
KRŠKO – Pred kratkim se je v javnosti pojavila informaci-
ja, da naj bi Ministrstvo za zdravje v okviru vzpostavitve 
nove mreže urgentnih ekip načrtovalo znižanje statusa 
enote nujne medicinske pomoči na urgenci v Zdravstve-
nem domu (ZD) Krško oz. zvišanje statusa enote v urgen-
tnem centru Splošne bolnišnice Brežice.

Po več (neuspešnih) poskusih reorganiziranja urgentne službe v 
bolnišnicah v zadnjih dvajsetih letih je bilo zaradi gradnje ur-
gentnih centrov v bolnišnicah, tudi v brežiški, določene spre-
membe seveda pričakovati. Občina Krško je že večkrat pozvala 
k razmisleku, da je znižanje statusa nujne medicinske pomoči 
na urgenci ZD Krško nesprejemljivo in sporno, nazadnje na se-
stanku z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem, ki sta ga 
obiskala župan mag. Miran Stanko in direktor ZD Krško Dami-
jan Blatnik. „Za Občino Krško je vsakršno organizacijsko preo-
blikovanje, ki znižuje številčnost in opremljenost ekipe nujne 
medicinske pomoči glede na to, ki je na voljo danes, nespreje-
mljivo, saj bi zmanjšalo možnost odzivnosti in povzročilo slabšo 
kakovost storitev za naše občane. Ves čas poudarjamo, da se ne 
sme zanemariti odzivnega časa, v katerem je mogoče pacientom 
kar najhitreje nuditi zdravstveno pomoč. Slabša dostopnost zdra-
vstvenih storitev bi bila zaskrbljujoča in nedopustna, sploh ob 
upoštevanju dejstva, da imamo na našem območju eno najbolj 
izurjenih medicinskih ekip v Posavju in Sloveniji. Občina Krško 
bo zato storila vse, da do sprememb ne pride, saj je ob našte-
tih dejstvih nujno ohraniti in razvijati raven medicinske pomo-
či v nespremenjeni obliki,“ pravi Stanko, seveda pa pri tem ne 
gre zanemariti prisotnosti jedrskega objekta, ki je tudi znatno 
pripomogel k dobri opremljenosti krške urgence. 
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Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana

SPEEDWAYSKI VEČER

Zadnja stran, 
str. 24

Gregor in Geri 
obujala spomine na 
speedwayske steze

TRADICIONALNO 
V PODSREDI

Iz naših krajev, 
str. 7

Že 14. praznik 
kozjanskega jabolka

Naslednja številka bo izšla 
7. novembra 2013!

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

Naš pogovor,
str. 3

MARIJA SUŠNIK, 
oktobrska 
nagrajenka:

Po sto letih ostaneta 
le dva odstotka 
tistega, kar se je 
nekoč uporabljalo
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SUPER POPUST do 35 % 
BREZPLAČNA MONTAŽA 
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nadaljevanje na str. 2

Ravnatelj brežiške gimnazi-
je, ki jo letos obiskuje 530 
dijakov, Uroš Škof je razka-
zal šolske prostore predse-
dniku države Borutu Pahor-
ju ter ga pospremil v športno 
dvorano, kjer je predsednika 
in spremstvo že čakal pripra-
vljen kulturni program. Zbra-
ne dijake, profesorski zbor in 
povabljence je predsednik 
nagovoril s spodbudnimi be-
sedami, izrazil navdušenost 
nad obnovo in poudaril, da 
bi bilo dandanes potrebno 
še več moči vložiti v vzgoj-
ni moment formalnega izo-
braževanja. Dijaki so v uro 
trajajočem programu zape-
li, zaplesali, odigrali nekaj 
prizorov, recitirali, prikaza-
li akrobatske veščine, spre-
govorila sta tudi župan Ivan 
Molan in v imenu dijakov Tit 
Voglar, predsednik dijaške 
skupnosti najstarejše posa-
vske gimnazije. V prvi vr-
sti povabljencev je bilo med 
drugimi zaslediti tudi po-
slance mag. Andreja Vizja-
ka, Franca Bogoviča in To-
maža Lisca, ki so pred leti 
prav tako greli klopi brežiške 
gimnazije, na dogodku pa se 
je zbralo predvsem veliko 
število nekdanjih profesor-
jev, ki so imeli prijetno pri-
ložnost za srečanje in pogo-
vor o nekdanjih in sedanjih 
pogojih dela v šolstvu. Nekaj 
dijakov se je s predsednikom 
republike umaknilo v eno iz-
med predavalnic, kjer so 

Pahor odprl prenovljeno gimnazijo
BREŽICE – Sreda, 16., in četrtek, 17. oktobra, sta bila za Brežice, sedanje in 
nekdanje profesorje ter dijake Gimnazije Brežice posebej slovesna. V upo-
rabo so bili po večletni prenovi predani obnovljeni prostori gimnazije, ki je s 
svojim vzgojno-izobraževalnim delovanjem začela že pred 68 leti. 

najbolj radovedni lahko pro-
sto zastavljali vprašanja. 

Vsi povabljenci dogodka so si 
bili enotni: prostori so nav-
dušujoče urejeni, infrastruk-
turni pogoji za delo pa odlič-
ni. Kot je v neuradnem delu 
povedala nekdanja ravnate-
ljica Stanislava Molan, se je 
angažiranje za obnovo zače-
lo že leta 2003, sedanji rav-
natelj pa je pogodbo za za-
četek izvedbe del podpisal 
leta 2010. Gotovo je vsem 
bivšim gimnazijcem kar tež-
ko verjeti, kako prostorna 
je sedaj „naša“ gimnazija in 
kako samoumevno se prvim 
letnikom zdi dejstvo, da ima-
jo svoje garderobne omari-

ce, novo telovadnico, sodob-
no razdelilnico hrane, svetle 
podstrešne predavalnice, 
velik vrt in podobno. Obno-
va okoli 2500 kvadratnih me-
trov površin, rušitev starih in 
izgradnja novih prostorov je 
stala 4,9 milijona evrov, ob-
nova pa bo v naslednjih le-
tih zajemala še energetsko 
sanacijo novejšega dela šol-
ske zgradbe. Naslednji dan 
je šola odprla svoja vrata še 
za vse ostale, ki so si žele-
li ogledati prenovljeno mo-
gočno zgradbo brežiškega 
centra, v kateri se bodo izo-
braževale, po besedah pred-
sednika, „nosilne generacije 
prihodnosti“. 
 Maruša Mavsar 

Obnovljeno gimnazijo je odprl predsednik republike Bo-
rut Pahor (četrti z desne), ob njem ravnatelj Uroš Škof, 
njegova pomočnica Zlata Hribernik in predsednik dijaške 
skupnosti Tit Voglar.

Brežiški oktober na vrhuncu
BREŽICE – Letošnje praznovanje brežiškega občinskega pra-
znika oz. t. i. Brežiškega oktobra bo doživelo vrhunec v ne-
deljo, 27. oktobra, ko se bo ob 18. uri v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice začela slavnostna seja brežiškega 
občinskega sveta. Na njej bodo med drugim podelili leto-
šnje oktobrske nagrade, ki jih bodo prejeli Branko Kos, Ma-
rija Sušnik in Rudolf Volčanjšek, ter priznanja Občine Bre-
žice, ki so si jih prislužili Kajak kanu klub Čatež, Prostovoljno 
gasilsko društvo Bizeljsko, Društvo za zdravje srca in ožilja 
Slovenije, podružnica Posavje in Terezija Marija Žnideršič.

BREŽICE - Minuli vikend je v športni dvorani Brežice potekal 3. Podjetniško-obrtni in 
kmetijski sejem (POK), na katerem se je letos predstavilo 95 razstavljalcev iz cele Slo-
venije, največ iz Posavja. Na sejmu, ki je edini tovrstni v posavski regiji in ga je drugo 
leto zapored organiziral brežiški Zavod za podjetništvo, turizem in mladino, so imeli 
lokalni pridelovalci hrane, podjetniki in obrtniki možnost promocije svojih izdelkov, obi-
skovalcem pa je bilo na voljo tudi pestro obsejemsko dogajanje, ki je potekalo pod šo-
torom pred vhodom v dvorano. Več o sejmu, ki sta ga odprla brežiški župan Ivan Molan 
in poslanec v DZ mag. Andrej Vizjak, pa v naslednji številki Posavskega obzornika. R. R.

Nejasna usoda krške urgence

KRŠKO – Kot so 11. oktobra sporočili iz Nuklearne elektrarne Kr-
ško, so v drugem tednu izvajanja remontnih del v bazen za iz-
rabljeno gorivo transportirali vseh 121 gorivnih elementov, pri 
čemer so na treh odkrili mehanske poškodbe. Indikacijo nete-
snosti posameznih palic in posledično specifično aktivnost radi-
oaktivnih delcev v primarnem hladilu so sicer ugotovili že med 
obratovanjem elektrarne, a so se, glede na to, da je koncen-
tracije uhajanja radioaktivnosti snovi v vodo primarnega kro-
ga znašala pod tremi odstotki dovoljene vrednosti, odločili, da 
bodo podrobnejši pregled izvedli med načrtovanim remontom. 
Ker se voda med obratovanjem stalno čisti skozi posebne fil-
tre, do izpustov radioaktivnosti v sekundarni krog in posledič-
no naprej v okolje ni prišlo, zatrjujejo v NEK. Analizo stanja 
in vzroke za poškodbe bodo definirali skupaj s strokovnjaki iz 
firme Westinghouse, ki je dobavitelj goriva.  B. M. 

NEK: poškodba treh gorivnih palic

OB PRAZNIKU OBČINE 
BREŽICE:

str. 13 - 16

Krški reševalci veljajo za ene najbolj izurjenih v Sloveniji 
– na fotografiji na nedavni vaji Evakuacija 2013. 
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30. oktober.

nadaljevanje s str. 1

CERKLJE OB KRKI - V okviru nadaljevanja rekonstrukcije vo-
jaškega letališča v Cerkljah ob Krki je minister za obrambo 
Roman Jakič 14. oktobra s predstavniki izbranih podjetij - 
Marjanom Pezdircem, prokuristom CGP, d. d., Miljenkom 
Muho, predsednikom uprave Kostaka, d. d., in Francem Pa-
njanom, generalnim direktorjem Begrada, d. d. - podpisal 
pogodbo za izvedbo GOI del na ploščadi za zračna plovila na 
letališču Cerklje ob Krki. Kot najugodnejši ponudnik je bil v 
postopku javnega naročanja namreč izbran konzorcij ome-
njenih podjetij. Za izgradnjo 90.000 m² velike ploščadi bo 
potrebno veliko različnega materiala iz širše okolice, izved-
ba ploščadi pa je tudi organizacijsko in tehnološko zahtevna. 
Vodilni partner, to je CGP, d. d., Novo mesto, bo pri izvedbi 
projekta izgradnje ploščadi opravil predvidoma 47 odstotkov 
del, podjetje  Kostak, d. d., 33 odstotkov del in podjetje Be-
grad, d. d., 20 odstotkov del v skupni vrednosti 8,3 milijona 
evrov. Celotna vrednost investicije bo financirana iz sredstev 
zveze Nato, ki je vse od začetka projekta znatno prispevala 
k njegovi uresničitvi. Predvideni rok za izvedbo pogodbenih 
del je 18 mesecev od dneva uvedbe v delo. 
 P. P./vir: MORS

Gradili bodo letališko ploščad

KOSTANJEVICA NA KRKI – Kostanjeviški občinski svet ima za 
danes, 24. oktobra, popoldne sklicano 20. redno sejo v tem 
mandatu. Na dnevnem redu je med drugim tudi predlog dru-
gega rebalansa letošnjega občinskega proračuna, ki ga je bilo 
v največji meri potrebno, kot so na občinski upravi zapisali 
v obrazložitvi, pripraviti zaradi vključitve dolgoročnega za-
dolževanja v višini 81 tisoč evrov za rekonstrukcijo in obno-
vo vrtca v letošnje proračunsko leto. Poleg tega so pripravi-
li oceno realizacije do konca proračunskega leta, v skladu s 
katero so prihodke znižali za slabih 700 tisoč evrov, odhod-
ke pa za dobrih 650 tisočakov, torej naj bi bil letošnji prora-
čun visok 2,7 milijona evrov. Podrobneje pa v naslednji šte-
vilki časopisa. P. P.

Pred Kostanjevičani rebalans

„Partnerji pisma se s podpi-
som zavezujejo, da si bodo 
skupaj prizadevali za čim-
prejšnjo uresničitev projek-
ta Kajakaška steza Brežice, 
tako da se bodo zavzemali za 
čim hitrejšo pripravo ustre-
zne investicijske dokumen-
tacije ter umestitev projek-
ta v shemo sofinanciranja iz 
strukturnih skladov v novem 
programskem obdobju,“ 
med drugim piše v pismu o 
nameri. Pobudo za ureditev 
kajakaške steze ob reki Savi 
so sicer dali člani Kajak kanu 
kluba Čatež, ki bodo zaradi 
izgradnje HE Brežice osta-
li brez obstoječega kajaka-
škega poligona na ŠRC Grič, 
njihovi ideji pa so prisluhni-
li tako na Občini Brežice, s 
katero so si v minulih letih 
skupaj ogledali kajakaška 
centra v španskem La Seu 
d‘Urgellu in avstrijskem Du-
naju, kot na Kajakaški zve-
zi Slovenije, ki je prepoznala 
priložnost za ureditev naci-

Ob elektrarni tudi kajakaška steza
BREŽICE - Brežiški župan Ivan Molan, generalni direktor Term Čatež Sebastjan Selan in predsednik Ka-
jakaške zveze Slovenije Bojan Žmavc so 11. oktobra podpisali pismo o nameri sodelovanja pri projektu 
Kajakaška steza Brežice v okviru gradnje HE Brežice.

onalnega centra za kajaka-
ški šport. V projekt se vklju-
čujejo tudi Terme Čatež, ki 
v njem vidijo priložnost za 
nadgradnjo svoje ponudbe 
s t. i. adrenalinskim turiz-
mom.

Kot je v predstavitvi pro-

jekta povedal član KKK Ča-
tež Matjaž Avšič, bi 250 me-
trov dolgo in v povprečju 10 
metrov široko kajakaško ste-
zo uredili na levem bregu 
Save, približno 200 metrov 
pod brežiškim gradom. Kom-
pleks bi sestavljali še tran-
sportni trak za prevoz čolnov 
med ciljnim in štartnim je-
zerom, čolnarna in tribuna, 

pa tudi poligon za surfanje, 
projekt pa bi bilo smiselno 
združiti z ureditvijo prehoda 
za vodne organizme oz. t. i. 
ribje steze. Kot je poudaril 
Avšič, je prednost umetnih 
stez v primerjavi z naravni-
mi v zagotavljanju varnosti, 
saj je voda v takšni stezi glo-
boka le 50-80 cm. Investici-
ja je ocenjena na dva mili-
jona evrov + DDV, pri tem pa 
si, kot je dejal župan Ivan 
Molan, obetajo sofinancira-
nje z evropskimi sredstvi, 
glede časovnega načrta pa 
je dejal, da je izvedbo pro-
jekta realno pričakovati leta 
2016. Predsednik kajakaške 
zveze Bojan Žmavc, ki ga je 
spremljal tudi nekdanji sve-
tovni kanuistični prvak, zdaj 
pa direktor slovenskih kaja-
kaških reprezentanc Andrej 
Jelenc, je dejal, da bi v bre-
žiškem kajakaškem centru 
lahko gostili tudi velika tek-
movanja v kajaku in kanuju 
na divjih vodah, saj bo steza 
ustrezala vsem kriterijem. 
 Peter Pavlovič

Član KKK Čatež Matjaž Avšič in svetovalka v kabinetu žu-
pana Patricia Čular, ki je vodila podpis pisma o nameri

SEVNICA - V konferenčni dvorani na sevniškem gradu je 
14. oktobra potekalo  7. srečanje Kluba županov Slovenske 
ljudske stranke, kjer so obravnavali tudi aktualne vladne 
predloge o združevanju oz. ukinjanju manjših občin, pre-
dlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finan-
ciranju občin ter predlog zakona o davku na nepremičnine. 

Na novinarski konferenci so kratke povzetke in mnenja poda-
li predsednik Kluba županov pri SLS in župan občine Sloven-
ske Konjice Miran Gorinšek, sevniški župan Srečko Ocvirk 
in predsednik SLS Franc Bogovič. »Predstavniki Vlade in mi-
nistrstev premalo slišijo in vidijo težave, ki bi jih predlaga-
ne spremembe prinesle občinam,« je dejal uvodoma Gorin-
šek in dodal, da naj začne Vlada pogovor s predstavniki občin 
ter pripravi model, ki bo za vse boljši. Ocvirk je opozoril na 
zmanjševanje sredstev za delovanje občin, kar bo ogrožalo 
njihov nadaljnji razvoj. »Odvzem nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča in uveljavitev davka na nepremičnine v 
predlagani obliki neposredno ogroža razvojni potencial obči-
ne, saj bi v naslednjih treh letih od predvidenih več kot dva 
milijona evrov sredstev, kolikor jih država načrtuje pridobi-
ti od občanov z območja sevniške občine, v proračun Občine 
Sevnica nazaj prišlo letno zgolj okrog 200 tisoč evrov, kar je 
za 43 odstotkov manj, kot je doslej znašal prihodek obstoje-
čega nadomestila. Izguba bi za sevniško občino pomenila še 
bistveno več, saj gre za sredstva, ki jih več kot uspešno ple-
menitimo z evropskimi viri in pomenijo vir za gradnjo komu-
nalne infrastrukture za zagotavljanje osnovnih življenjskih 
potreb občanov, gradnjo vrtcev, ohranjanje kulturne dedišči-
ne in številne druge razvojne naloge. Občina Sevnica je na 
ta način doslej uspešno zmanjševala razvojne primanjklja-
je, kot sta redka poseljenost in odmaknjenost od avtoceste 
ter skrbela za sorazmeren razvoj celotne občine,« je še de-
jal sevniški župan. Bogovič je menil, da Vlada razgrajuje Slo-
venijo kot državo, v kateri bi lahko bolje živeli, ter ustvar-
ja nepotreben konflikt med podeželjem in urbanimi središči. 
 S. Radi

SEVNICA – Včeraj, 23. oktobra, se je sevniški občinski svet 
sestal na 24. redni seji. Med prvimi točkami dnevnega reda 
je obravnaval poročilo Zavoda za zdravstveno varstvo Celje 
o zdravstvenem stanju prebivalk in prebivalcev na obmo-
čju občine Sevnica v letu 2011. V nadaljevanju je direktor 
sevniške Komunale Mitja Udovč predstavil novelacijo študi-
je odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na ob-
močju občine Sevnica, po kateri je predvidena izgradnja še 
petih čistilnih naprav (štiri so že zgrajene, gradnja ene pa 
trenutno poteka). 
Svetnice in svetniki so obravnavali tudi predlog proračuna za 
leto 2014 v višini okoli 18 milijonov evrov ter predlog skle-
pa o podelitvi priznanj Občine Sevnica za leto 2013, v skla-
du s katerim bo grb Občine Sevnica prejelo podjetje Sili-
ko d.o.o., PE Sevnica, zlati plaketi podjetje Armat projekt 
d.o.o. in Cvetka Jazbec, srebrne plakete pa podjetje Pla-
stoform Blanca d.o.o., Jelka Bec in Društvo vinogradnikov 
Malkovec.  S. R.

Klub županov SLS proti 
napovedanim vladnim ukrepom

Franc Bogovič, Miran Gorinšek in Srečko Ocvirk

Na oktobrski seji o zdravju, 
proračunu in nagrajencih

RADEČE – 22. oktobra so se članice in člani radeškega ob-
činskega sveta sestali na šesti izredni seji, na kateri so 
podali soglasje za sklenitev aneksa št. 2 k pogodbi za iz-
gradnjo dela javne kanalizacije za odpadno vodo na ob-
močju Obrežja. 

Medtem ko naj bi bila že kmalu v poskusno obratovanje pre-
dana ČN Radeče, se je izkazala potreba po izvedbi dodatnih 
del na območju Obrežja. Gre za dela, ki niso bila predvide-
na v projektu in jih bo moral izvajalec del Kostak Krško še 
izvesti, med drugim poglobiti cesto, zagotoviti večje količi-
ne asfalta za preplastitev, saj v projektu niso bile zajete na-
vezave na obstoječe posamezne uvoze stanovalcev in ne na 
regionalno cesto. Potrebna je tudi zamenjava mulde in iz-
delava bankin v skupni dolžini 1.747 m. Za izvedbo dodatnih 
del bo Občina Radeče morala zagotoviti 34.302 evra (brez 
DDV). V nadaljevanju so svetniki dali soglasje tudi k poga-
janjem Občine s podjetjem Riko, ki gradi CČN. Zaradi spre-
menjenih standardov je tehnološko preverjanje prvotnega 
projekta pokazalo, da je potrebno zmanjšati površino dna 
vhodnega črpališča z ustreznimi naklonskimi betoni in spre-
membo črpalk, zožanje iztočne kinete tlačnih cevovodov s 
porušenjem pregradne stene ter zožanje dovodne kinete in 
grabelj, zmanjšati prezračevalni peskolov, urediti zbirni ba-
zen za sprejem gošč iz greznic idr. Dela je izvajalec pripra-
vljen izvesti za okoli 412.000 evrov (brez DDV), medtem ko 
lahko Občina zagotovi maksimalno 221.600 evrov (brez DDV).
 B. Mavsar

Izredna seja zaradi dodatnih del

BREŽICE - Za ponedeljek, 21. oktobra, je bil napovedan pod-
pis pogodb o neodplačnem prenosu nepremičnin v nekdanjem 
tehničnem remontnem zavodu Bregana v poslovno-industrij-
ski coni Slovenska vas med ministrom za obrambo Roma-
nom Jakičem in županom občine Brežice Ivanom Molanom, 
vendar je bil preložen na kasnejši datum. Občina Brežice 
je namreč Ministrstvo za obrambo seznanila s posamezni-
mi pripombami na predlog pogodb, tako da bo ministrstvo v 
nadaljevanju prejete pripombe preučilo ter o svojem stali-
šču seznanilo Občino Brežice. Prenos, ki sta ga potrdila tako 
brežiški občinski svet kot vlada RS, se bo štel kot vlaganje 
v lokalno javno infrastrukturo za obdobje 2013-2018, in si-
cer na podlagi dogovora o medsebojnem sodelovanju v zvezi 
s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki 
iz leta 2007, v katerem se je Ministrstvo za obrambo zaveza-
lo k sofinanciranju lokalne infrastrukture v višini do 600 ti-
soč evrov letno. P. P.

Preložili podpis pogodb

Na podlagi katerih kriterijev bodo pripravljene in v katero 
smer bodo šle spremembe urgentne mreže, zaenkrat še ni 
znano. Ministrstvo za zdravje je v zadnjem obdobju v ta na-
men imenovalo več strokovnih komisij, eden ključnih doku-
mentov pa je enotna metodologija organizacije urgentnih 
centrov, ki bo opredelila tudi mrežo izvajalcev. „Glede na 
omenjeno metodologijo se predvideva preselitev PHE enote 
(prehospitalne enote – reševalci, ki gredo na teren) iz zdra-
vstvenega doma v prostore novega urgentnega centra, osta-
la mreža pa ostaja v zdravstvenih domovih v istem obsegu 
oziroma se bo po potrebi prilagodila razmeram na terenu,“ 
so na naše poizvedovanje odgovorili z Ministrstva za zdrav-
je. Podobno nam je potrdil tudi direktor Splošne bolnišnice 
Brežice Dražen Levojević, ki pravi, da gredo njihova priza-
devanja v smer združitve vseh bolnišničnih urgenc, zlasti ki-
rurške in internistične, na enem mestu, čez čas in če bo mo-
žno, pa tudi urgence Zdravstvenega doma Brežice. A ravno v 
odgovoru ministrstva omenjena „prilagoditev razmeram na 
terenu“ zbuja bojazen pri zaposlenih in vodstvu ZD Krško ter 
Občini Krško kot ustanoviteljici zavoda. „V dosedanjih raz-
govorih smo z argumenti sogovornikom skušali dokazati, da 
mora status enote nujne medicinske pomoči v Krškem tudi v 
bodoče ostati najmanj na nivoju enote C (zdravnik na urgen-
ci 24 ur na dan, op. a.), prehospitalne enote pa od uvedbe 
enot C oz. od leta 2008 v Posavju tako ni več,“ pravi direk-
tor krškega zdravstvenega doma Blatnik. Dokler že omenje-
na metodologija ne bo dokončna, je usoda krške urgence to-
rej precej nejasna ...
 Peter Pavlovič, foto: B. M.

Nejasna usoda krške urgence
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Natalija Zmazek, Brežice: Zagotovo se stri-
njam s tem. Tudi sama pogostokrat počakam, 
če vidim, da pride do morebitnega zamika pri 
izdaji računa. Pri jemanju računov sem zelo 
dosledna, predvsem zaradi obiskov inšpekcij, 
ki se dogajajo v zadnjem času, pa tudi zara-
di svoje evidence o nakupih. Prodajalci so se 

že navadili oz. jih je tudi malo strah, da jih ne bi kdo kazno-
val, zato mi vedno izdajo račun.

Franci Bastardi, Krmelj: Podpiram boj pro-
ti sivi ekonomiji, čeprav je ne bomo mogli 
nikoli popolnoma preprečiti. Za opravljene 
storitve navadno prejmem račun, ki ga nato 
včasih še prekontroliram ali pa me znesek 
na računu spomni, koliko sem zapravil, ko 
bi me mikal še kakšen nov nakup. Se je tudi 

že zgodilo, da računa nisem dobil, a ga nisem potem izrec-
no zahteval. 

Damjana Lakner, Veliki Trn: Pri nakupih v tr-
govinah jemljem račune, vselej več ali manj 
redno, ne le v zadnjem obdobju, čeprav se 
mi je že zgodilo, da sem ga denimo pustila 
na mizi lokala. Tudi se ne spomnim, da bi mi 
kdo od prodajalcev ne dal računa, četudi sem 
nakupe opravila v zasebni prodajalni. Vseka-

kor pa ukrep oziroma poziv DURS-a zaradi večjega nadzora 
in poštenja ocenjujem kot pozitiven.

Damir Metelko, Kostanjevica na Krki: Akci-
jo poznam in se z njo strinjam, ker lahko le 
na tak način preprečimo sivo ekonomijo in 
s.p.-jem omogočimo, da bodo imeli več dela 
in zaposlovali. Vendar pa se sam tega ne dr-
žim, saj se tisti, ki ima dobro plačo, s tem ne 
ukvarja, s tem se ukvarjamo tisti, ki imamo 

manjše plače, da lahko otrokom poleg kosa kruha kupimo še 
kos salame. To morda ni lepo, je pa žal nujno.

Davčna uprava nas v boju proti sivi ekonomiji in za viš-
jo davčno kulturo spodbuja k doslednemu jemanju in 
zahtevanju računov za plačano blago in storitve. Se stri-
njate s tem pozivom in kako dosledni ste sami pri tem? 
Kako pomemben se vam zdi boj proti sivi ekonomiji?

anketa

Vedno vzamete račun?

Marija Sušnik

Babica »kriva« za 
zbirateljstvo

»Ta ljubezen do zbiranja mi 
je bila položena že v zibko, 
veliko je k temu prispeva-
la babica na Bojsnem. Babi-
ca je bila takrat edina v vasi 
naročena na časopis Domovi-
na, iz katerega je izrezovala 
slike in zgodbe kraljevske dru-
žine, jaz pa ob njej ptičke in 
otroške risanke. Spominjam 
se Ptičice z dvema kljunčko-
ma, pa potem še Grimmove 
in druge pravljice. Z zbira-
njem sem nadaljevala tudi v 
izseljenstvu. Ko smo se vrača-
li domov, nam je mama deja-
la, naj s sabo vzamemo tisto, 
kar nam je najbolj pri srcu. Iz-
brala sem si Janka in Metko, 
izdelana iz keramike.«

Vedno sem bila 
operativka
»Čisto zares se je začelo, ko 
sem bila zaposlena kot refe-
rent za kmetijstvo. Bila sem 
vedno operativka, pisarniško 
delo mi ni prav ležalo. Ob te-
renskem delu sem videla, da 
ljudje mečejo stvari, jaz pa 
sem jih pobirala in shranje-
vala na podstrešju na Bizelj-
skem. Z leti so se predmeti 
nabirali, ljudje pa so mi po-
tem predmete začeli sami 
nositi. Z novo Vinsko turi-
stično cesto, ta nam je od-
prla okno v svet, so se zače-
le cestne povezave, in takrat 
se je odprlo vprašanje, kako 
obogatiti ponudbo ob VTC, in 
sicer s tem, da se ti dodat-
ki – naravna dediščina, manj-
še družinske zbirke, urejena 
okolica – ponudijo v vpogled 
ljudem, to pa naj bi bil doda-
tek h glavni ponudbi: k vinu, 
ki je vir preživljanja. Hkrati 
se je razvijala etno kulinari-
ka, ki je dala posebno pati-
no, kajti brez ustrezne ku-
linarike, pa je vino lahko še 
tako vrhunsko, pač ne gre. K 
temu so prispevali vinogra-
dniki z izboljšanjem kako-
vosti vina, gospodinje so se 
trudile z ustrezno kulinariko, 
sproti pa tudi za urejeno oko-
lico. Ko se je začelo to prebu-
jenje, so pričeli ljudje na to, 
kar imajo doma, drugače gle-
dati in spoštovati, saj so jim 
predmeti nekoč služili v vsa-
kodnevnem življenju. Moram 
reči, da danes bolj cenijo to, 
kar imajo. To je za pohvaliti 
in pomeni napredek v odno-
su do dediščine.«

Stalna etnografska 
zbirka treh 
generacij

»Iz vseh teh razlogov je na-
stala moja zbirka treh ge-
neracij, ki se je povečeva-
la z zbiranjem in tistim, kar 
so nanosili sokrajani in obi-
skovalci. Tako smo vsi skupaj 
zbirko napolnili do zadnjega 

Marija Sušnik, dobitnica oktobrske nagrade Občine Brežice 2013:

Po sto letih ostaneta le dva odstotka 
tistega, kar se je nekoč uporabljalo
BREŽICE - Na predlog Društva za oživitev mesta Brežice je Marija Sušnik letošnja oktobrska nagrajenka 
Občine Brežice. Nagrajenka deluje v več društvih, je dobitnica številnih priznanj in pohval ter državnega 
priznanja Andragoškega centra Slovenije za izjemne učne in strokovne dosežke v izobraževanju odraslih 
za leto 2006. Njeno življenje je preplet številnih zgodb od Bizeljskega in njegovih vinorodnih gričev do 
Brežic, vedno in povsod pa je predana kulturni in naravni dediščini. Pred svečano podelitvijo smo nagra-
jenki zastavili nekaj vprašanj za bralce Posavskega obzornika in odgovore objavljamo v zelo kratki obliki, 
več o sadovih njenega dela lahko izveste iz knjig, ki so na voljo na policah vseh treh posavskih knjižnic.

kotička z 2000 predmeti, ki 
so razstavljeni v stanovanjski 
hiši in v gospodarskem poslo-
pju. Znana je od Avstralije 
do Kamčatke, obiskovalka iz 
Kamčatke je svoje navduše-
nje izrazila s stavkom: ‚To ni 
biser, to je diamant‘. Iz na-
ših domov danes praktično iz-
ginja vse. Prebrala sem, da 
v sto letih ostane le dva od-
stotka tistega, kar se je upo-
rabljalo v stoletju. Pa saj je 
razumljivo, da gre svet z na-
predkom dalje. Rada bi vide-
la tisto gospodinjo, ki bi si da-
nes želela prati na roke, prati 
ob potoku, nositi vodo na gla-
vi iz daljnega izvira … Zato pa 
so zbirke, da se takšni pred-
meti ohranijo. Za ohranitev 
dediščine pa je vredno slikov-
no in pisno gradivo, pri čemer 
so pomembna ustna izročila, 
ki jih zapišeš, to v današnjem 
tehnološkem času ne rabi ve-
liko prostora. V tem je pripo-
ved o peki kruha, zakaj noše-
nje grozdja v brenti v hrib in 
ne navzdol, zakaj so hrami na 
hribih, o skupnem delu v vi-
nogradih, o svitkih za nošenje 
na glavi, pa o nošah. Ja, veli-
ko je tega.«

Knjigi Rastline moje 
mladosti in Drevesa 
Bizeljskega
 
»To so rastline z ljudskim iz-
ročilom, tiste, na katere so 
me opozorili ljudje, in ti-
ste, ki sem jih sama ohrani-
la iz mladosti. In zdravilne 
in okrasne za različne prilo-
žnosti. Izpostavila bi drob-
ne bele krizanteme. Soseda, 
kmečka ženska, mi je poja-
snila, da so bile te drobne 
bele rožice namenjene novo-
rojenčkom, ki niso ob rojstvu 
prejeli zakramenta svetega 
krsta zaradi prehitre smrti 
ali so se rodili mrtvi, kot po-
moč, če poenostavim, duši v 
nebesa. Naj še omenim topi-
nambur, ki je bil nekoč svinj-
ska hrana, mi pa smo ob to-

pinamburu prvo leto, ko smo 
prišli iz izseljeništva, preži-
veli. Ata ga je skopal, spe-
kli smo ga v roru, ga pojedli, 
ugotovili, da je zelo dober 
in ga skoraj iztrebili. Roža 
moje mladosti je bergenija. 
Zato, ker sem po dolgem is-
kanju pod njenimi cvetovi in 
zelenim listjem odkrila svo-
jega velikonočnega zajčka. 
To mi je ostalo v lepem spo-
minu, bergenija pa je še ve-
dno na tistem starem mestu 
na Bizeljskem. V Drevesih Bi-
zeljskega sem želela tistim, 
ki imajo nasploh smisel za 
naravo in drevesa čuvajo kot 
naravno bogastvo, ponuditi 
petindvajset naših najlepših 
dreves. Pri šoli, kljub obna-
vljanju, še vedno stoji tuli-
povec, hruške mošnice pa so 
še ostanek obcestnega dre-
voreda, ki je nastal po nalo-
gu Marije Terezije zato, da bi 
se popotniki spočili v senci.« 

Ob kopanju 
vodnjakov vinu ni 
bilo mesta

»Že večkrat sem želela na-
pisati nekaj o vodnjakih in 
tako je nastala letos knjiga 
Naši vodnjaki. Do napeljave 
vodovoda 1974 je bilo na na-
šem območju vsaj 200 vodnih 
objektov, lastnik vodnjaka pa 
je imel poseben status. Od 
1928 do 1941 je kopala in iz-
delovala vodnjake skupina 
strica Vinka Hotka, ki je stro-
go prepovedal prisotnost vina 
ob kopanju vodnjakov. Vsem 
je delo pri kopanju vodnja-
kov predstavljalo dodaten 
vir dohodka, poleg zemlje, 
za preživljanje družin. Bilo 
je to nevarno delo, ker je vi-
nogradniško področje. Ko so 
odhajali na delo, jih je ve-
dno spremljalo opozorilo ba-
bice in mame, naj se pazijo, 
in to mi je leglo v dušo. Jaz 
sem morala po vodo daleč in 
sem hotela, da imamo tudi 
mi vodnjak. Stric me je pre-

pričeval, da pri nas ni vode, 
ker je višinsko območje, če 
pa voda je, kot sem trdila, 
bosta z očetom skopala vo-
dnjak. Dal mi je v roke ba-
janico in če najdem vodo, 
bosta z očetom skopala vo-
dnjak. Bajanice so bile sveže 
leskove šibe, ki jih je bilo po-
trebno prekrižane držati v vi-
šini ledvic. Prehodila sem ze-
mljišče z bajanico in bila kar 
naprej razočarana. Prehodila 
sem še zadnjo linijo na meji 
s sosedovim zemljiščem, ko 
sta se na najnižji možni toč-
ki začeli leskovi šibi upogiba-
ti. Zagnala sem vik in krik, vsi 
so prihiteli k meni in se pre-
pričali, da je na tem mestu 
res voda. Tu so izkopali vo-
dnjak, globok šest metrov, 
tako smo dobili vodnjak raz-
meroma blizu hiše. Največ je 
vodnjakov globokih od dvaj-
set do petintrideset metrov. 
V knjigi je popisanih sto vo-
dnjakov, ob vsakem vodnjaku 
so opisane družinske poseb-
nosti. Voda je največja dobri-
na na svetu, dobivamo jo po 
kapljicah, trošimo v hektoli-
trih. Vodnjaki, ki so še ohra-
njeni, predstavljajo arhitek-
turno in etnološko dediščino 
obsoteljskega območja.«  

Nagrada kot motiv 
za ustvarjanje
»Pravim, da ustvarjati pome-
ni dvakrat živeti. Seveda sem 
nagrade vesela in mi pomeni, 
da si bom uresničila tri knji-
žne izdaje, ki jih imam že 
pripravljene: Kosci in žanji-
ce, Obiralci hmelja in Cve-
tje ob plotu – to bo klasičen 
opis gospodinj, ki so cvetje 
sadile ob plotu, ker je bilo na 
vrtu škoda zemlje! O odnosu 
do kulturne in naravne dedi-
ščine v Posavju pa bi rekla, 
da smo lahko kar zadovoljni, 
da občine najdejo sredstva, 
s katerimi podprejo tudi take 
dejavnosti. Včasih že malen-
kost pomeni motiv za delo in 
vztrajanje in potem se konč-
no tudi nekaj vidi in pozna.« 
 
Tako sva zares zelo na kratko 
z Marijo opisali to njeno lju-
biteljstvo, katerega plodovi 
pa so že zdavnaj prerasli kra-
jevne meje. Kajti tudi če sta 
ostala samo še dva odstotka 
nekdanje dediščine, ji dela 
ne bo zmanjkalo; njenih ne-
objavljenih zapiskov pa je že 
zdaj za lep sveženj.

 Natja Jenko Sunčič

Bohoričeva ulica 10 | 8270 Krško
T.: 07/490 21 13 | info@avtoline-krsko.si

www.avtoline.si
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BREŽICE – Društvo za oživitev mesta Brežice je 26. septembra 
pripravilo potep po mestu Brežice. Udeleženci so se zbrali 
pred današnjo gimnazijo, nekoč frančiškanskim samostanom. 
Predsednica društva Alenka Černelič Krošelj je zglednemu 
številu »sprehajalcev« pojasnila, da si želijo s takim spreho-
dom poudariti znamenitosti starega mestnega jedra, ki ima 
svojo vrednost. Hkrati je bila to prva prireditev ob dnevih 

evropske kulturne dediščine, ki so v Posavju potekali od 28. 
septembra do 5. oktobra. Po »mestu na brežcu«, ki je kultur-
ni in zgodovinski spomenik, je udeležence strokovno podrob-
no vodila etnologinja dr. Ivanka Počkar. Vpogled v življenje 
660-letnega mesta na »brežcu« ponujajo razstava Kolnarji, 
trgovci in obrtniki, film Savski kolnarji, fotografska razsta-
va Jurija Pestotnika »Brežice 2002-2007«, zanimive zgodbe 
spletajo vodovodni stolp, impozanten brežiški grad, večino-
ma družinske stavbe, kjer so svoje obrtne dejavnosti v pre-
teklosti opravljali brežiški obrtniki, ti pa so s svojim delom 
dajali živahnost in živost mestu. N. J. S.

Potep po mestu Brežice

Ivanka Počkar (levo) in del udeležencev „potepa“ na iz-
hodišču pred gimnazijo
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KAPELE – V prostorih Krajevne skupnosti Kapele je 15. ok-
tobra potekal podpis pogodbe za rekonstrukcijo in dogra-
dnjo mrliške vežice Kapele, obenem pa je bil podpisan 
tudi sporazum o skupnem financiranju te 145.000 evrov 
vredne investicije. 

Najprej sta brežiški župan Ivan Molan v imenu Občine Breži-
ce in Silvester Lopatič v imenu izvajalca del SL - inženiring 
d.o.o. podpisala pogodbo o ureditvi mrliške vežice v Kape-
lah. Po županovih besedah so mrliške vežice tudi pomemb-
ne za kraj in ljudi, ta investicija pa je plod dobrega sodelo-
vanja KS Kapele in Občine Brežice. Tudi način financiranja so 
izbrali takšen, da bo investicija izvedljiva. En del pri finan-
ciranju gre tako direktno iz občinskega proračuna, drugi del 
iz presežkov KS v preteklih letih, tretji del pa iz tistega dela 
proračuna, ki je namenjen izvajanju del v KS. Rok zaključ-
ka investicije je 75 dni. Na javnem razpisu je bilo kot naju-
godnejši izvajalec del izbrano podjetje SL - inženiring Boršt 
d.o.o. Direktor podjetja Lopatič je v šali dejal, da jim je ta 
kraj usojen, saj so pred osmimi leti tukaj že zgradili osnov-
no šolo. Obljubil je, da se bodo potrudili, da objekt zgradi-
jo v roku, vendar je hkrati opozoril, da prihaja zimski čas, 
kar zna biti določen problem pri zaključnih delih, ki se znajo 
malo zavleči. Predsednik sveta KS Kapele Ivan Urek je pove-
dal, da je bila kapelska vežica zgrajena pred 26 leti kot prva 
v občini Brežice. Odločili so se, da jo prenovijo, saj je poslo-
vilni prostor namreč veliko premajhen, prav tako sanitarije 
ne ustrezajo današnjim standardom. Župan Molan in predse-
dnik sveta KS Kapele Urek sta nato podpisala tudi sporazum o 
skupnem financiranju omenjene investicije. Kot je dejal Mo-
lan, bodo pri tem združili sredstva iz občinskega proračuna 
in sredstva krajevne skupnosti, ter poudaril, da je to sploh 
prvi primer podpisa takšnega sporazuma v brežiški občini.
 R. Retelj

Posodobili bodo mrliško vežico

Ivan Urek, župan Ivan Molan in Silvester Lopatič se vese-
lijo pomembne investicije za Kapele.
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Učenci in profesorji so na slo-
vesnosti v Domu 14. divizi-
je zbrane najprej popeljali v 
leto 1923, ko je okoli 120 v 
šolo vpisanih otrok obiskova-
lo pouk v dveh učilnicah v Ura-
dniški koloniji, zatem v prelo-
mno leto 1929, ko je bilo na 
Senovem pri Rajhenburgu od-
prto novo šolsko poslopje, te-
daj med med najlepšimi in 
najmodernejšimi v Jugoslaviji. 
Imelo je kar 13 prostornih učil-
nic, telovadnico in celo kopa-
lišče s prhami, šolo pa je obi-
skovalo prek 400 otrok. Dobro 
desetletje kasneje je spričo 
2. sv. vojne slovenska beseda 
v njej domala povsem zamrla, 
saj so bili domači učitelji po-
večini izgnani, in se s tolikšnim 
večjim žarom ponovno razbo-
hotila po osvoboditvi. Šolska 
reforma leta 1958 je uvedla 
enotno osemletno osnovno 
šolo kot edino obliko obve-
znega šolanja, tedaj je pouk 
na Senovem obiskovalo prek 
560 otrok, v letu 1963 pa so 
tudi v šolstvu pričeli oblikovati 
nove socialistične samouprav-
ne odnose in predmete. Šte-
vilo otrok je sicer začelo po-
stopoma upadati, ne glede na 

»Krajevna skupnost Krmelj 
praznuje svoj praznik v spo-
min na 22. oktober 1943, ko 
so Nemci zgodaj zjutraj iz-
gnali prebivalke in prebi-
valce Krmelja ter v Hinjcah 
postrelili trinajst civilistov, 
vaških stražarjev,« je v uvo-
dnem delu svojega nagovora 
dejala predsednica KS Krmelj 
Slavica Mirt in nato v nada-
ljevanju nanizala nekatere 
dosežke iztekajočega se leta 
ter predstavila bodoče načr-
te, katerih izvedba bo odvi-
sna tudi od proračuna Ob-
čine Sevnica. »V letošnjem 
letu imamo v finančnem na-
črtu predvideno 32.801 evro 
prihodkov. Velik del stroškov 
predstavljajo stroški elek-
trične energije, komunalnih 
storitev, kot so voda in odvoz 
odpadkov, stroški ogrevanja 
in stroški rednih vzdrževal-
nih del. Vedno znova se boji-
mo mrzlih in snežnih zim, saj 
v tem primeru zimska služ-
ba predstavlja velik finančni 
zalogaj,« je dejala govorni-

Na Senovem obeležili 90 let šolstva
SENOVO – Osnovna šola XIV. divizije Senovo je prva slovenska šola, ki ji je Javni sklad za kulturne de-
javnosti podelil za številčno razvejano kulturno dejavnost in udejstvovanje zlato jubilejno priznanje. 
Prejeli so ga 18. oktobra na slavnostni akademiji ob 90-letnici šolstva v kraju, častitljiv jubilej pa so 
številnim zbranim obiskovalcem učenci in profesorji očrtali s pesmimi, igranimi prizori in z več likovni-
mi in tematskimi razstavami.

to pa so bile stalnica na šoli 
zelo številčne dejavnosti in 
krožki, tekmovanja, povezo-
vanja in sodelovanja z drugi-
mi šolami. Leta 1971 je zelo 
aktiven Pionirski odred Črnih 
rudarjev Senovo osvojil celo 
kip Kurirja Jovice, tedaj naj-
višje jugoslovansko prizna-
nje. V letu 1975 je bila uve-
dena celodnevna šola, ki pa 
na Senovem ni nikoli zažive-
la, bistveno pa se je šolski sis-
tem začel spreminjati z osa-
mosvojitvijo Slovenije, zlasti 
v letu 1996, ko so bili spreje-
ti novi šolski zakoni, uvedena 
devetletka, nivojski pouk in 

izbirni predmeti. Na senovski 
šoli so uspešno zaživeli doma-
či in mednarodni projekti, kot 
so Unesco šola, Tabor dobrih 
vesti, Eko šola, Zdrava šola, 
Kulturna šola idr. Za udejstvo-
vanja so prejeli na šoli že šte-
vilna priznanja, kot zadnje že 
v uvodu navedeno zlato jubi-
lejno priznanje JSKD, obe-
nem pa je Alojz Dolničar, 
predsednik Odbora skupnosti 
borcev 14. divizije, na slove-
snosti šoli podelil priznanje 
za ohranjanje in negovanje 
spomina na prihod legendar-
ne XIV. divizije, po kateri je 
šola tudi poimenovana.

V devetih desetletjih je šolo 
vodilo pet ravnateljev, in si-
cer Franjo Jakopec, Marija 
Urbančič, Marija Kolar, Olga 
Košir in Vinko Hostar. Večje-
ga posega, obnove in dogra-
ditve prostorov je bil objekt 
deležen pred desetimi leti, 
žal pa v tem obdobju tudi be-
ležijo iz leta v leto nižje šte-
vilo učencev. Teh je v leto-
šnjem letu le še 250. Kot je 
dejal ravnatelj Hostar, pa se 
ne glede na to vsi vključeni 
v vzgojno izobraževalni pro-
ces zavedajo, da ni sodobne 
vzgoje in izobraževanja brez 
ustreznih in kvalitetnih učil, 
učnih pripomočkov in opre-
me, zato so letos že dvajse-
tič izvedli dobrodelno prire-
ditev Za sodobnejšo šolo. Tej 
se je v 20 letih pridružilo kar 
80 donatorjev, skupno prek 
75.000 evrov zbranih sred-
stev pa so do sedaj namenili 
za nakup opreme, učil in uč-
nih pripomočkov, hkrati pa so 
z zbranimi sredstvi omogočili 
učencem iz socialno ogrože-
nih družin udeležbo v šolah v 
naravi in ekskurzijah.

 Bojana Mavsar

Učitelji z učenci med nastopom na slavnostni akademiji

Naslednje leto na vrsti Gabrijele

ca in dodala, da se v krajev-
ni skupnosti veselijo načrto-
vane rekonstrukcije ceste z 
razširitvijo cestišča s ploč-
nikom skozi naselje Gabrije-
le, ki naj bi se pričela v pri-
hodnjem letu. Župan Srečko 
Ocvirk je v svojem govo-
ru opozoril na davek na ne-
premičnine, ki bo negativno 
vplival na nadaljnji razvoj, 

a se bodo kljub temu iskale 
optimalne rešitve v zahtevni 
ekonomski in gospodarski si-
tuaciji, ki vpliva tudi na ob-
činski proračun. 
Na slovesnosti, ki so jo s kul-
turnim programom obogati-
li učenci in učenke Osnovne 
šole Krmelj, so prejeli pri-
znanja za prizadevno delo 
in dosežke na področju go-
spodarstva in družbenih de-
javnosti društvo Knap‘n‘fest, 
družina Tratar iz Gabrijel in 
ženska pevska skupina Lo-
kvanj. 
 Smilja Radi

Na podelitvi priznanj KS Krmelj je manjkala pevska sku-
pina Lokvanj, ki je imela nastop na dobrodelnem koncer-
tu v Sevnici.

KRMELJ – 18. oktobra je potekala v krmeljskem kulturnem domu slovesnost 
ob prazniku krajevne skupnosti s podelitvijo priznanj za prizadevno delo in 
dosežke na področju gospodarstva in družbene dejavnosti. 

SEVNICA – Na dobro obiskanem dobrodelnem koncertu OZRK 
Sevnica, ki se je odvijal 18. oktobra v sevniški kulturni dvo-
rani, so z izkupičkom od prodaje kart, srečelova, donacije 
podjetij in prostovoljnih prispevkov obiskovalk in obiskoval-
cev zbrali 4.098 evrov, kar bo zadostovalo za nakup 256 pa-
ketov pomoči za socialno ogrožene družine v sevniški občini. 

Na prireditvi, ki jo je povezoval Bogdan Barovič, so nastopili 
učenci in učenke Glasbene šole Sevnica, pevska skupina Lo-
kvanj, Mlade žurerke, Bučenski ramplači, Rafko Irgolič, sep-
teta Fortuna, duet Val, kvartet Jarica, ansambel Veseli Do-
lenjci, skupina Labirint in ansambel Stanka Petriča. Zbrane 
so nagovorili predsednica OZRK Sevnica mag. Breda Drenek 
Sotošek, sevniški podžupan Jožef Žnidarič in generalni se-
kretar RKS dr. Danijel Starman. Za pogostitev po zaključe-
nem dobrodelnem koncertu so poskrbele prostovoljke sev-
niškega Rdečega križa.  M. P. Krajnc/S. R.

Sevničani stopili skupaj

Dobrodelni koncert je bil zelo dobro obiskan.

ARTIČE - Lovska družina Ar-
tiče je v septembru organi-
zirala dobrodelno tekmo v 
streljanju na glinaste golo-
be. S prijavami so zbrali 777 
evrov, ki so jih podarili šol-
skemu skladu OŠ Artiče. Sle-

dnji je namenjen socialno 
šibkim družinam, ki si ne mo-
rejo privoščiti nadstandarnih 
programov, kot so šola v na-
ravi, izleti in podobno. Do-
nacijo sta ravnateljici Vesni 
Bogovič v imenu Lovske dru-
žine Artiče izročila starešina 
Jernej Suša in Ivan Lipej. 
Bogovičeva je bila donacije 
izredno vesela in je pouda-
rila, da take velikodušnosti 
na šoli ne doživijo vsak dan. 
Pobudnik dobrodelnih tekem 
je Lovska družina Brežice, ki 
je lani organizirala prvo to-
vrstno tekmo. Sicer pa je na 
letošnji tekmi v Artičah eki-
pno zmagala LD Brežice, po-
samezno pa Robi Deržič iz 
LD Dobova.  L. Z.

Lovci za 
OŠ Artiče

Suša, Bogovičeva in Lipej 
ob predaji donacije
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PGD Cerklje ob Krki trenutno 
šteje 60 članov, ki letno opra-
vijo deset do 15 intervencij. V 
pozdravnem nagovoru na za-
četku svečane seje je pred-
sednik PGD Cerklje Jože Arh, 
ki društvo vodi že 26 let, med 
drugim povedal, da so pono-
sni, da so kot člani PGD na-
daljevali pred 110 leti začeto 
delo takratnih ustanoviteljev 
društva in lahko danes, v ve-
liko boljših pogojih in z mo-
dernejšo tehniko, pomagajo 
sokrajanom ob različnih ne-
srečah. Gasilce so pozdravili 
tudi predsednik Gasilske zve-
ze Brežice Mihael Boranič, 
namestnik predsednika Ga-
silske zveze Slovenije Janko 
Cerkvenik, ki je društvu po-
delil bronasto plaketo GZS, 
brežiški župan Ivan Molan, ki 
je PGD izročil plaketo Občine 
Brežice za 110 let uspešnega 
delovanja na področju prosto-
voljnega gasilstva, za povezo-
vanje krajev ter za pomem-
ben prispevek k požarni in 
poplavni varnosti v občini Bre-

Ob visokem jubileju nov prapor
CERKLJE OB KRKI – 12. oktobra je bilo slovesno v in pred gasilskim domom v Cerkljah ob Krki, saj je tu-
kajšnje Prostovoljno gasilsko društvo s svečano sejo, razvitjem novega prapora in vrtno veselico obele-
žilo 110-letnico svojega delovanja. 

žice, ter slavnostni govornik 
generalni direktor Uprave RS 
za zaščito in reševanje Dar-
ko But, ki je ob tej priložno-
sti društvu podelil tudi srebrni 
znak Civilne zaščite, ob tem 
pa dejal, da so na URSZR izre-
dno ponosni na tukajšnje ga-
silce, saj so ti sodelovali ne 
samo pri zagotavljanju požar-
ne varnosti na tem območju, 

ampak tudi pri odpravljanju 
posledic zaradi poplav. 

Na svečani seji v dvorani ga-
silskega doma sta predse-
dnik Arh in podpredsednik 
PGD Cerklje Alfonz Duha-
nič članom podelila plake-
te za dolgoletno delo v dru-
štvu. Predsednik GZ Brežice 
Boranič in poveljnik Darko 

Leskovec sta značko za 30 
let društvenega dela podeli-
la Albinu Butari, značko za 
20 let je prejel Alfonz Duha-
nič, značko za deset let sta 
prejela Jernej Dušak in An-
drej Franko, priznanje GZ 
Brežice III. stopnje so pre-
jeli Jernej Dušak, Dušan Er-
hovnic, Vincenc Jalovec, 
Simon Ograjšek, Jože Sin-
tič in Andrej Turšič st., pri-
znanje II. stopnje je prejel 
Andrej Franko, priznanje I. 
stopnje pa sta prejela Alfonz 
Duhanič in Franci Pflege. 
PGD Cerklje je za 110 let de-
lovanja prejelo tudi plaketo 
GZ Brežice. Najvišji društve-
ni priznanji pa sta šli v roke 
Bogdanu Račiču za dolgole-
tno delo v PGD in domačemu 
župniku mag. Janezu Žaklju 
za izkazano pomoč društvu. 
Za kulturni program svečane 
seje, ki jo je povezoval Si-
mon Ograjšek, so poskrbeli 
VOX Posavci, učenci 5. razre-
da OŠ Cerklje ob Krki ter Bo-
jan Kaplan s harmonikarjem 
Adolfom Moškonom. PGD 
Cerklje so ob jubileju čestita-
li tudi predstavniki sosednjih 
gasilskih društev ter pobrate-
nega društva Breg. Po sveča-
ni seji je pod šotorom pred 
domom nov društveni prapor 
razvila Andreja Dušak, kate-
re družina je boter prapora, 
prevzel ga je predsednik Arh 
in blagoslovil domači župnik, 
praznovanje pa se je nadalje-
valo z vrtno veselico z ansam-
blom Zdravica.
 Rok Retelj 

Alfonz Duhanič in Franci Pflege s priznanjem GZ Breži-
ce I. stopnje, poleg njiju stojijo z leve še Boranič, Le-
skovec in Arh

OŠTRC - Pri spomeniku pod vaško lipo na Oštrcu so 12. 
oktobra pripravili deveto srečanje v spomin na padle bor-
ce in talce, preminule taboriščnike ter ostale žrtve druge 
svetovne vojne v kostanjeviški občini. 

Slavnostni govornik je bil letos predsednik Pokrajinskega sve-
ta Zveze borcev za vrednote NOB Posavja Silvo Gorenc, ki je 
spomnil na žalostne, a tudi herojske čase narodnoosvobodil-
nega boja, v katerem so, kot je poudaril, kraji v in pod Gor-
janci dali velik prispevek, pa tudi krvav davek. Posebej je 
izpostavil 21. oktober 1943, ko so okupatorji v Kostanjevici, 
Prekopi, Orehovcu in Dolšcah ustrelili 42 domačinov. V nada-
ljevanju se je ozrl na aktualno dogajanje v državi. »Z veliko 
čašo pelina moramo ugotoviti, da naši skupni cilji, izraženi 
ob osamosvojitvi, žal niso uresničeni tako, kot je večina slo-
venskega naroda ob plebiscitu želela,« je dejal, za kar so po 
njegovih besedah krivi luknjičast pravni sistem, slabo delo-
vanje državnih organov, predvsem pa neprimerno ravnanje 
vladajočih ekip. »Sedaj je prišel čas, da se negativna krizna 
gibanja ustavijo, da se oživi gospodarska rast, da se pri tem 
ohrani osnovna, še vzdržna socialna funkcija skupnosti,« je 
poudaril, pri čemer brez žrtev ne bo šlo, svoje pa bo morala 
narediti tudi pravna država. Ob koncu je pozval še k podpo-
ri predlogu, da se Janezu Stanovniku podeli naziv častnega 
predsednika borčevske organizacije.
Udeležence prireditve je uvodoma pozdravil tudi predsednik 
kostanjeviške krajevne organizacije Zveze borcev NOB Ko-
stanjevica na Krki Vili Punčuh, pripravili pa so tudi pester 
kulturni program, v katerem so nastopili pevski zbor Društva 
podeželskih žena pod Gorjanci, violinistki Nina in Nika Mil-
činovič, učenec OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki Ja-
kob Zaman Jelenič in Janez Bršec iz Podbočja z recitacija-
mi ter harmonikar Slavko Franko s pevci. P. Pavlovič

9. oktobrsko spominsko srečanje

Na proslavi na Oštrcu se je razlegla tudi partizanska pe-
sem.

Nana Milčinski, sicer dra-
maturginja in režiserka, je 
ob spremljavi Jožija Šaleja 
(klaviature), Nina de Glerie 
(bas kitara) in Sergeja Ran-
djelovića (tolkala) ter brata 
Juša Milčinskega predstavi-
la baladno ploščo Še ena po-
mlad, izdano v lanski jeseni, 
in tako s pesmijo ter poezijo 
zbranim obiskovalcem ožive-
la zapuščino svojega dedka, 
hkrati pa, kot je zbranim de-
jala, z zadovoljstvom poča-
stila rojstni dan osrednjega 
krškega kulturnega hrama. 

Gradnja kulturnega doma, 
sredstva zanj so bila zbra-
na s samoprispevkom obča-
nov, je na podlagi idejnega 
in glavnega načrta, ki ga je 
izdelal arhitekt Franc Filip-
čič, stekla decembra 1976. 
leta, temeljni kamen zanj pa 
je položil nekdanji slovenski 
politik Stane Dolanc. Prvotno 
imenovan Delavski dom Kr-
ško (kasneje poimenovan po 
politiku Edvardu Kardelju, po 
osamosvojitvi Slovenije pa v 
Kulturni dom), je bil slavno-
stno odprt 15. oktobra 1977 v 
sklopu osrednje proslave ob 
500-letnici mesta Krško. Ob-

Krški kulturni dom dopolnil 36 let
KRŠKO – 15. oktobra je Kulturni dom Krško dopolnil 36 let delovanja. Jubi-
lej so prav na dan obletnice počastili s koncertom pevke in šansonjerke Nane 
Milčinski, vnukinje že pokojnega vsestranskega slovenskega umetnika Frana 
Milčinskega - Ježka. 

čina Krško je leta 2003 pre-
nesla ustanoviteljske pravice 
s Krajevne skupnosti mesta 
Krško nase in hkrati spreje-
la Odlok o ustanovitvi jav-
nega zavoda Kulturni dom 
Krško. Slednjega je v letih 
1977-2006 kot direktor vodil 
Adolf Moškon, od tedaj dalje 
pa ga že drugo mandatno ob-
dobje vodi umetnostna zgo-
dovinarka in sociologinja kul-
ture Katja Ceglar. V njem je 
trenutno 14 zaposlenih, pod 
njegovim okriljem pa danes 
delujejo še enote Galerija 
Krško, Mestni muzej Krško 
ter Grad Rajhenburg, s či-
mer se je dejavnost tekoče 
umetniške produkcije razši-
rila še na področje predsta-

vljanja in varovanja kulturne 
dediščine. Ker vse od izgra-
dnje dom ni bil deležen te-
meljitejših obnovitvenih del, 
je krški občinski svet na ok-
tobrski seji soglašal z  načr-
tovano obnovo velike dvora-
ne, ki sodi med največje v 
Sloveniji, s spremljevalnimi 
prostori v izmeri 2.421,63 
m2. Po predvideni dinami-
ki, v kolikor bo Občina Kr-
ško uspešna pri pridobivanju 
evropskih sredstev na jav-
nem razpisu za sofinancira-
nje dobrih dva milijona evrov 
ovrednotenega projekta, naj 
bi dela stekla poleti 2014 in 
bila dokončana do konca me-
seca februarja v letu 2015.  
 Bojana Mavsar

Nana Milčinski s spremljajočimi glasbeniki

KOSTANJEVICA NA KRKI - V 
prejšnji številki časopisa smo 
bežno poročali, da je Kosta-
njevica na Krki na državnem 
ocenjevanju v projektu Moja 
dežela - lepa in gostoljubna, 
osvojila drugo mesto v kate-
goriji izletniških krajev, za 
Olimjem in pred Ribnico na 
Pohorju. Kot je v obrazložitvi 
priznanja zapisala strokovna 
komisija, je Kostanjevica na 
Krki najmanjše slovensko in 
najstarejše dolenjsko me-
sto, znano po tem, da me-
stno središče leži na otoku 
in je zaščiteno kot kulturni 
spomenik I. Kategorije. „Po 
poplavah je kraj vidno ob-

Kostanjevici priznanje turistične zveze
novljen in 
ocvetličen, 
v očeh komi-
sije pa izsto-
pajo ureje-
na nabrežja 
reke Krke, 
okolica gra-
du ter ureje-
ni vodnjaki 
in spomeni-
ki. Pozornost 
so vzbudile kiparske skulptu-
re na vrtovih nekdanjega ci-
stercijanskega samostana, 
ponudba turizma v okoliških 
zidanicah ter tradicional-
na prireditev Kostanjeviška 
noč.“  Priznanje je na prire-

ditvi v okviru dnevov sloven-
skega turizma v Podčetrtku 
prevzel župan Mojmir Pu-
stoslemšek (na fotografiji v 
družbi ostalih nagrajencev v 
kategoriji izletniških krajev).
 P. P.

Najboljša bančna ponudba v mestu

PE BREŽICE, Cesta prvih borcev 21, Brežice (nasproti Upravne enote)
T: 07 62 02 570, info@lon.si, www.lon.si

Samo za upokojence. Za nove komitente
prve tri mesece brezplačno!

Srebrni paket

Plačilo položnic

- položnice Komunale Brežice brez 
plačila provizije

- provizija za plačilo položnice le 0,52 EUR

K U P O Nvsaka druga položnica 
brez plačila provizije



- otvoritev in vodenje osebnega računa
- plačilna kartica Activa Maestro
- brezplačni dvigi gotovine na vseh bankomatih
- mesečni izpisek prometa poslovanja
- varnostno SMS obveščanje o dvigih in 

plačilih s kartico Activa Maestro
- brezplačno plačevanje položnic na ime 

imetnika Srebrnega paketa
(znesek na posamezni položnici ne sme 
biti višji od 500,00 EUR)

Zagotovite si plačilo položnic BREZ PROVIZIJE.

samo2,45 EURna mesec

Ob odprtju računa vam 
podarimo 20 EUR!
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9.990 €*

·  dvopodročna 
klimatska 
naprava

·  5 vrat
·  6 zračnih blazin

Cool ali hot?
www.peugeot.si

PEUGEOT 208

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,4–6,7 l/100 km. Izpuh CO2: 87–154 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah CO2 
novih osebnih vozil Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.

*Cena velja za model peugeot 208 Active 1,2 VTi, 5 vrat in opcijo avtomatska dvopodročna klimatska naprava in ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja za dobave do 31.12. 2013. Štiri leta podaljšane 
garancije vključuje 2 leti pogodbene garancije in dve leti podaljšane garancije Optiway oziroma do 60.000 prevoženih kilometrov. *Več o programu zvestobe Moj Peugeot na www.peugeot.si

AVTO VELKAVRH d.o.o., Prečna 91, 8000 Novo mesto, tel. 07 334 85 10

VELKAVRH.indd   1 8/29/13   2:54 PM

Prvo leto je U3, kot skrajšano 
poimenujejo Univerzo za tre-
tje življenjsko obdobje, obi-
skovalo 151 članic in članov, 
sedaj jih je že več kot 200. Ide-
jo o delovanju izobraževalne 
inštitucije, ki bi bila namenje-
na starejšim in bi nudila prido-
bivanje  neformalnega znanja, 
je prva v sevniškem prostoru 
»zasejala« Ivanka Vilčnik, ki 
se je v svojem govoru zahva-
lila Mariji Jazbec, da je pri-
tegnila k ustanovitvi Univerze 
resne in odgovorne ljudi. Za-
hvalila se je tudi direktorici ŠC 
Krško-Sevnica in ravnateljici SŠ 
Sevnica Alenki Žuraj Balog, ki 
je dala dodaten zagon za uspe-
šen začetek dela. 

Delovanje Univerze za tretje 
življenjsko obdobje v Sevnici 
je pohvalila tudi osrednja go-
stja, priznana andragoginja in 
prof. dr. Ana Krajnc, ki je bila 
soustanoviteljica prve tovrstne 

Slavnostna akademija ob jubileju U3
SEVNICA - Z razgibanim in vsebinsko bogatim programom je društvo Univerza za tretje življenjsko obdo-
bje Sevnica 1. oktobra v sevniški kulturni dvorani počastilo desetletnico delovanja in slovesno vstopilo 
v novo, že enajsto študijsko leto. 

univerze na Slovenskem, in po 
tridesetih letih delovanja je v 
47 univerz v 45 slovenskih kra-
jih vključenih že 20.000 ljudi. 
Sevniški župan Srečko Ocvirk, 
ki ga vsako leto ob zaključku 
študijskega leta slušatelji in 
slušateljice povabijo na sku-

pen pogovor, je dejal, da dru-
štvo U3 vnaša v skupno bivalno 
okolje višjo kakovost življenja. 
Čestital je za uspešno delo in 
predsednici U3 Mariji Jazbec 
izročil Listino Občine Sevni-
ca. Ta pa se je v svojem uvo-
dnem nagovoru pošalila: »Ali 

veste, kaj pravijo možje, ka-
terih žene obiskujejo našo uni-
verzo? Da je lepše slišati, da 
spijo poleg študentke kot po-
leg penzionistke!«

Slavnostno prireditev, ki so jo 
bogatile predvajane fotografi-
je in razstava ročnih ter slikar-
skih del, so popestrili še slu-
šatelji in slušateljice, ki so na 
mnogo zanimivih načinov pred-
stavili delo v študijskih krož-
kih. Dodaten čar programu, ki 
ga je sproščeno povezoval Si-
njo Jezernik, so dodale še ma-
žorete društva Trg iz Sevnice in 
citrarski tercet Glasbene šole 
Sevnica. Ob jubileju so izda-
li tudi almanah, v katerem je 
prikazano 10-letno delovanje 
U3, in se ob zaključku priredi-
tve zahvalili posameznikom za 
njihov prispevek k uspešnemu 
delovanju društva. 
 Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Predsednica U3 Marija Jazbec, prof. dr. Ana Krajnc s 
hčerko in sevniški župan Srečko Ocvirk na slovesnosti ob 
10-letnici društva

RADEČE – 10. oktobra so s slavnostno akademijo in nato 
12. oktobra še s slavnostnim koncertom v Radečah obele-
žili 100-letnico delovanja Pihalnega orkestra radeških pa-
pirničarjev.

»Trdoživost je sinonim za Pihalni orkester radeških papirni-
čarjev,« je v svojem nagovoru na slavnostni akademiji dejal 
predsednik KD PORP Radeče Tomaž Režun ter nato kratko 
orisal začetke in delovanje društva, ki bogati življenje po-
sameznika in celotne skupnosti v občini, pa tudi širše. Pono-
sna na 100-letnico delovanja PORPA-a je bila tudi županja 
Rafaela Pintarič, ki je godbenicam in godbenikom čestita-
la za vztrajnost. »Brez radeške godbe ne bi bilo Radeč,« pa 
je dejala članica folklornega društva Brusači v zaključnem 
delu prireditve, ko so mnogi z darilom in lepimi željami za-
želeli društvu še nadaljnjih uspešnih 100 let.  

Na slovesnem dogodku, ki ga je povezovala Urška Klajn, so 
podelili tudi bronaste, srebrne in zlate Gallusove značke za 
aktivno delovanje na področju ljubiteljske glasbene dejavno-
sti. Častne Gallusove značke za izjemno dolgoletno delovanje 
(nad 30 let) so prejeli Maksimilijan Kenda, Silvo Sotlar in 
Ivan Titovšek. Posamezniki in društva ter nekdanji dirigenti 
so prejeli še spominske listine in bilten, KD PORP pa je pre-
jelo spominsko listino in po-
seben trak, ki ga bo pripelo 
na svoj prapor. Spremljajo-
či kulturni program na slav-
nostni akademiji so oblikova-
li še pevka Irena Vrčkovnik 
in Glasbena šola Laško-Rade-
če. Renata Žnidar je v pogo-
voru s skladateljem Emilom 
Glavnikom in članoma rade-
ške godbe Valentino Novak 
in Robijem Zorcem sprego-
vorila o glasbi in o delu v dru-
štvu. Skladatelj Emil Glavnik 
je PORP-u ob 100-letnici po-
daril dve novi skladbi za trio 
klarinetov in za solo. 
 S. Radi

SEVNICA - V sevniški knjižnici je do 5. novembra na ogled 
razstava unikatnih ročnih in slikarskih del članic Društva in-
validov Sevnica - Zofije Povodnik, Anice Radej, Antonije 
Kolman, Vide Medved, Majde Mirt in Jožice Ameršek. V 
društvu, ki bo prihodnje leto praznovalo 40 let delovanja, 
izvajajo različne programe. Poleg osebnega socialnega pro-
grama in programov ohranjanja zdravja se članice in člani 
preizkušajo tudi v športnih dejavnostih, ženski del pa delu-
je predvsem v sekciji ročnih del.  S. R.

Razstava sevniških invalidov

100 let radeške papirniške godbe

Predsednik KD PORP Radeče Tomaž Režun je ob pomoči 
radeških mažoret, s katerimi radeška godba pogosto na-
stopa, na slavnostni akademiji podelil spominske listi-
ne in bilten. 

SEVNICA - Bele stene zdravstve-
ne ordinacije dr. Ane Slapšak 
Gorinšek v sevniškem zdra-
vstvenem domu bodo do kon-
ca letošnjega leta krasile sli-
ke sevniške ljubiteljske slikarke 
Pavle Černigoj, ki se je s slika-
njem začela intenzivneje ukvar-
jati po odhodu v pokoj. »Ko sem 
bila še v službi, sem v okviru kul-
turne dejavnosti v podjetju Li-
sca že razstavila nekaj svojih 
del, aktivneje pa sem pričela s 
slikanjem, ko je pričel delovati 
slikarski krožek pri Univerzi za 
tretje življenjsko obdobje v Sevnici. Redno se vključujem tudi 
v likovno kolonijo v Krmelju in v Arspekto na sevniškem gradu. 
S tem uresničujem svoje mladostne sanje,« je dejala Černigo-
jeva, hvaležna za priložnost, da se lahko s svojimi slikami pred-
stavlja vsem tistim, ki v stiski potrebujejo pomoč. »Veste, slike 
delujejo pomirjajoče name in na moje paciente,« je dejala dr. 
Ana Slapšak Gorinšek, ki je velika ljubiteljica likovne umetno-
sti. Odločitev, da bodo stene njene zdravniške ordinacije krasile 
slike, je sprejela po naključju, po pogovoru z enim izmed svo-
jih pacientov, ki je v prostem času zelo rad slikal, a poguma in 
prostora za samostojno razstavo ni našel. Prostor mu je ponu-
dila dr. Slapšakova in od tistega leta dalje se je zvrstilo že lepo 
število razstavljalk in razstavljalcev, ki so se svojimi deli pred-
stavili v njeni zdravstveni ordinaciji.  S. R.

Slikarska razstava Pavle Černigoj

Ljubiteljska slikarka Pavla 
Černigoj (levo) in dr. Ana 
Slapšak Gorinšek

Na pobudo naših občanov, ki opažajo zgledno urejenost 
pokopališča v Radečah, tokrat v času pred prvonovembr-
skim praznikom nekaj vrstic namenjamo ljudem, ki skrbi-
jo za naše pokopališče. 

Radeško pokopališče se nahaja v širšem mestnem jedru, v ne-
posredni bližini osnovne šole, in zavzema površino približno 
9.300 m2. Z ustanovitvijo JP Komunala Radeče v letu 1991 je 
le-to prevzelo dejavnosti, ki jih je pred tem opravljala Kra-
jevna skupnost Radeče, vključno s skrbjo za pokopališče, ki 
je postalo ena izmed dejavnosti gospodarske javne službe. 
Dandanes za tekoče vzdrževanje 1.123 grobov skrbi en re-
dno prisoten delavec, ob večjih delih, kot so npr. dela pred 
prvim novembrom, pa se v potrebnem obsegu zagotovi do-
datna delovna sila.

Med večjimi deli z okrepljeno ekipo lahko izpostavimo tudi 
obrezovanje cipres, na katero letijo posebne pohvale. Cipre-
se se strižejo enkrat letno, v spomladanskem času, delo pa 
opravlja delavec, ki je že sicer redno prisoten na pokopali-
šču. Ker je njihove vrhove potrebno obrezovati s pomočjo le-
stve, mu pri tem pomaga dodaten delavec. Obrez vseh cipres 
na pokopališču pa zahteva približno dva do tri tedne truda. 
V soboto, 26. 10. 2013, bo ob 16. uri na pokopališču v Rade-
čah potekala žalna slovesnost ob dnevu spomina na mrtve. 

Vljudno vabljeni! 

Spoštovane občanke in občani Brežic, 
spoštovani župan, spoštovani podžupanji, 

spoštovane članice in člani 
občinskega sveta!

Slaviti pogum prednikov je deja-
nje časti, kateri pa ti sedanji ne-
prijetni časi namenjajo čedalje 
manj pozornosti. Občinski pra-
znik je tako priložnost, da se vsaj 
enkrat v letu iskreno zazremo v 
preteklost, pretehtamo izkušnje 
in nauke, pridobljene v krvi in 
potu naših prednikov, ter na nji-
hovi osnovi pričnemo graditi te-
melje prihodnosti.

Zgodovina intenzivnega sodelovanja občin Brežice in Ra-
deče je sicer dokaj kratka, a zato toliko bolj plodovita in 
razvojno usmerjena, za kar se vam ob tej priložnosti is-
kreno zahvaljujemo. V Radečah smo na podlagi doseda-
njih izkušenj trdno prepričani, da bomo morebitne ovire 
na naši razvojni poti v okviru regije Posavje tudi v priho-
dnje premagovali skupaj, enotno in zmagovito.  

Ob praznovanju občinskega praznika vaše občine vam 
tako iskreno čestitamo ter želimo obilo uspeha v snova-
nju uspešnega gospodarskega, družbenega in kulturnega 
življenja v občini Brežice tudi v prihodnje.

 Rafaela Pintarič,
 županja občine Radeče, s sodelavci

Pohvale glede urejenosti 
pokopališča

www.radece.si naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
Fax.: 07 49 05 781
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» inštalacije vseh vrst vodovodnih 
in plinskih napeljav

» toplotne oz. centralne inštalacije 
in vzdrževanje

» inštalacije talnega ogrevanja – 
diamantno vrtanje

» čiščenje hišnih in večjih kanalizacij
» dobava in montaža toplotnih  črpalk 

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 petek, 1. novembra 2013, ob 14.30 uri

 na pokopališču v Krškem

ŽALNA SLOVESNOST V SPOMIN NA MRTVE.

KS mesta Krško 

Jožica Mikulanc, l. r. 
predsednica Sveta KS mesta Krško 

KRŠKO - 11. oktobra so se na povabilo Krajevne organiza-
cije Rdečega križa Krško – levi breg in Krajevne skupnosti 
mesta Krško na družabnem srečanju sestali krajani, ki so 
dopolnili 75 in več let in prebivajo na levem bregu Save. 

Gre za že tradicionalno srečanje, katerega gostitelj je OŠ Juri-
ja Dalmatina, letos pa se je zvrstilo že devetič. Soorganizator-
ja ga pripravita z namenom druženja, sprostitve, razvedritve 
krajanov, ki so, kot je dejala predsednica KS Jožica Mikulanc, 
s svojim delom sooblikovali razvoj mesta, s tem pa tudi občine. 
Ob organizaciji vsakoletnega srečanja krajanov v KO RK-levi 
breg namenjajo pozornost tudi tistim, ki so bolni ali prebivajo 
v domovih starejših občanov, z darilom in obiskom pa tudi ne 
pozabijo na jubilante ob njihovi 80- in 90-letnici. Sicer pa so 
v letošnjem letu, je še povedala predsednica videmske KO RK 
Marija Kos, pred začetkom novega šolskega leta izvedli večjo 
akcijo zbiranja sredstev, le-ta pa namenili šolskemu skladu OŠ 
Jurija Dalmatina za nakup učbenikov in drugih šolskih potreb-
ščin za otroke iz socialno šibkejših družin. Na srečanju je s svo-
jimi sokrajani in med njimi mnogimi znanci pokramljal tudi kr-
ški župan mag. Miran Stanko, ki je ob tem dejal, da starost res 
ni življenjsko obdobje, ki bi ga bil človek nadvse vesel, je pa 
sestavni del življenja in ga je kot takšnega potrebno sprejeti, 
si ga kar se da olajšati in polepšati. Tudi s takšnimi dogodki, ki 
so ga v uvodu z nastopi popestrili pevec Bojan Kaplan ob har-
monikarski spremljavi Adolfa Moškona, učenke in učenci šole, 
še posebno pa je zbrane navdušil mladi ansambel Gavnerji, ki 
ga sestavljajo trije sinovi harmonikarja Tonija Sotoška in nji-
hov mladi kolega s harmoniko. B. Mavsar

Srečanje starejših Videmčanov

Srečanja se je udeležilo dobrih 90 krajank in krajanov.

format 154 x 216 mm
156 strani

trda vezava
cena: 15,00 €

naročila:
07 49 05 780 / 040 634 783

zalozba@posavje.info

Terme Paradiso - za vsak okus, 
vsako starost in vsak žep

Jesenski dnevi so kot nalašč za počitek, zabavo ali sprostitev v 
prijetno topli vodi, sploh pa v priznano učinkoviti termalni vodi.
Sožitje z naravo in izjemno termalno vodo pa se v Termah Pa-
radiso v Dobovi prepleta z vsemi možnostmi zdravega in pred-
vsem mirnega oddiha, ki ga še kako potrebujemo v vsakdanjem 
življenju.
Ljubitelje ugodja v svoj objem vabijo notranji in zunanji termal-
ni bazeni, kjer je dovolj prostora za aktivno plavanje oziroma 
za preprosto uživanje. Malčki, na drugi strani, pa lahko preživi-
jo prijetne urice na toboganu (poleti) ali v otroškem čofotalni-
ku (pozimi).  
Voda iz dobovskih term, ki se črpa iz globine 706 m, je ena naj-
bogatejših v Sloveniji, saj vsebuje številne kemijske elemente, 
ki vplivajo zdravilno na človeško telo, kar potrjuje tudi študija, 
ki jo je opravil prim. dr. mag. Janez Kraševec, dr. med., balneo-
log. Imajo pa tudi uradno potrditev, da ima ta voda tudi zdra-
vilne učinke.
Poleg kopanja si lahko v teh hladnih dneh v Paradisu privoščite 
še sproščujoče savnanje in kraljevsko razvajanje v Spa & Well-
ness centru Paradiso. Vse, kar sledi v A`la carte restavraciji Spa 
& Wellness hotela Paradiso, pa je le pika na i; vsakič drugače in 
vedno novo kulinarično doživetje. Za vsakogar. 

Praznik, ki je ekološko in 
etnološko obarvan, pripra-
vljajo z namenom promo-
cije ekološkega načina pri-
delave, varstva naravne 
dediščine, ohranjanja koz-
janske kmetijske pokraji-
ne in tudi sodelovanja med 
kraji in prebivalci, ki živi-
jo na območju Kozjanskega 
parka. V prazničnih dneh so 
se zvrstile številne zanimive 
prireditve, ki so se začele s 
pohodom po kozjanskih sa-
dovnjakih, za najmlajše so 
v Slovensko-bavarski hiši v 
Podsredi pripravili delavni-
co »Z igro do dediščine«, v 
domu krajanov so se družili 
na literarnem večeru, posve-
čenem pesniku Antonu Ašker-
cu, ki je kot duhovnik nekaj 
let služboval v Podsredi. Po-
tekal je tudi strokovni posvet 
na temo lokalnega razvoja v 
obdobju 2014-2020 in foto-

Že 14. praznik kozjanskega jabolka
PODSREDA – Teden med 6. in 13 oktobrom je bil v Podsredi v znamenju tradicionalnega Praznika Koz-
janskega jabolka, ki ga je javni zavod Kozjanski park pripravil že štirinajstič in je potekal pod geslom 
»Kozjansko jabolko – več kot sadež«. 

grafski ex-tempore Kozjan-
sko jabolko 2013. 

Za širšo okolico pa je bil go-
tovo najbolj zanimiv sejem 
regionalnih produktov, ki je 

potekal 13. in 14. oktobra, 
na katerem se je s svojimi iz-
delki in s promocijskim gra-
divom predstavilo prek 150 
različnih razstavljalcev, med 
njimi institucije, šole, dru-

štva in posamezniki. Obi-
skovalci so lahko poizkusili 
dober domač jabolčni zavi-
tek, si ogledali razstavo gob 
Gobarskega društva Kozjan-
sko in pridelavo jabolčnega 
soka ter razstavo starih sort 
jabolk. Veliko obiskovalcev 
pa je za hladne zimske dni 
kupilo tudi jabolka, različ-
ne sokove in druge domače 
dobrote. Naziv Carjevič leta 
2013 so tokrat podelili Iva-
nu Omerzuju iz Zgornje Po-
hance, ki prideluje tudi stare 
sorte sadnih dreves. Odkrili 
pa so tudi kamniti kip Anto-
na Aškerca, ki ga je izdelal 
vsestranski umetnik Franci 
Černelč iz Bistrice ob Sotli. V 
trgu Podsreda je bilo tudi to-
krat živahno in zanimivo do-
gajanje za vse generacije, ki 
so ga popestrili tako kultur-
ni kot tudi športni dogodki.
 Polona Brenčič

Na letošnjem Prazniku kozjanskega jabolka se je pred-
stavilo prek 150 razstavljalcev.

KOSTANJEVICA NA KRKI – Tradicionalno prireditev Jesen na 
Tamalem plac so organizatorji, kostanjeviška občina in tam-
kajšnja društva, letos združili s prav tako tradicionalno rega-
to okoli kostanjeviškega otoka v organizaciji Kajak kanu klu-
ba Čatež, dogajanje pa prestavili na kopališče pri severnem 
mostu. Dopoldanski kajakaški tekmi je popoldne tako sledi-

lo pestro dogajanje na in ob Krki. Na vodi so potekali zani-
mivi veslaški boji v osmercih, kjer je v konkurenci približno 
20 ekip zmagala ekipa Malenc, in v tradicionalnih kostanjevi-
ških lesenih čolnih, kjer je bila med petimi čolni najhitrejša 
ekipa Otok, predstavili so se tudi številni veslači na deskah 
oz. t. i. stand up paddlerji. Na obrežju reke so se predstavi-
la nekatera lokalna društva, ki so poskrbela za žejne in lač-
ne, seveda je, kot se za ta letni čas spodobi, zadišalo tudi po 
pečenem kostanju. Osemčlanske ekipe vasi so se pomerile v 
vlečenju vrvi, kjer so bili ponovno najmočnejši Prekopčani. 
Kot je povedal eden od organizatorjev prireditve Marjan Je-
rele, upajo, da bo tovrstna športno-družabna prireditev po-
stala tradicionalna. P. P.

Jesen tokrat na in ob Krki

Ena izmed ekip v tekmovanju osmercev

BREŽICE – Planinsko društvo Brežice je 
pripravilo potopisno predavanje „Z mor-
narjem po svetovnih morjih“, na katerem 
je udeležencem svoje mornarsko življe-
nje in pustolovščine s plovbe in obiskov 
mnogih dežel približal Roman Zakšek, ki 
je bil mornar od leta 1985 do 1990. Med 
mladostniškim iskanjem, večkrat poka-
pljanim z nezadovoljstvom, si je Zakšek 
želel bolj zanimivo in razgibano življenje. 
To je našel kot mornar na petletnem po-

tovanju in na osmih ladjah (Ljubljana, Vida, Bled, Kranj, Ko-
per …), potem ko se je prijavil na Splošno plovbo Piran in bil 
skupaj še s tremi izbran med 50 prijavljenimi kandidati. Pre-
potoval je vsa morja sveta, razen Severnega. Zanimiv poto-
pis z delom, nevarnostmi in zabavo na ladjah je približal še 
s predvajanjem številnih fotografij. V spominu na Angolo je 
povedal, da so mornarji imeli prosto pot ob policijski uri, če 
so patrolo seznanili z besedami od kod so (Tito, Jugoslavija), 
v San Pedru je bil presenečen, ko je slišal pesem „Moja mi-
ška majcena“ Andreja Šifrerja, ne na domačih tleh, pač pa 
v Afriki se je srečal in spoznal z znanim brežiškim mornar-
jem Janijem Senico. Šele ko mornar prepluje ekvator, po-
stane „morski volk“, a mora pri tem preživeti ognjeni krst, ki 
mu prinese Neptunovo spričevalo. Po manj in bolj lepih vti-
sih na plovbah, srečanjih s ščurki in kuščarji v kabinah, gro-
zljivih valovih in ječanju kovin si je Zakšek po petih letih de-
jal: »Bilo je zanimivo, vendar je dovolj!« N. J. S.

Večer z bivšim mornarjem

Roman Zakšek
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VRBINA - Posavsko društvo 
seniorjev menedžerjev in 
strokovnjakov ter GZS Ob-
močna zbornica Posavje, Kr-
ško sta 9. oktobra v konfe-
renčni dvorani GEN energije 
organizirala predavanje in 
pogovor z direktorjem Ura-
da za makroekonomske ana-
lize in razvoj mag. Boštja-
nom Vasletom.

V zadnjem času medijsko 
precej izpostavljeni Vasle je 
zbranim iz vrst seniorjev in 
nekaterih posavskih podje-
tij predstavil vrsto podatkov, 
katerih skupni imenovalec 
je, da se medtem, ko Evro-
pa že okreva, kriza v Slove-
niji še poglablja. Na uradu, 
ki ga vodi, napovedujejo, da 

Vasle: Gospodarstvo bo še padlo
bo Slovenija letos zabeležila 
2,5-odstotni padec gospodar-
ske aktivnosti, razlogov za go-
spodarsko rast pa ne vidijo niti 
v letu 2014, ko napovedujejo 
še nekaj manj kot enoodsto-
tni padec, s čimer bomo pa-
dli na nivo iz let 2003-2004. „Z 
razvojnega vidika smo izgubi-
li zadnjih deset let,“ je to pe-
simistično napoved komenti-
ral Vasle in dodal, da se je naš 
zaostanek za povprečjem raz-
vitosti držav EU povzpel prek 
15 %, potem ko je bil nekaj 
časa že pod 10 %. Kot najbolj 
pereče težave Slovenije je iz-
postavil nizko konkurenčnost, 
ki je pogojena s slabo produk-
tivnostjo in visokimi stroški 
dela, nepripravljenost na de-
mografske spremembe, zlasti 

staranje prebivalstva, in jav-
ne finance, saj se je naš javni 
dolg v zadnjih letih potrojil in 
je na ravni 60 % bruto doma-
čega proizvoda. Po Vasletovih 
besedah moramo za izhod iz 
krize oživiti gospodarsko ak-
tivnost, dokončati privatiza-
cijo državnih podjetij, zavreti 
rast plač, zlasti v javnem sek-
torju, in urediti javne finance.

Kot je ob robu Vasletovega 
predavanja povedal direktor 
posavske gospodarske zborni-
ce Darko Gorišek, podatki za 
prvo letošnje polletje v pri-
merjavi z enakim obdobjem 
v letu 2012 kažejo, da je iz-
voz posavskih podjetij upadel 
za 11 odstotkov. Najbolj se je 
zmanjšal izvoz v Nemčijo, Av-

strijo, Italijo in Madžarsko, 
povečal pa se je izvoz v dr-
žave v nekdanje Jugoslavije. 
„To nakazuje, da so se obliko-
vale neke nove poslovne vezi, 
po drugi strani pa je zaskrblju-
joče, da pada izvoz na tradi-
cionalne trge sosednjih držav 
in Nemčije,“ je dejal Gorišek, 
a dodal tudi, da gre iz razgo-
vorov z nekaterimi direktor-
ji posavskih podjetij sklepa-
ti, da so se nekateri posli na 
teh trgih sklepali sredi leta in 
bodo izvozni podatki do kon-
ca leta morda že boljši. Je pa 
pri tem potrebno upošteva-
ti, tako Gorišek, da je imelo 
Posavje v letu 2012 izjemno 
rast izvoza, tudi če odšteje-
mo vpliv energetskih podjetij.
 Peter Pavlovič

KRŠKO – Na pobudo Ministrstva za kmetijstvo in okolje po vsej 
Sloveniji lokalni pridelovalci, predelovalci in zadruge odpi-
rajo svoja vrata za splošno javnost ter s tem pokažejo in do-
kažejo, da je lokalna hrana izjemno kakovostna in si zasluži 
zaupanje potrošnikov. 12. oktobra so svoja vrata odprli tudi 

v Evrosadu v Krškem, kjer so si obiskovalci ogledali napre-
dne tehnološke postopke sortiranja, pakiranja in skladišče-
nja sadja, ki po besedah direktorja proizvodnje mag. Petra 
Zadravca sledijo visokim standardom zagotavljanja kakovo-
sti: »Naša bogata tradicija pridelovanja visoko kakovostnega 
sadja je pomembna podlaga, na kateri pa je bilo potrebno 
zgraditi sodoben skladiščni in sortirno–pakirni center. Vrhun-
sko sadje je potrebno tudi vrhunsko hladiti, nato pa še pri-
praviti za kupca in potrošnika. Zadnji je za nas seveda naj-
pomembnejši in od njegovega zadovoljstva je odvisno, ali bo 
trajno posegal predvsem po doma pridelanem sadju.« 
 Vir: MKO

Tudi v Evrosadu odprli vrata

Udeleženci dneva odprtih vrat na ogledu sortirno–pakir-
nega centra

www.segrad.si, GSM: 041 477 715
Ulica 11. novembra 57, Obrtna cona Leskovec 

TRGOVINA ZA ZAKLJUČNA GRADBENA DELA, 
MONTAŽA MAVČNIH PLOŠČ

Udeleženci so sprva prisluhnili 
pozdravnim govorom direktor-
ja Kozjanskega parka Hrvoja 
Tea Oršaniča, predsednici LAS 

Obsotelje in Kozjansko Barbari 
Plemenitaš in predsednici UO 
Las Posavje Mariji Imperl, ne-
kaj besed za uvod pa je dodal 
tudi Martin Bratanič iz posa-
vske RRA, znotraj katere tudi 
deluje Tehnična pisarna LAS 
Posavje. Beseda je v prvem 
delu posveta tekla o ukrepih 
Programa za razvoj podeže-
lja 2014-2020, ki predstavlja 
osnovo za črpanje sredstev iz 
Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP). 
Kako bo potekalo delo s sred-
stvi Leader v bodoče in kakšne 
novosti si lahko obetajo LAS-i 
po Sloveniji? Breda Kovačič, 
vodja LEADER pisarne na Mi-
nistrstvu za kmetijstvo in oko-
lje, je pojasnila, da se za pri-
hajajoče programsko obdobje 
predvideva ali pričakuje ome-
jitev izvajanja projektov na 
dve osnovni tematski podro-
čji, ki si ju na podlagi potreb 
lokalnega okolja določijo LAS-i 

Dobro obiskan posvet o novostih PRP
PODSREDA - 10. oktobra smo z zanimanjem prisluhnili strokovnemu posvetu glede zadnjih novosti Programa 
razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, vezanih na črpanje sredstev LEADER in bodoče delovanje Lokal-
nih akcijskih skupin po Sloveniji. Dogodek, ki je potekal na sedežu Kozjanskega parka, je moderirala Darja 
Planinc iz Tehnične pisarne LAS Posavje, udeležilo pa se ga je prek 100 udeležencev. Dogodek je potekal v 
organizaciji LAS Posavje, LAS Obsotelje in Kozjansko, Javnega zavoda Kozjanski park ter Društva DRSP.

sami, da razmišljajo o fleksibil-
nosti porabe LEADER sredstev 
v smislu določitve deležev po-
rabe za določene vsebine, po 
drugi strani pa naj bi bila omo-
gočena predplačila, minimal-
na višina podpore za posame-
zne projekte bo znašala 2.500 
€. V nasprotju s sedanjim ob-
dobjem bi sprostili tudi samo 
črpanje sredstev na način, da 
bi se projekti lažje spreminjali 
tekom izvedbe, po čemer se je 
že večkrat kazala potreba. Slej 
ko prej pa naj bi prišlo tudi do 
reorganizacije LAS-ov po Slo-
veniji, ki sedaj nastopajo v 
najrazličnejših organizacijskih 
oblikah, v prihodnje pa bo ta 
oblika predpisana oziroma po-
enotena, v kolikor bo prišlo do 
izvajanja projektov na ravnih 
vseh skladov, to je t. i. CLLD – 
Lokalnega razvoja, ki ga vodi 
Skupnost.

Nekaj priložnosti koriščenja 
sredstev t. i. ribiškega skla-
da je predstavila Bety Brezni, 
Goran Šoster iz krovnega zdru-
ženja lokalnih akcijskih skupin 
za sredstva LEADER, Društva za 
razvoj slovenskega podeželja, 
pa je predstavil stališče DRSP v 
zvezi z aktualno pobudo CLLD, 
ki je vodstvo države do sedaj 
še ni dovolj odločno podprlo, 
z neodzivnostjo pa bi se znalo 
zgoditi, da nam na ravni drža-
ve marsikatera priložnost uide 
iz rok. Kot sta pojasnila prej 
omenjeni predsednik DRSP in 

Darja Planinc, so organizator-
ji na posvet povabili tudi pred-
stavnike Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, ki 
je pristojni organ glede tega, 
ali se bo v obdobju 2014-2020 
pobuda CLLD tudi dejansko iz-
vajala, a se žal nihče s tega mi-
nistrstva na povabilo ni odzval. 
Predstavljene so bile tudi tri 
opcije vpeljave pobude CLLD 
v Slovenijo, med katerimi je 
najverjetnejša, da bi se CLLD 
izvajala znotraj slovenskih 
LAS-ov, ki že uspešno uvelja-
vljajo princip „od spodaj nav-
zgor“ in delujejo kot lokalna 
partnerstva, torej se bo obseg 
sredstev za LEADER na ta ra-
čun najverjetneje še povečal. 
Sledila je razprava, v kateri je 
bilo med drugim poudarjeno, 
da je sedanja usmeritev drža-
ve s predvidenim Operativnim 
programom žal bolj usmerje-
na na razvoj urbanih območij, 
razpravljavci pa so opozorili 
tudi na še nezadostno povezo-
vanje LAS-ov po Sloveniji.

Drugi del posveta je bil name-

njen predstavitvi primerov do-
brih praks projektov LEADER, 
ki so se izvajali na zavarovanih 
območjih, udeleženci so lahko 
najprej skozi predstavitev Jo-
lande Gobec spoznali zanimi-
vosti projekta »Priložnosti v 
posavskih tradicionalnih sadov-
njakih«, ki se izvaja v okviru 
LAS Posavje, nato je domačin-
ka Vesna Zakonjšek predstavi-
la projekt »Kozjanska arhitek-
tura«, ki se odvija v okviru LAS 
Obsotelje in Kozjansko, sledila 
pa je še predstavitev  uspešne-
ga projekta »Revitalizacija be-
lokranjskih steljnikov« s strani 
Borisa Grabrijana in za kate-
rega so združili moči v LAS Do-
lenjske in Bele krajine.

Ob popoldanskem druženju so 
lahko obiskovalci posveta iz-
menjali še marsikatero dra-
goceno izkušnjo in naslovi-
li vprašanja in pripombe na 
predstavnike MKO, vsi sku-
paj pa so potrdili, da prihaja 
ključno obdobje za nadaljnji 
razvoj slovenskega podeželja, 
ki nikakor ne sme trpeti zaradi 
neusklajenosti posameznih mi-
nistrstev, temveč mora na po-
zitivnih zgodbah vnašati upa-
nje med tiste, ki vedo, da je 
ruralni del Slovenije speči bi-
ser Evrope in da tako iz vidi-
kov trajnostnega razvoja kot 
omogočanja samooskrbe ter-
ja čim hitrejši resen in odgo-
voren pristop.
 Maruša Mavsar 

Hrvoje Teo Oršanič

Darja Planinc

BREŽICE – V trgovskem centru Intermarket je v začetku me-
seca Renata Rožman odprla salon za nego telesa - Prince-
sa. V salonu opravljajo več vrst storitev za boljše počutje in 
premagovanje zdravstvenih težav: limfne drenaže, masaže 
z vročimi kamni in masaže na žad postelji. Ob našem obisku 
je Rožmanova ravno masirala eno svojih prvih strank.  P. B.

»Princesa« vabi v Intermarket

MegadoM je vaša trgovina z gradbeniM MaterialoM, Metalurgijo, inštalacijaMi in kopalnicaMi, orodjeM, vijaki in okovjeM, barvaMi 
in laki, belo tehniko in MaliMi gospodinjskiMi aparati, zabavno elektroniko, pohištvoM (logo les in vse za doM in vrt.

MEGADOM KRŠKO cesta krških Žrtev 135F, 8270 krško, tel.: 07/48 81 200, 07/48 81 222 ODPRTO: pon.-pet. 7:00-19:00, sob. 7:00-13:00           www.megadom.si

NOVO
TALNE 
OBLOGE

topli podi,
tekači, vinil,
laminat, parket...

ELEKTRONSKA
SVEČA BLAŽ

120 DNI

SVEČA KOCKA
VELIKA

SVEČA
MITA

PAKET
ZVEZDICA 6/1

MEGA AKCIJA NAGROBNIH SVEČ

218 € 119 € 119 € 669 €

VSE ZA gROBOVE
pesek, zemlja, sveče PELETI

ENERLES
ODPRODAJA

kOTEL zA
ETAžNO
OGrEvANjE
Mallorca 20,5 kW 30% popust na lubje

S kuponom iz revije
Gaia, kupci dobijo

20 % popust na Ratimor
mehka vaba 250 g in 500 g.DRVA

bukev, sekana, 
na paleti 1,8 m3

UGODNO

UGODNO
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Odprli smo vrata učnih sadovnjakov
Septembra smo zagnali drugo, zadnjo fazo projekta, zopet polno aktivnosti. 
Mladi travniški sadovnjaki, ki smo jih spomladi zasadili, so dobro prestali 
sušno in vroče poletje. Niso še rodili, saj so v glavnem sadike na podlagah, 
primernih za travniški nasad, te pa zarodijo šele po treh do petih letih. So pa 
že odprli svoja vrata na Okroglicah na Posestvu Verbena in v Kozjanskem 
parku na Trebčah. Obiskovalci so slišali marsikatero podrobnost o zasaditvi, 
sadnih vrstah in sortah, o oskrbi v času suše, pa tudi ekoloških ukrepih ob 
napadu mrgolazni. Druženje v sadovnjaku je tudi priložnost za degustacijo 
dobrot iz različnega sadja, ki je hvaležna osnova za kulinarično ustvarjanje. 

Tečaj predelave sadja zaključen
Spomladi smo uspešno zaključili te-
čaj za sadjarske mojstre, večina udele-
žencev pa je težko čakala tudi na tečaj 
predelave sadja, ki vsebinsko nadgra-
juje spomladanskega. Septembra smo 
začeli s teoretičnimi vsebinami in na-

daljevali s praktičnimi delavnicami in 
prikazi predelave sadja v sok, sušenja 
sadja in žganjekuhe. V torek, 22. okto-
bra, smo 30-urni tečaj tudi zaključili. 

Udeleženci so prejeli potrdila, s ka-
terimi bodo dokazovali poznava-
nje vsebin predelave sadja, s tem pa 

osebno mapo izobraževanj 
dodatno napolnili z doka-
zili, če se bodo odločili za 
pridobitev NPK – prede-
lovalec/predelovalka sad-
ja. Nosilec tečaja je bil Koz-
janski park, ki je organiziral 
predavanja in delavnice na 
več lokacijah na območju 
LAS Posavje, tečajniki pa 
so aktivno sodelovali, pred-
vsem pa veliko spraševali.

Ste vedeli?
•	 Za sušenje krhljev jabolk ne lupimo, le odstranimo peščičje in jih nare-

žemo na tanke krhlje ali kolobarje za sadni čips. Da jabolka pri rezanju 
ne potemnijo, jih režemo s keramičnim nožem ali jih potopimo v 2 % 
raztopino soli. Pred sušenjem sol speremo s plodov.

•	 Prvo kuhanje žganja opravimo čim prej po končanem vretju sadja, saj 
sadne drozge sčasoma izgubljajo aromatične snovi.

Nov sklop aktivnosti s poudarkom na socialnem podjetništvu
V projektu »Trajnostni sadovnjaki« smo se že marsikaj naučili: sadjarje-
nja, načrtovanja po trajnostnih zakonih narave, predelave sadja, spoznava-
li podjetniške priložnosti …

Med sabo smo si po izhodiščnih možnostih zelo različni: nekateri z dolgole-
tnimi izkušnjami, drugi z mladostno zagnanostjo, nekateri z zemljišči in sa-

dnim drevjem, drugi z opremo, ustreznim prostorom, eni za fizično delo v 
sadovnjaku, drugi bolj za predelavo, eni podjetni, drugi marljivi … 

Vse nas pa druži ljubezen do sadja, veselje do dela, radovednost in spreje-
manje priložnosti. Čeprav kot »mali« posamezniki morda nimamo možno-
sti, pa so te precej večje, če vse te potenciale, ki jih imamo, povežemo … Ta-
krat bodo potenciali  travniških sadovnjakov dejansko dali priložnosti – za 
samooskrbo, dopolnilni ali osnovni prihodek in s tem izboljšanje ekonom-
skega in socialnega položaja vključenih in njihovih družin, pomenili bodo 
tudi razbremenitev proračuna socialnih dajatev, hkrati pa bodo s svojo biot-
sko pestrostjo prispevali tudi k varovanju naravnega okolja.

Tako vse zainteresirane vabimo v  študijski krožek »Sadje in skupnost«, 
v katerem bomo spoznavali različne oblike povezovanja »malih kmetov« za 
skupno preživetje, enega od izbranih modelov povezovanja povsem praktič-
no tudi preizkusiti.  Ob vzajemnem učenju, ki je značilno za študijske krož-
ke, bomo gostili tudi posamezne predavatelje in si ogledali  dobre prakse, 
pobrskali tudi po dobrih praksah življenja na podeželju nekaj desetletij na-
zaj ter seveda praktično delali. 

Prvo srečanje študijskega krožka bo v četrtek, 14. novembra 2013, ob 18. 
uri na sedežu Zavoda Svibna na Brezovski Gori. 

Posebej vabimo tudi na sklop delavnic iz socialnega podjetništva, v okvi-
ru katerih bomo obravnavali zlasti primere s kmetijskega področja. Delavni-
ci bosta v četrtek, 21. novembra 2013, od 16. ure dalje, prav tako na se-
dežu Zavoda Svibna na Brezovski Gori.

Zahvala za letino 
Posebej pa vabljeni na »Zahvalo za letino v sadovnjaku«, ki bo v soboto, 
2. novembra 2013, od 16. ure dalje na sedežu Zavoda Svibna na Brezovski 
Gori. Ogledni sadovnjak oz. učno mesto Zavoda Svibna namreč odpira svoja 
»vrata« v času starodavnega praznika zahvale za letino. Ob predstavitvi do-
sedanjega dela v sadovnjaku se bomo dotaknili tudi starega izročila, poveza-
nega s sadjem in starih prazničnih šeg, večer pa zaključili ob sadnih dobrotah. 

Za vse dogodke je obvezna prijava, saj so mesta omejena: Bernardka Zorko, 
031 329 625, info@zavod-svibna.si , www.zavod-svibna.si 

Projekt »Trajnostni sadovnjaki« je sofinanciran iz sredstev Leader in je bil 
leta 2012 izbran na javnem pozivu LAS Posavje; v njem sodelujemo par-
tnerji Verbena d.o.o. iz Okroglic, Javni zavod Kozjanski Park, Zavod Svib-
na z Brezovske Gore in Kulturno društvo Svibno. Cilji projekta (vzposta-
viti lokalno trajnostno oskrbo s hrano, vrniti življenje v vasi in spodbuditi 
zaposlitvene možnosti na podeželju) so tudi cilji lokalne razvojne strategi-
je, ki smo jim skozi projektne aktivnosti tudi sledili.

PrOjekT »PrilOžNOSTi v POSavSkih TradiciONalNih 
SadOvNjakih« ZakOrakal v 2. faZO

Na prvi jesenski dan so obiskovalci učnega sadovnjaka na Okroglicah 
uživali v soncu in spoznavali značilnosti posameznih sadnih vrst.

Na dnevu odprtih vrat je veliko za-
nimanja požel hotel za žuželke.

Na praktični delavnici sušenja sad-
ja so tečajniki spoznali pravila su-
šenja jabolk, hrušk in sliv.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje 

Dobro razpoloženi udeleženci tečaja na 
delavnici predelave sadja v sok v Kozjan-
skem parku.

Robert Štokar, Kostanjevica na Krki: »Vsako 
izobraževanje ti da novo znanje. Več pozornosti 
usmeriš na tisto, kar te bolj zanima, mene kon-
kretno predelava v sok. Nekaj je pa tudi splošna 
razgledanost in novo znanje, ki ga lahko kori-
stno uporabiš.«

Zdenka Štoviček, Krško: »Pridobila sem novo 
znanje in potrdila tisto, kar sem sicer že vedela, 
sem pa to na tečaju obnovila. Zanimiva mi je bi-
la delavnica sušenja sadja, sedaj namreč vem, ka-
ko pomembna je npr. temperatura, embalaža, do-
datki. Glavno je to, da smo imeli veliko prakse.«

Verbena d.o.o., Okroglice 9, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

www.prstan.eu - Portal namenjen nevladnim organizacijam Posavja (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam)

Predstavite svojo dejavnost – vsak vaš prispevek na strani je del 
sestavljanke o vas Aktualni evropski, slovenski, občinski in ostali razpisi

Vsi dogodki društev, zavodov in ustanov v Posavju Podajte svoje mnenje, predlog, izkušnje ter se spoznavajte z 
drugimi društvi in organizacijami

Aktualne novice društev, zavodov in ustanov v Posavju, napovedi 
in poročila projektov in dogodkov

Vsaka organizacija ima svojo spletno stran, na kateri se nahajajo 
vaši podatki, novice, dogodki itd.

Ponujate opremo, prostor? Iščete animatorja za otroški tabor?

Vzorci pravilnikov, aktov o ustanovitvi, sponzorskih pogodb ...

DOGODKI

NOVICE

Dne 16. 10. 2013 je bila ob 16.00 v prostorih 
MC Brežice predstavitev osnutka Strategije 
razvoja socialnega podjetništva v Posavju.

V uvodni predstavitvi, smo pripravljavci 
poudarili, da nevladne organizacije socijal-
no podjetništvo (društva, zasebni zavodi, 
ustanove) vidimo kot eno izmed možnosti 
trajnostnega delovanja posavskih nevlad-

Mini delavnice: 
MC Brežice, 26. 10. 2013
10h - 12h: Računovodstvo 
Na krajši delavnici bo predstavljeno 
novo orodje za vaše lažje spremljanje 
računovodskega stanja v društvu. Naučili 
se boste, kako na enostaven način v ex-
celovi datoteki voditi evidenco prejetih in 
izdanih računov ...
12h - 14h: Organizacija prireditev
Predstavitev organizacije dogodkov na 
preprost način. Predstavljeni vam bodo ko-
raki, kako organizirati delavnice, posvete, 
okrogle mize, dogodke, ki vključujejo prija-
vo na policijo ali upravno enoto, prijavnica 
SAZAS-u  …
10h - 12h: Kako posneti svoj dogodek
Na delavnici se boste naučili, kako čim bolje 
posneti svojo prireditev (koncert, nastop, 
gledališko predstavo ...) in izdelati DVD s 
posnetkom. Zainteresirani udeleženci de-
lavnice bodo deležni tudi dveh individu-
alnih mentorskih ur, namenjenih izdelavi 
posnetka lastnih dogodkov. 
Prijave – glej www.prstan.eu.

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”.  

Lokalna  razvojna fundacija Posavja, 
Cesta prvih borcev 3, 8250 Brežice
gsm 059 955 046, e-mail info@prstan.eu, www.prstan.eu Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

Promocija

Razpisi

Dogodki

Strani organizacij

Forum

Novice

Borza

Dokumenti

Kaj najdete na portalu?

nih organizacij. V tem smislu je predstavljen 
osnutek strategije kot načrt, kako pospešiti 
razvoj in ustanavljanje novih socialnih pod-
jetij v Posavju in kakšne ukrepe pri tem mo-
ramo izvesti.

Po uvodu se je razvila živahna razprava med 
udeleženci predstavitve. Razpravljavci so 
se dotaknili mnogih pomembnih (odprtih) 
vprašanj, med drugim, ali strategijo sploh 
potrebujemo, čemu je namenjena in kakšni 
so pričakovani rezultati. Zaključki razprave 
so, da je za razvoj socialnih podjetij ključna 
naloga informiranje, izobraževanje in 
spodbujanje vseh deležnikov v procesu 
nastajanja socialnih podjetij. Za ustvarjanje 
ugodnega podpornega okolja pa bo 

potrebno pritegniti lokalne skupnosti in 
gospodarstvo.

Vabimo vas, da podate svoje mnenje, 
pripombe, predloge, kritike na pripravljeno 
gradivo. Razprava v tej fazi bo odprta do 29. 
11. 2013.

Zavedamo se, da je ostalo še nekaj odprtih 
vprašanj – predvsem pri določanju nosilcev 
posameznih ukrepov, določitvi terminskega 
in finančnega okvirja, zato bodo vaši prispe-
vki več kot dobrodošli.

Podajte svoj komentar, pišite nam na na-
slov mreza.prstan@prstan.eu ali podajte 
mnenje na našem forumu.
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Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZU-
PUDPP, 43/11-ZKZ-C in 57/12) in 43. člena Zakona o var-
stvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečišče-
no besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) ter 35. člena 
Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečišče-
no besedilo, 5/03,  57/06 in 47/10), Občina Krško s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka sprememb in ureditev uredi-
tvenega načrta za naselje Zdole.

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da 
se javno razgrne dopolnjen osnutek sprememb in uredi-
tev ureditvenega načrta za naselje Zdole, ki ga je izde-
lal Topos d.o.o. Novo mesto v septembru 2013.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 4. novembra 
do 6. decembra 2013, v času uradnih ur v prostorih Ob-
čine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje pro-
stora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti 
Zdole, Zdole 29c, 8272 Zdole. Javna obravnava bo izve-
dena v torek, 19. novembra 2013, ob 19.00 uri, v sejni 
sobi gasilskega društva (večnamenski dom) na Zdolah. 

III.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pri-
pombe in predloge na dopolnjen osnutek. Pripombe in 
predlogi se lahko podajo pisno na mestih javne razgrni-
tve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se po-
šljejo na elektronski naslov obcina.krsko@krsko.si, pri 
čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede 
»SDUN Zdole«. Ustno se lahko pripombe podajo na jav-
ni obravnavi.

Občina Krško bo preučila pripombe in predloge javnosti 
ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni 
strani Občine Krško http://www.krsko.si.

IV.
Javno naznanilo se objavi v časopisu Posavski obzornik 
ter na spletni strani Občine Krško http://www.krsko.si.

Številka: 3505-5/2010 O502

 Mag. Miran Stanko,
 župan

Vseslovenski natečaj »Plane-
tu Zemlja prijazna občina«, v 
organizaciji društva Planet Ze-
mlja, je četrto leto zapored 
ocenil stanje okoljskega udej-
stvovanja in načrtovanja lokal-
nih skupnosti. Natečaj je le-
tos odkrival stanje na področju 
ohranjanja narave in varova-
nja okolja znotraj sedmih po-
dročij – varovanja gozdov, rav-
nanja z odpadki, energetike, 
trajnostnega turizma, lokalne 
samooskrbe, sejemske dejav-
nosti in okoljskega komunici-
ranja. Uspešnost sodelujočih 
občin so tokrat ocenili strokov-Občina Krško je vzpostavila novo spletno storitev, ki omogo-

ča seznanitev s prostorskimi podatki določenega območja, 
za katerega lahko na hiter in enostaven način preverite in-
formacije o namenski rabi zemljišč, o predvidenih ureditvah, 
investicijah v teku in ostalih tovrstnih podatkih. 
Spletni pregledovalnik torej uporabnikom na enem mestu 
omogoča grafični prikaz želenega območja, na voljo so tudi  
topografske karte, zemljiški kataster, prav tako pa grafič-
ni sloji vsebujejo tudi opisne podatke o površinah, zmoglji-
vostih, obstoječi in predvideni komunalni opremi. Grafične 
podloge je mogoče poljubno povečevati, premikati in tiska-
ti. Aplikacija je brezplačna in dostopna vsem uporabnikom 
fiksnih kot prenosnih računalnikov, telefonov in tablic. 
Kot zanimivost lahko poudarimo, da bo na primer vsako za-
četo investicijo v občini Krško odslej mogoče spremljati tudi 
s pomočjo omenjenega spletnega pregledovalnika. Ta bo na 
primer v primeru investicije omogočil podrobno seznanitev 
z načrtovanimi posegi in projekcijo končnega izgleda v pro-
storu. 
Aplikacija je na spletnem mestu www.krsko.si, na voljo v ru-
briki »povezave«. 
Vabljeni k uporabi. 

Začetne aktivnosti na prvih 
štirih odsekih, Črpališče Dr-
novo - Krško, Črpališče Brege 
– NEK – Vrbina - Stara Vas - VH 
Resa-1, Gorica – Jelše - Veli-
ki Podlog, Kalce—Naklo - Malo 
Mraševo – Brod - Žabjek, Karl-
če – Slinovce - Kostanjevica 
na Krki, Kostanjevica na Krki 
– Dobe - Dobrava, potekajo v 
skladu s predvidenim termin-
skim načrtom in tako uresni-
čujejo eno tretjino (torej 1,7 
milijona evrov) vrednosti pro-
jekta v občinah Krško in Ko-
stanjevica na Krki.  

Na odseku Dobrova – Dov-
ško, ki se bo začel graditi v 
tem tednu, bo sočasno ste-
kla tudi izgradnja 120 m3 ve-
likega vodohrana, ki bo zago-
tavljal dodatno shranjevanje 
pitne vode ter kvalitetnejšo 
oskrbo v slabših vremenskih 

Hidravlične izboljšave na štirih odsekih 
od Senovega do Kostanjevice na Krki
Dober mesec je od začetka projekta hidravličnih izboljšav, ki bo do konca leta 2015 med seboj povezal 
vodovodne sisteme v občini Krško in Kostanjevica na Krki, uredil sistem v Brežicah, s skupnim ciljem 
enakovredne oskrbe občanov s pitno vodo. V tem tednu začenjamo z gradnjo prvega vodohrana ter z 
deli na štirih novih odsekih; v Dobrovi na severu in Dobravi na jugu območja gradnje. 

pogojih, v katerih se voda po-
gosto skali. Omenjeni vodo-
hran bo kvalitetno oskrbo s 
pitno vodo zagotovil prebi-
valcem KS Senovo in Bresta-
nica. Naslednji vodohran bo 
zgrajen prihodnje leto, in si-
cer v KS Gora. 

Zaradi zgodovinske in kul-
turne dediščine je nekoliko 

specifičen odsek Drnovo - Kr-
ško, kjer so se prejšnji teden 
v spremljanje gradnje vklju-
čili tudi arheologi, ki bodo 
opravili arheološke raziskave 
na 115 metrov dolgem odse-
ku. V tem času bo gradnja za-
radi arheoloških del otežena, 
a časovni zamik po trenutnih 
predvidevanjih, naj ne bi bil 
daljši od dveh tednov. 

Spomnimo, da posavski pro-
jekt v skupni vrednosti 15,2 
milijona evrov vključuje hi-
dravlično izboljšavo vodovo-
dnega sistema Krško - Kosta-
njevica in sistem na območju 
Brežic. Glavni cilj je vzposta-
vitev celovitega sistema oskr-
be s pitno vodo, hidravlično 
izboljšanje obstoječih vodo-
vodnih sistemov in zagotovi-
tev ustrezne infrastrukture za 
oskrbo kvalitetne pitne vode 
za več kot 10.000 prebivalcev. 

Na območju občin Krško in 
Kostanjevica na Krki bo zgra-
jenih 14 odsekov vodovodne-
ga sistema, v vrednosti 7,4 
milijona evrov, od tega 3,8 
milijona evrov predstavlja 
delež evropskih sredstev, ne-
kaj več kot 600.000 evrov bo 
zagotovila država, preosta-
nek pa občini sami. 

Občina Krško prejela priznanje 
»Planetu Zemlja prijazna občina 2013«
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani so konec prejšnjega tedna v okviru vseslovenskega natečaja 
razglasili »Planetu Zemlja prijazne občine 2013«. Med letošnje prejemnike nazivov se je zapisala tudi 
Občina Krško s priznanjem za odgovorno prizadevanje na področju varovanja naravnih danosti, ustvar-
janje boljše kvalitete bivanja občank in občanov ter za dobro informiranje o pravilnem odnosu do oko-
lja za te in prihodnje generacije.

njaki Direktorata za kmetij-
stvo Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje, Zavoda RS za goz-

dove, Gradbe-
nega inštituta 
ZRMK, Okolj-
sko raziskoval-
nega zavoda, 
Gospodarske-
ga razstavišča 
in zavoda To-
varna trajno-
stnega turiz-
ma. 
Občina Krško, 
ki so jo nedav-
no prepozna-

li tudi kot energetsko najbolj 
učinkovito občino v katego-
riji srednjih slovenskih ob-

čin, je tudi tokratnega pri-
znanja izjemno vesela, saj 
gre za ponovno potrditev, da 
so prizadevanja na področju 
ohranjanja narave v lokalnem 
okolju uspešna in dajejo rezul-
tate, ob prejemu priznanja z 
zadovoljstvom ugotavlja žu-
pan mag. Miran Stanko. 
Prireditev je potekala v okvi-
ru otvoritve 44. sejma Na-
rava-zdravje. Najuspešnej-
še občine pa sta na podelitvi 
pozdravila tudi minister za 
zdravje Tomaž Gantar in di-
rektor Gospodarskega razsta-
višča mag. Iztok Bricl.

Hitri spletni dostop do prostorskih 
informacij občine Krško
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: »Evropa investira v podeželje«  

Kako jedilnike obogatiti z domačim
Občina Sevnica je 16. oktobra, ob svetovnem dnevu hrane, v Zabukovju organizirala delovni posvet 
»Lokalno pridelana hrana v javne zavode« z udeležbo predstavnikov javnih zavodov in strokovnih služb 
s področja kmetijstva. S tovrstnim povezovanjem in informiranjem Občina Sevnica aktivno pristopa h 
krepitvi lokalne oskrbe s hrano v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je.

Argumentov, zakaj v doma-
čem okolju pridelano hrano 
v največji možni meri vklju-
čiti v jedilnike v desetih jav-
nih zavodih – med njimi šol, 
vrtcev in domov za upoko-
jence – je veliko. Med nji-
mi so najmočnejši večja sle-
dljivost in varnost hrane, 
izboljšanje zdravja in kako-
vosti okolja, ohranjanje ure-
jenosti in obdelanosti pode-
želja, predvsem pa krepitev 
ekonomske blaginje lokalnih 
pridelovalcev in predeloval-
cev z ustvarjanjem delov-
nih mest ter vpliv na pozi-
tiven razvoj kmetijstva kot 
pomembne gospodarske pa-
noge. 

Javni zavodi, ki so pomemb-
ni potrošniki hrane, morajo 
pri naročanju le-te dosledno 
upoštevati Zakon o javnem 
naročanju. Naročniku pa je 
omogočeno iz postopkov jav-
nega naročanja izvzeti sklo-
pe hrane, katerih ocenjena 
vrednost ne presega 80 ti-

soč evrov in hkrati ne prese-
ga 20 % skupne vrednosti vseh 
sklopov javnega naročila. Na 
podlagi te določbe lahko na-
ročnik del naročila odda brez 
izvedbe postopka javnega na-
ročanja, s čimer se omogoča 
lokalna samooskrba in uve-
ljavitev načela kratkih ve-
rig, tako pa tudi dosega zgo-
raj navedenih ciljev.

Da bi dano možnost javni za-
vodi lahko v čim večji meri 
uporabili, je v praksi ključ-
no uravnoteženje povpraše-
vanja in ponudbe: da javni 
zavodi opredelijo potrebe in 
ponudbo prepoznajo pri do-
mačih pridelovalcih, ti pa v 
skladu s potrebami zavodov 
zagotavljajo zadostno koli-
čino hrane. Občina Sevnica 
pri tem sodeluje kot aktiv-
ni povezovalec in strokov-
na podpora, tudi z organi-
zacijo tovrstnih posvetov, ki 
krepijo informiranost in nu-
dijo pomoč pri vprašanjih, s 
katerimi se zaradi zahtev-

nih postopkov in zakonskih 
omejitev soočajo tako po-
nudniki kot javni zavodi. Da 
bi spremembo Zakona o jav-
nem naročanju javni zavodi 
lahko čim bolj uspešno vklju-
čili v svoja javna naročila ter 
da bi se z njimi dobro spo-
znali in povezali lokalni po-
nudniki, bo 28. novembra v 
Sevnici organizirana širša re-
gijska konferenca.

Nov vrt na ekološki kmetiji 
v Podvrhu

Po Sevnici, Loki, Krmelju 
in Studencu je naše zeleno 
okolje bogatejše za še en 
nov vrt – v Podvrhu na eko-
loški kmetiji Mihaele Jaz-
bec. Vrt je plod projekta »Iz 
naše je, dobro je«, ki je so-
financiran s pomočjo Evrop-
skega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja osi Leader, 
slovesna otvoritev vrta pa je 
potekala po zaključku po-
sveta na temo lokalno pride-
lane hrane. Gre za vnovičen 
primer dobre prakse, kako v 
domačem okolju krepiti po-
men trajnostne pridelave in 
lokalne oskrbe s hrano. Obi-
skovalce dogodka sta v pro-
gramu otvoritvenega dogod-
ka nagovorila župan Srečko 
Ocvirk in ponosna lastnica 
lično urejenega vrta Mihaela 
Jazbec. Prevladujoč zelišč-
ni vrt je pomembna dodana 
vrednost ekološke kmetije, 
ki jo načrtujejo nadgraditi v 
učno kmetijo. Sledil je pre-
rez traku in simbolična zasa-
ditev vrtnic. Otvoritev so s 
kulturnim programom oboga-
tili otroci Osnovne šole Sava 
Kladnika Sevnica.

Posvet je bil dobro obiskan. (Foto: Občina Sevnica)

Mladim in Zemlji prijazna občina
Sevniška občina se je pretekli teden razveselila dveh priznanj, ki potrjujejo dobro delo na področjih 
mladinskih dejavnosti ter varstva in urejanja okolja: postala bo podpisnica certifikata »Mladim prijazna 
občina«, stroka pa jo je uvrstila tudi med nosilke priznanja »Zemlji prijazna občina«. 

Občina Sevnica bo v novem-
bru prejela certifikat »Mla-
dim prijazna občina« za ob-
dobje 2013–2017. Certifikat 
je priznanje lokalnim sku-
pnostim, ki so v minulih le-
tih uspešno izvajale ukrepe s 
področja lokalnih mladinskih 
politik in tako zagotavljale 
mladim prostor, v katerem 
lahko razvijajo svoje kom-
petence in veščine, dosegajo 
samostojnost in hitreje vsto-
pajo v odraslost. Prve certi-
fikate »Mladim prijazna ob-
čina« za obdobje 2012–2016 
je lani prejelo sedem sloven-

skih občin, certifikat pa bo 
za obdobje 2013–2017 v no-
vembru, tudi Občini Sevnica, 
podelil Mladinski svet Ajdo-
vščina v sodelovanju s Sku-
pnostjo občin Slovenije in 
Mariborom – Evropsko pre-
stolnico mladih 2013.

Na četrtem vseslovenskem 
natečaju »Zemlji prijazna 
občina 2013« so po ocenah 
strokovnjakov Direktorata 
za kmetijstvo Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje, Zavo-
da RS za gozdove, Gradbe-
nega inštituta ZRMK, Okolj-

sko raziskovalnega zavoda, 
Gospodarskega razstavišča in 
zavoda Tovarna trajnostne-
ga turizma podelili tudi pri-
znanja za odgovorno prizade-
vanje na področju varovanja 
naravnih danosti, ustvarjanje 
boljše kakovosti bivanja ob-
čanov ter dobro informiranje 
o pravilnem odnosu do oko-
lja. Priznanja so bila podelje-
na v sklopu 44. sejma Nara-

va-zdravje, ki je potekal od 
17. do 20. oktobra, preje-
mnica priznanja pa je postala 
tudi Občina Sevnica. Področja 
raziskovanja so bila lokalna 
samooskrba, varovanje goz-
dov, energetika, ravnanje z 
odpadki, sejemska dejavnost, 
trajnostni turizem in okoljsko 
komuniciranje. 

Na sejmu Narava-zdravje 
tudi Občina Sevnica

V vsebinskem programu sej-
ma je s predstavitvijo pro-
jekta umeščanja in gradnje 
spremljajoče infrastruktu-
re ob hidroelektrarnah so-
deloval tudi župan Srečko 
Ocvirk. Zbranim je predsta-
vil predlog Občine Sevnica, 
kako bi številne pridobljene 

izkušnje in znanja lokalne 
skupnosti v bodoče združili 
v okviru centra dobrih praks 
umeščanja velikih projektov 
v prostor. Namera centra do-
brih praks združuje tudi cilje 
spremljanja vplivov ter na-
daljnjega sonaravnega ra-
zvoja rečnega in obrečnega 
prostora. 

Predstavitev ideje centra dobrih praks v Ljubljani (Fo-
to: Občina Sevnica)

Utrinek z otvoritve vrta v Zabukovju (Foto: Občina Sevnica)

Obvestilo o zaključevanju izgradnje 
hišnih priključkov v sklopu projekta 
gradnje odprtega širokopasovnega 
optičnega omrežja v občini Sevnica

Izgradnja hrbteničnega omrežja in hišnih priključkov, za 
vgradnjo katerih je že bil izražen interes, je zaključena. 
Občina Sevnica je v tem tednu vsem gospodinjstvom na ob-
močju belih lis (določene s strani Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport, Direktorata za informacijsko 
družbo; gre za priključitve v prvi fazi), ki še niso izrazila 
interesa za možnost priklopa na odprto širokopasovno optič-
no omrežje, posredovala obvestilo o zaključevanju opera-
cije OŠO Dolenjska in izgradnji hišnih priključkov. V roku 
15 dni od prejema obvestila se gospodinjstva z izpolnjenim 
priloženim obrazcem bodisi opredelijo, da ne izkazujejo in-
teresa na predlagano izgradnjo, bodisi Občini Sevnica po-
sredujejo izpolnjen obrazec za naročilo izgradnje RNO pri-
ključka. Cena hišnega priključka je za vse, ki bodo izgradnjo 
priključka naročili v tem roku, enaka kot doslej (160 EUR + 
DDV). V kolikor se gospodinjstva do prejetega obvestila ne 
bodo opredelila (posredovala izpolnjene izjave za neizka-
zani interes oziroma izpolnjenega naročila izgradnje RNO 
priključka), se smatra, da izgradnje priključka OŠO ne želi-
jo. Trenutno na OŠO v občini Sevnica storitve ponujajo trije 
ponudniki storitev, in sicer Telekomunikacije Jazbinšek Ja-
nez s.p. (www.jatel.si), Telekom Slovenije (www.siol.net) 
in Amis d.o.o. (www.amis.net). Omrežje je sicer odprto in 
pod enakimi pogoji dostopno vsem ponudnikom storitev, ven-
dar so se za ponujanje storitev na tem omrežju zaenkrat od-
ločili le navedeni ponudniki. 

Komunala Sevnica je v sodelovanju s podjetjem Reciklira-
nje tekstila, ki razpolaga z okoljevarstvenim dovoljenjem 
za obdelavo tekstilnih odpadkov, po občini Sevnica postavi-
la namenske zabojnike za zbiranje tekstila. Zabojniki stoji-
jo na osmih ekoloških otokih: v Sevnici (parkirišče bazena), 
Boštanju (pri stari pošti), Loki (pri zadrugi), Šentjanžu (na 
avtobusnem postajališču), Krmelju (pri plinarni), Tržišču (pri 
trgovini Urban), na Studencu (nad gasilskim domom) in na 
Blanci (pri trgovini). 

Zabojniki so bele barve in 
nekoliko večji ter opre-
mljeni z jasnimi navodi-
li. Oblačil pred oddajo ni 
potrebno posebej prati, 
likati in zlagati, vendar 
naj bodo kljub temu pri-
merno čista in uporabna 
za ponovno uporabo ali 
za recikliranje. To pome-
ni, da uporabna moška, 
ženska in otroška obla-
čila (zimska, poletna, 
športna, nosečniška, ve-
černa …), spodnje peri-
lo, čevlje v parih, hišne 
tekstilije (prte, postelj-
nino, brisače, zavese), 
pokrivala, pasove, torbi-
ce, manjše plišaste igra-

če zgolj zložite v navadne plastične vrečke. Zlaganje v vre-
če je potrebno zaradi transporta. Pooblaščeno podjetje bo 
zabojnike praznilo enkrat tedensko in vsebino odpeljalo na 
razvrščanje. Približno 70 % vsebine iz tovrstnih zabojnikov 
gre v ponovno uporabo, 15 % se uporabi za krpe, 10 % se re-
ciklira, okrog 5 % preostanka pa gre v postopke energetske 
izrabe oz. odstranjevanje.

Pri ločenem zbiranju tekstila je potrebno upoštevati, da v za-
bojnik ne sodijo mokra, umazana, strgana oblačila, šiviljski 
in krojaški dodatki, tekstilni polizdelki. Prav tako se v zaboj-
nik ne odlagajo prešite odeje, vzglavniki, preproge, dežni-
ki, vzmetnice in razna polnila. Tovrstne odpadke je potrebno 
pripeljati na Zbirni center za odpadke (Savska cesta v Sev-
nici). Nova ponudba je za uporabnike komunalnih storitev in 
za občino povsem brezplačna. Ločeno zbiranje tekstila ima 
poleg pozitivnih okoljskih učinkov tudi socialni prispevek, saj 
omogoča nova delovna mesta, z zbiranjem še uporabnih obla-
čil in obutve pomagamo tudi ljudem v stiski.

Igrišče za predšolske otroke
Vrtec Ciciban Sevnica 
je z novimi igrali obo-
gatil otroško igrišče 
za predšolske otroke 
pri Osnovni šoli Bo-
štanj, kjer deluje ena 
od enot vrtca z dve-
ma oddelkoma druge-
ga starostnega obdo-
bja. Nova pridobitev 
v vrednosti 10.000 
evrov, ki jo je financi-
ral Vrtec Ciciban Sev-
nica s pomočjo Obči-
ne Sevnica, Krajevne skupnosti Boštanj in donatorjev, je bila 
namenu simbolično predana minuli petek. Zbrane je nago-
vorila ravnateljica vrtca Vlasta Fele, novo pridobitev je po-
hvalil tudi sevniški podžupan Janez Kukec. 

Utrinek z otvoritve igrišča v Bošta-
nju (Foto: S. Radi)

Nov način zbiranja tekstila 
in obutve v Sevnici

Primer postavljenega zabojnika 
za tekstil v Sevnici pri bazenu
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html

Na posvojitev čaka 
še več psov in mačk.

13483K 
Toplega doma in prijazne druži-
ne si želi tudi energična in pri-
kupna psička, stara 4 mesece, 
zdrava in manjše rasti.

13482K 
Igriv psiček star 4 mesece, čipi-
ran in cepljen. Kuža je manjše 
rasti, ubogljiv, rad ima otroke, 
zato je zelo primeren za druži-
ne z otroki. 

135201B 
Na topel dom čaka 7 ljubkih 
pasjih mladičkov (3 samičke in 
4 samčki), ki bodo na voljo za 
posvojitev čez 14 dni. Zavetišče 
že sprejema rezervacije zanje. 

BREŽIŠKI OKTOBER 2013

26.10.2013 – DAN INVALIDOV 
IN BOLNIKOV OBČINE BREŽICE

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Društva invalidov in bolnikov občine Brežice vas vabimo 

v soboto, 26.10.2013, ob 14. uri v Mladinski center Brežice, 
kjer bomo skupaj obeležili ta dan.

Program:

od 14.00 do 17.00 (avla Mladinskega centra Brežice)
 Predstavitve društev in brezplačna merjenja mineralne ko-

stne gostote, krvnega tlaka, ravni sladkorja v krvi.

• ob 17.00 (večnamenska dvorana Mladinskega centra Brežice)
SVET PA SE VRTI, ČE SI, AL‘ ČE TE NI 
(komedija avtorice Ivane Zupančič),

dramska skupina Smeh ni greh iz Pišec (vstopnine ni).

Veseli bomo vašega obiska!

Sodelujemo: Posavsko in Obsoteljsko društvo za boj proti raku, 
Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje, Zdravstveni 

dom Brežice in program Svit, Koronarni klub Brežice, Ekipa prve 
pomoči RK Brežice, Društvo za fibromialgijo, Društvo diabetikov 

Posavje - Brežice, Invalid Združenje G.O.O.I. Brežice, Društvo 
invalidov občine Brežice, OZARA Slovenije, enota Brežice, 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto, Društvo 
revmatikov, Društvo za zdravje srca in ožilja – podružnica Posavje.

Brežiški župan Ivan Molan 
in krška podžupanja Ana So-
mrak sta se strinjala, da je 
novi most velika pridobi-
tev za večjo prometno var-
nost vseh občank in občanov. 
Medobčinsko sodelovanje na 
področju zagotavljanja var-
nih prometnih povezav se 
bo v prihodnje nadaljevalo v 
sklopu projekta Obnova ob-
stoječih mostov preko Močni-
ka, in sicer pri urejanju mo-
stu Zgornji Obrež.

O investiciji
Avgusta 2012 so se pričele 
priprave za izgradnjo nove-
ga mostu, ki povezuje nase-
lje Zgornja Pohanca v obči-
ni Brežice in naselje Zdole 

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ul 
RS 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 
popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 
35/2013 Skl.US: U-I-43/13-8) župan občine Brežice objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Gramoznica Boršt in Okoljskega poročila.

1. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega Osnutka občinskega podrob-
nega prostorskega načrta Gramoznica Boršt (v nadaljevanju 
OPPN) in Okoljskega poročila (v nadaljevanju OP) bo pote-
kala v času od ponedeljka, 4. novembra 2013, do vključno 
srede, 4. decembra 2013, v prostorih:
• Občine Brežice, C. prvih borcev 18, 8250 Brežice, Od-

delek za prostorsko načrtovanje in razvoj, soba št. 32 in
• Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 2b, 

8263 Cerklje ob Krki.

2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava OPPN in OP bo potekala v sejni sobi Občine 
Brežice v sredo, 20. novembra 2013, ob 15.30 uri.

3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njiho-
vo posredovanje

Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku OPPN 
in OP lahko javnost v času javne razgrnitve poda pisno na na-
slov: Občina Brežice, C. prvih borcev 18, 8250 Brežice ali v 
knjigi pripomb (na občini in KS).

4. Stališča do pripomb
Občina bo proučila pripombe, predloge in mnenja, do njih za-
vzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča 
bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske 
občine in ne z osebnimi podatki.
 Župan občine Brežice
 Ivan Molan

Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice

obvešča o objavi dveh prostih delovnih mest:

1. Strokovni sodelavec VII/2-II v Oddelku za družbene 
dejavnosti in

2. Strokovni sodelavec VII/2-II v Oddelku za gospodarske 
javne službe in gospodarske zadeve

 
Prosti delovni mesti sta objavljeni na Zavodu RS za za-
poslovanje in na spletnih straneh Občine Brežice www.
brezice.si – rubrika »Razpisi«,  kjer so navedeni tudi vsi 
pogoji za njuno zasedbo. 

Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s podro-
čja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še 
naslednje pogoje:

• najmanj visoko strokovno izobrazbo /prva stopnja/; 
ravni in vrste izobrazbe po KLASIUS-u:
 -  prosto delovno mesto v Oddelku za družbene de-

javnosti: strojništvo in obdelava kovin (521), elek-
trotehnika in energetika (522), gradbeništvo (582);

 -  prosto delovno mesto v Oddelku za gospodarske 
javne službe in gospodarske zadeve: strojništvo in 
obdelava kovin (521), elektrotehnika in energeti-
ka (522), arhitektura in urbanizem (581), gradbe-
ništvo (582);

• najmanj 3 leta delovnih izkušenj

ter druge pogoje po Zakonu o delovnih razmerjih oziro-
ma Zakonu o javnih uslužbencih.

Kandidati pošljejo pisne prijave po pošti oziroma e-po-
šti z dokazili na naslov: 
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

(s pripisom: »Strokovni sodelavec VII/2-II v ODD« 
oziroma »Strokovni sodelavec VII/2-II v OGJSGZ).

do 5.11.2013. 

Dodatne informacije o objavi prostih delovnih mest na 
tel. številki 07/620 5514 (Ingrid Molan) ali na elektron-
ski naslov ingrid.molan@brezice.si. 
 Občina Brežice

Namenu predan povezovalni most 
med kraji brežiške in krške občine
ZGORNJA POHANCA – S simboličnim rezanjem traku so most čez potok Močnik v Zgornji Pohanci, 
na meji med brežiško in krško občino, 17. oktobra uradno predali namenu. Investicija v vrednosti 
160.000 evrov je rezultat uspešnega sodelovanja med Občino Brežice in Občino Krško. 

v občini Krško. Investicija 
je omogočila izgradnjo šir-
šega mostu (7,5 m), ki ima 
dva vozna pasova in pločnik, 
kar prispeva k večji prome-

tni varnosti. Zaradi izgradnje 
novega mostu je bil rekon-
struiran tudi cestni odsek v 
skupni dolžini 150 m. Inve-
sticijo v vrednosti 160.000 

evrov je vodila Občina Bre-
žice, občini sta skupaj sofi-
nancirali izgradnjo mostu, 
vsaka 50 % (v višini celotnih 
stroškov projektne dokumen-
tacije, izvedbe in strokovne-
ga nadzora). Izvajalec del je 
bil izbran v postopku javne-
ga naročanja, kjer je bil naj-
ugodnejši ponudnik KOP Bre-
žice d. d.

Občankam in občanom, ki 
dnevno uporabljajo most, 
razširitev cestišča na mo-
stu omogoča večjo varnost 
v prometu. Stari most, zgra-
jen daljnega leta 1870, je 
bil prilagojen tedanjim po-
trebam, za današnji promet 
pa je most preozek. 

Svečana otvoritev mostu

Evropska komisija je za sodelujoče akterje pri izbranih pro-
jektih programa Kultura, ki jih v letošnjem in naslednjem 
letu sofinancira, organizirala dvodnevni seminar. Občina Bre-
žice je s projektom Kulturna mreža jugovzhodne (JV) Evro-
pe kot edina občina že drugič uspešno pridobila sredstva 
sofinanciranja Komisije, zato sta se obveznega projektne-
ga usposabljanja v Bruslju udeležili vodja projekta Katja 
Čanžar, podžupanja občine Brežice, in odgovorna za finan-
ce v projektu Mateja Gerjevič, direktorica Zavoda za pod-
jetništvo, turizem in mladino Brežice. Na seminarju so bila 
udeležencem predstavljena natančna navodila vodenja pro-
jektov v komunikacijski strategiji, razširjanju rezultatov in 
revidiranju financ. Ker so vsi projekti mednarodni in vklju-
čujejo najmanj tri države, so bili obširno predstavljeni prak-
tični primeri za lažjo premostitev mednarodnih razlik v po-
slovanju in izvajanju. Predstavniki projektnih partnerjev so 
se srečali tudi s skrbniki svojih projektov, za brežiški pro-
jekt bo skrbel Patrice Vivancos. 

Izvajanje projekta Kulturna mreža JV Evrope je v polnem 
teku. Trenutno se v sklopu Ethno kampa popisuje zgodovina 
petja, plesa in glasbe na področju Bačke Palanke v Srbiji. Po 
pevskem festivalu Sevdalinka, ki bo pozimi potekal v Bihaću 
v Bosni in Hercegovini, bodo sledile 2. mednarodne glasbe-
ne delavnice v Brežicah, ki bodo nadaljevale vizijo klasične-
ga in etno harmonikarskega orkestra. Šestdnevne delavnice 
bodo vključevale 70 otrok, ki bodo bivali v Mladinskem ho-
telu Brežice ter si mednarodne izkušnje nabirali v harmoni-
karskih, tamburaških in citrarskih delavnicah. 

Občina Brežice želi s projektom mladim v občini omogoči-
ti brezplačne glasbene delavnice, domačim mentorjem pa 
mednarodno izmenjavo znanj in izkušenj, spodbuditi inte-
res za tradicionalna izročila (petje, ples, glasba, ohranja-
nje tradicionalnih interesov), v projekt vključiti ostale or-
ganizacije s področja mladih, kulture in športa ter navezati 
stike za nove projekte, omogočiti mednarodno srečanje go-
spodarstvenikov ter nenazadnje spodbuditi razvoj kulturne-
ga turizma v Brežicah in promovirati turistično destinacijo 
Posavje v partnerskih občinah in širše. 

Razpis za vpis otrok v poletne glasbene delavnice bo obja-
vljen v začetku leta v Posavskem obzorniku in na občinski 
spletni strani. 

Kulturna mreža jugovzhodne 
Evrope
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Spoštovane občanke in občani 
občine Brežice,

oktober v Posavju je že tradicionalno 
tudi v znamenju vaše občine in mnogih prireditev, 

na katerih pokažete dosežene uspehe, 
pestrost dejavnosti društev in dela vaših ljudi. 

Naj vam ob prazniku zaželim še veliko prijetnih 
priložnosti, da pokažete svoje široko znanje, 

močno voljo in ustvarjalnost! 

Kar se tiče sodelovanja naših dveh občin, pa, 
da bi bilo to tako dobro še naprej in da bi skupaj 

odločno iskali vedno nove izzive. 

Prijetno praznovanje!

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Drage občanke in občani 
občine Brežice!

Naj se iz dobrih želja in iskrenih voščil, 
ki jih prejemate ob vašem prazniku, 

razvije uspešna prihodnost v zadovoljstvo vseh, 
ki živite, ustvarjate in delate 

v krajih ob sotočju Save in Krke.

Naj vam uspe še mnogo izjemnih zgodb, 
v katerih boste še bolj povezani med seboj 

in z nami, vašimi sosedi.

Lepo praznujte in vse najboljše!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Občankam in občanom občine Brežice 
iskreno čestitamo ob občinskem prazniku. 

Čas, namenjen praznovanju, je odsev dobrega dela, 
ki ga skozi vse leto oblikujete župan s sodelavci, občinski svet, 

krajevne skupnosti, organizacije, društva in posamezniki.

Na nadaljnji poti vam želimo veliko uspehov in doseženih 
ciljev. Nadgrajujmo jih skupaj tudi v bodoče 

v okviru naše skupne razvojne regije.

Naj bo občinski praznik dodatna vez in krepitev skupnosti, 
v kateri živite, jo soustvarjate in gradite prihodnost. 

Srečko Ocvirk, 
župan občine Sevnica, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Brežice,

ob spremljanju vaših dosežkov je lepo videti, 
da ste ustvarili mnogo dobrega in pozitivnega tudi v časih, 

ki za nikogar niso lahki. 

Želim vam, da složno in z zanosom prehodite pot 
do naslednjega oktobra, čas do prihodnjega praznika 

pa naj vam prinese še obilo novih uspehov 
in priložnosti za medsebojno druženje! 

Iskreno druženje in inovativno sodelovanje 
pa naj se še naprej krepita tudi med vsemi našimi kraji 

in občinami, da bomo te občutke, ki se jih posebej 
razveselimo med prazniki, razširili skozi vse leto. 

Lepo praznovanje vam želim!

Mojmir Pustoslemšek,
župan občine Kostanjevica na Krki, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani,
ob prazniku občine Brežice 

vam čestitamo
in vam želimo 

veliko vztrajnosti in odločnosti
za uspešen razvoj skupnosti 
in blaginjo vsakogar od nas.

Predsednik Boštjan Lukež 
in svet KS Brežice

Ob praznovanju občinskega praznika 
iskreno čestitamo in želimo veliko 

osebnega zadovoljstva ter delovnih uspehov.
 

Krajevna skupnost Zakot - Bukošek - Trnje

predsednik sveta Marko Hercigonja

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku 

in želimo vesele praznične dni, 
veliko medsebojnega razumevanja in 

osebnega zadovoljstva.
 

predsednik Mihael Boranič 
in svet KS Dobova

vošči lepe želje vsem občankam 
in občanom občine Brežice, 

še posebej pa krajanom KS Velika Dolina, 
in želi jesen, bogato poslovnih 

in osebnih uspehov.

predsednik Marijan Žibert 
in svet KS Velika Dolina

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA DOLINAOb občinskem prazniku želimo vsem
občankam in občanom občine Brežice

ter krajankam in krajanom 
Krajevne skupnosti Artiče 

obilo osebnega zadovoljstva 
in prijetnih jesenskih dni.

 
KS Artiče

predsednik Anton Gajšek 
in člani sveta

Občina Brežice praznuje

Nemška hiša v Brežicah (zgoraj) in glavna mestna ulica 
(spodaj desno) v začetku 20. stoletja  
(Vir: knjiga Brežice – Stoletje na razglednicah)

Oktober je praznični mesec druge največje posavske občine, je mesec vseh, ki živijo in ustvarjajo v 
njenih dvajsetih krajevnih skupnostih ob Krki in Savi, ob vinogradih, gozdovih, zelenih ravnicah, igrivih 
gričih, v okolici številnih gradov in cerkva, ob termalnih izvirih in drugih pomembnih objektih, je 
mesec vseh, ki živijo na 268 kvadratnih kilometrih, kolikor površinsko zajema občina Brežice. 

Vloga in vpliv občine ter mesta Brežice kot njenega središča sta se v zgodovini pogosto spreminjala, 
za njun nadaljnji razvoj pa bo pomembno, da bodo vedno pravočasno prepoznane mnoge priložnosti, 
ki jih ima to področje v geostrateškem smislu in potrebe njihovih mladih in starejših prebivalcev, ki si 
življenje v tem koncu Slovenije še vedno izbirajo zaradi umirjenosti in čudovitih naravnih danostih. 

Tudi ob tem lepem jesenskem prazniku občine Brežice delimo dobre želje ter pozitivno energijo v prav 
vse konce Posavja, velike in majhne kraje, s prazničnimi stranmi Posavskega obzornika – na njih vam, 
drage občanke in občani, iskreno čestitajo institucije, podjetja, posamezniki in krajevne skupnosti, ki 
si želijo, da bi čim pogosteje združili moči, sposobnosti in želje za lepši jutri vas in vaših zanamcev. 
Čestitkam se pridružujemo tudi ustvarjalci vašega časopisa. 
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Iskrene čestitke
ob prazniku 
občine Brežice.

BREŽICE – Vinogradniško, turistično in kulturno društvo Cer-
klje ob Krki je 10. oktobra pripravilo otvoritev razstave Doga 
tempore ex – Cvičkorel 4, ki je potekala v avli brežiškega 
Mladinskega centra. Zgodbo cvičkorela z našega področja je 
treba pripisati Tonetu Zorku, ki ga je leta 2010 prav takšna 
zgodba pritegnila v Poreču (Topolovi Dragi). Idejo je posre-
doval lokalnim likovnim društvom in tako je za ustvarjalci že 
četrta slikarsko-vinska zgodba. Likovna kolonija je tudi letos 

potekala zadnji 
teden v avgu-
stu, njen gosti-
telj pa je bil Vi-
notoč Jože Prah 
v Vitovcu. Po be-
sedah Roma-
na Baškovča je 
vsa zadeva zače-
la potekati spon-
tano, v nadalje-
vanju  jo želijo 
dograjevati, po 
začetnih dvomih 
pa je postal cvič-
korel dobro spre-
jet in tudi odme-

ven. Ob vodenju dogodka je Tadej Baškovč (na fotografiji 
z Mojco Barbič, učiteljico in mentorico) na humoren način 
pojasnil, kako se riše z vinom - »malo popiješ, pa počakaš in 
potem  rišeš« - in tako vse do tedaj, ko je slika gotova; s kra-
ljem cvička Robijem Jarkovičem z Broda pri Podbočju pa sta 
slikarjem podelila zahvale za sodelovanje na letošnjem cvič-
korelu. Prejeli so jih: Andrej Pinterič, Branka Pirc, Branko 
Bosina, Darko Oštrbenk, Jože Šterk, Janez Muhvič, Jožica 
Petrišič, Mihaela Prevejšek, Mija, Rajko in Tadej Baškovč, 
Olga Piltaver, Slavica Žertuš, Tomaž Kocuvan, Vladka Su-
mrek in Tinkara Omerzu. Za druženje ob pesmi so poskrbe-
le članice ŽePZ Prepelice iz Dolenje vasi.  N. Jenko S.  

Četrti cvičkorel O P R E M A  V A Š E G A  D O M A

by lagea.com 

na brežiški obvoznici, Mladinska c. 15
telefon: 07 49 94 760; GSM: 051 418 318; e-pošta: euambient@siol.net  

Vsem strankam in poslovnim partnerjem
čestitamo ob prazniku 

in se zahvaljujemo za zaupanje.

Ob občinskem prazniku občine Brežice
Ekonomska in trgovska šola Brežice ter
Višja strokovna šola Brežice čestitata 

vsem deležnikom naših skupnih uspehov.

w w w . e t r s . s i

Investicijski in izvajalski inženiring - Boršt d.o.o.

Nova stanovanja in poslovni prostori v Brežicah
Na voljo samo še nekaj enot
Možnost prodaje ali najema

Naselje Trobentica, Hrastinska pot 36-46

www.sl-inzeniring.si, sl-inzeniring@siol.net
Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki, T: 07/490 22 60 F: 07/490 22 63

cene od 50.000 € naprej, leto izgradnje 2009, lastna nepremičnina

Iskreno 

čestitamo 

ob prazniku!  

Ob prazniku ob~ine Bre`ice 

vo{~imo vsem ob~ankam

in ob~anom.

www.hpg-brezice.si

● prodaja in servis vrtnih kosilnic, žag, kosilnic na laks, škropilnic ● izdelava 
hidravličnih cevi ● zastopniki HUSQVARNA, MTD ● ugodni plačilni pogoji: gotovinski 

popusti ali možnost obročnega odplačevanja do 24 mesecev

Čestitamo ob prazniku občine Brežice

Vsem občankam in občanom 
čestitamo ob občinskem prazniku.

Občini Brežice, županu Ivanu Molanu s sodelavci, 
mag. Andreju Vizjaku in vsem ostalim 

se zahvaljujemo za podporo pri obnovitvi in dozidavi šole.

BREŽICE - 19. oktobra je v polni Viteški dvorani Posavske-
ga muzeja Brežice izzvenela Tajska pravljica, kot je Mešani 
pevski zbor Viva Brežice naslovil svoj letni koncert. Spored 
so namreč oblikovale skladbe, ki so jih pevci Vive julija po-
nesli na tekmovanje v deželo smehljajev, kjer so s ponosom 
predstavljali slovensko ljudsko pesem, slovenske skladate-

lje, slovensko deželo in občino Brežice, domov pa prinesli 
kar tri zlata odličja. Koncert so zaključili s tremi skladbami 
iz tamkajšnjih dežel: s kraljevo himno v spomin na čudovi-
te tajske kraljeve palače, v katerih je zazvenela tudi Vivi-
na pesem, in dvema ljubezenskima, ki prihajata iz prostrane 
otoške dežele. Skladbe je zelo izvirno dopolnjevalo povezo-
valno besedilo v obliki pravljice, ki ga je brala mlada Vero-
nika Strnad. Obiskovalci so si lahko v Malem avditoriju Po-
savskega muzeja Brežice ogledali tudi fotografsko razstavo, 
ki je v sliki in besedi pričarala delček tega, kar so člani Vive 
doživeli na svojem 15-dnevnem potovanju po Tajskem. Me-
šani pevski zbor Viva Brežice je s tekmovanjem na Tajskem 
zaokrožil in zaključil večdelni projekt svoje 20. obletnice. 
 I. Hribar, foto: A. Tokić

Izzvenela Vivina Tajska pravljica

MePZ Viva na letnem koncertu
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BREŽICE – V galeriji Gimnazije Brežice je bila 14. oktobra od-
prta razstava grafičnih listov univ. red. profesorice tekstilij 
na ljubljanski fakulteti Marije Jenko Starič, po rodu Sevni-
čanke, nekoč dijakinje brežiške gimnazije. Navzoče je poz-
dravil ravnatelj Uroš Škof in v pozdravu izpostavil veliko za-
dovoljstvo, da je gimnazija ob prenovi dobila tudi razstavni 
prostor, avtorico, ki je diplomirala na arhitekturi, slikarstvu, 

magistrirala grafiko ter specializirala tekstilije, pa je pred-
stavil ak. slikar prof. Alojz Konec. Devet grafik Labodjega 
speva avtorica razstavlja v klasični velikosti in v klasični sli-
karski tehniki, razstavljena pa so še dela v linorezu, akvatin-
ti, litografiji in jedkanici. Oba s Koncem sta prepričana, da 
te tehnike ne bodo izumrle, saj so kvaliteta, čeravno jih po-
skuša zamenjati digitalika, sicer pa za grafiko pravita, da je 
to bitka z živci. Prof. Konec je zaželel, da bi Jenkova nekoč 
razstavljala dela z imenom »tekstili«, ki daleč presegajo po-
jem t. i. unikatnega tekstilnega oblikovanja, katerega zuna-
nja pojavna oblika se zvečine manifestira v ročno poslika-
nih kosih tkanine.
Užitek ob otvoritvi razstave, ki bo na ogled do 14. januarja, 
so z literarnimi prispevki in glasbo ponudili gimanizjci Matjaž 
Antolovič, Anja Drstvenšek, Maja Pinterič in Lara Tomažin.
 N. Jenko S.  

Labodji spev Marije Jenko

Marija Jenko Starič

BREŽICE – Literarna sekcija Beseda KD Franc Bogovič Dobova 
je 16. oktobra v Kavarni pri Občini literarni večer posvetila 
Vladimirju Pavšiču, bolj poznanemu po nadimku Matej Bor. 
Slovenski pesnik, dramatik, pripovednik, prevajalec in kritik 
se je rodil pred 100 leti v Grgarju pri Gorici, 29. septembra 

letos pa je mi-
nilo dvajset let 
od njegove smr-
ti v Radovljici. 
Borov opus je 
zelo obsežen in 
raznolik, med 
drugim je napi-
sal scenarij za 
znan slovenski 
film Vesna in za 
svoje delo pre-
jel številna pri-
znanja, je skr-
čen povzetek 
Borove predsta-
vitve, ki ga je 

pripravila Reneja Mihelič. Nato so člani Besede prebrali dela 
Miheličeve, sama pa je prisotnim prebrala še svojo hudomu-
šno Duša bejš‘. Preplet med besedami so bili pevski vložki 
MoPZ KUD Anton Kreč Čatež ob Savi z zborovodjem Ignacem 
Slakonjo. N. J. S.

Večer, posvečen Mateju Boru

Reneja Mihelič pred portretom Mateja 
Bora

Vsem občankam in občanom 
občine Brežice

iskreno čestitamo ob občinskem prazniku. 

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

Septembra bodo zgrajena nova
OSKRBOVANA STANOVANJA V BREŽICAH
V Brežicah, v neposredni bližini starega mestnega jedra in gradu Brežice, se septembra 
končuje gradnja prvih oskrbovanih stanovanj in novega doma starejših občanov.

Udobna, varna stanovanja v prelepem okolju 
so namenjena vsem tistim, ki se tudi v tretjem 
življenjskem obdobju ne želijo odpovedati ak-
tivnemu in samostojnemu slogu.
Ohranjajo vse prednosti bivanja v lastnem 
domu, kot sta avtonomnost in zasebnost, 
hkrati pa ponujajo varnost bivanja z možnostjo 
hitre pomoči v nujnih primerih.

Dvanajst novih oskrbovanih stanovanj je v ne-
posredni bližini doma starejših, kar je bistve-
nega pomena za kakovostno življenje stano-
valcev teh stanovanj.

Neposredna bližina doma starejših namreč 
omogoča vrsto pomoči in storitev po meri 
vsakega posameznika glede na njegove po-
trebe, na voljo sta na primer zdravstvena oskr-
ba in gospodinjska pomoč, med najpogostej-
še storitve v obliki ponudbe doma starejših pa 
spadajo: 
-  dnevno prinašanje obrokov hrane, gospo-

dinjska pomoč, čiščenje, pranje, likanje …
-  zdravstvena nega in storitve, 
-  klic v sili vseh 24 ur,
-  pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Stanovanja so grajena tako, da omogočajo bi-

vanje tudi gibalno oviranim osebam (dvigalo, 
širši prehodi, prilagojena oprema).

V objektu je 12 stanovanj, namenjenih za 
prodajo, velikosti od 52 do 58 m2, vključno 
z balkonom in shrambo. Vsakemu stanovanju 
pripada eno parkirno mesto.

Stanovanja so zgrajena po visokih standardih 
kakovosti, ob upoštevanju velike energijske 
varčnosti. Dobra razporeditev prostorov, veliko 
svetlobe in prekrasni razgledi na bližnjo okoli-
co dajejo stanovanjem še dodatno vrednost, 
poleg že vseh naštetih, ki jih omogoča neposre-
dna bližina doma starejših.

Vse informacije o prodaji 
in podrobnejši opisi so na voljo 

na spletni strani: 
www.oskrbovanastanovanja.si 

ali po tel. 041/667-234

Na voljo so še 

4 stanovanja, katerih 

ogled je možen v objektu.

NOVA
OSKRBOVANA STANOVANJA V BREŽICAH
V Brežicah, v neposredni bližini starega mestnega jedra in gradu Brežice, se je septembra 

zaključila gradnja prvih oskrbovanih stanovanj in novega doma starejših občanov.

BUŠEČA VAS – 13. oktobra je v Bušeči vasi in okoliških vaseh 
v organizaciji Športnega društva Sušica potekal že 18. tek 
po vinski cesti. Štart in cilj štirih tekov na različnih razda-
ljah je bil letos pri stari osnovni šoli v Bušeči vasi. Najdalj-
ša proga je bila dolga 9790 metrov, na katero se je podalo 
118 tekačev. Še tretje leto zapored jo je najhitreje prete-
kel Bojan Vidmar (DTP Trebnje, čas: 37:32), točno pol mi-

nute za njim je v cilj prišel Ciril Totter (ŠD Griblje), tretje 
mesto pa je osvojil Janez Uhan (Revoz). Med tekačicami je 
najhitreje s progo opravila Marjeta Stržinar iz Novega me-
sta. Med tekači iz KS Cerklje ob Krki je najboljšo uvrstitev 
dosegel Franc Škaler (ŠD Sušica). S 1720 metrov dolgo pro-
go, ki je potekala po Bušeči vasi, je najbolje opravil Jože 
Kastelic (DTP Trebnje) pred Tomažem Jereletom (Šmarje-
ške Toplice) in domačinom Denisom Zupančičem (ŠD Suši-
ca). Za njimi pa je v cilj pritekla najboljša tekačica Jerneja 
Prah (AK Sevnica). Najmlajši so se pomerili v tekih na 600 in 
300 metrov. Na daljši razdalji je bila najboljša Gaja Pinte-
rič (AK Brežice), na najkrajši razdalji pa je slavil njen klub-
ski kolega Tomi Bajc. V skupni razvrstitvi tekov Dolenjske je 
po 20 tekih v letošnji sezoni prvo mesto prepričljivo osvojil 
Bojan Vidmar. Najboljšim tekačem je nagrade podelil breži-
ški župan Ivan Molan. R. Retelj

Tretjič zapored zmagal Vidmar

Štart teka na 300 metrov

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939

Člani PGD Sobenja vas so 15. oktobra obiskali otroke v 
vrtcu Mavrica Brežice pred Ekonomsko in trgovsko šolo 
Brežice. Petim skupinam so pokazali, kako poteka delo 
gasilca. Ogledali so si gasilsko vozilo, v katerem so di-
halne naprave, maske, čelade, cevi, varnostni trikotni-
ki, elektroagregat, lestev in luči. Tudi otroci so se preiz-
kusili kot gasilci in gasili z vodo. (Vir: PGD Sobenja vas)

Glavna brežiška mestna 
ulica v 20. letih 20. stole-
tja (Vir: Brežice – Stoletje 
na razglednicah)
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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 

Občankam in občanom ter vsem svojim 
strankam želimo obilo uspehov 

in čestitamo ob prazniku občine Brežice.

Prihranek do

5.000 EUR

Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilRadanovič Brežice d.o.o.
Černelčeva cesta 5, 8250 Brežice
Tel.: 07/499 21 50

BREŽICE – Društvo 1824 je 20. oktobra v Slomškovem domu 
predstavilo pesniško zbirko Antona Tasiča, ki jo je avtor 
naslovil Onstran bližine.

Antona Tasiča je predstavila mag. Mateja Jankovič Čurič, Ta-
sič pa ji je na vprašanja odgovarjal s hudomušnostjo, kar je po-
vezovalka Jankovičeva podoživela kot spomin iz dijaških let, ko 
je profesor Tasič šolske in predmetne resnosti pogosto zabelil s 
hudomušnostjo. Njegovo »peresovanje« se je pričelo v začetku 
50-ih let v prejšnjem stoletju, nikoli pa si ni mislil, da bo prišlo 
do izdaje pesniške zbirke. Tako je za ljubitelje poezije nasta-
la lepa in razmišljujoča ter lepo opremljena pesniška zbirka, 

razdeljena v štiri sklope: Ne dohitim se, Onemogli čas, Statve 
molka in V odsevih – luč. Na poizvedovanje, komu bi najprej 
pokazal svoje pesnikovanje, je avtor Tasič odgovoril, da sta to 
Janez Plestenjak in Silvester Mavsar, po pregledu pesnitev z 
Mavsarjem pa so se izluščili »ostanki«. Plestenjak, ki je napisal 
spremno besedo pesniški zbirki, je spremljevalcem predstavi-
tve pojasnil, da je umetnost zelo zapletena stvar, ki v prispo-
dobi pomeni sejanje in če seme vzklije, pomeni to umetnikov 
uspeh. Kajti umetnost je izpoved ustvarjalca, da v svoje delo 
da vse, kar premore. Bralce je še opomnil, da vsako ustvarjalno 
delo, večkrat prebrano, videno ali slišano, vedno doživljamo na 
novo, drugače, saj ima vsaka stvar na svetu svojo pot spirale.
 N. J. S., foto: Foto Rožman

Onstran bližine Antona Tasiča

Anton Tasič (desno) v pogovoru z Matejo Jankovič Čurič 
in Janezom Plestenjakom
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Občankam in občanom 
ter vsem strankam in poslovnim partnerjem čestitamo 

ob občinskem prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje.

Ozara Slovenija, nacionalno 
združenje za kakovost življe-
nja, je 1994 nastala predvsem 
iz potrebe po organiziranih 
izvenbolnišničnih dejavnosti 
za ljudi s težavami v dušev-
nem zdravju, ki pa niso ime-
le nosilcev znotraj javne mre-
že socialnega in zdravstvenega 
varstva v Sloveniji. Delovanje 
Ozare danes obsega 22 loka-
cij, med njimi tudi v Krškem 
in v Brežicah, kjer je od leta 
2001. V tem času se je v bre-
žiško enoto zateklo po pomoč 
300 uporabnikov (gre za ljudi 

Ozara - varen in prijeten prostor
BREŽICE – Ob brežiškem občinskem prazniku je 10. oktobra Ozara Brežice na Černelčevi cesti 7 pripravila 
dan odprtih vrat. Skupine, ki so prihajale, je pozdravila strokovna delavka in vodja enote Katarina Vodeb.

z duševnimi motnjami in v du-
ševni stiski) in njihovih svojcev.  
Kot je povedala vodja enote 
Katarina Vodeb, Ozara pome-
ni travnat svet na koncu njive, 
kjer se pri oranju obrača plug 
in v prenesenem smislu pome-
ni preobrazbo, kar je njihov 
moto. Kot je še dejala, pri re-
ševanju težav posameznikov 
ter tudi pri organiziranju raz-
ličnih akcij in prostočasnih de-
javnosti sodelujejo z mnogimi 
posamezniki, donatorji in pod-
jetniki v domačem okolju, za 
kar so jim zelo hvaležni, saj z 

njimi popestrijo sivi vsakda-
njik in vidno izboljšujejo kva-
liteto življenja svojih članov. 
Zlasti so bili veseli, da so le-
tos od Župnišča Brežice dobili 
v najem zelenjavni vrt in z de-
narno pomočjo Občine Breži-
ce nabavili semena in orodje, 
da so zemljo obdelali, posadi-
li in posejali zelenjavo, pride-
lano pa uporabljajo pri pripra-
vi malic v svoji kuhinji.
Strokovna delavka Ana Ferk 
je razložila, da je Ozara oko-
lje, ki podari veliko praktič-
nih znanj in spoznanj in ki ji je 
omogočilo poglobljen in širok 
pogled na področje duševne-
ga zdravja s stališča družbe in 

posameznika, saj se vsak dan 
sooča z danostmi in pomanj-
kljivostmi našega sistema, ki 
določa življenje vsakega iz-
med nas, tudi ljudi s težava-
mi v duševnem zdravju. Ozara 
mora posamezniku zagotovi-
ti varen in prijeten prostor, ki 
mu bo vzbudil občutek varnosti 
in sprejetosti. Le takšna Oza-
ra ima smisel tako za uporab-
nike kot za tiste, ki tukaj de-
lajo. Druženje sta oblikovala 
Nataša Slakonja s petjem ter 
hišni bend z vodjem glasbene 
delavnice Andrejem Zobari-
čem, pomaga pa mu tudi Uroš 
Srpčič.
 N. Jenko Sunčič

Čestitamo 
ob občinskem prazniku!

Ana Ferk in Katarina Vodeb

 že od 15. decembra 1997

Zbrani na predstavitvi pesniške zbirke



Posavski obzornik - leto XVII, številka 22, četrtek, 24. 10. 2013 17POSAVSKA PANORAMA

Kam v Posavju?
Četrtek, 24. 10.

• ob 17.00 v Večnamenskem 
domu Pišece: zaključna pri-
reditev in taborniške kara-
oke v sklopu 14. medna-
rodnega UNESCO tabora 
„Premikamo meje“

• ob 17.00 na Fakulteti za 
turizem Brežice: odprtje 
fotografske razstave „Od-
krivanja“ avtorja Vinka Še-
breka (razstava bo na ogled 
v prostorih nekdanje banke 
na CPB 31)

• ob 18.00 v galeriji Caffe v 
Radečah: otvoritev razsta-
ve „Lepote in znamenitosti 
narave“

• ob 19.00 v sejni sobi Uprav-
ne enote Brežice: potopisno 
predavanje Vojke Rožman o 
popotovanju s kombijem po 
Korziki

• ob 19.00 v klubu KD Krško: 
predavanje Dušana Klenov-
ška „Invazivne vrste rastlin 
in živali v naši okolici“, 
vstop prost

• ob 19.00 v galeriji Posa-
vskega muzeja Brežice: 
odprtje občasne arheolo-
ške razstave „Neviodunum, 
rimsko mesto ob reki Savi“

Petek, 25. 10.

• od 8.00 do 18.00 v telo-
vadnici Gimnazije Brežice: 
razstava malih živali (še 26. 
in 27. 10.)

• od 8.30 do 10.00 v Več-
namenskem domu Pišece: 
zvočna kopel z gongi 

• od 11.00 do 12.00 v Bre-
žicah: ulični nastopi v sklo-
pu UNESCO tabora v Pišecah

• ob 14.00 v MC Krško: Po-
stani mlad podjetnik - pod-
jetniško srečanje mladih v 

organizaciji MC Krško in MC 
Bistrica ob Sotli (tudi v so-
boto, 26. 10.) 

• ob 16.00 v Kulturni dvo-
rani Sevnica: proslava ob 
90-letnici ustanovitve Tani-
na Sevnica

• ob 17.00 v jedilnici OŠ Ra-
deče: brezplačno čebelar-
sko predavanje Franca Šivi-
ca „Čebelarski turizem“

• ob 18.00 na Fakulteti za 
turizem Brežice: razstava 
ročnih del Društva upoko-
jencev Brežice

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gor-
jupa Kostanjevica na Krki: 
Jesen v Kostanjevici – ve-
čer z ustvarjalci iz občin 
Dobrepolje in Kostanjevi-
ca na Krki

• ob 19.00 v Prosvetnem 
domu Globoko: koncert 
ljudskih pesmi in viž „Hla-
dna jesen že prihaja“

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: predstavitev ro-
mana „Dobovska simfonija 
Franca Vadnala“ avtorja Ru-
dija Mlinarja

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Podbočje: uprizoritev igre 
KD Leskovec pri Krškem „Ti-
stega lepega dne“ 

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert Big banda Krško s 
pevko Tadejo Molan

• ob 20.00 v okrepčevalnici 
Park, Trnje – Brežice: ume-
tniški večer „Ženske v po-
eziji, glasbi in skulpturah“ 
- Tatjana Lapuh, Stanka Ma-
cur in Tanja Kržan 

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Sausages in San 
di ego

Sobota, 26. 10.

• od 8.00 do 18.00 v večna-
menski športni dvorani Bre-
žice: mednarodni ECC tur-
nir v ju-jitsu Slovenija open 
– pokal občine Brežice 2013

• ob 9.00 v Pečicah: 37. po-
hod „Po poteh Brežiške 
čete“ in proslava

• ob 10.00 izpred okrepče-

valnice Kranjčič na Silov-
cu: 12. tradicionalna Sro-
meljska pešpot – Pot vina 
in sonca

• od 10.00 dalje v MC Krško: 
Radioactive LAN party

• ob 11.00 v vojašnici Jerne-
ja Molana Cerklje ob Krki: 
slovesnost ob obletnici od-
hoda zadnjega vojaka JLA iz 
Slovenije

• ob 14.00 v avli MC Breži-
ce: predstavitve društev in-
validov in bolnikov ter me-
ritve (krvni tlak, sladkor v 
krvi, mineralna kostna go-
stota ipd.)

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: dobrodelna prireditev 
„Z roko v roki“ ob dnevu in-
validov in bolnikov občine 
Brežice

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: jubilejni kon-
cert Folklorne skupine KUD 
Oton Župančič Artiče ob 45. 
obletnici folklorne dejavno-
sti „Plesali smo včeraj za 
danes in jutri“

• ob 19.00 v Domu XIV. di-
vizije Senovo: prireditev v 
počastitev 90-letnice de-
lovanja gledališke sekcije 
DKD Svoboda Senovo

• ob 19.30 v cerkvi svetega 
Roka v Brežicah: koncert 
MoPZ Kapele „Pesem ne 
pozna meja“ z gosti: MoPZ 
Mežiški knapi ter MePZ in 
tamburaški orkester KUD 
Pavao Štoos iz hrvaške Du-
bravice

• ob 20.00 v klubu KD Kr-
ško: koncert zasedbe Ma-
scara, koncert iz jazz-etno 
cikla

Nedelja, 27. 10.

• ob 9.00 v večnamenski 
športni dvorani Brežice: 
41. Holyjev memorial – sto-
penjsko tekmovanje v žen-
ski in moški športni gimna-
stiki

• ob 10.00 na ribniku Prili-
pe in reki Krki: tradicional-
no tekmovanje v lovu rib 
s plovcem za pokal občine 
Brežice 2013

• od 10.00 dalje v MC Krško: 
Radioactive LAN party

• ob 16.00 na Turistični kme-
tiji Balon – Bela gorca na Bi-
zeljskem: otvoritev in ogled 
7. razstave „Bizeljski ajdov 
kolač“, sledi pokušina do-
brot in ogled razstave foto-
grafij Lee Babič „Cvetice z 
bizeljskih gričev“

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

Ponedeljek, 28. 10.

• ob 9.00 pred knjižnico Ko-
stanjevica na Krki: pone-
deljkovi pohodniki - nova 
sezona pohodov po kosta-
njeviški okolici

• od 9.00 do 12.00 v MC Bre-
žice: počitniške aktivno-
sti za otroke (vsak dan do 
31. 10.)

• od 11.00 dalje v mladin-
skem oddelku Valvasorje-
ve knjižnice Krško: poči-
tniške ustvarjalno-igralne 
delavnice

• ob 17.00 v učilnici 2 MC 

Brežice: informativni sesta-
nek za začetni in osvežitve-
ni tečaj francoščine

Sreda, 30. 10.

• od 11.00 dalje v mladin-
skem oddelku Valvasorje-
ve knjižnice Krško: poči-
tniške ustvarjalno-igralne 
delavnice

• od 17.00 do 19.00 v Me-
stni hiši Brežice: delavni-
ca „Kako predelati rablje-
na oblačila?“

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: Dobova se pred-
stavi – večer glasbe, petja, 
plesa in smeha

• ob 19.00 v knjižnici na Se-
novem: potopisno predava-
nje Nine Sotelšek o Cami-
no Frances 

Četrtek, 31. 10.

• ob 10.00 s Hočevarjevega 
trga v starem mestnem je-
dru Krškega: pohod „Po sle-
deh krških protestantov“ v 
počastitev dneva reforma-
cije

• ob 19.00 v MC Krško: Hal-
loween party

• ob 22.00 v klubu MC Breži-
ce: Halloween party s Kein 
Engel Rammstein tribute 
bandom

Petek, 1. 11.

• ob 14.30 na pokopališču v 
Krškem: komemoracija ob 
dnevu spomina na mrtve

Sobota, 2. 11.

• ob 21.00 v MC Krško: kon-
cert skupin Momento in 
Sharanoid

Nedelja, 3. 11.

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Bistrica ob Sotli: stand up 
komedija

Torek, 5. 11.

• ob 18.00 v MC Krško: Xbox 
turnir – Fifa 14

• ob 19.00 v KD Krško: po-
govor o pogledu na svet iz 
zraka z Matevžem Lenarči-
čem, najboljšim letalcem 
leta 2013, vstop prost

Sreda, 6. 11.

• ob 10.00 v knjižnici Kosta-
njevica na Krki: Klub škra-
tovskih mamic – srečevanja 
mladih mamic in njihovih 
malčkov

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

DUŠAN KLENOVŠEK: 
Invazivne vrste rastlin 
in živali v naši okolici 

predavanje, Klub KDK, vstop prost
četrtek, 24.10., ob 19. uri  

MASCARA 
koncert iz Jazz-etno cikla, Klub KDK

sobota, 26.10., ob 20. uri

 Gost večera: MATEVŽ LENARČIČ
pogovorni večer, Klub KDK, vstop prost

torek, 5.11., ob 19. uri

KRŠKO – V MC Krško bo 
26. in 27. oktobra pote-
kal 2. Radioactive LAN, 
tokrat v igri League of 
Legends, ki je trenutno 
najbolj igrana multipla-
yer igra na svetu. Tek-
movanje bo potekalo v 
dveh stopnjah, in sicer v sobotnem skupinskem delu in ne-
deljskem izločilnem delu, po katerem bomo dobili zmagoval-
no ekipo. Prve tri ekipe bodo prejele bogate nagrade. Da si 
bodo tekme lahko ogledali tudi tisti, ki se dogodka ne bodo 
mogli udeležiti, bodo poskrbeli League of Legends Sloveni-
ja z direktnim prenosom na Twitch TV. Poskrbljeno bo tudi 
za vse gledalce na samem dogodku z raznimi interaktivnimi 
igrami (Fifa14, Grand Turismo6), srečelovi, DJ … Vse dodatne 
informacije najdete na spletni strani www.radioactive-lan.si 
ali na Facebook profilu. 

Radioactive LAN #2

„V Posavju programa Dora še ne pričakujemo kmalu,“ 
so bile besede zdravnice, ob katerih me je streslo na 
sredinem dobrodelnem koncertu za nakup digitalne-
ga mamografa. Poenostavljeno povedano je Dora dr-
žavni preventivni program, v okviru katerega ženske 
v starosti od 50 do 69 let dobijo vabilo na brezplačno 
mamografijo, pri kateri se ugotavljajo morebitne ne-
varne spremembe na dojkah. Ob prvi priložnosti sem 
poklicala v Ljubljano, kjer so potrdili: ta program se 
izvaja v mnogih regijah Slovenije, a če ste Posavka, 
potem preprosto ne boste mogli biti pregledani v okvi-
ru tega programa, ker Posavje vanj ni zajeto. O tem, 
katera regija bo vključena v Doro, odloča Ministrstvo 
za zdravje. In četudi naj bi bil postopek pridobitve 
programa kompleksen in odvisen od razpoložljivega 
kadra, bomo Posavke morale zahtevati odgovor: zakaj 
bi, če bi imele stalni naslov v Trbovljah, lahko bile po-
drobno pregledane v okviru tega državnega programa, 
ker pa pač živimo le nekaj kilometrov niže ob Savi, te 
možnosti sploh nimamo in je naj še dolgo ne bi imele?

Vrnimo se k dobrodelnosti in zdravju. Brežiška dvo-
rana je tisti večer sprejela okoli 1700 ljudi, vstopni-
ca za dobrodelni dogodek je stala 10 evrov, za mamo-
graf, ki ga kupujemo, pa potrebujemo 300.000 evrov. 
To bi pomenilo organizacijo še najmanj 15 dobrodel-
nih koncertov. Slovenska logika je: če si želimo imeti 
mamograf, ki po mojem ni luksuz, ampak nujen dia-
gnostični aparat, nas mora čim več, ki že vsakodnev-
no prispevamo v zdravstveno blagajno, dobrodel-
no dodati po svojih zmožnostih. Sicer mamografa ne 
bo in je naša potencialna možnost smrti zaradi raka 
dojke večja. „Ozrite se okoli sebe na sosednje sedeže 
… vsak dan v Sloveniji za rakom zbolijo tri ženske, 
ena vsak dan umre,“ je povedala predstavnica or-
ganizatorjev in pojasnila, da se „mamografi v vseh 
regijah kupujejo na takšen način“, torej z dobro-
delnostjo ljudi in podjetij. A ne samo za mamograf 
– spomnite se, za kaj bodoči bolniki zbiramo sred-
stva: za bolniške postelje, nakupe aparatov za ma-
gnetno resonanco, igrače otroških oddelkov, klimati-
ziranje prenatrpanih sob, grelnike za novorojenčke, 
pomembne ultrazvoke, poleg tega pa nizamo podpi-
se, da nam oddelkov, na primer porodnišnice, ne od-
peljejo iz regije. 

Hkrati se nam na žalost dogaja vsaj dvoje: prvič - v 
samem zdravstvu sledimo velikim mahinacijam z 
maržami na zdravila in provizijami, preplačanimi 
pripomočki, slabo zgrajenimi stavbami in še mno-
go tega, drugič - kot družba (istočasno ob zbiranju po 
nekaj evrov za bolniške postelje!) vlagamo milijone 
evrov v nadstandard, obnavljamo gradove, prepla-
čujemo ceste, kanalizacije, mostove, šole, pri vsem 
tem pa (pre)pogosto stroški infrastrukturnih projek-
tov rastejo v nebo, ker se pač napajajo iz državnih 
jasli. A tudi tu gre za isti, naš skupni denar. 

Medtem dobrodelna društva po državi združujejo 
najbolj vplivne in sposobne ljudi. A ti bi po mojem 
mnenju, namesto da ostajajo pri spodbujanju mno-
žičnih zbiranj denarja, morali najprej izkoristiti prav 
vsa svoja poznanstva, prepoznavnost in moč za do-
sego sistemskih rešitev slovenskega zdravstva! Naše 
zdravstvo krvavo potrebuje odločne rešitve in ne več-
nega krpanja ter prevelike politične korektnosti.

Draga Dora in 
ljubo zdravstvo

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar
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ligaški semafor

ROKOMET
ČLANI – 1.A DRL
Rezultati - Slovan : Krško 31:30, 
Celje : Sevnica 36:27, Krško : Krka 
25:25, Sevnica : Velenje 28:43
Lestvica - 1. Gorenje Velenje 14, 
7. Sevnica 6, 11. Krško 2

ČLANI – 1.B DRL
Rezultati - Dobova : Loka 28:25, 
Moškanjci : Radeče 33:28, Drava 
: Dobova 25:24, Radeče : Mokerc 
35:20
Lestvica - 1. Slovenj Gradec 8, 7. 
Radeče 4, 8. Dobova 4 

ČLANI – 2. DRL
Rezultat – Brežice : Kočevje 38:15
Lestvica - 1. Brežice 6

MLADINCI - 1. SRL
Rezultati – Krško : Ribnica 29:33, 
Trebnje : Krško 32:26
Lestvica – 1. Ribnica 7, 9. Krško 2

MLADINCI – 2. SRL – CENTER
Rezultati – Kočevje : Dobova 27:51, 
Sevnica : Črnomelj 38:33, Metlika 
: Brežice 27:30, Brežice : Kočevje 
45:32, Sevnica : Grosuplje 36:37, 
Dobova : Sviš 40:34
Lestvica – 1. Grosuplje 10, 2. Sev-
nica 10, 4. Brežice 6, 6. Dobova 4

ČLANICE – 1.B DRL
Rezultati – Škofja Loka : Brežice 
18:30, Brežice : Nazarje 28:30 
Lestvica – 1. Ljubljana 8, 2. Bre-
žice 8

NOGOMET
ČLANI – 2. SNL
Rezultati - Krško : Šampion Celje 
2:1 (Bučar, Babnik), Šenčur : Kr-
ško 4:1 (Barkovič) 
Lestvica - 1. Dob 28, 7. Krško 15

ČLANI - MNZ CELJE
Rezultati - Krško B : Rogaška 3:0 
(Milar, Grilc, Somunčič), Kozje : 
Rogaška 0:6 (Berger 2, Ribič S., 
Pukl, Ribič N., Pavlovič), Mozirje 
: Radeče 1:1 (Ribič N.), Krško B : 

Mozirje 1:0 (Lavrenčič)
Lestvica - 1. Krško B 19, 4. Rade-
če 11;

MLADINCI & KADETI – 2. SNL VZHOD
Rezultati SKL - Dravinja : Krško 
0:3, Krško : Šmarje 10:2, Lestvi-
ca SKL – 1. Veržej 25, 3. Krško 24
Rezultati SML – Dravinja : Krško 
0:1, Krško : Šmarje 3:0, Lestvica 
SML – 1. Krško 27
Skupna lestvica SKL/SML - 1. Kr-
ško 51

STAREJŠI DEČKI – 1. SNL - VZHOD
Rezultati – Tezno : Krško 0:11 (Ke-
rin 5, Sokler 2, Kajtazovič, Kova-
čič, Mirt, Bogolin), Krško : Pobrež-
je 3:0 (Kodelič 2, Kovačič)
Lestvica - 1. Maribor 37, 2. Kr-
ško 36

MALI NOGOMET
ČLANI 1. SFL
Rezultat – Sevnica : Škofije 1:1 
(Škorić)
Lestvica – 1. Opast Kobarid 9, 3. 
Sevnica 8

ODBOJKA
ČLANICE – 3. DOL - CENTER
Rezultat - Brestanica : Braslovče II 
3:0 (25:14, 25:20, 25:22)

ČLANI – 3. DOL - ZAHOD
Rezultati – Anhovo II : Kostanjevi-
ca 0:3 (20:25, 22:25, 18:25), Ko-
stanjevica : Logatec 3:2 (13:25, 
25:14, 25:21, 9:25, 15:11)
Lestvica – 1. Triglav Kranj 6, 2. Ko-
stanjevica na Krki 5

KOŠARKA
ČLANI – 3. SKL
Rezultat - Celje : Krško 95:79

MLADINCI – 2. SKL – SKUPINA 
VZHOD1
Rezultati – Komenda : Krško 51:75, 
Krško : Helios Domžale B 70:65
Lestvica – 1. Lastovka Domžale 5, 
3. Posavje Krško 5

ZAGREB/SEVNICA - Na letošnjih balkanskih veteranskih igrah, 
ki so potekale prvi vikend v septembru v Zagrebu, je nasto-
pilo 717 atletinj in atletov iz 16 držav. Med njimi je bil tudi 

Sevničan Robert Lendaro, ki je v hudi konkurenci končal na 
tretjem mestu in osvojil bronasto kolajno za Slovenijo. Zanj 
je to zelo dober rezultat, saj zaradi poškodbe, ki ga pesti le-
tošnje leto, nima najboljšega finiša.  V. L./ S. R.

Robert Lendaro tretji na Balkanu

Robert Lendaro (v ospredju)

PETEK, 11. 11. 2011, OD 13.00 DALJE

DJ PARTY
rola: Thom Yorke

mT VELIKI KAMENmT rAKA

sobota, 8.2.12, 

sreda, 12.9.12, 

sobota, 22.9.12, 

petek, 28.9.12, 

sobota, 29.9.12 , 

sreda, 12.9.12, 

ob 10.00

otvoritev MT Senovo

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

ob 10.00 

Sobotno varstvo otrok

ob 19.00

Stand up - Tin Vodopivec 
in prijatelji

ob 21.00

Metal koncert

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

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

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

PETEK, 21.9.

Za košarkarje Posavja Krško 
se pričenja nova sezona. Po-
tem ko je za njimi najuspe-
šnejša sezona v novi zgodo-
vini kluba ter ko so skorajda 

postali prva tretjeligaška 
ekipa, ki bi se uvrstila na za-
ključni turnir pokala Spar, so 
pričakovanja seveda velika, 
tako v njih samih kot tudi v 
očeh domače javnosti. „Le-
tošnje priprave na novo sezo-
no smo pričeli avgusta. V tem 
obdobju smo odigrali devet 
prijateljskih tekem, kjer smo 
zabeležili sedem zmag. Kar 
tri izmed njih so bile proti 
drugoligaškim ekipam. Prav 
zato samozavestno pričaku-
jemo začetek sezone,“ pove 
mladi trener Jože Stajnko, 
ki na klopi krškega kluba pri-
čenja svojo tretjo sezono.  
Ekipa je ostala več ali manj 
nespremenjena in prav zato 
so upi, da bodo v novi sezoni 
ponovili oz. nadgradili lanski 

Tiha želja: napredovanje v 2. SKL
KRŠKO – Košarkarski klub Posavje Krško pričenja novo sezono, v kateri upajo na nadgraditev uspehov iz 
pretekle sezone. V pripravljalnem obdobju se je najbolje izkazal prav njihov najmlajši igralec Simon Ban.

ligaški uspeh, še večji. „Tiha 
želja je prvo mesto in napre-
dovanje v 2. SKL, zavedamo 
pa se, da je vse skupaj od-
visno od velikega števila de-

javnikov.“ Eden izmed njih 
so tudi poškodbe, s kateri-
mi ima pred pričetkom liga-
ških tekem težave kar nekaj 
igralcev, trenerju pa posle-
dično povzročajo preglavice 
s sestavo moštva. Kot rešitev 
vidi polnjenje igralskega ka-
dra na treningih, kar pome-
ni, da se članom pridružijo 
nekateri perspektivni kadeti 
in mladinci, ki s tem pridobi-
vajo dragocene izkušnje. Ne-
nazadnje je najboljše igre v 
pripravljalnem obdobju pri-
kazal prav njihov najmlajši 
igralec Simon Ban, od kate-
rega se v letošnji sezoni ve-
liko pričakuje. „Letos priča-
kujem težje tekme, saj so 
se skoraj vse ekipe dodobra 
okrepile. Tudi sam sem do-

bro opravil s kondicijskimi 
pripravami in se tako dodo-
bra pripravil na sezono. Na 
pripravljalnih tekmah mi je 
nato trener dodelil več mi-
nutaže, prikazal sem dobro 
igro in upam, da to formo 
zadržim čez celotno sezono. 
Moje ambicije so zaigrati na 
višjem nivoju, saj si želim 
napredovati,“ pravi 20-le-
tni košarkarski up, za kate-
rega so mnogi prepričani, da 
bo kmalu zaigral tudi v višjih 
košarkarskih ligah.

Omeniti še velja, da se je v 
prejšnji sezoni na tekmah 
zbralo tudi lepo število na-

vijačev, zato fantje priča-
kujejo, da jih boste podprli 
tudi letos. Ena izmed prvih 
domačih tekem bo 12. no-
vembra, ko v 3. krogu poka-
la Spar v dvorano OŠ Jurija 
Dalmatina Krško prihaja am-
biciozna prvoligaška ekipa 
Rogaške. Ker pa v današnjih 
časih ne gre brez družabnih 
omrežij, so krški košarkar-
ji dobili tudi uradno face-
book stran (facebook.com/
posavjekrsko), kjer se lahko 
z njimi veselite vseh športnih 
uspehov. Teh menda v leto-
šnji sezoni, kot obljubljajo, 
ne bo manjkalo.
 Simon Uršič

Simon Ban v akciji (arhiv kluba) 
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Tanja Zagmajster, Blatno 
– dečka,

• Damjana Klasek, Krško – 
dečka,

• Natalija Kelher, Pesje – 
deklico,

• Barbara Hercigonja 
Milošević, Brežice – 
deklico,

• Romana Brvar, Brežice – 
dečka,

• Suzana Zalokar, Pristava 
pri Leskovcu – dečka,

• Urška Romih, Selce nad 
Blanco – dečka,

• Mihaela Škofljanc, Trebež 
– deklico,

• Jehona Kelmendi, 
Brestanica – dečka,

• Resmije Krasniqi, Stari 
Grad – deklico,

• Maja Jelančić, Sevnica – 
dečka,

• Jožica Pavlovič, Krška vas 
– dečka,

• Simona Tršelič, Kalce-
Naklo – dečka,

• Simona Dular, Veniše – 
deklico,

• Andreja Slakonja, Cerina 
– dečka,

• Kaja Zupančič, Dobova – 
deklico,

• Simon Povše iz Pavle 
vasi in Mateja Hostnik iz 
Trebnjega,

• Jože Cirjak iz Dečnega 
sela in Martina Bajzova iz 
Slovaške,

• Jože Vračun in Urška 
Colner, oba iz Krškega,

• Damjan Tratar iz Trstenika 
in Petra Kernc z Lukovca.

ČESTITAMO!

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).

Johannes Remih iz Podvrha pri Sevnici in Polonca 
Praznik iz Sevnice, 4. maj 2013, pred gradom v Sev-
nici (Foto: Zoran Čulk)

rojstva

poroke

moja poroka

GSM: 031 806 994
Gradiška ulica 10, 8351 Straža

www.porocni-studio.si

Poročni studio

• Vesna Virant, Pijavice – 
deklico,

• Amira Aranjo, Krško – 
dečka,

• Mateja Filipčič, Zgornji 
Obrež – dečka,

• Nastja Prah, Koritno – 
deklico,

• Anica Katič Hočevar, 
Mrtvice – deklico,

• Sabrina Matjašič Neverly, 
Brežice – dečka,

• Blažka Prebejšek, Kladje 
nad Blanco – dečka,

• Mateja Horvat Sotlar, 
Kremen – dečka,

• Dragana Radjen, Ivandol – 
deklico,

• Silva Božičnik, Križan Vrh 
– dečka,

• Aferdita Gjoshi, Senovo – 
dečka.

ČESTITAMO!

DEČNO SELO - 3. septembra smo predsednik KS Artiče An-
ton Gajšek, predstavnici Rdečega križa Zofka Godec in So-
nja Petan ter predstavnika KO Društva izgnancev Slovenije 
Karel Levak in Anton Slak počastili 90-letnico naše krajanke 
Marije Peterkovič, rojene Godler, iz Dečnega sela. Obiska-
li smo jo na njenem domu, kjer je praznovala v krogu svo-
je družine, sorodnikov in družbe prijateljic, s katerimi se ob 
godovih družijo že 40 let. 

Marija Peterkovič se je rodila 
3. septembra 1923 v Dečnem 
selu, kot tretji otrok v druži-
ni Godler. Idilično podeželsko 
življenje je prekinila vojna in 
Godlerjeva družina je bila iz-
gnana v Nemčijo. Marija je 
bila primorana delati na kme-
tiji, ki je bila 10 km od tabo-
rišča. Dela se ni bala, vendar 
je bila misel na domačijo moč-
na, premočna, da bi lahko de-
lala za tujce, medtem ko je bil 
njihov kos zemlje v tujih ro-
kah, zato je leta 1942 pobe-

gnila domov. Ni ji bilo lahko, velikokrat je bila v nevarnosti, 
da jo najde gestapo. Med vojno je spoznala svojega moža, 
s katerim sta po vojni zgradila dom, v katerem sta vzgaja-
la hči. Kar se je mala Mimika (tako so jo klicali domači) na-
učila, to je Mimika znala: vse življenje je z veseljem delala 
na vrtu, njivi, v vinogradu, veliko pa je pomagala tudi so-
sedom. Posebno rada je kuhala in to je počela zelo dobro, 
zato so jo vabili, da je kuhala na porokah in drugih večjih 
praznovanjih. Potico, ki jo je sama spekla, smo lahko okuša-
li tudi na praznovanju njenega rojstnega dne, ki so ji ga pri-
pravili njeni domači.
 Zofka Godec

Prijetno praznovanje 90-letnice

Marija Peterkovič

Ko se je Angela Škoberne s 
Senovega preselila na se-
verno Primorsko, natanč-
neje v Šempas, je na svoj 
novi naslov naročila tu-
di naš časopis, ki ga, kot 
je zapisala v pismu, vsak 
drugi četrtek nestrpno pri-
čakuje: „Sem vaša zvesta 
bralka in komaj čakam ti-
sti dan, da ga preberem.“ 
Pismu je priložila tudi fo-
tografijo cvetočega slaka 
s prošnjo, da jo objavimo 
v časopisu, mi pa ji željo 
izpolnjujemo in se ji s tem 
tudi zahvaljujemo za zve-
stobo, ki je ni okrnila niti 
selitev na povsem drug ko-
nec Slovenije.

Anton Kovač iz Zasapa ima 
posebno voljo do vrta, na 
katerem z ženo Veroniko 
vsako leto pridelata raz-
lično zelenjavo. Letos je 
lahko še posebej pono-
sen, saj mu je med pole-
tjem kljub neugodnim vre-
menskim razmeram uspelo 
vzgojiti skoraj dva metra 
visok paradižnik, pred ka-
terim je takole „poziral“. 
(Foto: Š. Ž.)

POČITNIŠKE 
USTVARJALNO-IGRALNE DELAVNICE

• 28. in 30. oktober od 11. ure dalje –  
Mladinski oddelek v Krškem

V mladinskem oddelku v Krškem smo vam v času počitnic pri-
pravili ustvarjalno-igralne delavnice. Pridite otroci in vsi, ki 
radi ustvarjate.

PONEDELJKOVI POHODNIKI

• ponedeljek, 28. oktober, ob 9. uri –  
pred knjižnico Kostanjevica na Krki

Na zadnji ponedeljek v oktobru se tradicionalno začenja nova 
sezona pohodov po kostanjeviški okolici, včasih pa tudi izven 
meja kraja, ki jih vodi Franc Bakšič. Vabljeni vsak zadnji pone-
deljek v mesecu – zbirno mesto je pred kostanjeviško knjižnico.

CAMINO FRANCES - potopisno predavanje 

• sreda, 30. oktober, ob 19. uri – Knjižnica Senovo
Domačinka Nina Sotelšek nam bo skozi svoje oči predstavila 
800 km dolgo pot po Camino Frances.

KLUB ŠKRATOVSKIH MAMIC – 
srečevanja mladih mamic in njihovih malčkov

• sreda, 6. november, ob 10. uri –  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Mlade mamice in njihove malčke vabimo ob sredah dopoldne 
na čaj v knjižnico, na klepete o skrbeh, veselju, trenutnih oku-
pacijah, kako je biti mamica, izmenjavo izkušenj in prijetno 
druženje. 

PODELITEV DALMATINOVIH ZNAČK

• četrtek, 8. november, ob 17.00 –  
Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica

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

PRIPOVEDOVANJE LJUDSKIH PRAVLJIC – 
predavanje in nastop

• torek, 12. november, ob 17.00 –  
Mladinski oddelek v Krškem

Z nami bo Anja Štefan, ki nam bo predavala o tem, kako pri-
povedujemo ljudske pravljice in o pomenu govornega izražanja 
nasploh. Nato nam bo še predstavila nekaj manj znanih ljud-
skih pripovedi za odrasle.

SEDEMLETNA POT - 
multimedijsko potopisno predavanje

• 14. november 2013, ob 18. uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem

Spoznali bomo Dominiko in Igorja Osvalda ter njuno sedemle-
tno potovanje čez Azijo, Avstralijo, Južno Ameriko in sever-
no Afriko.

VOLK IN KOZLIČKA –  
otroška lutkovna predstava

• ponedeljek, 18. november, ob 18.00 –  
Mladinski oddelek v Krškem

• torek, 19. november, ob 17.00 –  
Knjižnica Kostanjevica na Krki

• četrtek, 21. november, ob 17.00 – Knjižnica Senovo
Vabimo vas na otroško lutkovno predstavo v izvedbi lutkovne 
skupine krških knjižničarjev Bukvica.

POGOVOR Z VLADOM ŽABOTOM – 
literarni večer

• petek, 22. november, ob 18.30 –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Ob letošnjem zaključku bralnega projekta za odrasle Posavci be-
remo skupaj in 20. novembru, dnevu slovenskih splošnih knjižnic, 
vas vabimo na pogovor s pisateljem, novinarjem in urednikom 
Vladom Žabotom. Z avtorjem se bo pogovarjala Janja Rostohar.

GREGOR PINTAR IN GERI LEKŠE - razstava

• do konca novembra –  
Avla osrednje knjižnice v Krškem

Razstava, ki prikazuje športno pot dveh speedwayistov, je po-
stavljena ob četrti obletnici otvoritve zbirke »Spreedway v Slo-
veniji«. Tudi ostali, ki bi se želeli predstaviti pri nas, vabljeni, 
da nas pokličete za dogovor na tel. 07 4904 000 (Urška Šoštar).

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE V NOVEMBRU

SREMIČ - V mesecu maju 
je častitljivih devet dese-
tletij dopolnila Marica Ra-
dej s Sremiča nad Krškim, 
ki pa je ravno tedaj okre-
vala po težki srčni operaci-
ji v ljubljanskem Kliničnem 
centru. Z neuklonljivo mo-
čjo in trdno voljo do življe-
nja je premagala tudi to ži-
vljenjsko preizkušnjo in se 
po več mesecih rehabilita-
cije pred kratkim vrnila do-
mov, kjer so jo njeni naj-
bližji že težko pričakovali 
in jo ob tem presenetili z 
dobrodošlico in praznova-
njem. Z željami, da bi bi ji 
zdravje čim bolj služilo, je 

v imenu Občine Krško slavljenki Marici čestitala tudi podžu-
panja Ana Somrak (na fotografiji).  B. M. 

Devet desetletij Marice Radej

Na fotografiji z jurčkom ve-
likanom je Lina, našla pa 
ga je njena stara mama Ve-
ra. Kje? Pravi gobarji tega 
ne povedo ... „Jurček tehta 
680 g in že komaj čakamo, 
da se z njim 'posladkamo'. 
Letos smo našli že kar ne-
kaj gob, saj nam gobove je-
di zelo teknejo,“ so še za-
pisali ob fotografiji.
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Janezu Avblju, Limbarska gora 14, 
1251 Moravče. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako sobo-

to ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

  1. (3.) Ans. BITENC - Na znano cesto stopi 
  2. (1.) Ans. NEMIR - Da bi nekdo
  3. (4.) Ans. MODRIJANI - Povej
  4. (9.) Ans. POLJANŠEK -Tvoja trma
  5. (8.) Ans. NAPEV - V vetru je tvoj glas
  6. (10.) Ans. SMEH - Brez tebe 
  7. (2.) Ans. NARCIS - Šopek želja
  8. (5.) Ans. ŠTRAJK - Zapleši
  9. (6.) Ans. POSKOČNI MUZIKANTI - Moja nevestica
 10. (-.) Ans. LOJZETA OGOREVCA - Lojzetovih 40 
   glasbenih

Predlog tega tedna za glasovanje: 
Ans. Petka - Give me five

Kupon št. 177
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, 26. oktober, ob 17. uri

1. nagrada:  luksuzna nega obraza z radio frekvenco 
2. nagrada: mesečna karta za vadbo na Green platu 
3. nagrada:  dve uri savne za dve osebi  

Geslo križanke pošljite do srede, 30. oktobra, 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

FRIZERSTVO HAIR STYLE,
JOŽICA BUDIČ S.P., DVORCE 1 A, 8250 BREŽICE

Geslo 21/2013 številke: 

ŠPICA GUME, ŠPICA CENE
Nagrade, ki jih podarja Vulkanizerstvo Špica, prejmejo:

1. nagrada:  montaža in centriranje 4 pnevmatik   
 osebnega vozila; Renata Jordan, Sajevce
2. nagrada:  Goodyear toaster; Irena Orač, Krmelj
3. nagrada:  obesek in kapa; Vinko Omejec, Krško 

Rebeka šokirala tudi Balkan, Sausages okrepljeni 
s posavskima glasbenikoma, prvenec ženske hard 
rock-metal zasedbe. Tokrat preberite:

Rebeka Dremelj (foto: Tibor Go-
lob) predstavlja novo pesem Kar-
neval, ki je še pred izidom dvi-
gnila veliko prahu na Balkanu. 
Razlog - v besedilu pesmi ome-
nja Tita in Jovanko, za nameček 
pa je objavila fotomontažo, kako 
namesto Jovanke sedi s Titom v 
avtomobilu. Pevka na očitke od-
govarja, da sploh ne ve, kako se 
je v pesmi znašel tudi Tito, men-
da pa sta vse skupaj ‚zakuhala‘ 
avtorja pesmi, Andrej Babić in nekdanji čuk Marko 
Vozelj: „Sicer pa pesem ni namenjena temu, da se na 
njej delajo študije, ampak je namenjena predvsem 
žuranju in širjenju pozitivnih vibracij. Verz, v katerem 
omenjam zakonca Broz, in to na hudomušen način, pa 
je bil napisan že pred časom, veliko pred poslabšanjem 
stanja Jovanke.“ Vsestranska estradnica že pripravlja 
koreografijo, saj bo s plesalci in oboževalci pripravila 
največji flash mob - ulični ples pri nas, 25. oktobra ob 
12. uri bo namreč na trgu Leona Štuklja v Mariboru sne-
mala videospot za to ‚eksplozivno‘ pesem.

Sausages v okviru predstavitve nove plošče, ki so jo 
izdali ob 20. obletnici svojega delovanja, in po prvem 
singlu Dej pel, pošiljajo v slovenski radijski eter drugo 
skladbo s plošče s pomenljivim naslovom Spolna prja-
tla. „Pesem Spolna prjatla predstavlja specifičen Sa-
usages terapevtski pristop. Živimo v dobi, ko mnogim 
primanjkuje časa za klasično zvezo, ljudje so lahko tudi 
bolj čustveno odsotni, spolni nagon pa je večno pri-
soten. Ustvarjajo se nove zveze, ki temeljijo na zau-

panju in spolni zvezi, bolj 
kot na čustveni,“ je me-
dijem zaupal Marko Čula-
jević – Čule. Gre za zelo 
energično poletno sklad-
bo, okrepljeno s trobilno 
sekcijo, v njej pa boste 

zasledili tudi posavska glasbenika, ki sta na fotografiji, 
to sta Lovro Ravbar (saksofon) in Sašo Vaš (pozavna).

Ravno v eni izmed prejšnjih 
rubrik smo poročali o žen-
ski hard rock-metal zasedbi, 
ki sliši na ime Hellcats. No, 
dekleta so v teh dneh izdala 
prvenec Divja pot, na njem 
pa najdemo deset avtorskih 
skladb, ki so nastale v sodelo-
vanju z Davorjem Kontićem. 
Velja omeniti, da so za naslovno skladbo Divja pot pred 
kratkim posnela videospot, ki je v tujini pod imenom 
Steelrider požel zavidljive uspehe, posebej na Norve-
škem. Spomnimo, jedro skupine, ki je nastala 2006, 
tvorita sestri Saša (bas) in Sonja Zagorc (bobni) iz Ko-
stanjevice na Krki, družbo pa jim delata še pevka Ajda 
Kovačič (vokal) in Katja Mavec (kitara).

Vaše glasbene novičke nam še naprej pošiljajte na 
glasbene.novicke@posavje.info ter delite z bralci v 
Posavju vse zadnje novosti.
 Pripravlja: Simon Uršič

posavske glasbene 
novičke

Budič Jožica s.p., Dvorce 1 A, Brežice

07 49 64 635

Nagradna igra Posavskega obzornika
drugič bosta udarila po moško 

Prihodnjo sredo, 30. oktobra, bosta v Termah Čatež denis avdić in 
vid valič znova priredila Udar po moško, tokrat drugi del. V njunem 
slogu bosta pobarala oba spola in izvabljala smeh. Da se bo smejalo 
tudi pet izžrebancev Posavskega obzornika, je tu znova nagradna igra!

Tokratno vprašanje nagradne igre se glasi:
katera posavska občina praznuje svoj praznik v oktobru? 

Pravilni odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov, za lažje obve-
ščanje lahko tudi telefonsko številko) nam do ponedeljka, 28. oktobra, 
pošljite na naslov:

Posavski obzornik
»za nagradno igro«
Trg Matije Gubca 3

8270 krško

Odgovor in svoje podatke pa nam lahko pošljete tudi preko elektron-
ske pošte na naslov: nagradna.igra@posavje.info

Nagrajence bomo o prejeti nagradi obvestili na posredovane kontakte.

Terme Čatež - Večnamenska dvorana

30.10. ob 20.00sreda

Prodajna mesta: 
www.eventim.si, Petrol, Kompas, Kiosk Delo Prodaja, Pošta Slovenije, 

Punkt Krško in Brežice, BIT Brežice, Bubka bar, Gostilna Les, ŠS Pika Com. 
 Cena:VIP parter 20,00 EUR in Parter 18,00 EUR.

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

v spomin Naročila in plačila 
za ZAHVALE in V SPOMIN 

sprejemamo na sedežu Posavskega obzornika v Krškem, Trg Mati-
je 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, 
naslov, telefon) ali na elektronskem naslovu zahvale@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. ure.

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V starem mestnem jedru Brežic, v zgradbi nasproti 
občine (Mestni atrij, Cesta prvih borcev 17), nas lahko 
obiščete 

vsak ponedeljek in torek ter četrtek in petek 
(od septembra ob sredah zaprto!) 

od 9. do 13. ure 
in naročite male oglase, zahvale, voščila ter druge 
naročene objave ali si ogledate in naročite knjige 
založbe Neviodunum.  Uredništvo

ANDREJA BABIČA

ZAHVALA
V četrtek, 26. septembra, 

smo se poslovili od

Žalujoči: vsi njegovi

iz Gornje Prekope 14, Kostanjevica.

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v trenutkih žalosti stali ob stra-
ni, nam izrekli ustna in pisna sožalja ter darovali cvetje, sveče, 
svete maše in denarno pomoč. Posebna zahvala velja sodelav-
cem Okrožnega državnega tožilstva v Krškem, Čistilnega servisa 
Danica Metelko iz Šentjerneja in Gozdnega gospodarstva Brežice.
Vsem in vsakomur posebej še enkrat iskrena hvala.

VRTNI CENTER & CVETLIČARNA

Obiščite nas, presenečeni boste nad našo ponudbo!

AKCIJA!!!  
REZANO CVETJE
(marjetice, pink ponk in pajki)

Bogata izbira aranžmajev 
iz svilenega, suhega

in svežega cvetja!
Lončne krizanteme

nagrobne sveče
sadike vrtnic

Nagrobni pesek in vaze, 
gobe in posode 

za izdelavo aranžmajev.

Žena Albina, sin Željko, vnuka Luka in Dejan 
ter bratje in sestre iz Bjelovarja

IVAN HUSNJAK

 V SPOMIN

Nihče ne sliši, kadar jokam,
nihče mi solze ne otre,

nihče me nežno ne poboža
in vse molči, odkar te ni!

Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižgete svečko in postojite 
ob njegovem grobu. Iskrena hvala.

13. novembra bo minilo žalostno leto, 
odkar nas je za vedno zapustil naš dragi

iz Črešnjic.

JOŽEFA BAZNIKA

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega moža, 

očeta, starega očeta, brata, strica in svaka

Žalujoči: vsi njegovi

iz Velikega Mraševega

Vse življenje si garal,
vse za dom in družino dal.
Za vse to in še mnogo več,

iz srca ti hvala.

izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, prijateljem in znan-
cem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani, darovali sve-
če, cvetje in svete maše. 
Posebna zahvala urgentni službi Zdravstvenega doma Krško, g. Mi-
lanu Haraloviču za nego na domu, kolektivu Term Čatež, CGP Kr-
ško, Okrepčevalnici Arh iz Leskovca, pogrebni službi Žičkar ter go-
spodu župniku Novaku za lepo opravljen obred. 
Še enkrat vsem iz srca hvala, tudi tistim, ki jih nismo posebej 
omenili.

ŽAN GROZINA

V SPOMIN
V pričakovanju dneva spomina na naše 
drage umrle bo 29. oktobra minilo leto, 

odkar je umrl dragi

Vsem, ki postojite ob njegovem preranem grobu, prižgete svečko 
ali mu namenite lepo misel v spomin, iskrena hvala.

Žena Romana

iz Dolenjega Leskovca, Brestanica.

Težko je pozabiti človeka,
ki bil ti je drag,

še težje je izgubiti ga za vedno.
Spomini nanj dajejo nam moč

naučiti se živeti brez njega.

BORUTU PEČKU

ZAHVALA
Hvala vsem, ki ste našemu ljubemu

namenili kdaj prijazen pozdrav, iskrene besede, z njim pokramlja-
li, naredili zanj karkoli dobrega.
Prisrčna hvala njegovi osebni zdravnici za njen neizmerni trud in 
skrbno zdravljenje ter vsem zdravnikom in drugemu zdravstvene-
mu osebju brežiške bolnišnice, ki so mu z veliko prizadevnostjo po-
magali in blažili hudo trpljenje.

Žalostni njegovi: Lea, Ljubomira, Vera, Ivo, Nina, Mladen 
in drugi sorodniki

List se je bil spustil v tolmun, pod vrbe;
tam se ziblje, trepeče, ne more nikamor,

val ga nosi od brega k bregu …                                             
Eno samo hrepenenje mu nazadnje ostane, 

temu listu v tolmunu:
po spanju, hrepenenje po dolgem, 

dolgem spanju …
(iz Cankarjeve Lepe Vide)

MARIJE IN FELIKSA KATIČA

ZAHVALA
Ob nenadni in nenadomestljivi izgubi 

iz Mihalovca

Glej, zemlja si je vzela, 
kar je njeno.

A kar ni njeno, 
nam ne more vzeti.

In to, kar je 
neskončno dragoceno,

je večno 
in nikdar ne more umreti.

(Svetlana Makarovič)

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in 
sosedom ter vsem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje, sve-
če in svete maše. Zahvaljujemo se duhovnikoma, nosilcema kri-
ža, praporščakom ter podjetju Žičkar. Hvala govornikoma g. Bora-
niču in g. Bogoviču, Mešanemu pevskemu zboru KD Franc Bogovič, 
Godbi na pihala Loče, Gasilskima društvoma Mihalovec in Hajdina, 
članom Konjeniškega društva Dobova. Posebno zahvalo izrekamo 
g. Stančiju Kramarju za dolgoletno nesebično pomoč pri prevozu 
očeta v Dializni center Krško, kateremu se prav tako zahvaljujemo. 
Zahvala gre prav tako gostilnama Humek in Cetin ter piceriji Va-
lentina za gostinske usluge.
»Naša mama in ate sta sklenila ostati skupaj tudi v večnosti.«

Vsi njuni

Ime (naziv organizacije) ___________________________________________________

Priimek ___________________________________________________

Naslov ___________________________________________________

Št. pošte in kraj _________  ______________________________

Davčna št. (izpolnijo pravne osebe)  __________________________________________

Spodaj podpisani naročam(o) __ brezplačnih izvod(ov) Posavskega obzornika za (obkrožite):
a) 1 leto (stroški pošiljanja 17,00 €)
b) 1 leto tujina (stroški pošiljanja 33,00 €)
in se strinjam, da bom stroške pošiljanja poravnal(a) najkasneje v 15 dneh po prejemu 
računa.
Podpis naročnika:

Naročilnico pošljite na naslov uredništva: Posavski obzornik, Trg Matije Gubca 3, p.p. 201, 
8270 Krško ali po faxu: 07 49 05 781 ali po e-pošti: marketing@posavje.info.

NAROČILNICA

Brežice 
Stoletje na razglednicah

format 260 x 285 mm,
272 strani,

trda vezava,

naročila:
07 49 05 780

040 634 783
zalozba@posavje.info

Policisti pozivajo k previdnosti
Pred 1. novembrom, ko zlasti v okolici pokopališč ponavadi 
beležijo večje število vlomov v avtomobile, policisti opozar-
jajo k previdnosti in samozaščitnemu ravnanju. Da bi zmanj-
šali možnost za vlom v avtomobil, zaprite stekla in zaklenite 
vrata, ko zapustite vozilo, v njem pa ne puščajte ničesar, še 
posebej ne torbic, denarnic, telefonov in drugih predmetov. 
Nepridipravi radi izkoristijo tudi priložnost za vlom v prazno 
stanovanje ali hišo, zato zaprite vsa okna in zaklenite vra-
ta, ko greste od doma, ključe hranite na varnem mestu, o 
svoji daljši odsotnosti pa obvestite sosede ali sorodnike. O 
sumljivih osebah, ki bi jih opazili bodisi v bližini avtomobi-
lov bodisi stanovanj oz. hiš, obvestite policijo na telefonsko 
številko 113. P. P.

NAROČITE IZVOD 
POSAVSKEGA OBZORNIKA 

za vaše sorodnike in prijatelje, 
ki ne živijo v Posavju!

Posavski obzornik je brezplačen časopis, 
ki ga vsak drugi četrtek po pošti prejme-
jo vsa gospodinjstva v Posavju. 

Če ga želite prejemati tudi na naslov 
vašega podjetja ali ga naročiti za svoje 
sorodnike ali prijatelje, ki živijo izven 
Posavja ali v tujini, izpolnite priloženo 
naročilnico in jo pošljite na naše ure-
dništvo. Plačate le stroške pošiljanja, 
ki letno znašajo 17 € za Slovenijo oz. 
33 € za tujino. 

Za dodatne informacije pokličite na 
tel.: 07 49 05 780 ali nam pišite na: 
marketing@posavje.info
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Oglas velja kot kupon za 10 % popust!
MOŽNOST NAKUPA NA 12 OBROKOV

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

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

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

www.5ka-racunovodstvo.si

Anuška Motore s.p.

Mobitel: 031 39 44 37

Prevzem dokumentacije 
na vašem naslovu

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.
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slaščice!

- 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

NIZKE CENE!

obzornikova oglasna mreža

- bioenergija,
- radiestezija,
- zdravstvene masaže,

INŠTITUT ZA NARAVNO ZDRAVITELJSTVO, 
DUHOVNOST IN TERAPIJE

- Bachova cvetna terapija,
- nega in pomoč starejšim,
- pomoč pri učenju.

Delovni čas: ponedeljek - nedelja: po naročilu
Telefon: 040 754 897

Barbara Pelc s.p., Cesta 4, julija 41, Krško

- celostno zdraviteljstvo vseh težav,

Vozi do 50% ceneje

051 688 880
SIGAS d.o.o., Krmelj 24c, 8296 Krmelj

Bodi IN, vozi na PLIN

Okulistični pregledi na zdravstveno kartico 070 660 660
Ljudska optika Glasmaher, Stušek Dejan s.p.

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

www.agencijaspin.si070 77 77 65
INFO:

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

- in drugih krajih po 
Sloveniji! 

Bodite
vidni!

prejeli smo

- toplotne črpalke
- klima naprave
- antenski sistemi

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

prodaja, montaža, servis
brezplačni ogledi, svetovanja, popusti

TELSAT d.o.o.

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

Pred vhodom v 660 let stare Brežice stoji bronasta skulptu-
ra akademskega kiparja Stojana Batiča z likovnim sporoči-
lom slavnim prednikom, ki so se 500 let upirali izkoriščanju 
fevdalne gospode ter krvaveli v bojih za POŠTENOST in PRA-
VIČNOST. Fevdalci so bili dokončno premagani v evropski re-
voluciji 1848, ki se je razplamtela v Parizu, na Dunaju in v 
Berlinu, in nato zajela Evropo. Prinesla  je zemljiško odve-
zo in konec fevdalizma. Kmetje so bili rešeni tlačanstva in 
postali lastniki zemlje. Napis na spomeniku se začne takole: 
V SPOMIN JUNAŠTVU NAŠIH DEDOV V KMEČKIH PUNTIH … in 
konča … V OSVOBODILNI  VOJNI 1941 - 1945. Občina je dala 
spomenik na popravilo zaradi razpok v bronu, kar je hvale 
vredno. Letošnje  poletje in jesen pa je spomenik zakriva-
la tako imenovana »Domača tržnica«. Tik ob spomeniku so 
postavili šest lesenih zabojnikov, pokritih z vijoličasto pla-
stiko. Na internetu so sporočali: »Pri brežiškem spomeniku 
v lesenih hiškah vam bodo od 8. do 12. ure /enkrat na te-
den, o. p./ okoliški pridelovalci ponudili sveže sadje, zele-
njavo, zelišča, med, marmelade, suhomesnate izdelke in še 
kaj se bo našlo …«
Vsak pomnik naj bi imel urejeno okolje, skladno s skulptu-
ro. Zakaj je bila postavljena »Domača tržnica« tik ob Bati-
čevo umetnino, le slab streljaj od obstoječe mestne tržnice? 
To dvoje nikakor ne sodi skupaj. Saj je razlika med Batiče-
vo umetnino in lesenimi zabojniki tako ogromna, da bi jo še 
slepec zaznal. Kakšen je bil izkupiček? V kulturnem pogledu 
ne ravno hvale vreden.
Spomenik ima svoje poslanstvo, saj popelje obiskovalca na-
ravnost v staro mestno jedro, na mestno obzidje, h gradu in 

v Posavski muzej - v zakladnico zgodovine mesta Brežic in 
Posavja.  Zgodovina uporov nas opominja, da se je potreb-
no nenehno boriti za svobodo in pravičnost, saj geni posa-
meznikov in skupin, ki težijo, da bi si podrejali večino, naj-
brž ne bodo nikoli zapustili človekove narave. Velika dejanja 
naših prednikov pa prebujajo v nas samozavest in enotnost, 
ki jo pogrešamo. Kmečki upori, ki so povezani z Brežicami, 
Krškim, Sevnico, Planino pri Sevnici …, pa so nedvomno ve-
ličastno dejanje naših prednikov.
Vseslovenski  kmečki  upor leta 1515, sodelovalo je blizu 
80.000 kmetov, je močno zaznamoval dediščino Brežic in bre-
žiškega gradu, ki so ga uporniki zavzeli meseca junija. Napad 
je zakrivil hrvaški obveščevalec vitez Marko, ki je pripeljal 
vojaško pomoč od hrvaškega bana fevdalni gospodi v Breži-
ce, predhodno pa ugrabil 500 otrok in žena. Uporniki so bli-
skovito ukrepali. Okoli 9000 razjarjenih kmetov se je zbralo 
pri Brežicah, ki so ne glede na goreče mesto napadli grad, 
ga zavzeli in zažgali ter obglavili premagane, ki so se bili za-
tekli v grad (vir: prof. Stanko Škaler – Boj za staro pravdo).
Takrat so Brežice drugič pogorele z gradom vred in kasne-
je še tretjič. In znova so jih obnovili. Lepo so bile obnovlje-
ne tudi pred nekaj leti. V hrvaško-slovenskem uporu 1573 so 
naši in hrvaški predniki prijateljsko sodelovali: v jutranjem 
svitu 3. februarja se je kmečka vojska približala Brežicam 
in tokrat obšla mesto, brez boja, po svoji usodni poti pro-
ti Krškemu, Planini pri Sevnici in nato v past fevdalne voj-
ske pri Kunšperku.
Prodaja ekoloških in pristnih domačih pridelkov in izdelkov, 
na ustreznem mestu, je vsekakor zelo dobra zamisel. Kaže, 
da se je zamisel v Metliki že prijela. Z ekološko tržnico bi 
pripomogli oživiti staro mestno jedro, ki je nekoč imelo svo-
jo tržnico, tudi še po letu 1945. In prav tam, v bližini nekda-
nje tržnice, se naravnost ponuja odlična lokacija za sodob-
no urejeno ekološko tržnico. 
 Karl Filipčič, univ. dipl. ing. arh.

Pomnik slavnim in domača tržnica
Kaj pomeni biti gasilec, smo Tomažinovi iz Dolnjih Impolj (ob-
čina Sevnica) spoznali v noči na 25. avgust, ko so nas sredi noči 
zbudili ognjeni zublji goreče hiše in gospodarskega poslopja. 
Bili so trenutki, ko smo se še zadnji hip rešili in poklicali po-
moč. Prihiteli so gasilci PDG Boštanj, Primož in Sevnica, ki jim 
gre zahvala za uspešno akcijo.
Pravijo, da v nesreči spoznaš prijatelja. In res, kar verjeti ne 
moremo, koliko ljudi nam je nudilo pomoč. Veliko jih je pri-
šlo, ko so izvedeli za to. Saj včasih že sam pogovor pomeni 
olajšanje, zlasti v teh časih, ko pravijo, da se ljudje zapira-
mo, da skrbimo le zase, da nam ni mar za druge, in naš primer 

je svetla izjema. Kar ne naj-
demo pravih besed, da bi se 
zahvalili vsem, ki ste nam po-
magali. Posebna zahvala velja 
gasilcem PDG Primož za čišče-
nje pogorišča, vse odvoze in 
akcijo zbiranja pomoči.
Presenečeni smo, da so ljudje 
kljub krizi še tako pripravlje-
ni prisluhniti in pomagati so-
človeku.
 Družina Tomažin, 
 Doljnje Impolje/Studenec

Še je dobrota v ljudeh!

ŠIVILJSKA POPRAVILA


MODA ZA MOČNEJŠE

Nakupovalni center 
INTERMARKET BREŽICE

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

- ROLETARSTVO
- MONTAŽA, SERVIS IN VZDRŽEVANJE
   STAVBNEGA POHIŠTVA
- MONTAŽA NOTRANJIH VRAT IN POHIŠTVA
- OBNOVA IN POPRAVILA KOPALNIC

070 795 521 VSE DNI V TEDNU!

Hitro in ugodno!

ROLET d.o.o., Ulica Anke Salmičeve 7, 8273 Leskovec pri Krškem
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stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam stilsko mizo, premer 
110 cm, višina 60 cm. 
Tel.: 031 312 529

Prodam večjo masivno hra-
stovo mizo s klopmi, 3 ve-
čje radiatorje za centralno, 
vse rabljeno 2 sezoni, mo-
žna menjava za drva, ugo-
dno. Tel.: 041 923 192

Prodam steklo-keramično 
kuhališče s pečico (garanci-
ja 5 let), mesoreznico št. 22 
in ročno polnilnico (možno 
na obroke). Tel.: 051 314 907

Prodam mikrovalovko, sko-
raj novo (35 €), fen (10 €), 
plinsko bombo, polno (25 €), 
videorekorder (30 €), avtora-
dio (15 €), avtomobilski sesa-
lec (15 €). Tel.: 041 861 165

RAZNO

Prodam cirkular na traktor-
ski pogon, odojke, težke 25 
kg, in luščene orehe. Kupim 
pa kravo za zakol. 
Tel.: 040 840 065

ŽIVALI

Prodam 2 telički limuzin 
CHA, ekološke reje, težki 
250-300 kg. Tel.: 07 81 88 091

Prodam kravo s teličko. 
Tel.: 041 587 261

Prodam bikca sivca, starega 
3 mesece, težkega okrog 160 
kg, cena 3,40 €/kg. 
Tel.: 031 261 404 

Prodam ČB telico, brejo 7 
mesecev, potomka odlič-
ne mlekarice, cena 1.200 €. 
Tel.: 041 532 308

Prodamo brejo kobilo (poni) 
in kobilico, staro 9 mesecev, 
ter 30-litrski kotel za kuha-
nje žganja. Tel.: 07 49 56 073 

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

Prodam kozla, starega 2 leti, 
in mladice molznice, ena pri-
puščena. Tel.: 041 712 976

Prodam 3 kozje mladiče, 
stare 6 mesecev, okolica Do-
bove. Tel.: 041 231 451

Prodam odojke, težke 25-35 
kg, možen zakol. 
Tel.: 031 492 837

Prodam odojke, krmljene z 
domačo krmo, cena po dogo-
voru. Tel.: 041 901 569

Prodam odojke, težke 25-
30 kg, in domači brinjevec, 
cena po dogovoru. 
Tel.: 031 858 594

Prodam pujske, težke od 50 
do 60 kg. Tel.: 07 49 67 149 

Prodam 150 kg prašiča, oko-
lica Velikega Trna. 
Tel.: 031 811 566

Prodam odojke za rejo ali 
zakol, težke 23-28 kg, zakol 
možen pri nas. 
Tel.: 041 778 087

Prodam 30 kg odojke in dva 
50 kg, cena po dogovoru. 
Tel.: 030 670 736

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg. Tel.: 07 49 67 250 
ali 031 346 625

Prodam odojke. 
Tel.: 031 452 476 

Prodam prašiče, težke od 
40 do 60 kg. Okolica Dobo-
ve. Tel.: 031 306 136 

Prodamo pujske, težke 50-
60 kg, okolica Boštanja. 
Tel.: 041 662 730 

Prodam prašiča, cca. 150 
kg, cena po dogovoru, okoli-
ca Dobove. Tel.: 031 466 504

Prodam prašiče domače reje 
(možen zakol), brejo pašno 
kravo in kravo za zakol. 
Tel.: 031 664 286

Prodam race in gosi, žive ali 
očiščene, proste reje. 
Tel.: 040 742 045

Prodam gosi in race za mar-
tinovo, okolica Brežic. 
Tel.: 040 742 060 
 
Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-

NEPREMIČNINE

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

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

Pod ugodnimi pogoji pro-
damo stanovanjsko hišo v 
Stranski vasi, Novo mesto. 
Tel.: 041 611 329, salomon.
si (pod Stranska vas 40a)

V Brezini pri Brežicah proda-
mo opremljeno dvostanovanj-
sko hišo s poslopjem. Tel.: 07 
49 67 173 ali 041 973 074 

Prodam starejšo hišo s poslo-
pjem, vseljivo takoj. 
Tel.: 041 495 581

Prodam opuščeni sadovnjak, 
28 arov, okolica Brežic. 
Tel.: 040 170 331 

Ugodno prodam manjši vino-
grad s hramom, občina Šen-
trupert. Tel.: 031 268 130

Oddam opremljeno trisob-
no stanovanje v starem delu 
Krškega, CKŽ 48, 3. nadstro-
pje. Tel.: 031 708 769, med 
16. in 21. uro

Oddam dvosobno stanovanje 
v starem mestnem jedru Kr-
škega, opremljeno, vseljivo 
1. 11. Tel.: 041 618 813 

V Brežicah oddam v najem 
delno opremljeno garsonje-
ro za daljše obdobje. 
Tel.: 041 572 266

Prodam dvosobno stanova-
nje v NHM v Sevnici. Vseljivo 
takoj. Tel.: 041 720 323  

Prodam enosobno stanova-
nje, 30 m2, Aškerčeva 2, Kr-
ško. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 575 141

AVTOMOBILIZEM 
IN OPREMA

Prodam Renault Clio 1.4, 5 
vrat, letnik 1996, za rezerv-
ne dele. Tel.: 031 769 197

Prodam lita platišča, 16 col, za 
Renault Laguno, zelo ugodno, z 
gumami. Tel.: 031 865 691

Prodam 4 kovinska platišča 
z zimskimi gumami za avto 
Passat, 4 kovinska platišča za 
Golf 6 ali 7, vse malo rablje-
no, ugodno. Tel.: 041 923 192

KMETIJSTVO

Traktor Ursus C-360, 60 KM, 
s kabino, registriran, dobro 
ohranjen, prodam. 
Tel.: 040 309 402

mali oglasi

Prodam traktor Tomo Vinko-
vič 826, rdeče barve, letnik 
1993, 1. lastnik, ohranjen, 
cena 3.900 €. 
Tel.: 031 211 320

Prodam koruzo, 21 arov ve-
lika njiva, Dolnje Brezovo 
(okolica Sevnice), cena 400 
€. Tel.: 051 630 438 

Prodam ječmen in koruzo po 
ugodni ceni. 
Tel.: 07 49 77 158

Prodam seno v kockah. 
Tel.: 041 288 316

Prodam kompostiran hlevski 
gnoj. Možna dostava. 
Tel.: 031 277 045

Prodam približno 18 m3 hle-
vskega gnoja. Tel.: 070 200 180 

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

Prodam drva (bukova, hra-
stova, brezova), razrezana na 
želeno dolžino z dostavo v ob-
čini Brežice. Tel.: 07 49 61 057

Po ugodni ceni prodam smre-
kove in hrastove deske, debeli-
ne 2,5 cm, ter hrastove, 8 cm, 
dolžina 4 m. Tel.: 041 609 845

Prodam 12 m razžaganih bu-
kovih drv, cena po dogovoru. 
Tel.: 031 501 801

Prodam bukova drva, razža-
gana in razsekana na 25 in 33 
cm. Možna dostava. 
Tel.: 041 502 757

Prodam bukova drva, različ-
no žagana, za centralno, šte-
dilnik ali kamin. Možna do-
stava. Tel.:  040 738 059

Prodam bukova drva. Dosta-
va na dom. Tel.: 051 758 062 

Prodam mešana drva, kratko 
žagana, in starinski voz (lah-
ko za okras), okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam suha metrska drva, 
možen razrez, ter suhe in 
vložene gobe – jurčke. 
Tel.: 031 583 198

Prodam bukova drva, možna 
dostava. Tel.: 040 319 448

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO, 

ŽIVILA
Prodam rdeče vino in doma-
čo slivovko. Tel.: 051 671 047

Prodam vino cviček. 
Tel.: 041 820 313 

Prodam dobro rdeče vino iz 
Gadove peči, 150 litrov. 
Tel.: 070 848 863 

Prodam rdeče vino in čelno 
desko za pluženje, širina 2,5 
m. Tel.: 031 305 839

Prodam suhe gobe in gobe v 
skrinji. Okolica Sevnice. 
Tel.: 051 217 432

Prodam jabolka za ozimnico, 
Mali Obrež pri Dobovi, cena 8 
€/zabojček (15 kg). 
Tel.: 051 690 356

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

Ugodno prodam novo mo-
torno žago Husqvarna 61 in 
varilni aparat Gorenje 220 
V-145Amp, 380 V-180 Amp. 
Tel.: 07 49 56 767 

Kupim kad za šopanje praši-
čev. Tel.: 051 352 219

Kupim kotel za kuhanje žga-
nja, 100-litrski, starejši, z 
mešalcem. Tel.: 030 625 875 

Iščem začasnega zastopnika 
iz reda odvetnikov, notarjev 
ali usposobljenih drugih stro-
kovnjakov za zastopanje na 
sodišču prve stopnje. 
Tel.: 03 580 41 96

Podarite odvečne knjige, 
priročnike. Pokličite, pri-
dem z veseljem, odpeljem 
in ohranim. Tel.: 030 996 225

STIKI

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

Veliko sem storil, da bi te 
spoznal, zato sem tudi ta 
oglas dal, da žensko, do 40 
let, ob sebi bi imel. 
Tel.: 041 240 403

Iščem dekle za prijateljstvo 
ali resno zvezo. 
Tel.: 070 624 570 

62-letni vdovec bi rad spo-
znal žensko za skupno življe-
nje, staro od 55 do 65 let. 
Tel.: 031 289 319

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

(pon. - pet.: od 8. do 16. ure)
• po pošti: Posavski obzornik,  

p.p. 288, 8270 Krško
• na Info točki v Brežicah (pon. - 

pet.: od 9. do 13. ure, sre.: zaprto)
• po e-pošti:  

mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781

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

Za resničnost in verodostojnost ob-
javljenih oglasov odgovarja naročnik.

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

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA

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

PERUTNINARSTVO 
MARTIN METELKO s.p., 
Hudo Brezje 16, 8293 Studenec,

obvešča cenjene stranke, 
da so v prodaji 

beli večji piščanci
za nadaljnjo rejo 

ali zakol.

Tel.: 041 716 154

Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol. 

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, 

da se dobijo

Vso perutnino
je potrebno naročiti na: 

07 49 73 190 ali 031 676 724.

vsak torek in petek 
rjave, črne 

in grahaste jarkice,
vsak četrtek pa
enodnevni beli 

piščanci.
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www.fotografika.siTel.: 070/388 618
Boštjan Colarič s.p., Trg Matije Gubca 3, Krško
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Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 

Odkup poškodovanih
in celih vozil,

lahko z okvaro motorja,
traktorjev in druge

kmetijske mehanizacije.
Gotovina takoj.

Šentjanž 59, Šentjanž

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

CKŽ 141, KRŠKO    Tel.: 07 49 22 243
Del. čas: pon.-pet. 8-20, sobota: 8-17

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Vse za vaš dom!

•  gotove zavese od 4,99 € - 19,99 €
•  od 0,99 € na tekoči meter blaga 
 za zavese
•  šivanje zaves po merah
•  ugodno: prešite odeje, vzglavniki
• darilni program, volna, 
 pozamanterija
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javnost, saj vsako leto zbirko 
obišče veliko mladih obisko-
valcev, ki so nad razstavlje-
nim navdušeni. V zbirki, ki je 
bila odprta leta 2009 in pri-
kazuje predvsem preteklost 
razvoja speedwaya v Sloveni-
ji, so prikazani kombinezoni, 
čelade, cokle, motor in ostali 
predmeti, ki so jih vozniki in 
mehaniki potrebovali. Ob tej 
priložnosti sta bibliotekarki 
Polona Brenčič in Urška Šo-
štar pripravili razstavo, po-
svečeno obema prvakoma, ki 
so si jo obiskovalci, večinoma 
poznavalci speedwaya, z za-
nimanjem ogledali. Ob koncu 
so se nekateri sprehodili tudi 
po speedway zbirki, kjer je 
sledilo obujanje številnih le-
pih spominov, čemur je na-
vsezadnje tudi namenjena.
 Polona Brenčič

V pogovoru s poznavalcem 
razmer v slovenskem speed-
wayu in avtorjem dveh knjig 
o speedwayu Francijem To-
mažičem sta nekdanja vo-
znika spregovorila o začet-
kih v speedwayu, kdo ju je 
za ta šport navdušil, kakšni 
so bili pogoji za trening in 
tudi o tekmecih. Na vpraša-
nje, zakaj ni odšel v tujino, 
pa je Gregor Pintar odgovo-
ril, da bi danes gotovo rav-
nal drugače in bi svoje zna-
nje preizkusil tudi v kakšnem 
tujem klubu. Tudi Geri Lekše 
je imel ponudbo, da bi vozil v 
Avstraliji. Pintar je v pogovo-
ru povedal tudi, da po koncu 
športne poti kar desetletje ni 
zahajal na speedwayske ste-
ze, danes pa je speedwaya 
ponovno »lačen«, opravil je 
tudi B licenco in ima trener-
ske ambicije. Želel bi treni-
rati fanta, ki bi bil iz prave-

ga testa, odločen, vztrajen, 
skratka pravi borec. Lekše pa 
je spregovoril o svojih trener-
skih izkušnjah, čeprav trenu-
tno delo trenerja zaradi osta-
lih obveznosti ne opravlja. 

V pogovoru so se dotaknili 
tudi večno zanimive teme, 
zakaj Krško kot mesto spe-
edwaya že skoraj dve dese-
tletji nima prvaka, saj je za-
dnjič postal prvak prav Geri 
Lekše leta 1994, in zakaj, 
ko vozniki dosežejo določen 
nivo v razvoju, ne napredu-
jejo več. Pintar je to pripisal 
pomanjkanju dirk, predvsem 
v tujini, in tudi premajhne-
mu znanju voznikov o nasta-
vitvah motorja, saj kot pra-
vi, pri teh stvareh ne moreš 
biti odvisen samo od meha-
nika. Tudi Geri in Gregor sta 
po osnovni izobrazbi namreč 
avtomehanika. Oba pa sta se 

strinjala, da so kljub finanč-
nemu zalogaju velike priredi-
tve, kot je Grand Prix, v Kr-
škem potrebne, saj tudi če 
takšne prireditve ne bi bilo, 
verjetno zato ne bi bili voz-
niki bolj uspešni. Ustavili so 
se tudi ob najbolj uspešnem 
slovenskem speedwayistu 
Mateju Žagarju, ki je vse-
kakor v veliki prednosti pred 
ostalimi slovenskimi vozniki. 
Pintar pa je ob tem izpostavil 
še Aleksandra Čondo, ki ima 
predvsem občutek za motor 
in je dober starter.

V uvodnem nagovoru je di-
rektorica krške knjižnice Ur-
ška Lobnikar Paunović spre-
govorila tudi o pomenu edine 
javno dostopne zbirke o spe-
edwayu v Sloveniji za lokalno 
okolje in tudi knjižnično de-

format 154 x 216 mm
156 strani

trda vezava
cena: 15,00 €

naročila:
07 49 05 780 / 040 634 783

marketing@posavje.info

Gregor in Geri obujala spomine 
na speedwayske steze
KRŠKO – V Valvasorjevi knjižnici Krško so 15. oktobra, v spomin na četrto obletnico otvoritve posebne 
zbirke »Speedway v Sloveniji«, pripravili zanimiv pogovor z dvema nekdanjima voznikoma speedwaya - 
šestkratnim državnim prvakom Slovenije Gregorjem Pintarjem iz Ljubljane in Krčanom Gerhardom Ge-
rijem Lekšetom, ki se je z naslovom ovenčal enkrat. 

Speedwayski veterani so si z zanimanjem ogledovali zbirko.

Franci Tomažič, Geri Lekše in Gregor Pintar

KRŠKO – 27. aprila 1957 se je prva zasedba krške godbe 
na pihala, ki so jo najprej sestavljali ljubiteljski glasbeni-
ki, zaposleni v tedanji tovarni celuloze in papirja, z nasto-
pom prvič predstavila kolektivu, za širšo javnost pa zaigra-
la istega leta ob občinskem prazniku, tedaj še v mesecu 
avgustu. Dobrih šest let kasneje, v mesecu juliju 1963, se 
ji je pridružil tudi tedaj 14-letni Milan Dobršek iz Krške-
ga, ki je ostal njen član in trobentač vse do danes, to je 
polnih 50 let. 

In ker je Milan Dobršek vsa 
desetletja zanesljiva stalni-
ca, pravijo njegovi sogodbe-
niki, duša in srce pihalnega 
orkestra, so mu ob Abrahamu 
igranja „nič hudega sluteče-
mu“ pripravili pravo pravca-
to presenečenje. 12. oktobra 
so namreč pred kulturnim do-
mom organizirali promenadni 
koncert, nanj pa povabili Mila-
nove znance in nekdanje god-
benike. Godbeniki, ki so sicer 
le s težavo skrivali navduše-
nje, nasmehe in spogledova-
nja, so uradno in kot vselej do 

sedaj povsem profesionalno odigrali nekaj skladb, nakar je 
prvi mož orkestra, dirigent Dejan Žnideršič, pred zbranimi 
javno oznanil ne zgolj enega, temveč dva razloga za nastop 
– v mesecu avgustu je minilo 50 let, odkar je Milan prvič na-
stopil z godbo, naslednji dan, 13. oktobra, pa je Milan dopol-
nil 64 let. Vidno presenečen, predvsem pa ganjen, je moral 
Milan kar nekajkrat na debelo pogoltniti slino, preden je iz-
stopil iz četrte vrste v ospredje, kjer so mu kot kronistu, saj 
Milan s kamero zvesto beleži tudi nastope in druge godbene 
dogodke, podarili novo kamero in velik stenski pano s foto-
grafijami orkestra iz različnih obdobij.

Jubilant Milan je v petih desetletjih opravil s pihalnim orke-
strom številne nastope doma in v tujini. Še pred dobrim dese-
tletjem in pol, ko so godbeniki še igrali tudi na zadnjih slove-
sih od rajnkih, je bilo teh povprečno po 50 na leto, v zadnjih 
letih pa izvedejo po dobrih 20 nastopov. Milan je sodeloval 
na vseh domačih in mednarodnih tekmovanjih, pri snemanju 
vseh štirih zgoščenk orkestra ter DVD-ja, zaigral pa je tudi na 
vseh dosedanjih prvomajskih budnicah. Tudi teh je bilo do se-
daj okoli 50. Kot je povedal za naš časopis, je pravzaprav leta 
1963 začel igrati povsem naključno, ko ga je nekega dne na 
vaje na tovarniški „holc plac“, kjer so se sestajali godbeniki, 
povabil znanec Marko Damjanovič, ki se je začel učiti igra-
nja na rog: „Pa me je pritegnilo, da sem postal član še jaz. 
Najprej sem se moral naučiti not, zatem sem dobil za igra-
nje zelo star, že zakrpan frigo horn in tako počasi napredo-
val.“ Godbeniki so se v sestavu v desetletjih menjali, odhaja-
li in prihajali, a sam se do sedaj še ni znašel v skušnjavi, kot 
pravi, da bi odložil trobento v kot. Prav nasprotno, starejši 
kot je, še večje veselje ima, saj od upokojitve pred tremi leti 
razpolaga tudi z več prostega časa za vaje in nastope. Orke-
ster je zanj kot velika družina, predvsem pa ga nadvse rado-
sti, ko vidi, s kakšnim zanosom in veseljem igrajo v orkestru 
mladi, kako so prisrčni, ne glede na razliko v letih družabni 
in prijateljski. Ljubezen do glasbe in igranja je prenesel tudi 
na hčerko Darjo, kateri je že v ranih otroških letih kupil flav-
tico in jo vodil s seboj po nastopih, nakar je tudi sama zače-
la obiskovati nižjo in zatem opravila še srednjo glasbeno šolo 
ter je danes ne zgolj hči, temveč tudi Milanova kolegica in 
flavtistka v orkestru. Skozi desetletja je ob igranju v godbi in 
nato orkestru opravljal različne funkcije, med drugim je bil 
član upravnega in nadzornega odbora, sedaj pa je že več let 
gospodar orkestra. Leta 2010 je za dolgoletno igranje prejel 
plaketo Občine Krško, v minulem letu pa častno Gallusovo 
značko Javnega sklada za kulturne dejavnosti.
 Bojana Mavsar

Milan in trobenta sta 
par že pol stoletja

Milan Dobršek

Še ne 20-letni Dobršek (četrti z leve v drugi vrsti) ob pr-
vomajski budnici leta 1969

Posavski obzornik 
tudi na spletu!

BREŽICE - Dobrodelni kon-
cert za nakup digitalnega 
mamografa za Splošno bol-
nišnico Brežice, ki se je od-
vil 16. oktobra pod okriljem 
Društva zdravje za Posavje v 
Športni dvorani Brežice, je 
več kot uspel. 

Dvorana je bila napolnjena 
do zadnjega kotička, vsi na-
stopajoči pa so se odrekli ho-
norarju in tako prispevali svoj 
delež k nakupu novega mamo-
grafa, ki bo zamenjal več kot 
15 let starega iz brežiške bol-
nišnice. Koncert je spretno 
povezovala Bernarda Žarn, 
oder pa je ponudil glasbo za 
vse okuse. Koncert je tako iz-
polnil pričakovanja organi-
zatorjev in obiskovalcev ter 
posavskih podjetij, ki so že 
donirala sredstva, predse-
dnica društva Diana Kosar pa 
nam je teden dni po koncertu 
zaupala, da še vsak dan priha-
jajo do njih odlični odzivi na 
koncert in da se tudi glasbe-
niki že priporočajo za nadalj-
nje dobrodelne nastope: »V 
društvu smo trdno odločeni, 
da ne odnehamo, dokler ne 
zberemo denarja, potrebne-
ga za nakup novega digitalne-
ga mamografa, ki bo rešil še 
več življenj.« Akcija še ni za-
ključena, zato v društvu vabi-
jo vse, da pomagate po svojih 
močeh, o tem, koliko denar-
ja moramo še zbrati, da bo so-
dobna oprema na voljo posa-
vskim ženskam, pa nam bodo 
iz društva sporočili v priho-
dnjih dneh. M. M. 

Prvi koncert za mamograf je uspel

Po dvorani sta se širili dobra volja in solidarnost (foto: Foto Molan).


