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Stanislav Ilc, 
častni občan občine Brežice: 

Ponosen sem, 
da smo ohranili 
mostova
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KO SI ZAŽELITE NAJVEČ!

TOVARNA OKEN IN VRAT

Samo še nekaj 
prostih terminov,

pohitite!
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Veliko zelo glasnih in aktivnih, 
nekateri zgolj opazovalci
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Časopis za pokrajino Posavje, leto XVIII, št. 22, četrtek, 23. oktober 2014 

HITRI IN DRZNI - S slovesom lepega vremena se poslavljajo tudi športi na prostem. Med njimi tudi 
slovenski spidvej, katerega zadnje letošnje dejanje smo lahko v nedeljo spremljali v  Krškem. Kljub 
padcu, zaradi katerega je končal pod zaščitnimi blazinami z otečeno nogo, na stezi pa je ostal le 
njegov motor, je Ljubljančan Matej Žagar osvojil že trinajsti naslov slovenskega prvaka. Ti moderni 
gladiatorji, ki s svojim dirkanjem tvegajo poškodbe, pogosto pa tudi življenje, so za svoj trud zelo 
različno nagrajeni. Medtem ko naj bi vrhunski tekmovalec v poljski ligi dobil za osvojeno točko na 
ligaški tekmi tudi okoli 1.500 evrov, pa njegov kolega v Sloveniji prejme okroglih 10 evrov ...  
 Foto: Sven Mavsar

Jabolko je več kot le sadež

Zadnje slovo 
boli, pa tudi 

stane
Čeprav o njej neradi govorimo, je smrt neizogi-
ben del našega življenja. Posameznik ali družina 
se ob izgubi ljubljene osebe sreča tudi s številnimi 
opravki in nenazadnje stroški, ki so marsikoga ve-
liko breme. Tudi v Posavju.
 Stran 2-3

Petroviča že po slabem mesecu 
odnesle ugotovitve AVK
LJUBLJANA, KRŠKO – Mandat ministra za gospodarstvo v vla-
di Mira Cerarja, Krčana Jožefa Petroviča, je trajal manj kot 
mesec dni, saj je zaradi ugotovitev Agencije za varstvo kon-
kurence glede sporne prodaje pisarniškega materiala oz. kar-
telnih dogovorov v času, ko je bil divizijski direktor DZS, 17. 
oktobra nepreklicno odstopil. »Po premisleku in pogovoru s 
predsednikom vlade sem se odločil, da danes nepreklicno od-
stopim z mesta ministra za gospodarski razvoj in tehnologi-
jo. Odstopa nisem ponudil zato, ker bi menil, da sem v svojem 
preteklem delovanju posloval nezakonito ali neetično, ampak 
zato, da bom lahko v miru dokazal, da nisem storil dejanj, ki 
se mi očitajo v medijih,« je v odstopni izjavi zapisal Petrovič. 
Premier Cerar je Petrovičev odstop sprejel z obžalovanjem.
  P. P.

BREŽIŠKI OKTOBER 
PRED ZAKLJUČKOM
Celomesečno praznovanje praznika občine Bre-
žice, t. i. Brežiški oktober, gre h koncu. Osrednja 
prireditev bo v ponedeljek, 27. oktobra, ob 18. uri 
v Viteški dvorani Posavskega muzeja, ko bodo 
podelili tudi letošnje oktobrske nagrade in prizna-
nja. Brežiškemu prazniku so posvečene tudi to-
kratne tematske strani časopisa, na katerih se 
prepletajo voščila podjetij, ustanov in organizacij 
ter poročila s prazničnih dogodkov. Strani 13-17

AKTUALNO

S povezovanjem do nove šole
Priznanje tudi odhajajoči Mirtovi 
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povedali so - O odstopu gospodarskega ministra Jožefa Petroviča:

Ana Jelančić, Sevnica: Ker je Agencija za 
varstvo konkurence, ki je ugotovila določene 
nepravilnosti, organ v sklopu ministrstva za 
gospodarstvo, je korektno, da je minister od-
stopil. Glede na poudarjene etične standarde 
stranke SMC je odstop ministra edina logič-
na poteza. Ne moremo pa si privoščiti, da v 

takšnih resorjih nimamo odgovornih ljudi, zato pričakujem, da 
bo Cerar po odstopu čim prej predstavil kakovostne kandidate.

Darko Gorišek, Šentjernej: Ob nastopu 
nove vlade je bila želja GZS, da bi vladne služ-
be delovale kot podporno okolje za rast gos-
podarstva in s tem blaginje državljanov. Od-
stop ministra ter kandidatura ministrice za 
evropsko komisarko nas od želenih ciljev žal 
oddaljujeta. Čim prej mora priti do imeno-

vanja novih ministrov, ki bodo zagotovili, da RS ne bo več dr-
sela na lestvicah konkurenčnosti, in vzpostavili stabilno okolje.

Patricia Čular, Brežice: Kot občanka občine 
Brežice, ki je del regije Posavje, obžalujem, da 
je do odstopa ministra Petroviča prišlo, saj bi 
imela regija z gospodarskim ministrom po-
novno dobro priložnost vsaj za boljšo infor-
miranost, če ne še kaj drugega. Cenim pa na-
čelnost tako ministra kot predsednika vlade 

dr. Mira Cerarja, da se tudi s tem odstopom izkazujejo visoki 
moralni standardi, ki jih želi premier poudarjati s svojo vlado.

POSAVJE - Tako kot v Bistri-
ci ob Sotli in v Brežicah v teh 
dneh prve, konstitutivne seje 
potekajo tudi v drugih posa-
vskih občinah. Za včeraj, 22. 
oktobra, sta jo sklicala tako 
krški župan mag. Miran Stan-
ko kot sevniški župan Srečko 
Ocvirk, za danes, 23. oktobra, 
pa oba nova župana, kostanje-
viški Ladko Petretič in rade-
ški Tomaž Režun. Ustanovne 
seje so sicer namenjene zgolj 
predstavitvi poročila o izidu 
volitev, imenovanju manda-
tne komisije, potrditvi man-
datov občinskih svetnikov in 
seznanitvijo z izvolitvijo župa-
na, ki mu, v kolikor je bil izvo-
ljen tudi v občinski svet, man-
dat preneha, njegovo mesto pa 
na naslednji seji zasede nado-
mestni svetnik.  P. P.

Prve seje tudi v 
ostalih občinah

KRŠKO in 
KOSTANJEVICA NA KRKI

Nosilec izvajanja pogrebne in 
pokopališče dejavnosti na ob-
močju občine Krško je na pod-
lagi podeljene koncesije druž-
ba Kostak Krško. V slednji v 
okviru javne službe urejajo in 
vzdržujejo sedem pokopališč 
na območju občine Krško (Kr-
ško, Leskovec, Senovo, Bresta-
nica, Stranje, Gorica pri Raz-
tezu, Koprivnica) ter v občini 
Kostanjevica na Krki tamkaj-
šnje pokopališče ter na Oštr-
cu, medtem ko so ostala štiri 
pokopališča (Zdole, Raka, Ve-
liki Trn in Podbočje) v pristoj-
nosti matičnih krajevnih sku-
pnosti. Za pokopališča, katera 
upravljajo, vodijo poleg že na-
vedenih del in pogrebnih stori-
tev, ki zajemajo ob organizaciji 
pogrebov in pogrebnih sveča-
nosti, prevozih pokojnikov in 
oddajanja grobov v najem, tudi 
natančen kataster pokopališč 
v grafični in podatkovni oblik 
s podatki o najemniku, pokoj-
niku, velikosti groba in lokaci-
ji grobnih polj. Skupno gre za 
okoli 10.000 gobov.

Smrt ne prinese samo
POSAVJE - Smrt je edina gotova stvar v našem življenju, pravi ljudska modrost, in z njo se slej 
ko prej sreča vsaka družina. Poleg izgube ljubljene osebe pa prinese tudi kopico opravkov 
glede organizacije pogreba in tudi nemalo stroškov. Čeprav si vsakdo želi na čim dostojnej-
ši način posloviti od pokojnika, je za marsikatero družino organizacija pogreba kar velik 
finančni zalogaj. Raziskali smo, kako je s pogrebno in pokopališko dejavnostjo v Posavju. 

Žarnih pokopov že 80 %

Po besedah vodje pogrebne 
službe Manuele Škoda se v 
zadnjih letih ob smrti v dru-
žini svojci pokojnih odloča-
jo pretežno za žarne pokope, 
teh je v primerjavi s klasični-
mi na letni ravni kar 80 od-
stotkov, ne glede na vrsto po-
kopa pa se cene gibljejo od 
1.000 evrov dalje, v povprečju 
pa z enim cvetličnim aranžma-
jem 1.500 evrov. V navedeno 
ceno so poleg same priprave 
grobnega polja vključeni tudi 
stroški prevoza pokojnika na 
standardnih razdaljah ne gle-
de na kraj smrti, žare ali krste, 
osnovna priprava poslovilnega 
prostora, obojestranska vožnja 
do mesta upepelitve, obeležje 
s pokojnikovimi podatki glede 
na civilni ali verski obred ter 
ureditev vse potrebne doku-
mentacije, kar svojcem, ki so 
pričo izgube soočeni s čustve-
no stisko, prikrajša marsikate-
ro pot. Vsi ostali dodatni stro-
ški, od cvetličnih aranžmajev 
do najema pevcev in govor-
cev v posameznih primerih, 
so dodaten individualen stro-

šek naročnika pogreba. Ker 
se v družbi zavedajo, da stro-
šek pogreba presega plačilne 
zmožnosti marsikaterega na-
ročnika, omogočajo obročno 
odplačevanje na šest obrokov 
ali svojce napotijo na centre za 
socialno delo, saj je bila z za-
četkom leta ukinjena tudi po-
grebnina in posmrtnina, ki se 
je izplačevala preko Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slo-
venije. 

Da gre dejansko za vedno večjo 
plačilno stisko, priča tudi po-
datek, da pogrebna služba na 
letni ravni izvede v povprečju 
med 250 in 280 pokopov, od 
tega že domala slaba polovica 
naročnikov vloži na CSD vlogo 
za odobritev izredne denar-
ne pomoči. Po podatkih Mari-
ne Novak Rabzelj, direktorice 
CSD Krško, so namreč prejeli 
v prvih desetih mesecih leto-
šnjega leta 64 vlog za uvelja-
vljanje pogrebnine/posmrtni-
ne. Od tega je bilo deset vlog 
zavrnjenih, v 36 primerih sta 
bili priznani obe pravici (po-
grebnina in posmrtnina), v 16 
primerih je bila odobrena le 
pogrebnina, v dveh pa le po-
smrtnina. 

Na pokopališčih na območju 
krške občine je zaenkrat mo-
žen le pokop v vrstne grobove, 
prostor za raztros pa bo urejen 
ob načrtovani širitvi pokopa-
lišča v Krškem. Svojci, v koli-
kor izbirajo novo grobno polje, 
imajo v skladu z razpoložljivi-
mi mesti možnost izbire polja, 
sicer pa je glavnina pokopov še 
vedno rimokatoliških, civilnih 
in tudi drugih verskih skupno-
sti, katerih pokop se izvrši po 
njihovih verskih običajih (kot 
denimo pokop članov islam-
ske skupnosti Džemat v Kr-
škem, katerim omogočijo, da 
je desna stran pokojnika obr-
njena v smer Meke, to je jugo-
vzhodu). Kostakova pogrebna 
služba opravi v povprečju 10 
do 20 na leto, pravi Škoda, tudi 
prekopov ali preselitev pokoj-
nikov na druge lokacije. Zanje 
se svojci odločajo predvsem 
zaradi preselitve v druge kra-
je ali celo druge države. Tako 
so izvedli na stroške naročnika 
ob ureditvi vse potrebne do-
kumentacije med drugim tudi 
prestavitev v daljno Avstralijo, 
povprečno po pet na leto pa iz-
vedejo tudi prevozov pokojni-
kov iz tujine ali v tujino v pri-

Zanimivost slovenskega, tudi posavskega podeželja so nekatera 
manjša, tako rekoč vaška pokopališča. Eno takšnih je na Oštrcu 
v Gorjancih (občina Kostanjevica na Krki), kjer so ga vaščani ob 
cerkvici svete Magdalene uredili leta 1926, največ zaslug zanj 
pa je imel takratni vaški veljak Janez Stopar (po domače Toma-
kov, 1894-1984). Kot se spominja njegov sin Tone, so se za la-
stno pokopališče odločili zaradi oddaljenosti pokopališča v Sve-
tem Križu (današnjem Podbočju), kamor so Oštrčane pokopavali 
pred tem, k sodelovanju pa so povabili tudi sosednjo Črnečo vas, 
a se niso želeli priključiti, češ da bodo uredili svoje pokopališče 
pri cerkvi svetega Mohorja. Oštrčani so ga tako uredili sami na 
cerkvenem zemljišču, pri tem pa je bilo potrebno s pomočjo mi-
niranja in ročnega kopanja odstraniti ogromno kamenja, nazaj 
pa navoziti zemljo. Na majhnem, a skrbno urejenem pokopali-
šču je 50 grobov v glavnem vaščanov Oštrca, nekaj pa tudi iz bli-
žnjega Črešnjevca, Dolšc in Črneče vasi. Leta 2003 so zgradili še 
mrliško vežico, za katero skrbijo vaščani sami, s pokopališčem 
pa upravlja in ga vzdržuje koncesionar, podjetje Kostak Krško. 

Vaško pokopališče na Oštrcu

BREŽICE – 20. oktobra je 
s prvo, konstitutivno sejo 
nov štiriletni mandat začel 
občinski svet občine Breži-
ce. Prisotnih je bilo vseh 30 
svetnic in svetnikov, ki so jim 
občani na lokalnih volitvah 
zaupali svetniške mandate. 
Prav tako je še četrtič slove-
sno zaprisegel stari-novi žu-
pan Ivan Molan.

Sejo je glede na poslovnik ob-
činskega sveta do potrditve 
mandata novega župana vodil 
najstarejši izmed svetnikov 
Anton Zorko. Novim članom 
sveta je na začetku pojasnil na-
čin glasovanja in kako se spre-
jemajo sklepi. Sledilo je poro-
čilo Občinske volilne komisije 
(OVK) o izidu volitev v občin-

Začeli nov svetniški mandat
ski svet in za župana, ki ga je 
na kratko predstavil predse-
dnik OVK Aleksander Zu-
pančič. Potrditev mandatov 
članov sveta in ugotovitev iz-
volitve župana je prevzela ko-
misija v sestavi treh vodij naj-
močnejših svetniških skupin 
– mag. Andreja Vizjaka (SDS), 
Tomislava Jurmana (SMC) in 
Jureta Pezdirca (Lista Sonce). 

Komisija je ugotovila, da no-
ben mandat članov občinske-
ga sveta ni sporen, prav tako 
ne mandat župana, zato so sve-
tniki z izglasovanjem sklepa 
potrdili mandate vseh članov 
občinskega sveta, izvoljenih na 
lokalnih volitvah, za mandatno 
obdobje 2014 do 2018. 

»Zagotavljam, da bom svo-
jo dolžnost opravljal v skladu 
s pravnim redom Republike 
Slovenije. Pri izvrševanju svoje 
funkcije bom ravnal vestno in 
odgovorno v korist ter za bla-
ginjo občank in občanov obči-
ne Brežice.« S temi besedami 
je v nadaljevanju slovesno za-
prisegel župan Ivan Molan, ki 
mu je s tem tudi prenehal sve-

tniški mandat. Zorko mu je 
po tradiciji izročil pletenico v 
obliki srca kot simbol srčno-
sti, s katerim je povezano delo 
in uspeh župana. Dr. Ivanka 
Počkar pa je ob tem predsta-
vila pomen kruha v obliki srca. 
Zadnja točka dnevnega reda 
je bila imenovanje komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki jo bodo sesta-
vljali mag. Andrej Vizjak (pred-
sednik), Tomislav Jurman (na-
mestnik predsednika), Katja 
Čanžar, Franc Kelher, Stan-
ko Tomše, Jure Pezdirc in An-
ton Zorko (vsi člani).
 Rok Retelj

Skupinska fotografija novega sestava občinskega sveta

BISTRICA OB SOTLI – 17. oktobra so v sejni sobi bistriške občin-
ske stavbe svoj mandat nastopili „stari-novi“ župan Franjo De-
belak ter občinski svetniki, med katerimi le dva od sedmih po-
navljata svoj mandat. Jožetu Kralju in Simonu Rogini, ki sta 
interese občanov že predstavljala, so se pridružili še Dušan Ber-
kovič, Primož Mošet, Jožef Vračun, Janez Drašler in svetnica 
Metoda Denžič. Vsi poznani po svojih aktivnostih na različnih 
področjih civilne družbe želijo biti občini in županu predvsem 
dobra spodbuda in podpora za nadaljnje delovanje. Župan jih je 
toplo pozdravil in si zaželel da se ne bi „preštevali politično“ (v 
svetu sta po dva predstavnika strank SLS in NSi ter trije pred-
stavniki neodvisne županove liste) ter pojasnil še, da je občina v 
„relativno dobri kondiciji, saj zadolženost znaša le 100 evrov na 
prebivalca“ ter da so trenutno najbolj aktualna vprašanja pove-
zana predvsem s sanacijo plazov in škode po neurju.
  M. M.

Med svetniki kar pet novincev

Sedmerica bistriških svetnikov z županom
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Pokopališča, na katerem so pokopani moji svojci, že poldrugo 
desetletje ne obiskujem več na dan spomina na mrtve. V prvi 
vrsti so me k temu in tedaj sploh poglobljenemu razmisleku o 
pomenu praznika spodbudile besede sedaj že pokojnega župni-
ka. Ta je v pridigi po žalni komemoraciji, ob tem še žugajoč s 
prstom, dejal, da je obhodil vse grobove na pokopališču in pre-
štel spomenike, ki jih svojci niso opremili z ustreznim verskim 
simbolom. S tem, da so "rajnke pahnili v večni nespokoj". Z dru-
gimi besedami, na ta praznični dan si je vzel pravico obsoditi 
vse drugače verujoče in ateiste, katerih pokojni svojci in znan-
ci si delijo zadnje počivališče na prostoru, ki je v javni in nika-
kor ne cerkveni lasti.  

Poleg tega me je od obiskovanja pokopališča na 1. november 
odvrnila množična krajevna folklora, ki se prej kot v spoštlji-
vem spominu na pokojne odraža v luči blišča in napuha mnogih 
obiskovalcev. Ti si tik pred odhodom obujejo še povsem neuho-
jene čevlje, z novih plaščev in jaken porežejo listke s ceno, gro-
bove pa z nagrmadenim cvetjem in v več vrstah postavljenimi 
raznobarvnimi svečami spremenijo v zbirko neokusa. 

Zato se tudi ne gre čuditi, da se ne znamo zgledovati po dobrih 
praksah in ureditvah pokopališč v tujini in da okoljsko ozave-
ščena miselnost le počasi prodira v pore naše družbe. Slednje 
je razvidno že iz podatka, da v Sloveniji na leto nastane več kot 
4.500 ton ostankov nagrobnih sveč, od tega skoraj tretjina v ob-
dobju okoli dneva spomina na mrtve. Njihova predelava pa je 
tako z okoljskega kot finančnega vidika zahtevna. Pozivi mi-
nistrstva za kmetijstvo in okolje, naj svojci grobove opremlja-
jo z okolju prijaznimi svečami ali svečami z daljšo življenjsko 
dobo, v večini primerov ostanejo brez rezultatov. Prav tako so 
močno zakoreninjene provincionalne potrošniške navade, tudi 
odločevalcev na lokalni ravni, ki pogosto zavrnejo dobre arhi-
tekturne in urbanistične rešitve preoblikovanj pokopališč ob 
njihovih širitvah.

Prvi november kot dan spomina na mrtve se odmika od svojega 
prvotnega pomena – hvaležnega spomina na nam ljube premi-
nule, da smo lahko z njimi delili življenje. Nikakor tudi ni ena-
kovreden nekdanjemu prazniku vseh svetih, ki je bil ukinjen po 
drugi svetovni vojni. Ta je bil posvečen vsem svetnikom brez 
godovnega dne, predstavljal pa je dan vere, družine, upanja in 
ljubezni. Najbrž bi bilo bogokletno izreči, da tega današnjega 
praznika sploh ne bi bilo treba, saj se lahko pokojnih spomni-
mo vsak dan in gremo tudi obiskat njihove grobove. Seveda pa 
je tudi res, da marsikateri družini ta praznik pomeni edino pri-
ložnost, da se njeni člani srečajo vsaj enkrat na leto.

Če pa sem na začetku teh vrstic izrazila nejevoljo nad duhov-
nikovim početjem, je prav, da omenim tudi drugačno izkušnjo, 
ki se je zgodila pred nekaj dnevi, prav tako na krškem pokopa-
lišču. Ob slovesu od znanega in za skupnost resnično zaslužne-
ga Krčana se je mnogim zdela zelo pozitivna prisotnost videm-
skega župnika, ki je kot krajan z udeležbo na civilnem pogrebu 
pokazal svojemu poslanstvu primerno in posnemanja vredno 
človeško širino. 

Dan spomina 
ali opomina na 
mrtve?

komentar

Piše: Bojana Mavsar

bolečine, ampak tudi stroške
merih, ko gre za slovenskega 
državljana, ki biva in dela v tu-
jini, a je po rodu iz naših kra-
jev in je na pokojnikovo željo 
ali željo svojcev pokopan v do-
mači zemlji, ali občanov, ki so 
se v občino Krško doselili iz tu-
jine zaradi dela, predvsem gre 
za državljane nekdanjih jugo-
slovanskih republik, pa so na 
željo svojcev pokopani na ob-
močju matičnih držav.  

BREŽICE

Glavni izvajalec pogrebne de-
javnosti v občini Brežice je že 
drugo leto Komunala Breži-
ce, ki upravlja s pokopališčem 
v Brežicah, za vseh ostalih 14 
pokopališč v občini pa skrbijo 
krajevne skupnosti. Kot nam 
je razložil Mitja Stergar, vod-
ja pogrebnih storitev, po pri-
javi smrti najprej počakajo še 
zdravnika, da jo potrdi, nato pa 
pustijo pokojno osebo še dve 
uri ležati na svojem domu. Po-

tem jo odpeljejo v svoje hladil-
ne prostore ter s svojci uredijo 
vse potrebne papirje in se do-
govorijo o podrobnostih po-
greba. Svojcem gre komuna-
la, kolikor se le da, na roko, 
saj v njihovem imenu prija-
vi smrt na upravni enoti, prav 
tako pa na njihovo željo orga-
nizira petje, trobentača, cve-
tje, govor ter objavo osmrtni-
ce na spletni strani komunale 
in na radiu. Tako za komuna-
lo kot uporabnike pride veliko 
ceneje tudi prevoz pokojnih v 
krematorij, saj se odločajo za 
upepelitev na ljubljanskih Ža-
lah in ne v Zagrebu. »Ker so 
trenutno taki časi, da se gle-
da na vsak evro, svojcem po-
nujamo tudi možnost, da sami 
dvignejo žaro na Žalah in ima-
jo s tem manjše stroške. Po-
leg tega lahko uporabniki po-
grebne storitve plačajo v treh 
obrokih, povezani pa smo tudi 
s Hranilnico Lon, kjer obča-

nom ni treba plačati nobene 
provizije,« pravi Stergar, ki še 
dodaja, da gredo v primeru, ko 
se kdo ne more osebno ogla-
siti pri njih in urediti pogreba, 
tudi na dom. 

Raztros pepela za pokojne 
otroke

Kot je še navedel, je na breži-
škem pokopališču 90 % žarnih 
pokopov, 10 % pa klasičnih, na 
podeželskih pokopališčih je to 
razmerje sicer nekoliko manj-
še. Raztros pepela trenutno 
omogočajo samo za pokojne 
otroke, za odrasle pa prostor 
še pripravljajo. Če želi kdo raz-
tros pepela v morje ali iz zraka, 
pa uredijo tudi to, pri čemer se 
povežejo s koprsko komunalo. 
Prav tako omogočajo pogreb 
drugim verskim skupnostim, 
v tem primeru pogrebni obred 
opravita mufti ali pravoslavni 
duhovnik od drugod. Po Ster-
garjevih besedah je povpreč-

na cena žarnega pogreba 1300 
do 1500 evrov, klasični pa je še 
malenkost cenejši. Najosnov-
nejši (socialni) pogreb znaša 
manj kot tisoč evrov (vključen 
prevoz žare). Ob tem je dodal, 
da so že imeli primer, ko je za 
nekoga, ki je bil socialni pro-
blem, denar za kritje stroškov 
pogreba zbrala kar cela vas. 

S CSD Brežice so nam sporo-
čili, da so letos do 1. oktobra 
prejeli 44 vlog za uveljavljanje 
pogrebnine/posmrtnine. Pri-
znanih je bilo 32 vlog za izre-
dno denarno socialno pomoč 
kot pomoč pri kritju stroškov 
pogreba, osem je bilo zavrnje-
nih, pri treh pa odločba še ni 
bila izdana. Za enkratno izre-
dno denarno socialno pomoč 
po smrti družinskega člana pa 
je bilo priznanih 23 vlog, 11 so 
jih zavrnili, za eno pa odločbe 
še niso izdali.
In še nekaj statistike: na bre-

žiškem pokopališču je bilo le-
tos 39 žarnih in pet klasičnih 
pokopov, na vseh 15 pokopali-
ščih v občini (Artiče, Bizeljsko, 
Brežice, Bušeča vas, Cerklje ob 

Krki, Cirnik, Čatež ob Savi, Do-
bova, Jesenice na Dolenjskem, 
Kapele, Orešje, Pišece, Poni-
kve, Sromlje in Velike Malence) 
pa 175 žarnih in 45 klasičnih. 
Lani je bilo na vseh pokopali-
ščih 264 pokopov, od tega 220 
žarnih in 44 klasičnih.

SEVNICA

V občini Sevnica je evidenti-
ranih 20 pokopališč. Največje 
pokopališče, urejeno na nek-
danjem Simončičevem hribu, 
je v mestu Sevnica, kjer po-
kopališko in pogrebno dejav-
nost, urejanje pokopališča ter 
pogrebne svečanosti opravlja 
sevniška Komunala. 

Na osrednjem sevniškem po-
kopališču je 1313 grobov, od 
tega je 118 žarnih in 1195 kla-
sičnih. V obdobju zadnjih treh 
let je bilo na novo postavljenih 
21 žarnih grobov in le en klasi-
čen (ostali pokopi so bili opra-
vljeni v obstoječe grobove). 

Poleg Komunale Sevnica, ki le-
tno opravi okoli 125 pokopov 
in od katerih jih je okoli 10 % 
klasičnih, opravljajo pogrebne 
storitve v sevniški občini tudi 
nekatere druge pogrebne služ-
be, a je cene težko primerjati 
med seboj, saj vključujejo raz-
lične storitve. »Komunala Sev-
nica ima v strošek pogreba 
vključene vse prevozne stro-
ške, stroške porabljenega ma-
teriala, kremacije, prevzema 
pokojnika, uporabo mrliške 
vežice, stroške celotnega po-
grebnega moštva, izvajalca iz-
vajanja žalne pesmi na troben-
ti, najemnino za grobni prostor 
in tako dalje. Povprečna cena 
pokopa z žaro je 1200 evrov, 
1150 evrov pa za klasičen po-

kop. Poleg tega se trudimo, da 
smo v primeru smrti in pri or-
ganizaciji pokopa svojcem ve-
dno na razpolago za informaci-
je in jim pomagamo, kolikor je 

v naši moči,« je pojasnila vod-
ja naložb v omenjenem podje-
tju Polona Sirk.

Ob kapeli Božjega groba na 
sevniškem pokopališču, ki je 
pomemben sakralni kulturni 
spomenik iz prve polovice 18. 
stoletja, pa je od leta 2009 ure-
jen poseben prostor za posip 
pepela pokojnikov. V bližini je 
postavljena še velika marmor-
na plošča, na katero se zapi-
sujejo imena umrlih, čeprav 
to ni nujno. »Vsak ima pravi-
co do anonimnosti in če nek-
do ne želi, da se njegovo ime 
zapiše, se to ne zgodi, ampak 
evidenco o mrtvih, katerih pe-
pel so raztrosili, vodimo na Ko-

munali Sevnica,« je nadaljeva-
la Sirkova in dodala, da je na 
pokopališču v Sevnici od leta 
2012 urejeno tudi skupno gro-
bišče, namenjeno shranjeva-
nju žar pokojnih, pri katerih 
so se svojci najemu groba od-
povedali. 

Vse stroške pokopa morajo po-
ravnati dediči umrlega oz. ose-
ba, ki je naročila pokop. Ne-
kateri se po denarno pomoč 
obrnejo tudi na center za soci-
alno delo. Na sevniškem cen-
tru so v času od letošnjega 1. 
januarja do 16. oktobra obrav-
navali 53 vlog za pogrebnino 
(od tega je bilo 42 ugodenih 
in 11 zavrnjenih) in 51 vlog za 
posmrtnino (od tega je bilo 29 
ugodenih in 22 zavrnjenih).

Možnost daru v dobrodelne 
namene

Ob zadnjem slovesu se nekate-
ri odločijo za pokop v najožjem 
družinskem krogu, nekateri pa 
s hvaležnostjo odklanjajo cve-

Komunala Brežice na vseh pokopališčih v občini, razen breži-
škem, pogrebe izvaja preko podizvajalca, pogrebnih storitev 
Žičkar. Jože Žičkar, ki se s pogrebno dejavnostjo ukvarja že 
34 let, nam je zaupal, da je bilo v začetku veliko manj žarnih 
pokopov kot danes, poleg tega pa so ljudje takrat še sami po-
kopavali. V Brežicah so sicer že izvajali pogrebe, na drugih po-
kopališčih pa so bili pogrebniki domačini. »Odkar je glavni iz-
vajalec pogrebnih storitev komunala, se je tudi nam marsikaj 
spremenilo, predvsem pa imajo uporabniki več stroškov. Ko-
likor sem slišal, naj bi bil pokop dražji za 200 do 300 evrov,« 
pojasnjuje in dodaja, da zaradi težkih finančnih razmer lju-
dje vedno bolj izbirajo cenejše pogrebe. »Včasih je bilo tako, 
da so starejši varčevali za pogreb, danes pa ni več tega. Če bo 
šlo tako naprej, se zna zgoditi, da bo zaradi velikih stroškov 
pogreba prišlo do situacije izpred 30, 40 let, ko so pokopava-
li brez spomenikov,« še pravi Žičkar.

tje in sveče. V takih primerih se 
lahko poslovimo od pokojnika 
tudi z darovanjem v dobrodel-
ne namene. To je mogoče v or-
ganizaciji Fundacije Dobro-
delni venec, pri kateri lahko 
naročimo dobrodelno sožalni-
co. Njena vrednost je 20 in 40 
evrov, možno pa je izbrati tudi 
višji znesek. Dobrodelno sožal-
nico, ki je lično oblikovana in 
izdelana iz posebnega papir-
ja s prostorom za zapis besed 
slovesa in s kratkim obvesti-

lom, da je žalujoči daroval v 
dobrodelne namene, lahko na 
pogrebu izročimo žalujočemu 
svojcu, jo postavimo v poslo-
vilno vežico ali pa jo pošljemo 
svojcem po pošti. Darovanje 
v dobrodelne namene je ple-
menit način izražanja sožalja 
in slovo od pokojne osebe, od 
katere se lahko poslovimo tudi 
z objavo zahvale v časopisu po 
pokopu dragega pokojnika.
 B. Mavsar, R. Retelj, 
 S. Radi in P. Pavlovič

Prostor za posip pepela pokojnika ob kapeli Božjega groba 
na sevniškem pokopališču

Pokopališče za otroke v Brežicah, v ospredju prostor za raz-
tros pepela

Posmrtnina in pogrebnina
Posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem 
umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali var-
stvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 
269,20 evrov. Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri 
kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stro-
škov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimal-
nega dohodka, to je 538,40 evrov. Pravici sta urejeni v Zako-
nu o socialno varstvenih prejemkih, uveljavljajo pa jo lahko le 
zakonec oz. oseba, s katero je umrli živel v življenjski skupno-
sti, otroci in pastorki ter starši oz. oseba, s katero eden izmed 
staršev živi v zakonski zvezi ali v življenjski skupnosti.

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Dostop do cvetličarne je možen tudi s spodnje strani!
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Pred slabim mesecem dni je 
minilo okroglih 80 let, kar se 
je kot četrti in najmlajši otrok 
rodil v kmečki družini. Najdlje 
je ostal na domačiji na Črešnji-
cah. Sestra in bratje so šli takoj 
po vojni v svet, on pa je obisko-
val osnovno šolo v Cerkljah ob 
Krki, nadaljeval na nižji gimna-
ziji v Ljubljani, kjer je končal 
tudi ekonomsko srednjo šolo 
in kasneje Pravno fakulteto. 
Pravi, da je ob šolanju vedno 
tudi delal, saj "takrat ni bilo 
tako, kot je danes, ko nobena 
malica ni dosti dobra". Bil je 
ves čas brez vsake štipendije.

Najprej se je zaposlil v Ljublja-
ni in nato v Novem mestu, kjer 
je bil vodja komerciale v Goz-
dnem gospodarstvu, ki je ime-
lo takrat kar 26 enot. V bre-
žiško občino se je vrnil leta 
1970, ko sta z ženo v Krški vasi 
zgradila svojo hišo in se vanjo 
preselila s sinovoma. Zaposlil 
se je na brežiškem Prevozu, od 
koder pa so ga povabili na ob-
čino in imenovali za predse-
dnika Izvršnega sveta, kar je 
bil poldrugi mandat. Sledilo 
je delo v krškem Transportu, 
zatem izvolitev za predsedni-
ka Skupščine občine Brežice, 
do upokojitve leta 1991 pa je 
bil direktor podjetja Agraria 
Brežice.

Ob tem je opravljal še številne 
politične, društvene in upra-
vljavske funkcije. Bil je pred-
sednik občinskega sindikata 
v Brežicah, član republiškega 
predsedstva sindikata za pro-
met in zveze, delegat Skup-
ščine Republike Slovenije, 
predsednik UO Zavarovalni-
ce Triglav Krško, predsednik 
UO Pozavarovalnice Sava, član 
NS Darsa za izgradnjo avto-
cest, ustanovni član Društva 
izgnancev Slovenije in KO Kr-
ška vas, predsednik Čebelar-
ske zveze Brežice in član UO ČZ 
Slovenije idr. Kot predsednik, 
podpredsednik in član sveta 
je sooblikoval razvoj KS Krška 
vas. Po osamosvojitvi Slovenije 
je bil v dveh mandatih član Ob-
činskega sveta Občine Brežice, 
tretjič v mandatu 2010 – 2014. 

Povedali ste, da ste prvič pri-
šli na občino kar sredi man-
data. Kaj se je zgodilo?
Ivan Živič, ki je tudi častni ob-
čan naše občine, je bil takrat 
prvi, ki je ponudil odstop, ker 
se s predsednikom skupščine 
nista razumela. Predsednik je 
na skupščini to dal na glasova-
nje in Živič je šel. Potem so pri-
tisnili name, naj grem za pred-
sednika Izvršnega sveta. To je 
bilo med mandatom in moram 
reči, da se mi ni niti sanjalo, da 
bi bil jaz na občini v službi. Ni-
koli prej nisem bil v taki služ-
bi, nisem bil nek lovec na funk-

cije. Pa sem rekel, če mislite, da 
sem sposoben to delati, naj bo.

Kako je takrat potekalo vaše 
delo?
Šel sem v vsako KS, če so me 
povabili, ko so na zborih govo-
rili o problemih svojega kraja. 
Jaz vem, da je na primer tistim 

v hribih težje, saj imajo slabše 
pogoje. Zato sem zmeraj imel 
razumevanje in smo v vsako 
vas naredili elektriko, cesto, 
kar se je le dalo. 

Morda je zanimivo, da sem v 
osmih letih, kar sem bil na ob-
čini, mogoče le 20 dopisov tam 
napisal. Drugo sem pa doma, 
imel sem svoj pisalni stroj, 
svojo pisarno. Po večerji sem 
šel dol in drugi dan je mora-
lo iti naprej. Včasih sem stip-
kal tako, da je bilo treba doda-
ti samo še štampiljko. 

Svojo redno delovno dobo 
ste zaključili kmalu po spre-
membah družbenega siste-
ma in osamosvojitvi Sloveni-
je - na Agrarii. 
Bil sem na Agrarii, ko je pri-
šla nova država in nov zakon 
o podjetjih, po katerem smo 
se reorganizirali. Ampak mo-
ram reči, da imam mirno vest. 
Podjetje sem zapustil v do-
brem stanju. Bilo nas je okoli 
500 in vsi smo dobivali plače. 
Res niso bile visoke, saj je bilo 
kmetijstvo razmeroma slabo 
plačano. So pa pozneje grdo 
naredili in so Agrario dobese-
dno uničili. Trgovina je propa-
dla, kmetijstvo tudi, le zadruga 
se še nekaj tožari. 

Na kateri dosežek ste v svo-
ji bogati karieri najbolj po-
nosni?
Najbrž vas bo začudilo, a naj-

bolj ponosen sem, da smo 
ohranili oba mostova preko 
Save in Krke. Ko sem bil šele 
nekaj dni na občini, je prišel 
republiški inšpektor in rekel, 
da ju bodo zaprli. Bila sta pred-
videna za rušenje in takrat naj 
bi šla na odpad. To je bila veli-
ka borba. Kadar grem tam čez, 

si zmeraj mislim, kako bi bilo, 
če teh mostov ne bi bilo. Sicer 
pa smo takrat ogromno nare-
dili in se za Brežice borili. Saj 
ne rečem, da je bilo vse dobro, 
daleč od tega. Novi časi, novi 
prijemi, nove tehnologije, vse 
to zahteva tudi novo pamet. 
Ampak škoda, da je marsikaj 
propadlo.

Ali mislite, da so pokrajine 
potrebne?
Naša država je administrativ-
no zakomplicirana. Neko obli-
ko regije smo imeli vedno. Ta-
krat, ko smo bili mi odgovorni, 
smo imeli Medobčinski svet, ki 
smo mu izmenično predsedo-
vali. Nekih praktičnih koristi v 
tistih osmih letih nisem zaznal. 
Mislim, da nam regije niso po-
trebne, tako kot nam niso po-
trebne majhne občine. Tudi to 
občino so hoteli razbiti. Takrat 

so bili apetiti, da bi šla na svo-
je Dobova in predvsem Bizelj-
sko. Si predstavljate, Krška vas 
ima okoli 700 prebivalcev, ne-
kaj občin pa je celo manjših kot 
Krška vas. Kaj bi mi zdaj pome-
nili politično, gospodarsko, če 
bi se osamosvojili? 

Kaj menite o rivalstvu Kr-
škega in Brežic za vlogo sre-
dišča regije?
Mislim, da je bilo to rivalstvo 
skozi prisotno. In bom kar tako 
rekel: tisto kar je bilo skupne-
ga za Posavje, se je zelo eno-
stavno realiziralo, če je imelo 
sedež v Krškem, saj so Sevni-
čani potegnili s Krčani. Če smo 
objektivni, je tudi nekako prav, 
da je Krško središče glede na 
Sevnico in Brežice. Drugače je 
bilo pa težko, mi nismo tukaj 
pri nas nič dobili. 

Poglejte, če vzamemo nukle-
arko. Koliko časa niso Brežice 
nič dobile, pa tudi zdaj malo 
dobijo. Pa recimo tisto skla-
dišče, ki bo tam, tudi prina-
ša in bo prinašalo Krškemu. 
Jaz sem bil nekajkrat tam, tudi 
ko se je temeljni kamen posta-
vljal. Za časa gradnje sem bil 
predsednik IS in smo imeli ve-
liko skupnih sestankov. Bili so 
problemi, predvsem pa zahte-
ve. Veliko denarja je šlo na Hr-
vaško, veliko v Krško, v Breži-
ce pa nič. Mi smo potem dobili 
za mestno obvoznico, po kateri 
so tisti težki tovor peljali. 

Kako je bilo, ko ste se pred 
štirimi leti vrnili v občinsko 
politiko? Kako so vas spre-
jeli?
Bi rekel, da sem bil sprejet zelo 
v redu. Ko sem prišel, sem bil 
najstarejši član, zato sem vodil 
prvo sejo. To mi ni bilo težko, 
ker sem veliko sej vodil, tudi 
na višjih nivojih v Ljubljani in 
drugod. Ni pa mi bilo všeč, da 
tisti, ki ima večino, dela z manj-
šino, kakor hoče. Ti imaš nek 
predlog, dajo ti tistih pet mi-
nut, da razložiš, a na glasova-
nje ga ne dajo, o njem se ne 
razpravlja in nikamor ne pride, 
tudi v zapisnik ne. Potem pa to 
utemeljijo, da se zapiše samo, 
kar je bistveno. No, zato tudi 
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ARETIRALI OSUMLJENCA ZA PINTERIČEV UMOR - Krimina-
listi PU Novo mesto so po večmesečni preiskavi za umor do-
lenjevaškega gostilničarja Vlada Pinteriča ovadili 45-letnega 
moškega. Po neuradnih podatkih gre za I. F. iz Brestanice, ži-
večega v Krškem. I. F., ki so ga aretirali 9. oktobra, na podlagi 
zaslišanja pa je bil zanj odrejen pripor, naj bi v noči na 11. 7. 
še na neugotovljen način vstopil v stanovanjsko hišo 67-letne-
ga gostilničarja in ga v spalnici med spanjem umoril s strelom 
v glavo. Truplo je zavil v rjuho, ga odnesel v shrambo, na pri-
zorišču zločina pa skušal zakriti čim več sledi. Iz hiše, ki jo je 
zapustil skozi vhodna vrata gostinskega lokala in ta zaklenil 
za seboj, naj bi odnesel tudi neugotovljeno količino denarja.
Na podlagi večjega števila sledi, ki so jih preiskali strokovnjaki 
v  Nacionalnem forenzičnem laboratoriju, in zbiranja obvestil 
je bilo ugotovljeno, da se je osumljenec že dlje časa pripravljal 
na kaznivo dejanje, saj se je zanimal za poslovanje in finanč-
no stanje umorjenega, ter izrazil tudi namero, da ga bo izvršil.
Na podlagi odredbe sodišča so policisti in kriminalisti na nje-
govem naslovu opravili tudi hišno preiskavo, med katero so 
našli večjo količino streliva, eksplozivnih snovi in pištolo.  Ova-
dili so ga za  obe kaznivi dejanji, tako naklepni umor, za kate-
rega je zagrožena kazen najmanj 15 let, kot tudi za nedovolje-
no proizvodnjo ter promet z orožjem in strelivom. 

KRKA ŠE VEDNO NAPLAVLJA VOJNE OSTANKE - Občan Ko-
stanjevice na Krki je 14. 10. v Krki opazil ubojno sredstvo. Pri-
padniki Državne enote za varstvo pred NUS so iz reke odstrani-
li 37 kosov pehotnega streliva in minometno mino italijanske 
izdelave, minometno mino angleške izdelave, ročni bombi, šti-
ri kose protiletalskih nabojev, topovsko granato in pet tulcev 
topovske granate nemške izdelave. 17. 10. so varno odstrani-
li tudi neeksplodirano italijansko minometno mino, na kate-
ro je naletel krajan Rake pri zemeljskih delih. 

ZASEG CIGARET IN DROGE - Na MMP Obrežje so 17. 10. po-
licisti skupaj z  delavci Mobilne enote carinskega urada v pre-
delanem tovornem vozilu srbskega državljana odkrili 23.200 
zavojčkov cigaret, mejni policisti v Dobovi pa so 20. 10. pri 
pregledu potniškega vlaka Zagreb - München v toaletnem pro-
storu našli zavitka z dvema kilogramoma konoplje.  V prvem 
primeru so srbskega državljana ovadili zaradi tihotapstva, v 
drugem primeru pa odvzeli prostost državljanoma Brazilije in 
Argentine. Zbrala: B. M.

Marko Bučar, Globočice pri Kostanjevici: 
Vsako leto za 1. november se skupaj z domači-
mi udeležim obreda na pokopališču, nato pa se 
pri nas doma zberejo vsi sorodniki ter se ob po-
gostitvi še malo pogovorimo in spomnimo vseh 
tistih sorodnikov, ki so umrli. Sicer pa mi 1. no-
vember pomeni predvsem spomin na moje pred-

nike, da se jih ta dan še malo bolj spomnimo kot ostale dni v letu.

Lilijana Volčanšek, Sromlje: Delam v gostin-
stvu, zato sem takrat običajno v službi. Na po-
kopališče grem prej, ker nimam tam nikogar, ki 
bi bil bližnji, zato mi ta dan pomeni le spomin 
na prednike. Se mi pa zdi, da se vse preveč po-
zornosti posveča mrtvim. Treba si je vzeti čas 
za žive ljudi. Grob pa naj bo simbol, ne pa preti-

ravanje ob 1. novembru z zasaditvami, okrasitvami in svečami.

Danijela Razum, Senovo: Na dan spomina na 
mrtve obiščemo grobove svojcev, glede na to, 
da sta minili le dve leti od smrti v družini, pa so 
spomini še sveži in boleči. Sicer pa se na ta dan 
zbere širša družina, obiščejo nas tudi sorodni-
ki od drugod, s katerimi imamo ponavadi skup-
no kosilo. Sicer pa imamo navado, da ob dne-

vu mrtvih prižgemo tudi svečko pri spomeniku padlih borcev.

Anja Kostrevc, Krmelj: Na ta dan z družino 
obiščem pokopališča, kjer so pokopani naši so-
rodniki in še posebej pokopališče, kjer sta poko-
pana oba moja dedka. Praznik je tudi priložnost, 
da se srečam s člani širše družine in se skupaj z 
njimi spominjam vseh tistih članov družine, ki 
jih ni več med nami. Menim, da ta praznik po-

membno prispeva k zavedanju vrednosti življenja. 

Bliža se 1. november, državni praznik kot dan mrtvih in 
verski praznik kot dan vseh svetih. Kako ga vi obeležite, 
greste tega dne vedno na komemoracijo oz. obred na po-
kopališče ali obisk pokopališča opravite prej? Kakšen po-
men ima za vas in kakšnega na splošno?

anketa

Pomen 1. novembra

Stanislav Ilc, častni občan občine Brežice:

BREŽICE - Na letošnji oktobrski slovesnosti v Brežicah bodo podelili naslov častnega občana. Po sklepu ob-
činskega sveta ga bo prejel 80-letni gospodarstvenik in politik Stanislav Ilc iz Krške vasi. Iz sicer zelo dol-
gega in zanimivega pogovora za naš časopis smo povzeli le nekaj utrinkov. 

Stanislav Ilc

Ponosen sem, da smo ohranili
mostova preko Save in Krke

Iz obrazložitve predloga za podelitev naziva častnega obča-
na Stanislavu Ilcu je razvidno, da lahko med pridobitve v času 
njegovega vodenja občine Brežice ali gospodarskega udejstvo-
vanja v njej štejemo med drugim naslednje infrastrukturne 
objekte: rekonstrukcijo ceste od občinske meje s krško obči-
no do gostilne Budič na Čatežu, vključno z novim mostom v 
Krški vasi, obnovo mostov preko Save in Krke, modernizaci-
jo 180 km občinskih cest, še posebej pa rekonstrukcijo Bizelj-
ske ceste s semaforiziranim križiščem in obvoznico, ob kateri 
so zgradili postajo Ljudske milice, dom Teritorialne obrambe 
in Gasilski dom Brežice. Med pomembnejše gospodarske pri-
dobitve njegovega časa sodijo izgradnja druge faze Term Ča-
tež in druga faza Zdravstvenega doma, Žitova pekarna v Bre-
žicah, INO proizvodnja v Krški vasi, silosi za žito ter hladilnica 
sadja in zelenjave, obrat Trima v Dobovi itd.
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Pregled zabeleženih vprašanj 
in pobud pokaže, da je bilo 
precej brežiških svetnikov in 
svetnic v mandatu 2010-2014, 
pravzaprav kar dobra polovica 
med njimi, zelo aktivnih. Prva 
deseterica, brez katerih skoraj-
da ni minila seja, da se pri ome-
njeni točki ne bi oglasila večina 
med njimi, si zasluži posebno 
omembo. To so: Mitja Oštr-
benk (SDS), Marijan Žibert 
(LDS), Mitja Držanič (DeSUS), 
Miran Omerzel (SLS), Davor 
Račič (PUM), Rajka Križanac 
(SD), Jurij Pezdirc (najprej 
PUM, nato PS), Robert Zor-
ko, Tatjana Močan (SDS) in 
Darko Udovič (Neodvisna li-
sta za napredek). Oštrbenk je 
izpostavljal predvsem vpraša-
nja in pobude s področja turiz-
ma, podjetništva, športa, ure-
janja brežin Krke, gradnje HE 
in protipoplavne zaščite, pro-
meta, problematike Čateža ob 
Savi. Najpogostejša tema Ži-
bertovih nastopov so bili in-
frastrukturni problemi v KS 
Velika Dolina in obmejnem 
območju, opozarjal je tudi na 
prekomerno sekanje gozdov 
ter na »socialne podpirance, ki 
delajo 'zgago' v družini in kra-

Veliko zelo glasnih in aktivnih,
nekateri zgolj opazovalci
BREŽICE – Z lokalnimi volitvami se je zaključil peti mandat občinskih svetov. Eden izmed pokazateljev ak-
tivnosti občinskih svetnikov in svetnic je zagotovo število vprašanj, pobud in predlogov, ki so jih podali na 
sejah. Za začetek smo pod drobnogled vzeli pravkar minuli mandat brežiškega občinskega sveta.

ju«, kot se je izrazil. Držanič je 
večkrat omenil razvoj in pod-
poro kmetijstvu, infrastruktu-
ro v Brežicah in okolici, delo-
vanje in varnost NEK, pa tudi 
dostopnost ortodontskih sto-
ritev za otroke. Omerzel se je 
največkrat oglašal v zvezi s ce-
stami in ostalo infrastrukturo 
na območju Pišec in sosednjih 
KS, pa tudi v zvezi s problema-
tiko srednješolcev (avtobusi, 
programi) in zdravstvom. Ra-
čiča je večkrat zanimalo pobi-
ranje in ločevanje odpadkov 
oz. delovanje komunale, opo-
zarjal je na problematiko go-
spodarstva in turizma v občini, 
pa tudi na stroške javne upra-

ve. Na problematiko v obmej-
nem območju, zlasti v KS Jese-
nice na Dolenjskem, je pogosto 
opozarjala Križančeva, oglaša-
la pa se je tudi v zvezi s komu-
nalnimi storitvami, vrtci in šol-
stvom, obrtnimi conami ipd. 
Pezdirc je izpostavljal področja 
turizma, gospodarstva, komu-
nale, javnih zavodov, zaposlo-
vanja mladih, sodelovanja NEK 
z lokalno skupnostjo, čezmej-
nega sodelovanja s Hrvaško. 
Zorko, ki je prišel v občinski 
svet kot nadomestni svetnik, 
predčasno pa ga je tudi zapu-
stil, je opozarjal na problemati-
ko v KS Cerklje ob Krki in sose-
dnjih KS vključno z delovanjem 
letališča, pa tudi štipendiranje, 
obnovo Brežic, prazne lokale in 
novo športno dvorano. Z vpra-
šanji glede problematike v KS 
Dobova se je pogosto oglaša-
la Močanova, izpostavila pa je 
tudi (ne)dostopnost dežurne-
ga zobozdravnika ob koncih te-
dna. Tudi Udovič je opozarjal 
na problematiko v KS Cerklje 
ob Krki, zlasti na tamkajšnje 
romsko naselje in sobivanje z 
Romi, pa tudi na moteč tranzi-
tni promet. 

Med zgledno aktivne svetnike 
in svetnice lahko uvrstimo tudi 
Antona Kmetiča (SD), ki je 
večkrat spraševal o možnostih 
postavitve sončnih elektrarn 
na kmetijskih zemljiščih in ve-

ljavnosti občinskih aktov; mag. 
Ivanko Medvešček (SDS), ki 
je opozarjala zlasti na neureje-
nost parcel in nepremičnin; pa 
Miro Šuler (SDS), Vladimiro 
Kežman (LDS), Franca Ureka 
(LDS), Stanislava Ilca (DeSUS, 
samostojni), Željka Nikezića 
(SD) in Patricio Čular (SDS), 
ki so večinoma opozarjali na 
težave njihovih krajev, pa tudi 
bolj splošna vprašanja. Nekaj-
krat sta se oglasila tudi Katja 
Čanžar (SDS) in Ivan Kostevc 
(PUM, PS).

Zelo malokrat pa so se pri po-
budah in vprašanjih oglaša-
li Marko Hercigonja (SDS), 
Franc Kelher (SDS), Franc 
Les (PUM, PS), Dragotin So-
tler (DeSUS), Peter Skrival-
nik (SU) in Franc Jurečič (Za-
res, samostojni). Svetniki, ki v 
štirih letih mandata niso poda-
li niti ene pobude ali vpraša-
nja, so Ivan Pondelak (SDS), 
Bojan Kos (SDS) in Janez Ko-
stanjšek (SD), pa tudi nado-
mestna svetnika iz vrst SDS 
Vinko Ogorevc in Milena 
Strašek, ki sta v svetniške klo-
pi prišla leta 2012 oz. 2013. Le 
nekaj mesecev sta med svetni-
ki preživela nadomestna sve-
tnika Mira Budič (SDS) in 
Robert Budič (SD), zaradi od-
hoda na čelo občinske uprave 
oz. na ministrsko funkcijo pa 
sta bila malo časa med njimi 
tudi Irena Rudman in mag. 
Andrej Vizjak (oba SDS), zato 
je njihova statistika neprimer-
ljiva.

Zanimivo pa je, da volivci in 
volivke nekaterih zelo aktiv-
nih svetnikov in svetnic niso 
nagradili s ponovno izvolitvi-
jo, po drugi strani pa v novem 
sestavu najdemo tudi kakšne-
ga, ki se v minulem mandatu 
ni ravno izkazal s pobudami in 
vprašanji …
 Peter Pavlovič

ALCAMO, BORŠT - Jožica Pika Gramc, rojena na Borštu pri Bre-
žicah, sicer pa svetovalka za družboslovje na Zavodu za šolstvo 
v Ljubljani, je 5. oktobra v kraju Alcamo na Siciliji prejela pri-
znanje »Un educatore per la pace« oz. pedagoginja – vzgojite-
ljica za mir. Med kandidati so bili poleg Slovenije še predstavni-
ki iz Italije, Libije, Egipta, Cipra, Francije, Grčije in Malte, v njeni 
nominaciji pa piše, da »že vrsto let aktivno sodeluje pri razvoju 
in spremljanju programov pouka družboslovja, mirovne vzgo-

je in socialnega učenja v osnovnih in srednjih šolah v RS«. Med 
drugim že od leta 2003 aktivno sodeluje z mrežo Unescovih šol 
v RS oz. Posavju, denimo na mednarodnem taboru »Premikamo 
meje« na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, na taboru »Ustvarjalcev 
dobrih vesti iz naše šole in našega mesta« na OŠ Senovo in števil-
nih drugih taborih za učence in dijake osnovnih in srednjih šol v 
RS. V zadnjih desetih letih je sodelovala z učitelji pri pripravi in 
izvedbi 36 mirovnih taborov ter pripravila in izvedla 210 delav-
nic za učence osnovnih in dijake srednjih šol. »Verjamem, da je 
pot medsebojnega povezovanja dobra osnova pri iskanju pozitiv-
ne samopodobe vseh sodelujočih v vzgojno-izobraževalnem pro-
cesu. Z različnimi pristopi na taborih in drugih projektih vsi so-
delujoči dokazujemo, da so zapisane ideje in cilji mirovne vzgoje 
ob ustreznih pristopih v pedagoški praksi uresničljivi in bistve-
no prispevajo k udejanjanju vizije družbe prihodnosti in kultu-
re miru,« je ob prejemu nagrade povedala Gramčeva. P. P.

Italijansko priznanje za Posavko

Jožica Pika Gramc je po prejemu priznanja posadila tudi dre-
vo miru – olivo selvatico.

BRESTANICA - Danes popoldne bo na gradu Rajhenburg od-
prta dopolnjena in na novo postavljena stalna nacionalna 
razstava Slovenski izgnanci 1941-1945, ki predstavlja iz-
gon Slovencev med drugo svetovno vojno. Razstava, katere 
avtorici sta Irena Fürst in mag. Monika Kokalj Kočevar iz 
Muzeja novejše zgodovine, v več sklopih izpričuje izgon Slo-
vencev med drugo svetovno vojno in z njim povezano uso-
do 80.000 izgnancev in beguncev. Razstava bo odprta ob 17. 
uri, po njej pa bo organizirano javno vodstvo tudi v nedeljo, 
26. oktobra, ob 15. uri.   B. M.

Odprtje razstave o izgnancih

Brežiški svetniki na eni zadnjih sej v minulem mandatu

OBČINA KRŠKO - Razigrano in ustvarjalno otroštvo je bila glavna 
tema letošnjega tedna otroka, ki je potekal med 6. in 12. oktob-
rom, temu pa so bile posvečene tudi celotedenske športne, 
ustvarjalne in druge aktivnosti, ki so se v organizaciji Zveze pri-

jateljev mladine 
Krško, društev pri-
jateljev mladine in 
šol po občini Krš-
ko zvrstile po vseh 
krajevnih središ-
čih občine. V tednu 
otroka sta dve šoli 
gostili tudi učence 
šol iz tujine, s ka-
terimi sta poveza-
ni preko projek-
tov ali podpisanih 
listin o sodelovan-
ju. Tako so na raški 
šoli v sklopu med-
narodnega projekta »Razmišljam, čutim in delujem – kultura in 
jeziki« med 8. in 11. oktobrom gostili 21 učencev in njihovih 
mentorjev iz šol v Makedoniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini in Hr-
vaški, na OŠ Leskovec pri Krškem pa 9. oktobra 18 učencev in 
učiteljev iz hrvaške OŠ Breznički Hum. Obe šoli sta vključeni v 
mednarodno uveljavljen program Ekošola, listino o sodelovan-
ju pa sta podpisali pred tremi leti. B. M. 

Razigran otroški teden

Prek 200 otrok, njihovih staršev in učiteljev iz krške in le-
skovške šole je sončno popoldne 8. oktobra izkoristilo za rola-
nje, kolesarjenje in pešačenje po kolesarski stezi v Žadovinku.

Mednarodno druženje na OŠ Raka (foto: 
OŠ Raka)

letos, ko so spet k meni hodi-
li iz raznih strank, nisem hotel 
niti slišati, da bi še sodeloval. 
Aktiven sem samo še v Dru-
štvu izgnancev Krška vas, saj 
sem bil med ustanovitelji. Bil 
sem 20 let tudi predsednik Če-
belarske zveze, pa mi je nekdo 
lansko leto čebelnjak zažgal. 
Imel sem 45 panjev čebel, vso 
opremo, vse. Ne vem, komu 
sem se tako zameril.

Katere dosežke v tem štiri-
letnem mandatnem obdobju 
bi pa izpostavili? 
Župan se rad pohvali, da je bilo 
veliko narejenega. Res je. Novi 
vrtec smo si ogledali, lep je in 
prav je, da se lahko tam otroci 
družijo. Velika stvar je telova-
dnica, zdaj imamo kar tri telo-
vadnice v Brežicah. Res so za 
to potrebe, ampak kaj ko no-
ben od teh nima denarja. Kdo 
bo vzel dvorano v najem v Bre-
žicah? Najprej bi morali vlaga-
ti v delovna mesta. Ko bi to ne-
kako krenilo, bi pa gradili. Res 
je, da je to infrastrukturo zelo 
težko zgraditi, saj nikoli ni do-
volj denarja za take objekte. 
Ampak, da boš dvorane imel, 
delovnih mest pa ne, to tudi 
ne gre. 

Kaj vam pomeni naziv častni 
občan občine Brežice?
Bi rekel, da mi veliko pomeni, 

čeprav imam v pisarni že okoli 
25 priznanj in diplom. Po drugi 
strani pa v dobrih 40 letih ni-
sem dobil niti ene nadure pla-
čane, ne enega dneva. To smo 
bili norci za današnje razme-
re. Ne rečem, nekateri ljudje so 
tudi danes zelo obremenjeni. 
Še veliko bolj, kot smo bili prej.

Kaj pa je žena rekla, ko ste 
bili toliko odsotni?
Bila je večkrat slabe volje kot 
dobre, ampak moram reči, da 
se je navadila. En teden smo 
šli na morje vsako leto, ampak 
to je bilo tudi vse. Nikoli nisem 
celega dopusta izkoristil in 
tudi nisem bil nič na bolniški.

Za marsikoga je preseneče-
nje, da boste letos dobili naj-
višje nagrade kar trije z le-
vice - Pinterič, Jesenko in vi.
Ja, bi rekel. Jaz sem bil in bom 
ostal vedno levičar, čeprav ni-
mam s partijo veze že 25 let. 
Sem pač tak in tega ne bom 
spremenil. Jesenko in Pinte-
rič, onadva sta se oba po svo-
je trudila za skupnost. Pinterič 
je zelo priden, on bi lahko bil 
tudi župan. 

Ko sem leta 1986 dobil breži-
ško oktobrsko nagrado, s kate-
ro gre nagrajencu zdaj 1.000 
evrov, takrat pa je bila tudi 
ena dobra plača, sem rekel, da 
papir sprejmem, denar pa naj 
gre v korist Zveze prijateljev 
mladine za letovanje socialno 
ogroženih otrok. Ne vem, mor-
da je tudi še kdo drug kaj take-
ga storil.
 Polona Brenčič

Cvetličarna tel.: 07/49 01 590
Vrtnarija tel.: 07/49 26 523

e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net
Jožica Žabkar s.p., Ul. 11. novembra 2, Leskovec pri Krškem

 Urejanje okolice  Setve in košnja trave  Drevnine in grmovnice  Sezonsko cvetje

Obiščite nas v Leskovcu 
in se prepričajte o naši pestri jesenski ponudbi.

Unikatni suhi, svileni in sveži nagrobni aranžmaji.
 Akcijske cene sveč.

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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Med številnimi dogodki na 
lokalni ravni so trije poteka-
li tudi v Posavju. 28. septem-
bra je v Slomškovem domu v 
Brežicah v organizaciji Dru-
štva 1824 potekala okrogla 
miza z naslovom »Olimpijske 
igre – priložnost za spozna-
vanje drugih kultur«, na ka-
teri so sodelovali trije odlični 
atleti Primož Kozmus, Leda 
Krošelj in Lara Omerzu. Vsi 
trije so že nastopili na olimpij-
skih igrah, Kozmus je postal 
tudi olimpijski prvak, Krošlje-
va in Omerzujeva pa sta se le-
tos udeležili mladinskih OI, pri 
čemer je prva domov prinesla 
tudi bronasto medaljo. Medge-
neracijsko druženje je poteka-
lo v sproščenem pogovoru o 
izkušnjah in doživetjih špor-
tnikov, ki morajo svoj vsakdan 
preživljati drugače kot večina 
ljudi. Njihova predanost, dru-
gačnost in vztrajnost jim pri-
nese tudi nagrade. Kozmus je 
ob osredotočenosti na dose-
ganje rezultatov le malo časa 
namenjal druženju in spozna-
vanju dežel, kjer je tekmoval. 

Tudi v Posavju »skočili ven«
BREŽICE, CERKLJE OB KRKI, KRŠKO – Med 25. septembrom in 4. oktobrom je v Sloveniji šestič potekal so-
cialni teden, ki ga organizira Socialna akademija in katerega namen je spodbujati posameznike k družbeni 
odgovornosti in aktivnemu državljanstvu. Geslo letošnjega socialnega tedna je bilo »Skoči ven!«.

Je pa poudaril, da je naša de-
žela še vedno t. i. Amerika in 
da smo lahko veseli, ker živimo 
tukaj. Mladi atletinji sta pred-
stavili nekaj utrinkov iz olim-
pijske vasi in delavnice, ki so 
jih pripravili organizatorji, da 
bi mladim predstavili svojo 
kulturo, ter delili občutke ob 
uspešnem sodelovanju na tako 
velikem dogodku.

Društvo socialnih dejavnosti 

Kolpingova družina je 2. okto-
bra v župnijski učilnici v Cer-
kljah ob Krki pripravilo po-
govorni večer »Afrika – kjer 
življenje teče drugače« z dve-
ma misijonarjema, ki sta »sko-
čila ven« in pred leti odšla na 
afriško celino pomagat pomo-
či potrebnim. Sestra usmiljen-
ka Anka Burger že več kot 30 
let živi in dela v misijonih, toč-
neje v Ruandi, salezijanec Da-
nilo Lisjak pa je tudi že pri-

bližno toliko časa misijonar, in 
sicer trenutno deluje v Ugan-
di. Kot sta poudarila v pogovo-
ru s predsednico društva Ire-
no Rudman, sta se morala v 
Afriki prilagoditi tamkajšnje-
mu načinu življenja, sicer ne bi 
dolgo tam zdržala. Dejala sta, 
da je za Evropejce čas ponava-
di denar, za Afričane pa je čas 
življenje. Znajo se veseliti tiste-
ga, kar imajo, živijo za ta tre-
nutek in si ne delajo skrbi, kaj 
se bo zgodilo jutri. Predvsem 
pa so veseli vseh misijonarjev, 
ki so jim priskočili na pomoč 
in jim vlili novo upanje, saj je 
na teh območjih več kot 20 let 
divjala vojna. 

Tretji dogodek pa je potekal 3. 
oktobra v krški Dvorani v par-
ku, kjer je v organizaciji KD Le-
skovec pri Krškem in Mohor-
jeve založbe Celovec potekal 
pogovor in predstavitev knjige 
psihologinje in terapevtke Sil-
ve Matos z naslovom »Ogenj 
ustvarjalnosti tli v vsakem člo-
veku«.
 Rok Retelj

Predsednica društva Kolpingova družina Irena Rudman z go-
stoma Anko Burger in Danilom Lisjakom

ROGLA, BREŽICE – Ekipa Nujne medicinske pomoči (NMP) iz 
Zdravstvenega doma Brežice v sestavi Janja Ojsteršek, dr. med., 
Jure Glogovšek, dipl. zdravstvenik, in Primož Hribšek, zdra-
vstveni tehnik (na fotografiji), se je med 25. in 27. septembrom 
udeležila 8. strokovno-izobraževalnega državnega tekmovanja 
ekip NMP, ki je potekalo na Rogli. Šlo je za preizkušanje in do-
kazovanje znanj in veščin, ki so potrebna za zagotavljanje oskr-
be poškodovancev ali drugače akutno obolelih. Tekmovalo je 24 
ekip NMP iz cele Slovenije. Po pisnem testu, množični nesreči 
in devetih scenarijih, ki so obsegali različna področja znanj in 
veščin (npr. oskrba akutno obolelega otroka, poškodovancev v 
kritičnem stanju, zastrupljenega človeka itd.) je brežiška ekipa 
osvojila odlično tretje mesto v skupnem seštevku, statisti pa so 
jim prisodili celo drugo mesto. Članom ekipe rezultati potrjuje-
jo, da so na pravi poti ter jim vlivajo elan in želje za delo v priho-
dnosti.  R. R./J. O.

Ekipa NMP iz Brežic 3. v državi

BREŽICE - Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško je bilo le-
tošnji organizator Gledališkega festivala gluhih, ki so ga 11. ok-
tobra pripravili v Domu kulture Brežice. Predstavniki štirih slo-
venskih društev gluhih so zaigrali sedem predstav.

Uvodoma je predsednik posavskega društva Bogdan Kuhar s 
strokovno delavko Vlasto Moškon zbranim obiskovalcem in na-
stopajočim dejal: »Vesel sem, da se tudi mi, gluhi in naglušni, po-
kažemo, kako znamo in zmoremo ustvarjati kulturo na svoj način 
– s kretnjo, mimiko in pantomimo. Vse to je v naši kulturni dejav-
nosti posebno in na ta način se vključujemo tudi v slišeče oko-
lje.« Nekaj besed sta prisotnim namenila tudi predsednik Zveze 
društev gluhih in naglušnih Slovenije Mladen Veršič ter breži-
ška podžupanja Vladka Kežman. 

Na festivalu so tako poleg gostiteljev nastopili še člani DGN Se-
verne Primorske iz Nove Gorice, člani DGN iz Ljubljane in člani 
DGN Podravja Maribor, ki so odigrali predstave »Drava, Sava in 
Soča«, »Svet je tvoj«, »Čarovnice«, »Slovenija je najlepša«, »Spre-
vodnik in potnik«, »Pevske vaje« in »V lepotilnem studiu Niki«. 
Povezovalne niti je ob tolmački slovenskega znakovnega jezika 
Karmen Kopušar prebirala Bojana Zevnik. 
 Marija Hrvatin

Gledališki festival gluhih 2014

Člani DGN Posavja Krško so v režiji Vlaste Moškon uprizorili 
predstavo »V lepotilnem studiu Niki«. Zglednemu številu navzočih 

je dobrodošlico izrazila direk-
torica muzeja Alenka Černe-
lič Krošelj in poudarila, da se 
kolektiv muzeja trudi, da bi 
mogočen grad doživel nadalj-
njo obnovo z ureditvijo pri-
tličja, ponovno vzpostavitvijo 
grajske kleti ter pestrim do-
gajanjem na grajskem dvori-
šču. Načrtujejo številne pro-
grame, saj bi z njimi tkali vezi 
med muzealci, skrbniki naše 
bogate posavske dediščine, in 
obiskovalci, ki so nepogrešlji-
vi sooblikovalci sodobnosti in 
prihodnosti. 

Izsek iz življenja teologa in pi-
sca Jurija Dalmatina (rojen 
okoli 1547 v Krškem, umrl 
31. avgusta 1589 v Ljubljani) 
je na dopadljiv način odigral 
Filip Černelč iz JSKD Krško. 
Podrobnosti pa je posredova-
la zgodovinarka, kustosinja 
Vlasta Dejak. Naj strnemo: 

POSAVJE - V septembru je bil, kot organ Zveze prijateljev mla-
dine Krško, ustanovljen Klub prostovoljcev, so sporočili iz zve-
ze. Člani so za vodjo kluba izvolili Mojco Rostohar, za njenega 
pomočnika in predstavnika v Upravnem odboru ZPM Krško pa 
Petra Srpčiča. Program in naloge Kluba prostovoljcev temeljijo 
na povezovanju prostovoljcev ZPM Krško, pomoči pri organiza-
ciji in izvedbi programov in izobraževanj ZPM Krško, podajanju 
idej in predlogov o novih programskih vsebinah, spodbujanju in 
promociji prostovoljstva. Klub prostovoljcev ZPM Krško je prva 
organizirana oblika prostovoljcev na področju Posavja, so še do-
dali v sporočilu.

Prvi Klub prostovoljcev v Posavju

Original Dalmatinove Biblije 
v Posavski muzejski vitrini
BREŽICE – V Posavskem muzeju Brežice, v prostoru pred Viteško dvorano, je 8. oktobra potekalo odprtje 
Posavske muzejske vitrine v počastitev 430-letnice Dalmatinove Biblije oz. slovenskega prevoda Svetega 
pisma. Original le-tega si bo do protestantskega praznika, 31. oktobra, mogoče ogledati v vitrini muzeja.

domneva se, da so se njegovi 
predniki preselili iz Dalmaci-
je. Njegova starša sta bila rev-
na in ga pri šolanju nista mogla 
finančno podpirati. Do 18. leta 
se je šolal v Krškem pri Ada-
mu Bohoriču, ki je Jurija vzgo-
jil v protestantskem duhu. V 
letih 1565 in 1566 je študiral 
na nižji latinski šoli v Wutten-
bergu, od 1566 do leta 1572 
pa v Tübingenu, kjer je doštu-
diral filozofijo in protestant-

sko teologijo. 1572 se je vrnil 
v Ljubljano, kot protestantski 
duhovnik je služboval na Nem-
škem, Begunjah, Škocjanu in 
Ljubljani. Oktobra 1580 je bil 
zaradi tiska Biblije v Gradcu in 
Celovcu. Dalmatin je prvi v slo-
venščino prevedel celotno Sve-
to pismo, ki je izšlo v Wutten-
bergu na saškem pod polnim 
naslovom Biblija, tu je vse sve-
tu pismu stariga inu noviga te-
stamenta, slovenski tolmačena 

skuzi Jurija Dalmatina. S pre-
vodom celotnega Svetega pi-
sma je vplival na razvoj slo-
venskega knjižnega jezika. Za 
Slovence je bilo to pomemb-
no jezikovno ter kulturno de-
janje, saj smo se z njo uvrstili 
med kulturno razvite evrop-
ske narode. Prevajanje je po-
tekalo deset let, brez slovarjev 
in drugih jezikovnih knjig. Dal-
matin je poznal hebrejščino in 
grščino, a je izhajal iz Luthro-
vega prevoda. Biblijo so pro-
testanti v domovino prevažali 
skrivaj v sodih, in jo razširjali 
po Kranjski, Štajerski in Koro-
ški približno dve leti. Duhov-
niki Katoliške cerkve so smeli 
uporabljati Dalmatinov pre-
vod s posebnim dovoljenjem, 
saj katoliškega prevoda Bibli-
je še niso imeli.

Za vzporedno popestritev sta 
z igranjem na citre poskrbe-
li Zala Jakhel in njena men-
torica prof. Tinka Vukič iz GŠ 
Krško. Naslednji dan, 9. okto-
bra, je potekala v muzeju še 
ustvarjalna delavnica (pred-
stavitev orodja, ki so ga upora-
bljali ročni stavci, s prikazom 
srednjeveškega tiska ter izde-
lavo okvirjev) za otroke in dru-
žine z medgeneracijskim dru-
ženjem pod vodstvom Marka 
Drpića.

 Natja Jenko Sunčič

Vlasta Dejak in Filip Černelč v vlogi Jurija Dalmatina

Predavanje ob dnevu reformacije
V počastitev bližajočega se državnega praznika dan reforma-
cije bo v torek, 28. oktobra, ob 18. uri v Dvorani v parku Kr-
ško predavanje prof. dr. Vida Snoja »Biblija, Dalmatin in Pre-
šeren«. Na ogled bo tudi originalen izvod Dalmatinove Biblije, 
knjižnega zaklada Valvasorjeve knjižnice Krško.

Originalni izvod Dalmatino-
ve Biblije
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S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

Smilja Radi
za območje občine Sevnica na
smilja.radi@posavje.info

Rok Retelj
za območje občine Brežice na
rok.retelj@posavje.info

Bojana Mavsar
za območje občine Krško na
bojana.mavsar@posavje.info

 

Zbrane je nagovoril predse-
dnik sveta KS Cerklje ob Krki 
Vojko Pavlovič. Kot je pouda-
ril, so v tem letu preplastili ce-
sto proti Gazicam in odsek v 
Račji vasi, uredili odvod me-
teornih vod v Gazicah ter po-
magali društvom pri investici-
jah in organizaciji prireditev. 
Ob tej priložnosti se je zahva-
lil Občini Brežice, ki je KS ve-
dno stala ob strani s sredstvi 
ali strokovno pomočjo, ter 
vsem krajanom, ki so podpira-
li in pomagali svetu KS v prete-
klem mandatu, brežiškemu žu-
panu pa je ob ponovni izvolitvi 
čestital in zaželel, da bi zaklju-
čil vse načrtovane investici-
je v KS Cerklje. V imenu Obči-
ne Brežice je krajane Cerkelj 
pozdravila direktorica občin-
ske uprave Irena Rudman, ki 
je poudarila, da brez povezo-
vanja in sodelovanja ni razvoja 
niti napredka. Tudi zato so po 
toliko letih prizadevanj zgra-
dili in namenu predali igrišče 
v Bušeči vasi. Največja investi-
cija v prihodnjem letu bo tako 

S povezovanjem do nove šole
CERKLJE OB KRKI – Na osrednji prireditvi ob prazniku krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, ki je 11. oktobra potekala v 
dvorani gasilskega doma, so bila podeljena tri priznanja in plaketa KS Cerklje ob Krki. Praznik obeležujejo v spomin na 
otvoritev prvega lesenega mostu čez reko Krko 8. oktobra 1922.

za kraj kot za občino izgradnja 
šole v Cerkljah, pri čemer je iz-
razila upanje, da bo nov občin-
ski svet dobrih pet milijonov 
vredno investicijo prepoznal 
kot potrebno in sprejel odlok o 
proračunu, ki bo hkrati pome-
nil začetek gradnje. Le-ta naj bi 
se nato začela med naslednji-
mi poletnimi počitnicami.

V nadaljevanju je Pavlovič po-
delil priznanja KS Mihi Haler-
ju, Marini Jankovič in Ivanu 

Urbanču, plaketo pa Damja-
nu Pavloviču. Haler sicer pri-
haja iz KS Artiče, vendar že 
deseto leto vodi Moški pev-
ski zbor KD Planina Cerklje 
ob Krki, s katerim nastopa na 
vseh večjih prireditvah v kra-
ju in občini. Ima mnogo zaslug, 
da je MoPZ Planina cenjen na 
vseh prireditvah. Jankovičeva 
je doma na Borštu in je že vr-
sto let aktivna na vseh podro-
čjih skupnega interesa v vasi in 
širše. Bila je tudi aktivna člani-

ca DPM Cerklje ob Krki, sedaj 
pa je podpredsednica Kultur-
no-turističnega društva Boršt. 
Urbanč je ustanovni član Vi-
nogradniško-turističnega dru-
štva Gadova peč in njegov prvi 
predsednik. Z njegovo močno 
voljo in energijo so v društvu 
dosegli uspehe, ki jih Gadova 
peč ne pomni. Pavlovič je četr-
to leto predsednik Športnega 
društva Sušica iz Dolenje Piro-
šice. Pred petimi leti je bil glav-
ni pobudnik gradnje igrišča v 
Bušeči vasi, pri večini akcij je 
tudi sodeloval in opravil veli-
ko delovnih ur s svojimi stroji.

V kulturnem programu prire-
ditve, ki jo je povezovala Ana 
Marija Duhanič, so nastopi-
li MoPZ Planina, učenci 2. in 
4. razreda OŠ Cerklje z glas-
beno-pevsko-plesnim nasto-
pom, učenki Eva Gramc in 
Klara Butkovič z recitalom 
pesmi Frana Milčinskega Jež-
ka, Koledniki iz Bušeče vasi in 
Franc Vegelj z muzikantoma.
 Rok Retelj

Letošnji nagrajenci KS Cerklje ob Krki s predsednikom Voj-
kom Pavlovičem (desno)

»Moje podrobno odkrivanje 
Kostanjevice je bilo tako moč-
no, da sem se odločila, da se 
o vsem tem, kar smo spozna-
li in kar so naredili študentje, 
napiše knjižno delo, ki bo Ko-
stanjevičanom služilo kot neke 
vrste priročnik oz. učbenik. Da 
bodo znali ceniti to, kar imajo, 
ter tudi popravljati in vzdrže-
vati, ker vemo, da je Kostanje-
vica žal tudi naselje, ki je obča-
sno pod vodo,« je o nastanku 
monografije dr. Živa Deu, re-
dna profesorica na Fakulte-
ti za arhitekturo. Knjiga, ki so 
jo izdali in založili Občina Ko-
stanjevica na Krki, Fakulteta za 
arhitekturo Univerze v Ljublja-
ni in Galerija Božidar Jakac Ko-
stanjevica na Krki, je namreč 
nastala na podlagi raziskoval-
ne delavnice, na kateri je aprila 
lani v Kostanjevici na Krki so-
delovalo 16 študentov, njihovi 
mentorici pa sta bili Deuva in 
dr. Helena Rožman. 

Kot je povedala avtorica, so na 
lanskih delavnicah ugotovi-
li, da je bila sanacija po popla-
vah leta 2010 marsikje napač-
na, predvsem zaradi neznanja 
izvajalcev o pravilnih posegih. 
Knjiga je tako kljub nekaterim 
pozitivnim primerom pred-

Kritično o skrbi za dediščino
KOSTANJEVICA NA KRKI - Tri tedne po katastrofalnih poplavah, ki so septembra zajele Kostanjevico na 
Krki, je izšla monografija avtorice dr. Žive Deu »Kostanjevica na Krki - Poplavna ogroženost kulturne dedi-
ščine«. Avtorica je v njej dokaj kritično ocenila skrb za dediščino v »dolenjskih Benetkah«.

vsem kritika urbanistično-ar-
hitekturnega stanja v Kosta-
njevici na Krki, pri čemer je 
Deuva izpostavila zlasti nepri-
merne nadstrešnice, utice in 
garaže, slabo urbano opremo, 
neurejeno obrežje Krke, ve-
lika »škrbina« je tudi t. i. lija-
kast trg v središču mesta. »Če 
se bo to nadaljevalo, se bo Ko-
stanjevica na Krki iz zbira spo-
menikov (Kostanjevica je bila 
za kulturni spomenik razglaše-
na leta 1997, op. a.) preprosto 
izbrisala,« je opozorila. Mono-
grafija sicer vsebuje tudi pre-
dloge izboljšav, denimo zelo 
nazoren prikaz, kako naj se iz-
vede zaščita pred talno vlago, 

ki bo v mestu prisotna vedno, 
ne glede na poplave. 

Kostanjeviški rojak dr. Andrej 
Smrekar, ob Draženu Arbuti-
ni eden izmed dveh recenzen-
tov monografije, je na pred-
stavitvi dejal, da je voda del 
življenja Kostanjevičanov, a so 
na to malo pozabili, ker 70 let 
ni bilo tako obsežnih poplav, 
zdaj pa so se zgodile dvakrat v 
štirih letih. Država ne bo rešila 
te težave, je menil, pač pa mora 
Kostanjevica sama izkoristiti 
svojo izjemnost in enkratnost, 
ki jo predstavlja življenje ob 
in v vodi, pri tem pa si lahko 
pomaga z evropskimi skladi. 
»Kostanjevica si ne more pri-
voščiti, da potrga vezi s svojo 
zgodovino, sicer bomo izgubili 
spomenik,« je poudaril in opo-
zoril denimo pred pozidavo 

rečnega obrežja, na katerem 
se nenadzorovano množijo 
brodišča, se zavzel za zavaro-
vanje otoka kot srednjeveške 
naselbine ter pozval h komu-
nikaciji med stroko in domači-
ni pri iskanju ustreznih rešitev. 
»Veliko govorimo o tem, kako 
bomo živeli od turizma, dela-
mo pa drugače,« je bil oster in 
izrazil upanje, da bodo Kosta-
njevičani knjigo vzeli v roke in 
v njej našli predloge, kako re-
šiti kostanjeviški otok in nje-
govo dediščino.

Monografijo je oblikoval Ma-
tic Tršar, jezikovno pregledala 
Melita Skušek, avtorica pa se 
je kot »gonilni sili« pri njenem 
nastajanju zahvalila tudi Mar-
jani Krhin iz občinske uprave.

 Peter Pavlovič

Avtorica dr. Živa Deu

SP. DULE - Krajevna skupnost Gora in tamkajšnje športno dru-
štvo sta s prireditvijo 12. oktobra - smučarskimi skoki v Sp. Du-
lah in kmečkimi igrami v vznožju skakalnice - zaokrožila krajev-
no praznovanje, saj te tradicionalne prireditve zaradi slabega 
vremena nista mogla izvesti ne v času avgustovskega praznika 
ne v mesecu, ki je sledil. Smučarskih skokov se je udeležilo sku-
pno 19 tekmovalcev iz štirih slovenskih klubov, in sicer domače-
ga ŠD Gora, ŠD Jablanca, SSK Velenje in SD Dolomiti.V kategoriji 
deklice in dečki do devet let sta prvi mesti osvojila Tea Lekše in 
Taj Bizjak, na skakalnici K15 je bil pri dečkih do 12 let najbolj-
ši Gal Žilavec, pri deklicah do 13 let pa Kaja Toplak, med člani 
je dosegel najdaljšo daljavo Žiga Omladič, pri veteranih pa Sta-
ne Martinjak. Prireditev so nadaljevali z družabnim srečanjem 
krajanov in športnimi kmečkimi igrami, med sodelujočimi ekipa-
mi pa so zmagali tekmovalci Gore, 2. mesto je osvojila ekipa Go-
leka, tretja je bila ekipa iz Spodnjih Dul, četrta pa naselja Cesta.
 B. M., vir in foto: Anton Hruševar

Na Gori vendarle spravili 
»pod streho« krajevni praznik

Zmagovalci s predsednikom sveta KS Gora Alojzem Kerinom

POSAVJE – Danes, 23. oktobra, od 9. do 14. ure bo na vseh loka-
cijah Zavoda RS za zaposlovanje (uradi, območne službe, cen-
tralna služba, točka za migrante …) potekal dan odprtih vrat s 
sloganom »Spoznajte nas, tukaj smo za vas!«. Povabljeni so brez-
poselni, delodajalci in vsi tisti, ki jih zanimajo storitve, projekti, 
organiziranost in delovanje Zavoda. Izvedeli bodo lahko kaj več o 
svetovalnih procesih, kariernih središčih, pisarnah za delodajalce, 
aktualnih programih aktivne politike zaposlovanja itd. ter iz prve 
roke pridobili informacije o priložnostih sodelovanja z Zavodom. 

Dan odprtih vrat ZRSZ

SVEČE ZA GROBOV E - ARANŽMAJI - PESEK

VSE ZA 1. NOVEMBER

NOVEMBER

 1
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RADEČE - Ob 60-letnici delovanja Društva prijateljev mladine 
Radeče so 9. oktobra v Caffe galeriji odprli razstavo, ki prika-
zuje razvoj in delovanje društva, 11. oktobra pa so  pripravili še 
rojstnodnevno zabavo.

Na otvoritvi razstave, ki jo je 
oblikovala Tjaša Mladovan, so 
v kulturnem programu nastopili 
učenci Glasbene šole Laško-Ra-
deče s triom flavt, harmoniko in 
duom čel, zapela sta Gaja Pre-
stor in Danej Pukl, ki je zaigral 
tudi na kitaro. Navzoče sta na-
govorili predsednica DPM Ra-
deče Nevenka Vahtar in dose-
danja radeška županja Rafaela 
Pintarič. Dogodek je povezoval 
Luka Klanšek.
Praznovanje ob visokem jubileju so sklenili v radeški športni 
dvorani s kratko predstavo o zvezdici Zaspanki, ki so jo v gleda-
liški predstavi povezali z botrom Mesecem in z zgodbico o sovici 
Oki. Nastopili so še malčki iz radeškega vrtca, učenci Podružnič-
ne šole Svibno, gledališki skupini in pevski zborček OŠ Marjana 
Nemca Radeče. Po pozdravnih nagovorih je sledil še spremljeval-
ni program, ki je potekal po raznih kotičkih. Vrhunec praznova-
nja je bil razrez torte, s katero so se posladkali tudi starši.
  N. V./S. R.

SEVNICA - V Knjižnici Sevnica je do 3. novembra na ogled raz-
stava izdelkov stanovalcev Doma upokojencev Sevnica, likovnih 
del učencev OŠ Boštanj ter razstava starih predmetov. Razsta-
vo so poimenovali »Nekoč in danes – nevidna nit nas povezuje«. 
Njen poudarek je na ohranjanju slovenske kulturne dediščine 
ter spretnosti, znanj in veščin naših prednikov. Oktobrsko odpr-
tje razstave so s kratkim kulturnim programom popestrili člani 
pevskega zbora Lipa in Šoje Doma upokojencev Sevnica ter učen-
ci iz OŠ Boštanj in GŠ Sevnica. Navzoče so nagovorili župan ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk, direktorica DUO Impoljca Andreja 
Flajs, vodja sevniškega doma Franja Svažič in direktorica sev-
niške knjižnice Anita Šiško.  S. R., foto: S. Z.

Razstava in rojstnodnevna zabava

Na rojstnodnevni zabavi v ra-
deški športni dvorani so se 
otroci lahko igrali tudi z igra-
čami svojih dedkov in babic.

Nevidna nit nas povezuje

Ob 35-letnici delovanja DU Sevnica je v sevniški knjižnici na 
ogled zanimiva razstava v sodelovanju z OŠ Boštanj.

V tednu varnosti pešcev v prometu sta Svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Občine Radeče in Združenje šoferjev in av-
tomehanikov Radeče v sodelovanju z Agencijo za varnost prome-
ta Republike Slovenije, Občino Radeče, Policijsko postajo Laško, 
Osnovno šolo Marjana Nemca Radeče in radeškim vrtcem orga-
nizirala preventivno akcijo »Bodi pre-viden«. 

V športni dvorani v Radečah je bil postavljen šotor »Vidko«, s po-
močjo katerega je bilo v popolni temi s strani Agencije za varnost 
prometa Republike Slovenije strokovno prikazano, kako se pešci in 
šolski otroci pravilno ravnajo v prometu, ter kako pomembno je, da 
nosijo ponoči kresničko ali odsevni trak in so tako bolj vidni. Vozni-
ki jih prej opazijo, s čimer se možnost nesreče, v kateri so udeleže-
ni pešci, zelo zmanjša. 

Med nasveti za varnost pešcev v prometu je bila izpostavljena tako 
odgovornost voznikov kot pešcev, zatorej – vozniki in pešci, pozor: v 
naseljih in izven naselij, kjer lahko v temi in pogojih slabše vidljivo-
sti pričakujemo pešce, zmanjšamo hitrost in se še posebej osredo-
točimo na vožnjo. Še preden sedemo za volan, poskrbimo za boljšo 
vidljivost, tako da očistimo vetrobranska stekla in preverimo delo-
vanje svetlobnih teles. Pešci pa morajo poskrbeti, da so oblečeni v 
svetla oblačila ter da nosijo kresničko, odsevni trak ali drug odsevni 
predmet. Kresničko obesimo za pas ali žep, da prosto niha ob tele-
su, saj jo le tako lahko obsvetijo avtomobilski žarometi. 

Predsednik ZŠAM Radeče Franc Brane Zorec tako meni: »Vsak mora 
prispevati del odgovornosti glede pravilnega obnašanja v prometu 
– le tako bo veliko manj prometnih nesreč. Vsem torej srečno v pro-
metu.« Foto: Franc Titovšek

Spoštovane občanke in občani občine Brežice, 
spoštovani župan, 

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Ob praznovanju občinskega praznika 
vaše občine vam iskreno čestitamo ter 
vam želimo obilo uspeha v snovanju 
uspešnega gospodarskega, družbene-
ga in kulturnega življenja tudi v prihod-
nje. Obenem se vam zahvaljujemo za 
dosedanje dobro medobčinsko sodelo-
vanje in skupno prehojeno pot v okviru 
razvojne regije Posavje. Trdno smo pre-
pričani, da bomo zgledno sodelovan-
je ohranjali in krepili tudi v prihodnje.

� Županja�občine�Radeče
� Rafaela�Pintarič�s�sodelavci

Varnost pešcev v prometu, prikaz v šotoru Vidko

Opravljeno delo ter bodo-
če načrte je na osrednji slo-
vesnosti predstavila predse-
dnica KS Krmelj Slavica Mirt. 
»Krajevna skupnost Krmelj 
ima v letu 2014 v finančnem 
načrtu predvidenih 33.418 
evrov prihodkov, kar pa je 
veliko premalo, da bi lahko 
realizirali vse potrebne inve-
sticije,« je dejala in nadalje-
vala, da je bila iz proračuna 
Občine Sevnica financira-
na izgradnja parkirnega pro-
stora z razširitvijo dostopne 
ceste pri stari osnovni šoli, 
v športnem parku pa je bilo 
postavljeno otroške igrišče. 
V prvi četrtini leta so v špor-
tnem parku zaključili tudi z 
izgradnjo prostora za spra-
vilo delovnih strojev, ki se 
uporabljajo za vzdrževanje 
javnih površin v zimskem in 
letnem času. V krajevni sku-
pnosti so začeli s priklopi na 
optično omrežje, na kultur-
nem domu pa je montirana 
naprava, ki omogoča dvourni 
brezžični dostop do interne-
ta na dan. V mesecu septem-
bru so bili preurejeni prostori 
v stavbi Kolonija za potrebe 
verouka, pri obnovi pa so ne-

Priznanje tudi odhajajoči Mirtovi
KRMELJ – 17. oktobra je potekala v krmeljskem kulturnem domu osrednja slovesnost ob krajevnem pra-
zniku, ki ga praznujejo v spomin na 22. oktober 1943, ko so Nemci zgodaj zjutraj izgnali prebivalce Kr-
melja in v Hinjcah postrelili 13 civilistov, vaških stražarjev. Podelili so tudi krajevna priznanja.

sebično priskočili na pomoč 
nekateri obrtniki in starši. 
V oktobru se je pričela del-
na prenova glavnega vhoda 
na pokopališče v Gabrijelah, 
pričela pa se je tudi rekon-
strukcija ceste z razširitvi-
jo cestišča s pločnikom skozi 
naselje Gabrijele. Za pomoč 
ob letošnjih septembrskih 
poplavah se je zahvalila po-
žrtvovalnim gasilkam in ga-
silcem ter pohvalila delo dru-
štev. Sodelovanje s krajevno 
skupnostjo pa je v svojem 
govoru pohvalil župan Sreč-

ko Ocvirk, ki je nanizal tudi 
nekatere pomembne nove 
pridobitve, med katerimi je 
tudi nov devetoddelčni vrtec 
z urejenim parkiriščem.

V nadaljevanju so za priza-
devno delo in dosežke na 
področju gospodarstva ter 
družbenih dejavnosti preje-
li krajevna priznanja: Klju-
čavničarstvo Zvonko Papež 
s.p. iz Gabrijel, moška vo-
kalna skupina Lira iz Krmelja 
in Slavica Mirt, ki je bila dva 
mandata predsednica sveta 

krajevnie skupnosti Krmelj, 
za novega pa ni dobila dovolj 
podpore. »Začetki so bili tež-
ki. Boriti sem se morala tudi 
s predsodki nekaterih kraja-
nov, ker sem ženska. Poča-
si in vztrajno sem se mora-
la dokazovati, da tudi ženske 
zmoremo. Nekateri so me 
kmalu sprejeli, drugi kasne-
je, nekateri s 'figo v žepu', 
nekateri pa nikoli. Danes, ko 
zaključujem svoj drugi man-
dat, gledam ponosno na pre-
hojeno pot. Mislim, da smo 
se skupaj s člani krajevne 
skupnosti trudili, da je po-
doba današnjega Krmelja z 
okolico spremenjena, prije-
tnejša, bogatejša,« je dejala 
v svojem govoru Mirtova, ki 
je zaželela novemu vodstvu 
krmeljske krajevne skupno-
sti veliko uspehov.

V kulturnem programu, ki sta 
ga povezovala Polona Starič 
in Gašper Kostrevc, so so-
delovali otroški in mladinski 
pevski zbor Osnovne šole Kr-
melj, moška vokalna skupina 
Lira in ženska pevska skupi-
na Lokvanj. 
 Smilja Radi

Priznanje KS Krmelj je prejela tudi dosedanja predsednica 
Slavica Mirt.

SEVNICA - 10. oktobra se je v znani gostilni Vrtovšek v starem 
delu Sevnice odvijala golažijada, ki je privabila lepo število so-
delujočih. Nanjo sta lastnika, Tatjana in Jure Vrtovšek, tudi to-
krat povabila stare znance in bolj ali manj stalne goste te stare 
trške gostilne, ki so pod mogočnim orehom na vrtu gostilne pri-
pravljali okusno jed. Zven pokrovk in brbotanje v kotličkih, vonj 
po praženi čebuli, začimbe in »skrivni dodatki« zadovoljnih tek-
movalk ter tekmovalcev so dali v poznem popoldnevu, ki je pre-
hajal v prijeten jesenski večer, slutiti, da gre za zelo pomembno 
preizkušnjo. Petnajst kuharskih ekip je imelo štiri ure časa, da 
je prepričalo ocenjevalno komisijo, da je ravno njihov golaž naj-
okusnejši. "Kralji golaža", ampak samo do naslednje golažijade, 
so postal Mičo, Roman in Silvo, ki so tekmovali pod imenom So-
sedovi. "Na naši golažijadi gre predvsem za druženje in zmago-
valci so pravzaprav vsi," pa je poudarila Tatjana Vrtovšek, ki je 
začela s to obliko povezovanja pred več kot desetletjem in vide-
ti je, da se bo ohranila še mnogo desetletij.  S. R.

Vrtovškova golažijada 

Na Vrtovškovi golažijadi je sodelovalo 15 ekip s po tremi člani.
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OŠTRC – Po uspešnem lan-
skem koncertu na Malencah 
so pevke Društva podežel-
skih žena Pod Gorjanci Ko-
stanjevica na Krki letošnji 
koncert pripravile 12. okto-
bra na Oštrcu, natančneje na 
dvorišču Kovačeve domačije, 
in ga naslovile »Pa zapojmo 
eno po … oštrško«. 

Poleg 13 pevk, ki so pod vod-
stvom Mojce Jevšnik na ne-
davnem tekmovanju ljudskih 
pevcev v Straži prejele najviš-
jo oceno, so na prireditvi so-
delovali tudi domačini iz vasi 
Oštrc, Dolšce in Avguštine, ki 
so zapeli in zaigrali na harmo-
nike, skupaj z odseljenimi ro-
jaki in drugimi obiskovalci pa 
so povsem napolnili dvorišče 
pri Kovačevih. Jožica Lešnjak, 
Anica Olovec in Marija Fran-
kovič so predstavile omenjene 
tri vasi. Kot je dejala Lešnjako-
va, so njihove njive v kraških 
vrtačah nekoč dale precej 
manj hrane kot tiste v dolini, 
zato je bilo življenje v teh kra-
jih zaznamovano s trdim de-
lom in revščino, a tudi z vsa-
kodnevno pesmijo v značilnem 
narečju, zaradi katerega so bili 
v dolini pogosto zasmehovani. 
Franci Sintič, Tone Stopar 
(po domače Tomakov), Vera 
Strle in Ivanka Sintič (po do-
mače Bizjakova) so v pogovo-
ru z Melito Skušek na hudo-

Na Oštrcu peli po domače 
in obujali spomine

mušen način odstirali lepe, pa 
tudi grenke spomine na življe-
nje v teh vaseh pred desetletji. 
Številno občinstvo je izvedelo 
tudi marsikatero zanimivost o 
nekdanjih običajih, od rojeva-

nja do bedenja pri mrličih.
Več o življenju v teh krajih ne-
koč, kot se jih spominja Tone 
Stopar, pa v eni prihodnjih šte-
vilk časopisa.
 P. P.

Pevke DPŽ Pod Gorjanci

Številno občinstvo na prireditvi

Dvodnevno sejemsko doga-
janje, ki je bilo etnološko in 
okoljsko obarvano, se je priče-
lo v prijetnem vzdušju v sobo-
tnem dopoldnevu s slovesno-
stjo, na kateri je bil prisoten 
tudi predsednik države Borut 
Pahor, ki je čestital organiza-
torjem za opravljeno delo in 
pri tem poudaril, da se je  koz-
jansko jabolko tekom let raz-
vilo v eno najbolj uglednih pri-
reditev, ki poudarjajo pomen 
kakovosti življenja na sloven-
skem podeželju. 
Številne obiskovalce od blizu 
in daleč je nagovoril tudi di-
rektor Kozjanskega parka mag. 
Teo Oršanič, ki je med drugim 

Jabolko je več kot le sadež
PODSREDA – Sončni drugi oktobrski vikend je bil še posebno bogat z dogajanjem v Podsredi, kjer so v or-
ganizaciji javnega zavoda Kozjanski park s pestrim sejemskim dogajanjem sklenili enotedensko praznova-
nje že 15. tradicionalnega praznika kozjanskega jabolka. 

dejal, da je to okoljski sejem z 
dušo in da je na Kozjanskem 
jabolko več kot sadež. Dodal 
je še: »Kozjansko jabolko je 
karizmatični sadež za prihaja-
jočo dobo.«  Pozdravne besede 
pa sta obiskovalcem nameni-
la tudi dosedanji župan Kozje-
ga Dušan Andrej Kocman, ki 
je vsa leta zagovornik priredi-
tve, in direktorica direktora-
ta za okolje na Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano mag. Tanja Bolte.

Predsednik države pa je skupaj 
z Dušanom Andrejem Kocma-
nom in mag. Teom Oršaničem 
sprešal jabolčnik, s katerim so nazdravili skupaj z novoizvo-

ljeno županjo Kozjega Milen-
co Krajnc.

Podelili so tudi Laskavi naslov 
Carjevič leta 2014, ki ga je kot 
najskrbnejši lastnik travniške-
ga sadovnjaka prejel Anton 
Kolar iz Lesičnega. Na prestol 
so ga pospremili zbrani gostje 
ob zvokih godbe Orlica. Po po-
delitvi se je predsednik drža-
ve sprehodil med 140 stojnica-
mi, na katerih so se predstavile 
številne ekološke kmetije, dru-
štva, osnovne šole in posame-
zniki. Z ubranimi zvoki je za-
pel tudi Mešani pevski zbor 
Vinea Kozje, med drugim tudi 

novo himno kozjanskemu ja-
bolku, ki je nastala ob letošnji 
15. obletnici praznovanja.

Tudi tokrat sta bili na ogled 
razstavi gob Gobarskega dru-
štva Kozjansko-Kozje in starih 
sort jabolk, potekalo je tekmo-
vanje v peki štrudla, prepeva-
li so različni sestavi ljudskih 
pevcev in ansamblov, zaplesa-
le različne plesne skupine, pri-
pravili pa so tudi zabavne de-
javnosti za otroke. V nedeljo, 
ko se je enotedensko prazno-
vanje sklenilo,  so med drugim 
tudi kolesarili in tekli na grad 
Podsreda.
 Polona Brenčič

Predsednik države Borut Pahor in direktor Kozjanskega par-
ka mag. Teo Oršanič ob Carjeviču leta Antonu Kolarju

Ob koprivniški stojnici se je ustavil tudi evropski poslanec 
Franc Bogovič z ženo.

KRŠKO - Pred Qlandio v Krškem je bilo 11. oktobra zelo živah-
no. TPV Center je namreč na tamkajšnjem parkirišču organizi-
ral t. i. dan Toyote, na katerem je tako prodajo kot servis omenje-
nih vozil vnovič predstavil širši javnosti. TPV Center je s pestrim 
programom in nagradnimi igrami zabaval obiskovalce, ki so se 
ustavili na prireditvenem prostoru, največ pozornosti pa sta bila 
deležna prenovljeni Yaris in novi Aygo. Obiskovalci z vozniškim 
izpitom so se lahko zapeljali tudi na testno vožnjo, otroci pa so 
se kratkočasili ob barvanju pobarvanke, seveda Toyotinih av-
tomobilov. Veliko zanimanja je bilo tudi za hibridna vozila, raz-
stavljena sta bila Prius in aAuris TS. Prireditev je zabeležila lep 
obisk in precej zanimanja za Toyotina vozila.

Živahno na dnevu Toyote

ZAPREŠIĆ, BREŽICE - V organizaciji Združenja obrtnikov Zapre-
šić je od 10. do 12. oktobra v Zaprešiću potekal že 16. sejem gos-
podarstva, na katerem so se tudi tokrat predstavili obrtniki in 
podjetniki iz Brežic, saj sta tamkajšnje obrtniško združenje in 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Brežice že pred več kot 
16 leti navezali poslovne in prijateljske stike. Z udeležbo brežiš-
kih obrtnikov in podjetnikov pridobi sejem mednarodno obelež-
je, slovenski razstavljavci pa pridobijo možnost predstavitve na 
hrvaškem trgu, ki je za brežiške podjetnike še posebej zanimiv. V 
okviru letošnje predstavitve brežiške obrtno-podjetniške zbor-
nice, so se lahko hrvaški gospodarstveniki in ostali obiskovalci 
sejma seznanili s storitvami, ki jih nudi zbornica, s turistično po-
nudbo občine Brežice, še posebej pa so se predstavili Terme Pa-
radiso, Vulkanizerstvo Lašič in podjetje TMS d.o.o.
 Vir: OOZ Brežice

Brežičani na sejmu v Zaprešiću
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Objavljen javni poziv za vključitev v operacijo 
Podjetno v svet podjetništva 2014 – Posavska regija

Regionalna razvojna agencija Posavje je dne 9. 10. objavila javni poziv 
za vključitev 3. skupine udeležencev v operacijo 

Podjetno v svet podjetništva 2014 za Posavsko regijo
(Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, 

Občina Sevnica in Občina Radeče). 

Ciljna skupina za vključitev so osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv 
in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skla-
du z določili javnega poziva.

Kandidati, vključeni v operacijo, bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetni-
ških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v 
svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni na-
črt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja. Ude-
leženci se bodo v operacijo vključili decembra. V operacijo bo vključeno deset oseb.

Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje in na straneh Zavo-
da za zaposlovanje RS. Rok prijave na javni poziv je 7. 11. 2014. Nadaljnje informacije spremljajte 
na Facebook strani (Podjetno v svet podjetništva – Posavska regija) in na spletni strani Regionalne 
razvojne agencije Posavje (www.rra-posavje.si), lahko pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne ra-
zvojne agencije Posavje, CKŽ 2, Krško, tel. 07 488 10 40; elektronska pošta: agencija@rra-posavje.
si; Jure Tičar, koordinator projekta, Nejc Pozvek, koordinator projekta, mag. Nataša Šerbec, no-
tranja mentorica, Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta.
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, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 
1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Oglašujte v najbolj branem časopisu 
v Posavju!

Pokličite nas na 07 49 05 780
ali 040 634 783,

pišite na marketing@posavje.info

O svečah

Človek že od davnine prižiga sveče na posvečenih 
krajih in prostorih. V krščanstvu je simbolika sveče 
povezana s plamenom, ki je simbol očiščenja, razsve-
tlitve in ljubezni. Je tudi simbol človeškega življenja: 
ob umrlem se spominjamo dobrega in lepega (svetlo-
ba, toplota), kar je prinesel v naša življenja, obenem 

pa se spominja-
mo minljivo-
sti (vsaka sveča 
ugasne). Po-
men sveče ob 
umrlem je torej 
simboličen, zato 
poudarek ne bi 
smel biti na šte-
vilu prižganih 
sveč. 

Slovenija v svetovnem vrhu po porabi 
nagrobnih sveč
Po podatkih Agencije za okolje v Sloveniji nastane le-
tno 4.500 ton ostankov nagrobnih sveč, kar nas uvr-
šča v svetovni vrh po porabi števila nagrobnih sveč 
na prebivalca. V preteklih letih naj bi povprečno ku-
pili 23 milijonov sveč letno, v zadnjih dveh letih pa 
se je ta številka zmanjšala na približno 15 milijonov. 
To še vedno predstavlja približno 8 sveč na prebival-
ca, skoraj tretjina je prižganih okoli dneva spomina 
na mrtve. Njihova predelava je okoljsko in finančno 
zahtevna, saj je večina sveč sestavljena iz ohišja, ki 
je izdelano iz plastične mase, odpadna elementa pa 

sta tudi ostanek voska in kovina. Za samo proizvo-
dnjo sveč se porabijo velike količine energije, stran-
ski produkti so tudi nevarne snovi. 

Predelati je mogoče 90 odstotkov 
odpadne nagrobne sveče 
Nagrobne sveče ločeno zbiramo od leta 2008, ko je 
bila sprejeta uredba o ravnanju z odpadnimi nagrob-
nimi svečami. Velik del sestavnih del delov nagrobnih 
sveč lahko ponovno uporabimo, zato je pomembno, 
da jih odlagamo v posebne zabojnike. Tretjino pov
prečnega lončka nagrobne sveče, tako parafinske ka-
kor elektronske, sestavljajo plastični materiali, med 
katerimi prevladuje PVC. Ostanki parafina predstav
ljajo približno polovico skupne teže nagrobne sveče. 
En odstotek mase predstavljajo kovine, pri elektron-
skih svečah pa baterije, ki jih je prav tako mogoče 
reciklirati. Predelane materiale je mogoče uporabiti 
pri vnovični izdelavi sveč ali drugih izdelkov. Pribli-
žno 10 % celotne mase prevzetih odpadnih nagrob-
nih sveč so nečistoče in drugi materiali, ki jih ni mo-
goče predelati. 

Pobuda Ministrstva za okolje in prostor 
'Prižgite svečo manj'
V zadnjem času se pojavljajo pobude k zmanjša-
ni uporabi sveč, saj velike količine pomenijo obre-
menitev za okolje. Ministrstvo za okolje in prostor je 
leta 2011 začelo z akcijo Prižgi svečo manj, z mislijo 
»da vam predniki ne bodo zamerili, potomci pa vam 
bodo za to hvaležni.« Z akcijo pozivajo, da bi pri žgali 
vsaj eno svečo manj. Več o akciji si lahko prebere-

te na www.svecamanj.si, kjer lahko tudi prižgete 
virtualno svečo. 

Tudi okoljevarstveniki priporočajo, da kupimo manj 
sveč, predvsem pa okolju prijaznejše, s steklenim ali 
iz polipropilena izdelanim ohišjem. 

Ko se boste 1. novembra odpravili na pokopališče po-
klonit spominu na preminule, pomislite, koliko sveč 
vsako leto gori na pokopališčih in kakšne količine od-
padkov nastanejo, če jih ustrezno ne ločujemo. Zato 
v skladu z akcijo Ministrstva za okolje in prostor 'Sve-
ča manj' najprej razmislite, ali bi lahko število prižga-
nih sveč vsaj nekoliko omejili. V  vsakem primeru pa 
poskrbite, da – če se kljub temu odločite za prižiga-
nje sveč – sveče in druge odpadke po porabi odloži-
te v za to namenjene zabojnike. Odnos do pokojnih 
ni zgolj v množičnem prižiganju sveč, ampak pred-
vsem v kulturi obnašanja na pokopališču in ohranja-
nju spominu nanje tudi med letom. 

60let

60let

60let

B

Sveča manj?
Bliža se 1. november, dan spomina na mrtve oziroma praznik vseh svetih, ki ga na ta dan obeležujemo že od 9. stoletja. Včasih so grobove kra-
sili z mahom, cvetjem, belim peskom in črno prstjo, torej samimi naravnimi materiali. Danes pa prevladujejo predvsem sveče iz plastike. Vsako 
leto ob tem prazniku pogori veliko število sveč, kar predstavlja okoljski problem. Koliko jih bomo prižgali letos, je stvar vsakega posameznika. 
Razmislite, ali jih res morate prižgati toliko ali se spominu na svoje bližnje lahko poklonite tudi drugače. 
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Komunala
Brežice d.o.o.

ŠOLSKI CENTER
KRŠKO - SEVNICA

Posavske

Energetike

Dnevi

Krško
5. - 7. November 2014

sreda, 5. november 
11.00 | konferenčna dvorana razvojnega inštituta ZEL-EN

Kviz dijakov Šolskega centra Krško-Sevnica na temo energetike
13.00 | predavalnica št. 107 Fakultete za energetiko UM

Energetika „Quo Vadis“ - predstavitev študentskih prispevkov

četrtek, 6. november
11.00 | konferenčna dvorana razvojnega inštituta ZEL-EN

Stanje na področju fotovoltaike v Sloveniji in NET metering

petek, 7. november
11.00 | konferenčna dvorana razvojnega inštituta ZEL-EN

Trajnostna jedrska energetika kot del nacionalne 
strategije/koncepta oskrbe z energijo

Udeležba na dogodkih v okviru projekta Dnevi posavske energetike je brezplačna.
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Dogodek je otvoril direktor ARAO dr. Tomaž Žagar, ki je novinar-
jem predstavil rezultate in načrte. Izpostavil je, da je poslanstvo 
ARAO z zagotavljanjem dolgoročnih, varnih in gospodarnih reši-
tev ravnanja z radioaktivnimi odpadki (RAO) nuditi infrastruktur-
no in strokovno podporo uporabi jedrskih in sevalnih tehnologij 
v Sloveniji. Načrti ARAO zajemajo predvsem nadaljnje nemote-
no izvajanje javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki t. i. 
malih povzročiteljev: predvsem iz industrije, medicine in razisko-
valne dejavnosti; stalen nadzor ionizirajočega sevanja v skladi-
šču in okolici ter varstvo pred sevanji za zaposlene in obiskoval-
ce; nadaljevanje projekta izgradnje odlagališča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini v Krškem. V ARAO po-
sebej izpostavljajo tudi pripravo dveh pomembnih strateških do-
kumentov: posodobitev Nacionalnega programa ravnanja z RAO 
in izrabljenim gorivom za obdobje od 2015 do 2026 in revizijo 
Programa razgradnje NEK ter odlaganja RAO in izrabljenega je-
drskega goriva iz NEK ter po uspešnem zaprtju odlagališč jalo-
vine Jazbec in Boršt na območju rudnika Žirovski vrh prevzem 
monitoringa in vzdrževanja odlagališč.

Direktor Žagar je glede izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini de-
jal, da je le-ta predvidena med letoma 2017 in 2020, leta 2020 pa 
poskusno obratovanje. Po njegovih besedah se ravno sedaj za-
ključuje javni razpis za izbor projektanta, ki bo letos in naslednje 
leto pripravljal potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja, kar vključuje tudi okoljsko in varnostno presojo. 
Letos bodo tudi zaključili terenske raziskave, podatki iz terenskih 
raziskav pa bodo uporabljeni pri projektiranju in varnostnih ana-
lizah. Parcelne meje bodo uskladili s parcelnimi mejami v DPN. 

Projekt odlagališča NSRAO se bo v letu 2015 nadaljeval v skladu 
z dinamiko, predvideno v julija potrjenem investicijskem pro-
gramu.

Kot je poudaril direktor Žagar, ARAO s strokovnim in odgovor-
nim delom že več kot dve desetletji zagotavlja varno ravnanje z 
RAO brez negativnih vplivov na zdravje ljudi in kakovost okolja. 
»Prizadevamo si za sodobne in z nacionalnega vidika ekonomsko 
racionalne rešitve ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Delujemo 
transparentno in smo odprti za sodelovanje z deležniki,« je de-
jal in dodal, da se dejavnost ravnanja z RAO vključuje v krog ko-

ristne uporabe ionizirajočih sevanj oziroma jedrskih tehnologij 
na različnih področjih, ki omogočajo in izboljšujejo kakovost ter 
udobje sodobnega načina življenja. To so predvsem proizvodnja 
električne energije, diagnostični in terapevtski postopki v medi-
cini, znanstveno-raziskovalna dejavnost in industrija. 

Radko Istenič z Inštituta Jožef Stefan je skupinam obiskovalcev 
zelo poljudno pojasnil, kaj je radioaktivnost, in besede podkre-
pil s poskusi z viri sevanja. Ogled Centralnega skladišča RAO je 
vodila Simona Sučić, vodja sektorja, ki izvaja javno službo rav-
nanja z RAO. Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali tudi raz-
stavo o ravnanju z radioaktivnimi odpadki, po kateri jih je vodi-
la dr. Metka Kralj. 
 Rok Retelj

Dan odprtih vrat ARAO

Z odpadki strokovno in odgovorno, z ljudmi odprto
BRINJE – 18. oktobra je Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) v Infocentru in Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov na Brinju v Dolu pri Ljubljani pripravi-
la dan odprtih vrat. Obiskovalcem sta bili ob različnih terminih na voljo predavanji: »Atom, aktivnost in človek« ter »Kaj je radioaktivnost?«. Poleg tega so si lahko og-
ledali Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov in razstavo o ravnanju z radioaktivnimi odpadki.

Direktor ARAO dr. Tomaž Žagar: "Z radioaktivnimi odpadki, ki 
so posledica družbeno koristnih dejavnosti, predvsem energe-
tike, medicine, znanosti, raziskav in industrije, ravnamo stro-
kovno, odgovorno in transparentno. Kot družba tega breme-
na ne smemo in ne želimo preložiti na zanamce. Zato v ARAO 
svoje poslanstvo razumemo v luči uresničevanja trajnostnega 
razvoja. Zavedamo se, da radioaktivni odpadki ob strokovnem 
ravnanju v primerjavi z drugimi vrstami odpadkov nikakor ne 
pomenijo večjega tveganja za okolje ali zdravje."

Dr. Metka Kralj je obiskovalcem razstave pojasnila, da so 
radio aktivne snovi v manjših količinah prisotne povsod v na-
ravnem okolju in da so vgrajene tudi v živa bitja. Ob ekspona-
tih je pokazala, kako je treba ravnati z radioaktivnimi odpad-
ki, da v okolju bistveno ne povečamo količine radioaktivnih 
snovi in ionizirajočega sevanja.

Na dnevu odprtih vrat so si obiskovalci z zanimanjem ogleda-
li tudi maketo odlagališča NSRAO. Cilj projekta je zagotoviti 
zakonsko zahtevano odlagališče nizko in srednje radioaktiv-
nih odpadkov, ki bo varno, okoljsko in družbeno sprejemljivo, 
hkrati pa tudi tehnološko ustrezno in ekonomsko učinkovito. V 
2015 bodo s projektom nadaljevali skladno z dinamiko, zasta-
vljeno v letos potrjenem investicijskem programu. V letu 2017 
načrtujejo začetek gradnje, v 2020 pa predvidoma že posku-
sno obratovanje odlagališča.

Na ARAO uspešno skrbijo za minimalno izpostavljenost zapo-
slenih, ki delajo z viri sevanja. Skrbno merijo tudi okoljske vpli-
ve obstoječega centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov 
v Brinju pri Ljubljani: "Meritve vsako leto potrjujejo, da je vpliv 
skladišča na okolje zanemarljiv. Izpusti radioaktivnih snovi so 
tako majhni, da jih merilni instrumenti izven skladišča ob pri-
sotnosti sevanja naravnega ozadja niti ne zaznajo."

Radko Istenič med predavanjem in prikazovanjem o tem, kaj 
je radioaktivno in kaj ne

Pogled na del Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov 
v Brinju v občini Dol pri Ljubljani

V Centralnem skladišču hranijo radioaktivne odpadke t. i. ma-
lih povzročiteljev: predvsem iz industrije, medicine in razisko-
valne dejavnosti.

Predvsem mlajše obiskovalce je pritegnila »elektrarna na člo-
veški pogon«.
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Gremo na tržnico

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

PONUDBA DELAVSKE HRANILNICE JE NAMENJENA 

KMETOVALCEM

•	najugodnejše	poslovanje	z	OR	na	slovenskem	bančnem	trgu,	ki	se	
kaže	v	najnižji	ceni	vseh	plačilnih	storitev,	nekaj	storitev	pa	je	tudi	
brez	provizij	(dvigi	na	bankomatih	...),

•		dve	leti	brez	stroškov	vodenja	novo	odprtega	osebnega	računa,	
potem	pa	je	strošek	1,00	EUR	(20%	nižje	od	veljavne	tarife	DH),

•		plačevanje	položnic	samo	30	centov,

•		plačila	z	bančno	kartico	Mastercard	z	odlogom	plačil	in	možnostjo	
nakupa	na	obroke	do	12	mesecev,

•		MasterCard	kartico	prvo	leto	brez	nadomestila,	nato	10	EUR	letno,

•		zelo	ugodne	kredite:

-	kredite	do	10	let	z	obrestno	mero	
od 6M euribor + 2,90 %,

-	kredite	do	20	let	z	obrestno	mero	
od 6M euribor + 3,30 %,

-	kredite	do	30	let	z	obrestno	mero	
od 6M euribor + 3,80 %,

-	vse	kredite	brez	stroškov	
odobritve,	

-	zavarovanje	kreditov	urejamo	s	
hipoteko	in	poroštvom,

-	mesečni	stroški	vodenja	kredita	so	1,50	EUR,

•		ugodne	dijaške	in	študentske	kredite	za	šolanje	otrok	kmetov,	z	
odlogom	vračanja	kreditov	za	čas	šolanja,

•		ugodnejše	varčevalne	obrestne	mere	za	0,30	odstotne	točke	od	
rednih	veljavnih	obrestnih	mer	hranilnice	za	depozite,

•		ugodno	5,0%	pokojninsko	varčevanje	v	hranilnici,	za	kmete	in	
njihove	družinske	člane.

ODLOČITEV JE NA VAŠI STRANI, PRIČAKUJEMO VAS  
V NAŠIH POSLOVNIH ENOTAH:

Brežice,	Cesta	prvih	borcev	9,	tel.:	07	620	05	00,
Novo	mesto,	Glavni	trg	10,	tel.:	07	620	54	30,	 
vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.

E-mail:	info@delavska-hranilnica.si 
Spletni	naslov:	www.delavska-hranilnica.si

HRANILNICA NUDI KMETOM, KI ODPREJO RAČUN ZA REDNE 
PRILIVE NASLEDNJE UGODNOSTI:

Morda bo kdo pomislil, da je logično, da na kmetiji iz lastne pše-
nice prodajo domač kruh iz krušne peči. Seveda je logično, ven-
dar ni samoumevno. Kmetija, ki želi prodati domači kruh (ali dru-
ge proizvode), mora imeti registrirano dejavnost peko kruha oz. 
ustrezno drugo dejavnost. 

Najprej se morajo na kmetiji lotiti administrativnih zahtev. Regi-
stracija zahteva od kmeta, da izpolnjuje določene zahteve, kot so 
kmetijske površine v obdelavi, ki omogočajo lastno pridelavo. To 
pomeni, da je kmetija registrirana v registru kmetijskih gospodar-
stev ter oddaja subvencijsko vlogo. Dopolnilna dejavnost pome-
ni tudi natančno vodenje evidenc o količini pridelanih osnovnih 
kmetijskih proizvodov in iz njih predelanih končnih proizvodov. 
Osnovni namen evidenc je zagotavljanje sledljivosti - korak na-
prej in korak nazaj. V kolikor kmet ne vodi evidenc dosledno, ga 
lahko doleti kazen. 

Kmet mora zagotavljati varno živilo že na njivi 

V drugem delu želim na krat-
ko predstaviti še higienske 
zahteve, ki zagotavljajo, da je 
živilo, ki ga kmet daje v pro-
met, varno. Kmet mora zago-
tavljati varno živilo že na njivi. 
Upoštevati mora predpise, ki 
se nanašajo na uporabo fito-
farmacevtskih sredstev - npr. 
ustrezne karenčne dobe, predvsem pa ni dovoljeno uporabljati 
nedovoljenih fitofarmacevtskih sredstev pri varstvu rastlin ali upo-
rabljati nedovoljenih pripravkov. 

Varnost živila se zagotavlja 
tudi med prevozom pridel-
ka do skladišča, v skladišču 
mora izvajati ukrepe, da pre-
preči dostop glodavcem, in 
preprečiti prisotnost insek-
tov. Če je za pridelek potreb-
na nadaljnja obdelava, kot je 
na primer pri pšenici, je po-
trebno zagotavljati higieno prevoza do mlina in od mlina do do-

mače shrambe. V shrambi nastopi kontrola higienskih pogojev de-
javnosti za peko kruha.

Osebna higiena, higiena delovnih postopkov, opreme, 
skladiščenja in transporta je ključnega pomena, da živilo sploh 
sme v promet. Pomembno določilo je tudi, da je oseba, ki pride 
v stik z živili, zdrava. Oseba, ki je odgovorna za živilsko deja-
vnost, je dolžna izvajati kontrolo nad celotnim delovnim pro-
cesom in seveda kontrolo na ustrezen način beležiti. Preden 
gre proizvod v promet, je ključnega pomena, da je ustrezno 
označen. Neustrezno označeno živilo mora inšpektor izločiti iz 
prometa, saj predstavlja potencialno nevarnost za potrošnika. 

Posledice zaradi opuščanja ali pomanjkljivega označevanja so lah-
ko lažji ali celo težji zdravstveni zapleti, odgovornost zanje pa ve-
dno nosi nosilec živilske dejavnosti. Na naših kmetijah se iz osnov-
nih kmetijskih pridelkov predelajo v glavnem manjše količine živil. 
Jasno je, da je lažje nadzirati delovni postopek pri izdelavi desetih 
hlebcev kruha kot pri toni kruha na serijo. 

Kljub vsemu ni dovoljeno 
izpustiti kritičnih kontrol-
nih točk - kot npr. pregled 
moke, da ni prisotnih tuj-
kov, plesni, kontrola skla-
dišča na prisotnost insek-
tov, vlage in podobno. V 
kolikor so v živilu prisotne 
sestavine živalskega pore-
kla, živilo spada v skupino 
bolj tveganih. Takim živi-
lom mora nosilec dejav-
nosti ustrezno prilagoditi 
nadzor in ga tudi natanč-
no pisno voditi. Predelava 
živil zahteva veliko znanja 
in spretnosti ter temelji 
na dolgoletnih izkušnjah. 
Kmet mora za vsak prodan 
predelan proizvod izstaviti 
račun in od prodaje plačati davek. 

Potrošnik gotovo prepozna kakovosten izdelek in izloči tistega, 
ki ne izpolni njegovih pričakovanj. Vsekakor pa menim, da je naj-
boljši nakup na kmetiji, kjer spoznamo družino, njen način življe-
nja in dela.
 mag. Ana Nuša Kunej
 Svetovalka KGZS-Zavod Novo mesto

Vsem zainteresiranim sta za dodatne informacije na voljo vodja 
projekta Lokalno pridelana hrana na posavskih tržnicah Darja 
Planinc in koordinatorka projekta Liljana Omerzu, na sedežu LAS 
Posavje, CKŽ 2, v Krškem, na tel. 07 488 10 43 ali e-naslovu: 
las.posavje@rra-posavje.si. 

Kaj pomeni dopolnilna dejavnost 
za kmeta in potrošnika?

Dopolnilna dejavnost na kmetiji pomeni, da kmetija predela proizvode, ki zrastejo na njivah, sadovnjakih, 
vinogradih in hlevih. S predelavo ustvarijo dodano vrednost proizvoda. V prispevku se bomo osredotočili 
na dopolnilne dejavnosti, ki se nanašajo na predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora. 

V tem tednu so se v okviru projekta Gremo na tržnico pričela brezplačna usposabljanja za obstoječe in nove ponudnike na posavskih tržnicah. 
Udeležba v Brežicah in Krškem je pokazala veliko zanimanje med vami, ponudniki, kar je dober obet za to, da bodo posavske tržnice žive 
in živahne. 

Brezplačna izobraževanja na temo »PRIMARNA RASTLINSKA PRIDELAVA IN PREDELAVA PRIDELKOV RASTLINSKEGA IZVORA« 
bodo izvedena še: 

• v Sevnici, 27. 10. 2014, v Trški dvorani na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, od 10.-14. ure, in 
• v Bistrici ob Sotli, 4. 11. 2014, v prostorih Sušilnice, Bistrica ob Sotli 9, od 14. ure dalje.

Vsem zainteresiranim sta za dodatne informacije na voljo vodja projekta Darja Planinc in koordinatorka projekta Liljana Omerzu, 
na sedežu LAS Posavje, CKŽ 2, v Krškem, na tel. 07 488 10 43 ali e-naslovu: las.posavje@rra-posavje.si.

SEVNICA – 18. oktobra je na sevniškem gradu potekalo srečanje 
kmečkih žena Posavja, ki se ga je udeležilo okoli 150 povablje-
nih. Ob prihodu je vsakdo prejel v culico zavito skodelico, iz ka-
tere se je nato pil zeliščni čaj zeliščarke Mili Majcen z Jeperjeka. 

Program srečanja, ki je potekal v organizaciji Društva kmetic 
Sevnica in Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, je bil raz-
giban – obsegal je razstavo dišečih jedi, zelišč ter ročnih del v 
okroglem stolpu Felicijanove dvorane, ki jo je zasnovala Milena 
Mastnak. V atriju gradu je potekala predstavitev društev kmeč-
kih žena sevniške občine s pokušino domačih dobrot. Z zeliščni-
mi napitki in izdelki so se predstavili Loški zeliščarji, družina Ko-
sem z Radeža nad Loko pa z izdelki iz sivke, ki jo imajo zasajeno 
na svoji domačiji. Organiziran je bil voden ogled notranjosti sev-
niškega gradu, sodelovati pa je bilo mogoče tudi na okrogli mizi, 
kjer je beseda tekla o projektu Zeliščni vrt Posavja.    

Na srečanju so zbrane nagovorili predsednica Društva kme-
tic Sevnica Majda Jazbec, Alenka Černelič Krošelj kot vodja 
projekta posavskega zeliščnega vrta in sevniški župan Srečko 
Ocvirk, ki je poudaril, da postaja kmetovanje in pridelava hrane 
vse bolj poklic, ki je »in«, živeti na podeželju pa velika vrednota. 
»V našem društvu vse delamo prostovoljno in to je naše osebno 
zadovoljstvo, ki ga rade delimo z vsemi,« pa je med  drugim deja-
la Jazbečeva. Prijeten dogodek, ki ga je spretno povezovala pred-
stavnica sevniške izpostave KGZ Novo mesto Slavica Grobelnik, 
se je zaključil z družabnim srečanjem v jedilnici Lisce, kjer so v 
krajšem kulturnem programu nastopili učenci in učenke OŠ Bo-
štanj, za smeh pa je poskrbel humorist Miro Klinc. 
 S. Radi

Nazdravili z zeliščnim čajem

Srečanje je popestrila zdravica z zeliščnim čajem. 
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Občina Brežice 
praznuje

Spoštovane občanke, spoštovani občani,
svetniki in vodstvo Občine Brežice,

ob prazniku vam iskreno čestitamo 
za dosežke v minulem obdobju in vam želimo 
veliko pozitivne energije za vse izzive prihodnosti.

Iz sosednje občine spremljamo vaše odločitve 
in rezultate ter vam želimo uspehov polno 
obdobje, z veliko medsebojnega 
razumevanja in sodelovanja.

Naj bo praznovanje Brežiškega oktobra priložnost 
tudi za vse iskrene stiske rok, nepozabna srečanja 
in zabavno druženje ob zanimivih dogodkih!

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Drage občanke in občani občine Brežice,
ob prazničnem Brežiškem oktobru 

vam želimo vse najlepše in najboljše,
tako pri vaših osebnih željah kot na vseh poslovnih poteh.

Želimo vam, da bi se tudi v teh časih izzivov 
kot povezana skupnost izkazali s svojimi rezultati, 

kot ste se že v preteklosti, ter da bi 
ob priložnosti praznika samozavestno 

in odločno iskali nove priložnosti.

Veselimo se dobrega sodelovanja naših občin tudi naprej
in vas lepo pozdravljamo!

Mojmir Pustoslemšek,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Drage občanke in občani 
občine Brežice,

v teh prazničnih dneh 
vam iskreno čestitam za uspehe in želim, 

da se s pogumom, predanim delom 
in sodelovanjem podate na pot novih izzivov. 

Prijetno praznovanje!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Brežice.

Vaša občina praznuje v času leta, 
ki naravo obogati z jesenskimi odtenki. 

Celoletno delo lahko ob občinskem prazniku več kot zasluženo 
nagradite in ob praznovanju s prireditvami 
še dodatno okrepite vezi lokalne skupnosti, 

v kateri živite in jo soustvarjate. 

Tudi iz občine Sevnica vam izrekamo iskrene čestitke z željo, 
da tudi v bodoče dosegate želene cilje in razvojne izzive. 

Še posebej čestitamo vsem prejemnikom občinskih priznanj, 
ki z vidnimi uspehi in dosežki zaznamujete življenje v občini Brežice.

Naj nas, prebivalce Posavja, kot doslej povezuje dobro sodelovanje. 
Prijetno praznovanje in vse dobro.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Foto: Boštjan Colarič

Potem ko so se v poletno in jesensko obarvanih dneh obiskovalci od blizu in daleč ustavljali na 
stojnicah krajevnih skupnosti in krajevnih turističnih organizacij pred brežiško Mestno hišo, so 
zadovoljnih brbončic in lepih besed zapuščali središče Brežic. Predvsem obiskovalci iz drugih 
slovenskih mest ali tujine, ki jih nekaj let ni bilo v mestu, so pohvalili barvite nove pridobitve, ki 
jih je uzrlo njihovo oko. Predstavniki krajevnih skupnosti so se s takšnimi komentarji zadovolj
no strinjali in se pohvalili tudi z dosežki svojih manjših krajev in ustvarjalnih krajanov, ki jih v 
preteklem letu prav tako ni manjkalo. Tudi tokrat se je torej zgodilo, da nas občane na vse pozi
tivno, viden razvoj in nesamoumevnost živahnega dogajanja z raznovrstnimi prireditvami in 
koncerti v občini najpogosteje spomnijo ravno obiskovalci od drugod. 

Praznik občine je prava priložnost, da tudi domačini na opravljeno in razvoj pogledamo s takšnimi 
očmi in da se srečanja  na letos več kot 80ih dogodkih po vsej občini v Brežiškem oktobru – iz
koristijo za zanimive klepete s prijatelji in sokrajani. Utrip praznujoče občine bo tudi ta konec ted
na privabljal, nekateri si boste na primer polepšali dan z ogledom razstave malih živali, s poho
dom po poteh Brežiške čete, obiskom mednarodnega jujitsu turnirja, morda obujali mladostne 
spomine na 110letnici sokolskega gibanja v Brežicah, odšli ribarit s plovcem na Prilipe in mnogo 
drugega. Več o prireditvah, ki bodo še nekaj dni razveseljevale vse generacije, preberite na splet
ni strani Občine Brežice, njihov seznam pa boste našli tudi v rubriki Kam v Posavju na strani 23.

Ob tem lepem prazniku pa vsem občankam in občanom čestitajo tudi tisti, ki pomembno 
soustvarjajo vsakdanji utrip te občine – njihovim željam in voščilom na naslednjih straneh se 
pridružujemo v uredništvu in vam želimo praznično vesel konec oktobra! 
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BREŽICE – Društvo PoPasje je v sodelovanjem z Društvom za za-
ščito živali Posavje 11. oktobra na brežiškem grajskem dvorišču 
organiziralo zbiranje hrane in prostovoljne prispevke za oskrbo 
brezdomnih živali. Zbralo se je nekaj slovenskih društev, ki jim 
je mar, kako živijo živali, in tudi domačini, ki jim je pri srcu žival-
ski svet. Poleg raznovrstne ponudbe sta se Maja Kozole in Nino 
Popadič iz Sevnice predstavila s Pasjo pekarno Tačka, v Društvu 
Marengo iz Cerkelj ob Krki se lahko obogatimo s spoznavanjem 
konj, terapijami s pomočjo konja in jahanjem, zanimanje pa je pri-
tegnila tudi stojnica brežiške veterinarske postaje z zavetiščem, 
kjer strokovno oskrbijo in skrbijo za zavržene živali. N. J. S.

Za dober pasji svet

Stojnica brežiškega zavetišča za male živali

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

vsem, ki soustvarjajo naše skupne uspehe.
w w w . e t r s . s i

Ob občinskem prazniku želimo vsem
občankam in občanom občine Brežice

ter krajankam in krajanom 
Krajevne skupnosti Artiče 

obilo osebnega zadovoljstva 
in prijetnih jesenskih dni.

 
Predsednik Anton Gajšek 

in člani Sveta KS Artiče
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Občankam in občanom 
ter vsem strankam in poslovnim partnerjem čestitamo 

ob občinskem prazniku in se zahvaljujemo za zaupanje.

Iskrene čestitke
ob prazniku 
občine Brežice.

Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku 

in želimo vesele praznične dni, 
veliko medsebojnega razumevanja in 

osebnega zadovoljstva.
 

Predsednik 
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

K KKRAJEVNA S UPNOST VELI A DOLINA

Ob praznovanju občinskega praznika 
iskreno čestitamo in želimo veliko 

osebnega zadovoljstva ter delovnih uspehov.
 

Krajevna skupnost Zakot - Bukošek - Trnje

Predsednik Sveta KS Marko Hercigonja

Občankam in občanom 
ter vsem svojim strankam želimo 

obilo uspehov in čestitamo 
ob prazniku občine Brežice.

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

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 Uroš Škof
in člani Sveta KS

Spoštovane občanke, občani,
krajanke in krajani!

Praznik je priložnost, 
da se družimo s prijatelji in znanci.

Želimo vam prijetno praznovanje in dobro 
počutje v našem kraju.

Predsednik in Svet KS Kapele

Praznovanje je odsev dobrega dela,
ki ga ljudje oblikujejo v skupnosti.

Želimo vam veselo praznovanje
in naj se dobri občutki ob tem 

razširijo skozi vse leto.

Predsednik in Svet KS Cerklje ob Krki

Vsem občankam in občanom 
čestitamo ob občinskem prazniku.

Ravnatelj Uroš Škof, dijaki in profesorji šole.

Posavski obzornik 
tudi na spletu!

 

Investicijski in izvajalski inženiring - Boršt d.o.o.
Nova stanovanja in poslovni prostori v Brežicah

Na voljo samo še nekaj enot
Možnost najema poslovnih prostorov

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!  
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BREŽICE – V Domu upokojencev Brežice so 29. septembra obe-
ležili 35-letnico delovanja in prvo letnico preselitve na novo lo-
kacijo, pripravili so dneve odprtih vrat, dogodek pa bogato kul-
turno dopolnili. 

Direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, v okvi-
ru katerega deluje brežiški dom, Andreja Flajs je poudarila, da 
posvečajo veliko skrbi starejšim. „Povezali smo vse generacije, 
naš cilj je dodati še več vsebin, saj le tako prostor in ljudje v njem 
lahko živijo polno življenje,“ je povedala in dodala, da so minu-
li mejniki velika spodbuda za prihodnost, saj si obenem mlajši 
s povezovanjem in vključevanjem v domske aktivnosti omogo-
čijo prijaznejšo starost. Vodja enote Doma upokojencev Brežice 
Valentina Vuk je povedala, da so v novih prostorih pripravili že 
štiri prireditve, nekaj jih bodo še do konca leta. V domu je trenu-
tno 116 varovancev, prostih kapacitet imajo še štirinajst. Breži-
ški župan Ivan Molan je čestital ob prazniku občine, saj je dogo-
dek sovpadal z obeleževanjem t. i. Brežiškega oktobra, in izrazil 
zadovoljstvo ob pestrem dogajanju, kjer se z oskrbovanci, kakor 
je dejal, srečujejo tako mlajši kakor starejši. 

V kulturnem programu sta tankočutno nastopila zakonca Eli-
zabeta in Dragutin Križanić ter prikupni vrtičkarji brežiške-
ga vrtca Mavrica. S svojim plesom in petjem so navdušili učenci 
brežiške osnovne šole, domski pevski zbor Žarek, ki ga vodi Bo-
jana Šekoranja, pa je prisotnim privabil na usta pesmi, ki so jih 
z njimi zapeli. Stanovalke v skupini ročnih del, ki ustvarjajo pod 
vodstvom Maje Čič, ki je prireditev prijetno vodila, so na ogled 
postavile ročne izdelke, med njimi figurico Objemček. 
 Marija Hrvatin

BREŽICE – Pošta Slovenije, Društvo zbirateljev Verigar, Občina 
Brežice in Posavski muzej Brežice so 26. septembra v malem av-
ditoriju Posavskega muzeja pripravili predstavitev razglednične 
dopisnice ob 100-letnici vodovodnega stolpa Brežice in serije 
znamk Plemiški grbi rodbin Auersperg, Herberstein, Lamberg, 
Thurn-Valsassina in Attems.

Direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj 
je v pozdravnem nagovoru povedala, da 100-letnico brežiškega 
vodovodnega stolpa obeležujemo na različne načine in izrazila 
veselje, da je Pošta Slovenije sprejela pobudo za izdajo dopisni-
ce z vodovodnim stolpom, ki je brežiški simbol. Društvu zbirate-
ljev Verigar pa se je zahvalila za izdajo kuverte z znamko Attem-
sov, priložnostnega poštnega žiga (26.9.2014) in grba Attemsov 
iz leta 1703. Predsednik brežiškega Verigarja Darko Bukovin-
ski je poudaril pomen in namen društva, da s svojo dejavnostjo 
ohranja zgodovinsko in kulturno dediščino mesta in celotne ob-
čine ter hkrati spomnil na transparent 100-letnega vodovodne-
ga stolpa, ki je delo akademskega slikarja Rajka Čubra.

Dogodka so se z izrečenimi pohvalami udeležili podpredsednik 
Filatelistične zveze Slovenije Igor Pirc, direktor PE Pošte Novo 
mesto Cvetko Sršen ter župan Ivan Molan. Za spremljevalni 
program se gre zahvaliti učencem Glasbene šole Brežice in zbi-
ratelju Franju B. Greglu za postavitev razstave razglednic, kjer 
je videti motive vodovodnega stolpa iz različnih obdobij.
 N. Jenko S.

BREŽICE – V počastitev svetovnega dne duševnega zdravja je 
brežiška enota Društva Ozara Slovenija 8. oktobra odprla svo-
ja vrata in ob tem pripravila priložnostno razstavo ročnih izdel-
kov, izdala bilten Ozarina srca ter dogodek pospremila z zanimi-
vim kulturnim programom. 

Slovenska Ozara letos obeležuje 20-letnico obstoja, v Brežicah 
pa imajo enoto že 14 let. Svetovni dan duševnega zdravja pri nas 
praznujemo 10. oktobra, pripravljavci brežiškega dogodka so ga 
poimenovali »Ustvarjamo za duševno zdravje«. Kot je uvodoma 
med drugim povedala vodja brežiške Ozare Katarina Vodeb, 
je v letošnjem letu k sodelovanju v njihove programe pristopilo 
skoraj 100 oseb. Duševno zdravje je namreč tisto, ki omogoča, 
da zmoremo življenje začutiti in živeti v vsej svoji polnosti. Lju-
di s težavami v duševnem zdravju najbolj zaznamuje ravno to, 
da so v marsikaterem pogledu prikrajšani za doživljanje pestro-
sti in radosti v življenju. 

V kulturnem programu je nastopil pevski zborček njihovih upo-
rabnikov. Jože Kelhar se je predstavil z recitacijo, umetniške iz-
delke Želiženka Panedobiča je strokovno ocenil Uroš Srpčič, s 
svojimi proznimi teksti, ki so jih objavili tudi v biltenu, so nasto-
pili Andrej Vrhovšek, Suzana Lapuh in Leo Kolman. Ob kitar-
ski spremljavi Jožeta Kovača je zapela Nataša Slakonja. Nada 
Tošič je na ogled postavila svoje fotografije, napisala pa je tudi 
skeč »Težek primer«, ki je dodobra nasmejal prisotne. Ti so se 
v nadaljevanju dneva zadržali ob ogledu zanimive in pestre raz-
stave ročnih del, pa tudi ob pomenku ter ob prigrizku, ki so ga v 
čajni kuhinji sami pripravili.  Marija Hrvatin

Že 35 let v domskem 
generacijskem sotočju

Utrinek s prireditve, levo povezovalka Maja Čič

Jubilejna dopisnica in znamke

Zbiratelji so si z zanimanjem ogledali jubilejno dopisnico in 
znamke.

Ustvarjajo za duševno zdravje 

Prizor iz skeča »Težek primer«

V Brežicah, v neposredni bližini starega mestnega jedra in gradu Brežice, se je septembra 
zaključila 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 samo še 

eno stanovanje. Ogled

 je možen v objektu.

NOVA
OSKRBOVANA STANOVANJA V BREŽICAH

Telovadno društvo Sokol Brežice

O DN RD UA ŠV TO VL OE  T
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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  
                                                        

www.sds.siINO 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 

NOVO: SVETUJEMO VINARJEM IN OPRAVLJAMO ANALIZO VINA

BREŽICE – V dvorani Glasbene šole Brežice je 11. oktobra poslu-
šalcem prijeten in raznovrsten glasbeni večer ponudila skupi-
na Vox Posavci z umetniškim vodjem prof. Nikom Ogorevcem. 
Pevce današnje skupine Vox Posavci smo več kot desetletje spre-
mljali kot Vokalno skupino Posavski oktet, sicer pa s krajšo pre-
kinitvijo skupina deluje že 14 let. Njihov koncert je obogatila še 
Vokalna skupina Solzice z umetniško vodjo prof. Marjetko Pod-
goršek Horžen, ki je bila njihova prva umetniška vodja pred 14 
leti; članicam Solzic in dirigentki Marjetki se pevci zahvaljuje-
jo za sodelovanje na njihovem prvem letnem koncertu. Večer je 
moderirala Jasmina Spahalić. N. J. S.

Zapeli Vox Posavci in Solzice

BREŽICE – Viteška dvorana brežiškega gradu je 11. oktobra odmevala v pestrem koncertnem 
programu pevcev iz Nedelišća in domačih pevcev. Šlo je za tradicionalno, že 14. srečanje po-
bratenih pevskih zborov MePZ Josip Vrhovski Nedelišće in MePZ KUD Brežice. Uspešno pev-
sko in prijateljsko druženje gre pripisati zborovodjem Branimiru Magdaleniću ter Elizabeti 
in Dragutinu Križaniću ter seveda pevcem. Gostje so se zahvalili za tradicionalno topel spre-
jem, ki ga bodo domačim pevcem vrnili naslednje leto v Nedelišću. Zbora sta občinstvu po-
klonila Križanićevo »Ej, tambura«. N. J. S., foto: Boštjan Kolar, PMB

Vokalna skupina Vox Posavci

Hvala, ker 
ste z nami! 

Terme Paradiso, Marjan Cvetkovic s.p. | Selska cesta 15b, 8257 Dobova | 07/ 45 22 988 | www.paradiso.si

Dozivite vec, dozivite paradiz,
najbolje kar ponujajo

Terme Paradiso!

Dozivite zdravilno moc termalne vode,
kraljevski uzitek sprostitve in miru,

topel objem domacnosti in
prav posebno kulinaricno izkusnjo.

Čestitamo ob občinskem prazniku!

Popust na izbrane keramične 
ploščice in kopalniško opremo

07 499 27 13 | www.kera-net.si

1949—2014: 65 let

GRAJSKA DOGODIVŠČINA 
ZA MALE PRINCESE IN VITEZE

se bo odvijala v gradu Brežice

V ČETRTEK, 30. OKTOBRA 2014, OD 17. DO 19. URE

KAJ SE BO DOGAJALO:
 Ustvarjalna delavnica, na kateri boste izdelovali 

krone in ščite s pravim grbom.
 Iskali boste grajski zaklad. Le kaj se skriva v skrinjah?
 Plesna skupina Celestina bo v Viteški dvorani prikazala 

ples in vas naučila nekaj korakov.
 Sledila bo zgodba o vitezu in »viteške igre«, v katerih 

boste sodelovali mali vitezi in princeske.

Vstopnina: 3,5 €, v predprodaji 3 € na recepciji Posavskega 
muzeja Brežice od četrtka 23. 10. 2014 do srede 29. 10. 2014 v 

delovnem času muzeja (od torka do petka od 10.00 do 18.00, v 
nedeljo od 14.00 do 18.00, v ponedeljek od 8.00 do 14.00)

Dodatne informacije in najave na: 
pmb.pedagog@guest.arnes.si ali po telefonu 07 46 605 17 

Dogodivščino organiziramo v sodelovanju 
z jezikovno šolo Poliglo, v čast praznika občine Brežice.

VOŠČIMO OB PRAZNIKU!

Brežice 
Stoletje na razglednicah

format 260 x 285 mm,
272 strani,

trda vezava,

   
naročila:

040 634 783
07 49 05 780

zalozba@posavje.info

Pokličite nas na 07 49 05 780 
ali 040 634 783, 

pišite na 
marketing@posavje.info

Oglašujte v najbolj 
branem časopisu 

v Posavju!
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CERKLJE OB KRKI – 26. sep-
tembra so v galeriji Slavka 
Geriča v Vojašnici Jerneja 
Molana v Cerkljah ob Krki 
odprli likovno razstavo Sare 
Daničič z Mosteca. Prodajna 
razstava, ki jo je avtorica na-
slovila Lepote narave, zaje-
ma dela v tehnikah akvare-
la in praskanke.

15-letna dijakinja Sara Da-
ničič je želela s svojimi deli, 
ki so nastajala skoraj dve leti, 
predstaviti naravo v vsej nje-
ni lepoti. Pri razstavljenih de-
lih gre za njej ljube motive na-
rave – predvsem živali in cvetje 
ter tudi kakšno tihožitje. Naj-
mlajša članica Društva likovni-
kov Brežice je likovno ustvar-
janje vzljubila že v osnovni 
šoli in intenzivneje začela sli-
kati pri 12 letih. Dedku je že-
lela za rojstni dan podariti po-
sebno in trajno darilo, zato se 
je lotila slike praskanke. Rezul-
tat dela v poznih nočnih urah 
je bila slika s podobo leva. De-
dek je bil zelo presenečen 
in vesel, lepe pohvale pa so 
se vrstile tudi od ostalih pri-
sotnih, kar jo je spodbudilo k 

Lepote narave Sare Daničič

nadaljnjemu ustvarjanju. Sara 
je velika ljubiteljica narave, kar 
se odraža tudi v njenih delih. 
Njeni najljubši motivi so raz-
ne cvetlice in živali. Njeni mo-
tivi predstavljajo njeno okolje, 
življenje na vasi. Sara sicer naj-
raje ustvarja doma in to v po-
znih nočnih urah, ko ima mir. 
Tehnika praskank namreč za-
hteva zbranost, natančnost in 
potrpežljivost pri delu. Pred 
dvema letoma se je pridružila 
brežiškim likovnikom in takoj 
razstavljala na skupinski tra-

dicionalni novoletni razstavi 
društva, udeležila pa se je tudi 
tečaja slikanja v tehniki akva-
rel pod mentorstvom likovne-
ga pedagoga Vlada Cedilnika, 
ki je poleg učiteljice likovnega 
pouka Mojce Barbič tudi njen 
največji vzornik. Od takrat je to 
njena najljubša tehnika likov-
nega izražanja, ustvarja pa tudi 
v tehniki praskanke, risanja s 
svinčnikom, slikanja na steklo 
in žganja na les. R. Retelj

Sara Daničič (foto: Franc Šavrič)

Iskrene čestitke ob prazniku 
občine Brežice

BREŽICE – V Knjižnici Breži-
ce je 16. oktobra potekal ve-
čer z Brežičanko Cvetko Mi-
loš oziroma Radanovičevo 
Bebo. Pod slednjim imenom 
so se je spominjali domači-
ni, ko se je vrnila iz svojega 
študijskega Zagreba, kjer si 
je spletla gnezdo.

Preplet spominov z vsestran-
sko umetnico Cvetko Miloš je 
potekal v počastitev spomina 
na 28. oktober 1941, ko je bila 
ustanovljena četa brežiških 
fantov za boj proti okupatorju, 
ki so bili že po mesecu dni po-
končani zaradi domačih izda-
jalcev. V času NOB je bila, kot 
pravi skromno, majhen kole-
šček dogajanja, ki ga je vtkala 
v tapiserijo, posvečeno v spo-
min na očeta, še žive in padle 
borce. Tkala je žalost in vese-
lje tistega časa, veselje pa hra-
brila in spodbujala z igranjem 
na harmoniko.

Tapiserije, slike vrtnic - vrtni-
ce so njeno ponotranjenje, ki 
simbolizirajo lepoto in gren-

Cvetka, ustvarjalka topline

kobo življenja -, slike konj, ki 
predstavljajo eleganco in oča-
ra valovanje grive, portreti, ki 
so spričevalo slikarja, portret 
dveletnega sina Duška, Frana 
Milčinskega-Ježka s klovnom, 
ki živi v vsem svojem talen-
tu njenega slikarskega sijaja, 
saj je celo življenje ena sama 
klovnijada, pravi, keramika, 
nakit, šivanje že od 6. leta, Du-
šku srajčke in hlače, kostume 
za maškaradne štorije.

Vedno drugačna in vedno to-
pla, pri njej je vedno zabavno 
brez konca. Ker je duhovita, is-
kriva, izvrstna opazovalka ži-
vljenja in ljudi. Med katerimi 
so dobri prijatelji in sosedi, 

ki so prijatelji. Prijatelja Bet-
ka in Drago Križanić, ki sta z 
glasom in kitaro dopolnila nje-
no duhovito pripoved z Alen-
ko Černelič Krošelj, dobrodo-
šlico direktorice Tee Bemkoč 
in podžupanje Vladke Kež-
man, ker njena dela in barve 
povedo več kot besede. Ki so 
le obris bogatega življenja z 
več priznanji, z münchensko 
zlato medaljo za tapiserijo, kr-
ško srebrno in brežiško zlato 
Prešernovo plaketo. »Odlična 
ženska, ki ji je uspelo živeti od 
dela,« je tkanje spominov skle-
nila Černelič Krošljeva.

 N. Jenko Sunčič, 
 foto: I. Počkar

PRILIPE – Na Prilipah sta 11. in 12. oktobra v organizaciji AMD 
Brežice potekali kar dve motokros dirki, najprej zaključna dirka 
pokalnega tekmovanja AMZS, nato pa še zadnja dirka državne-
ga prvenstva Slovenije in Hrvaške. Prve dirke se je udeležilo re-

kordno število, kar 121 motokrosistov iz Slovenije, Hrvaške, Av-
strije ter Bosne in Hercegovine. V prestižni kategoriji Open R1 je 
slavil predstavnik domačega kluba Klemen Gerčar, zmagovalni 
oder pa sta dopolnila še Aljoša Molnar z drugim in Toni Mulec 
s tretjim mestom. Tudi na zadnji dirki Unior MX prvenstva Slo-
venije je z dvojno zmago je slavil Gerčar, naslov državnega prva-
ka pa je osvojil tokrat poškodovani Tim Gajser. V šibkejšem ra-
zredu MX 125 je z zmago naslov prvaka potrdil Aljoša Molnar 
(na fotografiji z navijači).
 P. P., foto: Veljko Jukić

Dirkaški vikend na Prilipah

T P V C E N T E R ,  pod j e t j e  z a  p rod a j o  i n  se r v i s  voz i l ,  d . o. o. ,  K a n d i j s k a  ce s t a  6 0.  8 0 0 0  N ovo  m e s to
prodaja 07/391 86 29, servis 07/391 81 09, spletna stran: www.tpv-center.si, elektronski naslov: info@tpv-center.si

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. 
vsem občankam in občanom čestita 

ob našem skupnem prazniku, 
prazniku občine Brežice.

 
Kolektiv Javnega podjetja 

Komunala Brežice d.o.o.

Komunala
Brežice d.o.o.

Ob prazniku ob~ine Bre`ice 

vo{~imo vsem ob~ankam

in ob~anom.

www.hpg-brezice.si
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Skupaj SouStvarjamo življenje v občini brežice

brežiŠki oktober 2014

Dan invaliDov 
in bolnikov 
občine brežice

 » novim stanovanjskim priložnostim za 
mlade družine in socialno šibkejše občane 
(s pomočjo javnega razpisa oddana v najem 
tržna in neprofitna stanovanja),

 » obnovi brežiške tržnice,
 » zagotavljanju nadstandardov v šolah (za plače 
13 zaposlenih do polne zaposlitve, posledično 
ta sredstva omogočajo strokovno pomoč 
otrokom in ugodnejše cene šolske prehrane, 
preko programa javnih del zagotavlja občina 
sredstva za spremljevalce otrok s posebnimi 
potrebami), 

 » subvencioniranju cene programov vrtca za 
starše (cca 3 milijone evrov).

Proizvodnja v Slovenski vasi

Nepremičnine v poslovno-industrijski coni 
Slovenska vas, ki jih je Občina Brežice konec 

l. 2013 pridobila od Ministrstva 
za obrambo RS, služijo svojemu 
namenu. S postopkom javnega 
zbiranja ponudb za oddajo 
nepremičnin je 
postal najemnik 
podjetje M Mobil 

d.o.o., ki je v desetletni najem 
vzelo tri proizvodne objekte, kjer 
proizvajajo mobilne pasivne hiše 
lastne blagovne znamke.

Hidravlična izboljšava 
vodovodnega sistema na 
območju občine Brežice

S projektom želi občina 
vzpostaviti enovit sistem 
oskrbe s pitno vodo, 
zagotoviti ustrezno 
infrastrukturo za oskrbo 

s pitno vodo ( 25 km obnovljenih cevi in 5 km 
novozgrajenega sistema), zagotoviti boljšo 
in varnejšo oskrbo s pitno vodo za 14.700 
prebivalcev, povečati število prebivalcev za 
359 oskrbovanih iz vodovodnih sistemov in 
zmanjšati vodne izgube v sistemu.

brežiški oktober ‘14

Spoštovani občanke in občani,

Vaš župan ivan molan

mesec oktober se počasi izteka, vse bliže smo 
našemu skupnemu prazniku 28. oktobru, 
ko praznuje Občina Brežice in se spomnimo 
ustanovitve Brežiške čete. Veseli me, da 
postaja Brežiški oktober vedno bolj naš, bogat 
z različnimi prireditvami in priložnostmi 
za srečanja ter druženje. Zahvala za pester 
program v prazničnih dneh gre aktivnim 
društvom in članom – prostovoljcem, ki 
svoje moči, ustvarjalnost in prostovoljno delo 
vlagate v organizacijo in izvedbo prireditev. 

Letošnjo jesen se je zaključil tudi eden 
najuspešnejših mandatov v brežiški občini. S 
skupnimi močmi in sodelovanjem smo uspeli 

Občina Brežice z izvajanjem svojih nalog in 
investicijami zagotavlja kakovosten sistem 
bivanja za vseh 24.473 občank in občanov. Za to 
se trudi občinska uprava pod vodstvom župana, 
20 krajevnih skupnosti, 30 svetnic in svetnikov 
Občinskega sveta, 17 javnih zavodov, ki v 
imenu občine skrbijo za uresničevanje različnih 
interesov in potreb občank in občanov - javni 
zavodi Občine Brežice opravljajo dejavnosti 
vzgoje in izobraževanja (8 osnovnih šol in 
glasbena šola), znanosti in kulture (Knjižnica 
Brežice, Posavski muzej Brežice), športa (Zavod 
za šport), zdravstva (Zdravstveni 
dom Brežice in lekarna), 
otroškega varstva (vrtci), podpore 
podjetništvu, dejavnosti mladih in 
turizmu (ZPTM Brežice, Letalski 
center) in 250 društev.

Poleg vseh nalog je Občina Brežice posebno 
pozornost in sredstva namenjala:
 » oskrbi s čisto, pitno vodo (Hidravlična 
izboljšava vodovodnega sistema na območju 
občine Brežice),

 » temeljnemu prostorskemu aktu občine – Občinski 
svet je potrdil Občinski prostorski načrt (OPN),

 » podpori podjetništva in kmetijstva (razpisi za 
sredstva sofinanciranja),

 » urejanju ustreznih prostorov za vzgojo in 
izobraževanje (gradnja Vrtca Mavrica Brežice, 
priprava dokumentacije za gradnjo OŠ Cerklje 
ob Krki),

 » varčevanju z energijo (energetska sanacija ZD 
Brežice in OŠ Velika Dolina),

 » investicijam v večjo prometno varnost 
(gradnja in obnova cest ter številnih pločnikov 
– občina skrbi za 730 km lokalnih cest in 
javnih poti po katerih občani dostopamo do 
naših krajev),

uresničiti številne načrte, ki so se pred leti 
zdeli skoraj nedosegljivi. Imamo opremljene 
industrijske in obrtne cone, obnovljeno 
tržnico, novi vrtec Mavrica v Brežicah, 
sodobno športno dvorano, primerno za tekme 
in prireditve, obnavljamo in gradimo sistem 
za dostop do kakovostne pitne vode, skrbimo 
za čisto okolje in prometno varnost, redno 
zagotavljamo sredstva za delovanje društev 
in neposredne pomoči občanom, investiramo 
v ohranitev in izboljšave okolja, v katerem 
živimo. Sredstva za izvedbo investicij 
pridobivamo na različnih evropskih razpisih, 
saj država iz leta v leto prispeva manj denarja. 
Že celoten pretekli mandat smo se na Občini 
močno zavedali, da lahko občino razvijamo 
samo s pomočjo dodatnih sredstev ob 
skrbi za finančno stabilnost občinskega 
proračuna. 

Med ključnimi dejavniki, ki nam 
pomagajo pri pridobivanju teh 
dodatnih sredstev, je učinkovita 
občinska uprava, ki je kos 
zahtevnim nalogam. Pomembno 
vlogo je odigral občinski svet, ki je deloval 
povezovalno, saj je prepoznal dobre predloge 
in jih znal soglasno potrditi oz. sprejeti z veliko 
podporo. Ob tej priložnosti se zahvaljujem 
prejšnji sestavi Občinskega sveta Občine 

Brežice za konstruktivno in odgovorno 
delo, verjamem, da bo tudi za naprej ostal 
naš skupni cilj iskanje najboljših rešitev za 
zagotavljanje ustvarjalnega in spodbudnega 
okolja za delo in življenje v naši občini. Vse 
to bomo lahko dosegli le s konstruktivnim 
dialogom, s spoštovanjem različnih mnenj 
in predlogov ter iskanjem skupnih rešitev. 
Sam osebno se bom še naprej zavzemal in 
vodil politiko sodelovanja ter poskušal pri 
odločitvah doseči čim širše soglasje. 

Pomembno je tudi povezovanje v regiji, 
kjer so se posavske občine poenotile glede 
prednostnih projektov za razvoj celotnega 

Posavja. S pomočjo pridobljenih sredstev 
smo uresničili različne projekte (npr. 
gradnjo in obnove večnamenskih domov) 
s katerimi smo društvom omogočili 
delovanje ter razvoj. Prepričani smo, 
da vsebino kraju in občini dajejo ljudje, 

zato društva podpiramo tako finančno 
kot moralno. Dejstvo, da je vse več 
področij, kjer posamezniki in društva 
dosegajo izjemne uspehe, potrjuje 

pravilnosti odločitve za podporo različnim 
društvom. Tako kot občina zagotavlja enake 
pogoje za vse občane in krajevne skupnosti 
skuša ustvariti enake pogoje za razvoj 
vseh društev. Med dosežke tako občine kot 

občinskega sveta štejem to, da nista klonila 
pod pritiski določenih skupin, ki so si želele 
ustvariti privilegije, zato so bili ustvarjeni 
pogoji za delovanje vseh, ki so imeli dobre ideje 
in ti so dosegli tudi lepe rezultate. 

Preteklo obdobje je zaznamovalo uspešno 
sodelovanje z občinami in društvi iz sosednje 
Hrvaške ter našimi državnimi institucijami. 
Razveselil smo se sprejetja nekaterih državnih 
prostorskih načrtov in dolgo pričakovanega 
Občinskega prostorskega načrta, saj so 
ti dokumenti dobra popotnica za naprej. 
Napredovanje je edina pot do uspeha zato imamo 
že zastavljene nove cilje in naloge za prihodnje, ki 
so obveza do vas občanov za nadaljnji razvoj in 
zagotavljanje spodbudnega okolja. 

Dragi občanke in občani,
ob 28. oktobru, prazniku občine brežice 
in nas občanov, vam voščim in vam želim 
vse dobro! vsem dobitnikom priznanj in 
oktobrskim nagrajencev ter častnemu 
občanu občine brežice iskreno čestitam 
in želim, da jim bodo prejeta najvišja 
občinska odličja spodbuda za nadaljnje 
ustvarjanje.

Sprejet občinski prostorski 
načrt – OPN

Temeljni občinski prostorski akt omogoča 
širjenje in razvoj gospodarskih in kmetijskih 
dejavnosti in je osnova za reševanje in 
ureditev neskladnih gradenj (npr. hiše, ki 
segajo delno na kmetijsko zemljišče, zidanice 
oz. vinske kleti, …).
OPN omogoča dodatne širitve pri industrijskih 
conah (IPC Brezina),  za potrebe razvoja obrtnih, 
poslovnih, oskrbnih, storitvenih dejavnosti 
nova stavbna zemljišča v Šentlenartu (pod 
TPV), zaokrožitev stavbnega zemljišča pred 
trgovskim centrom Intermarket in širitev 
med Cesto svobode in srednjo ekonomsko-
trgovsko šolo, ipd..

Stanovanja

Občina aktivno pomaga pri reševanju 
pomanjkanja najemniških stanovanj za 
mlade družine, zato je v l. 2014 preko 

razpisa ponudila v najem 9 
tržnih stanovanj (iz fonda 
Stanovanjskega sklada RS) in jih 
zainteresiranim tudi oddala v 
najem. 
Preko razpisa je občina 
upravičencem, ki so se uvrstili 

na prednostno listo, oddala v najem tudi 13 
neprofitnih stanovanj (od tega 10 stanovanj, ki 
jih je Občina Brežice pridobila od Ministrstva za 
obrambo RS v skladu s sporazumom).

Podpora delovanju društev

Transferji neprofitnim organizacijam in 
ustanovam znašajo v l. 2014 približno 1 
milijon evrov. 

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Društva invalidov in bolnikov občine 
Brežice vas vabimo 
v soboto, 25. 10. 2014, 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 
kostne gostote, krvnega tlaka, 
ravni sladkorja v krvi.

ob 17.00
večnamenska dvorana Mladinskega centra 
Brežice
GleDaliŠka preDStava 
»raZStava Src« 
društva Sonček – Mariborsko društvo za 
cerebralno paralizo (vstopnine ni).

Veseli bomo vašega obiska!

Sodelujemo:
Društvo za fibromialgijo, Ozara Slovenije, 
Društvo Trepetlika, Koronarni klub 
Brežice, Društvo diabetikov Posavje 
– Brežice, Društvo za preprečevanje 
osteoporoze, Društvo invalidov občine 
Brežice, Društvo gluhih in naglušnih 
Posavja, Društvo Sonček Posavje, Invalid 
Združenje združenje gibalno oviranih in 
oseb z invalidnostjo Brežice, Posavsko in 
obsoteljsko društvo za boj proti raku in 
Zdravstveni dom Brežice.

občina brežice oD 
oktobra Do oktobra
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na podlagi Statuta občine brežice in 
odloka o priznanjih občine brežice ter 
Sklepa občinskega sveta občine brežice 
z dne 12. 9. 2014 prejmejo oktobrSko 
naGraDo občine brežice Za leto 
2014: 

Anton Jesenko

za življenjsko 
delo na področju 
prostovoljstva, 
razvoja družbenega 
življenja in promocije 
planinstva v občini 
Brežice.

Anton (Tone) Jesenko 
letos beleži več kot 47 let prostovoljnega 
udejstvovanja in soustvarjanja društvenega 
življenja v občini Brežice. Svoje ustvarjalne 
sledi je najprej pustil na brežiški osnovni šoli 
kot ustanovitelj in mentor folklorne skupine, 
potem v gledališki skupini, v pevskem zboru, 
v Zvezi kulturnih društev Brežice in pri 
Občinski turistični zvezi, ki jo je dva mandata 
tudi vodil. Življenjsko delo Toneta Jesenka 
predstavlja razvoj Planinskega društva 
Brežice. Planinec z dušo in srcem je poleg 
vodenja planinskih tur opravljal tudi naloge 
v vodstvenih organih, od l. 2005 pa društvo 
tudi vodi. V društvu so mu hvaležni, da 
podpira pobude članov in da društvo povezuje 
s sorodnimi organizacijami. Člani ga poznajo 
kot odgovornega, delavnega in zavzetega 
sodelavca, ki predstavlja gibalo planinske 
dejavnosti v občini. Predanost Toneta Jesenka 
so prepoznali tudi v Planinski zvezi Slovenije 
in ga izvolili za podpredsednika, za dosedanje 
delo je prejel več priznanj Planinske zveze 
Slovenije in Gasilske zveze Slovenije. 

Ferdo Pinterič

za dolgoletno dejavno 
sooblikovanje življenja 
v krajevni skupnosti 
Sromlje in pomemben 
prispevek k razvoju 
kraja ter občine 
Brežice.

Prizadevanja Ferda Pinteriča za razvoj kraja so 
vidna znotraj Sveta krajevne skupnosti Sromlje, 
kjer je bil član in predsednik sveta, uspešno 
pa deluje na številnih drugih področjih. 
Vrsto let je bil aktiven član mladinske 
organizacije in dramske skupine, danes pa 

DoGoDki, ki So puStili Svojo SleD

oktobrski nagrajenci in prejemniki priznanj ter častni občan občine brežice 2014
svoje bogate izkušnje prenaša na mlajši rod 
kot soustvarjalec kulturnega življenja v kraju. 
Obudil je domače vinogradniško društvo in 
organiziral odmevni Festival posavskih vin. 
Aktivno se je vključeval v Turistično društvo 
Sromlje in v Občinski štab civilne zaščite, ki ga 
je vodil v času katastrofalnih poplav l. 2010. Za 
predano delo je prejel tudi priznanja. Njegova 
skrb za sočloveka je pripeljala k sodelovanju 
krajevne skupnosti in humanitarne 
organizacije Karitas, da sta našli rešitev za 
stanovanjsko stisko krajanke. Ferdo Pinterič 
je svojo pripadnost družbi izkazal tudi v času 
pred osamosvojitveno vojno, ko je v svoji hiši 
omogočil tajno skladiščenje orožja in streliva 
Teritorialne obrambe Brežice. 

Branka Stergar

za izjemne dosežke 
na področju 
prostovoljstva in 
predano delo na vseh 
področjih družbenega 
življenja v krajevni 
skupnosti Dobova in 
občini Brežice.

Branka Stergar svoj prosti čas namenja delu 
v društvih in krajevni skupnosti Dobova. 
Turistično društvo Dobova vodi že četrti 
mandat, pred tem je bila kar 16 let tajnica 
društva. Društvo se lahko po njeni zaslugi 
pohvali s projekti Etno festival »Fašjenk« 
Dobova, Krompirjada, prireditev »Dobova 
se predstavi« ter številnimi drugimi. Na 
področju gasilstva Branka Stergar deluje 
kot tajnica Prostovoljnega gasilskega 
društva Sela, sodeluje tudi v Gasilski zvezi 
Brežice. Nepogrešljiv je njen prispevek v 
Svetu KS Dobova, kjer je že tretji mandat 
podpredsednica. Branka Stergar s svojim 
delovanjem pušča vidne sledi po vseh 
krajih občine. Rezultati njenega dela in 
sposobnosti povezovanja so opazni pri 
vseh 18-ih turističnih društvih, ki jih vodi 
kot predsednica Občinske turistične zveze 
Brežice. Številna prejeta priznanja, še posebej 
priznanje Državnega sveta RS za izjemen 
prispevek na področju prostovoljnega dela, 
kažejo na prepoznavno delo Branke Stergar v 
širšem slovenskem prostoru.

Občinski svet Občine 
Brežice za častnega občana 
Občine Brežice razglaša 
Stanislava Ilca v zahvalo 
in priznanje za življenjsko 
delo, s katerim je trajno 
zaznamoval politično in 
gospodarsko življenje v 
občini Brežice.

Otroštvo Stanislava (Staneta) Ilca je 
zgodaj zaznamovala izkušnja izgnanstva, 
ki je pozneje spodbudila njegovo aktivno 
zavzemanje za pravice izgnancev. Postal 
je eden izmed ustanovnih članov Društva 
izgnancev Slovenije, svoje delo nadaljuje kot 
predsednik Krajevne organizacije Društva 
izgnancev Krška vas. Delo in dosežki Staneta 
Ilca so zgodba o povezovanju in prepletanju 
gospodarstva ter političnega udejstvovanja, 
opravljal je funkcijo predsednika Izvršnega 
sveta Občine Brežice, pozneje tudi funkcijo 
predsednika Skupščine Občine Brežice. 
Njegovo delovanje je preseglo meje občine, 
ko je postal delegat Skupščine Socialistične 
republike Slovenije. S svojim predanim 
delom je pustil pečat na razvojnem področju 
v občini Brežice, saj je sodeloval pri številnih 
gospodarskih projektih. Tudi po upokojitvi 
se je aktivno vključeval v soustvarjanje 
življenja v občini Brežice, nazadnje kot 
svetnik Občinskega sveta Občine Brežice. 
Kot marljivemu človeku so mu blizu enako 
marljive delavke – čebele, zato njegovo 
sodelovanje v Upravnem odboru Čebelarske 
zveze Slovenije in vodenje Čebelarske zveze 
Brežice zaokrožuje njegovo bogato delovanje.

na podlagi Statuta občine brežice in 
odloka o priznanjih občine brežice ter 
Sklepa občinskega sveta občine brežice 
z dne 12. 9. 2014 prejmejo priZnanje 
občine brežice Za leto 2014:

Fakulteta za turizem 
Univerze v Mariboru

za pomemben prispevek k razvoju 
izobraževalne in raziskovalne 
dejavnosti ter za dejavno soustvarjanje 
življenja v občini Brežice.

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru 
ima kratko zgodovino, a pestro in bogato 
nabirko izkušenj. Ustanovljena je bila l. 
2009, v oktobru 2012 pa je mesto Brežice 
oživelo z 80-timi študenti prve generacije. 
Fakulteta v naše okolje privablja številne tuje 
strokovnjake, študente ter tako pomembno 
prispeva k turističnemu razvoju občine 
Brežice in mednarodnemu sodelovanju. 
Fakulteta prejme priznanje za izobraževalno 

in raziskovalno delo ter sooblikovanje 
lokalnega in regionalnega razvoja in izredno 
uspešno delovanje na vseh področjih 
družbenega dela v občini Brežice.

Podjetje TA-Regulator 
proizvodnja regulacijskih 
ventilov d.o.o.
za dosežke na področju gospodarstva 
in pomemben prispevek k razvoju 
strojništva, inovativne dejavnosti ter 
družbene odgovornosti v občini Brežice.

Začetki izredno uspešnega in razvojno 
naravnanega podjetja segajo v l. 1968, ko 
je bilo ustanovljeno podjetje Specialne 
Armature Medvešček. Podjetje se je l. 2006 
pridružilo skupini IMI plc ter se preimenovalo 
v TA-Regulator d.o.o. S svojimi inovativnimi 
proizvodi je prodrlo na svetovne trge, 
kamor izvozi več kot 98% vseh v Brežicah 
proizvedenih izdelkov. Podjetje zaposluje 52 
ljudi, od tega petino v razvojnem oddelku. V 
TA-Regulator d.o.o. so družbeno odgovorni, 
zato vsako leto s prispevki pomagajo pomoči 
potrebnim in se odzivajo na pobude lokalne 
skupnosti ob različnih donacijah, kot je 
zbiranje sredstev za nakup mamografa.

Prostovoljno gasilsko društvo 
Veliki Obrež

ob 110-letnici neprekinjenega in 
predanega zagotavljanja varnosti pred 
požari ter povezovanja krajanov v 
občini Brežice.

Začetki delovanja l. 1904 ustanovljenega 
Prostovoljnega gasilskega društva Veliki 
Obrež so bili skromni, a so člani z veliko 
volje in truda ob močni podpori sovaščanov 
ohranili društvo in kljubovali posledicam 
obeh vojn. Društvo od samega začetka temelji 
na izobraževanju članov, reševanju in ustrezni 
ter varni gasilski opremi, ki omogoča hitro 
in uspešno ukrepanje v primeru požarov in 
drugih naravnih nesreč. Delo društva presega 
okvir gasilstva, saj se dejavno vključuje v 
društveno in družabno življenje v krajevni 
skupnosti, občini in celo izven meja Slovenije. 

Plaketa Občine Brežice

Na podlagi Statuta Občine Brežice in Odloka 
o priznanjih Občine Brežice prejme plaketo 
občine Brežice Plesna skupina CELESTINA, 
sekcija Plesnega društva Imani za 
historične plese, ob 10-obletnici uspešnega 
delovanja za izjemen prispevek k plesnemu 
ustvarjanju in sooblikovanju kulturnega 
življenja v občini Brežice.

www.brezice.si

Festival »Brežice, moje 
mesto 2014
Več tisoč obiskovalcev ob blizu in daleč je 
obiskalo poletni festival v mestu, kjer so 
spoznavali posebnosti občine in se udeležili 
različnih glasbeno-kulturnih dogodkov.

2. mednarodne glasbene 
delavnice
Občina Brežice je kot edina slovenska občina 
dvakrat zapored pridobila evropska sredstva 
za Kulturno mrežo JV Evrope in izvedbo 
mednarodnih glasbenih delavnic. 60 mladih 
glasbenikov iz treh držav je pod vodstvom 
domačih glasbenih mentorjev 6 dni 
nadgrajevalo svoje igranje na inštrumente – 
harmoniko, citre in tamburico.

Ujma s poplavami in plazovi
Plazovi, poplave in hudourniki so septembra 
v občini Brežice povzročili za več kot milijon 
evrov škode. Pripadniki Civilne zaščite 
Občine Brežice in gasilci so izvajal aktivnosti 
zaščite in reševanja, občinski svet pa je na 
predlog župana sprejel Odlok o odpravi 
posledic poplav, ki je zagotovil sredstva za 
odpravo najhujših posledic. 

Začetek gradnje HE Brežice
Občina Brežice pričakuje ureditev 
protipoplavne zaščite za naselja v občini, 
urejeno prometno in ostalo infrastrukturo 
ter poslovne priložnosti za lokalna podjetja 
ob gradnji hidroelektrarne. 
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Celovita ureditev starega mestnega jedra 
v zaključni fazi
Celovita prenova Dalmatinove ulice, ulice CKŽ in ureditev Zatona v starem mestnem jedru Krškega je v zaključni fazi, v 
teku sta še dva večja, ločena projekta na tem območju, in sicer izgradnja dvonivojskega parkirišča z 88 novimi parkir-
nimi mesti ter črpališča zalednih voda, s katerim bo še dodatno zagotovljena protipoplavna varnost na tem območju, 
poudarja župan občine Krško mag. Miran Stanko.

Dela izgradnje dvonivojskega 
parkirišča s po 44 parkirnimi 
mesti v vsaki etaži in skupno vre-
dnostjo 610.000 evrov, ki jo v ce-
loti krije Občina Krško, se bodo 
predvidoma zaključila v novem-
bru. Višina investicije izgradnje 
črpališča zalednih voda znaša 
788.000 evrov, od tega 285.000 
evrov krije Občina Krško, ostalo 

pa podjetje Infra. Dela intenziv-
no potekajo, končana pa bodo 
predvidoma konec tega leta.

V začetku oktobra je stekel dvo-
smerni promet po Cesti krških 
žrtev, ki bo v prihodnje ob do-
končni izgradnji krške obvoz-
nice in tretjega mostu postala 
mestna ulica, s čimer so se tudi 

končala dela celovite prenove te 
ulice. Na Cesti krških žrtev je po 
besedah skrbnika projekta Nika 
Somraka celovito urejeno vozi-
šče, komunalni vodi, javna raz-
svetljava, prenovljena meteorna 
in fekalna kanalizacija, v okviru 
obnove Dalmatinove ulice so 
urejena parkirišča, pešpoti, ze-
lene površine, parkirišča za ko-
lesa in motorje, polnilna mesta 
za električne avtomobile in me-
sta za parkomate. Hkrati je bila 
zaključena tudi izgradnja teme-
lja in desnobrežnega opornika 

za bodoči peš most čez Savo. 
Območje Zatona je tlakovano, 
urejena so parkirišča, interna 
dostopna cesta in javna razsve-
tljava ter hortikulturne ureditve.

3,1 milijona evrov vreden pro-
jekt urejanja Zatona, ulice CKŽ 
in Dalmatinove ulice Občina Kr-
ško pretežno gradi s pomočjo 
evropskih sredstev, saj 1,8 mi-
lijona evrov investicije predsta-
vljajo sredstva Evropskega skla-
da za regionalni razvoj.

Dela�izgradnje�dvonivojskega�parkirišča�z�88�novimi�parkirnimi�
prostori�se�bodo�zaključila�v�novembru,�gradnja�črpališča�zale-
dnih�voda�pa�konec�leta.

Popis škode po vodni ujmi
Po napotkih Uprave RS za zaščito in reševanje je Občina Krško po-
pisala vso prijavljeno škodo, o kateri je do 20. oktobra obvestila 
pristojno ministrstvo. Škodo na občinski infrastrukturi bo odpra-
vljala glede na razpoložljiva sredstva iz proračunske rezerve oz. 
v večjem obsegu, v kolikor bo država odobrila dodatna sredstva. 
Pristojno ministrstvo naj bi v najkrajšem možnem času obravna-
valo popis škode in sporočilo odločitev o pomoči posameznim 
občinam oz. lokalnim skupnostim. 

Poziv za člane strokovnih komisij
Za izvedbo postopka javnega razpisa, strokovne presoje in oce-
njevanja programov oz. projektov na področju družbenih dejav-
nosti bo župan občine Krško ponovno imenoval strokovne komi-
sije. Člani posamezne komisije morajo imeti izkušnje in poznati 
področje, za katerega so imenovani, ne smejo pa opravljati de-
javnosti upravljanja, predstavljanja, nadzora ali zastopanja pri 
predlagateljih programov. 
V skladu z navedenimi določili vas vabimo, da nam posredujete 
vaše predloge za člane posameznih strokovnih komisij – najka-
sneje do 30. 10. 2014 na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Kr-
ško, Oddelek za družbene dejavnosti.

Člani Združenja evropskih občin z jedrskim objektom (GMF – Group of 
European municipalities with nuclear facilities) so se v začetku oktobra 
zbrali na redni letni mednarodni konferenci v nemškem Gundremmin-
genu. Konference se je poleg predstavnikov gostujoče Japonske ter čla-
nov iz Španije, Švedske, Nemčije in Slovaške udeležila tudi direktorica 
občinske uprave Občine Krško Melita Čopar, ki je predstavila sobiva-
nje lokalne skupnosti z jedrskim objektom v občini Krško. 

Po predstavitvi aktivnosti združenja v letih 2013 in 2014 ter spreje-
mu finančnega poročila za leto 2014 so sprejeli program za nasle-
dnje leto, ki bo temeljil predvsem na izmenjavi dobrih praks v dr-
žavah članicah. Gostitelji so uvodoma predstavili položaj jedrske 
energije v Nemčiji, katere cilj je, da bo do leta 2023 zaprla vse je-
drske elektrarne. Kazuharu Kawase, župan japonskega mesta Tsu-
ruga, v katerem obratujeta dve jedrski elektrarni, je predstavil so-
rodno združenje evropskemu GMF, ki vključuje 29 članic – občin z 
jedrskim objektom. Redno že 47 let sodelujejo tako z lokalnimi sku-
pnostmi kot z vlado in drugimi javnostmi. Izkušnje razgradnje jedr-
skih elektrarn so s prisotnimi delili predstavniki Švedske, Slovaške, 
Nemčije in Španije, čemur je sledil ogled največje nemške jedrske 
elektrarne v Gundremmingenu. 
Srečanje so zaključili s predstavitvijo dobrih praks Švedske, Špani-
je, Slovaške, Belgije in Slovenije na področju sobivanja lokalne sku-
pnosti z jedrskim objektom.

V okviru dnevov slovenskega turizma, ki so med 13. in 15. okto-
brom potekali v Portorožu, je Turistična zveza Slovenije podelila 
najvišja priznanja v okviru projekta Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna. V kategoriji manjših mest je Senovo prejelo priznanje za 
tretje mesto.

Turistična zveza Slovenije že več desetletij uresničuje vrsto projek-
tov, ki bogatijo slovensko turistično ponudbo, med njimi je na po-
dročju skrbi za urejeno okolje najpomembnejši projekt Moja�deže-
la�–�lepa�in�gostoljubna, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika republike Boruta Pahorja. Poglavitno poslanstvo tek-
movanja je urejanje in ohranjanje okolja v okviru zelenega turizma 
in trajnostnega razvoja. Kamnite sekire in druge izkopanine pričajo 
o zgodovini senovsko-brestaniške doline. Večina napredka Senove-
ga je povezana s premogovnikom, ki ima svoje začetke v letu 1796. 
Posebnost so tudi skupne peči, ki si jih danes obnovljene lahko ogle-
damo in uporabimo v Novi in Uradniški koloniji. Širša okolica kraja 
vabi obiskovalce, ki se lahko odpravijo k Bohorskim slapovom, do 
katerih pelje Pot štirih slapov, pokukajo lahko tudi v Votle in Ajdne 
peči ter spoznajo navadno jarico, ki jo lahko v Sloveniji najdemo le 
na bohorskem pogorju. Med manjšimi mesti se je Senovo uvrstilo 
takoj za Cerkljami na Gorenjskem in Železniki. 

Naj prostovoljec in prostovoljska 
organizacija leta 2014 v občini Krško
Občina Krško objavlja javni natečaj za »Naj prostovoljca« v dveh 
starostnih kategorijah in »Naj prostovoljsko organizacijo« v letu 
2014. Prijavljeni prostovoljke in prostovoljci se bodo za naziv 
potegovali v kategorijah do 30 let in nad 30 let. 

Predlagatelj Naj prostovoljca je lahko posameznica ali posame-
znik, neformalna skupina, društvo, zavod in druga pravna ose-
ba javnega ali zasebnega prava. Prijavljeni posameznik/posa-
meznica mora imeti stalno prebivališče v občini Krško oziroma 
mora biti njegovo delovanje v letu 2014 povezano z delom na 
območju občine Krško, za izvajanje dejavnosti ne sme biti zapo-
slen ali prejeti plačilo preko pogodbe ali študentske napotnice. 

Predlagatelj Naj prostovoljske organizacije je lahko posame-
znik, neformalna skupina, društvo ali zavod, prijavljena orga-
nizacija pa mora imeti status nevladne organizacije in sedež v 
občini Krško. 

Predlagatelji morajo za obe kategoriji izpolniti obrazec oz. pri-
javnico, ki je na voljo na spletni strani Občine Krško www.kr-
sko.si v rubriki Razpisi, in jo najkasneje do petka, 14. novem-
bra 2014, poslati na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško 
s pripisom »Prostovoljec leta 2014 v občini Krško« ali na elek-
tronski naslov metka.resnik@krsko.si.

Senovo med najlepšimi manjšimi mesti

Priznanje�so�prevzeli�župan�občine�Krško�mag.�Miran�Stanko,�pred-
sednik�KS�Senovo�Vlado�Grahovac�in�predsednik�Turističnega�dru-
štva�Senovo�Anton�Petrovič,�na�slovesnosti�pa�so�se�jim�pridružili�
tudi�drugi�člani�TD�Senovo�ter�predstavniki�Centra�za�podjetništvo�
in�turizem�Krško.

Združenje evropskih občin z jedrskim objektom 
na letni konferenci
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Ena od podpor Občine Sevnica za krepitev načel trajnostni mobil-
nosti je brezplačni avtobusni prevoz na relaciji Sevnica–Boštanj–
Sevnica, ki je bil vzpostavljen v letu 2008. Občani so s tovrstno 
obliko prevoza zelo zadovoljni, še predvsem starejši, ki jim ta op-
cija prinaša večjo mobilnost in neodvisnost. Brezplačni avtobusni 
prevoz je na voljo od ponedeljka do petka, in sicer trikrat dnevno, 
ob 9., 10. in 11. uri. Zaradi velikega interesa občanov se je z okt-
obrom možnost lokalnega prevoza razširila na relacijo iz Sevnice 
do prodajalne Hofer v Boštanju, poleg te novosti pa je v obstoje-
čem voznem redu še nekaj manjših sprememb, ki so v celoti ob-
javljene na spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si, 
pod rubriko »Obvestila«. Z voznim redom na tablah so opremlje-
na tudi posamična postajališča. 

Na Gradu Sevnica je bila 16. oktobra v organizaciji Turističnega dru-
štva Šentjanž, Zavoda Qra iz Sevnice in Turistične zveze Občine 
Sevnica odprta pregledna razstava del, nastalih na mednarodnem 
ustvarjalnem srečanju ArtEko Šentjanž 2013/2014. Gre za mednaro-
dno likovno kolonijo, ki si prizadeva dati prostor umetnikom, še po-
sebej dojemljivim za skrb do planeta in ljudi. Ideja o druženju likov-
nih ustvarjalcev z motom ekologije, kot pravijo organizatorji, pomeni 
nadaljevanje tradicionalne likovne kolonije, vendar v širšem smislu. 
Letošnja kolonija je v duhu ustvarjalne reciklaže in njene prepoznav-
nosti potekala med 25. in 29. junijem na domačiji Felicijan v Peklu 
pri Šentjanžu, na njej pa so sodelovali ustvarjalci: Jože Šubic iz Ma-
ribora, Vladimir Leben iz Ljubljane, Mojca Marija Vilar iz Domžal, 
Ana Žerjal iz Nove Gorice, Vesna Davidovič in Toni Vučajnk iz Do-
bove ter Matic Svažič in Jerca Šantej iz Sevnice. 
Ob odprtju razstave so zbrane nagovorili publicist in okoljevarstve-
nik Anton Komat, umetnica iz Hrvaške Maja Briški, vodja kolonije 
Jerca Šantej in župan Srečko Ocvirk. Program je povezovala Petra 
Majcen, z glasbo pa obogatili domači glasbeniki v skupini pod kre-
ativnim imenom »Kuk se sliš«, ki jo sestavljajo: Aleš Košir (bobni), 
Renato Klenovšek (bas, vokal), Sergej Horvat (električna kitara), 
Klemen Zupan (trobenta) in Andrej Fon (saksofon). 
Razstava je na ogled do vključno 9. novembra v odpiralnem času 
Gradu Sevnica (www.grad-sevnica.com). 

Veter v laseh obogatil Teden otroka
Ob Tednu otroka, ki je potekal med 6. in 11. oktobrom, so bile na šolah sevniške občine izvedene številne prireditve v 
sklopu projekta »Veter v laseh«. Gre za pridružitev že 18. vseslovenski športno-družbeni akciji Športne unije Slovenije, 
k organizaciji katere je v sodelovanju s šolami pristopil javni zavod KŠTM Sevnica s podporo Občine Sevnica. 

Cilj akcije je bil med mladimi širi-
ti ljubezen do športa ter predsta-
viti športno aktivnost kot zdrav 
in zabaven način preživljanja 
prostega časa, hkrati tudi kot 
najboljšo protiutež vsem obli-
kam sodobnih zasvojenosti. Že 
med tednom so se po vseh šolah 
sevniške občine odvijali pred-
vsem športno obarvani dogod-
ki, obogateni s preventivnimi 
vsebinami o pasteh raznih oblik 
odvisnosti, o cestno-prometni 
varnosti in zdravem načinu ži-
vljenja, urnik so dopolnili tudi 
kulturni dogodki. 

Zaključek celotedenske akcije 
»Veter v laseh« je bil 11. okto-
bra, ko je v Sevnici potekal za-
ključni festival. Na osrednjem 

prizorišču, pri Osnovni šoli Sava 
Kladnika Sevnica, so se po priho-
du vseh sodelujočih šolarjev iz 
Sevnice in Boštanja zvrstili poz-
dravni nagovori župana Srečka 
Ocvirka, direktorice KŠTM Sev-
nica Mojce Pernovšek, pred-
stavnice Športne unije Sloveni-
je Mojce Grojzdek, ravnateljic 
Mirjane Jelančič in Vesne Vi-
dic-Jeraj ter posebnega gosta, 
znanega odbojkarja iz Sevnice 
Andreja Flajsa. Sledile so špor-
tne aktivnosti na športnih poli-
gonih in fitnes napravah na pro-
stem v športnem domu, učenci 
pa so se preizkusili tudi v bowlin-
gu in speedbadmintonu, se sre-
čali z gasilci in prisluhnili vzgoj-
no-izobraževalnim vsebinam.
 Foto:�Jože�Teraž

Zaključek�festivala�je�obogatila�himna�projekta�»Veter�v�laseh«.

Učenci�so�se�preizkusili�na�športnih�poligonih. Pestro�je�bilo�tudi�v�fitnesu�na�prostem.

Brezplačni avtobusni prevoz 
Sevnica–Boštanj–Sevnica

Tržišču odlično drugo mesto med 
slovenskimi izletniškimi kraji
V krajevni skupnosti Tržišče živijo pridni in gostoljubni ljudje, ki skrbijo za lepo urejeno okolico. Več preteklim vidnim 
uvrstitvam na natečaju »Moja dežela – lepa in gostoljubna« v vsakoletni organizaciji Turistične zveze Slovenije so Trži-
ščani letos več kot zasluženo dodali še dosego odličnega drugega mesta v kategoriji slovenskih izletniških krajev.

Na predlog ocenjevalne komisije 
Turistične zveze občine Sevnica, 
ki je opravila občinsko ocenje-
vanje, je regijska komisija julija 

Trži šče sprva prepoznala kot naj-
lepše urejen izletniški kraj v re-
giji Posavje, nato pa je urejenost 
in gostoljubje kraja konec avgu-

sta preverila še državna komisi-
ja. V kategoriji »izletniški kraji«, 
kraji z manj kot 2000 prebivalci, 
je Tržišče uvrstila na visoko dru-

go mesto. S trajnostnim ureja-
njem, skrbjo za vedno lep videz 
kraja in gostoljubjem so za pre-
jem nagrade zaslužni vsi kraja-
ni, krajevna skupnost in društva.
Ocenjevalna komisija je bila pri 
svojem delu pozorna predvsem 
na urejenost glavnih urbanih 
elementov, prometnih površin 
in objektov, urejenost in varo-
vanje naravne in kulturne dedi-
ščine, urejenost objektov komu-
nalne infrastrukture, turistično 
urejenost in ponudbo kraja. 
Tekmovanje v projektu Moja de-
žela – lepa in gostoljubna, ki je 
potekalo pod častnim pokrovi-
teljstvom predsednika republike 
Boruta Pahorja, se je zaključilo 
14. oktobra s slovesno podelitvi-

Karolina�Golob�in�Marta�Kralj�s�podžupanom�Janezom�Kukcem�in�
županom�Srečkom�Ocvirkom.

S�častnim�pokroviteljem�tekmovanja,�predsednikom�Republike�Slo-
venije�Borutom�Pahorjem.

Dogodka�v�Portorožu�so�se�udeležili�tudi�številni�krajani.

jo v Portorožu v sklopov Dnevov 
slovenskega turizma 2014. Do-
godka so se udeležili številni kra-
jani, predstavniki Turističnega 
društva (TD) Tržišče in Turistič-
ne zveze občine Sevnica (TZOS), 
pa tudi direktorica KŠTM Sevni-
ca Mojca Pernovšek, župan Ob-
čine Sevnica Srečko Ocvirk in 
podžupan Janez Kukec.
Priznanje Tržišču je v imenu tu-
rističnega društva ob razglasitvi 
sprejela Karolina Golob, še po-
sebno priznanje Turistične zveze 
Slovenije za prizadevno prosto-

Razstava ArtEko na ogled do 9. novembra

Nagovor�vodje�kolonije�Jerce�Šantej�(Foto:�Zaneto�Paulin)

voljno delo v turistični društveni 
organizaciji pa je prejela članica 
občinske turistične zveze Marta 
Kralj. »Pravijo, da te drugi ceni-
jo in spoštujejo ravno toliko, kot 
ceniš in spoštuješ samega sebe. 
In glede na to, da se krajani kra-
jevne skupnosti Tržišče v doma-
čem kraju počutimo lepo in pri-
jetno, smo prepričani, da se tako 
počutijo tudi turisti, ki obiskuje-
jo naše kraje, saj se vedno radi 
vračajo,« so ob prejemu prizna-
nja zapisali krajani Tržišča.
 Foto:�TD�Tržišče�in�TZOS
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Društvo likovnikov Brežice 
deluje od leta 1964, sprva kot 
Klub likovnikov Brežice, v letu 
1975 pa se je preimenoval v 
društvo, ki združuje likovnike 
iz brežiške in okoliških občin z 
ustvarjanjem v slikarski in ke-
ramični sekciji. Slavljencem in 
občinstvu sta zapela Vokalna 
skupina Solzice in kantavtor 
Peter Dirnbek. Članom dru-
štva so spregovorili in jim čes-
titali direktorica Posavskega 
muzeja Alenka Černelič Kro-
šelj, župan Ivan Molan in ko-
ordinatorka brežiške izpo-
stave JSKD Simona Rožman 
Strnad, Vesna Davidovič iz 
LD Dobova, Roman Blatnik 
iz DL Krško OKO in predsed-
nik ZKD Brežice Jože Denžič z 
mislimi, da s svojimi likovnimi 
izpovedmi ustvarjajo posebno 
ustvarjalno sinergijo tudi med 
drugimi društvi tako v okviru 
občinskih meja kot izven njih. 
Za svoj kulturni utrip so prejeli 
zlato jubilejno priznanje JSKD 

Potem ko so 3. decembra lani 
odprli predhodno, deveto po-
stavitev Borčićevih del, je sled-
nji, kot je na otvoritvi povedal 
skrbnik razstave, kustos Go-
ran Milovanović, spomladi iz 
predala potegnil še zadnje da-
rilo za njegov grafični kabinet, 
prestižno grafično mapo z na-
slovom »In principio erat Da-
chau«. Ta je bila narejena po 
naročilu Muzeja spominskega 
obeležja Koncentracijskega ta-
borišča Dachau v samo sedmih 
izvodih, od katerih je muzeju v 
Dachauu pripadlo pet izvodov, 
po enega pa sta prejela avtor in 
kostanjeviška galerija, ki hrani 
celoten Borčićev grafični opus. 
»Spremno besedo te res pres-
tižne mape je napisal Boris Pa-
hor, Bogdan Borčić pa je zan-
jo izvedel osem grafičnih listov. 

Petdeset let brežiških likovnikov 
BREŽICE – Društvo likovnikov Brežice je 2. oktobra v galeriji Posavskega muzeja Brežice pripravilo odprtje 
likovne razstave, ki so jo postavili na ogled v počastitev ob svojem Petdeset/letju. Svečana prireditev, ki jo 
je povezovala Jasmina Spahalić, pa je potekala v Viteški dvorani. 

s podpisom predsednika Igor-
ja Teršarja, občinsko odličje 
in priznanje ZKD Brežice. Pri-
znanji in odličje je s ponosom 
sprejela predsednica Kristi-
na Bevc, ki je izrazila željo in 
upanje po lastnih prostorih in 
se obenem zahvalila vsem, ki 
jim za otvoritve razstav nudi-
jo gostoljubje.

Ogled likovnih del so v gale-
rijskem prostoru s plesom 
popestrile plesalke PD Imani. 
Razstava je, glede na galerij-
ski prostor, gledalcem ponu-
jena v treh sklopih. V prvem, 
vhodnem delu, so na ogled ke-
ramična dela članov keramič-
ne sekcije, ki deluje sedem let. 
Večino del predstavlja unikat-
na keramika v stari japonski 

tehniki raku. V drugem gale-
rijskem prostoru so razstavl-
jena dela na platnih v velikosti 
30 x 30 centimetrov. Ljubitelj-
ski slikarji so ustvarjali v ak-
rilu, olju, akvarelu, enkavsti-
ki, mešani tehniki. V tretjem 
sklopu razstave so se likovni-
ki poklonili osebnostim, ki so 
zaslužne, da je društvo delo-
valo in raslo skozi vsa ta leta. 
Čeprav so skoraj vsi prejem-
niki občinskega odličja, se jim 
je društvo zahvalilo z razstavo 
njihovih del: Bojana Horvati-
ča, ustanovnega člana in pred-
sednika društva 33 let, Mitje 
de Glerie, dolgoletnega aktiv-
nega člana upravnega odbora, 
Vlada Cedilnika, ustanovnega 
člana, dolgoletnega strokovne-
ga vodje in mentorja društva, 
ter Cvetke Miloš, dolgoletne 
mentorice društva. Razstava 
36 članov društva bo na ogled 
do 2. novembra.
 N. Jenko Sunčič, 
 foto: Boštjan Kolar

Simona Rožman Strnad je Kristini Bevc izročila zlato jubilej-
no priznanje JSKD.

Borčićev spomin na Dachau
KOSTANJEVICA NA KRKI - V Galeriji Božidar Jakac so 26. septembra, ravno na rojstni dan 24. aprila letos 
preminulega Bogdana Borčića, odprli 10. prenovljeno postavitev v njemu posvečenem grafičnem kabinetu, 
naslovljeno »In principio erat Dachau«.

Na teh osmih listih je nešteto 
referenc na celoten Borčićev 
ustvarjalni opus in s serijo nas 
je preprosto osupnil. Osupnil z 
dejstvom, kako močno intim-
no zgodbo je bilo po Mušiču 
(Borčić je večkrat znal reči, da 
je s temo Dachaua prekinil, ko 

je svoj pretresljivi cikel Nismo 
poslednji izvedel Zoran Mušič) 
še možno povedati in osupnil 
z dejstvom, kako aktualna je 
zgodba še danes, ko smo glo-
boko v 21. stoletju. Osmim raz-
stavljenim grafikam smo tokrat 
dodali še šestnajst risb, izvede-

nih v pastelni tehniki, ki smo si 
jih izposodili iz zapuščine dru-
žine Borčić in so služile kot štu-
dijska priprava na cikel,« je de-
jal Milovanovič. 

Koncentracijsko taborišče Da-
chau, kjer je Bogdan Borčić 
kot mlad fant preživel eno leto 
grozot, je zaznamovalo celot-
no njegovo ustvarjanje, v Ga-
leriji Božidar Jakac pa so čutili 
dolžnost, da umetnikova zad-
nja dela čim prej pokažejo jav-
nosti. Razstavo – otvoritve se je 
udeležila tudi Borčićeva vdova 
Ida - je odprla generalna di-
rektorica Direktorata za kul-
turno dediščino na Ministrs-
tvu za kulturo Špela Španžel, 
z video-glasbenim nastopom 
pa ga je popestril Lado Jakša.
 P. Pavlovič

Udeleženci otvoritvene slovesnosti, med njimi Borčićeva vdo-
va Ida (na sredini druge vrste) 

Rebeka Dremelj bo predstavila največje uspešnice, ra-
perski projekt Timoprodukcije, kaj prinaša veseli de-
cember. Tokrat preberite:

Senovčanka Rebeka Dremelj (na fotografiji), edina Slo-
venka, ki je prejela balkanskega oskarja popularnosti, 
se je poleg mnogih udej-
stvovanj v svetu šovbiz-
nisa posebej uveljavila na 
slovenski glasbeni sceni. 
V svoji 13-letni glasbeni 
karieri je namreč posnela 
že več kot 20 videospotov, 
zdaj pa se po štirih letih 
predstavlja z novim, že sedmim studijskim albumom z na-
slovom Best of me. Na njem bo 17 pesmi, ki so zaznamo-
vale njeno glasbeno ustvarjanje, med njimi pa boste sliša-
li tudi uspešnice Pojdi z menoj, Pod mojo kožo in Vrag naj 
vzame, s katero nas je v Beogradu zastopala na Evrovizi-
ji leta 2008. Pevka je z oboževalci na družbenih omrežjih 
delila tudi 'vroče' vabilo za predstavitev prihajajočega al-
buma, ki bo konec meseca. Na njem namreč med rjuhami 
pozira kar gola.

Zagotovo se spomnite posavskega glasbenika Danie-
la Vezoje (na fotografiji), ki je igral v bandu TrainSta-
tion, s katerim so leta 2012 pri založbi ZKP izdali Tra-
velers Without Luggage EP. »Po 
razpadu banda sem se odločil nadal-
jevati v solo akustik obliki. V glasbi 
me že od nekdaj najbolj zanima 'son-
gwriting' in tako so mi tudi najbližje 
žanri, ki to najbolj izpostavljajo. Za-
dnji dve leti sem pisal nove komade, 
ki so, upam da, takšni, da lahko sto-
jijo v solo akustik formi. Žanrsko to 
verjetno spada v singer/songwri-
ter, folk, americana žanr,« nam je 
zaupal. Daniel je bil namreč letos že 
kar trikrat v Dublinu. »Tam mi je zelo 
všeč lokalna glasbena scena. Predvsem zato, ker je toli-
ko 'placov', kjer se da igrati, in ker je splošni nivo glas-
benikov na zelo zelo visoki ravni. Nazadnje sem bil tam 
en mesec, in sicer avgusta. Imel sem 12 nastopov, spoz-
nal en kup ljudi. Decembra pa se (predvidoma) vračam, 
da bi s producentom Gavinom Glassom posnel EP.« Pri-
sluhnete mu lahko tudi na njegovi uradni facebook strani. 

Projekt Timoprodukcije – Mam rd je dobrih 30 minut 
dolg album z desetimi komadi, na katerih slišimo vse MC-
je, s katerimi je novomeški bitmejker in producent Timo 
Radovič v preteklosti že sodeloval: Mirko, Drobiž, Po-
všo, Boris, Zlatko, Trkaj, krški raper Gero (na fotografiji 
na sredini) ter pevka Eva. Večina pesmi je posnetih v zad-
njem času, nekaj pa je tudi malce starejših. Skupna točka 
vseh komadov so seveda Timovi beati, sicer pa so temat-

sko nepovezani, a vsak 
s svojo zgodbo oziro-
ma rdečo nitjo. »Vse 
za rap je zadnji ko-
mad na albumu. Naj-
prej sem naredil pod-
lago (beat) in posnel 
nanj Povšota. Nato je 
tekst napisal še Mirko. 
Gerota sem spoznal že 

pred leti in velikokrat sva se menila, da morava posneti kaj 
skupnega. Album Mam rd sem hotel zaključiti na poseben 
način, zato sem kontaktiral Gerota in mu poslal demo ko-
mad. Gero je bil za in napisal še svoj tekst. Konec avgusta 
sva posnela še njegov del, in to je naredil tako, kot samo 
on zna,« nam je o sodelovanju z raperjem iz Posavja in ko-
madu Vse za rap še zaupal Timo. Kot zanimivost, Timotu 
se je pred snemanjem pokvaril mikrofon in tako je moral 
Gero prinesti kar svojega.

Pri naših novičkah pa že ekskluzivno razkrivamo, kaj se 
bo na glasbeni sceni dogajalo zadnji del letošnjega leta v 
Krškem. Po uspehu lanskega veselega decembra v starem 
mestnem jedru se nam namreč letos obeta še obsežnej-
ši program, ki ga pripravljata Občina Krško in Mladinski 
center Krško. V petek, 19. decembra, se bodo tako na ulici 
v starem Krškem predstavili Dan D, v soboto, 20. decem-
bra, pa Čuki in lokalni D'Palinka Band. Pestro bo tudi do-
gajanje za mlade, saj Klub posavskih študentov tudi letos 
zaključuje veseli december s posavsko Kifl fešto, ki bo to-
krat 27. decembra, glavni nastopajoči pa bodo Mi2! In še 
to, vsi dogodki bodo brezplačni!
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

BRESTANICA – 7. oktobra je 
krška podžupanja Ana So-
mrak na gradu Rajhenburg 
odprla razstavo Zelingrad: 
sedem stoletij zgodovine. 

Kot je povedala koordinatorica 
razstave dr. Helena Rožman, 
je razstava plod sodelovanja 
med gostitelji in Muzejem Sve-
ti Ivan Zelina, zato so se otvo-
ritve udeležili tudi predstavni-
ki njihove lokalne skupnosti. 
Pod avtorstvo razstave, ki bo 
na ogled do konca leta, sta se 
podpisala Mladen Houška in 
Romana Mačković, dogodek 

Razstava o zgodovini Zelingrada
pa so popestrili Vitezovi Zelin-
gradski. 

Razstava vključuje prikaz po-
membnejših arheoloških 
najdb, bogato fotodokumen-
tacijo o Zelingradu, strokov-
ne študije, replike zanimivih 
gradbenih elementov in naj-
deno kamnito plastiko. Zelin-
grad in mesto Sveti Ivan Zelina 
povezuje skupna, sedem stole-
tij dolga zgodovina. Mesto se je 
razvijalo kot škofovska posest 
in trgovsko središče, Zelingrad 
pa je prvotno predstavljal sre-
dišče kraljevske oblasti, nato 

pa dvor, iz katerega so nad 
svojim posestvom bdele razne 
družine velikašev. 

Po začetnih raziskavah so za-
radi pomanjkanja sredstev 
grad samo vzdrževali, dela pa 
so se nadaljevala šele konec 
sedemdesetih let, ko so znova 
pristopili k sanaciji in konzer-
vaciji zidov, vendar so ponov-
no obstala na začetku osemde-
setih. Od leta 2001 Zelingrad 
sistematično arheološko razi-
skujejo, na zidovih pa izvajajo 
konzervatorska dela. 
 M. HrvatinRazstava je vredna ogleda.



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 22, četrtek, 23. 10. 2014 23KULTURA

Četrtek, 23. 10.

• od 9.00 do 14.00 na vseh 
lokacijah Zavoda RS za za-
poslovanje: uradi, območ-
ne službe): dan odprtih vrat 
s sloganom »Spoznajte nas, 
tukaj smo za vas!«

• ob 16.00 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: ročnodelska 
druženja

• ob 17.00 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: odprtje 
stalne razstave »Slovenski 
izgnanci 1941-1945« avto-
ric Irene Fürst in mag. Mo-
nike Kokalj Kočevar

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljične urice pri 
Medvedku sladkosnedku

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: strokovno preda-
vanje Martine Peštaj »Otroci 
in televizija«

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Pišece: zaključna prireditev 
15. Unesco tabora, ob 19.00: 
Kostanjev blues pred šolo

• ob 18.00 v stari galeriji na 
gradu Sevnica: odprtje foto-
grafske razstave Alojza Kne-
za »Slovenski gradovi skozi 
široko oko«

• ob 19.00 v avli MC Brežice: 
razstava »Doga tempore ex 
cvičkorel – Tadej Baškovč«

Petek, 24. 10.

• od 8.00 do 18.00 v telova-
dnici Gimnazije Brežice: raz-
stava malih živali (do 26. 10.)

• ob 10.00 na brežiških uli-
cah: Fejst modri val ob za-
ključku Unesco tabora; od 
11.00 do 12.00 na grajskem 
dvorišču: glasba, ples

• ob 17.00 v MT Raka: večer 
smeha

• od 17.00 do 19.00 v Lon-
čarskem ateljeju Bernhard 
manufaktura v Mencinger-
jevi hiši v Krškem: delavni-
ca z glino za otroke

• od 17.00 do 19.00 v MT Se-
novo: vrtnarjenje na našem 
vrtu 

• od 17.00 do 21.00 v MT Ve-
liki Kamen: naredimo si je-
sensko dekoracijo

• ob 17.30 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: družabne urice

• ob 18.00 v avli Fakultete 
za turizem Brežice: otvori-
tev razstave ročnih del DU 
Brežice

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predstavitev pesniške 

zbirke »Druga stran lune« 
Jožice Udovč Krhen

• ob 19.00 v dvorani KS Glo-
boko: koncert ljudskih pe-
smi in godčevskih viž »Hla-
dna jesen že prihaja«

• ob 19.30 v veliki dvorani 
gradu Rajhenburg v Bresta-
nici: stand-up komedija Bo-
štjana Gorenca – Pižame »50 
odtenkov njive«

• ob 20.30 v klubu MC Breži-
ce: Fazanc 2014

Sobota, 25. 10.

• od 8.00 do 18.00 v Športni 
dvorani Dobova: mednaro-
dni ju-jitsu turnir »Sloveni-
ja open – pokal Brežic 2014«

• ob 9.00 v Sromljah: 38. po-
hod po poteh Brežiške čete 
in proslava

• ob 9.00 izpred spomenika v 
Šentjanžu: 5. pohod po po-
teh Milana Majcna

• od 9. do 12.00 v prosto-
rih PGD Leskovec pri Kr-
škem: dan odprtih vrat PGD 
s predstavitvijo doma, voz-
nega parka in opreme, ob 
13.00 tekmovanje v spaja-
nju sesalnega voda

• od 9.30 do 15.00 v starem 
mestnem jedru Brežic: pred-
stavitev gasilstva in opreme 
Gasilske zveze Brežice – ob 
10.00: postroj gasilcev in 
mimohod gasilske tehnike, 
od 11.00 do 15.00: predsta-
vitev dela gasilca, ob 13.00: 
tekmovanje gasilske mladi-
ne – kviz

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj – priprave na noč ča-
rovnic

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
peka palačink

• ob 10.00 v MT Raka: izdelaj-
mo igračo

• ob 11.30 v MT Senovo: ku-
harska delavnica

• od 14.00 do 17.00 v avli 
MC Brežice: predstavitve 
društev invalidov in bolni-
kov ter meritve, ob 17.00 
v dvorani MC Brežice: pred-
stava ob dnevu invalidov in 
bolnikov občine Brežice

• ob 16.00 v Športni dvora-
ni Brežice: prireditev ob 
110-letnici ustanovitve Te-
lovadnega društva Sokol 
Brežice

• ob 16.00 v Domu kulture 
Brežice: gala koncert vseh 
sodelujočih folklornih sku-
pin na 3. mednarodnem 
otroškem folklornem festi-
valu

• ob 17.00 v MC Krško: delav-
nica »Programiranje aplika-
cij za pametne telefone«

• od 17.00 do 21.00 v MT Ve-
liki Kamen: Šport je zdrav!

• ob 18.00 v večnamenskem 
domu v Dolenji vasi: kon-
cert ŽePZ Prepelice iz Dole-
nje vasi in MePZ KPD Bazo-
vica iz Reke

• ob 19.00 v Kavarni Grad 
Rajhenburg v Brestanici: 
koncert Jadranke Juras – vo-
kal in Mihe Koretiča – kitara

• ob 19.00 v Domu kulture 
Brežice: svečana podelitev 
napredovanj Gasilske zve-
ze Brežice

• ob 19.30 v Termah Čatež: 
21. letni koncert MePZ Viva 
Brežice – koncertno-scenski 
projekt

Nedelja, 26. 10.

• ob 7.00 na ribniku Prilipe: 
tradicionalna tekma v lovu 
rib s plovcem za pokal obči-
ne Brežice

• ob 9.00 v Športni dvorani 
Brežice: 42. Holyjev memo-
rial v ženski in moški špor-
tni gimnastiki

• ob 15.00 na Turistični kme-
tiji Balon – Bela gorca na Bi-
zeljskem: odprtje in ogled 8. 
razstave bizeljskega ajdove-
ga kolača

• ob 15.00 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: javno vod-
stvo po razstavi »Slovenski 
izgnanci 1941-1945«, ogled 
bo vodila Irena Fürst

Ponedeljek, 27. 10.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: počitniške aktivnosti za 
osnovnošolske otroke (vsak 
dan do 30. 10.)

• ob 9.00 v MC Krško: brez-
plačno usposabljanje za 
mladinsko delo – ustvarjal-
na komunikacija

• od 11.00 dalje v mladin-
skem oddelku Valvasorjeve 
knjižnice Krško: počitniške 
ustvarjalno-igralne delav-
nice

• ob 16.30 v Knjižnici Sevni-
ca: literarna ustvarjalnica

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: svečana seja Občinske-
ga sveta Občine Brežice in 
podelitev oktobrskih nagrad

Torek, 28. 10.

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
v Krškem: predavanje prof. 
dr. Vida Snoja »Biblija, Dal-
matin in Prešeren« v poča-
stitev dneva reformacije

Sreda, 29. 10.

• ob 10.00 v Knjižnici Sevni-
ca: počitniške ustvarjalne 
delavnice

• od 11.00 dalje v mladin-
skem oddelku Valvasorjeve 
knjižnice Krško: počitniške 
ustvarjalno-igralne delav-
nice

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predavanje Matjaža 
Turinka »Rodovitnost tal v 
ekološkem kmetijstvu«

• ob 17.00 v Posavskem mu-

zeju Brežice: grajska dogo-
divščina za male princese in 
viteze

Četrtek, 30. 10.

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: predavanje Sabine Topo-
lovec »Z začimbami do več 
zdravja in energije«

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: Dobova se predsta-
vi – večer glasbe, petja, ple-
sa in smeha

• ob 17.30 v OM centru Deč-
no selo: predavanje dr. Vide 
Furman Bajc o terapevtskem 
branju

Petek, 31. 10.

• ob 16.00 v Gimnaziji Breži-
ce: rokometni turnir v mini 
rokometu

• ob 17.00 v Kulturnem domu 
Pišece: 10. obletnica Dram-
ske skupine »Smeh ni greh« 
- premiera igre »Vse se vrti 
okoli ene stvari« avtorice 
Ivane Zupančič

Ponedeljek, 3. 11.

• ob 19.00 v knjižnici na Se-
novem: pogovor z Rokom 
Sando, študentom angleške 
književnosti na univerzi East 
Anglia v Norwichu

Torek, 4. 11.

• ob 8.30 v Kulturni dvorani 
Krmelj in ob 11.00 v Knji-
žnici Sevnica: interaktivna 
glasbena predstava pevke 
in animatorke Andreje Zu-
pančič »Silno vljudna pred-
stava«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: spominski večer 
ob peti obletnici otvoritve 
zbirke »Speedway v Slove-
niji - pogovor nekdanjim 
voznikom in velikim talen-
tom slovenskega speedwaya 
Evaldom Babičem

Sreda, 5. 11.

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica 

• ob 19.00 v Knjižnici Sevni-
ca: odprtje fotografske raz-
stave z naslovom »Podo-
be Blaža Jurka in kmečkega 
prebivalstva na prelomu 20. 
stoletja v novi preobleki«

Četrtek, 6. 11.

• ob 18.00 v Mestnem mu-
zeju Krško: strokovno pre-
davanje ob razstavi »Ivan 
Lapajne: učitelj, ravnatelj, 
publicist, Krčan in sveto-
vljan« - »Kaj naj oblečem za 
v šolo?«, mag. Marjetka Bal-
kovec Debevec iz Sloven-
skega šolskega muzeja bo 
predstavila oblačilni videz 
učiteljev in učencev na Slo-
venskem s poudarkom na 2. 
polovici 19. stoletja

kam v posavju

Info: (07) 620 42 16 - recepcija 
info@gradrajhenburg.si 

www.grarajhenburg.si

BOŠTJAN GORENC PIŽAMA
50 ODTENKOV NJIVE

stand-up komedija
 petek, 24.10., ob 19.30 uri,

VELIKA DVORANA GRADU RAJHENBURG

JADRANKA JURAS 
& MIHA KORETIČ

koncert, sobota, 25.10., ob 19. uri,
KAVARNA GRAD RAJHENBURG

POČITNIŠKE USTVARJALNO-IGRALNE  
DELAVNICE

• 27. in 29. oktober od 11. ure dalje – 
Mladinski oddelek v Krškem

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

ROK SANDA, študent angleške književnosti na 
univerzi East Anglia v Norwichu.

• ponedeljek, 3. november, ob 19. uri - 
Knjižnica Senovo

O branju, pisanju, filmu, predvsem pa o novembrski 
dramski premieri Gastarbeiterja. Z gostom se bo na pr-
vem v nizu večerov »Beremo« pogovarjal Vilko Planinc.

SPOMINSKI VEČER OB PETI OBLETNICI 
OTVORITVE ZBIRKE 

»SPEEDWAY V SLOVENIJI 
• torek, 4. november, ob 18. uri – 

Osrednja knjižnica v Krškem
Ob peti obletnici otvoritve posebne zbirke o zgodovini 
slovenskega speedwaya »Speedway v Sloveniji« vas vabi-
mo na pogovor nekdanjim voznikom in velikim talentom 
slovenskega speedwaya Evaldom Babičem, s katerim se 
bo pogovarjal poznavalec speedwaya Franci Tomažič. 
V krški knjižnici bo ob tej priložnosti na ogled razstava 
posvečena Babičevi športni poti.
 

ČAR ZGODBE 

• vsak četrtek, od 6. novembra dalje, ob 18.15 uri - 
Knjižnica Kostanjevica na Krki

Ponovno bomo obudili druženja ob knjigah in čaju v knji-
žnici. Krog branja zgodb in pogovorov o knjigah ob če-
trtkih zvečer v zimskih mesecih.

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
pogovor z DR. HELENO ROŽMAN

• četrtek, 13. november, ob 18.30 uri - 
Knjižnica Kostanjevica na Krki 

Ob izidu knjige Kostanjevica na Krki: poplavna ogrože-
nost kulturne dediščine bomo pripravili cikel pogovorov 
in predavanj. Prva bo o kulturni dediščini spregovorila dr. 
Helena Rožman, tudi avtorica knjig o dediščini mesta. 
 

SOVICA OKA – otroška lutkovna predstava

• ponedeljek, 17. november, ob 18. uri – 
Mladinski oddelek v Krškem

• torek, 18. november, ob 17. uri – 
Knjižnica Kostanjevica na Krki

• ponedeljek, 24. november, ob 17. uri – 
Knjižnica Senovo

Premiera nove otroške lutkovne predstave v izvedbi lut-
kovne skupine krških knjižničarjev Bukvica.

PRIHODI, ODHODI

• petek, 21. november, ob 19. uri - 
Osrednja knjižnica v Krškem

Literarni večer z literatom Esadom Babačićem ob zaključ-
ku bralnega projekta Posavci beremo skupaj, s katerim 
se bo pogovarjala bibliotekarka Alenka Žugič Jakovina. 

PREDSTAVITEV 
ELEKTRONSKIH BAZ PODATKOV

• vsak četrtek, od 12. do 13. ure 
(oziroma po dogovoru) – Osrednja knjižnica v Krškem
Z individualno predstavitvijo vam želimo predstavi-
ti uporabo elektronskih baz, do katerih naša knjižnica 
omogoča dostop. Za izobraževanje je potrebna predho-
dna prijava (07 490 40 00). 

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE 
V NOVEMBRU

obvestila o dogodkih:
redakcija@posavje.info

Tel.: 07 49 05 782 
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na muhi ...

Včasih je potrebno popraviti dimnik, ne glede na višino. Vrh 
50-metrskega kopitarniškega dimnika, na katerem je pred 
desetletji pogumni Sevničan naredil stojo, je bil potreben po-
pravila in le-tega se je v sončnem oktobrskem dnevu lotil nek-
do, ki se ne boji višine in je vešč tudi zidarskih del. Ali se je 
delavec imel čas ozreti tudi po svoji okolici, ki že dobiva »je-
senska oblačila«, pa nam ni uspelo izvedeti. Predvidevamo, 
da se je raje držal dimnika, da je bilo delo dobro opravljeno. 
(S. R., foto: L. M.)   

Kandidat za kostanjeviškega župana Andrej Kerin – Kičo (le-
vo), ki je le za 42 glasov zaostal za zmagovalcem volitev Lad-
kom Petretičem, je volilni večer preživel v družbi svojih pod-
pornikov, med njimi je tudi nekaj novoizvoljenih občinskih 
svetnikov, s katerimi so že snovali nove (politične) načrte. Ka-
ko uspešni bodo pri tem, se bo pokazalo že kaj kmalu. (P. P.)

Ali bosta »merila moči« tudi v novonastajajočem sevniškem 
občinskem svetu? Nebesedna komunikacija med obema kan-
didatoma za župana, med Janijem Šerjakom in Srečkom 
Ocvirkom, po objavi neuradnih rezultatov lokalnih volitev, 
v katerih je prejel največ glasov slednji, je zgovorna ... (S. R.)

Preden so z družno zasaditvijo drevesa odprli letošnji POK 
Brežice, so poslanec v DZ Igor Zorčič, župan Ivan Molan in 
predsednik brežiške obrtne zbornice Janko Hrastovšek prija-
teljsko pokramljali. Slednji je sicer pohvalil sodelovanje obči-
ne in obrtnikov, morda pa se je mlademu poslancu priporo-
čil, naj zastavi kakšno besedo za obrtnike v Ljubljani … (P. P.)

NOVI JUKE
NOVI QASHQAI

NOVI X-TRAIL

NOVAGENERACIJA  
  DOŽIVETJA

 
 

Komercialni akciji brezobrestno financiranje 50/50 in brezplačno podaljšano jamstvo veljata za nakup vozila iz zaloge in z Nissan financiranjem. Strošek odobritve znaša 1% maloprodajne cene vozila. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške 
garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto oz. za 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Akcija velja do 31. 10. 2014. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna.

Kombinirana poraba goriva: 3,8-6,5 l/100 km. Emisije CO2: 99-153 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

TPV AVTO D.O.O, KANDIJSKA C. 60, NOVO MESTO, TEL: 07/ 391 82 49, WWW.TPV-AVTO.SI
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7. DO 19. URE, SOBOTA OD 7. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.

Potem ko je brežiškemu kantavtorju in karateistu Petru Dirn-
beku spodrsnilo pri prvem poskusu za osvojitev županske-
ga stolčka, se je očitno takoj lotil nove tekmovalne discipline, 
ki bo njemu in tovarišem v novem občinskem svetu še kako 
prav prišla. (S. M.)

Neumorni animator sožitja turizma in umetnosti na podeže-
lju Peter Špiler (prvi z desne) je na domačiji v Kostanjku gostil 
tudi predsednika Svetovnega slovenskega kongresa dr. Bori-
sa Pleskoviča. Ta si je prišel ogledat slikarska dela Vide Pfe-
ifer iz Hrastja pri Cerkljah, ki je študirala v Hamburgu, nato 
pa desetletja ustvarjala v Stuttgartu. (S. M.)



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 22, četrtek, 23. 10. 2014 25POSAVSKA PANORAMA

Eva Tovornik, Dubai, Združeni Arabski Emirati 
25-letna dvojčica, doma iz Sevnice, je trenutno zaposlena kot ste-
vardesa družbe Emirates Airline. Po izobrazbi dipl. uni. varstvo-
slovka se v kariernem smislu nekoč vidi kot člen organizacije, ki 
se ukvarja z rehabilitacijo žrtev, morda kot psihologinja. Ker je 
biv ša športnica, je njen prosti čas vedno zapolnjen z novimi špor-
tnimi podvigi, ki jo ohranjajo aktivno in nasmejano. Za regenera-
cijo pa poskrbijo tudi njeni prijatelji in družina, saj z njimi vedno 
kvalitetno preživi čas, ki ga ima na razpolago. Rada posluša glas-
bo, ki gre v uho, filme izbira po nasvetu prijateljev, knjige pa izbi-
ra iz sostanovalkine zbirke. In še njen moto: "Ko te življenje pre-
seneti, se prepusti, sprejmi izziv in zmagaj! Preseneti sam sebe."  

 Foto: Boštjan Colarič

Eden od celulozarjev po ve-
čerji pokritizira: "Danes pa ni-
sem bil najbolj zadovoljen z ve-
čerjo." Natakar: "Ja, ves dan je 
tako iz Celuloze smrdelo, da je 
kuharica popolnoma izgubila 
okus."

Udeležba
Na zboru krajanov v Krškem - 
desni breg je bilo komaj dvaj-
set prisotnih. Med drugimi se 
je zbora udeležil tudi g. župnik. 
Ko je prišel v dvorano, je začu-
deno pripomnil: "Ja, kje pa so 
ljudje? Pri meni jih ni, pri vas 
jih ni."

Kratke šale, ki jih objavljamo, 
imajo res že dolgo brado, a 
verjamemo, da lahko razvedri-
jo tudi današnje bralce. Sposo-
dili smo si jih iz krških Pustnih 
novic. 

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

Martina Prosenik iz Dobove in Marko Rožman iz Cun-
drovca, 30. avgust 2014, pri brodu na Mostecu (Foto: 
Foto Molan)

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Maria Alina Blatnik, Krško 
– deklico,

• Petra Jazbec, Svinjsko – 
dečka,

• Špela Poznič, Senovo – 
dečka,

• Tina Gorenjc, Krško – 
dečka,

• Šahrizada Đogić, Krško – 
dečka,

• Armina Konjić, Senovo – 
deklico,

• Barbara Cvelbar, Šentjanž 
– dečka,

• Marjetka Žabkar, Raka – 
dečka,

• Petra Rožman, Bukošek – 
deklico,

Na pokopališču
"Zdravo, tovariš grobar. Ali ni 
jama preplitva?"
"Brez skrbi, tovariš miličnik. 
Vam je že marsikateri ušel, 
meni pa do sedaj še nobeden!"

Drejček in verouk
Kunejev Drejček je začel hodi-
ti v šolo, s tem pa tudi k vero-
uku. Nekoč pride od verouka 
domov, pa vpraša staro mamo, 
če je res v hostiji živi bog? Ko 
mu stara mama pojasni, da je 
to res, se Drejček začudi: "Kaj 
pa, če ga pregriznem, bo kaj za-
cvilil?"

Zakuska
V hotelu je bila neka zaku-
ska za predstavnike Celuloze. 
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• Mirjan Lipičar in Mirela 
Sučić, oba iz Brežic,

• Damjan Vrhovšek in 
Anuša Bogolin, oba iz 
Malega Mraševega,

• Peter Dobravec iz Spodnje 
Jablanice in Jožica Stipič iz 
Brezovice v Podbočju,

• Benjamin Puh iz Sevnice 
in Estera Grivc iz 
Lončarjevega Dola.

ČESTITAMO!

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

tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456

• Kristina Grubeša, Brežice 
– deklico,

• Irena Kovačič, Šedem – 
deklico,

• Petra Tomše, Brežice – 
dečka.

ČESTITAMO!

O hotelih za žuželke v Brežicah
BREŽICE - V soboto, 25. oktobra, boste od 12. ure naprej lah-
ko na lokaciji Skupnostnih vrtov v Brežicah (v bližini bolni-
šnice) v organizaciji društva Regrat videli postavitev hotela 
za žuželke in se naučili izdelati svojega, da bodo koristni or-
ganizmi kmalu zaživeli tudi v vašem vrtu in mu pomagali do 
ravnovesja. Več o drugih podobnih dogodkih društva v okto-
bru tudi na www.regrat.org. 
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ROKOMET
ČLANI, 1. SRL
Rezultati - Maribor : Krško 39:26, 
Sevnica : Slovenj Gradec 27:28, Kr-
ško : Sevnica 28:23
Lestvica – 1. Gorenje Velenje 14, 
12. Sevnica 2, 13. Krško 2

1.B SRL
Rezultati - Brežice : Radeče 28:27, 
Dobova : Koper 27:34, Črnomelj : 
Dobova 25:34, Koper : Brežice 
38:23, Radeče : Drava 28:29
Lestvica – 1. Koper 10, 3. Dobova 8, 
5. Brežice 6, 12. Radeče 1

MLADINCI, 1. SRL
Rezultati – Krško : Drava 35:27, 
Trebnje : Brežice 30:23
Lestvica – 1. Celje 8, 7. Krško 4, 12. 
Brežice 0

2. SRL
Rezultati – Sevnica : Dobova 34:24, 
Sevnica : Metlika 31:28, Dobova : 
Črnomelj 43:31, Sevnica : Gro-
suplje 24:27, Dobova : Škofljica 
35:31, SVIŠ : Dobova 35:41
Lestvica – 1. Grosuplje 8, 2. Dobo-
va 8, 4. Sevnica 4

KADETI
Rezultati – Rudar : Krško 21:34, 
Radeče : Šmartno 23:25, Krško : 
Dol 29:29
Lestvica - 1. Šmartno 4, 2. Krško 3, 
5. Radeče 0

ČLANICE
Rezultat – Brežice : Ptuj 27:18
Lestvica – Jadran Hrpelje-Kozina 
8, 3. Brežice 2

KADETINJE
Rezultati – Ptuj : Brežice 27:21, 
Brežice : Alen Mihalj 19:24
Lestvica – 1. Krka 10, 10. Brežice 0

NOGOMET
ČLANI, 2. SNL
Rezultati – Krško : Šmartno 4:2 
(Urbanč 2, Dvorančič, Slivšek), Tri-
glav : Krško 3:1 (Urbanč)
Lestvica – 1. Krško 26

MNZ CELJE
Rezultati - Šoštanj : Brežice 1:3 
(Crnoja 2, Golobič), Vransko : Bre-
žice 1:7 (Ožvald 2, Drugovič 2, Pu-
škarič, Baznik, Crnoja)
Lestvica - 1. Zreče 19. 3. Brežice 
1919 18

MLADINCI/KADETI 1. SNL
SKL – Krško : Koper 3:0 (Kovačič, 
Kneževič, Bogolin), Šampion : Kr-
ško 1:2 (Kneževič, Ribič); Lestvi-
ca SKL - 1. Triglav 28, 7. Krško 21
SML – Krško : Koper 1:2 (Hudo-
pisk), Šampion : Krško 2:1 (Erdo-

gan); Lestvica SML - 1. Domžale 
28, 12. Krško 10
Skupna lestvica : 1. Domžale 55, 
11. Krško 31

STAREJŠI DEČKI, 1. SNL - VZHOD
Rezultati – Aluminij : Krško 3:0
Lestvica - 1. Maribor 31, 4. Kr-
ško 22

MALI NOGOMET
ČLANI
Rezultati - Sevnica : Maribor 9:1 
(Kurtić 3, Krnc 2, Kranjčević, Go-
vekar, Pešec, Šribar)
Lestvica - 1. Dobovec 12, 6. Sev-
nica 6

MLADI U21
Rezultat - Sevnica : Ormož 6:2
Lestvica – 1. Benedikt 6, 2. Sevni-
ca 3

KOŠARKA
ČLANI 3. SKL
Rezultat - Konjice : Krško 79:74

MLADINCI 2. SKL – skupina G
Rezultat – Krško : Grosuplje B 
48:53
Lestvica – 1. Grosuplje B 6, 2. Kr-
ško 3

KADETI 2. SKL – skupina 7
Rezultati – Krško : Brežice 97:94, 
Kolpa Črnomelj : Krško 38:76, 
Olimpija B : Brežice 100:57
Lestvica – 1. Posavje Krško 9, 3. 
HPG Brežice 7

KADETINJE
Rezultati – Podbočje : Grosuplje 
33:66, Vipava : Podbočje 76:34 
Lestvica - 1. Grosuplje 6, 5. Posav-
je Podbočje 5

ODBOJKA
ČLANICE, 3. DOL
Rezultati – Volleyball Ljubljana 
II : Brestanica 0:3 (11:25, 9:25, 
11:25), Braslovče II : Krško 3:0 
(25:10, 25:10, 25:22)

ČLANI, 3. DOL
Rezultat – Kostanjevica : Triglav 
3:1 (25:25, 25:23, 23:25, 25:11)

STAREJŠI DEČKI – kvalifikacije – 
skupina A
Rezultata - Krka : Kostanjevica 2:0, 
Kostanjevica : Žužemberk 2:0;
Lestvica – 1. Krka Novo mesto 8, 2. 
Kostanjevica na Krki 4

STAREJŠE DEKLICE - kvalifikaci-
je - skupina F
Rezultati – Kostanjevica : Bled 2:1, 
Mladi Jesenice : Kostanjevica 2:0;
Lestvica – 1. Mladi Jesenice 8, 2. 
Kostanjevica 4, 5. Brestanica 0

ligaški semafor

KOSTANJEVICA NA KRKI - Športno društvo Kostanjevica na Krki 
je po septembrski prestavitvi zaradi poplav 12. oktobra izvedlo 
že 29. kostanjeviški tek, ki šteje za dolenjski tekaški pokal. Pri-
reditev je privabila 190 udeležencev, od tega se jih je 124 poda-
lo na 9 km tek po obronkih Gorjancev, 56 otrok se je udeležilo 
tekov na 250, 500 in 1000 metrov, deset pa je bilo pohodnikov. 
»Leta 2009 smo spremenili traso z namenom, da čim manj teče-
mo po glavnih cestah, saj so se pojavljale težave z dovoljenji za 
zaporo cest ipd. Tek tako ne poteka več ob reki Krki, zato smo 
ga iz Teka ob Krki preimenovali v Kostanjeviški tek,« je pojasnil 
predsednik ŠD Kostanjevica na Krki Boris Polovič. Osrednji tek 
na 9 km je dobil Luka Kramarič z Vrhnike (32:12) pred Ro-
bertom Lendarom (AK Sevnica, 32:40), najboljši domačin pa 
je bil Janez Polovič na 7. me-
stu (34:42). Med ženskami je 
bila najhitrejša Marjeta Strži-
nar iz Novega mesta (39:52) 
pred Tino Leščanec (Metlika, 
41:39) in Marto Plahuta (AK 
Radeče, 41:55). V otroških ka-
tegorijah so med tekači iz Po-
savja zmagali Ajda Slapšak, 
Timotej Krašovec in Tomi 
Bajc (vsi AK Sevnica).
 P. P., foto: ŠD Kostanjevica

29. kostanjeviški tek

Teka na 9 km se je udeležilo 124 tekačev in tekačic.

POSAVJE - Konec septembra je 
naš najboljši mladi plezalec Aljaž 
Motoh začel jesenski del sezone 
državnega prvenstva v športnem 
plezanju. V Tržiču je v disciplini 
težavnost gladko zmagal v kvali-
fikacijah, v finalu pa z obilo smole 
pristal na nehvaležnem 4. mestu. 
Že teden dni kasneje je na balva-
nih na Logu pri Brezovici popra-
vil rezultat. Tokrat si je, kljub ne 
najboljšem dnevu, zanesljivo pri-
plezal srebrno medaljo.
Za pestro dogajanje v Posavskem 
alpinističnem klubu pa skrbijo tudi ostali mladi plezalci, ki že od 
konca poletja, pod vodstvom inštruktorjev in trenerjev, pridno 
nabirajo izkušnje in spoznavajo nova plezališča ter se tako pri-
pravljajo na prihajajočo sezono tekmovanj za Vzhodno ligo. Eva 
Košenina, Kajetan Voglar in Maj Habinc so v plezališčih Koteč-
nik, Armeško in Pod Reško planino plezali smeri do ocene 6b+ 
in s tem pridobivali znanje, ki jim bo koristilo v nadaljevanju se-
zone. PAK, foto: Nejc Pozvek

Srebro za Aljaža Motoha

Aljaž na balvanih Vabljeni na spominski večer 
ob 5-letnici posebne zbirke,
ki bo v torek, 4.11. 14, ob 18. uri 
v Valvasorjevi knjižnici.
Gost večera: EVALD BABIČ, 
legenda krškega speedwaya

KRŠKO – ŠD Posavje je že tretjič uspešno organiziralo tradicio-
nalno rekreativno prireditev Krško teče, ki je na območje stadi-
ona Matije Gubca z okolico privabila kar 200 tekačev. Posebne 
pozornosti so bili deležni najmlajši tekači na »cici« in osnovno-
šolskih tekih. »Cici« tek je bil namenjen malčkom, ki šele vstopa-
jo v svet gibalnih aktivnosti. Le-ti so v »ogrevanju« na tek iskali 
zaklad v pravljičnem gozdičku, kjer so za uspešno opravljeno na-

logo prejeli čokoladni zlatnik. Na najdaljšem in najprestižnejšem 
»Valvasorjevem teku« je lansko zmago obranil Boštjan Vimpol-
šek (ŠD Posavje), pri ženskah si je zmago pritekla 14-letna Ka-
rin Gošek (AK Sevnica). Na »teku za vsakogar« je med moškimi 
zmagal Miha Povšič (AK Sevnica), pri dekletih pa je po napetem 
boju prva v cilj prišla Mojca Potokar. Vsi nastopajoči so prejeli 
praktična darila, zmagovalci še kolajne in pokale. Vodja priredi-
tve Jaroslav Kovačič je dejal, da se nameravajo v bodoče vklju-
čiti v Dolenjski pokal, naslednje leto pa bodo izpeljali polmara-
tonsko razdaljo. »Tak tek, ki bo edinstven v tem koncu Slovenije, 
imamo v mislih že od vsega začetka, a se zavedamo, da bo izje-
men organizacijski zalogaj. Upamo, da bo lokalno okolje spreje-
lo našo idejo in nas pri tem podprlo. Naslednje leto bo v Krškem 
500 tekačev, sanjamo pa tudi številko 1000 in več.«   L. Šebek 

Obilo dobre volje na Krško teče

Najboljši malčki na »cici« teku

V Krškem triumf Ljubljančanov
KRŠKO - Po kar nekaj za-
radi dežja odpovedanih 
prireditvah se je vreme v 
oktobrskem popoldnevu na-
smehnilo ljubiteljem speed-
waya, ki se jih je ob krškem 
ovalu minulo nedeljo zbra-
lo nekaj več kot po navadi na 
dirkah domačega prvenstva. 

V zadnjem krogu skupnega 
tekmovanja Slovenije in Hrva-
ške so se pomerili tekmovalci 
AMD Krško, AMTK Ljubljana, 
ST Lendava in kluba Unia iz hr-
vaškega Goričana. Medtem ko 
je bilo vprašanje prvaka več 
ali manj rešeno, saj je aktualni 
prvak Matej Žagar za osvoji-
tev trinajstega naslova prvaka 
Slovenije potreboval le še ne-
kaj točk, pa se je obetal zani-
miv boj za preostala mesta na 
stopničkah oziroma medalje. 
Dodaten razlog za lep obisk je 
bil napovedan nastop treh ve-
teranov Jožeta Žibreta, Ro-

mana Špitalerja in Francija 
Geršaka, ki so v odmorih med 
posameznimi vožnjami potem 
res pokazali, da še niso za sta-
ro šaro. 

Potem ko je Žagar odstopil za-
radi poškodbe, ki jo je staknil 
v tretji vožnji, je skupni zma-

govalec nedeljske dirke po-
stal Hrvat Jurica Pavlic pred 
Ljubljančanom Gregoričem 
in Čondo, ki vozi za lenda-
vski klub. Najbolj razveseljivi 
za gledalce pa so bili prav bor-
beni in uspešni nastopi doma-
čih treh tekmovalcev - Deni-
sa Štojsa, Žige Kovačiča in 
Matica Ivačiča, ki se je tokrat 
vpisal med tiste voznike, ki 
so "vzeli skalp" slovenskemu 
multi prvaku in petemu voz-
niku sveta.

Končni vrstni red po štirih dir-
kah za člansko prvenstvo Slo-

venije v speedwayu: 1. Ma-
tej Žagar, 2. Maks Gregorič, 3. 
Matic Voldrih (vsi AMTK Lju-
bljana), 4. Aleksander Čonda 
(ST Lendava), 5. Denis Štojs, 
6. Žiga Kovačič, 7. Matic Ivačič 
(vsi AMD Krško) itd. V mladin-
ski konkurenci: 1. Žiga Kovačič, 
2. Matic Ivačič (oba Krško), 3. 
Ladislav Vida (Lendava).

Nedvomno zelo zanimivo pri-
reditev je kazilo očitno dejstvo, 
da je krško društvo po nekaj le-
tih spet ostalo brez zadostnega 
števila voznikov, da bi sestavi-
lo štiričlansko ekipo. Še več, za 
rezerve na nedeljsko dirko so 
morali vpoklicati mlade vozni-
ke iz Slovaške in Češke republi-
ke. Po mnenju poznavalcev je 
to rezultat načrtne klubske po-
litike, ki daje prednost priredi-

tveni plati pred vzgojo in pod-
poro domačim tekmovalcem. 
Kako bi se sicer lahko zgodilo, 
da več kot dve desetletji krški 
mladinci vedno znova osvajajo 
naslove mladinskih državnih 
prvakov, medtem ko v članski 
konkurenci o čem takem v Kr-
škem ni mogoče več niti sanja-
ti. Rezultati letošnjega prven-
stva to žal potrjujejo, saj na 
stopničkah znova ni bilo Krča-
na. Glede na govorice, da bo za 
Čondo in drugimi iz kluba od-
šel tudi perspektivni 16-letni 
Kovačič, so nekateri gledalci 
stanje v krškem klubu komen-
tirali, češ da vodstvo za nasle-
dnjo sezono očitno računa na 
zgoraj omenjene veterane.

 S. Mavsar, 
 foto: Sv. Mavsar

Najboljši mladinci: Ivačič in Kovačič (AMD Krško) ter Ladi-
slav Vida (MK Lendava)

Ne le oba mladinca, občinstvo je navdušil tudi Denis Štojs (v 
vodstvu).
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 koncert:

PETEK, 11. 11. 2011, OD 13.00 DALJE

PETEK, 21.9.

DJ PARTY
rola: Thom Yorke

mT VELIKI KAMENmT rAKA

sobota, 8.2.12, 

sreda, 12.9.12, 

sobota, 22.9.12, 

petek, 28.9.12, 

sobota, 29.9.12 , 

sreda, 12.9.12, 

ob 10.00

otvoritev MT Senovo

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

ob 10.00 

Sobotno varstvo otrok

ob 19.00

Stand up - Tin Vodopivec 
in prijatelji

ob 21.00

Metal koncert

ob 19.00

Mati, kave bi! 
Gledališka predstava Valovi

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

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

Sobota, 25.10.2014, ob 10.00
MC direndaj – PRIPRAVE NA NOČ ČAROVNIC

Ponedeljek – četrtek, 27.-30.10.2014, od 8.00 do 16.00

2.-9.11.2014

Petek, 7.11.2014, ob 17.00

Sobota, 8.11.2014, ob 10.00

Četrtek, 13. 11.2014, ob 19.00

Sobota, 15.11.2014, ob 10.00

Sobota, 15.11.2014, ob 21.00

Ponedeljek, 24.11.2014, ob 19.30

Četrtek in petek, 27.-28.11.2014, 17.00-19.00

Sobota, 29.11.2014, ob 21.00

Počitniške aktivnosti za osnovnošolske otroke
Organizator: MC Krško

Mednarodna mladinska izmenjava ETNO GROOVE
Organizator: MC KRŠKO

GLASBENO – PLESNO – PEVSKI NASTOP »ETNO GROOVE«
Kje: OŠ Podbočje

GLASBENO – PLESNO – PEVSKI NASTOP »ETNO GROOVE«
Kje: Qlandia Krško

HRIBOPISNO PREDAVANJE PIE PERŠIČ: 
Po Slovenski planinski poti v 30 dneh.

MC direndaj – otroške ustvarjalne delavnice

METAL KONCERT

FILMSKI VEČER FKK: 
Cristian Mungiu - 4 luni, 3 saptamâni si 2 zile
(4 meseci, 3 tedni in 2 dneva, 2007)

MEDKULTURNA DELAVNICA ROČNIH DEL 

HC/PUNK KONCERT
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POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!

Spoštovani bralci iz Sevnice in okoliških krajev!
Sporočamo vam, da smo s 1. septembrom 2014 odprli dopisništvo 
Posavskega obzornika tudi v Sevnici. Obiščite nas v prostorih na 
naslovu Naselje heroja Maroka 29 v Sevnici (Turizem, prevozi, 
avtošola Prah Sevnica) vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, 
kjer boste lahko osebno oddali naročila za male oglase, zahvale, voščila 
ter druge naročene objave, si ogledali in naročili knjige iz naše založbe 
Neviodunum ali se dogovorili za novinarski prispevek. Uredništvo

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

prejeli smo

posavci skozi čas

lepa leta

Bronkine pesmi 
srca
BREŽICE – Polna življenja in 
nalezljive energije me je po-
peljala v svoj bivanjski ko-
tiček v Domu upokojencev 
Brežice, kjer sva se prijetno 
pomenkovali o sedanjosti, 
preteklosti, pa tudi o priho-
dnosti. Bronislava Orehek, 
ki je takoj pojasnila, da ji je 
ljubše, če jo imenujem Bron-
ka, je v svoji sredini obkro-
žena s kulturo v širokem po-
menu. Največ le-te je užila v 
svojem pestrem življenju, ki 
se je pričelo 26. junija leta 
1929 v Velikem Mraševem, 
saj je bila z njo tudi poklic-
no povezana.

Med vojno vihro je morala za-
pustiti dom, po osvoboditvi pa 
se je težko ločila od bližnjih, a 
vendar se je odselila v Ljublja-
no, kjer je ostala do pred nekaj 
let. Domotožje jo je spremljalo 
vse življenje. Uteho je našla kot 
zaposlena v knjižnici. Upoko-
jitev je pričakala v ljubljanski 
splošno-izobraževalni knjižni-
ci. Kot je povedala, je zelo rada 
zahajala v gledališče in v ope-
ro, tudi potem, ko se je poro-
čila, saj ji je mož delal družbo. 

Pesmi je začela pisati pri trinaj-
stih letih. V življenju ni potre-
bovala veliko spanja, zato se je 
v svoj pesniški svet tudi v zre-
lih letih zatekala ponoči. Pred 
dvajsetimi leti je mož doživel 
srčni infarkt ter ostal na po-
stelji, sama pa je nekaj let ka-
sneje preživela težko operacijo 

srčnih zaklopk. Tako se ji je ži-
vljenje spet postavilo na glavo. 
Tudi potem, ko ji je umrl mož. 
Potem se je ponovno znašla 
med kupi papirjev in se spet 
srečala s svojimi pesmicami. 
Odločila se je, da si jih bo ure-
dila in jih izdala. Njena prva pe-
sniška zbirka je izšla leta 2005, 
kjer je pesmi kronološko ure-
dila ter jo poimenovala Pesmi 
srca. Leta 2010 je z istim na-
slovom izdala ponatis, vendar 
je dodala še nekaj novih pesmi. 
„Naslov Pesmi srca sem izbra-
la zato, ker v pesmih več kakor 
osemdesetkrat omenjam srce,“ 
je povedala Bronka.

Domotožje jo je iz Ljubljane vr-
nilo v bližino domačega kraja, 
saj si je želela, da jesen svoje-
ga življenja preživi blizu doma. 
Tako je pred skoraj osmimi leti 
pričela bivati v brežiškem upo-
kojenskem domu, kjer se njen 
dan prične kot včasih, saj vsta-
ne ob šesti uri. Nato se odpra-
vi na kratek sprehod, potem se 
posveti pisanju, ročnemu delu, 
petju ter tudi obisku svojih so-

bivanjskih sopotnic. V sobi je 
sama, kjer se počuti odlično 
in si je prostor uredila po svo-
ji meri, vendar pa se še ni po-
polnoma privadila novi zgrad-
bi. „Veste, ene hodijo sedet 
pred stari dom. Rabimo čas. Mi 
je pa všeč, da imam tudi tukaj 
lahko kakšen kos svojega po-
hištva. Prostora ni veliko, a v 
predalih imam knjige,“ odpre 
predalnik in pokaže  literaturo. 

"Tukaj je pestro življenje, če 
tako želiš. Jaz sem se zelo hi-
tro vključila tudi k pevskemu 
zboru. Pojem sopran. Vendar 
sem rekla, da bom pela samo 
na domskih prireditvah, ker 
zaradi zdravja ne morem dru-
gam, saj je preveč naporno,“ še 
pove sogovornica in doda, da 
se zamoti tudi z ročnim delom. 
Že mama jo je naučila tako ple-
tenja kakor vezenja, pa tudi 
štikanja. Nikoli ne more sedeti 
križem rok, saj je polna ener-
gije. Pravi tudi, da se je treba 
zaposliti, da misli kam ne od-
tavajo, če pa si aktiven, pa pri-
de tudi veselje. 

„Treba je živeti polno seda-
njost, nič ni potrebno razmi-
šljati o prihodnosti, ta prihaja 
sama. Tudi gledanje televizi-
je, nadaljevank ali črne kroni-
ke ni dobro za človeka. To člo-
veka lahko zmede, možgani 
na tak način pričnejo odmira-
ti. Veliko se je potrebno pogo-
varjati, da možgani zbrano de-
lujejo. Socialna izključenost je 
najhujša, zato je zdrava mera 
aktivnosti nujno potrebna,“ je 
zaključila z nasmehom.  
 Marija Hrvatin

Letos je minilo sto let od smr-
ti Jerneja Pečnika, starinoko-
pa, samouka, tudi dobrega to-
pografa in za nekatere pionirja 
slovenske arheologije. Čeprav 
so bili njegovi postopki in me-
tode dela pri izkopavanju za 
marsikoga sporni, nekateri 
so mu očitali tudi pomanjka-
nje strokovnega znanja, je sle-
di svojega dela pustil tudi v na-
ših krajih. Ti so prepredeni s 
številnimi arheološkimi najdi-
šči, saj je bilo v času rimskega 
imperija pri nas eno največjih 
mestnih območij na slovenskih 
tleh - rimski Neviodunum, ki 
pa je med prebivalci Posavja v 
veliki meri pozabljen. 

Jernej Pečnik se je rodil leta 
1835 v vasi Cesta pri Dobre-
polju. V svojem razgibanem 
življenju je opravljal različna 
dela in se tudi večkrat selil po 
slovenskih krajih. Sprva je bil 
posestnik na domačem pose-
stvu, ki pa naj bi zaradi njego-
ve negospodarnosti propadlo. 
Nato je bil nekaj časa občinski 
tajnik v Mokronogu in v Sve-
tem Križu, v Krškem pa je bil 
le krajši čas dacar za žgane pi-
jače, saj se je v veliki meri za-
čel posvečati svojemu novemu 
»poklicu« in strasti izkopa-
vanja starin. Od leta 1884 je 
opravljal izkopavanja za De-

želni muzej, izkopanine pa je 
prodajal tudi Naravoslovnemu 
dvornemu muzeju na Dunaju 
in zasebnim kupcem. 

Pečnik je svoja izkopavanja 
razširil na večji del sloven-
skega ozemlja, veliko je delal 
na območju Dolenjske in Bele 
krajine, na območju Posavja pa 
se je v obdobju 1880 do 1890 
intenzivneje posvečal razisko-
vanju in izkopavanju arheolo-
ških ostankov rimskega Nevio-
dunuma, saj je tu med drugim 
izkopal okoli 3.000 grobov. Ne 
gre pa pozabiti tudi, da je izde-
lal šest kart, na katerih so loka-
cije arheoloških najdišč, med 
njimi tudi Neviodunuma. Na 
območju današnje občine Kr-
ško je od začetka 80. let 19. sto-
letja pa do začetka 20. stoletja 
med drugim izkopaval tudi na 
Libni, Starem Gradu v Podbo-
čju, Zdolah, Sajevcah, Brestani-
ci, Straži pri Raki, Raki, Trški 
Gori pri Krškem, Senušah, Ve-
likem Mraševem, Leskovcu pri 
Krškem, Kostanjevici na Krki, 
Slinovcah, Malem Mraševem, 
Veliki vasi, Ajdovski jami pri 
Nemški vasi, Žadovinku, Bre-
gah, Stari vasi, Koprivnici in 
na Vidmu. Svoje prispevke je 
objavljal v Izvestju Muzejske-
ga društva za Kranjsko, Domu 
in svetu, Dolenjskih novicah, v 

Slovencu, misli o svojem delu 
pa je leta 1912 strnil v publika-
ciji »Vojvodina Kranjska v pred
zgodovinski dobi«.

Njegov odnos do svojega dela 
pa dobro izpričuje naslednji 
njegov zapis: »Jaz sam sem do-
slej veliko iskal, hribe in gozde 
prehodil, našel na tisoče praz-
godovinskih stanovanj in odko-
pal grobove nekdanjih rodov, 
kateri so bivali po naših krajih. 
Človek, kateri hoče tako iskati 
iz veselja do dela, ne gleda, ako 
tudi tedne in mesece brezplač-
no lazi po hribih in trpi lakoto, 
žejo, mraz in vročino; veseli se 
le, da odkrije kaj novega.«
Pečnik je umrl leta 1914 v pre-
cejšnjem pomanjkanju. 
 Polona Brenčič,
 foto: Dom in svet, 1894, št. 11

Jernej Pečnik (1835-1914)

Izgon Slovencev v času dru-
ge svetovne vojne je del zgo-
dovine slovenskega naroda, 
ki je prizadel in zaznamoval 
velik del prebivalstva. Je del 
zgodovine, ki ni in ne sme 
biti nikoli pozabljen. Kako 
živ je ta del dogajanj iz naše 
polpretekle zgodovine, vidi-
mo tudi sedaj, ko strokovni 
delavci Muzeja novejše zgo-
dovine Slovenije pripravlja-
mo novo stalno muzejsko 
razstavo o slovenskih iz-
gnancih, ki bo na gradu Raj-
henburg v Brestanici odprta 
23. oktobra letos.

Nemški okupator je na gradu 
Rajhenburg uredil največje ta-
borišče za izgon Slovencev. O 
tem je dolga leta pričala raz-
stava, ki jo je uredil dr. Tone Fe-
renc in je bila odprta leta 1968. 
Zaradi celovite obnove grajske 
stavbe, smo morali odstraniti 
vse muzejske postavitve, tudi 
razstavo o izgnancih. 

Na razstavi dr. Toneta Ferenca 
je pri predstavitvi izgona lju-
di iz obsavsko-obsoteljskega 
področja dominirala fotogra-
fija dečka, pod katero je bil za-
pis – otrok v taborišču Rajhen-
burg pred izgonom v Nemčijo, 
7. november 1941. Fotografi-
jo so posneli Nemci in je ena 
od mnogih fotografij, ki so jih 
ob izgonu posneli. Objavljena 
je bila v večini knjig in brošur 
o izgnanstvu. Mnogi obiskoval-
ci muzejske zbirke so spraše-
vali, kdo je deček na fotogra-
fiji, a odgovora nismo poznali.
Kot soavtorica nove razstave 
o izgonu sem v času zbiranja 
gradiva navezala stik z mno-
gimi izgnanci. Nekateri so me 
poklicali tudi sami, saj so že-
leli povedati svoje spomine, 
da ne bi utonili v pozabo. Med 
njimi je bila tudi gospa iz Ve-
lenja, ki je bila rojena po vojni 
kot hči izgnanca. Izgnanca, ki 
naj bi bil deček na fotografiji. 
A tega ni vedela zagotovo, saj 
je njen oče umrl že leta 1981 in 
fotografije ni nikoli videl. Ko je 
bila pred leti na ogledu razsta-
ve o izgnancih, jo je pritegnila 
fotografija dečka in v njej je vi-
dela svojega očeta. Ker je pred 
kratkim izvedela, da urejamo 
novo razstavo na to temo, me 
je poklicala in povedala svojo 
domnevo. 

Muzejski delavci si pri svo-
jem delu prizadevamo, da bi 
na fotografijah prepoznali lju-
di iz preteklosti, spoznali nji-
hova imena in njihove zgod-
be. Zato sem si prizadevala, 
da bi po 73 letih od začetka iz-
gona in po 46 letih, kar je bila 
fotografija javno objavljena, 
ugotovili identiteto tega deč-
ka. Gospa mi je poslala njego-
ve osebne podatke in dve foto-
grafiji. Na eni je bil star dvajset 
in na drugi okrog štirideset let. 
Ko sem primerjala fotografije, 
sem tudi sama videla podob-
nost oziroma detajle, ki bi lah-
ko pričali, da gre za isto osebo. 
Iskala sem možnost, kako pri-
ti do strokovne ugotovitve in 

Bronka Orehek

potrditve nastalih domnev. Do-
bila sem stik z gospodom Gre-
gorjem Kovačem, mag., ki se 
strokovno ukvarja z obrazno 
prepoznavo oseb. Zelo prija-
zno se je odzval in izdelal na-
slednjo ugotovitev.

»Pri pregledu primerjalnega 
in spornega materiala ugoto-
vim, da se obrazne značilno-
sti kot skladne ponavljajo na 
obrazih vseh treh fotografij 
(sporne in primerjalnih). Še 
posebej izstopajo obrazne ka-
rakteristike (oblika nosu, obli-
ka ušes, oblika obraza, oblika 
brade) in individualne zna-
čilnosti oziroma dodatki na 
obrazu, ki jih je bilo, glede na 
kakovost fotografij mogoče po-
drobno primerjati. Na osnovi 
rezultata matematičnega al-
goritma za primerjavo biome-
tričnih značilnosti in dodatne 
primerjave obraza osebe na 
spornem in primerjalnih ma-
terialih lahko zaključim, da gre 

za isto osebo (Jože Mirt, rojen 
15. 3. 1931). Na lestvici od -2 
do +2 lahko v slednjem prime-
ru podam oceno +1, pri čemer 
je vrednost »-2« negativno, 
»+2« je 100 % vrednost, vre-
dnost »+1« je med 70 in 99 %. 
Gregor Kovač, mag.«

Po zagotovilu mag. Gregorja 
Kovača lahko z gotovostjo za-
pišemo, da je deček s fotogra-
fije, ki toliko let ni imel imena 
in priimka, Jože Mirt, rojen 15. 
marca 1931 v Vrhuljah, občina 
Krško. Bil je nezakonski otrok 
Zore Mirt, rejenke Johane Pre-
lesnik iz Vrhulj. Njegov oče je 
bil Franc Lavrenčič iz Vrhulj. 
Starša se nista poročila, tem-
več sta se poročila z drugima 
partnerjema in oba formirala 
svoji družini. Novembra 1941 
so bili vsi izgnani. Jože Mirt je 
bil izgnan z Johano Prelesnik, 
mama in oče pa s svojima dru-
žinama. Po končani vojni se je 
z Johano Prelesnik vrnil v do-
movino, a ker je ta 1946 umr-
la, je odšel za hlapca h kme-
tu v Nemško vas pri Leskovcu 
pri Krškem. Leta 1951 je odšel 
na služenje vojaškega roka, po 
vrnitvi iz vojske pa je odšel na 
delo v Velenje, v rudnik ligni-
ta in nato v Gorenje. Že leta 
1978 se je invalidsko upokojil 
in marca 1981 umrl.

S to ugotovitvijo smo odstrani-
li eno od tančic zgodovine. Če-
prav majhen korak, a za neka-
tere velik.

 Irena Fürst, kustosinja
 Vodja enote Brestanica, 
 Muzej novejše 
 zgodovine Slovenije

Izgnani deček je dobil ime in priimek

Jože Mirt iz Vrhulj v tabori-
šču Rajhenburg, 7. novem-
ber 1941

Zahvala
Družina Žveglič se iskreno zahvaljuje sovaščanom Lukovca 
za finančno pomoč pri obnovi kozolca, ki ga je nedavno za-
jel požar ob udaru strele.
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ZAHVALA ob izgubi naših bližnijh trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način 
seznanite o smrti vaših bližnjih.

SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le ob smrti  sorodniki, prijate-
lji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi življenje, naj bodo z nami tudi 
kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob obletnici smrti, saj smo za obja-
vo spomina v Posavskem obzorniku tudi znižali ceno. 

ZAHVALE ali V SPOMIN sprejemamo:

• v uredništvu v Krškem, Trg Matije Gubca 3 (Hotel City),
• od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro
• v dopisništvu v Brežicah, Cesta prvih borcev 17 (nasproti občine),
• od ponedeljka do petka (razen srede) med 9. in 12. uro
• v dopisništvu v Sevnici, Naselje heroja Maroka 29 (ob cesti na Hraste), 

ponedeljek in petek med 9. in 12. uro
• po pošti na naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško
• po e-pošti na naslovu: zahvale@posavje.info

Cena objave je odvisna od velikosti oz. dolžine besedila. Rok za objavo 
v naslednji številki je do torka pred izidom časopisa, do 10. ure. 
Več informacij: 07 49 05 780, 040 302 809.

zahvale, spomin

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V starem mestnem jedru Brežic, v zgradbi 
nasproti občine (Mestni atrij, Cesta prvih 
borcev 17), nas lahko obiščete vsak pone-
deljek in torek ter četrtek in petek od 9. 
do 12. ure in naročite male oglase, zahva-
le, voščila ter druge naročene objave ali si 
ogledate in naročite knjige založbe Nevio-
dunum.  Uredništvo

GAŠPER JAZBEC

SPOMIN

23. oktobra je minilo eno leto, 
odkar se je od nas poslovil mož, oče in dedi

Hvala vsem, ki se spomnite nanj, postojite ob njegovem grobu in mu 
prižgete svečko. Pogrešamo ga vsi, ki smo ga imeli radi.

Vsi njegovi

Pred letom dni 
tih oktobrski dan

prevesil se je v miren san ...
Za vedno si odšel,

a v naših srcih vedno boš živel.

iz Krškega.

ŠTEFAN ANDREJAŠ

SPOMIN

25. oktobra bo minilo 15 let, odkar te ni več med nami

Zahvaljujemo se vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu 
ter z lepo mislijo postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

iz Zasapa.

Veš, da je vse tako, kot je bilo.
V vsaki stvari si, ki je v hiši,

v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,

le da korak se tvoj 
nič več ne sliši ...

(J. Medvešek)

JOŽETA HABINCA

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi našega dragega

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem 
in sodelavcem za podporo v težkih trenutkih. 
Zahvaljujemo se osebju Splošne bolnišnice Brežice, še posebej 
sestram in dr. Josipoviču z internega oddelka, ki so tako njemu kot 
svojcem lajšali bolečine v zadnjih dneh, in dr. Straškovi, ki ga je pred 
tem spremljala dolgo vrsto let.
Hvala društvom izgnancev, konjeniškim klubom, Društvu 
upokojencev Krško, Rajhenburškemu oktetu,  Zvezi združenj borcev 
za vrednote NOB, Občini Krško, Krajevni skupnosti mesta Krško 
ter govornikoma Jožici Mikulanc in Slavku Šribarju za poslovilne 
besede.
Zahvala Pihalnemu orkestru Krško, ki ga je, svojega velikega 
prijatelja, na lastno željo pospremil na njegovi zadnji poti. 
Zahvala vsem, ki ste ga v velikem številu pospremili na zadnji poti, 
darovali cvetje, sveče ali sredstva namenili Zvezi prijateljev mladine 
Krško.

Žalujoči: vsi njegovi

Ne bomo tožili, ker si odšel, 
hvaležni bomo, ker si bil ...

iz Krškega

BORIS GLAVIČ

ZAHVALA

V 63. letu starosti nas je zapustil 
naš dragi mož, oče, tast in prijatelj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za podarjeno cvetje in sveče, topel stisk rok 

in tolažilne besede v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Ljubljane.Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in dedka

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom 
in krajanom za izrečeno sožalje, darovane sv. maše in cvetje. Prav tako 
zahvala vsem, ki ste našemu dragemu pokojniku izrekli spoštovanje 
in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebna zahvala g. Ivanu 
Ureku za lep poslovilni nagovor, g. župniku za opravljen obred, g. 
Žičkarju za opravljene pogrebne storitve in pevkam za ganljivo 
odpete žalostinke. Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

ZAHVALA

Vsi njegovi

Povej mi kdo,
kam oblaki plujo,

kam ptice lete,
kam vode teko,

kam človek gre.
(O. Župančič)

JOŽETA DENŽIČA 
iz Gornjega Lenarta 66, Artiče

Ob boleči izgubi naše drage »bake«

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem ter vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot.

ZAHVALA

Žalujoči: vsi njeni, ki je nikoli ne bomo pozabili

Odhoda najdražjih ni moč preboleti,
na licu solze – ne da se verjeti

celo, ko resnica ti na dlani leži,
jo ves čas zanikaš,

ker bridko boli.

MILENE KRAJCER
roj. Vučajnk, iz Dobove

MATKA KURNIKA

SPOMIN

 Izgubili smo enega izmed ustanoviteljev obrtne zbornice

Bil je naš predsednik v letih 1983-1987, 
funkcionar in dolgoletni član Obrtne zbornice Sevnica.

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Območna obrtno-podjetniška
zbornica Sevnica

iz Sevnice.
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VCT RAMOVŠ-PEKLAR d.o.o.,
Cvetličarne Sevnica, Radeče, MC Boštanj

in Vrtnarija Ribniki Sevnica

Vse za ureditev grobov!
Sveče, nagrobni pesek,

rezano cvetje in aranžmaji.

JOŽE HABINC
(1940 - 2014) 

Odšel je Jože Habinc, častni krajan Krajevne skupnosti Krško, 
spoštovan strokovnjak in gospodarstvenik, predvsem pa ljudski 
človek. Človek, ki so ga ljudje vzeli za svojega in ga izjemno spoštovali. 
Bil je močna osebnost, ki je občutek za socialnost prepletal s čutom 
za odgovornost. Živel je s krajem in Vidmom, kot je imenoval 
današnji Vipap Videm Krško. To je bil del njegovega življenja, saj je 
že od malih nog, kot štirinajstletnik na enomesečni praksi, spoznal 
»fabriko« in jo vzljubil. 

Spominjamo se, ko smo z Narpla septembra 2010 opazovali rušenje 
kislinskega stolpa v tovarni Vipap Videm Krško. Ta je nadaljevala 
z rušenjem objektov nekdanjega obrata za proizvodnjo kemične 
celuloze, ki je bila takrat že zdavnaj opuščena. V bližini je stal 
gospod Habinc, ki pa je to doživljal čisto drugače. V prah je izginila 
ena najbolj prepoznavnih zgradb v tovarni, ki je bila sicer dotrajana 
in odslužila svojemu namenu, vendar pa je bila spomenik nekega 
časa. Časa, ki je obudil veliko čustev in spominov, ki gospoda Habinca 
niso pustili ravnodušnega. 

Pobliže smo se spoznali z Jožetom Habincem, ko je predsedoval v 
Krajevni skupnosti mesta Krško. Od samega začetka se je zavzemal 
za sodelovanje z gospodarstveniki, želel je povezati ljudi iz raznih 
svetov zavodov, v institucijah ter si močno prizadeval, da bi izboljšali  
medsebojne odnose in okrepili vezi. Tudi pri tem delu je bila njegova 
odgovornost izjemna, spoštoval je tako sodelavce kot svetnike 
občinskega sveta, imel posluh za svoje sogovornike ali pa le naključne 
sprehajalce. Ko je govoril o svojih ciljih, se je loteval odgovornosti 
za okolje, za kakovost življenja, za kulturno udejstvovanje, za 
športne dejavnosti in za človeka. Zavedal se je, da je samo človek 
tisti, ki lahko spremeni svet. S tem, ko spreminja svet, spreminja 
tudi sebe. V svojem predsedovanju KS Krško je večkrat poudaril, 
da za Krško lahko največ storimo Krčani. Bil je izjemno ponosen 
na vsako društvo, vsak klub in vsako dejavnost, ki je povezala in 
zbliževala ljudi ne samo v njegovi krajevni skupnosti, ampak celotni 
občini in državi. Naziv častnega krajana je bila skromna zahvala za 
njegovo dolgoletno delovanje. Bil je dober vzgled in dokaz, da je 
listina častnega krajana prišla v prave roke. V vseh aktivnih letih je 
prevzemal odgovornost za razvoj v lokalnem prostoru, njegova želja 
za sodelovanjem pa je bila vzpodbuda za marsikateri projekt, ki je 
uspešno razvijal in krepil prepoznavnost kraja in mesta.  Ustvarjanje 
dodane vrednosti in potreben zagon v gospodarskem sektorju 
z uvedbo tehnološke politike so omogočili konkurenčnost v tem 
prostoru, za kar je bil gospod Jože Habinc izredno zaslužen. Njegovo 
raziskovalno delo, strokovnost, zavzetost ter družbena odgovornost 
so tudi danes merilo uspešnosti.

Teh nekaj misli in iskrenih besed smo povzeli v spomin in tudi 
zahvalo za vse, kar je gospod Jože Habinc dal kraju in mestu Krško ter 
svojemu Vidmu. Takšnega smo poznali, ga cenili in takšnega bomo 
tudi ohranili v spoštljivem spominjanju.
 Kostak d. d.
 Krško, 14. oktobra 2014

IN MEMORIAM

MILAN KOZOLE

SPOMIN

17. oktobra je minilo žalostno leto dni,
odkar nas je zapustil naš dragi

Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate sveče in postojite ob 
njegovem preranem grobu.

Žalujoči: vsi njegovi

Kogar imamo zares radi,
nikoli ne umre,

le daleč, daleč je ...

z Mrzle Planine.
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AVTOMOBILIZEM 
IN MOTORIZEM

Ugodno prodam avto Maruti 
Suzuki, star 20 let, prevoženih 
61.000 km, brezhiben, neregi-
striran. Tel.: 070 279 089

Prodam avto Peugeot 1,4, 16 
V, letnik 2008, lepo ohranjen. 
Tel.: 041 439 288

Kupim vozilo Renault v 
okvari ali s kakšno drugo 
napako. Letnik 2001-2008. 
Tel.: 040 306 098

KMETIJSTVO

Prodam brano vrtavko Leli, ši-
rina 2,5 m. Tel.: 041 314 067

V okolici Sevnice po zelo ugo-
dni ceni prodam zidanico, vi-
nograd in gozd, na mirni loka-
ciji, in kombi Fiat Ducato 2,3 
Furgon, letnik 2008. 
Tel.: 031 516 715

Prodam ali oddam v najem 
hišo v Brežicah, mirna lokaci-
ja, bližina tržnice. Nujno. 
Tel.: 031 600 616

Prodam prenovljeno in opre-
mljeno dvosobno stanovanje v 
Brežicah, glasbeni center in se-
salec Batagelj. Tel.: 031 471 853

Popolnoma obnovljeno nad-
standardno stanovanje (89 
m2) na elitni lokaciji v Rade-
čah ugodno prodamo. 
Tel.: 051 430 576  

Prodam enosobno stanovanje 
na Senovem, primerno za sta-
rejše in invalide. 
Tel.: 041 454 551

Hišo v Dobovi (3 zasebna sta-
novanja in 855 m2 vrta) ugo-
dno prodam. 
Tel.: 00385 91 53 31 054

Kupim dvosobno stanovanje 
v Brežicah. Tel.: 041 846 484

V Sevnici ali okolici kupim 
hišo ali stanovanje od naj-
boljšega ponudnika, cena 
cca. 45.000 €, plačilo takoj. 
Tel.: 031 833 168

Oddam enosobno stanova-
nje v Brežicah in prodam suha 
akacijeva drva. 
Tel.: 070 321 426

Iščem opremljeno stanovanje 
s svojim vhodom, balkonom ali 
teraso, zaradi kužka. Zanimam 
se za lokacijo v bližini oz. cen-
tru Brežic. Tel.: 041 379 627

NEPREMIČNINE
Projektiranje, legalizacija, 
novogradnja, prenova, rušitev, 
energetska sanacija, notra-
nja oprema, zunanja ureditev. 
Aspo biro, Samo Vojko Cerov-
šek s.p., Papirniška 24, Krško. 
Tel.: 041 683 380, aspo.biro@
amis.net, www.aspobiro.si 

Projektiranje - izdelujemo na-
črte hiš, gospodarskih, poslov-
nih objektov, geološka poroči-
la, izvajamo strokovni nadzor. 
ARS Projektiranje, Anton Str-
niša s.p., Gabrovec 1a, Podplat. 
Tel.: 03 810 4182, 031 393 560

Projektiranje, legalizacija ali 
nova gradnja vseh vrst objek-
tov. PIS biro Damjan Žibert 
s.p., Glavni trg 27, Sevnica, 
Tel.: 031/431-315, pisbiro@
gmail.com

Ugodno prodam hišo z mini 
posestvom (1 ha) blizu Do-
bove. Lega v celoti ravnin-
ska (ni plazov in poplav), vr-
tna uta, sadovnjak, gozdiček, 
travnik, vrt. Dokumentacija 
urejena, posest brez bremen. 
Tel.: 041 523 061

Prodam vikend z vinogradom 
v smeri proti Goleku. 
Tel.: 051 483 103 

Vinograd (730 m2) in beton-
ska zidanica (30 m2), skupaj 
parcela 1010 m2, v Venišah 
- Leskovec, prodam, cena 
9.990 €. Tel.: 041 646 454

Prodam kmetijsko zemljišče, 
Ravne pri Zdolah, 2,2 ha, vodo-
hran, cena 1 €/m2. 
Tel.: 041 722 756

Prodam hišo (300 m2) s po-
možnim objektom, leto izgra-
dnje 1986, cena 190.000 €, in 
gradbeno parcelo z izkopom 
(530 m2), Gorenje Kamenje, 
Novo mesto. Tel.: 031 475 222

Prodam ali oddam (mirnim in 
poštenim) starejšo obnovlje-
no bivalno hišico za dve osebi, 
stoji 200 m nad ribiško kočo na 
Prilipah. Tel.: 041 281 490

 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560
Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 €

Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 €

Ostala ponudba 
je na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

mali oglasi
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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

- 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.
- 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

Dva para
stekel
za ceno enega!* 

1+1
Okulistični pregledi na zdravstvenO karticO070 660 660

kot ga 
poznate 

iz tv

obzornikova oglasna mreža

090 62 22
1,99 EUR/min iz omrežja Telekom, ceno zveze iz drugih omrežij določa vaš operater

Pokliči me!
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Tel.: 041 597 309
Marko Celestina s.p., 

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

OKULISTIČNI
PREGLEDI

www.optika-keber.si

OptikaKeber

07/499 22 33
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Ivani Kos, Kozje 144,

3260 Kozje Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto 
ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni strani 

www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (3.) Ans. MLADI UPI - Z njim bo lepše
 2. (6.) Ans. FANTJE Z VSEH VETROV -
   Skupaj zapuščajva mladost
 3. (1.) Ans. JAVOR - Poročni dan
 4. (2.) Ans. OGNJENI MUZIKANTJE - Šrangarska
 5. (4.) Ans. POLJANŠEK - Pod belim pajčolanom
 6. (8.) Ans. KATRCA - Zakaj tajiš
 7. (5.) Ans. VIKEND - Ko polko urežem
 8. (7.) Ans. MLADIKA - Ukradeni zaklad 
 9. (10.) Ans. MLADI GODCI - Prvi poljub
 10. (-.) RUDI ŠANTL - Mama

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Rosa - Zdaj Rosa vam igra 

  
Kupon št. 229

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, 25. oktober, ob 17. uri

- osebnih vozil,
- tovornih vozil,

- traktorjev in ostale
   kmet. mehanizacije,
- gradbenih strojev.

www.finsvet.si

051 441 771

ODKUP

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

UPRAVA
Naslov: Trg Matije Gubca 3, Krško
Telefon: 07 49 05 783
Telefaks: 07 49 05 781
E-pošta: uprava@posavje.info
Direktor: Silvester Mavsar
V. d. izvršne direktorice: Maruša Mavsar

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

Odgovorni urednik: Silvester Mavsar
Glavni urednik: Peter Pavlovič

Novinarji: Peter Pavlovič, Bojana 
Mavsar, Maruša Mavsar, Rok Retelj, 
Smilja Radi
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Ljubo Motore, 
Luka Šebek, Simon Uršič, Sven Mavsar

TEHNIČNA PRIPRAVA
Matjaž Mirt

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Maruša Mavsar,
Katarina Jazbec

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

NAVODILA IN PRAVILA
Za točnost podatkov v naročenih rubrikah 
in prilogah odgovarjajo njihovi avtorji oz. 
naročniki. Nenaročenih prispevkov in foto-
grafij ne vračamo in ne honoriramo. Stali-
šča, izražena v kolumnah in drugih prispev-
kih zunanjih avtorjev, ne izražajo nujno 
stališča uredništva.

Imetnik materialnih avtorskih pravic avtor-
skih del v Posavskem obzorniku so Zavod 
Neviodunum ali avtorji, ki imajo z izdajate-
ljem sklenjene avtorske pogodbe, zato teh 
del ni dovoljeno reproducirati, distribuira-
ti ali drugače uporabljati v tržne namene 
brez ustreznega pisnega dovoljenja oziro-
ma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredni-
štva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije 
ga dostavlja vsem gospodinjstvom v ob-
činah Krško, Brežice, Sevnica, Kosta-
njevica na Krki, Radeče in Bistrica ob 
Sotli. Fizične in pravne osebe ga lahko 
naročijo po pošti, e-pošti ali faksu. Pla-
čajo samo stroške pošiljanja, ki znaša-
jo za eno leto oz. 26 številk: za naslovni-
ke v Sloveniji – 17 EUR, v Evropski uniji 
– 33 EUR.

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

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

Prodam kozla in kozo (par), 
cena po dogovoru. 
Tel.: 041 829 254

Izdelava hlevske opreme za 
prašičerejo in kovinskih re-
šetk za govedorejo. Tel.: 041 
503 743, Bojan Povšič s.p., 
Pod Vrtačo 19, Sevnica

Prodam odojke, težke 20-30 
kg, cena ugodna. 
Tel.: 070 874 133

Prodam pujske 45-55 kg. Oko-
lica Boštanja. Tel.: 041 662 730

Prodam pujske, težke 30-40 
kg. Okolica Studenca. 
Tel.: 041 515 042

Prodam prašiče, težke 20-80 
kg. Tel.: 051 422 161

Prodam 2 prašiča, težka cca. 
50 kg, domača reja. Tel.: 041 
396 301, 07 49 75 301

Prodam prašiča, težka 100+ in 
130 kg. Tel.: 041 717 664

Prodam prašiče, težke okoli 
70–100 kg, hranjene z doma-
čo hrano. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 243 497

Prodam prašiče mesnate pa-
sme v teži od 30 do 80 kg v 
okolici Sevnice. 
Tel.: 031 434 572

Prodam race in gosi, prosta 
reja. Cena za očiščene 7 €/kg. 
Tel.: 040 742 045

Prodam race, goske in odojke. 
Tel.: 031 368 615

Prodam raco in racmana za 
nadaljnjo rejo, cena 70 €. 
Tel.: 041 958 824

Prodam domače race in gosi. 
Tel.: 031 693 355 

Prodam mešana metrska drva 
v okolici Sevnice. 
Tel.: 041 867 814

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam vino, letnik 2013, 
belo in rdeče, po ugodni ceni. 
Tel.: 07 49 20 924

Prodam mešano rdeče vino, 
sremiški okoliš, ali menjam za 
prašiča. Tel.: 040 809 423

Prodam betonske vinogra-
dniške stebre, cca. 100 kom, 
280x12x9 cm. 
Tel.: 041 533 419

Prodam krompir za ozimnico 
in koruzo v storžih. 
Tel.: 031 431 681

ŽIVALI

Prodam 3 bikce, ČB, stare 1, 3 
in 6 tednov. Tel.: 031 868 337

Prodam bikca limuzin, stare-
ga 3 mesece. Tel.: 041 836 515

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 14 dni. Tel.: 031 877 272

Prodam kravo, brejo 6 mese-
cev. Tel.: 051 815 574

Prodam bikca simentalca, sta-
rega 2 meseca. 
Tel.: 031 810 982

Prodam 2 telički, simental-
ka in limuzin, težki vsaka po 
150 kg. Tel.: 041 380 075, 07 
49 56 236

Prodam prašiča, težkega 170 
kg, hranjenega z domačo hra-
no, in domače kunce za meso. 
Tel.: 031 304 172 

Prodam gosi domače reje, pri-
merne za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Tel.: 031 450 095

Perutninarstvo Kodrič, Vladi-
mir Kodrič, Križišče 9, Krmelj, 
prodaja jarkice v začetku ne-
snosti. Tel.: 041 612 146

Prodam pse mladiče, križane 
med šarplanincem in kavka-
škim psom, odlični čuvaji ovac 
in večjih domačij, ter koruzo 
na rasti. Tel.: 041 205 941 

Prodam nemške ovčarje brez 
rodovnika, cepljene, razgliste-
ne, stare 9 tednov, cena 250 €. 
Tel.: 041 795 776

Kdo bi lahko posvojil mačka(o) 
za zunaj? Tel.: 041 952 310

RAZNO

Izdelava nagrobnih napisov, 
popravila in obnova nagrobni-
kov. Tel.: 041 493 455, Marko 
Kranjec s.p., Rožno 15a, Bre-
stanica

Izdelujemo lesene WC kabi-
ne, primerne za vikende, nasa-
de in gradbišča. Tel.: 040 229 
459, Miran Lopatič s.p., Piroši-
ca 3b, Cerklje

Prodam hlodovino za ostrešje, 
neobdelano. Tel.: 041 503 556

PERUTNINARSTVO CIGLARPerutninarstvo Ivan Ciglar s. p., Kajuhova 3, 8281 Senovo

s Senovega sporoča, da se

Naročila na: 
07 49 73 190 ali 031 676 724.

vsak torek in petek dobijo 
rjave in grahaste jarkice ter 

mladi petelini za meso 
po ugodni ceni.

Priskrbite pa si lahko tudi 
enodnevne bele 

piščance.

Prodam rotacijski mulčar in 
riper z vzmetmi, oboje dobro 
ohranjeno. Mulčar ima 130 
cm, riper pa 170 cm del. širi-
ne. Tel.: 031 304 193

Prodam motokultivator Gore-
nje Muta Maestral, Acme mo-
tor, širina kose 100 cm. 
Tel.: 040 295 510

Prodam ječmen. Franci Peter-
koč, Gabrje 23, Dobova. 
Tel.: 031 610 933

Prodam uležan hlevski gnoj 
in silažne bale, vse z ekološke 
kmetije. Tel.: 041 664 254

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

Prodam mešana drva, žagana 
in cepljena po želji. Možna do-
stava. Tel.: 031 537 145

Prodam bukova drva za cen-
tralno, kamin ali za štedilnik. 
Možna dostava na dom. Tel.: 
040 738 059, Anton Gošek s.p., 
Rožno 26, Brestanica 

Podarite odvečne knjige, pri-
ročnike. Pokličite, pridem z ve-
seljem, jih odpeljem in ohra-
nim. Tel.: 030 996 225

Prodam velike (3 €) in male 
(2 €) gramofonske plošče, slo-
venske in nemške, nemško 
knjigo o rekah in jezerih ter 
veliko Alpsko od ADAC. 
Tel.: 03 58 04 048

Prodaja in vgradnja beton-
skih bioloških čistilnih naprav 
ter zbiralnikov deževnice. Da-
mjan Žibert s.p., Glavni trg 27, 
Sevnica, Tel.: 040 685 675

Prodam jasli za hranjenje ži-
vali in škarpnike za ureditev 
okolice. Tel.: 041 439 288

V Brežicah pri Šparu mi je bilo 
ukradeno 7.000 EUR v beli ku-
verti. Vsakega, ki bil imel ka-
kšno informacijo, naprošam za 
pomoč in temu primerno tudi 
nagradim. Najdete me v Domu 
starejših občanov Brežice, pov-
prašajte po Jožetu Dernaču.

Prodam 2 peči na petrolej za 
20 €, ne rabita elektrike niti 
dim nika. Tel.: 040 798 979

STIKI

Ženitvene, zanimive, raznovr-
stne ponudbe od vsepovsod. 
Tel.: 031 836 378, 03 57 26 
319, Leopold Orešnik s.p., Do-
lenja vas 85, Prebold

Želim spoznati urejeno dekle, 
do 42 let, z željo po spoznava-
nju skupnega življenja, poroke. 
Tel.: 031 807 376

Višja medicinska sestra, razo-
čarana v življenju, išče življenj-
skega prijatelja za nadaljnjo ži-
vljenjsko pot. Tel.: 051 783 178

29-letnik iz Posavja želim spo-
znati dekle za resno zvezo. 
Tel.: 070 698 693

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

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

pet.: od 9. do 12. ure, sre.: zaprto)
• na dopisništvu v Sevnici (pon. in 

pet.: od 9. do 12. ure)
• mali.oglasi@posavje.info
• po faksu: 07 49 05 781.
Oglasi morajo biti naročeni do 
ponedeljka pred izidom časopisa (do 
15. ure). Cena objave malega oglasa 
za fizične osebe do 15 besed znaša 
6,50 €, vsaka nadaljnja beseda 0,60 
€, za okvir pa 3,70 €. Cena objave 
malega oglasa za pravne osebe, s.p. 
in druge posameznike, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost na trgu ne glede 
na organizacijsko obliko, do 15 besed 
znaša 13,00 €, vsaka nadaljnja beseda 
1,20 €, za okvir pa 7,40 €. Oglas mora 
vsebovati naziv in naslov naročnika. 
Cene vsebujejo DDV.

Vsebina oglasa:

Podpis:Datum:Telefon:

Naročam objavo oglasa v Posavskem obzorniku!

Podatke spodaj potrebujemo za preverjanje naročnika in niso za objavo.

Ime in priimek:

Ulica, kraj:

Pošta: Kontaktni telefon:

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

NAROČILO MALEGA OGLASA


Za resničnost in verodostojnost objavljenih oglasov odgovarja naročnik.

 

 

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

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

Naslednja številka (23/2014) bo izšla v 
četrtek, 6. novembra 2014.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
30. oktober.

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!

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

LEVAS KRŠKO d.o.o.
Tovarniška ulica 18, SI-8270 Krško
Tel.: 07-48-11-101, Fax: 07-49-21-435
www.levas.si, e-mail: info@levas.si

Cena posamezne vreče 3,60 €.

Popusti za večje količine

Info: 031-701-432

PELETI 
za ogrevanje

naročila oglasov:
marketing@posavje.info

Tel.: 07 49 05 780
obvestila o dogodkih:

redakcija@posavje.info
Tel.: 07 49 05 782
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Sejem, ki so ga v Brežicah pri-
pravili četrto leto, tretjič v or-
ganizaciji Zavoda za podje-
tništvo, turizem in mladino 
(ZPTM) Brežice, so s slovesno 
zasaditvijo drevesa, katerega 
rast naj bi ponazarjala rast go-
spodarstva, odprli župan Ivan 
Molan, poslanec v DZ Igor 
Zorčič, predsednik Območne 
obrtno-podjetniške zbornice 
Brežice Janko Hrastovšek in 
direktor Gospodarske zborni-

ce Slovenije, Območne zborni-
ce Posavje, Krško Darko Go-
rišek. Kot je poudaril Molan, 
je namen sejma predvsem po-
moč lokalnim obrtnikom, pod-
jetnikom in kmetom pri pro-
mociji v regiji, v bodoče pa ga 
želijo še nadgraditi z medna-

rodnim sodelovanjem. Zorčič 
je kot strukturno težavo v za-
poslovanju v občini Brežice iz-
postavil (pre)velik delež zapo-
slenih v javnem sektorju, ki bi 
ga bilo po njegovem mnenju 
potrebno spremeniti v korist 
gospodarstva, »da bodo Breži-
ce bolj neodvisne od Ljublja-
ne in politike zaposlovanja mi-
nistrstev in organov v njihovi 
sestavi«. Hrastovšek je sejem 
pozdravil kot priložnost, da se 

njihovi člani predstavijo širši 
javnosti, Gorišek pa je sejmu 
prav tako zaželel, da bi postal 
mednaroden na osi Ljubljana 
– Zagreb. 

Po besedah organizatorjev so 
v dveh dneh zabeležili 3000 
obiskovalcev, ki so jim pripra-
vili tudi nekaj novosti, med 
njimi t. i. Ulico obrtnikov, na 
kateri so pripravili prikaz sta-
rih obrti in posebne tematske 
otroške delavnice, pa tudi se-
jemsko ploščad s POK kavico 
in razgledom na sejemsko do-
gajanje, vinsko klet z vodeni-
mi degustacijami in zabavne 
kmečke igre, sejem pa je spre-
mljal pester zabavni in izobra-
ževalni program.

 P. Pavlovič

POK Brežice: 100 razstavljavcev 
in 3000 obiskovalcev 
BREŽICE - V Športni dvorani Brežice je 17. in 18. oktobra potekal Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem 
(POK 2014) Brežice, na katerem so se predstavljali 103 razstavljavci tako iz Brežic in Posavja kot iz drugih 
slovenskih krajev. 

Slovesna otvoritev sejma z zasaditvijo drevesa

Mag. Mateja Gerjevič in Anja Antončič iz ZPTM Brežice

Glavna novost letošnjega sejma je bila t. i. Ulica obrtnikov.

Pogled na sejemsko prizorišče s sejemske ploščadi

Predstavljali so se tudi številni lokalni ponudniki kulinarike.

K stojnicam so vabila tudi lepa dekleta.

Udeleženci zabavnih kmečkih iger (foto: S. M.)

Óle,
  óle, óle!

*Cena 1 € velja za 1 liter motornega olja TOTAL ob opravljenem rednem servisnem pregledu z menjavo olja, v skladu z normativi in predvidenimi periodičnimi rednimi vzdrževalnimi intervali, 
navedenimi v servisni knjižici Peugeot. Redna cena olja TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 je 14,88 € na 1 liter.

www.peugeot.si

Vozniki peugeota boste tudi to jesen zares dobre volje. 
Olje Total boste, ob rednem servisnem pregledu vašega 
peugeota, kupili za samo 1 €*, vse kupone ugodnosti pa 
si lahko natisnete na www.peugeot.si. Še več.
Vsi, ki boste do 30. novembra naročili svojo kartico Moj 
Peugeot Diners Club pa boste sodelovali v nagradni igri 
za vrednostni bon za 100 €.

PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59

PSC PAIC.indd   1 10/20/14   12:17 PM

Komunala Brežice d.o.o. uspešno 
na sejmu POK Brežice 2014

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. se je tudi letos 
udeležilo Podjetniško-obrtnega in kmetijskega sejma POK 
Brežice 2014. Rdeča nit tokratne predstavitve so bile odpadne 
vode in odpadki.

Oba sejemska dne-
va so bili na raz-
stavnem prostoru 
Komunale Breži-
ce d.o.o. prisotni 
strokovni sodelavci 
podjetja, ki so bili 
obiskovalcem na 
razpolago za vpra-
šanja in podrob-
nejše informacije. 
Za obiskovalce so 
pripravili anketni 
vprašalnik in pode-
lili simbolične na-
grade – sestavljanke z vodovodnim stolpom, ki so jih izdelali 
ob 100-letnici vodovoda in vodovodnega stolpa Brežice. 

V soboto so izvedli akcijo zbiranja nevarnih odpadkov (odslu-
ženi akumulatorji, baterije vseh vrst, ostanki in embalaža škro-
piv, strupov ipd.).

Komunala
Brežice d.o.o.

Najmlajši�obiskovalci�so�se�preizkusili�v�
ročnih�spretnostih�in�poskrbeli,�da�so�od-
padna�plastična�embalaža,�pločevinke�in�
konzerve�dobili�novo�uporabno�obliko.

NOVO MESTO – Družba Dnevnik, d. d., je 9. oktobra na zadnjem 
regijskem izboru finalista za Zlato gazelo 2014 izbrala dolenjsko-
-posavsko gazelo. To je postalo semiško podjetje Cablex Plastik, 
d. o. o., ob njem pa sta bili nominirani podjetji še krški Ekten, d. 
o. o., in družinsko podjetje FerroČrtalič, d.o.o., iz Dolenjskih To-
plic. Sto najhitreje rastočih dolenjsko-posavskih gazel je v petih 
letih (od 2008 do 2013) potrojilo prihodke iz prodaje, in sicer 
s 538,6 milijona evrov na 1,7 milijarde evrov, s čimer so gazele 
prepričljivo poskočile v primerjavi z dolenjsko-posavskim go-
spodarstvom, ki je v istem obdobju prodajo povečalo za skro-
mne tri odstotke. Gazele so v tem obdobju ustvarile kar 1150 
novih delovnih mest, kar pomeni 49-odstotno rast, v dolenjsko-
-posavski regiji pa je v istem času zaposlitev izgubilo kar 5840 
zaposlenih, kar predstavlja 15-odstotni padec. Gazele se pona-
šajo tudi z dvigom dodane vrednosti, ki je v petih letih narasla 
za 79 odstotkov, v regiji kot celoti pa je v tem času padla za se-
dem odstotkov.  P. P.

Gazela semiški Cablex Plastik,
med nominiranci tudi Ekten

Vse za
groboVe

UGODNO

pesek • zemlja • sveče
UResNIčI IDeje CeNeje! www.megadom.si

sveča
pIRamIDa
velIka 

099 €

sveča
zvezDICa 

115 €

eko oljNa 
sveča mIta

219 €

229 €
elektRoNska 
sveča BlaŽ
goRljIvost 120 DNI

MEGADOM KRŠKO • Veljavnost akcije do 3. 11. 2014.



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 19, četrtek, 11. 9. 2014 33OGLASI



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 19, četrtek, 11. 9. 201434 UTRIP REGIJE



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 19, četrtek, 11. 9. 2014 35UTRIP REGIJE


