljenih ciljev, so:
•	 povezovanje, sodelovanje, izmenjave mnenj, 

izkušenj, predlogov skozi organe neformalne 
Mreže PRSTaN;

•	 povezovanje NVO in ostalih ciljnih skupin pri 
pripravi in izvedbi večjih projektov pomembnih 
za skupnost;

•	 izvajanje skupnih aktivnosti (pilotnih, promoci-
jskih, dejanskih) z vključevanjem lokalnih skup-
nosti, gospodarstva, medijev in širše javnosti 
(npr. lokalna partnerstva za skupno rešitev 
problema iz našega okolja);

•	 sodelovanje z lokalnimi skupnostmi (in gosp-
odarstvom) pri pripravi razvojnih dokumentov 
(sodelovanje v razvojnem svetu regije);

•	 podajanje argumentiranih pobud za spremem-
be lokalnih politik in predpisov (npr. vrednoten-
je prostovoljnega dela v občinskih razpisih); 

•	 priprave predlogov strategij za razvoj posa-

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete 
“Institucionalna in administrativna usposobljenost”; prednostne usmeritve” Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.

Dr. Mojca Novak, upokojenka, Krško,  predla-
gatelj: Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in 
strokovnjakov (društvo)

Aleš Germovšek, brezposeln, Arnovo selo, pred-
lagatelj: Sklad dela Posavje (ustanova)

Nataša Klavs, zaposlena, Radeče, predlagatelj: 
Kolegij stičišča (sicer deluje v Zgodovinskem 
muzeju Radeče (zasebni zavod))

Kdo so?
Ga. Mojca: Svojo izobraževalno in poklicno pot je 
usmerila v področje sociologije in sicer analitske 
sociologije. Delovala je na znanstveno-raziskoval-
nem področju, se ukvarjala s pedagoškim delom 
ter opravljala poslovodsko delo (nazadnje kot 
direktorica Nacionalne agencije RS za kakovost v 
visokem šolstvu). Raziskovalno delo je opravljala 
tako doma kot v tujini, kjer je, med drugim, 
sodelovala oz. koordinirala projekte Evropske 
komisije.
G. Aleš: Svojo delovno kariero je začel v 
gospodarstvu, po lastninskem preoblikovanju 
pa nadaljeval v zadrugi. Od takrat je bolj ali 
manj povezan z NVO. Leta 1999 so skupaj z ZSSS 
ustanovili ustanovo Sklad dela Posavja, ki je 
prevzel aktivno vlogo na trgu dela. Sklad je ne-
profitna in nevladna organizacija, ki razvija in 
izvaja različne ukrepe, pospešuje zaposlovanje, 
promocijo zaposlovanja in izobraževanja. V 
zadnjem času je delovanje usmerjeno v lokalno 
okolje in spodbujanje zaposlovanja v NVO preko 
različnih oblik socialnega podjetništva.
Ga. Nataša: Deluje na področju kulture, 
izobraževanja in varstva okolja. Zaposlena je kot 
kustosinja v Zgodovinskem muzeju Radeče. Je 
profesorica na Akademiji za strateške študije, kjer 
predava na področju menedžmenta. Pred tem 
je bila direktorica Zavoda za varstvo okolja, ki 
je imel, med drugim,  aktivno vlogo v boju proti 
onesnaževanju zraka, s čimer so preprečili 300 ton 
dnevnega sežiga plastike in odpadnih gum ter s 
tem zelo zmanjšali ogrožanje zdravja prebivalstva 
posavskih občin in ohranili kvalitetno raven 
življenja v Posavju. 

V katerih nevladnih organizacijah in v kakšnih 
vlogah delujejo?
Ga. Mojca: Je članica Upravnega odbora Posavs-
kega društva seniorjev menedžerjev in strokovn-
jakov.
G. Aleš: Menedžer Sklada dela Posavje, blagajnik 
Društva vinogradnikov Sevnica Boštanj, pod-
predsednik Upravnega odbora Združenja sloven-

NEVLADNA ORGANIZACIJA (NVO) - Društva, 
zasebni zavodi, ustanove ter druge oblike 
združevanja posameznikov in pravnih oseb, ki 
delujejo na področju civilne družbe (npr. civilne 
iniciative).

STIČIŠČE NVO – regijska organizacija namen-
jena nevladnim organizacijam. Preko stičišča 
poteka informiranje, mreženje in povezovanje 
posameznih nevladnih organizacij, vzpostavitev 
podporne infrastrukture in krepitev podpornega 
okolja za učinkovitejše in plodnejše delo posa-
meznih NVO. Stičišče podpira vse nevladne or-
ganizacije v regiji, torej vsa društva, ustanove in 
zavode, ter se prilagaja njihovim potrebam.

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM - temeljni 
programski in izvedbeni dokument na regionalni 
ravni. RRP vsebuje analizo stanja, opredeljuje raz-
vojne priložnosti, vizijo razvoja, cilje in prioritete 
ter finančno ovrednotene programe in projekte.

PROSTOVOLJSTVO - brezplačna aktivnost 
posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in 
izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti 
življenja posameznikov in družbenih skupin ter 
k razvoju solidarne, humane in enakopravne 
družbe. Prostovoljstvo krepi medsebojno solidar-
nost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti 
in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno 
povezanost in sodelovanje pri reševanju prob-
lemov posameznikov in družbe.

Posvet, na katerega smo vse občane, predvsem pa 
člane različnih nevladnih organizacij, ki delujejo v 
Posavju, povabili z besedami »Vabljeni k soobliko-
vanju okolja, v katerem živimo«, je potekal v pros-
torih Fakultete za logistiko v Krškem, v ponedeljek, 
22. oktobra 2012.

Namen posveta je bil seznanitev s procesi, ki že 
potekajo v smeri priprav na novo programsko ob-
dobje 2014-2020, predvsem pa izmenjava mnenj, 
stališč, predlogov za boljše povezovanje nevladnih 
organizacij pri iskanju skupnih poti za uveljavljanje 
skupnih interesov.

Predstavljeni so bili začetki delovanja neformalne-
ga združenja nevladnih organizacij Mreže PRSTaN, 
predstavnica Regionalne razvojne agencije Posavje 
mag. Nataša Šerbec pa je zelo pregledno predstavila 
postopke priprave strateških razvojnih dokumen-
tov na nacionalni, predvsem pa regionalni ravni. 
Najpomembnejša ugotovitev je vsekakor bila, da 
imamo nevladniki v novem obdobju več možnosti 
za umeščanje svojih aktivnosti v regionalne projekte 
sofinancirane s strani EU. Pa bomo to priložnost znali 
izkoristiti?

Prav na regionalni ravni je bilo z uveljavitvijo Za-
kona o spodbujanju skladnega regionalnega raz-
voja (Uradni list RS, št.: 20/11 in 57/12) ter sprejemom 
Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta Regije Posav-
ja (Uradni list RS, št.: 24/12, 26/12 in 29/12) nevladne-
mu sektorju omogočeno, da svoja stališča prenesejo 
v najvišji organ regije – Razvojni svet regije Posavje. 

Če se je po uvodu najprej zastavljalo vprašanje: »Kaj 
pa lahko storimo s tremi glasovi v množici petnajstih 

oz. enaindvajsetih?«, je razprava hitro stekla v drugo 
smer: »Kaj pa sploh imamo za povedati? Kaj so naši 
cilji? Česa si želimo?«

Zavedanje, da »bonitete« niso le pravice, temveč tudi 
obveznosti, daje možnosti soodločanja v procesih 
vodenja in upravljanja razvoja naše regije, dodatno 
težo. 

Udeleženci posveta smo se tako strinjali z naslednjim:
1. Nevladnike je potrebno spodbuditi k širši razpravi, 

k jasnejšemu izražanju potreb, želja. 
2. Opredeliti je potrebno nabor projektov, ki so 

pomembni za nevladni sektor v naši regiji in 
predlagati vključevanje mehanizmov v regijske 
razvojne dokumente, ki bodo omogočali izvajanje 
le-teh.

3. Realno moramo oceniti svoje zmožnosti – 
kadrovske in finančne.

4. Cilji razvoja nevladnega sektorja ne smejo biti 
usmerjeni le na jutri – stremeti je potrebno 
k dolgoročnejšim rešitvam (npr. kadrovska 
krepitev).

5. Zavedati se moramo, da je potrebno za reševanje 
problemov poiskati in predlagati lastne rešitve in 
pobude.

Ne nazadnje pa je najpomembnejše zavedanje, da v 
smislu sobivanja in sooblikovanja okolja, v katerem 
živimo, ne moremo govoriti o »nevladnem sektorju«, 
»lokalnih oblasteh« ali »gospodarskem sektorju« kot 
o ločenih straneh, ki eni druge prepričujejo v svoj 
prav. Vsi skupaj namreč živimo v istem svetu. Mar-
sikdo celo v več vlogah. 

skih ustanov  
Ga. Nataša: Deluje na področju kulture, 
izobraževanja in varstva okolja. Kot kustosinja 
skrbi za ohranjanje naravnih in kulturnih dobrin, v 
Zavodu za varstvo okolja in z ostalimi organizaci-
jami s področja varstva okolja pa aktivno deluje v 
boju proti onesnaženju zraka.

Kaj jim pomeni delo v nevladnem sektorju in 
kje vidijo največje težave le-tega?
Ga. Mojca: Težave nevladnega sektorja so v razd-
robljenosti, nepovezanosti, slabem projektnem 
vodenju in strateškem načrtovanju.
G. Aleš: NVO vidi kot način povezovanja ena-
ko mislečih in hotečih ljudi, ki preko civilno 
družbenih organizacij, njihovih združenj in z ve-
liko osebnega angažmaja zmorejo z malimi koraki 
prispevati k velikim spremembam, ki so družbeno 
koristne nasploh. Delovanje NVO je v tesni 
povezavi z družbenimi potrebami, ki jih uradna 
politika največkrat ne zazna ali pa jih ne zmore 
rešiti. Poleg zakonodaje, ki uokvirja delovanje 
NVO, so največkrat težave še prenizka profesion-
alizacija kadra v NVO in prešibka institucionalna 
podpora.
Ga. Nataša: Delo v nevladni organizaciji pomeni  
v širšem smislu doprinos k boljši, bogatejši in 
varnejši družbi ter okolju, v katerem živimo.  
NVO ne nudijo samo kvalitetnejšega trenutnega 
življenja ljudi, ampak v njih vidi tudi dolgoročni 
napredek družbe in veliko perspektivo za nap-
rej. Krčenje ali nepodpora NVO bi pomenilo 

Kandidati nevladnih organizacij za predstavnike v razvojnem svetu regije Posavje

V času od 2. 11. 2012 do 30. 11. 2012
bo pisarna stičišča odprta

vsak dan od ponedeljka do petka
med 10.00 in 12.00 uro.

Po predhodnem dogovoru bodo osebna 
svetovanja potekala tudi izven navedenega 

časa.

Vljudno vas prosimo, da se na nas še naprej 
obračate preko e-pošte:

info@prstan.eu, tjasa.penev@prstan.eu ali 
mila.levec@prstan.eu.

Dosegljivi pa bomo tudi na telefonski številki 
059 955 046.

Delovni čas pisarne 
stičišča v novembru 2012

Vloga nevladnih organizacij pri razvoju regije

Slovarček

Strategija razvoje mreže NVO
meznih področij delovanja NVO sektorja 
(npr. priložnosti na področju socialnega 
podjetništva);

•	 krepitev človeških virov NVO na vseh področjih 
delovanja, predvsem na področju iskanja novih 
virov financiranja;

•	 usmerjeno oglaševanje oz. promocija NVO sek-
torja in njegove ponudbe (produkti, storitve);

•	 iskanje novih, inovativnih pristopov za obliko-
vanje storitev NVO;

•	 čezmejno sodelovanje … 

Posebno pozornost bo potrebno usmeriti na 
področje:
•	 zagovorništva in civilnega dialoga, ki je bilo v 

preteklosti preveč zanemarjeno oz. vzeto z levo 
roko. Krepitev dialoga je osnova razvoja vsake 
družbe, zato bo potrebno vse več aktivnosti in 
energije usmeriti v usposabljanje za pripravo 
konkretnih predlogov, argumentirano podajo 
predlogov, lobiranje …;

•	 oblikovanje novih produktov, storitev, ki jih 
lahko NVO ponudijo družbi z vključevanjem 
konceptnega in usmerjenega oglaševanja oz. 
promocije ponudbe NVO sektorja. 

 
Povezovanje z lokalnimi NVO, kot tudi ostali-
mi stičišči, horizontalno mrežo in vsebinskimi 
mrežami, je ključnega pomena za doseganje 
zastavljenih ciljev. Že slogan »Skupaj smo 
močnejši«, ki je uporaben na vseh področjih 
človeškega ustvarjanja, poudarja pomembnost 
povezovanja z namenom krepitve medsebojnih 
kapacitet, skupne promocije, zagovarjanja skup-
nih ciljev in idej … Povezovanje pa je pomembno 
tudi s stališča izmenjave mnenj in izkušenj, izva-
janja skupnih projektov …

Merilo uspešnosti delovanja mreže se spremlja 
skozi ugotavljanje izpolnjevanja posameznih ka-
zalnikov, opredeljenih v strategiji razvoja NVO 
sektorja, statistične podatke o NVO sektorju v 
regiji in širše, spremljanje sprememb na področju 
izvajanja javnih politik in predpisov …

Občina Št. preb. Št. 
NVO

Št. 
zav. 

za 
DDV

Zaposleni v NVO Prihodki v EUR (št. NVO)

Št. zapos-
lenih

Št. 
NVO

0 do 
1.000

do 
5.000

do 
10.000

do 
100.000

nad 
100.000

Bistrica ob Sotli 1.418 11 0 1 1 1 0 5 1 4 0

Brežice 24.330 245 8 2 2 30 43 57 39 74 2

Kostanjevica na Krki 2.421 30 4 0 0 6 3 7 2 11 1

Krško 25.795 311 18 29 11 45 47 88 35 74 12

Sevnica 17.646 173 6 7 2 18 31 52 22 47 3

Radeče 4.476 56 3 3 1 7 7 25 6 11 0

Skupaj 76.086 826 39 42 17 107 131 234 105 221 18

nenadomestljivo izgubo za družbo in velik korak 
nazaj, življenje v neki drugačni, manj humani, so-
cialni in pravični  družbi.

Kako, s čim lahko prispevajo k boljšemu delo-
vanju Razvojnega sveta in zastopanju nevlad-
nih organizacij v njem?
Ga. Mojca: S posredovanjem izkušenj, pridobljen-
imi v dolgoletnem znanstveno-raziskovalnem 
delovanju in vodenju raziskovalnih projektov, 
organiziranju in vodenju strokovnih dogodkov, 
doma in v tujini (npr. Svet Evrope) ter vodenju 
nacionalnih institucij (npr. Inštitut RS za socialno 
varstvo)
G. Aleš: Z znanjem in izkušnjami, ki jih je prido-
bil skozi delovanje v različnih NVO, lahko tvorno 
prispeva k izboljšanju možnosti za delovanje NVO 
v naši regiji, boljši prepoznavnosti NVO ter pred-
vsem prepoznavanju dela, potreb in ciljev organ-
izirane civilne družbe.
Ga. Nataša:  V nevladnih organizacijah je še vedno 
v osrednji vlogi predvsem človek. Zato je empatija 
najpomembnejša lastnost, ki naj bi jo imeli vsi, ki 
delujejo v NVO, ne le njihovi zastopniki. 

Vsi kandidati so se zavezali, da bodo v Razvojnem 
svetu regije Posavje predstavljali nevladne or-
ganizacije, ki delujejo na območju Posavja ter zas-
topali naše interese in stališča. Njihovo delovanje 
bomo spremljali in usmerjali preko Mreže nevlad-
nih organizacija PRSTaN, v kateri lahko sodelujejo 
vse organizacije iz Posavja.

Vir: Ajpes in Statistični urad RS – podatki so za leto 2011
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Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših 
dogodkov v življenju. Naj bo vaša zabeležena tudi z ob-
javo v najbolj branem časopisu. Če ste se poročili pred 
kratkim ali vsaj v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo 
poročno fotografijo, in sicer po pošti na naslov: Posa-
vski obzornik, Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško (s pri-
pisom Moja poroka) ali po e-pošti na naslov: redakcija@
posavje.info. Dodajte ime in priimek obeh zakoncev, na-
slov bivališča ter navedite, kdaj in kje je bila fotografi-
ja posneta (po možnosti tudi ime in priimek fotografa).

Andreja�Krošelj�iz�Dečnega�sela�in�Matej�Omrzel�iz�
Križ,�7.�julij�2012,�Grad�Mokrice�(Foto:�Gregor�Molan)

moja poroka

V brežiški in novomeški poro-
dnišnici so rodile:
• Alenka Potokar Preskar, 

Gorenje Skopice – deklico,
• Alenka Kartuš, Piršenbreg 

– dečka,
• Ana Gerjevič, Oklukova 

gora – deklico,
• Karmen Krošl, Dolenja 

Pirošica – dečka,
• Marjana Klavžar, Artiče – 

dečka,
• Lidija Bratkovič, 

Kostanjevica na Krki – 
deklico,

• Ines Baštevc, Brezovec pri 
Polju – deklico,

• Tjaša Trošt, Senovo – 
dečka,

• Maja Ralinovski Kupina, 
Brežice – dečka,

• Maksina Kovačič, Gazice 
– dečka,

rojstva

• Mojca Hočevar iz 
Skrovnika in Žiga Golob iz 
Novega mesta,

• Anela Lukavica iz 
Leskovca pri Krškem in 
Alen Nukić iz Dolenjega 
Boštanja,

• Sandi Šprah iz Kidričevega 
in Betka Ameršek z 
Metnega Vrha,

• Andrej Borštnar iz 
Telč in Katja Hrovat iz 
Mokronoga.

ČESTITAMO!

poroke

• Florie Zymberi, Senovo – 
dečka,

• Valentina Suka, Brestanica 
– deklico,

• Suzana Horvatiček, 
Gorjane – dečka,

• Mateja Vidmar, Gorenja 
Lepa vas – deklico.

ki bo v nedeljo, 4.11.2012
ob 15. uri

v Mladinskem centru Brežice.

Zbrana sredstva bomo namenili za nakup 
ortopedskih pripomočkov invalidnim osebam.

Informacije:
www.invalidi-brezice.si ne

od
pl
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Društvo invalidov 
občine Brežice

Ljudske pevke Cerklje ob Krki

vas vljudno vabimo na
dobrodelno prireditev

Z ROKO V ROKI,

Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško 
v sodelovanju z Društvom študentov Brežice 

vabi na 40-urni 

»Tečaj slovenskega znakovnega jezika«.

Tečaj bo potekal predvidoma ob petkih popoldan (18.30), 
s pričetkom 16.11.2012.

Cena tečaja znaša 100 EUR, za člane Društva študentov Brežice 
pa smo pripravili posebno ugodno ceno 65 EUR. V ceno sta vkl-
jučena DVD in knjiga.

Za dodatne informacije o poteku tečaja smo na voljo na GSM 
041/638-165 (Vlasta Moškon), telefon 07/ 49-21-392 ali e-mail: 
dgn.krsko@siol.net. Predstavitveni dan bo v soboto, 10.11. 2012 
ob 18.00 uri v prostorih DGN Posavja Krško, Cesta krških žrtev 60.

Povabilo k sodelovanju pri pripravi Regionalnega Razvojnega 
programa Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014 - 2020

Spoštovani !

Z namenom priprave programskih dokumentov 2014-2020 v 
naši regiji vas vljudno vabimo na srečanje s predstavniki Mi-
nistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo poteka-
lo v torek, 30.10.2012, s pričetkom ob 9.00 uri v Kulturnem 
domu Krško.

Namen srečanja je spodbuditi razpravo o razvojnih potenci-
alih in potrebah v regiji.

Predviden dnevni red:

1. uvodni pozdrav predsednika Sveta regije Posavje Ivana Mo-
lana,

2. uvodni pozdrav državne sekretarke mag. Monike Kirbiš 
Rojs ter predstavitev vsebinskih izhodišč in prioritet na 
državni ravni,

3. metodološki pristop in organizacija dela na ravni države in 
regij mag. Franci Klužer,

4. vloga RRA Posavje in pristop k pripravi programskega do-
kumenta na ravni regije, Martin Bratanič, direktor RRA 
Posavje,

5. razprava.

Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite do petka, 26.10.2012, 
na naš e-naslov: agencija@rra-posavje.si ali na telefon: 
07 488 10 40.

Vljudno vabljeni !

 Ivan Molan
 Predsednik Sveta regije Posavje

Spoštovani!

RRA Posavje je v skladu z Uredbo o regionalnih 
razvojnih programih in usmeritvami ministrstva, 
pristojnega za regionalni razvoj, pristopila k pri-
pravi novega Regionalnega razvojnega programa 
Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2014 
– 2020. Regionalni razvojni program (RRP) bo po-
leg analize stanja obsegal tudi programski del, v 
katerem bodo zajeti ključni programi in ukrepi za 
razvoj regije v naslednjem programskem obdo-
bju. Sam sklep o pripravi in Program priprave RRP 
2014-2020 za našo regijo je bil sprejet na 43. re-
dni seji Sveta regije Posavje, dne 12.10.2012 in je 
objavljen na spletni strani www.rra-posavje.si. 

Vljudno vas vabimo, da se kot partnerji s svoji-
mi mnenji, pripombami in predlogi vključite v 
aktivno sodelovanje pri pripravi ključnega pro-
gramskega dokumenta na ravni regije, saj bo le 
tako lahko vseboval ključne programe in ukrepe 
za razvoj v naslednjem programskem obdobju. 
Vaše sodelovanje je mogoče v posameznih de-
lovnih skupinah. 

Sodelovanju v delovnih skupinah bo potekalo po 
naslednjih vsebinskih področjih:
• človeški viri,
• gospodarstvo,
• kultura in naravne znamenitosti,
• podeželje s kmetijstvom in turizem,
• okolje in prostor,
• infrastruktura in energetika,
• kakovost življenja.

Vodje po posameznih področjih so:
• Tatjana Ibračević, vodja za področje gospo-

darstva, okolja in prostora, infrastrukture in 
energetike;

• Darja Planinc in Sanela Halilovič; vodji za po-
dročji podeželje s kmetijstvom, turizem, kul-
tura in naravne znamenitosti;

• Andreja Kobal, vodja za področji človeški viri 
ter kakovost življenja. 

K sodelovanju so vabljene vse razvojne instituci-
je in posamezniki, ki bi prispevali k čim boljše-
mu načrtovanju in določitvi t.i. pametne speci-
alizacije regije v naslednji finančni perspektivi. 

Sodelovanje v delovnih skupinah je prostovoljno 
in v skladu z nalogami v javnem interesu, saj do-
datnih finančnih sredstev za sodelovanje v delov-
nih skupinah ni na voljo.

V želji, da skupaj ustvarimo Regionalni razvojni 
program, ki bo kar najbolje opredeljeval razvoj-
no vizijo in prioritete razvoja Spodnjeposavske 
regije, vas vabimo, da vaše sodelovanje sporoči-
te na naš naslov: 

RRA Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, 
tel: 07 488 10 40, 
e-naslov: agencija@rra-posavje.si 
Kontaktna oseba: mag. Nataša Šerbec.

 Predsednik Sveta regije Posavje
 Ivan Molan, l. r.

Delovni čas: pon. - petek od 9. do 16. ure, srede do 17. ure, sob. od 9. do 12. ure

www.fotografika.si

Boštjan Colarič s.p.
Trg Matije Gubca 3

8270 Krško

Tel.: 070/87 87 81

PRESNEMAVANJE 
  z VHS NA DVD

NOVO! PRESNEMAVANJE AVDiO kASEt NA CD

FOTOVIDEO
GRAFIČNISTUDIO

Ostali mediji:
•	 VHS-C
•	 super	in	digital	8
•	 mini	DV
•	 avdio	kasete

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939

ideja
za

darilo 
        naročila knjige
040 634 783
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Ponovitev domačega muzikala, nove skupine in nove 
skladbe. V tokratnih glasbenih novičkah:

ste morda zamudili muzikal Rok Kurent? Nič hudega, 
saj se nesojeni politik skupaj s svojo pevsko druščino 
vrača: „Priznamo, nismo si predstavljali, da si bo mu-
zikal ogledalo skoraj 4000 ljudi, da bo publika navdu-

šena, da bomo poželi stoječe ovacije. Vse to so občut-
ki, ki nam, amaterskim umetnikom, vlivajo pogum in 
pravijo, da smo na pravi poti. Hvala vsem, ki ste ra-
zumeli naša hotenja in nas pri tem podprli,“ se je po 
septembrskem prvencu Simfonični orkester GŠ Krško 
zahvalil vsem, ki so sodelovali pri projektu in vsem, ki 
so jih prišli spodbujat. Rok Kurent (na fotografiji) bo s 
svojo ekipo znova stopil na oder Kulturnega doma Kr-
ško 16. novembra.

Na sceno je stopi-
la slovensko-hrva-
ška zasedba Zebra 
Dots, ki jo sesta-
vlja skupina preka-
ljenih glasbenikov: 
Saša Danilov (vo-
kal), Koolade (vo-
kal in talkbox), An-
draž Mazi (kitare), 
Erik Marenče (kla-
viature) in Jernej 
Kržič (baskitara) ter Krčan Ivo Rimc (bobni, na foto-
grafiji). Skupina preigrava jazz, etno, hip hop, pop, 
funk, vintage, fusion, electro, indie, accustic in soul 
energije, ki se združujejo v končno obliko nekakšne-
ga vintage popa z živimi instrumenti. Njihov debitan-
ski singel nosi naslov Walking On A Chance.

Jernej Zoran, novomeški kitarist in nekdanji član za-
sedbe Društvo mrtvih pesnikov, se kot solist čedalje 
bolj uveljavlja v slovenskem glasbenem prostoru. Pred 
kratkim je izdal singel in videospot z naslovom Vse ti 
dam, singel se nahaja na albumu Stratosfera. Tokrat na 
vokalu Sašo Đukić, na bobnih Obra, v videospotu pa ba-
sira tudi Sebastjan Podlesnik, ki se ga boste spomnili 
iz posavskih glasbenih orkestrov in skupin.

Iz Cerkelj ob Krki pa prihaja še en narodnozabavni an-
sambel. Fantje Domen, Anže, Valentin in Jože sliši-
jo na ime Skupina Iber (na fotografiji). „V tej zasedbi 
delujemo okoli štiri mesece. Pojemo štiriglasno, pov-

prečno imamo 23 let, igramo narodnozabavno in za-
bavno glasbo, večinoma na obletnicah, porokah … ,“ 
nam je zaupala četverica, ki sodeluje tudi z ostalimi 
ansambli, pretežno v domačem kraju. Drugače pa ve-
ljajo za veseljake, ki znajo uživati v dobri glasbi, radi 
pa zapojejo tudi kakšno ljudsko ali dalmatinsko pesem.

Tudi vi ustvarjate in dihate z glasbo? Pošljite nam svo-
je glasbene novičke, ki jih želite deliti z bralci iz Po-
savja, na glasbene.novicke@posavje.info.

� Pripravlja:�Simon�Uršič

posavske glasbene 
novičke
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1. nagrada: 30-minutna masaža obraza
2. nagrada:  30-minutna masaža hrbta
3. nagrada:  30-minutna masaža stopal

Geslo križanke pošljite do četrtka, 2.11.2012, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžreba-
li dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

SIAM, TAJSKI MASAŽNI SALON, 
WANPEN RUCHADA S.P., CKŽ 135 C, KRŠKO

Geslo 21/2012 številke: 

POZVONI, PRIDEM TAKOJ
Nagrade, ki jih podarja Fotografika, Boštjan Colarič s.p.:
1. nagrada: družinsko fotografiranje na domu,  

 Lily Doris Špan, Dolenja vas pri Krškem
2. nagrada:  presnemavanje VHS na DVD (3 kasete),  

 Sonja Molan, Trebež
3. nagrada:  fotografiranje za dokumente (za dve osebi),  

 Mojca Balon, Drenovec

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji te-
den podelil nagrado (CD ploščo) Tilki Turšič, Župeča 

vas 54, 8263 Cerklje ob Krki. Čestitamo. Lestvica je na 
sporedu vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na in-

ternetni strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1.  (6.) Ans. ERAZEM - Njam, njam
 2.  (1.) Ans. VIHAR - Prisluhni mi
 3.  (7.) Ans. ŠTRK - Zame najlepša si moja dežela
 4.  (3.) Ans. VESELI SVATJE - Pod mojim oknom 
 5.  (10.) ZREŠKA POMLAD - Tebi
 6.  (9.)  ZAKA‘ PA NE - Do poroke
 7.  (4.)  Ans. PETKA - Srčni muzikant
 8.  (2)  Ans. DONAČKA - Naj zvezde žarijo
 9.  (8.)  Ans. ROKA ŽLINDRE - Zanalašč
 10.  (-)  Ans. VIKEND - Urnih nog
 

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Boštjan Konečnik - Odpri mi ljubica

Kupon št. 125
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, 27. oktober, ob 17. uri

SIAM, tajski masažni salon, Wanpen Ruchada s.p., CKŽ 135 c, Krško

Zdravje iz zdravilnih rastlin
„Gospod�je�naredil,�da�raste�zdravilo�iz�tal,�in�pametni�ga�
ne�prezira.“�(Iz�„Mešalima“,�Jezus�Sirach,�190�pr.�n.�š.)

Bolj ko ljudje v imenu tehničnega napredka uničujemo nara-
vo, bolj ko onesnažujemo zrak, pitno vodo in tla, iz katerih 
dobivamo hrano, bolj ko iztrebljamo rastline in živali, bolj se 
zavedamo, kakšna zdravilna moč se skriva v naravi, predvsem 
v zdravilnih rastlinah. Namesto, da bi posegali po injekcijah 
in tabletah, se vse več ljudi odloči za čaje in zeliščna mazila. 
Veliko znanja se je na žalost izgubilo, ker je vse novo vedno 
sovražnik starega. V Hiši narave ponovno razkrivamo zakopa-
no prastaro znanje, kličemo v spomin pozabljeno ter vse sku-
paj postavljamo na zasluženo mesto. Najbolj enostavni zdra-
vilni pripravki, ki jih lahko pripravimo iz posušenih zdravilnih 
rastlin, so čaji in čajne mešanice. 
TIMIJAN ali MATERINA DUŠICA se uporablja proti kašlju, ast-
mi, pri krčih v trebuhu, želodčnih in črevesnih težavah.  
BEZEG pomaga pri sladkorni bolezni, senenem nahodu, pre-
hladu, vzpodbuja delovanje znojnic, niža vročino in čisti kri.  
KORDA BENEDIKTA spodbuja tek pri zdravljenju anoreksije, 
čira na želodcu, žolčnih kamnih, pesku na ledvicah, čisti kri 
in pomaga pri jetrnih, vročinskih boleznih, pljučih in srcu. 
PLEŠEC priporočamo proti močnim menstruacijskim krvavi-
tvam, krvavitvam iz maternice in krvi v urinu, poleg tega pa 
je odlična rastlina za uravnavanje krvnega tlaka. 
REGRAT pospešuje delovanje žlez, zaradi inulina je učinko-
vit tudi pri sladkorni bolezni, je diuretik, ki je posebej učin-
kovit takrat, kadar zastajanje vode v telesu povzročajo mo-
tnje delovanja srca. K sebi spravi utrujena jetra, čisti kri, 
učinkuje na limfo in pomaga pri razstrupljanju. 
Se vidimo v Hiši narave!� Nataša�Doberšek

Cesta 4. julija 41, 8270 Krško, 
T: +386 7 49 20 694, 

E: info@hisanarave.si www.hisanarave.si
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USTVARJALNA DELAVNICA MED 
»KROMPIRJEVIMI POČITNICAMI«

• ponedeljek, 29. oktober, ob 11.00 –  
Mladinski oddelek, Krško

Otroke in starše vabimo, da se nam pridružijo v počitniški 
ustvarjalni delavnici. 

PREDSTAVITEV KNJIGE 
»ZDOLE SKOZI STOLETJA«

• torek, 6. november, ob 18.00 –  
Valvasorjeva knjižnica Krško

Naša sodelavka Polona�Brenčič, zgodovinarka in knjižničarka, soav-
torica knjige »Zdole skozi stoletja«, ki je nedavno izšla pri Založbi 
Neviodunum, bo predstavila nekatere doslej še neznane zanimivo-
sti iz preteklosti Zdol in okoliških vasi v 20. stoletju. 

NADALJEVALNA DELAVNICA 
IZDELAVE KERAMIKE

• sreda, 7. november, ob 18.00 –  
knjižnica na Senovem

V okviru točke vseživljenjskega učenja v knjižnici na Senovem 
vas vabimo na nadaljevalno delavnico izdelave keramike. Men-
torica Špela�Čepin bo predstavila urnik in program dela. 

DELAVNICA ROČNIH DEL

• četrtek, 8. november, ob 16.30 –  
knjižnica v Kostanjevici na Krki

Delavnica ročnih del pod vodstvom Marije�Molan bo v okviru de-
lovanja točke vseživljenjskega učenja v kostanjeviški knjižnici 
potekala v zimskih mesecih ob četrtkih popoldne.

PODELITEV DALMATINOVIH ZNAČK

• četrtek, 8. november, ob 17.00 –  
Osnovna šola Bistrica ob Sotli

Ob zaključku letošnjega likovno-literarnega natečaja na temo 
»Na obisku pri Juriju Dalmatinu« vas skupaj s Slovenskim pro-
testantskim društvom »Primož Trubar« – Podružnico za Posavje, 
OŠ Bistrica ob Sotli in OŠ Jurija Dalmatina Krško vabimo na za-
ključno prireditev in podelitev Dalmatinovih značk. 

PREDAVANJE O GLINI

• četrtek, 15. november, ob 18.00 -  
Valvasorjeva knjižnica Krško

Obiščite nas na predavanju o glini, na katerem se bomo sezna-
nili z njenimi blagodejnimi protivnetnimi in protiinfekcijskimi 
učinki ter načini uporabe.
 

OTROŠKA LUTKOVNA PREDSTAVA 
»MODRO PIŠČE«

• ponedeljek, 19. november, ob 18.00 – 
Mladinski oddelek v Krškem

• torek, 20. november, ob 17.00 – 
knjižnica v Kostanjevici na Krki

• četrtek, 22. november, ob 17.00 –  
knjižnica na Senovem

Vabimo vas na otroško lutkovno predstavo Modro pišče v izved-
bi lutkovne skupine krških knjižničarjev.

POGOVOR Z ALOJZEM IHANOM

• petek, 23. november, ob 18.00 –  
Dvorana v parku, Krško

Ob letošnjem zaključku bralnega projekta za odrasle Posavci be-
remo skupaj in 20. novembru, dnevu slovenskih splošnih knjižnic, 
vas vabimo na pogovor s pisateljem in priznanim zdravnikom Aloj-
zem�Ihanom o njegovem delu, s poudarkom na knjigi Državljan-
ski eseji. Z avtorjem se bo pogovarjal knjižničar Vilko�Planinc. 

PREDSTAVITEV KNJIGE O SPEEDWAYU 
AVTORJA FRANCIJA TOMAŽIČA

• sobota, 24. november, ob 16.00 –  
Dvorana v parku, Krško

Vabimo vas na predstavitev nove knjige Slovenski speedway 1992 
– 2012, velikega poznavalca speedwaya Francija�Tomažiča. S 
prireditvijo bomo obeležili tudi tretjo obletnico otvoritve zbir-
ke o speedwayu v naši knjižnici.

RAZSTAVA »DREVO – SIMBOL ŽIVLJENJA«

• november – Valvasorjeva knjižnica Krško
V Valvasorjevi knjižnici se z likovno razstavo Drevo – simbol ži-
vljenja predstavlja Hedvika�Cener. 

BREZPLAČEN VPIS OB DNEVU 
SLOVENSKIH SPLOŠNIH KNJIŽNIC

Ob 20. novembru, dnevu slovenskih splošnih knjižnic, vam od�
19.�11.�2012�do�24.�11.�2012�v vseh enotah knjižnice nudimo 
brezplačen�vpis za nove člane . 

PRIREDITVE V NOVEMBRU

ZGORNJI OBREŽ – V mesecu sep-
tembru je praznoval osebni ju-
bilej krajan Jože (Pepi) Volčan-
šek iz Zg. Obreža. Rodil se je v 
kmečki družini ob potoku Moč-
nik, doma so imeli namreč mlin. 
Mlada leta so bila zaznamovana 
z grenko usodo v Šleziji, kamor 
je bila družina prisilno izselje-
na. Po vrnitvi v domovino se je 
zaposlil v Tovarni celuloze v Kr-
škem, kjer je služboval do upo-
kojitve. Ženo Marico je pripeljal 
z Vidma, v zakonu pa sta se jima 
rodila sin in hčerka.
Kljub raznim zdravstvenim te-
žavam je Pepi vedno razpolo-
žen za dobro voljo in z optimiz-
mom gleda na življenje, kar je tudi prav. Ob njegovem jubileju 
smo ga na domu obiskali predsednik sveta KS Artiče Anton Gaj-
šek, predsednik krajevnega Društva izgnancev Karel Levak in 
aktivistki KO RK Artiče Anica Černelič in Zofka Godec. V prije-
tnem druženju je popoldne hitro minilo, Pepiju pa smo zaželeli 
še dosti let in čim manj težav.� Zofka�Godec,�KO�RK�Artiče

90 let Jožeta Volčanška

90letni�Jože�Volčanšek

Sporočilo 
v steklenici
Katedra za družinsko 
medicino Medicinske fa-
kultete v Ljubljani že 
več let izvaja projekt 
SPOROČILO V STEKLENI-
CI, katerega namen je 
zmanjševanje škode za-
radi pitja alkohola. Obi-
ščite spletno stran pro-
jekta: www.nalijem.si, 
kjer lahko pridobite pre-
cej informacij , hkrati pa 
lahko izpolnite anonimni 
vprašalnik vam omogo-
ča, da samo v 5 minutah 
sami ocenite svoje pitje 
alkohola. Na koncu do-
bite povratno sporočilo.
Torej: obiščite spletno 
stran www.nalijem.si in 
izpolnite anonimni vpra-
šalnik.

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI
V večnamenskem prostoru sevniške knjižnice (v prvem nadstro-
pju) lahko vsak ponedeljek od 16. do 18. ure obiščete »info točko« 
Posavskega obzornika. V urejenem kotičku je mogoče prelistati 
zadnjo izdajo časopisa, oddati naročilo za mali oglas, reklamno 
sporočilo, voščilo in zahvalo. 
»Info točka« Posavskega obzornika v sevniški knjižnici vsak po-
nedeljek od 16. do 18. ure.
 Uredništvo

SENUŠE - S takim velikanom 
v rokah, ki je tehtal kar 
1.385 gramov in bi ji lahko 
po obsegu služil tudi za po-

krivalo, se je ponašala Maru-
ša Mežič s Senuš. Ob jurčka 
velikana se je družina Me-
žič spotaknila med kosta-
njevo-gobarskim nedeljskim 
sprehodom po gozdu na Pija-
ni Gori.  B.�M.

Maruša 
z gobanom 
velikanom

KRŠKO��Dom�starejših�občanov�Krško�
in�Vrtec�Leskovec�pri�Krškem�krepita�
medgeneracijsko�sodelovanje.�Otroci�
in�stanovalci�so�namreč�z�željo,�da�bi�
kmalu�zrasla�in�nudila�prijetno�senco,�v�
lanskem�letu�pri�domu�posadili�lipo,�le-
tos,�10.�oktobra,�pa�so�njen�rojstni�dan�
obeležili�tako,�da�so�se�ponovno�zbrali�
ob�njej,�upihnili�svečke�na�torti�in�za-
peli�pesmice�z�lepimi�željami.�Zatem�so�
otroci�lipi�nasuli�še�sveže�zemlje,�pod�
krošnjo�pa�postavili�ptičjo�krmilnico�in�
nasuli�hrano�za�ptiče.�� B.�M.
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www.agencijaspin.si info@agencijaspin.si
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Izjemno ugodne cene
T R A N S PA R E N T O V

poljubnih dimenzij
s tiskom, odebeljenim robom in kvalitetnim rinkanjem

Pokličite in se prepričajte o kvaliteti naših storitev!

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti 
- sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši so-
potniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spo-
mnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti v Po-
savskem obzorniku.

v spomin

Naročila in plačila za ZAHVALE in V SPOMIN 
sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Matije 
Gubca 3 (Hotel City), od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, v 
dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine), od 
ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, po pošti (ime in priimek, na-
slov, telefon) ali na elektronskem naslovu marketing@posavje.info. 
Informacije: 07 49 05 780, 040 634 783. Rok za oddajo za objavo v 
naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10.00 ure.

Hvala vsem, ki ga imate v lepih spominih.

Žena Mira in hčerka Valerija z družino

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

So�vezi�močnejše.�
Brez�pomena�zanje�so�razdalje,

�kraj�in�čas.�
(M.�Kačič)

ANTON BARKOVIČ

24. oktobra mineva eno leto, 
odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil 

iz Bregane.

V SPOMIN

Hvala sorodniki in sosedje, ki ste z nami delili bolečino, darovali 
sveče, cvetje in svete maše.

Hvala dr. Mitiču za dolgoletno zdravljenje, patronažni sestri go-
spe Marti za obiske na domu, bolnici Brežice, gospodu Žičkarju, 
gospodu župniku in govorniku gospodu Ureku.

Le droben soj sveče na tvojem grobu, dragi Karl, bo povedal, 
da smo s tabo.

Žalujoči: vsi tvoji

Ko ostaneta bolečina in praznina,
ko spoznaš, da ni poti nazaj,

ostane nate misel živa in
 spomin za vekomaj.

KARL KROŠL

V zgodnji jeseni je tiho, kakor je živel, za vedno odšel naš dragi 
mož, oče, tast, dedek in pradedek

iz Hribčka na Bizeljskem.

ZAHVALA
Z vsem spoštovanjem in iskrenostjo se zahvaljujemo vsem za da-
rovano cvetje, sveče, sv. maše, za pisno in ustno sožalje ter da ste 
našo drago pokojno v tako velikem številu pospremili na njeno za-
dnjo tukajšnjo pot na zdolsko pokopališče. Hvala župnikom za lepo 
opravljen obred, hvala pevcem za sočutno zapete pesmi slovesa, 
govornikom za lepe besede, izrečene naši mami. Hvala osebni zdrav-
nici za vso skrb, Splošni bolnišnici Novo mesto za lajšanje bolečin 
njenih zadnjih dni. Hvala onkološki bolnišnici Ljubljana ter vsem, ki 
ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani ter z nami sočustvovali, 
pa vas posebej nismo imenovali.

V globoki žalosti: vsi njeni

Spomin�...
Edini,�ki�ostane,�močan�nad�vsem;

edini�cvet,�ki�ne�oveni,
edini�val,�ki�se�ne�razbije,

edina�luč,�ki�ne�ugasne.

ANTONIJA KROŠELJ

Za vedno se je poslovila na 1. oktobra dan - naša zlata mamica, 
babica, prababica, sestra, teta, svakinja, tašča, botra in dobra 
soseda

roj. Pinterič iz Zg. Pohance 4.

ZAHVALA

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

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt

izdelava geodetskega načrta

zakoličba

ureditev mejeparcelacija

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

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

8270 KRŠKO - GSM: 041-555-271
IVAN AVGUŠTIN s.p., Golek 7

NUDIM IZPOSOJO
MOBILNE DVIŽNE
KOŠARE VIŠINE DO 12,5m,
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE IN
PREMIKANJE PO
DELOVIŠČU.

www.dvizne-kosare.com
E-mail: avgustin.ivan@siol.net

www.optika-keber.informacija.net

Tel.: 07/499-22-33

okulistični pregledi 
na zdravstveno kartico
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obzornikova oglasna mreža

- hišniška dela
-  obnova stanovanj
-  izdelava podstrešnih stanovanj 

s suhomontažnimi elementi
-  zamenjava podov-laminati, 

gotovi parketi, itison ...

Zrihtamo vse

Vsa dela opravimo strokovno 
in ugodno v najkrajšem možnem roku.

Pirc Janko s.p., tel.: 031 468 402 
Mrzlava vas 25, 8262, Krška vas
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MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

NIZKE CENE!
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Prirejamo telovadne večere
ki potekajo ob torkih  in četrtkih ob 20.00 uri 

v FITNESS CENTRU 

KEMO 
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                                       Informacije na tel: 041 / 791 799 

VABLJENE 
NA KLASIČNO TELOVADBO,

PRIMERNO ZA VSE GENERACIJE!

ŽLEBOVI, ODTOKI, OBROBE

ŠIVILJSKA POPRAVILA


MODA ZA MOČNEJŠE

Nakupovalni center 
INTERMARKET BREŽICE

Telefon: 031 312 529
Dževida Šabanović s.p., Tovarniška cesta 10, Brežice

Brezplačni okulistični pregledi  
(okulist dr. Krešimir Macan )
Velika izbira:
- korekcijskih okvirjev priznanih znamk
- sončnih očal
- kontaktnih leč

Simona Abram s.p., Glavni trg 16, 8290 Sevnica

Delovni čas: ob delavnikih 8:30 - 17:00,  ob sobotah 8:30 - 12:00
Tel.: 07 620 81 89, 041 651 557

Spomin je kot pesem, 
ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, 

ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, 

ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, 

ki v srcih prebiva!

Iskrena hvala vsem, ki ga obiščete 
na njegovem večnem počivališču, mu prižgete svečo 

in se spominjate skupnih trenutkov. 

Za vedno bo ostal v naših srcih in spominu. 
Njegove dobre volje, iskrenega nasmeha 
in modrih besed ne bomo nikoli pozabili.

Žena Milka in sinovi z družinami.

IVAN BOGOVIČ
z Velikega Kamna, Koprivnica.

V SPOMIN
20. oktobra je minilo 1. leto, odkar je po hudi bolezni odšel 

naš dragi mož, oče, stari oče in praded

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
tel: 07 49 05 780

marketing@posavje.info

Posavski obzornik 
tudi na spletu!
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Prodam žito, ječmen in koru-
zo v zrnju. Tel.: 051 641 335

Prodam ječmen in koruzo v 
zrnju. Tel.: 041 581 488

Prodam bukova drva in leže-
či cepilec ali menjam za ko-
ruzo, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 771 448

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

Prodam 12 m drv (bukev, ga-
ber), metrske okrogle, 500 
€, Tržišče, prevoza nimamo. 
Tel.: 051 779 135

Prodam metrska akacijeva 
drva, dostop z vsakim vozi-
lom. Tel.: 041 842 650

Prodam 1 m3 lipovega lesa, 
hlodovina. Tel.: 041 821 631

Prodam bukova drva, razce-
pljena in žagana na različne 
dolžine, možna dostava na 
dom. Tel.: 040 738 059

Prodam razžagana bukova 
drva. Tel.: 031 501 801

Prodam suha bukova ali me-
šana drva, žagana in razce-
pljena, možna dostava. 
Tel.: 051 219 625

Prodam 20 m suhih bukovih 
drv. Tel.: 041 809 074

Ugodno suha akacijeva drva, 
žagana na 22 – 33 cm, po ceni 
42 € za m3, z možnostjo do-
stave v občini Brežice. 
Tel.: 070 321 426

Prodam suha metrska bu-
kova drva, lahko razžagana, 
možna dostava, Malkovec. 
Tel.: 031 271 181

Prodam bukova in mešana 
drva, kratko žagana, okoli-
ca Brežic. Tel.: 07 49 65 331

Prodam 17 m3 bukovih suhih 
in kalanih drv. 
Tel.: 041 380 075

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam 100 l vinskega žga-
nja. Tel.: 070 245 578

Prodam češnjevo in slivovo 
žganje ter kostanjevo kolje 
za vinograd. Tel.: 031 277 284

Prodam domače slivovo žga-
nje po 7 €/l. Tel.: 040 432 332

Prodam jabolka za ozimnico, 
15 kg zabojček za 7,5 €, Mali 
Obrež, Dobova. 
Tel.: 051 690 356

Prodam jedilni krompir za 
ozimnico. Tel.: 07 49 67 826, 
zvečer

ŽIVALI

Prodam telice LIM, ekološke 
reje, težke od 150 do 250 kg. 
Tel.: 07 818 80 91

Prodam pašno telico, brejo v 
9 mesecu. Tel.: 041 745 368

Prodam prašiče, težke 250 
kg, in odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 031 858 594

Prodam 2 prašiča, težka od 180 
do 200 kg. Tel.: 031 741 437

Prodam prašiča za zakol, li-
nija 12, zakol lahko opravi-
te pri nas. Tel.: 051 338 819

Prodam prašiča, krmljene-
ga z domačo hrano, težkega 
cca 150 kg, cena po dogovo-
ru. Tel.: 031 466 504

Naročila za male oglase sprejema-
mo vsak delovni dan v tednu od po-
nedeljka do petka od 8. do 15. ure na 
sedežu uredništva (Trg Matije Gubca 
3, 8270 Krško (hotel City, prej Sremič). 
Naročila sprejemamo tudi po faksu 07 
49 05 781 ali po elektronski pošti:

mali.oglasi@posavje.info.
Za objavo v naslednji številki mo-

rajo biti oglasi naročeni do ponedeljka 
pred izidom časopisa (do 15. ure).

Cena za mali oglas za fizične osebe 
v obsegu do 15 besed (ena telefonska 
številka šteje za eno besedo) znaša 
5,00 € + DDV, skupaj 6,00 €. Vsaka 
nadaljnja beseda 0,50 € + DDV, skupaj 
0,60 €. Dodatek za poudarjeno obja-
vo (okvir) znaša 3,00 € + DDV, skupaj 
3,60 €, skupaj znaša osnovna cena 
malega oglasa v okvirju z DDV 9,60 €. 
Cena fotografije (samo za fizične ose-

NAVODILA ZA NAROČANJE 
MALIH OGLASOV

be), max.: 40 x 30 mm znaša 16,67 € + 
DDV, skupaj 20,00 €.

Cena malega oglasa za pravne 
osebe in s.p., v obsegu do 15 besed 
(ena telefonska številka šteje za eno 
besedo) znaša 10,00 € + DDV, skupaj 
12,00 €. Vsaka nadaljnja beseda 1,00 
€ + DDV, skupaj 1,20 €. Dodatek za 
poudarjeno objavo (okvir) znaša 6,00 
€ + DDV, skupaj 7,20 €, skupaj zanje 
znaša osnovna cena malega oglasa v 
okvirju z DDV 19,20 €. 

Posamezni naročnik lahko v eni 
številki naroči največ dva mala oglasa.

Vsebina oglasa naj bo napisa-
na čitljivo in s TISKANIMI ČRKAMI. 
Oglas mora biti napisan v slovenskem 
jeziku. Za resničnost in verodostoj-
nost objavljenih oglasov odgovarja 
naročnik.

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:
Ulica, kraj:
Pošta: Kontaktni telefon:

Naročam (obkrožite črko): A. osnovni oglas (6 €), B. osnovni oglas v okvirju (9,60 €)


NAROČILO MALEGA OGLASA

NEPREMIČNINE

V Sevnici prodamo enodru-
žinsko hišo z vrtom, ogreva-
nje na olje, KATV, klima, sonč-
na lega. Tel.: 051 810 148

Krška vas, 140 m2, hiša, funk-
cionalna, udobna, cena: do-
govor po ogledu. 
Tel.: 041 640 328

Ugodno prodam opremljeno 
stanovanjsko hišo na Logu 
pri Sevnici, letnik 1959, ob-
novljeno 1999, vredno ogle-
da. Tel.: 041 521 139

Prodam trisobno stanova-
nje v Brestanici; garaža, dve 
kleti, mirna lokacija, cena 
68.000 €. Tel.: 031 200 620

Prodam dvoinpolsobno sta-
novanje v velikosti 60 m2 v 
NHM v Sevnici, v stavbi je 
dvigalo. Tel.: 041 720 323

Prodam stanovanje, 24 m2, 
pritličje, in garažo, Brežice. 
Tel.: 07 49 64 325

V Brežicah prodam enosobno 
stanovanje, 34 m2, pritličje. 
Tel.: 07 49 62 476

Prodam v Drenovcu pri Senu-
šah parcelo, 16 arov, voda, 
elektrika v hramu, asfalt do 
parcele, možnost obnove 
ali zidanica, cena 17.000 €. 
Tel.: 041 717 788

Prodam parcelo s starej-
šo hišo, 85 arov, na relaci-
ji AC Drnovo – Krško, cena 
75.000 €. Tel.: 031 704 751

Prodam garažo na Šolski uli-
ci v Brežicah z urejenim la-
stništvom. Tel.: 031 656 168

Sevnica, kupim manjše 
stanovanje, pritličje, 1. 
nadstropje ali v stavbi z 
dvigalom. Tel.: 041 621 285

Na Goleku oddam v najem sta-
novanjsko hišo z vinogradom s 
500 trtami. Tel.: 041 842 552

Oddam v najem pritlično dvo-
sobno stanovanje v starem 
delu Krškega, 62 m2, vseljivo 
decembra. Tel.: 031 516 715

V Krškem oddam garsonjero 
ženski, garsonjera je v stano-
vanjski hiši. Tel.: 051 756 281

Oddam enoinpolsobno stano-
vanje s podzemno garažo v sta-

novanjskem naselju trobentica 
v Brežicah. Tel.: 041 339 199

Obnova hiš, stanovanj. 
Vse: voda, elektrika, ke-
ramika, knauf, kamini, la-
minati. Tel.: 041 411 624, 
Mojster Brežice d.o.o., Uli-
ca stare pravde 4, Brežice

AVTOMOBILIZEM

Prodam Opel Zafiro 1.7 CDTI, 
letnik 12/2010, sive barve, 
56.000 km. Tel.: 041 299 420

Odkup poškodovanih 
in celih vozil, 

lahko z okvaro motorja, 
od letnika 1997 dalje.

Gotovina takoj. 

Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 
Šentjanž 59, Šentjanž

KMETIJSTVO

Prodam novo kiper prikolico 
Tehnostroj (Farmtech), nosil-
nost 4 t, s povišanimi strani-
cami. Tel.: 041 974 556

Prodam predsetvenik širine 
220 cm in dvobrazdni plug, 10 
col, možna menjava za kra-
vo za zakol. Tel.: 040 840 065

Prodam suha bukova metr-
ska drva, cena 50 €/m3, vino 
in mošt modre frankinje in 
cvička. Tel.: 040 612 414 

Prodam 2 prašiča, težka 75 
in 85 kg. Tel.: 07 49 68 390

Prodam odojke, težke okoli 
30 kg in svinjo, težko do 170 
kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam odojke, težke od 25 
do 45 kg, in odstavljeno svi-
njo. Tel.: 031 492 837

Prodamo pujske, težke od 20 
do 35 kg, za odojke in nadalj-
njo rejo. Tel.: 041 662 730

Prodam lepe odojke, težke 
30 kg, ali zaklane in očiščene 
po 4 €/kg. Tel.: 07 49 77 095

Prodam burskega kozla ali 
menjam za drugega. 
Tel.: 031 756 576

Prodam ovce in jagenjčke. 
Tel.: 031 568 785

Prodam race in gosi, žive ali 
očiščene, očiščene 7 €/kg. 
Tel.: 040 742 045

Prodam race, goske, odojke 
in merjasca. Tel.: 031 368 615

Prodam zajčnike za dve, šti-
ri, šest samic, možna dosta-
va. Tel.: 040 229 459,
Miran Lopatič s.p., Pirošica 
3b, Cerklje

POHIŠTVO, 
OTROŠKA OPREMA

Ugodno prodam jedilno garni-
turo (110–140 raztegljiva) in 6 
stolov ter 40-litrsko ročno sti-
skalnico. Tel.: 031 740 769

Prodam hladilnik z zamrzo-
valnikom ter štedilnik na plin 
in elektriko, dobro ohranje-
na, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 81 42 567

Ob 1. obletnici obratovanja 
dodatni popusti na odlično 
ohranjena otroška oblačila, 
obutev in opremo. Otroška 
komisijska prodajalna Kri-
sti, Krista Les s.p., Rigonce 
38, Dobova, pon-pet: 9-12, 
14-17, sob: 9-12.  
Tel.: 040 464 495

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega
sporoča cenjenim strankam,

da si lahko priskrbijo

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

GRAHASTE JARKICE,

ki so v prodaji ob
torkih in petkih od 9. do 16. ure, 

ENODNEVNE BELE PIŠČANCE,

ki so v prodaji
  vsak četrtek med 16. in 17. uro.

mali oglasi

RAZNO

Prodajamo ciprese, okra-
sno drevje in grmičevje, 
ciprese za živo mejo v 
akciji. Tel.: 041 564 621, 
Vrtnarstvo, Marija Žigič 
s.p., Zaloke 13, Raka

Prodam oljni gorilec CTC, 
cena 100 €, in televizor Is-
kra za 50 €. Tel.: 07 49 87 224

Prosim za pomoč, da mi kdo 
odstopi peč na trdo gorivo in 
hladilno skrinjo, hvala. 
Tel.: 07 49 62 906

Prodam 2200-litrsko cisterno 
za olje (100 €), in gorilec za 
centralno (100 €). 
Tel.: 07 49 62 476

Ugodno prodam štedilnik na 
drva za centralno ogreva-
nje, desni priklop, in zim-
ske gume Fulda, dimenzije 
185/65 R14, na jeklenih pla-
tiščih. Tel.: 051 366 067

Odkup starega železa, iz-
rabljene gradbene meha-
nizacije, kmetijskih stro-
jev, peči, radiatorjev, 
bele tehnike. Tel.: 051 
621 223, Zakovšek Janko 
s.p., Vranje 22a, Sevnica

Profesorica matematike 
inštruira matematiko za 
osnovne in srednje šole. 
Tel.: 07 49 69 696, Suza-
na Urbanč s.p., Črešnjice 
17, Cerklje ob Krki

STIKI

35-letni iz okolice Krškega 
iščem punco, damico za re-
dna ali občasna druženja. 
Tel.: 031 244 105

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh težkih 
trenutkih. Hvala vam za vso podporo, vse tolažilne besede, 
podarjeno cvetje in sveče.

Še posebno pa se zahvaljujemo dr. Janji Ojsteršek, patronažni 
sestri Vasji Hrastovšek, SB Brežice, prijateljema Mariji in Borisu 
Halerju, govorcema g. Tomažu Jalovcu in g. Franciju, CU Brežice, 
Koronarnemu društvu Brežice, Komunalni službi Kranj in pogrebni 
službi Žičkar.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

V tihi žalosti: žena Maja, sin Aleš, hčerka Valerija 
z družinami, brat Mirko in ostali žalujoči

Iskrena hvala vsem, ki postojite ob njenem grobu, prižigate 
svečke in se je spominjate.

Z žalostjo v srcu: vsi njeni

Vsa�toplina�tvojega�srca
in�vsa�tvoja�ljubezen

ostajata�za�vedno�v�naših�srcih.

Odgovorov na vprašanja večna ni,
spomin je tisto, kar živi.

ALOJZA FAJMUTA MARIJA ŠTRBUNCL
Ob boleči izgubi

29. oktobra bo minilo pet let, 
odkar nas je zapustila naša draga mama, 

babica, prababica in teta

iz Brežic.
iz Dednje vasi 3, Pišece.

ZAHVALA
V SPOMIN

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V naši ponovno odprti pisarni na glavni ulici v starem mestnem 
jedru Brežic nasproti občine, v Mestnem atriju (CPB 17), lahko 
naročite oglase, male oglase, voščila in zahvale ali pa si ogleda-
te in naročite knjige založbe Neviodunum. 

Delovni čas: od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure.
 Uredništvo

za vse osamljene ljudi, vseh staro-
sti, od vsepovsod, ki si želijo življe-
nja v dvoje. Imamo preko 2000 
oglasov, reklam, več zaposlenih, 
tradicijo in ogromno ponudb z 
vseh območij, ki so za mlade žen-
ske zastonj, ostale plačajo 14 € za 
neomejeno ponudb 2 leti, ugo-
dno za moške.

Ženitna posredovalnica 

ZAUPANJE

031 836 378, 031 505 495 
090 6286 1,99 €/min.

Leopold Orešnik s.p., Dolenja vas 85 
p.p. 40, 3312 Prebold

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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KRŠKO – Bliža se martinovo in z njim eden izmed tradici-
onalnih glasbenih dogodkov v Posavju, ko znani harmoni-
kar Toni Sotošek že vrsto let pripravlja Martinov koncert 
ter s številnimi gosti iz vse Slovenije zabava ljubitelje na-
rodnozabavne in ostalih glasbenih zvrsti. Toni se tudi le-
tos ne bo izneveril tradiciji, vendar pa bo šesti Martinov 
koncert 9. novembra v Kulturnem domu Krško res nekaj 
posebnega.

Spremljevalci domače glasbene scene vedo, da Toni Soto-
šek iz Krškega že nekaj časa nima več svojega ansambla, s 
katerim so več let zabavali občinstvo in nastopali na festi-
valih. Toda ta trditev ni več povsem točna, nasprotno, Toni 
ima kar družinski ansambel. Z ženo Darjo imata namreč šti-
ri sinove in hčerko, vsi pa kažejo nadarjenost za glasbo. Kot 
pravi Toni, so že njegovi sorodniki in glasbeni prijatelji opa-
zili njihov talent in jih nagovarjali h glasbenem udejstvova-
nju. Svoj prvi javni nastop kot družina so imeli na enem iz-
med Martinovih koncertov pred štirimi leti, ko so njegovi 

fantje skupaj s Klobasekovim Pepijem zapeli pesem Mi hri-
bovci smo fajn ljudi. Sinovi Toni, Matic in Miha imajo po-
leg očeta tudi dobre mentorje, vse znane posavske glasbene 
pedagoge (Francija Arha, Roberta Pirca in Branimirja Bi-
liška), zato hitro napredujejo in vse več nastopajo kot Toni 
Sotošek in družina.

Zelo odmeven je bil njihov nastop v živo v oddaji Glasbeni 
spomini, poseben zagon pa jim je dal nastop v znani TV od-
daji Viktorji, po katerem je v Toniju dozorela odločitev, da 
pripravijo tudi samostojno zgoščenko. Ker je že pred tem po-
gosto poleg samih skladb za razne družinske ali šolske sloves-
nosti napisal tudi besedila, mu ni bilo težko ustvariti deset 
pesmi za zgoščenko, ki nosi naslov Moji mamici. Poleg nas-
lovne so tu še Polka za Evo, Podboj je heroj, Mami za rojstni 
dan, Obletnica poroke, Splača se učit, Veseli december, Bo-
žič pri nas, Ni vina brez Martina in edina samo instrumental-
na - Jožetova polka. Kot je razvidno že iz naslovov, so pes-
mi posvečene družini, druge pa so priložnostne, še posebej 
primerne za čas, ki je pred nami – najprej martinovo, nato 
pa decembrski prazniki, katerih vrhunec je božič kot osred-
nji družinski praznik.

O novi plošči in celotnem družinskem projektu Toni pripove-
duje z velikim zadovoljstvom: »Moja želja se je uresničila in 
mislim, da bo ta povsem avtorski izdelek našel svoje mesto 
v poplavi narodnozabavne glasbe zaradi drugačnega pristo-
pa.« Pravi tudi, da se mu v teh kriznih časih zdi pomembno 
poudarjati tradicionalne in družinske vrednote; še posebno 
seveda znanega reka, da kdor poje, ne misli slabo.

Ob tem harmonikarski samouk, ki je v svoji mladosti večkrat 
osvojil znamenito nagrado Zlata harmonika Ljubečne, ne po-
zabi dodati zahvale že omenjenim mentorjem svojih sinov in 
vsem drugim, ki so sodelovali pri zadnjem projektu, med ka-
terimi sta bila kitarista Simon Potočar in Mare Pezdirc ter 
znana Nuša Derenda in Domen Kumer. Še posebna zahva-
la velja tudi OŠ Jurija Dalmatina Krško in njenemu šolske-
mu zboru z zborovodkinjo Damjano Mlakar. Vse omenjene 
in prav gotovo še koga bodo lahko spremljali obiskovalci le-
tošnjega Martinovega koncerta v Krškem.

Toni obljublja nova prijetna glasbena presenečenja za lju-
bitelje narodnozabavne glasbe tudi v prihodnjem letu, med 
katerimi naj bi bil tudi velik koncert v mesecu januarju, a 
o tem bomo zapisali kaj več v eni izmed naslednjih številk. 
� S.�Mavsar,�foto:�B.�Colarič

Največji uspeh je na leto-
šnjem ocenjevanju, ki v or-
ganizaciji TZS sicer poteka 
že od leta 1968, doseglo Pod-
bočje, ki je zmagalo v kate-
goriji izletniških krajev, pred 
Črno na Koroškem in Cerkni-
co s Cerkniškim jezerom. Na-
grado je iz rok podpredsedni-
ka TZS Dominika S. Černjaka 
prejel predsednik Turistične-
ga društva Podbočje Matjaž 
Jurečič. Podbočje je oce-
njevalno komisijo prepriča-
lo z lepo ocvetličenimi mo-
stički preko potoka Sušica ter 
urejenim trgom pred župnij-
sko cerkvijo sv. Križa, hkrati 
pa je odlična izhodiščna toč-
ka za pohodnike in obiskoval-
ce tamkajšnjega vinogradni-
škega območja. „Prvo mesto 
v državi je rezultat sodelova-
nja, občutka za kraj in velike 
mere dobre volje. Res je, da 
je začetek tega uspeha prav-
zaprav obnova vasi, ki sega v 
leto 1999 z obnovo trga in se 
je nadaljevala do leta 2009 z 
otvoritvijo celostne podobe, 
kar je zasluga Občine Krško, 
KS Podbočje in krajanov Pod-
bočja, krajani pa smo novo 
podobo nadgradili s cvetjem, 
urejenostjo in gostoljubno-
stjo,“ je po prejemu prizna-
nja povedal Jurečič, ki se ob 
tej priložnosti zahvaljuje več 
kot 50 krajanom vseh gene-

racij, ki so se združili v pri-
zadevanjih za uspeh na le-
tošnjem tekmovanju in na 
številnih akcijah z veseljem 
poprijeli za metlo, smetišni-
co, škarje, lopato, grablje … 
Zastava Turistične zveze Slo-
venije, ki so jo prejeli zma-
govalci kategorij (poleg Pod-
bočja denimo še Koper med 
večjimi, Postojna med mesti 
in Metlika med manjšimi me-
sti, Piran med turističnimi in 
Laško med zdraviliškimi kra-
ji) bo v Podbočju zaplapola-
la 3. novembra, ko jo bodo 
na posebni svečanosti dvi-
gnili poleg zastave Podbočja. 

V kategoriji srednje velikih 
mest je drugo mesto, za Po-
stojno in pred Novo Gorico, 
osvojila Sevnica, priznanje 
pa je iz rok predsednika TZS 
Petra Misje in direktorja Di-
rektorata za turizem mag. 
Marjana Hribarja prevzel 
župan Srečko Ocvirk. Komi-
sija je izpostavila urejenost 
in prenovljenost glavne uli-
ce ter mestnega jedra, ure-
jenost krožišč, odlično izbi-
ro lokalnih in mednarodnih 
prireditev ter podporo obči-
ne pri razvoju turizma. „To je 
veliko priznanje za Sevnico, 
ki je pred desetletji bila tu-
ristični kraj, v tem trenutku 
pa to ni v tolikšni meri. Ven-

dar želimo z gradom in ostalo 
turistično ponudbo naš kraj 
zopet narediti za turistične-
ga. Letos smo gostili svetov-
no prvenstvo mladih ribičev 
in nekatere druge dogodke, 
tako da želimo v Sevnico vr-
niti izletniški turizem, kajti 
turizem je najhitreje se raz-
vijajoča gospodarska dejav-
nost in del tega kolača pritiče 
tudi našemu kraju,“ je v Ra-
dencih povedal župan Ocvirk. 

Drugega mesta so se v katego-
riji mladinskih prenočišč vese-
lili tudi v MC Hostlu Brežice, 
za Hostlom Pliskovica in pred 
MCC Hostlom Celje. Prizna-
nje je glavna sekretarka TZS 
Karmen Burger podelila vodji 

brežiškega hostla Heleni Tom-
še. „Seveda smo navdušeni, 
da smo dobili srebrno prizna-
nje, čeprav smo si močno pri-
zadevali za prvo mesto. V ta 
namen smo dodatno okrepili 
izobraževanje nas mladih, do-
segli, da občina več pripomore 
k urejanju hostla, ter poskrbe-
li za dodatno promocijo, ure-
janje, polepšanje in dodatne 
programe v hostlu,“ je ob tem 
povedala Tomšetova.

Častni pokrovitelj projekta 
je bil predsednik RS dr. Dani-
lo Türk, ki se je udeležil tudi 
zaključne prireditve in ude-
ležencem med drugim de-
jal: „Lepota naše domovine 
ni samo Božji dar, ni samo ti-
sto, kar nam je dala narava, 
ampak je v največji meri re-
zultat dela pridnih ljudi, ki 
jim je do tega, da bi bila naša 
domovina lepa in gostoljub-
na. Taki ljudje ste vi in mnogi 
drugi, ki k temu prispevajo.“ 
Nagrajence in občinstvo sta 
nagovorila tudi župan obči-
ne Radenci Janez Rihtarič in 
predsednik TZS Peter Misja, 
organizatorji pa so podelitev 
obogatili s kulturnim progra-
mom, ki so ga izvedli pevski 
zbor OŠ Radenci, tamkajšnji 
tamburaši, folklorna skupina 
in mladi tolkalci.
� Peter�Pavlovič

LESKOVEC PRI KRŠKEM - Veliko sorodnikov in znancev se je 
12. oktobra zbralo v Okrepčevalnici Sara v Leskovcu pri Kr-
škem na praznovanju Rozalije Štefanič. Prav tega dne je na-
mreč slavljenka, doma z Mrtvic, dopolnila stoti rojstni dan.

Prav zares častitljiv ju-
bilej, toliko bolj, če ti 
zdravje, tako kot Rozali-
ji, še kar dobro služi. Ve-
čjih težav namreč nima, 
nam je povedala Slavica 
Stanič iz Podbočja, ki kot 
prostovoljka in skrbnica 
Rozalijinega vnuka Sreč-
ka že devet let preživi ve-
čino dneva v njuni druž-
bi na Mrtvicah. Slavljenki 
vid in roke namreč še tako 
dobro služijo, da še vedno 

štika, šiva prte (porodiže) in izdeluje rože iz papirja, nadvse rada 
prepeva in je ljubiteljica dobre hrane, pri tem pa ji še posebno 
teknejo mesne jedi. Najbolj se razveseli obiska hčera, s kate-
rimi ima sicer nekoliko manj stikov, saj dve, Rozi in Marija, ži-
vita v Ljubljani, Justina pa še mnogo dlje – v Švici. Jo pa zato 
pogosteje obiskuje 12 vnukinj in vnukov z družinami, pa tudi že 
pravnukinje in pravnuki. Na Rozalijin rojstni dan so se prav vsi 
zbrali na slavju, ob tem pa so se jim pridružili tudi predstavniki 
KO Društva izgnancev Leskovec in Krajevne skupnosti Krško po-
lje, za dodatno dobro razpoloženje slavljenke pa je s pesmimi 
poskrbela moška zasedba Trta s Čateža ob Savi.� B.�Mavsar��

Stotica Rozalije Štefanič 

Slavljenka�Rozalija�in�vnuk�Sreč-
ko,�s�katerim�tudi�prebiva�v�sku-
pnem�gospodinjstvu

Moja dežela – lepa in gostoljubna 2012

Podbočje, Sevnica in brežiški hostel
nagrajeni za lepoto in gostoljubje
RADENCI/POSAVJE – Na letošnjem ocenjevanju urejenosti in gostoljubnosti krajev „Moja dežela - lepa in 
gostoljubna 2012“, ki ga tradicionalno organizira Turistična zveza Slovenije (TZS), so močan pečat pusti-
li tudi posavski kraji, saj so se kar v treh kategorijah od enajstih, ki so jih ocenjevale posebne komisije, 
uvrstili med najboljše tri. Na zaključni prireditvi projekta, ki je potekala 15. oktobra v sklopu Dnevov slo-
venskega turizma v Zdravilišču Radenci, so tako priznanja prejeli Podbočje, Sevnica in MC Hostel Brežice.

Predstavniki�Podbočja�s�priznanjem�in�zastavo�TZS Predstavniki�Sevnice�s�priznanjem

Vodja� MC� Hostla� Brežice�
Helena�Tomše�s�priznanjem
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Ponudba velja do razprodaje zalog. Pridržujemo si pravico do sprememb.
Za morebitne napake v tisku se opravičujemo.

Tel: 07 49 93 900

VELIK IZBOR MAČEH

UGODNA PONUDBA 
SADIKE VRTNIC

VELIK IZBOR 
NAGROBNIH SVEČ 
(garantiramo, da 
izgorijo do konca)

ZEMLJA 
ZA GROBOVE VELIK IZBOR -

PESEK ZA GROBOVE

UNIKATNI NAGROBNI 
ARANŽMAJI ŽE OD 7,90 €

VELIKA IZBIRA 
LONČNIH KRIZANTEM

OD  27.10.2012 
NA IZBIRO REZANO CVETJE 

VELIKA IZBIRA SADIK 
SADNEGA DREVJA 
IN JAGODIČEVJA

Za martinovo nova plošča
Tonija Sotoška in družine

Toni�Sotošek�s�sinovi

Glasbena�družina�Sotošek


