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JESEN NA VASI - Turistično društvo Tržišče pod vodstvom prizadevne predsednice Milene Knez je v 
sklopu prireditev Jesen na vasi, ki so se pričele z otroškimi ustvarjalnimi delavnicami 25. oktobra v 
klubskih prostorih društva Hrast, zaključile pa se bodo s sobotnim tradicionalnim Martinovim pohodom, 
pripravilo tudi prikaz zahvalne nedelje s kmečko tržnico. Številni verniki so se tako 2. novembra po 
dopoldanski nedeljski maši v cerkvi svete Trojice ustavili ob bogato obloženih mizah, pokramljali 
s prodajalkami in prodajalci, kupili med, zelenjavo, sadike, lončene izdelke, izmenjali semena itd. 
Nekateri so z veseljem poskusili domačo marmelado in jabolčni sok, drugi pa so se samo za nekaj 
minut ustavili ob cerkvi v prijetnem klepetu, kot so to storili tudi v starih časih po nedeljski maši. Istega 
dne so v popoldanskem času v vasi Škovec obujali še kmečke običaje.  Foto: Smilja Radi

Krško: Največja KS brez vodstva
40 let KS Rožno-Presladol
V Šentjanžu nagradili delavnost

V labirintih 
štipendiranja

S 1. januarjem 2014 se v Sloveniji ravnamo po no-
vem Zakonu o štipendiranju. Ta naj bi odpravil po-
manjkljivosti prejšnjih zakonov, ali bo res uspe-
šen ter bo črpanje štipendij s tem enostavnejše in 
učinkovitejše tudi v Posavju, pa bo pokazal čas.
 
 Stran 3

Odprli bodo Urgentni center
BREŽICE – Jutri, 7. novembra, bo ob 13. uri slavnostna otvori-
tev Urgentnega centra Brežice, ki je nastal kot prizidek Splošne 
bolnišnice Brežice. Center so začeli graditi leta 2011, avgusta 
letos je pridobil uporabno dovoljenje, kirurško in internistič-
no prvo pomoč, ki bosta po novem delovali v centru, pa so v 
nove prostore preselili v septembru. Nov urgentni center, ki 
je prvi zgrajen med desetimi načrtovanimi v Sloveniji in v ka-
terem bodo dodatno zaposlili šest medicinskih sester, je sku-
paj z opremo stal 2,9 milijona evrov, od tega so evropska sred-
stva znašala 1,8 milijona, državna 300 tisoč, preostali del pa 
bosta prispevala Ministrstvo za zdravje in bolnišnica. Spomni-
mo, prvi urgentni center v državi je dvignil ogromno prahu, saj 
je imela strokovna skupina ministrstva v mislih tudi scenarij, 
da bi se z novim centrom v Brežicah ukinila enota nujne me-
dicinske pomoči v Krškem, kar je sprožilo burne odzive, med 
drugim so zbirali tudi podpise za ohranitev NMP.  R. R.

Pogovori z župani
treh manjših občin
Lokalne volitve so v dveh manjših posavskih ob-
činah prinesle spremembe na vrhu: kostanjeviško 
po novem vodi Ladko Petretič, radeško pa Tomaž 
Režun, medtem ko je na čelu bistriške še naprej 
Franjo Debelak. Ker smo predvolilno kampanjo v 
občinah na obrobju pokrajine spremljali manj po-
drobno kot v njenem osrčju, smo se z omenjeno 
trojico županov pogovarjali o njihovih prvih načr-
tih v novem mandatu.  Strani 4-5
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povedali so - O (ne)delovanju slovenskega pravosodnega sistema

Marijan Žibert, Gaj: V pravosodje nimam več 
zaupanja, saj deluje slabo in neenako za vse 
državljane. Tudi ni prav, da vrhovno sodišče 
razveljavlja odločitve nižjih sodišč, s tem pa 
na nek način degradira avtoriteto sodnikov. 
Vsi se izgovarjajo, češ, zakon je tak. Pa naj vlo-
žijo zahtevo za spremembo zakona v parla-

ment in se bo to spremenilo, ampak očitno v državi ni volje za 
to, da bi neko zakonodajo prilagodili, da bi bila za vse enaka.

Urška Lobnikar Paunović, Krško: Véde-
nje, da smo sistem ljudje, je najpomembnej-
še. In tudi slovenski pravosodni sistem so lju-
dje, kjer vsi delajo po najboljših močeh. Kar 
kdo naredi, je lahko za ene dobro, za druge pa 
slabo. Ali je pravosodni sistem (ne)učinkovit, 
težko sodim, saj premalo poznam samo delo-

vanje sistema. Zagotovo se vsi trudijo za učinkovitost, vendar 
pa rezultat ni vedno všeč vsem. Ampak tako je povsod.

Marija Imperl, Radeče: Vsak pravosodni sis-
tem bi moral zagotavljati nepristranskost in 
učinkovitost. Človeku se zazdi, da so tisti, ki 
so oblikovali zakonske predpise, le-te napisali 
tako, da so jih lahko kasneje zlorabili. Najbolj-
ši odvetniki so postali najučinkovitejši zago-
vorniki ljudi, ki so ravnali koruptivno in ne-

lojalno do družbe. Naš pravosodni sistem lovi le majhne ribe, 
medtem ko se velike uspešno skrivajo v njegovi kalni vodi.

KOSTANJEVICA NA KRKI – 
23. oktobra so se na usta-
novni seji sestali tudi novo-
izvoljeni občinski svetniki 
in svetnice kostanjeviškega 
občinskega sveta. Tako kot 
novi župan Ladko Petretič 
so slovesno zaprisegli in se 
vpisali v mestno knjigo.

Sejo je vodila najstarejša sve-
tnica Jožica Lešnjak, ki je be-
sedo predala predsedniku ob-
činske volilne komisije Bojanu 
Trampušu, da je poročal o po-
teku in izidu lokalnih volitev 
5. oktobra. Nato so imenova-
li tričlansko začasno komisijo 
za potrditev mandatov občin-
skih svetnikov in župana, ki je 
svojo nalogo hitro opravila, z 
njenim sklepom pa je prene-
hal mandat dosedanjim občin-
skim svetnikom in svetnicam 
ter županu Mojmirju Pusto-
slemšku. Med kostanjeviški-
mi svetniki je sicer polovica 
istih kot v prejšnjem manda-
tu (poleg Lešnjakove tudi Me-
lita Skušek, Aleš Kegljevič, 
Andrej Rajar in Robert Za-
gorc), pet pa je novih (Mate-

SEVNICA - 22. oktobra je 
bila na sevniškem gradu 
ustanovna seja novega ob-
činskega sveta. Sejo, ki se jo 
je udeležilo vseh 25 novo-
izvoljenih občinskih svetnic 
in svetnikov, je do potrdi-
tve mandata županu Sreč-
ku Ocvirku vodil najstarej-
ši med svetniki Franc Pipan.

Podpredsednik občinske vo-
lilne komisije Anton Grilc je 
v uvodu predstavil poročilo o 
poteku letošnjih lokalnih vo-
litev. Komisija je obravnava-
la tudi pritožbo volilnega šta-
ba Liste Janeza Šerjaka (LJŠ)
glede izida volitev za župana 
občine Sevnica, v kateri na-
vajajo sum nepravilnosti šte-
tja volilnih glasovnic za žu-
pana in nepravilnosti vnosa v 
računalniški program. Pritož-
bo je zavrgla, ker ni bila vlo-
žena pravočasno, poleg tega 
je bila poslana tudi napačne-
mu organu (občinskemu sve-
tu in ne občinski volilni komi-
siji). Po imenovanju začasne 
mandatno-volilne komisije je 
sledila potrditev poročila ob-
činske volilne komisije ter po-
trditev izvolitve 25-članskega 
občinskega sveta, v katerem bo 
zaradi nezdružljjivosti funkci-
je župana z občinskim svetni-
kom od naslednje seje dalje se-
dela Hermina Šantej. 

RADEČE - V sejni sobi Ob-
čine Radeče je 23. oktobra 
potekala konstitutivna seja 
novega 16-članskega ra-
deškega občinskega sveta.  
Med svetnicami in svetniki 
je pet novih obrazov, ostali 
so bili člani sveta že v prej-
šnjem mandatu.

V uvodu je predsednik občin-
ske volilne komisije mag. Igor 
Karlovšek predstavil rezulta-
te letošnjih lokalnih volitev, ki 
se jih je v radeški občini ude-
ležilo 49 % volilnih upravi-
čencev. Ti so odločili, da bodo 
v novem štiriletnem manda-
tnem obdobju zastopali inte-
rese lokalne skupnosti Janez 
Prešiček, Simon Žnidar, Ma-
rija Imperl, Andreja Bur-
kelc Klajn, Rado Mrežar, 
Janez Kmetič, Alenka Ber-
var in Marjeta Lipec (name-
sto Tomaža Režuna, ki je po-
stal župan) iz stranke SD, mag. 
Damjana Petavar Dobovšek 
in Helena Bregar Šramel 
kot predstavnici stranke SDS, 
stranko Zveza za napredek 
Radeč in radeškega območja 

V Kostanjevici brez koalicije

Zaplet že na ustanovni seji

ja Jurečič, Andrej Kerin, An-
ton Zagorc, Lovro Metelko in 
Marjan Jerele). V komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja so bili izvoljeni 
Rajar, Metelko, Kerin, A. Zagorc 
in Lešnjakova.

Sledila je še prisega tako sve-
tnikov kot župana in vpis v me-
stno knjigo, nato pa je občinski 
svet nagovoril novi župan Lad-
ko Petretič. Kot je dejal, se za-
veda težkega stanja tako v dr-
žavi kot na lokalni ravni. »Zato 
vam, spoštovane svetnice in 
svetniki, predlagam, da strne-
mo vrste in vsak po svojih mo-

Zelo živahna razprava se je 
nato razvila ob imenovanju 
Komisije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja oz. 
t. i. KVIAZ-a, saj v prvem pre-
dlogu ni bilo nobenega pred-
stavnika z Liste Janeza Šerjaka, 
ki je na letošnjih lokalnih voli-
tvah dobila štiri sedeže v ob-
činskem svetu. V sedemčlan-
sko komisijo so bili predlagani 
trije predstavniki iz vrst SLS, 
dva predstavnika SDS ter po 
en predstavnik SMC in DeSUS. 
Takšno sestavo je Jože Udovč 
(LJŠ) ocenil kot nekorektno, 
presenečenje nad predlogom 
pa je izrazil tudi Tomaž Lisec 
(SDS) in predlagal sestavo, v 
kateri ne bi bilo predstavnika 
stranke DeSUS. Tretji predlog 
za sestavo komisije je nato po-
dala še Danica Božič (SMC), ki 
je predlagala, naj ima SLS v ko-
misiji dva predstavnika, ostale 

čeh pripomoremo k napredku 
občine ter blaginji občank in 
občanov,« je dejal. Kot je še do-
dal, si ne želi koalicije, saj sma-
tra, da morajo vsi delati v korist 
občine in slehernega občana. 
Njegov program temelji zla-
sti na razvoju turizma. »Oblju-
bljam, da se bom veliko gibal 
po terenu in prisluhnil vsake-
mu posameznemu občanu ter 
mu pomagal, kolikor bo v moji 
moči in pristojnosti. Prav tako 
se bom aktivno vključeval pri 
projektih in pridobivanju sred-
stev, da nam uspe proračun do-
datno oplemenititi,« je zaklju-
čil.� P.�Pavlovič

stranke - SD, LJŠ, DeSUS, SMC 
in SDS - pa po enega. »V koli-
kor sem za koga morda spo-
ren, odstopam mesto gospodu 
Udovču. Tudi eden naših čla-
nov mora priti v KVIAZ,« pa je 
dejal v precej dolgi razpravi Ja-
nez Šerjak. Po premoru je bil 
sprejet predlog, da Komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja sestavljajo trije 
člani SLS (Božidar Grobolj-
šek, Janez Kukec, Vincenc 
Knez), dva člana SDS (Tomaž 
Lisec in Ivan Orešnik), Jože 
Udovč (LJŠ) ter Danica Bo-
žič (SMC), predsednik komisi-
je pa je z glasom več kot Lisec 
postal Groboljšek. Po potrditvi 
novega mandata je navzoče kot 
novoizvoljeni župan nagovoril 
Srečko Ocvirk in izrazil pre-
pričanje v dobro delo občin-
skega sveta v dobrobit celotne 
občine.  Smilja Radi

Kostanjeviški�svetniki�in�svetnice�z�županom�Petretičem

V radeškem svetu pet novincev

bodo zastopali Urška Renko, 
Zoran Čulk in Rafaela Pinta-
rič, stranko DeSUS Mirko Roz-
man in Ida Rozman, Novo Slo-
venijo – krščanske demokrate 
pa Miran Prnaver. Ob tem 
je Karlovšek dejal: »Nobenih 
stvari ni bilo, ki bi metale sen-
co na delo volilne komisije ali 
katerega koli drugega organa, 
zato ni nobenih razlogov, da ne 
bi bil potrjen mandat komur 
koli, ki je bil izvoljen.« V nada-
ljevanju so sprejeli sklep, da bo 
komisijo za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja se-
stavljal po en član iz vsake sve-
tniške skupine, in sicer Janez 

Prešiček, ki jo bo tudi vodil, 
Damjana Petavar Dobovšek, 
Miran Prnaver, Mirko Rozman 
in Zoran Čulk.

V zaključnem delu seje je do-
sedanja županja Rafaela Pin-
tarič uradno predala funkcijo 
novoizvoljenemu županu To-
mažu Režunu, ki je nato podal 
slovesno izjavo: »Izjavljam, da 
bom svojo dolžnost opravljal 
v skladu s pravnim redom Re-
publike Slovenije in občine Ra-
deče. Pri izvrševanju funkcije 
bom ravnal vestno in odgovor-
no v korist in za blaginjo ob-
čank in občanov.«  S. Radi

Nov�radeški�občinski�svet�z�županom�Tomažem�Režunom

Del�novoizvoljenih�sevniških�občinskih�svetnikov�in�svetnic

KRŠKO - 22. oktobra se je na 
prvi seji, ki jo je kot najsta-
rejši vodil Jožef Zupančič, se-
stal krški občinski svet. Ker 
volilni komisiji (poleg redne 
še posebna za izvolitev rom-
skega svetnika) nista ugoto-
vili nepravilnosti na voli-
ščih, ne prejeli pritožb na 
volilne rezultate, je svet po-
trdil svetniške mandate in 
vnovičen županski mandat 
mag. Miranu Stanku. 

V nadaljevanju prve seje, ki je 
spričo svečanega podpisa in 
zaprisege župana potekala v 
krški Dvorani v parku, je pred-
sedujoči Jožef Zupančič nadel 
županu mag. Miranu Stanku 
župansko verigo, ki predsta-
vlja simbol odgovornosti iz-
voljene osebe občanom in se 
uporablja ob slovesnih prilo-
žnostih. Župan je v nagovoru 
zbrane pozval, da naj v štirile-
tnem mandatu v dobro obča-
nov delujejo povezovalno in 
konstruktivno ter se posveti-
jo nalogam, ki bodo doprine-
sle k dvigu kakovosti življenja 
ter prednostnemu ustvarjanju 
pogojev za razvoj gospodar-
stva.  V primerjavi z minulim 
mandatom, ko so bile v sesta-
vu le tri svetnice, jih bo v no-
vem predvidoma enajst. De-
setim ženskam z že potrjenim 
mandatom naj bi se na drugi 

Tretjina žensk in 19 novih imen

seji pridružila še Marija Sto-
pinšek, ki bo v svetniških klo-
peh nadomestila mag. Stanka.  
V novem sestavu je od 30 sve-
tnic in svetnikov kar 19 novih 
obrazov, najmlajšemu svetni-
ku je 22, najstarejšemu pa 74 
let, ki si bodo prizadevali dela-
ti v interesu občine in zastopa-
ti interese občanov iz volilnih 
enot, v katerih so bili izvoljeni. 

Iz preteklega štiriletnega ob-
dobja lahko kot najaktivnejše 
svetnike izpostavimo Ivana 
Urbanča, Mira Čelana, Anto-
na Petroviča, Aleša Sušo, Jo-
žico Mikulanc, Mirelo Zalo-
kar in Petra Žiganteja, ki so 

na skupno 51 sejah, od tega 35 
rednih, posamezno občinski 
upravi zastavili med 35 in 55 
pobud, vprašanj ali predlogov, 
ki so se navezovali na krajev-
no, občinsko ali celo regijsko 
problematiko. Nasprotno njim, 
četudi to ne pomeni, da se niso 
vključevali v razprave pri po-
sameznih obravnavanih toč-
kah dnevnega reda, pa se pet 
svetnikov ni v celem mandatu 
z nobenim javno zastavljenim 
vprašanjem obrnilo na občin-
sko upravo, in sicer Alojz Ma-
rolt, Damjan Obradovič, Ana 
Somrak, Jure Zlobko in Jože 
Slivšek.
� Bojana�Mavsar

Ustanovne�seje�so�se�udeležili�vsi�novoizvoljeni�občinski�sve-
tniki in svetnice.
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Z novim Zakonom o štipen-
diranju, ki se je pričel upora-
bljati 1. januarja letos, ter tudi 
nekaterimi nesprejetimi ope-
rativnimi dokumenti na držav-
ni ravni so se spremenili tudi 
določeni postopki tako za po-
srednike štipendij, same šti-
penditorje kot štipendiste. V 
pogovorih se pogosto izkaže, 
da imajo tako starši kot mla-
di še vedno premalo informa-
cij o tem, kje in kakšne štipen-
dije se razpisujejo. Dijaki in 
študentje najpogosteje kandi-
dirajo za državne, Zoisove, so-
financirane kadrovske štipen-
dije, štipendije za deficitarne 
poklice in štipendije za študij-
ske obiske Adfutura, po novem 
se štipendije lahko deloma 
tudi kombinirajo. Leta 2012 je 
različne štipendije v naši sta-
tistični regiji prejemalo 1665 
štipendistov, od tega 713 mo-
ških in 952 žensk. 

OD DRŽAVNIH PA TJA DO 
ZOISOVIH 

Se še spomnite republiških šti-
pendij, ki jih je nekdaj podelje-
val Zavod RS za zaposlovanje? 
Te so sedaj preimenovane v 
„državne štipendije“, pravice 
do te štipendije so opredeljene 
v Zakonu o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev, te pravice 
pa se določajo na podlagi od-
ločbe, ki jo vložite na pristoj-
ni Center za socialno delo, ki 
tudi dodeljuje štipendije. Vlo-
ga je dostopna tudi na spletni 
strani www.mddsz@gov.si, za 
štipendijo pa lahko zaprosite 
kadarkoli v letu. To vrsto šti-
pendij, ki je veljala za štipendi-
jo za socialno šibkejše, je v letu 
2012 v Spodnjeposavski stati-
stični regiji prejemalo 1090 
štipendistov, od tega 346 dija-
kov. K državni štipendiji, ki je 
nihala nekje med 35 in 95 evri 
za dijake do 18. leta in do 190 
evrov za polnoletne, so doda-
ne tudi možnosti za koriščenje 
dodatka za bivanje, dodatka za 
uspeh ali dodatka za štipendi-
ste s posebnimi potrebami. 
Kot za otroški dodatek ali var-
stveni dodatek se tudi pri po-

deljevanju državnih štipendij 
še vedno upošteva doseganje 
dohodkovnih razredov dru-
žinskih članov in predpisane-
ga cenzusa (do šolskega leta 
2014/2015 je cenzus 53 % 
neto povprečne mesečne pla-
če oz. 523,32 evra).

Gotovo se spomnite tudi Zoiso-
vih štipendij, ki se podeljujejo 
že več kot tri desetletja – kri-
teriji za te so skozi leta po-
stopno rasli, sploh kar se tiče 
zahtevanih ocen, sredstva za-
nje pa so se žal zmanjševala. 
Z novim zakonom so državni 
organi želeli razčistiti z več-
nimi očitki, da gre za izena-
čenje nadarjenosti in pridno-
sti učencev. Če je bil nek dijak 
priden v šoli, namreč še ne po-
meni, da je šlo za posebej na-
darjenega učenca – nadarje-
nost se namreč težko izmeri 
skozi ocene. Sedanje pogoje 
za pridobitev Zoisove štipen-
dije si lahko skrbno prebere-
te na strani www.sklad-kadri.
si, posplošeno rečeno pa velja, 
da morajo bodoči štipendisti 
izkazati predvsem vsaj en iz-
jemen dosežek (za to veljajo 
zlata in srebrna priznanja iz 
znanja ali raziskovanja na dr-
žavnih tekmovanjih, priznanja 
za najboljše raziskovalne nalo-
ge in udeležba ter najvišja me-
sta na mednarodnih tekmova-
njih), poleg tega pa še ustrezen 
šolski ali študijski uspeh, ki je 
znižan glede na prejšnja leta. 
Izjemni dosežki niso več špor-
tni dosežki, Zoisove štipendi-
je pa se ne da kombinirati z 
državno. Poleg izjemnega do-
sežka po novem za pridobitev 
šteje povprečna ocena najmanj 
4,70 za dijaka v prvem letniku 
ali 4,10 od drugega letnika da-
lje, v višješolskem izobraževa-
nju pa moraš imeti povpreč-
no oceno najmanj 8,50 ali pa 
si glede na doseženo povpre-
čje uvrščen med najboljših 5 % 
svoje generacije. Leta 2012 je 
Zoisova štipendija, ki trenutno 
znaša 120 € za dijaka in 140 
€ za študenta, olajšala šolanje 
198 dijakom in 130 študentom 
iz Posavja .

Po novem obstaja tudi t. i. šti-
pendija za deficitarne poklice, 
ki znaša okroglih 100 evrov, 
štipendije pa so objavljene na 
spletni strani www.sklad-ka-
dri.si do konca januarja za šti-
pendiranje v prihodnjem šol-
skem letu.

IN KADROVSKE 
ŠTIPENDIJE?

Kadrovske štipendije so bile 
nekdaj priljubljen mehani-
zem za iskanje bodočih zapo-
slenih. Zadnja leta pa obču-
tno pada število delodajalcev, 
ki bi na ta način kovali priho-
dnost podjetij, prav tako pa 
ostajajo neizkoriščene razpi-
sane štipendije, saj se očitno 
niti bodoči diplomanti pogo-
sto ne zavedajo pomena zgo-
daj usmerjenih odločitev v do-
ločeno delovno mesto. Kako 
deluje sistem kadrovskih šti-
pendij: država preko Javne-

ga sklada RS za razvoj kadrov 
in štipendije sofinancira šti-
pendije delodajalcem ali no-
silcem regijskih štipendijskih 
shem v višini 50 odstotkov 
podeljene kadrovske štipen-
dije. Urška Ježovnik iz ome-
njenega Sklada je za Posav ski 
obzornik povzela slovensko 
statistiko: „V letu 2013 je ka-
drovsko štipendijo prejemalo 
3.771 dijakov in študentov, za 
skoraj polovico so delodajalci 
prejemali tudi sofinanciranje 
teh štipendij. V letu 2013 je 
bilo sofinanciranje odobreno 
157 delodajalcem za skupno 
241 kadrovskih štipendistov. 
V okviru razpisa sofinancira-
nja kadrovskih štipendij preko 
RRA pa je bilo sofinanciranje 
odobreno za 226 delodajalcev 
za skupno 403 kadrovske šti-
pendiste. “Poglejmo si še posa-
vsko sliko: leta 2012 je v naši 
statistični regiji kadrovsko šti-
pendijo prejemalo 48 dijakov 
in 135 študentov. Delodajalci 
so v sodelovanju z omenjenim 
državnim skladom v naši regiji 
podelili 11 štipendij, medtem 
ko je bila večina kadrovskih 
štipendij podeljena preko Po-
savske štipendijske sheme, ne-
kaj štipendij so omogočila tudi 
podjetja, ne da bi zaprosila dr-
žavo za sofinanciranje. 

A število delodajalcev, ki bi se 
odločali razpisati kadrovske 

štipendije, in šolajočih se, ki bi 
jih izkoristili, pada tudi v naši 
regiji. V letu 2008 je bilo v naši 
statistični regiji 267 kadro-
vskih štipendistov, leta 2010 
je število padlo že na 216, pred 
dvema letoma se je število ka-
drovskih štipendistov ustavi-
lo na 183. 

POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA 
SHEMA – BODITE POZORNI 
NA SPREMEMBE

Največ posredno sofinancira-
nih kadrovskih štipendij v Po-
savju je podeljenih preko Po-
savske štipendijske sheme. Gre 
za projekt, ki ga od leta 2002 
Regionalna razvojna agenci-
ja Posavje izvaja v sodelova-
nju z občinami Krško, Breži-
ce, Sevnica, Kostanjevica na 
Krki in Radeče. Projekt teži k 
usklajevanju ponudbe in pov-
praševanja po kadrih v regi-
ji, zniževanju brezposelnosti, 

spodbujanju podjetij za kadro-
vsko štipendiranje in navseza-
dnje preprečevanju bega mo-
žganov iz Posavja. Posavska 
shema je skozi leta delova-
la na način, da je RRA, ki vodi 
ves administrativni del, obja-
vila razpis za delodajalce in za 
štipendiste, višina štipendij je 
bila določena s Pravilnikom – 
torej po celi Sloveniji enaka, 
posavska shema pa naj bi bila 
za delodajalce iz Posavja ugo-
dnejša, saj so delodajalci pri-
spevali 30 % sredstev, 20 % 
sredstev so zagotavljale obči-
ne vezano na sedež podjetja, 
50 % sredstev pa je RRA Po-
savje pridobila iz EU sredstev.

Poglejmo podatke za zadnja tri 
leta, ki jih je za nedavno ana-
lizo sheme predstavila Janja 
Černelič iz RRA Posavje: v šol-
skem letu 2011/2012 je bilo v 
štipendijsko shemo vključenih 
155 štipendistov, kar 51 jih je 
bilo novih, posavski štipendisti 
pa so prejemali štipendije 30-
ih delodajalcev. Povprečna šti-
pendija je znašala 314,18 evra. 
Naslednje šolsko leto je kadro-
vske štipendije sofinanciralo 
31 delodajalcev, v shemo se je 
vključilo 48 novih štipendistov, 
skupno število je padlo na 137 
prejemnikov, povprečna šti-
pendija pa je zrasla na 335,38 
evra. V lanskem šolskem letu 
se je trend upadanja nadaljeval 

Vsakdo, ki se je šolal v zadnjih letih ali je skozi izobraževalni pro-
ces že popeljal svoje otroke, dobro ve, da šola ni zastonj. Obisko-
vanje šole obremeni družinske finance, a starši napnejo vse sile, 
saj otrokom ne želijo odreči izobrazbe. Šolanje pa kar traja in 
traja, marsikje se odvisnost otrok od družinskega proračuna za-
vleče v pozna trideseta leta. Zato so lahko štipendije družinam v 
veliko olajšanje, sploh kadrovske, ki potencialno omogočajo tudi 
naknadno zaposlitev pri štipenditorju.

A kaj, ko se naš sistem štipendiranja, izobraževalni sistem in trg 
dela le redko ujamejo na isti, pravi časovni točki. Očitno je težko 
predvideti, kateri poklici bodo poklici prihodnosti, in tudi kadar 
se napovedi izkažejo za pravilne, temu nikakor dovolj hitro ne 
sledijo razpisani študijski programi, s tem pa ni niti delovne sile 
za delodajalce. Ob tegobah gospodarske krize, zapletenosti do-
ločenih postopkov pridobivanja oziroma ohranja štipendij tako 
za štipendiste kot za podjetja, predvsem pa zaradi omenjenega 
neskladja med trgom dela in šolskimi programi razpisane šti-
pendije ostajajo neizkoriščene. Tudi v Posavju skoraj polovica 
štipendij ostaja nepodeljenih. Analiza posavske sheme je poka-
zala, da za določene poklice preprosto ni bilo prijav štipendistov: 
delodajalci so si želeli štipendirati strugarje, mizarje, kmetijske 
tehnike, pekarske tehnike, inženirje lesarstva, kuharje, mesar-
je, avtoličarje, dimnikarje, a interesa za štipendije in prihodnje 
zaposlitve preprosto ni bilo. Država pa ne bo mogla obstati le 
na „všečnih“ programih, saj bo pokleknila pod številom pravni-
kov, ekonomistov, komercialistov. Menim, da se mora čim prej 
spremeniti žal še vedno slabšalni odnos do poklicne izobrazbe 
in bistveno povečati zahtevnost univerzitetnega izobraževanja, 
da bomo nekoč znova delovali kot pokončna družba, z zdravim 
odnosom do dela.

Resda so postopki za pridobitev štipendij zapleteni, sploh če in-
formacije niso podane na jasen način, a to ni izgovor za pomanj-
kanje samoiniciativnosti in vztrajnosti pri mladih. Pasivnost in 
vdajanje v usodo včasih mejita na kar neverjetna. To opažam 
tudi pri prošnjah za prakso, s katerimi se srečujem kot mentori-
ca – 80 odstotkov mladih v prakso spodbudijo starši in celo pri-
dejo na prve razgovore s svojimi polnoletnimi dijaki in študenti. 
Česa takega si še pred desetletjem ne bi mogli zamisliti. O praksi 
se kot mentorica tako pogovarjam z mamami, ki se dobro zave-
dajo pomena praktičnih preizkusov, njihovi mladostniki pa sme-
hljaje se molčijo. In od takih mladih res ni pričakovati, da se bodo 
pozanimali o štipendijah ali možnostih prihodnje zaposlitve. 

Tako imamo starše, ki tekajo od urada do urada in se jezijo sami 
nase, ker so otrokom prizanašali in vzgojili nesamostojne osebe, 
zunanji svet pa je čedalje bolj neusmiljen. Tu so še številni mladi, 
ki obupujejo, a hkrati še vedno sanjarijo. Na drugi strani stojijo 
šole, ki se skušajo znajti v vsej zmedi in hkrati toliko prilagoditi 
programe, da bi preživele – s tem pogosto trpi tudi kvaliteta  –, 
in država, ki ji tudi na področju izobraževanja in posledično 
štipendiranja manjka fleksibilnosti ter vizije. Krog je sklenjen.

Štipendijske 
zanke in 
uganke

Informacije so ključ do štipendij
POSAVJE – September in oktober sta bila znova naporna meseca tudi za starše, saj so mrzlično tekali sem 
in tja ter poizvedovali za sredstva, s katerimi bi družini in mladim finančno olajšali šolanje, prevoze ali bi-
vanje v drugem kraju. Poseben trud zahtevajo tudi procesi pridobitve štipendij. 

- 25 novih štipendistov, 7 delo-
dajalcev oz. štipenditorjev, sku-
pno je bilo v shemo vključenih 
110 štipendistov, štipendija pa 
je še narasla, in sicer na 372,02 
evra. Sistem, ki deluje in je bil 
v slovenskem merilu prikazan 
kot vzorčni sistem, pa se sreču-
je z zapleti, ki so povezani z ne-
dorečenostjo na nacionalnem 
nivoju. 

Nataša Šterban Bezjak iz 
RRA Posavje je pojasnila: „V 
šolskem letu 2014/2015 se 
pri izvajanju Posavske šti-
pendijske sheme obetajo ve-
like spremembe. Slovenija 
namreč še vedno nima potrje-
nega Operativnega programa 
za novo finančno perspektivo 
2014-2020, kar onemogoča 
črpanje sredstev iz Evropske-
ga socialnega sklada. Izjemo-
ma so sredstva za šolsko leto 
2014/2015 zagotovljena v 
programu Jamstvo za mlade. 
Zaradi česar bodo letošnje po-
godbe o sofinanciranju štipen-
dij enoletne. Novost, ki zadeva 

delodajalce in štipendiste, je 
ta, da nismo objavili razpisa za 
delodajalce, kjer bi delodajalci 
v prijavi opredelili kadrovsko 
strukturo, na podlagi katere 
bi objavili razpis za štipendi-
je. Razpis, ki ga bo RRA Posavje 
objavila, bo namenjen deloda-
jalcem z že izbranimi štipendi-
sti. Glede na nov Zakon o šti-
pendiranju RRA Posavje tudi 
ne bo več nakazovala štipen-
dij, temveč bodo delodajalcem 
refundirali 50 % vrednosti šti-
pendije. Pomembna novost je 
tudi obveza zaposlitve za eno 
leto pri delodajalcu ob zaključ-
ku vsakega izobraževalnega 
programa.“

Informacija je tista priložnost, 
ki vam odpira vrata, zato spre-
mljajte navedene institucije, 
njihovo delo in se že danes po-
zanimajte, katere štipendije so 
na voljo in kakšni so pogoji za 
pridobitev, pa četudi jih boste 
uveljavljali šele prihodnje šol-
sko ali študijsko leto. 
� Maruša�Mavsar

Slovenija�se�že�več�let�sooča�s�težavami�z�neizkoriščenostjo�
kadrovskih�štipendij�-�tudi�v�Posavski�štipendijski�shemi,�kot�
razvidno�iz�grafa,�le-te�ostajajo�nepodeljene.�
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Razmerje med razpisanimi/podeljenimi štipendijami 

 Št. razpisanih štipendij Št. podeljenih štipendij  

Sara Gregl iz Sel pri Dobovi, študentka 1. 
letnika magistrskega študija druge stopnje, 
smer elektroenergetika, Fakultete za elektro-
tehniko v Ljubljani, je štipendistka posavske 
štipendijske sheme in Gen energije d.o.o.: 
„Ta vrsta štipendije se mi zdi odlična zami-
sel, saj se bomo štipendisti po končanem šo-
lanju lahko zaposlili na območju Posavja in 

bomo s tem vplivali in pomagali soustvarjati domače okolje. 
Ker se zavedam, da podjetje vlaga vame in računa name, jih 
tudi jaz ne pustim razočarati s svojimi ocenami in napredova-
njem. Za to vrsto štipendije sem izvedela preko časopisa Posa-
vski obzornik, nato sem si vse nadaljnje informacije poiskala 
na spletni strani RRA Posavje, obkrožila rok za oddajo vloge na 
koledarju in se prijavila. Seveda se želim zaposliti pri štipen-
ditorju in mislim, da se to da opaziti že iz iskric v mojih očeh, 
ko govorim, da bi bila moja sanjska služba ravno v podjetju, ki 
me štipendira. Spominjam se dneva, ko sem imela razgovor za 
štipendijo v Gen energiji. Ta dan je bil eden izmed najbolj po-
zitivnih dni v mojem življenju in celoten pogovor je izžareval 
to mojo željo. Ta štipendija mi omogoča lepše študijske čase, 
da se lahko bolje posvetim študiju, kot pa da iščem zaslužek, 
saj je življenje v Ljubljani precej drago.“

komentar

Piše: Maruša Mavsar
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V boju za županski stolček 
tokrat niste imeli protikan-
didata. Zakaj ste se odloči-
li za ponovno kandidaturo?
Odločitev ni bila popolnoma 
samoumevna, vendar sem na-
zadnje sklenil, da se je moj prvi 
mandat pokazal dovolj uspe-
šen, da lahko nadaljujem še v 
drugo. Menim, da imam še do-
volj energije in idej, da lahko 
za svoje okolje še kaj naredim.

Kako ocenjujete sestavo no-
vega občinskega sveta? 
Po načelu, da imajo volivci ve-
dno prav, se ravnam tudi sam. 
Mislim, da imamo tudi tokrat v 
občinskem svetu ljudi, ki ima-
jo močno željo po aktivnem so-
delovanju in ustvarjanju nekaj 
novega. Zato menim, da bomo 
odlično sodelovali. Po nekate-
rih izjavah je naš občinski svet 
mavrično obarvan. Glede na 
to, da mavrica prinaša srečo, 
pa bo tako tudi za občino Bi-
strica ob Sotli.

Kot ste povedali na konsti-
tutivni seji, bo novi mandat 
v marsičem drugačen, pred-
vsem obseg investicij se bo 
zmanjšal , saj bo manj raz-
pisov in sredstev na držav-

nem nivoju. Kako se boste 
lotili teh novih, manj ugo-
dnih razmer?
Upam in delam na tem, da 
bomo kar najbolje pripravljeni 
na vse možne razpise. Tokrat 
so za mano štiri leta izkušenj 
in na zalogi imamo tudi že pri-
pravljene projekte, da nam ne 
bo potrebno izgubljati potreb-
nih točk zaradi časovnih stisk. 
Pa tudi sicer imam zelo jasno 
zastavljen cilj, ki ga tudi zelo 
intenzivno zasledujem. Iskal 
bom vse dodatne vire, za kate-
re menim, da smo upravičeni.

Kaj bi po vašem mnenju mo-
rala biti razvojna prioriteta 
občine v prihodnjih letih?

Delali bomo na resursih, ki jih 
imamo, to sta okolje in kmetij-
stvo. Pospeševali bomo podje-
tništvo, iskali bomo nove po-
tencialne vlagatelje, predvsem 
pa bomo poskušali oživljati 
naše podeželje, ki nam in tudi 
tistim, ki to znajo prepoznati, 
nudi krasne možnosti za življe-
nje. Tudi logistično smo, ne gle-
de na to, da je videti, da smo na 
koncu sveta, na ugodni lokaci-
ji, saj smo relativno blizu avto-

ceste, pa hkrati dovolj daleč, 
da smo še vedno okoljsko-am-
bientno odlična lokacija. Po-
speševali bomo svojo prepo-
znavnost kot zdrava, turistično 
zanimiva in prijetna lokacija.

Kako vidite sodelovanje v 
regiji v naslednjih letih?
Tukaj se bo naše sodelovanje 
še okrepilo, saj sproti dokazu-
jemo, da smo verodostojen in 
korekten partner v okolju. Da 
prepoznavamo širši interes in 
se iskreno veselimo tudi na-
ših skupnih dosežkov, ki jih ni 
malo. Z vsem akterji vzposta-
vljamo in negujemo prijeten, 
partnerski in prijateljski od-
nos. Ob želji po lastnem raz-

voju vedno vidimo tudi sku-
pne interese in seveda interese 
ostalih partnerjev. Mislim, da 
je tudi to tisto, kar nas še do-
datno povezuje.
� Maruša�Mavsar

Kot prioriteto vašega man-
data ste navedli iskanje in-
vestitorja za izkoriščanje 
vrtine tople vode v Krako-
vskem gozdu. Na kakšen na-
čin si to predstavljate?
Za to se bom trudil po vseh 
svojih močeh in z vsemi svoji-
mi poznanstvi. Neke neformal-
ne pogovore o tem bom opra-
vil že kmalu, da vsaj potipam 
situacijo, saj se za projekt za-
nimajo določeni domači inve-
stitorji. Mislim, da je to glav-
na stvar za občino, če uspemo 
dobiti investitorja za terme, 
smo rešili celoten kostanjevi-
ški turizem. S tem bo kraj zaži-
vel, vključno z apartmaji, ki so 
v gradnji, gostinstvom in tudi 
kmetijstvom, lahko se nade-
jamo tudi precej novih delov-
nih mest.

Katere projekte še vidite kot 
razvojne, poleg teh, ki že po-
tekajo oz. se zaključujejo?
Predvsem je potrebno zagna-
ti obrtno cono, vanjo privabi-
ti investitorje in jim omogoči-
ti investicije po čim nižji ceni. 
To smo dolžni tudi zaradi sred-
stev Evropske unije, zagotovi-
ti bi morali 50 delovnih mest 
v tej coni, pa jih je zaenkrat le 
Tršinar (Krovstvo - tesarstvo – 

kleparstvo Tršinar, op. p.), zato 
je vprašanje, kaj še bo s tem de-
narjem. Potrebna je tudi ure-
ditev celotnega mestnega je-
dra vključno z obnovo starega 
kopališča Otok, kjer bi morali 
postaviti objekt z garderoba-
mi, sanitarijami in tuši, prire-
ditveni prostor z odrom, nove 
stopnice itd. Na drugi strani je 
nujno potrebna nova avtobu-
sna postaja, za katero že ima-
mo odkupljeno zemljišče in 
izdelan projekt, manjka le še 
gradbeno dovoljenje. Dogovar-
jamo se tudi glede Lamutove-
ga salona in starega župnišča, 
kjer bi uredili prostore za dru-
štva, morda pa bi se tam lahko 
preselila tudi občinska uprava, 
pa tudi prireditveni in razstav-

ni prostor. Nujno potrebujemo 
tudi postajališče za avtodome.

Podjetniki, ki pridejo v po-
litiko, pogosto pravijo, da se 
da občino voditi kot podje-
tje. Tudi vi tako mislite?
Povsem tako, tu ni nobenih 
drugih zakonitosti. Treba je 
paziti na red in na vsak evro 
tako kot pri sebi doma, dru-
gače ne gre. Mi imamo majhen 
proračun, vemo, kakšno je sta-
nje v državi, ki nam bo sred-
stva samo še zmanjševala, tega 
se zavedam. Morali bomo biti 
pozorni na vsako priložnost, 
da pridemo do dodatnih sred-
stev. Sam se bom čim več vklju-
čeval v delovanje RRA Posav-
je in sodelovanje s posavskimi 
občinami, da pridemo še v kak-
šen projekt. 

Torej Kostanjevica ostaja del 
Posavja ali se boste povezo-
vali proti Dolenjski?
Ostaja, poskušal se bom še bolj 
aktivno vključiti v delovanje 
RRA, že v kratkem se bomo na 
sestanku dogovorili o nadalj-
njih korakih. 

V lanskem pogovoru za PO 
ste dejali, da Kostanjevico 
tepeta pomanjkanje kadra 

in kapitala. O kapitalu ste 
nekaj že rekli, kaj pa kader?
Mislim, da imamo veliko kadra 
tudi izven občine, če se bodo 
ljudje pač želeli vključiti v pro-
jekte. Npr. turizem smo ljudje 
– tisti, ki naredi gostilno ali čr-
palko ali obnovi stolp v Črne-
či vasi. Občina mora res zago-
toviti osnovno infrastrukturo, 
drugo pa morajo delati ljudje, 
ne občina. Mi nismo Ljublja-
na, da bi lahko imeli oddelek 
za turizem, opreti se moramo 
na svoje moči. Načrtujem tudi 
film za promocijo Kostanjevi-
ce na Krki, nekaj gradiva že ob-
staja, nekaj ga je potrebno še 
posneti, s katerim bi šli na ve-
like turistične sejme in posku-
šali privabiti obiskovalce.

Kakšen bo vaš način delova-
nja kot župana?
Ne nameravam cele dni sede-
ti v pisarni, ampak bom veliko 
na terenu in prisluhnil potre-
bam ljudi. Kar najhitreje mora-
mo sanirati posledice septem-
brske vodne ujme in še pred 
zimo zagotoviti prevoznost 
cest do vsake hiše, potem pa 
si bom prizadeval za njihovo 
asfaltiranje, da se takšne teža-
ve ne bodo več pojavljale.
� Peter�Pavlovič

kronika

VSAJ ZAČASNO UKROTILI NASILNEŽA - Krški policisti so 22. 
10. odvzeli prostost 64-letnemu moškemu, ki se je že dalj časa 
fizično in psihično izživljal nad ženo, nazadnje dan pred are-
tacijo, ko je žena zaradi strahu pred nasilnežem noč prežde-
la v vozilu. Policisti so moškemu zasegli tudi orožje, za kate-
rega ni imel dovoljenja.

BLIŽNJE SREČANJE Z VLAKOM; BMW V PRIKOLICO - Sevni-
ški policisti so 23. 10. obravnavali prometno nesrečo na neza-
varovanem prehodu čez železniško progo v kraju Pijavice, kjer 
je neprevidna 53-letna voznica trčila v potniški vlak, ki je pri-
peljal iz smeri Sevnice. Na srečo le lažje poškodovano voznico 
so reševalci odpeljali v bolnišnico. Zadnjega oktobra popoldan 
pa so krški policisti obravnavali nesrečo v Velikem Mraševem, 
ki jo je povzročil voznik vozila BMW, ki je zaradi neprilagojene 
vožnje trčil v prikolico kmetijskega traktorja. V litru izdihane-
ga zraka je imel 0,77 miligramov alkohola. 

KDOR VISOKO PLEZA, LAHKO NIZKO PADE - 25. 10. se je 
zaradi padca z lestve poškodoval občan, ki je na objektu v na-
selju Brezje pri Veliki Dolini čistil strešne žlebove. Oskrbeli so 
ga na kirurškem oddelku brežiške bolnišnice. 

NEOPAZNA TATVINA TON ŽELEZA - Z deponije v okolici Sev-
nice so neznanci med 24. in 30. 10. odtujili okoli štiri tone od-
padnega železa. Očitno so bili nepridipravi za takšen podvig, 
s katerim so povzročili za okoli 1.200 evrov škode, ustrezno 
opremljeni, pri kraji pa povsem neslišni in nevidni.

ENA »LOVSKA« - V Cerkljah ob Krki je 29. 10. popoldan ne-
znani storilec vlomil skozi okno v stanovanjsko hišo in ukra-
del dve lovski puški, vredni okoli 1000 evrov.

V NOČI ČAROVNIC IZGINILI »KROTKI« TERIERJI IN NAKIT- 
Med 31. 10. in 1. 11. je v Brestanici nekdo vlomil v ograjen pro-
stor na vrtu ob stanovanjski hiši in ukradel osem psov pasme 
ameriški staffordshire terier : samca, samico in šest mladičev, 
starih okoli enega meseca. Lastnik psov je oškodovan za oko-
li 1500 evrov.  2. 11. so bili krški policisti obveščeni o vlomu 
in tatvini iz stanovanjske hiše, do katere naj bi prišlo dva dni 
pred tem, ko naj bi zmikavt izkoristil odsotnost lastnikov in 
po oceni oškodovanca odnesel za okoli 3500 evrov zlatnine.  
� Zbrala:�B.�M.

Martin Gramc, Gazice: Gum še nisem menjal, 
vendar pa bom tako kot vedno to storil pravo-
časno, torej do 15. novembra. Ponavadi grem 
teden ali pa deset dni prej k vulkanizerju, za 
menjavo pa dam približno 15 evrov, s tem da za-
menjam kompletna kolesa – zimske gume s pla-
tišči vred. Glede na to, da svoj avto vedno 'preo-

bujem' do roka, sploh ni bojazni, da bi moral kdaj plačati kazen.

Božo Gligić, Krmelj: Z ženo, s katero veliko 
potujeva z enega konca Slovenije na drugega, 
vedno pravočasno poskrbiva za menjavo gum, 
tako da so na najinem vozilu že zimske. Menja-
vo gum vedno opraviva pri vulkanizerju, ker se 
tako izogneva gneči, pa tudi s samo mehaniko 
nisva ravno velika prijatelja. S pravočasno me-

njavo pridobiva na času in na varnosti.

Tomo Radošević, Sp. Libna: Zaradi gneče pri 
vulkanizerjih nikoli ne čakam na zadnji dan za 
zamenjavo, ampak to storim že nekaj tednov 
prej. Običajno zimske gume zamenjam na dve 
sezoni, odvisno od tega, kakšna je zima in koli-
ko se gume obrabijo, seveda pa gre za velik stro-
šek, za katerega pa te, če hočeš imeti avto vo-

zen in v skladu z zakonom, nihče ne vpraša, ali ga zmoreš ali ne. 

Albina Beriša, Brege: Zimskih gum še nisem 
zamenjala, navadno to do 15. novembra stori 
oče pri bližnjem vulkanizerju. Praviloma damo 
zimske gume vsako leto nove, medtem ko letne, 
ker se ne obrabijo tako hitro, menjamo na dve 
ali tri sezone. Vseeno pa nakup štirih novih gum, 
za štiri je potrebno v povprečju odšteti najmanj 

160 evrov, predstavlja kar velik enkratni strošek.

Bliža se 15. november, zadnji dan za menjavo letnih gum 
z zimskimi. Ste že zamenjali obutev vaših jeklenih kon-
jičkov ali vas to še čaka? Prepustite to delo vedno vulka-
nizerju ali se izognete stroškom in gneči ter to naredite 
kar sami? Kolikšen strošek to sicer predstavlja za vas? 

anketa

Ste že »preobuli« vaš avto?

Ladko Petretič, župan občine Kostanjevica na Krki:

KOSTANJEVICA NA KRKI – Za krmilo kostanjeviške občine je po tesni zmagi na oktobrskih lokalnih volitvah 
poprijel 57-letni podjetnik Ladko Petretič. Z delovanjem občine je že dobro seznanjen, saj je bil v obeh do-
sedanjih mandatih kostanjeviške samostojnosti občinski svetnik, v zadnjem mandatu pa tudi podžupan.

Ladko�Petretič

Terme so rešitev za naš turizem

Franjo Debelak, župan občine Bistrica ob Sotli:

Sodelovanje se bo še okrepilo
BISTRICA OB SOTLI – V občini Bistrica ob Sotli Franjo Debelak stopa v drugi županski mandat, ob sebi bo 
imel pretežno nov občinski svet. Kot ostala dva župana posavskih manjših občin je tudi Debelak izšel iz 
dela na področju gospodarstva.

Franjo�Debelak

11.�novembra�bo�potekala�otvoritev�še�ene�izmed�investicij�
prejšnjega�mandata�-�prenovljene�Čepinove�štale,�ki�bo�kot�del�
projekta�Posavska�špajza�namenjena�manjši�lokalni�tržnici.
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Po himni, ki jo je zapela Ve-
ronika Strnad, je zbrane na-
govoril župan občine Brežice 
Ivan Molan. Med drugim je 
poudaril, da so v pred kratkim 
zaključenem mandatnem ob-
dobju 2010-2014 skupaj do-
segli veliko, kljub zapleteni 
gospodarski in politični situ-
aciji. »Razlogi za zadovoljstvo 
so številni, pretekli mandat je 
bil obdobje močne rasti, saj 
smo s črpanjem evropskih 
sredstev dosegli izjemne re-
zultate. Spodbudili smo mo-
čan investicijski cikel, v času 
katerega smo v občino vložili 
100 milijonov evrov sredstev 
in jo tako rekoč popolnoma 
prenovili, od mesta pa vse do 
bolj oddaljenih krajev,« je de-
jal Molan. Po zahvali občinski 
upravi, občinskim svetnikom, 
obema podžupanjama, javnim 
zavodom, društvom ter vsem 
občankam in občanom, ki so 
pomemben dejavnik v občini, 
je v zaključku še povedal: »Za-
vedamo se, da so pred nami 
zahtevni časi, čakajo nas tudi 
zahtevne in manj priljublje-
ne odločitve, pozornost bomo 
morali posvetiti željam in po-
trebam vseh v občini. Prepri-
čan sem, da lahko zastavljene 
cilje skupaj tudi dosežemo. Na 
prvi ustanovni seji občinskega 
sveta smo sprejeli načelo sode-

Stanislav Ilc postal častni občan
BREŽICE – 27. oktobra, na predvečer praznika občine Brežice, ki ga slednja praznuje v spomin na Brežiško 
četo, ki je bila ustanovljena z namenom, da prepreči izganjanje Posavcev v različna taborišča, je v Viteški 
dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala svečana seja občinskega sveta občine Brežice.

lovanja, v skladu s tem bo ime-
novanje članov delovnih teles 
potekalo glede na dosežen vo-
lilni rezultat, to je najboljše 
zagotovilo, da bomo vse po-
membne odločitve sprejema-
li z veliko podporo svetnic in 
svetnikov.«

V nadaljevanju je župan Molan 
podelil letošnja občinska pri-
znanja in nagrade. Naziv ča-
stnega občana je prejel Stani-
slav Ilc iz Krške vasi v zahvalo 
in priznanje za življenjsko delo, 
s katerim je trajno zaznamo-
val politično in gospodarsko 
življenje v občini Brežice. Pri-
znanje Občine Brežice za leto 
2014 so prejeli: Fakulteta za 
turizem Univerze v Mariboru 

(dekan doc. dr. Božidar Velj-
ković), podjetje TA-Regula-
tor, proizvodnja regulacijskih 
ventilov d.o.o. (namestnica di-
rektorja Sanja Predovič) in 
Prostovoljno gasilsko društvo 
Veliki Obrež (poveljnik Dani-
jel Frigelj). Oktobrsko nagra-
do Občine Brežice za leto 2014 
je župan izročil Antonu Jesen-
ku, Ferdu Pinteriču in Bran-
ki Stergar. Župan pa je podelil 
tudi plaketo Občine Brežice, in 
sicer Plesni skupini Celestina 
(mentorica Hedvika Lopatič). 
V imenu vseh dobitnikov ob-
činskih priznanj in nagrad se je 
zahvalil častni občan Ilc, občini 
Brežice in vsem letošnjim na-
grajencem je čestital tudi žu-
pan pobratenega češkega me-

sta Dobřany Marek Sýkora. V 
imenu vseh posavskih župa-
nov je zbrane nagovoril in če-
stital ob občinskem prazniku 
župan občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak.

Scenarij prireditve je pripra-
vilo Kulturno društvo Dru-
gi oder v sodelovanju s Posa-
vskim muzejem Brežice, JSKD 
OI Brežice in Občino Brežice, 
program so poleg članic KD 
Drugi oder – za povezovanje 
je poskrbela Mojca Florjanič 
- sooblikovali Kaja Galič z vi-
olino, Tea Jeličić na klavirju, 
Tinka Vukič s citrami, Jožica 
Zupančič s klarinetom in KD 
Vox Posavci. 
 Rok Retelj

Nagrajenci�občine�Brežice�za�leto�2014�z�županom�Ivanom�Molanom

Katera je bila vaša prva mi-
sel ob izvolitvi?
Ena prvih misli je bila, da sem 
hvaležen Radečankam in Ra-
dečanom za izkazano zaupanje 
na volitvah in da se bom trudil 
skupaj z vsemi, ki bodo želeli 
sodelovati, da bodo Radeče še 
lepše, še boljše na vseh podro-
čjih, predvsem pa, da bomo ob-
čina prijaznih ljudi.

Kako bo potekalo vaše delo 
neprofesionalnega župana?
Vem, da bo delo zame, ki bom 
neprofesionalni župan, zelo 
zahtevno, a kljub temu sem 
prepričan, da bo vse teklo tako, 
kot mora. Z dobrima ekipama 
na obeh mestih, v Papirnici Ra-
deče, kjer sem zaposlen, in na 
Občini Radeče, bomo uskladili 
urnik tako, da se bo našel čas 
za delo in konstruktiven pogo-
vor. Imam odlične sodelavce in 
ob tehnologiji, ki je na razpo-
lago, bodo odigrali pomembno 
vlogo tudi telefoni. 

Kakšno sodelovanje priča-
kujete v občinskem svetu?
Sodelovanje bo verjetno po-
dobno, kot je bilo v prejšnjem 
mandatu, ko smo z veliko 
mero razumevanja iskali naj-

Tomaž Režun, župan občine Radeče:

Naša priložnost je povezovanje
RADEČE – Eno najmanjših slovenskih občin bo naslednja štiri leta vodil 43-letni dipl. inž. kem. tehnologije 
Tomaž Režun, ki ostaja na vodstvenem položaju v radeški papirnici in bo funkcijo župana opravljal nepro-
fesionalno. Delo v občinskem svetu pozna, saj je bil mandat pred tem občinski svetnik.

boljše rešitve za naše Radeče. 
Vemo, da je v sodelovanju moč, 
in prepričan sem, da bo naše 
sodelovanje konstruktivno, ta-
kšno, ki bo vodilo k napredku.

Katere bodo vaše prioritete 
pri vodenju občine?
Rad bi bil župan vseh v obči-
ni Radeče. Prioritete pri vode-
nju bodo zagotovo usmerje-
ne v obnovo cestnih odsekov, 
saj so nekateri deli resnično 
v slabem stanju, potrebno bo 
urediti tudi področje čiščenja 
odpadnih voda na območju ce-
lotne občine in še bi lahko na-
števal, vendar naj štejejo deja-
nja, ne besede.

Razmišljate morda o ka-
kšnem novem, dodatnem 
programu za mlade? 
Mladi bodo imeli pri meni ve-
liko podpore in prisluhnil jim 
bom ter pomagal, kolikor bo 
le mogoče. Zelo močno pa si 
želim, da bi v Radečah uredi-
li neke vrste medgeneracijsko 
hišo, v kateri bi se lahko pove-
zovale izkušnje, znanje in ide-
je ljudi vseh starosti. Vez med 
starejšimi in mlajšimi je po-
membna. 

Na katerem področju vidite 
največ razvojnih možnosti in 
priložnosti?
Pred leti smo začeli delati na 
turizmu in menim, da lahko 
tu naredimo še več, a potreb-
no bo povezovanje s sosednji-
mi občinami, saj lahko skupaj 
tvorimo eno čudovito celo-
to. Ker pa prihajam iz gospo-
darstva, se bom trudil, da bo 
dobila ponoven zagon tudi ta 
panoga, kajti le tako se bodo 
lahko Radeče razvijale na kul-
turnem, športnem in društve-
nem področju.

Zaradi številnih mostov je 
nekdo nekoč Radeče poi-
menoval Benetke ob Savi. Bi 

lahko razvili to idejo v ure-
sničljiv projekt?
Težko odgovorim na to vpra-
šanje, raje ostajam na trdnih, 
realnih tleh, čeprav to poime-
novanje sprejemam kot kom-
pliment. Vsekakor je ideja za-
nimiva in bi bila za turiste 
zagotovo privlačna, če bi vsem 
našim mostovom, ki jih res ni 
tako malo, dodali še neko zani-
mivo zgodbo. 

Bo občina Radeče še naprej 
del posavskih povezav?
Seveda bo občina ostala del 
posavskih povezav, saj smo 
stkali zelo dobre vezi in naše 
skupno sodelovanje daje tudi 
prve rezultate. V prihodnjem 
letu bo tako v okviru projekta 
Posavska špajza zaživela rade-
ška tržnica, ki jo počasi ureja-
mo na območju vhoda v staro 
mestno jedro na Starograjski 
ulici. Nova pridobitev bo zani-
miva tako za lokalne pridelo-
valce kot za občane, pa tudi za 
turiste, ki se vse pogosteje od-
ločajo za obisk Radeč. Seveda 
pa se bomo s kakšnim dobrim 
projektom povezali tudi z Za-
savjem ali pa s celjsko regijo, 
kajti naša priložnost je v pove-
zovanju.  Smilja Radi

Tomaž�Režun

BREŽICE - Dom upokojencev Brežice je 22. oktobra gostil prvi 
festival pevskih zborov domov za starejše, ki so ga poimenovali 
»Zlati glas Posavja«. Prijetno glasbeno vzdušje so pripravili pev-
ci in pevke sedmih zborov s svojimi pevskimi vodji. 

Zbrane v pritličju brežiškega doma je najprej pozdravila direkto-
rica DUO Impoljca, pod okriljem katerega deluje brežiški dom 
upokojencev, Andreja Flajs. Nato pa so prisluhnili pevcem iz 
Doma starejših občanov Polde Eberl Jamski Izlake, zboru Lipa 
iz Doma upokojencev Sevnica, Laškim slavčkom iz Trubarjeve-
ga doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, glasbeni skupi-
ni Nohtšiht iz Doma upokojencev Franc Salamon Trbovlje, zboru 
Sonček iz Doma starejših občanov Krško, pevski skupini Zarja iz 
DUO Impoljca, kot zadnji pa je zapel še gostiteljski domski zbor 
Žarek. Strokovno so petje spremljali brežiški župnik Milan Kše-
la, Dragutin Križanić in Franc Kene, prireditev pa sta vodili 
Maja Čič in Zofija Kene.  M.�Hrvatin

KRŠKO - Zdravstveni dom Krško se  je pridružil preventivni akciji 
Društva onkoloških bolnikov Slovenije Rožnati oktober – svetov-
ni mesec boja proti raku dojk. Rak dojk je najpogostejši rak pri 
ženskah, saj jih v Sloveniji vsako leto zboli 1.200, umre pa 400. 
Bolezen je obvladljiva, če jo dovolj zgodaj odkrijejo.

Dogodek je v okviru Zdravstveno-vzgojnega centra pripravila 
Klavdija Božič, ki je k pregledovanju na modelu dojk povabila 
ženske, zaposlene v bližnjih javnih zavodih in ustanovah, ob mo-
delu pa so se ustavile tudi zainteresirane mimoidoče, ki so lah-
ko same preizkusile, kako pravilno pregledati dojke. Preventivno 
akcijo so dopolnili še z modelom mod, česar sicer ne zajema no-
ben od državnih presejalnih programov. Predstavili so tudi pro-
gram Zora, preventivni program za odkrivanje predrakavih in 
zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu, in program 
Svit, presejalni program za zgodnje odkrivanje predrakavih spre-
memb in raka na debelem črevesu ter danki. 

Akciji je na povabilo organizatorjev prisostvovala tudi 31-letna 
Darja Molan z Rake, ki se je lani srečala s to zahrbtno bolezni-
jo, uspešno prestala operacijo, postoperativno zdravljenje in ne-
davno tudi vsaditev silikonskih vsadkov. Ob tem je dejala: »Ob 
postavljeni diagnozi je bil najprej šok, nato jok ob soočenju, da 
imam raka. Ko sem prišla na Onkološki inštitut, sem se počuti-
la varna. Zaupam tradicionalni medicini. Lahko tudi rečem, da 
je čustveni stres sprožilec, ki tako zniža imunski sistem v telesu, 
da pride do kolapsa, ko se telo ne more več braniti, zato nastane 
bolezen.« Ženskam svetuje, naj se imajo rade in skrbijo za do-
bro samopodobo, kajti zadovoljna ženska, ki je zadovoljna sama 
s sabo, bo lažje prenesla morebitne ovire v življenju.  
� Marija�Hrvatin

Rožnati oktober tudi v Krškem

Na�modelu�dojk�so�si�ženske�lahko�ogledale,�kako�naj�si�jih�
pregledajo.

Prvi Zlati glas Posavja 

Brežiški�Žarki�s�pevovodjo�Bojano�Šekoranja
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Prva razstava, delo dr. Toneta 
Ferenca, o nemški raznarodo-
valni politiki in izgonu, je bila 
v grajskih prostorih odprta 
že leta 1968, leta 1981 pa do-
polnjena še z razstavo o poli-
tičnih zapornikih in interni-
rancih. Spričo obnove gradu 

je bila leta 2011 umaknjena, 
do ponovnega odprtja pa sta 
jo avtorici prenovili in dopol-
nili še z novimi dognanji na 
podlagi pogovorov s prek 100 
nekdanjimi izgnanci ali njiho-
vimi svojci, pridobili sta dodat-
na materialna, dokumentacij-
ska, fotografska ter slikovna 
gradiva. Na podlagi tega je raz-
stava postala pripoved v petih 
sklopih o usodi 80.000 sloven-
skih izgnancev in beguncev, od 

tega jih je bila dobra polovica 
izgnanih iz zbirnega taborišča 
na gradu Rajhenburg od raz-
narodovalnih ukrepov okupa-
cijskih oblasti dalje, življenja v 
taboriščih in vrnitvi v domovi-
no. Razstavljeno je večje števi-
lo njihovih osebnih predmetov 

iz tedanjega obdobja, posebno 
mesto je na razstavi namenje-
no svetinjicam s številkami ta-
boriščnikov, v skladu s sodob-
nimi postavitvami razstav je 
mogoče dodatna gradiva pre-
birati tudi v računalniški obli-
ki ali prisluhniti posameznim 
izpovedim preko posnete-
ga dokumentacijskega gradi-
va, dopolnjuje pa jo tudi do-
kumentarni film, posnet na 
pobudo nedavno preminule-

ga Jožeta Habinca in društev 
izgnancev, zaključuje pa jo t. i. 
Stena spomina, na katero lah-
ko obiskovalci razstave doda-
jajo predmete, zapišejo svoje 
zgodbe ali spomine svojih dru-
žin. Kot je med drugim dejal 
Silvester Gaberšček ob otvo-
ritvi, je bilo resda 20. stoletje z 
mnogih vidikov najnaprednej-
še stoletje, hkrati pa je bilo tudi 
najbolj krvavo stoletje, stolet-
je bolečine, saj sta ga zazna-
movali dve svetovni vojni in 
grozodejstva, ki so povezana s 
pojavom totalitarizmov, ki so 
po svetu zahtevali krvav da-
vek prek 245 milijonov 200 ti-
soč človeških življenj. In ne gle-
de na to, za kakšno vojno gre, 

naj si bodi pravična ali krivič-
na, svetovna ali državljanska, 
verska ipd,, kratka ali dolga, je 
vsaka vojna zmaga nasilja in 
poraz človečnosti.

Prireditev je moderirala Mar-
gareta Marjetič, o njenem 
pomenu pa so poleg avtoric 
spregovorili tudi direktorica 
Kulturnega doma Krško Kat-
ja Ceglar, direktorica Muzeja 
novejše zgodovine dr. Kaja Ši-
rok, župan občine Krško mag. 
Miran Stanko in Lojze Štih, 
predsednik krške Območne 
organizacije Zveze borcev za 
ohranjanje vrednot NOB. 

� Bojana�Mavsar

Profesor dr. Vid Snoj, član več 
uredništev literarnih in stro-
kovnih revij, avtor petih sa-
mostojnih knjig ter prevajalec 
literarnih in neliterarnih teks-
tov iz nemščine, francoščine 
in italijanščine, ki je doktori-
ral z disertacijo o Svetem pi-
smu Nove zaveze in slovenski 
literaturi, se je s predavanjem 
»Biblija, Dalmatin in Preše-
ren« v prvem delu navezal na 
nastanek Biblije ne le kot te-
melja krščanske vere, temveč 
kot knjige, ki je prevedena v 
največ jezikov in ki je za mno-
ge narode pomenila tudi zače-
tek pismenosti. Dalmatin se je 
pri prevajanju Biblije, ki je bila 
izdana leta 1584 v Wüttenber-
gu na Nemškem in so jo v so-
dih prepeljali na Slovensko, v 
delu Stare zaveze opiral na Lu-
trov nemški prevod, pri Novi 
zavezi pa na Primoža Trubar-
ja, ki mu je kot učitelj, ob njem 
tudi Adam Bohorič, pomagal 
pri prevajanju. Snoj je pouda-
ril, da je Dalmatinov prevod 
Biblije, ki je sploh prvi prevod 
Svetega pisma v katerega iz-
med modernih slovanskih je-
zikov, znotraj nabožnega spisja 
omogočil enega izmed ključ-
nih načel protestantskega gi-
banja, da vernike Bog nagovar-

O Bibliji, Dalmatinu in Prešernu
KRŠKO - V počastitev dneva reformacije je 28. oktobra v krški Dvorani v parku predaval prof. dr. Vid Snoj, 
redni profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Hkrati je Valvasorjeva knjižnica Krško obiskovalcem po-
nudila na ogled tudi knjižni zaklad knjižnice - originalen izvod Dalmatinove Biblije.

ja v njihovem jeziku, zatem pa 
skoraj 200 let, vse do nastan-
ka slovenske literature konec 
18. stoletja, ohranjal enotnost 
slovenskega jezika. Od tu dalje 
se je Snoj navezal še na France-
ta Prešerna, ki je s svojo viso-
ko literaturo v oblikovnem in 
vsebinskem pomenu ujel ko-
rak s tedanjo evropsko. V pe-
snitvah se je vsebinsko na-
vezoval na Biblijo, literarni 
vrhunec pa dosegel v ljube-
zenskem pesnjenju o ljubljeni 
ženski, preko njene prisotnosti 
v njegovem življenju pa tudi na 
življenje naroda.

V uvodu slovesnosti je o ob-
dobju reformacije spregovori-
la tudi Alenka Černelič Kro-
šelj, predsednica posavske 
podružnice Slovenskega pro-
testantskega društva Primož 
Trubar, ki je izpostavila, da je 
16. stoletje predstavljajo sto-
letje napredka, v katerem sta 
tako nam kot slovenskemu 
narodu ustvarila in zapustila 
dediščino neprecenljive vre-
dnosti protestanta Adam Bo-
horič in Jurij Dalmatin. Nju-
nim dosežkom in spominu, 
kot je dejala, se je Krško po-
klonilo z odprtjem doprsnih 
kipov v mestnem parku v sta-

rem delu Krškega in ureditvijo 
parka Jurija Dalmatina na Vid-
mu, pri čemer v društvu s hva-
ležnostjo ohranjajo spomin na 
nedavno preminulega zaslu-
žnega občana Jožeta Habinca, 
ki je bil član društva in pobu-
dnik postavitve obeležij pro-
testantom. Tu pa so zapusti-
le mnoge sledi, je dejal župan 
mag. Miran Stanko, še druge 
za slovenski narod pomembne 
osebnosti, med drugim Primož 
Trubar, Janez Vajkard Valvasor, 
Janez Mencinger in drugi, ka-
terim gre, ob Juriju Dalmatinu, 
prav tako zasluga, da se je slo-
venski narod ohranil in uvelja-
vil s svojo kulturo in jezikom 
v svetu.

Z nastopom so program pope-
strili v vlogi Jurija Dalmatina 
in Adama Bohoriča Filip Čer-
nelč in Matjaž Krajnc ter vi-
olinistka Klavdija Novšak ob 
orgelski spremljavi Natalije 
Mustar Krajnc. Slovesnost, 
ki je potekala v soorganizaci-
ji Občine Krško in Valvasorje-
ve knjižnice, so s pogostitvijo 
z dobrotami iz domače peči in 
s čaji iz zeliščnega vrta oboga-
tile še članice Aktiva kmečkih 
žena Sremič.
� Bojana�Mavsar

Predavatelj�prof.�dr.�Vid�Snoj�in�direktorica�knjižnice�Urška�
Lobnikar�Paunović

Razstava spomina in opomina
BRESTANICA - Na gradu Rajhenburg je Silvester Gaberšček z Ministrstva za kulturo 23. oktobra odprl pre-
novljeno nacionalno razstavo Slovenski izgnanci 1941-1945, ki sta jo uredili muzealki mag. Monika Kokalj 
Kočevar in Irena Fürst iz Muzeja novejše zgodovine. 

Avtorici�razstave�mag.�Monika�Kokalj�Kočevar�in�Irena�Fürst�
(Foto:�Boštjan�Colarič)

Razstavo�so�si�z�zanimanjem�ogledali�številni�udeleženci�otvo-
ritve,�med�njimi�tudi�župan�mag.�Miran�Stanko�s�soprogo.

SEVNICA – Zavod RS za zaposlovanje je 23. oktobra prvič pri-
pravil dan odprtih vrat na 75-ih lokacijah po Sloveniji. V Posav-
ju so vrata odprli vsi trije Uradi za delo, in sicer v Brežicah, v Kr-
škem in v Sevnici.

Na dnevu, ki so ga poimenova-
li »Spoznajte nas, tukaj smo za 
vas!«, so se želeli predstaviti is-
kalcem zaposlitve, delodajal-
cem in ostalim s predstavitvijo 
konkretnih dejavnosti, ki jih za-
vod za zaposlovanje izvaja. Veli-
ko pozornosti so namenili tudi 
t. i. hitrim zmenkom med delo-
dajalci in iskalci zaposlitve, kjer 
so delodajalci v prostorih zavo-
da lahko opravili prvi razgovor s 
potencialnimi kandidati za novo 
delovno mesto. »Z obiskom v 
posavskih območnih enotah za-
voda za zaposlovanje smo zado-
voljni, saj nas je ta dan obiskalo 
preko 280 različnih obiskoval-
cev, bilo pa je  manj tistih, ki bi 

prišli samoinciativno,« je dejala direktorica sevniške območne 
službe Zavoda RS za zaposlovanje Irena Pirc ter kot primer do-
bre prakse izpostavila zaključni letnik brežiške ekonomske gi-
mnazije, dijakinje in dijake 4. c oddelka ter prof. Ireno Papac, 
ki so se želeli seznaniti z ukrepi aktivne politike zaposlovanja. 
»Poklicali so nas po telefonu in dogovorili smo se za predstavi-
tev vseh naših programov na njihovi šoli,« je dejala in dodala, da 
se vedno odzovejo tudi povabilom na informativne dneve, ki po-
tekajo na srednjih šolah v mesecu februarju. Po mnenju Pirčeve 
so brezposelni na dnevu odprtih vrat pridobili veliko informa-
cij za učinkovitejše nastopanje na trgu dela ter spoznali pripo-
močke za samostojno iskanje zaposlitve in vodenja karierne za-
poslitve.  S. Radi

Za lažje iskanje zaposlitve

Direktorica�sevniške�območ-
ne�službe�Zavoda�RS�za�za-
poslovanje�Irena�Pirc�je�dan�
odprtih�vrat�ocenila�kot�po-
zitivno�izkušnjo.

VELIKI TRN/LESKOVEC PRI KRŠKEM - 24. oktobra popoldne so 
na Velikem Trnu zatulile sirene, na srečo srečo pa je šlo zgolj za 
vajo, sicer zelo resno zastavljeno in izpeljano, v glavni organi-
zaciji PGD Veliki Trn s poveljnikom Matejem Kerinom na čelu, 
ki je vključevala tudi gasilce PGD Senuše, Raka, Smednik in Kr-
ško. Simulacija požara v hiši je pripomogla, da so gasilci obnovi-
li znanje in odkrivali šibke točke pri pripravi in izvedbi gašenja, 
reševanju poškodovanih in predvsem koordinaciji takšnih do-
godkov, ki sicer potekajo na prostovoljni bazi, a so neprecenljivi 
z vidika reševanja življenj. 
Dan kasneje so z dnevom odprtih vrat povabili krajane v svojo 
sredo v PGD Leskovec pri Krškem, v katerem so dopolnili 122 let 
delovanja. V društvu, ki ga kot predsednik vodi Borut Arh, eno-
ti pa poveljuje Aleš Kranjčevič, so ob tej priložnosti predstavili 
zgodovino delovanja, poslanstvo, dosežke na tekmovanjih, opre-
mo, vozni park, prostore in izvedli suho vajo. Tej je v popoldan-
skih urah v sodelovanju še z nekaterimi prostovoljnimi društvi 
na nabrežju reke Save sledilo še sektorsko tekmovanje v spaja-
nju sesalnega voda, na katerem je zmagala ekipa PGD Breg, ki je 
ob zmagovalnem pokalu prejela tudi prehodni pokal, drugo me-
sto je osvojilo PGD Kostanjevica na Krki, tretje pa PGD Poklek.
� B.�Š.,�B.�M.,�foto:�Miša�Keskenovič

Gasilska vaja in dan odprtih vrat

Reševanje�poškodovanke�iz�goreče�hiše�na�Velikem�Trnu

Dnevi posavske energetike
KRŠKO - Fakulteta za energetiko v teh dneh skupaj s partnerji 
v razvojnem centru ZEL-EN v Vrbini pripravlja t. i. Dneve po-
savske energetike. Včeraj, 5. novembra, so pripravili nagradni 
kviz dijakov Šolskega centra Krško-Sevnica na temo energeti-
ke in predstavitev študentskih prispevkov na temo Energeti-
ka "Quo Vadis", danes, 6. novembra, poteka delavnica »Stanje 
na področju Fotovoltaike v Sloveniji in NET metering«, jutri, 
7. novembra, pa bo še delavnica »Trajnostna jedrska energeti-
ka kot del nacionalne strategije/koncepta oskrbe z energijo«.
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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

 

Kot je povedal na prireditvi 
dolgoletni predsednik sve-
ta KS Rožno-Presladol Anton 
Bohorč, predstavlja investici-
ja v višini 20.000 evrov v ure-
ditev ceste Slatina-Presladol v 
dolžini 400 metrov nadaljeva-
nje že pred petimi leti začete 
obnove tega cestnega odseka 
v skupni dolžini 800 metrov, 
ki bo bistveno izboljšal dosto-
pnost do domov tamkaj žive-
čim krajanom, investicijo pa 
so realizirali s pomočjo Ob-
čine Krško. Moderniziran ce-
stni odsek so predali v upora-
bo Bohorč, župan mag. Miran 
Stanko in krajan Jelko Urh. 
Občina Krško pa je pred dve-
ma letoma za potrebe delova-
nja KS za 16.000 evrov odkupi-
la v sklopu družbenega doma 
tudi prostore nekdanje Kmeč-

40 let KS Rožno-Presladol 
ROŽNO - Z izločitvijo iz KS Brestanica je bila leta 1974 na pobudo krajanov Matka Abrama in Albina Ivačiča 
ustanovljena KS Rožno-Presladol. 24. oktobra so slavnostno obeležili njeno 40-letnico z otvoritvijo obno-
vljenega cestnega odseka Slatina-Presladol in novih prostorov KS v družbenem domu na Rožnem.

ke zadruge Bohor, ki jih bo KS 
namenila za pisarno, skladišč-
ne prostore ali druge aktivno-
sti delujočih društev. Ob uredi-
tvi notranjih prostorov so v KS 
obnovili tudi teraso pred do-
mom in nad parkiriščem zgra-

dili oporni zid. 

Anton Bohorč, kateremu so se 
krajani in mag. Stanko v ime-
nu Občine ob tej priložnosti 
zahvalili za predano 20-letno 
vodenje KS, je med drugim še 

poudaril, da pridobitve izpri-
čujejo preteklo in sedanje vlo-
ženo delo krajank in krajanov, 
teh je skupno okoli 480, ki s 
pridnostjo, prizadevnostjo in 
vztrajnostjo spreminjajo po-
dobo kraja ter mu omogočajo 
razvoj: »Združujejo nas asfalti-
rane ceste, telefonske naprave, 
združujejo nas društva. Vedno 
znova pa nas v svoje okrilje va-
bita družbeni in gasilski dom 
na Rožnem ter nam vlivata sa-
mozavest in zavest pripadno-
sti kraju.« Slovesno petkovo 
popoldne so s kulturnim pro-
gramom obogatili in popestri-
li tamkajšnji otroci s plesnimi 
in pevskimi točkami, zaokroži-
li pa so ga z družabnim sreča-
njem ob pogostitvi v družbe-
nem domu.
 � B.�Mavsar�

Podpredsednik�KS�Rafael�Kranjc�(desno)�je�v�imenu�sveta�iz-
ročil�priznanje�dolgoletnemu�predsedniku�Antonu�Bohorču.�

Krško: Največja KS brez vodstva

Kot je dejal Ivan Učanjšek, 
krajevni svetnik v več manda-
tih, bi bilo res veliko naključje, 
da se seje hkrati ne bi moglo 
udeležiti vseh šest izvolje-
nih kandidatov na listi SMC - 
Stranke Mira Cerarja (Bojan 
Naraglav, Tajana Dvoršek, 
Hrvoje Petkovič, Zoran Jan-
kovič, Marjan Unetič in Zlata 
Gajšek Požgaj). Poleg njih pa 
se seje niso udeležili tudi izvo-
ljena kandidata na listi Alojza 
Štiha in skupine volivcev Na-
taša Šerbec in Tadej Levičar, 
Mojca Novak, izvoljena na listi 
predlagatelja Marjana Rosto-
harja in skupine volivcev, ter 
Meta Fekonja, izvoljena na li-

KRŠKO - Za zadnji ponedeljek v oktobru je predsednica sveta KS mesta Krško Jožica Mikulanc v skladu s 
poslovnikom sklicala 1. sejo 15-članskega novoizvoljenega sveta KS mesta Krško, ki pa jo je večina članov 
očitno obstruirala. 

sti ROK - stranke za razvoj ob-
čin in krajev. 

Alojz Božič, ki je kot najstarej-
ši izvoljeni član sveta prevzel 
vodenje seje, je lahko le ugo-
tovil, da prva seja ni sklepčna, 
saj se jo je udeležilo le pet od 
skupno 15 izvoljenih članov, 
in sicer Boštjan Pirc, Gorazd 
Pirc, Ivan Učanjšek, Alojz Bo-
žič in Jožica Mikulanc. Razo-
čaranje je izrazil tudi predse-
dnik volilne komisije Slavko 
Šribar, ki je dejal, da v 49-le-
tni zgodovini KS mesta Krško 
v prvem sklicu do tovrstnega 
precedensa še ni prišlo, gre 
pa verjetno tudi za osamljen 

primer na državni ravni. Kot 
je bilo rečeno, je svet Krajev-
ne skupnosti mesta Krško vsa 
desetletja deloval kot nepoli-
tično, nestrankarsko telo, ki pa 
ga je, zanimivo, kot prva spod-
kopala Stranka Mira Cerarja, ki 
naj bi bila zaprisežena vladavi-
ni prava in delovala "samostoj-
no, brez kakšnih ozadij, botrov, 
pokroviteljev".

V tem primeru pa gre več kot 
očitno za dogovor med novoiz-
voljenimi člani, ki je vse prej 
kot v korist krajanov Krške-
ga, saj bi bilo potrebno za delo 
poprijeti takoj. Morali bi se se-
znaniti s škodo in sanacijo, ki 

jo je pustilo nedavno neurje na 
krajevnih cestah, nenazadnje 
je pred vrati zima in v krajev-
ni pristojnosti je izvajanje zim-
ske službe na javnih poteh 2. 
reda, tudi organizacija vesele-
ga decembra v starem metnem 
jedru ipd. Ker naj bi se vse to 
dogajalo zaradi borbe za me-
sto predsednika, bi veljalo po-
tencialne kandidate opozoriti, 
v kako velike čevlje bo treba 
stopiti. Še zlasti po tem, kako 
sta to KS, ki je večja od 164 slo-
venskih občin, vodila nedavno 
preminuli Jože Habinc in tudi 
sedanja predsednica Jožica Mi-
kulanc.
� B.�Mavsar

ZDOLE - Prejšnji teden je prek sto krajank in krajanov KS Zdole 
prišlo pred občinsko zgradbo v Krškem, da bi javno izrazili pro-
test zaradi vse bolj nevarne ceste med Krškim in Zdolami, na kar 
opozarjajo že vrsto let. Po nedavnem novem vdoru polovice ce-
stišča nekaj metrov nad že obstoječim v gozdnem predelu nad 
Potočami (na fotografiji) starše resno skrbi, da bi ob vsakodnev-
nih prevozih otrok s šolskim avtobusom lahko prišlo do nesreče. 
Župan mag. Miran Stanko je protestnikom znova pojasnil, da je 
za to cesto od leta 1997 pristojna država in da je občina naredi-
la že veliko več, kot je bila dolžna, saj je pripravila projekte za re-
konstrukcijo, obljubil pa je, da si bodo še naprej prizadevali pre-
pričati ministrstvo. Mnogi Zdolani pa menijo, da bi morali lokalni 
politiki bolj odločno ukrepati že pred leti, ko je bilo denarja še 
dovolj in tudi vpliv krških politikov večji. Protestniki so napove-
dali, da bodo, če se ne bo nič premaknilo, odšli tudi v Ljubljano.
� Sv.�Mavsar

Zdolani protestirali v Krškem

MALO MRAŠEVO – Člani PGD 
Malo Mraševo so 25. oktobra 
prvič v več kot 60-letni zgo-
dovini društva pripravili dan 
odprtih vrat s predstavitvijo 
dela gasilcev in njihove opre-
me. Kot je povedal predsednik 
David Olovec, društvo, ki ga 
sestavlja 167 članov, od tega 
nekaj čez 30 operativnih, skr-
bi za požarno varnost štirih 
vasi (Malo in Veliko Mraševo, 
Kalce-Naklo in Brod) na levem 
bregu Krke, v zadnjih letih pa 
imajo več kot z ognjem oprav-
ka s poplavami oz. s črpanjem 
vode iz objektov, ki jih zalivajo 
vse pogostejša neurja in popla-

Krajanom predstavili svoje delo

Gasilci�so�obiskovalcem�predstavili�vozni�park�in�opremo.
ve. Redno sodelujejo na vajah 
v okviru Gasilske zveze Krško, 
precej pozornosti pa name-
njajo zlasti opremi in usposa-
bljanju članstva. Njihov vozni 

park zadostuje potrebam, če-
prav je cisterna že precej v le-
tih, potrebovali pa bi zlasti več 
črpalk, zaščitnih oblek, dihal-
nih aparatov ipd.  P. P.

RAVNI - »Kako je včasih luštno b'lo …« smo lahko 11. oktobra 
zvečer občutili člani Društva za ohranitev podeželja Veliki Trn, 
ki smo se zbrali na Pirčevi domačiji na Ravneh in obujali staro 
tradicijo ličkanja koruze. Več kot štirideset parov rok je pridno 
zagrabilo za koruzne stroke in tako je bila koruza kmalu pospra-
vljena na svojem mestu pod kozolcem. Vzdušje je bilo fenome-
nalno, slišali so se pesem, zvok harmonike in vriskanje, pa tudi 
dobra kapljica in okusna jedača nista manjkali. Še posebej pa so 
uživali naši najmlajši, saj tisti večer nobena plastična igrača ne 
bi nadomestila igre, ki so si jo otroci pričarali s koruznimi stro-
ki in ličjem.  M. P.

Ličkanje koruze kot v starih časih



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 23, četrtek, 6. 11. 20148 IZ NAŠIH KRAJEV

JAGNJENICA – V organizaciji PGD Jagnjenica je 10. oktobra pred 
tamkajšnjo bivšo šolo potekala gasilska vaja, katere namen je 
bil preveriti pripravljenost in usposobljenost operativnih gasil-
cev. Taktično vajo, pri kateri so uprizorili reševanje ujetih oseb 
iz goreče stavbe, je vodil NGČ Matjaž Šuligoj. Po uspešno izve-
deni vaji so članice prisotnim krajanom prikazale še praktični 
prikaz gašenja različnih vnetljivih snovi z gasilnimi aparati. Po-
veljnik PGD Jagnjenica Mirko Dornik je pripravljenost domačih 
gasilcev v primeru nesreče ocenil kot zelo dobro, posebej pa je 
pohvalil tudi odziv članov društva pri organiziranju samega do-
godka.  B. K.

SEVNICA - 7. oktobra se je začelo novo študijsko leto za študent-
ke in študente društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Sev-
nica.

»Lastovke se poslavljajo, odhajajo v tople kraje, mi pa bomo uži-
vali v zanimivih predavanjih, strokovnih ekskurzijah in študijskih 
krožkih skozi celo študijsko leto. Dosedanja praksa je pokazala, 
kako zelo pomembna je za starejše takšna organizacija, ki daje 
možnost stalnega izobraževanja, udeležbo na strokovnih ekskur-
zijah, aktivno delovanje v raznih krožkih: od računalništva, tu-
jih jezikov, slikanja, oblikovanja, opazovanja narave, spoznava-
nja samega sebe, prepevanja in še in še. Organizacija delovanja 
U3 je zelo dobra, kar je zasluga 11-članskega upravnega odbora, 
mentorjev, animatojev in ostalih članov, ki prispevajo k dobremu 
razpoloženju in uspešnosti delovanja. Financiramo se še vedno iz 
članarine, od sponzorjev in samoplačevanja strokovnih ekskur-
zij ter krožkov,« je predstavljala delovanje Univerze, ki je v lan-
skem letu štela 212 članov, predsednica društva Marija Jazbec. 
Za uvodni nastop se je zahvalila pevski skupini Utrinek, ki je za-
čela delovati pred dobrima dvema letoma pod vodstvom Fran-
cija Bastardija v okviru U3, ter nato napovedala predavanje o 
mednarodni diplomaciji in sodobni Kitajski Tita Turnška. Le-ta 
je dobro razpoložen in nasmejan povedal, da mu različni nazivi 
ne pomenijo ravno veliko, ker je najbolj pomemben on kot člo-
vek, kot oseba. Ponosen pa je nase, ker je dokazal, da lahko tudi 
v »jeseni življenja« postaneš doktor. »Doktoriral sem pri 75-ih 
letih, a tega naziva ne uporabljam pogosto, najraje sem samo Tit 
Turnšek,« je dejal v svoji predstavitvi, nato pa je začel s preda-
vanjem, v katerem je številne prisotne popeljal v svet diploma-
cije ter na Kitajsko tudi ob predvajanju diapozitivov.  S. Radi      

Novo študijsko leto za U3

Gasilci PGD Jagnjenica vadili 
ob mesecu požarne varnosti

Za uspehe na področju vino-
gradništva in za dolgoletno 
sodelovanje pri glasilu Šen-
tjanški glas je priznanje pre-
jel Milan Sotler, za aktivno 
delo in angažiranost v različ-
nih društvih in v skupnosti 
Jožica Revinšek, za uspešno 
20-letno pot v podjetništvu pa 
Andrej Prijatelj. Vsi letošnji 
nagrajenci so prejeli še ume-
tniško sliko ljubiteljske slikar-
ke Mojce Musar iz Šentjanža.

Številne navzoče v dvorani sta 
nagovorila predsednik Sve-
ta Krajevne skupnosti Šen-
tjanž Boštjan Krmelj in sev-
niški župan Srečko Ocvirk. 
"Ker smo v preteklosti veliko 
vlagali v vodooskrbo in komu-
nalno opremljanje, bo ta potre-

V Šentjanžu nagradili delavnost
ŠENTJANŽ - Krajevna skupnost Šentjanž je 24. oktobra v domači kulturni dvorani obeležila krajevni pra-
znik, na katerem so podelili tudi priznanja posameznikom, ki so z dosedanjimi dosežki zaznamovali utrip 
življenja in delovanja v skupnosti.

ba v bodoče nekoliko manjša 
- večje investicije bodo zame-
njale manjše. Leto 2015 bo 
vsekakor najbolj zaznamova-
la energetska sanacija osnovne 

šole z načrtovano umestitvijo 
nadomestne telovadnice. To je 
nujno potrebna in pričakova-
na ureditev," je poudaril župan, 
predsednik krajevne skupno-

sti pa je dejal, da je bila priori-
teta v preteklem mandatnem 
obdobju predvsem vzdrževa-
nje in obnova javnih poti ter 
pomoč krajanom pri oskrbi s 
pitno vodo in z vodovodnimi 
priključki. "Ponovna izvolitev 
svetnikov, ki so zopet kandidi-
rali na volitvah, pa je pokaza-
telj, da smo dobro gospodari-
li v času našega mandata in si 
pridobili zaupanje za nadaljnje 
delo," je med drugim še dejal 
Boštjan Krmelj.

Prijeten in razgiban kulturni 
program, ki ga je povezovala 
Jožica Pelko, so izvedli učen-
ci Osnovne šole Milana Majcna 
Šentjanž, v uvodu pa so zapeli 
Šentjanški jurjevalci. 
 Smilja Radi

Letošnji�nagrajenci�z�županom�in�predsednikom�Krajevne�
skupnosti�Šentjanž

SEVNICA – OZRK Sevnica že nekaj let ob svetovnem dnevu hra-
ne, 16. oktobru, pripravlja dobrodelno akcijo Drobtinica, s kate-
ro zbira sredstva za prehrano otrok, saj se število posameznikov 
in družin, ki se iz dneva v dan borijo za preživetje, ne zmanjšu-
je. V letošnji akciji, ki je potekala na štirih različnih lokacijah, je 
uspelo organizatorjem zbrati 1.684,39 evrov prostovoljnih pri-
spevkov, ki jih bodo v celoti namenili otrokom osnovnih šol Kr-
melj, Blanca, Šentjanž in Sevnica z obema podružnicama. »Iskre-
na hvala vsem, skoraj štiridesetim prostovoljcem, ki so dobrote 
pripravili in brez katerih izvedba ne bi bila mogoča, in hvala vsem 
obiskovalcem, ki so pokazali izjemen čut za pomoči potrebne,« je 
po zaključku akcije zapisala v svojem sporočilu sekretarka RKS 
OZ Sevnica Mojca Pinterič Krajnc.  S. R.,�foto:�M.�P.�Krajnc

Dobrodelna akcija Drobtinica

Generalni�sekretar�RKS�dr.�Danijel�Starman�se�je�udeležil�do-
brodelne�akcije�Drobtinica,�ki�je�potekala�v�Sevnici.�

S pričetkom novega šolskega leta so bila na projektu energetske sa-
nacije stavbe JZ OŠ Marjana Nemca Radeče večja dela že končana, z 
nastopom pozne jeseni pa je prva faza energetske sanacije dokonč-
no zaključena. Prva faza energetske sanacije je obsegala izvedbo to-
plotne zaščite oz. izolacije sten in ostrešja, menjavo oken, okenskih 
vrat in vrat z okenskimi policami, zamenjavo termostatskih venti-
lov in termostatskih glav ter vgradnjo črpalk s frekvenčno regulaci-
jo. Skladno s pogodbo z izvajalcem del je bila v tej prvi fazi tako iz-
vedena in obračunana glavnina vseh pogodbenih del. 

Druga, zaključna faza projekta bo s preostankom del po pogodbi iz-
vedena v času zimskih počitnic in bo zajemala zgolj rekonstrukcijo 
kotlovnice, s čimer bo projekt oz. operacija, kateri pripada 100 % 
sofinanciranje upravičenih stroškov iz sredstev evropskega Kohezij-
skega sklada in sredstev slovenske udeležbe za kohezijsko politiko, 
medtem ko je DDV strošek Občine Radeče, dokončno zaključena.

Spoštovane občanke in občani občine Sev-
nica, spoštovani župan, spoštovane člani-
ce in člani občinskega sveta!

Občinski prazniki običajno ohranjajo spo-
min na čase, ki predstavljajo pomemben 
del preteklosti in enega temeljnih kamnov 
gradnje sodobnih lokalnih skupnosti, kot 
jih poznamo danes. Kot ste že večkrat do-
kazali, na teh temeljih uspešno gradite tudi 

v občini Sevnica, zato vam ob praznovanju občinskega praznika 
vaše občine iskreno čestitamo ter želimo obilo uspeha v snova-
nju uspešnega gospodarskega, družbenega in kulturnega življe-
nja tudi v prihodnje. Prepričani smo, da bomo dosedanje dobre 
medobčinske odnose znotraj posavske regije ohranjali in krepi-
li tudi v prihodnje.
� Župan�občine�Radeče
� Tomaž�Režun�s�sodelavci

Energetska sanacija OŠ Radeče 
v veliki meri končana

SEVNICA - Ljubitelji morja in vetra iz Sevnice ter njene bližnje in 
širše okolice se že vrsto let družijo na skupnih jadranjih, v kate-
rih v plovbi po modri morski gladini lovijo ugoden veter v svoja 
bela jadra, v letošnji jeseni pa so ustanovili in uradno registrira-
li Jadralski klub Boom Sevnica. 

»Namen društva je, da še naprej širi krog ljubiteljev jadranja in 
približa njegove lepote širšim množicam, po drugi strani pa je 
namen tudi učvrstiti znanje in nadgraditi izkušnje, ki ga jadralci 
imamo. V sklopu aktivnosti društva izstopa organizacija Ivanove 
regate, ki je organizirana vsako leto v mesecu oktobru v spomin 
na odličnega prijatelja in enega od začetnikov jadranja v Sevnici, 
pokojnega Ivana Prusa iz Boštanja. Letošnja, že 5. tradicionalna 
regata, je bila prva, ki je bila izvedena v okviru društva in se jo 
je udeležilo devet posadk z jadrnicami Bavaria 40. Po dveh izve-
denih plovih in zelo izenačenem boju do zadnjega metra je zma-
go slavila barka Hurican skipperja Braca Miroševiča iz Sevnice, 
ki je zmago za las odnesla barki Screwdriver skipperja Bojana 
Kozmusa iz Sevnice, tretje mesto pa je osvojila posadka barke 
Taja naših jadralskih prijateljev iz Ljubljane,« je v sporočilu za-
pisal tajnik novoustanovljenega društva Marko Lisec ter dodal, 
da bodo v sklopu aktivnosti društva jutri ob 18. uri v mali dvo-
rani TVD Partizan Boštanj gostili priznanega slovenskega jadral-
ca Sreča Pusta, ki je objadral svet ter bo z obiskovalkami in obi-
skovalci delil svoje izkušnje o dobrih in slabih straneh jadranja 
na odprtih morjih.  S. R.

Ustanovljen jadralski klub Boom
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TRŠKA GORA - V podružnični 
cerkvi Svetega Jožefa na Trški 
gori so 5. oktobra blagoslovili 
prenovljeno kapelo in oltar Ro-
žnovenske Matere Božje. Blago-
slov je opravil domačin, sicer pa 
raški župnik Franci Levičar, ki je 
daroval tudi sveto mašo. 
Cerkev na Trški gori nad Krškim, 
ki pripada župniji Krško, je dobi-
la svojo podobo leta 1705. V njej 
so trije oltarji: poleg velikega, ki 
nosi ime po sv. Jožefu, je na de-
sni strani oltar sv. Fabijana, na 
levi pa oltar Rožnovenske Ma-
tere Božje, ki izvira iz 18. stole-
tja. Veliko škodo je v preteklosti 
povzročila meteorna voda, vlaga 
pa je tako poškodovala tudi oltar, ki bi se lahko zrušil, zato so se 
v minulem letu lotili pridobivanja ustreznih dokumentov in so-
glasij za obnovo. Domači župnik Alfonz Grojzdek je na slovesno-
sti zbranim vernikom povedal nekaj besed o poteku obnove. Z 
deli so po njegovih besedah pričeli v letošnjem letu, vodil pa jih 
je restavrator Aleš Vene. Restavratorska, zidarska ter pleskar-
ska dela znašajo nekaj nad 40.000 evrov, nekaj manj kot 12.000 
evrov pa je prispevala krška občina.  M.�Hrvatin

Prenovili kapelo in oltar

Blagoslov� oltarja� in� kapele�
(Foto:�B.�Šonc)

V prejšnji številki Posavskega obzornika smo na str. 15 ob član-
ku o dnevu odprtih vrat brežiške enote Društva Ozara Slovenije 
z naslovom »Ustvarjajo za duševno zdravje« pomotoma objavili 
napačno fotografijo – šlo je za fotografijo z gledališkega festivala 
gluhih, ki ga je v Brežicah organiziralo Društvo gluhih in naglu-
šnih Posavja Krško. Tokrat objavljamo pravo fotografijo oz. utri-
nek iz skeča »Težek primer«, ki so ga uprizorili uporabniki bre-
žiške Ozare. Za napako se opravičujemo.  Ur.

Popravek

Prizor�iz�skeča�»Težek�primer«

BREŽICE – Društva inva-
lidov in bolnikov, ki delu-
jejo na področju občine 
Brežice, so 25. oktobra 
v avli MC Brežice pripra-
vila dan odprtih vrat s 
stojnicami različnih de-
lujočih društev v občini. 
Dogodek je bil zelo dob-
ro obiskan, saj so obča-
ni imeli priložnost, da si 
brezplačno izmerijo mi-
neralno kostno gostoto, 
krvni tlak in raven slad-
korja v krvi, preverijo 
težo in spoznajo manj 
znana, a tudi že dobro 
delujoča društva, kot npr. društvo Trepetlika (Alzheimerjeva, 
Parkinsonova bolezen) ali Društvo za fibromialgijo in sindrom 
(skupek različnih znakov in simptomov, značilnih za posamezno 
bolezen) kronične utrujenosti. Člani društev z značilnimi bolez-
nimi so ob druženju izrazili hvaležnost brežiški občini in županu 
Ivanu Molanu za posluh in podporo pri delovanju društev. Dru-
ženje se je steklo v ogledu gledališke predstave »Razstava src« 
mariborskega društva Sonček za cerebralno paralizo. 
 N. J. S.

Dan invalidov in bolnikov

Brigita� Ninkovič� in� Slava� Andrič�
predstavljata�posavsko�društvo�za�
fibromialgijo.

Kot je poudarila predsednica 
OZRK Brežice Antonija Zani-
uk, ki je v nadaljevanju z žu-
panom Ivanom Molanom tudi 
podelila priznanja krvodajal-
cem, je darovanje krvi izraz 
človečnosti. »V Sloveniji daje 
kri okoli pet odstotkov prebi-
valcev. Vsak dan pa potrebu-
jemo okoli 400 darovalcev, da 
zadostimo dnevnim potrebam 
zdravstva. Letno zberemo oko-
li 45.000 litrov krvi. To najbolj 
dragoceno tekočino, ki je vir ži-
vljenja, je v krvodajalskih akci-
jah v naši občini lani darovalo 
854 krvodajalcev v treh akci-
jah, letos pa v dveh 531,« je Za-
niukova navedla nekaj statisti-
ke. Nekaj besed je namenila 
tudi prostovoljkam iz krajev-
nih organizacij RK, »ki s svo-
jim delom in čutom za pomoč 

»Krvodajalci smo kot gasilci«
GAJ – Območno združenje Rdečega križa (OZRK) Brežice je 24. oktobra v prostorih Turistične kmetije Čr-
pič-Svetnik v Gaju pri Veliki Dolini pripravilo podelitev priznanj krvodajalcem za večkratno darovanje 
krvi. Največkrat do sedaj, kar 110-krat, je kri daroval Dušan Erhovnic iz Cerkelj ob Krki.

sočloveku delujejo in nesebič-
no pomagajo pomoči potreb-
nim v svojih sredinah že 15, 20 
ali več let«.

Dušan Erhovnic je to ple-
menito delo, kot ga je označil 

župan Molan, opravil že kar 
110-krat. Po 46 letih bo z da-
rovanjem krvi prenehal, saj 
mu leta tega več ne dopušča-
jo. »Krvodajalci smo poseb-
na skupina ljudi. Smo kot ga-
silci – ko nas potrebujejo, nas 
pokličejo. To je predvsem za 
mojo dušo in mi daje občutek, 
da res nekomu pomagam,« je 
dejal in dodal, da ga hkrati za-
nima naslednje: »Če grem jutri 
recimo na operacijo, ki jo bom 
moral tudi plačati, kje zdravnik 
sploh dobi kri za mojo trans-
fuzijo? On jo mora tudi kupi-
ti – ali od naše transfuzije ali 
od tuje? Menim, da to danes ne 
gre ravno skupaj. Krvodajalci 
vse to zastonj dajemo, krvi se 
veliko preteče, vendar se bojim 
za prihodnost krvodajalstva.« 

Tisti, ki so do danes vsaj 50-
krat darovali kri, so: Bran-
ko Krošelj (80), Franc Lesar 
(65), Ana Žibert, Jože Travni-
kar (oba 60), Ivan Rožman, 
Miran Hervol, Irena Komo-
čar, Roman Zemljak (55) ter 
Anton Balon in Mirjana Lju-
bič (50). 45-krat je kri darova-
lo pet občanov, 40-krat deset, 
35-, 30- in 25-krat po osem, 
20-krat deset, 15-krat šest ter 
10-krat 23 občanov. Skupaj je 
priznanja prejelo 89 daroval-
cev krvi. Za kulturni program 
sta s petjem in igranjem na ci-
tre poskrbela Primož Budič 
in Tinka Vukič, po uradnem 
delu pa je sledila še pogosti-
tev, ki jo je spremljal glasbeni 
nastop Dua Pozitiva.

 Rok Retelj

Dušan�Erhovnic

Vabljeni vsak petek in soboto
v decembru,

v Restavracijo Paradiso,
na nepozabna prednovoletna 

    druzenja in zabave z zivo glasbo
za zakljucene druzbe.

Rezervacijesprejemamo na (07) 45 22 988

ZIVA GLASBA
vsak petek in soboto

v decembru

REZERVACIJE
mozne tudi
med tednom

Terme Paradiso, Marjan Cvetkovič s.p. | Selska cesta 15b, SI - 8257 Dobova | www.paradiso.si | paradiso@siol.net

BREŽICE – Otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič Arti-
če je s soorganizatoricama OŠ Brežice in OŠ Artiče pripravila 3. 
mednarodni otroški folklorni festival, ki je potekal od 22. do 26. 
oktobra, 25. oktobra pa so se mladi folkloristi predstavili na odru 
brežiškega Doma kulture. S svojim ljudskim izročilom so se pred-
stavili folkloristi iz Nove Pazove (Srbija) z vodjema Jovano Jeli-
savac in Aleksandro Šorgić; skupina s Češke z vodjo Romano 
Habartovo; hrvaško društvo Sloga Veliko Trgovišće z vodjo Ivo 
Cvetko, ki ohranja tradicijo hrvaškega Zagorja; Slovenijo pa so 
zastopali OFS iz Artič z Vesno Bogovič, OFS OŠ Artiče s Hele-
no Fakin in Alenko Jezernik ter FS Kresnice OŠ Brežice z vod-
jo Zdenko Dušič. OFS KUD Oton Župančič Artiče je udeleženim 
skupinam podelila priznanja za sodelovanje in udeležbo, Tina 
Bevc je povezovala dogodek, Lia Čurič pa se je vseskozi prisrč-
no in v veselje prisotnih z besedno igro vključevala v folklorno 
dogajanje.� N.�J.�S.,�foto:�Matej�Kramžer 

Potekal je tudi mimohod gasil-
ske tehnike, v nadaljevanju pa 
so gasilska društva predstavi-
la svojo opremo in delo gasil-
ca. Gasilce sta pred občinsko 
stavbo nagovorila predse-
dnik GZ Brežice Mihael Bora-
nič in župan Ivan Molan. Bo-
ranič je med drugim dejal, da 
so dolgo sanjali in se pripra-
vljali na ta dan, da bi tak po-
stroj in predstavitev v Breži-
cah opravili, in končno jim je 
uspelo. »Hvala poveljstvu in 
tudi Občini Brežice oz. župa-
nu, da so nam omogočili zapo-
ro dela glavne ulice v Brežicah, 
da imamo lahko na njej pred-
stavitev tistega, kar imamo. Bi-
stvenega pomena je, da ljudje 
vidijo, kam se sredstva vlagajo 
in kaj lahko pričakujejo v pri-

Postroj gasilcev sredi Brežic
BREŽICE – 25. oktobra se je med številnimi dogodki v okviru praznika občine Brežice zvrstila tudi priredi-
tev v organizaciji Gasilske zveze Brežice. Celodnevni dogodek se je začel na glavni brežiški ulici, in sicer s 
postrojem pripadnikov vseh 31 gasilskih društev, ki spadajo pod okrilje GZ Brežice.

meru nesreč. Brez gasilcev pač 
ne gre,« je povedal Boranič in 
se zahvalil vsem članom gasil-
skih društev za njihovo opera-
tivno delo, za vse tisto, kar so 
do sedaj opravili v svojih vr-
stah za dobrobit krajanov in 
nenazadnje za celotno občino, 

pa tudi širše. Župan Molan je 
izpostavil pomen gasilcev, saj 
brez njihove pomoči po nje-
govem danes enostavno ne bi 
mogli več zagotavljati varno-
sti občanov. Letos so tudi po-
magali pri iskanju pogrešane 
osebe, za kar se jim je še en-

krat iskreno zahvalil. »Še pose-
bej pohvalno je, ker delate pro-
stovoljno in s srcem, praktično 
brez plačil, samo zato, da po-
magate ljudem, in to je res eno 
najplemenitejših dejanj, ki ga 
opravljate,« je zaključil.

Glavna brežiška ulica je bila še 
ves dan v znamenju druženja 
operativnih članov GZ Breži-
ce s številnimi občani, ki so se 
ustavili, da bi si od blizu ogle-
dali gasilsko tehniko in opre-
mo. V nadaljevanju dneva je 
sledilo še tekmovanje gasilske 
mladine – kviz mladine, zaklju-
ček pa je bila svečana podeli-
tev napredovanj GZ Brežice 
vsem gasilcem, ki so v tem letu 
uspešno zaključili tri tečaje.
 R. Retelj

Mihael�Boranič�med�pozdravom�gasilcev

Ohranjajo folklorno tradicijo

Sodelovali�so�mladi�folkloristi�iz�štirih�držav.
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Nov ukrep KOPOP (pogoji vključevanja in kriteriji za pridobitev fi-
nančnih pomoči) bo popolnoma drugače zasnovan od sedanje-
ga KOP-a, pri čemer velja izpostaviti najpomembnejše pogoje za 
vstop v KOPOP:
• Kmetijsko gospodarstvo bo moglo biti vpisano v register kme-

tijskih gospodarstev (RKG) in obdelovati najmanj 1,0 ha kme-
tijske zemlje, pri čemer bo minimalni prag za vključitev v KO-
POP 0,3 ha.

• OPRAVLJENO 6-URNO PREDHODNO USPOSABLJANJE ZA VSA 
KMG, ki se bodo želela vključiti v letu 2015 v KOPOP. 

V spodnji preglednici so datumi in lokacije predhodnih izobraže-
vanj, ki se bodo izvajala na območju KGZS – Zavoda Novo mesto. V 
kolikor se želite udeležiti predhodnega usposabljanja, vas prosi-
mo, da SE PRIJAVITE NA IZPOSTAVAH KMETIJSKIH SVETOVALNIH 
SLUŽB. Zaradi omejenega števila udeležencev vas vljudno prosi-
mo, da s prijavami pohitite.

Za kmetije je v KOPOP ukrepih na voljo 9 shem: okolju prijazno po-
ljedelstvo in zelenjadarstvo, okolju prijazno hmeljarstvo, okolju pri-

jazno sadjarstvo, okolju prijazno vinogradništvo, okolju prijazno go-
spodarjenje na travinju z živalmi, gospodarjenje z naravovarstveno 
pomembnimi travišči, varovanje vodnih virov, ohranjanje krajine in 
ohranjanje genskih virov. Kmetijska gospodarstva, ki bodo vstopila v 
ukrepe KOPOP, morajo poleg zgoraj naštetih obveznosti, v�primeru�
uporabe�mineralnih�gnojil,�imeti�veljavne�analize�tal. Če imate na 
kmetiji že izdelane analize tal, so te veljavne, če niso starejše od 5 let. 
Na podlagi veljavnih analiz tal morajo biti pred subvencijsko kampa-
njo izdelani�gnojilni�načrti, ki jih bo potrebno vnesti v računalniško 
aplikacijo tako imenovanega Programa aktivnosti. Analiza tal mora 
zajemat naslednje parametre: fosfor, kalij, pH in organsko snov. Pri 
travinju analiza za organsko snov ni potrebna.

Vzorce tal za analizo odvzamemo s sondo ali lopato na 20 do 25 
enakomerno razporejenih mestih po izbrani enoti rabe do globine 
oranja (na travnikih do globine 6 cm). Vzorce zemlje pravilno ozna-
čimo: ime in priimek, naslov, vse GERK-e, na katere se analiza na-
naša, domače ime GERK-a/ov in dejansko rabo tal: sadovnjak, vino-
grad, njiva, travnik ... Vzorec zemlje naj tehta od 0,5 do 1 kilograma.

EKOLOŠKO KMETOVANJE – se bo izvajalo kot samostojni ukrep, lo-
čeno od ukrepa KOPOP. Podpore bodo dodeljene tako za izvajanje 
ekološkega kmetovanja kot tudi za preusmeritev, nujna pa je pri-
java v kontrolo pri eni od kontrolnih organizacij najkasneje do 31. 
decembra 2014 (velja tudi za tiste, ki nameravajo podaljšati, ob-
noviti prijavo). Za tista KMG, ki se bodo vključila SAMO V EK, ne 
bo pa potrebno opraviti obveznega predhodnega usposabljanja. 
Kljub temu bodite na obvezo predhodnega usposabljanja pozor-
ni tisti ekološki kmetje, ki boste ukrep EK kombinirali z zahteva-
mi iz ukrepa KOPOP. 
� KGZS-Zavod�Novo�mesto,�
� Kmetijska�svetovalna�služba

Kmetijsko okoljski podnebni program 
(KOPOP) v novem programskem obdobjuKRŠKO - Regionalna razvojna agencija Posavje bo v decembru v 

operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 vključila tretjo sku-
pino desetih udeležencev. Na povabilo Zavoda RS za zaposlovanje 
so v okviru dneva odprtih vrat ZRSZ 23. oktobra izvedli predsta-
vitvi operacije in javnega poziva za vključitev 3. skupine udele-
žencev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014. 

Predstavitvi, ki sta potekali na Uradih za delo Brežice in Krško, 
sta naleteli na velik odziv med mladimi, saj se ju je udeležilo 42 
obiskovalcev. Na njih so predstavili navodila za prijavo na jav-
ni razpis ter potek operacije PVSP 2014. Udeleženci so pridobili 
tudi informacije o delavnicah in usposabljanju ter možnostih ra-
zvoja lastne podjetniške poti. Tanja Štokar, udeleženka 1. sku-
pine PVSP 2013, ki je uspešno razvila svojo podjetniško idejo in 
jo danes izvaja kot samostojna podjetnica, je izpostavila pomen 
vizije in premišljenega načrtovanja pri razvoju podjetniške ide-
je ter tudi vztrajnosti in prilagodljivosti na trgu dela. Prisotne je 
pozvala k prepoznavanju svojih sposobnosti in želja za delo v 
prihodnosti ter predstavila projekt PVSP kot platformo, ki omo-
goča preboj v svet podjetništva in pridobivanje znanj za sooča-
nje na dinamičnem trgu dela. Zanimanje za vključitev v projekt 
so udeleženci podkrepili s številnimi vprašanji. 
Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne 
agencije Posavje in na straneh Zavoda za zaposlovanje RS. Na-
daljnje informacije lahko spremljate na Facebook strani (Podje-
tno v svet podjetništva – Posavska regija) in na spletni strani Re-
gionalne razvojne agencije Posavje (www.rra-posavje.si), lahko 
pa se zglasite tudi na sedežu Regionalne razvojne agencije Po-
savje na CKŽ 2, Krško.� P.�P.,�vir:�RRA�Posavje

Predstavili poziv za vključitev 
3. skupine PVSP 2014

KOSTANJEVICA NA KRKI - 
Društvo podeželskih žena 
Pod Gorjanci iz Kostanjevi-
ce na Krki je 20. oktobra v 
tamkajšnji gostilni Žolnir 
pripravilo pogovor z naslo-
vom Skodelica čaja. Zeliščar-
ka Milka Kuplenik in far-
macevtka Simona Jalovec 
Pavlovič sta z Alenko Žugič 
Jakovina govorili o zdravil-
nih rastlinah in zeliščih. 

Nekaj deset zbranih je uvo-
doma pozdravila predsednica 
DPŽ Pod Gorjanci Anica Žugič 
in povedala, da gre po februar-
skem predavanju na temo za-
čimb za drugi društveni dogo-
dek v okviru projekta Zelišča 
Posavja, ki ga je nato podrob-
neje predstavila vodja Alenka 
Černelič Krošelj. Projekt, ka-
terega nosilec je Kulturni dom 
Krško, v njem pa sodelujejo še 
Društvo kmetic Krško, Društvo 
kmetic Sevnica, Društvo kmeč-
kih žena Arnika, Društvo po-
deželskih žena Pod Gorjanci, 
Društvo kmetic Ajda in Osnov-
na šola dr. Mihajla Rostoharja 
Krško, se je pričel septembra 
lani, zaključili pa ga bodo 21. 
novembra na tradicionalnem 
likofu v krški šoli.

Milka Kuplenik je v pogovo-
ru med drugim povedala, da 
je tudi pri nabiranju in upo-
rabi zelišč, tako kot pri upora-
bi zdravil, potrebna zmernost, 
vsekakor pa je v primeru bo-
lezni potrebno iti k zdravniku, 

Prednost lokalnim zeliščem

saj se s pomočjo zelišč lahko 
zdravijo le blažje tegobe. Med 
številnimi zelišči je izpostavi-
la vsestransko uporabnost ko-
prive, nabira pa tudi rman, re-
grat, trpotec, materino dušico, 
lipo, bezeg, šipek, trobentico, 
vijolico, lapuh in še marsikaj. 
Iz njih pripravlja zlasti čaje, pa 
tudi tinkture, oljne izvlečke in 
mazila. »Nabirati moraš tisto, 
kar dobro poznaš, in po vsaj 
enem dnevu sonca, ko so ra-
stline suhe. Nikoli ne smeš po-
brati vseh cvetov, treba jih je 
rezati in ne puliti, sušiti v sen-
ci, shranjevati pa v steklenih 
kozarcih. Paziti je treba, da so 
zelišča dovolj suha, saj so ple-
sniva strupena, ne zdravilna,« 
je naštela nekaj napotkov. Ku-
plenikova, ki se ukvarja tudi s 
čebelarstvom, priporoča trite-
densko kuro s po eno skodeli-
co koprivinega čaja zjutraj in 
zvečer.

Simona Jalovec Pavlovič je 
dejala, da ljudje v lekarni ve-
liko povprašujejo po naravnih 
zdravilih, katerim tudi sama 
daje prednost. Ko uradna me-
dicina ne deluje, se ljudje če-
dalje več zatekajo k tradicio-
nalnim oblikam zdravljenja 
in homeopatiji. »Pri nabira-
nju zelišč dajmo prednost lo-
kalnim zeliščem, ki so del naše 
tradicije,« je svetovala, pri nji-
hovi uporabi pa naj pazimo na 
morebitne kontraindikacije 
z zdravili, če jih jemljemo, še 
zlasti naj bodo pozorni kronič-
ni bolniki, nosečnice in doječe 
matere ter otroci. Stereotip, da 
je naravno tudi varno, pogosto 
ne drži, je opozorila. Zelišča so 
najbolj učinkovita, če zrastejo 
v divjini - vsekakor ne na robo-
vih njiv in vinogradov, kjer se 
uporabljajo pesticidi - ter če jih 
uporabimo sveža, saj denimo 
postan čaj izgubi učinek.
� P.�Pavlovič�

Z�Alenko�Žugič�Jakovina�(v�sredini)�sta�se�pogovarjali�Milka�
Kuplenik�(levo)�in�Simona�Jalovec�Pavlovič.

Datum Lokacija Ura Tel. št. za
prijavo

20. 11. BREŽICE – KAPELE, dvorana Gasilskega 
doma Kapele, Kapele 13, Kapele 10.00 07 49 61 165

21. 11. KRŠKO, Občina Krško, CKŽ 14, 
sejna soba A 10.00 07 490 22 10

26. 11. BREŽICE – KAPELE, dvorana Gasilskega 
doma Kapele, Kapele 13, Kapele 10.00 07 49 61 165

 4. 12. SEVNICA, Kulturna dvorana, 
Kvedrova cesta 25, Sevnica 9.00 07 81 41 725

12. 12. KRŠKO, Občina Krško, CKŽ 14, 
sejna soba A 10.00 07 490 22 10

Ob oddaji zbirne vloge za leto 2015 bo stopil v veljavo nov sistem dodelitve nepo-
srednih plačil, prav tako pa tudi nova shema dodelitve finančnih pomoči za kmetij-
sko okoljski-podnebni program (KOPOP), ki smo ga do sedaj poznali kot KOP. Z letom 
2014 se tako zaključuje »stari KOP« za vsa kmetijska gospodarstva, tudi za tista, ka-
terim do konca leta 2015 še ni iztekla 5-letna obveznost. 

naročena objava

PE BREŽICE (nasproti Upravne enote), Cesta prvih borcev 21,  T: 07 62 02 571

www.lon.si    info@lon.si

Odločite se za HranilnicoLON

Možnost poplačila starih kreditov, prilagodljiva
ročnost odplačevanja, ugodna obrestna mera, 
nizki stroški odobritve.

Kreditna ponudba
Prenavljate stanovanje? Kupujete 
nov avto? Odhajate na dopust?

Plačilo položnic
- provizija za plačilo položnice le 0,52 EUR
- položnice Komunale Brežice brez plačila provizije
- za upokojence, imetnike Srebrnega paketa plačilo vseh 

položnic brez provizije

Podjetniški paket OZS
- brezplačno vodenje računa 12 mesecev, nato le 4,10 EUR
- brezplačna pristopnina k elektronski banki Poslovni eLON
- vodenje elektronske banke eLON le 1,33 EUR
- brezplačni interni elektronski nalogi
- brezplačni prilivi (interni in eksterni)
- brezplačna poslovna kartica Activa Maestro
- eksterni elektronski nalogi le 0,35 EUR
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Visoko temperaturna toplotna črpalka za ogrevanje vašega doma (do 80 °C)

Aleš  Škoberne s .  p . ,  Cesta  4.  ju l i ja  133a,  8270 Krško,  www.evroelektron.com, 07 49 21 570

SUBVENCIJA 1.000 €
Subvencija se obračuna pri nakupu toplotne črpalke

Družbene organizacije so v 
zadnjih letih nastopile pre-
cej bolj angažirano in spletle 
vrsto projektov, sofinancira-
nih z evropskim denarjem, ki 
naj bi bili namenjeni osvešča-
nju o delovanju jedrskih elek-
trarn, osveščanju o sobivanju 
s stranskimi produkti jedrske-
ga cikla ter osveščanju o ukre-
panju ob nesreči jedrske elek-
trarne. Sploh v zadnjih dveh 
letih je opaziti cikel dogod-
kov in posvetov na omenje-
ne teme. Junija letos je pisar-
no v Krškem odprlo Združenje 
ekoloških gibanj (ZEG) in za-
čelo organizirati t. i. posavske 
ekološke večere, na dogodkih 
pa se pojavlja tudi problemati-
ka jedrskega. ZEG-u se je s svo-
jimi projekti tematsko že pred 
časom pridružil tudi Regional-
ni center za okolje za srednjo 
in vzhodno Evropo, predvsem 
kot del evropske civilno-druž-
bene mreže Nuclear Transpa-
rency Watch, na čelu z direk-
torico dr. Nadjo Železnik. 
Železnikovo so posavski pre-
bivalci in odločevalci spozna-
li predvsem tekom delovanja 
lokalnih partnerstev v pro-
cesu umeščanja odlagališča 
NSRAO, takrat kot eno ključ-
nih oseb agencije ARAO.

Regionalni center od lanske-
ga leta aktivno deluje tudi v 
evropskem projektu EAGLE, 
ki se ukvarja z izboljšanjem 
komuniciranja o ionizirajočih 
sevanjih, v ponedeljek, 20. ok-
tobra, pa so v Mladinskem cen-
tru Brežice organizirali posvet 
in okroglo mizo z imenom „Pri-
pravljenost in ukrepanje v pri-

meru jedrske nesreče v Nukle-
arni elektrarni Krško: lokalni, 
nacionalni, čezmejni in med-
narodni vidiki“. Poleg Andre-
ja Klemenca in Železnikove, 
ki je predstavila Nuclear Tran-
sparency Watch - ta združu-
je zagovornike in nasprotni-
ke uporabe jedrske energije 
v svetu -, je ugotovitve študi-
je o spoznavnih in zaznavnih 
vidikih jedrske nesreče pred-
stavil tudi dr. Marko Polič. O 
mednarodnem sodelovanju in 
ukrepanju v primeru jedrske 
nesreče je spregovoril dr. An-
drej Stritar, Franja Turk Sto-
janovič in Zdenka Močnik iz 
Uprave RS za zaščito in reševa-
nje sta orisali delo na tem po-
dročju, mag. Saša Medaković 
iz Uprave za sevalno in jedrsko 
varnost Republike Hrvaške je 
opisal hrvaški sistem za obvla-
dovanje jedrske nesreče, dr. 
Pavle Kalinić je kot predstav-
nik mesta Zagreb poročal o do-
sedanjem sodelovanju Zagre-
ba v tovrstnih projektih, oba 
pa sta na nek način opozorila 
na težave pri čezmejnem po-
vezovanju, izmenjavi informa-
cij in različnih načrtih za ukre-
panje na obeh straneh meje. O 
načrtih za evakuacijo so spre-
govorili Aleš Benje z Občine 
Krško, Roman Zakšek z Ob-
čine Brežice in Bruno Glaser 
kot predstavnik krške jedrske 
elektrarne.

Razprava v drugem delu do-
godka je po eni strani naka-
zala dokaj velik nivo zaupanja 
v delo ekipe NEK ter njihovo 
strokovno pripravljenost na iz-
redne dogodke, po drugi stra-

ni pa je predstavila tudi mne-
nja, češ da je teorija eno, ko pa 
ljudi zagrabi panika in ko so-
vpadejo vsi najbolj črni scena-
riji, teorija lahko klone. Potres, 
poplave, uničena infrastruktu-
ra, prekinitev cestnih povezav 
in podobno – kaj če bi se zgo-
dilo vse hkrati, se je na pri-
mer spraševal Klemenc. Pre-
bivalci tega okolja naj še ne bi 
ponotranjili dejanskih ukre-
pov in najverjetneje so tudi že 
pozabili, katere evakuacijske 
poti so v posavskem prosto-
ru. Gosti so pozdravili odpira-
nje razprave o tako pomemb-
ni tematiki, kot je ukrepanje ob 
izrednem dogodku mednaro-
dnega pomena, mnenja pa so 
bila tudi drugačna - Aleš Zajc 
iz Spodnjega Starega Grada 
je na primer izrazil razočara-
nje nad predstavitvijo načrtov, 
saj je pričakoval bolj konkre-
tno predstavitev ukrepov, ter 
pripomnil, da takšni dogod-
ki ne bi smeli biti namenjeni 
razpravi o krovnih dokumen-
tih, na katerih sloni ukrepanje, 
„temveč temu, kar zanima na-
vadnega občana, povedano na 
dovolj preprost način“. Rafko 
Jurečič je kot neposredni so-
sed elektrarne poudaril, da je 
eno glavnih vprašanj v prime-
ru nesreče pravzaprav vpraša-
nje premoženja – kako in kje 
bi lahko ponovno zaživeli lju-
dje, ki bi v nesreči izgubili vse. 
Dr. Stritar mu je odgovoril, da 
je premoženjsko gledano za 
take primere poskrbljeno v fi-
nančnem smislu, prav tako pa 
bi se izrednemu stanju prila-
godil državni vrh s posebnimi 
ukrepi in pooblastili ministr-

stev. Po mnenju organizator-
jev, REC Slovenija, je vprašanj, 
ki zahtevajo poglabljanje, še 
veliko, na primer: koliko je 
sploh usposobljenih ekip za 
merjenje kontaminacije, kako 
je s prenosom podatkov s te-
rena do krizno-obveščevalne-
ga centra, kje in kako so v vsa-
kem trenutku dosegljivi načrti 
za evakuacijo, vključevanje v 
vaje tako institucij kot prebi-
valcev bi moralo biti širše, vaje 
in urjenje so omejeni na naci-
onalne nivoje – nesreča pa ne 
pozna fizičnih mej ipd.

Posvet o elektromagnetnih 
in jedrskih sevanjih

Samo tri dni kasneje je bila 
debata o jedrskem znova od-
prta na dvodnevnem posvetu, 
ki ga je organiziralo združe-
nje ZEG v Šmarjeških toplicah. 
Če je bil ton posveta REC v za-
četku tedna za poslušalce bolj 
nevtralen, so predavanja ZEG 
v okviru posveta z naslovom 
„Sodelovanje javnosti v po-
stopkih elektromagnetnih in 
jedrskih sevanj“ izostrila proti-
jedrske diskurze. Tudi tu je si-
cer s prvim predavanjem kot 
gostja začela dr. Nadja Žele-
znik, sledila ji je Švedinja Chri-
stine Anvegård iz švedske ne-
vladne organizacije, ki bdi nad 
jedrskimi odpadki te države. 
Švedi imajo različne mehaniz-
me nadzora nad procesi odlo-
čanja o umeščanju odlagališč 
in zanimiv je bil podatek, da 
imajo v tej severni državi po-
sebno Okoljsko sodišče. O io-
nizirajočem sevanju in njego-
vih dolgoročnih posledicah 

za zdravje je spregovoril Čeh 
Dalibor Strasky ter prikazo-
val mutacije, ki jih ionizirajo-
če sevanje povzroči v človeški 
celici, Japonec Kazuhiko Ko-
bayashi je predstavil člove-
ško katastrofo ob Fukušimi, še 
največ zanimanja pa je požel 
nemški predavatelj dr. Alfred 
Körblein s predstavitvijo raz-
iskav, ki so nakazovale poveča-
no tveganje za obolevnostjo za 
rakom dojenčkov in otrok zno-
traj 3-5-kilometrskega pasu 
okoli nemških jedrskih elek-
trarn. Posvet je povzela tudi 
okrogla miza z vsemi sodelu-
jočimi, ki jo je vodila novinar-
ka Vida Petrovčič.

Prvi dan posveta z razpravami 
in predavanji o ionizirajočih se-
vanjih ni zbudil velikega inte-
resa javnosti, ravno nasprotno 
pa se je zgodilo naslednji dan, 
ko so bila osrednja tema ele-
ktromagnetna sevanja, vplivi 
baznih antenskih postaj, dalj-
novodov ter ta hip zelo aktual-
no umeščanje digitalnih radij-
skih sistemov na železniškem 
omrežju. Bela dvorana Šmarje-
ških toplic je bila kar premajh-
na za vse udeležence, med 
drugim tudi predstavnike slo-
venskih civilnih iniciativ, ki so 
izmenjevali mnenja o škodlji-
vosti elektromagnetnega se-
vanja in težavah države ter so-
dišč pri upoštevanju Aarhuške 
konvencije za tovrstne posege 

v prostor in zdravje ljudi. Za-
konodaja ter pravni vidiki te 
problematike (predavanje dr. 
Vasilke Sancin ter mag. Seba-
stjana Kerčmarja), zdravstve-
ni vidiki, primeri uspešnih 
ukrepanj nevladnih organiza-
cij v Švici (Hans U. Jakob iz or-
ganizacije Gigaherz), obravna-
va elektromagnetnega sevanja 
na delovnih mestih v elektro-
gospodarstvu (mag. Rudi Von-
čina), vpliv neionizirajočih se-
vanj na človeško telo (dr. Petar 
Papuga), predstavitev civilno-
-družbenih organizacij, ki de-
lujejo na tem področju na Hr-
vaškem (mag. Ankica Kosovec 
- Krželj) in v Srbiji (Milan Ro-
gulja iz združenja Biogen), in 
drugo – predavatelji so ponu-
dili veliko izhodišč za nadaljnji 
razmislek, prisotni pa so po-
grešali predvsem predstavni-
ke elektroenergetskih podjetij 
ter Ministrstva za infrastruk-
turo in prostor. V ZEG so bili s 
posvetom zadovoljni, Karel Li-
pič, predsednik te organizacije, 
pa se je v svojih nagovorih več-
krat dotaknil tudi drugega blo-
ka jedrske elektrarne, zahteve 
po referendumu o tem vpraša-
nju, polemiziral medijske blo-
kade ter poudarjal vlogo ka-
pitala in s tem moči, ki jo po 
mnenju ZEG poseduje elektro-
energetika. Tem vprašanjem 
naj bi bili namenjeni tudi pri-
hajajoči posveti.  
� Maruša�Mavsar

O ukrepanjih ob nesreči in 
ionizirajočem sevanju
KRŠKO, BREŽICE, ŠMARJEŠKE TOPLICE – Vse od nesreče v japonski elektrarni Fukušima-Daiči leta 2011 je 
širom Evrope zaznati precejšnje premike v delovanju organizacij, institucij, upravljavcev elektrarn in ener-
getskih družb na področju sobivanja z jedrskimi objekti. Obe strani sta namreč v javnosti precej bolj ak-
tivni: jedrske elektrarne so izvedle serije stresnih testov in najrazličnejših varnostnih izboljšav ter na to 
opozorile tudi medije, civilna družba pa je istočasno povzdignila svoj glas in pričela z razpršenimi osvešče-
valnimi akcijami.

Novinarka�Vida�Petrovčič�je�na�posvetu�v�Šmarjeških�toplicah�
vodila�okroglo�mizo,�na�kateri�so�sodelovali�predavatelji,�in�
jih�med�drugim�spraševala�o�apatičnosti�posavskega�prebi-
valstva,�zagotavljanju�obveščenosti�in�t.�i.�jedrskem�lobiju.
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Gremo na tržnico

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

Z zdravstvenega vidika se priporoča uživanje sezonske zelenja-
ve in sadja iz lokalnega okolja, saj je le-ta optimalno dozorela 
in ima višjo biološko (hranilno) vrednost. Z daljšanjem verige od 
pridelovalca do potrošnika se zmanjšuje hranilna vrednost sad-
ja in zelenjave, predvsem vsebnost vitaminov in mineralov. Sadje 
in zelenjava iz tujine potujeta do trgovskih polic več dni in zorita 
med transportom, kar pomeni, da se zmanjša biološka in organo-
leptična vrednost. Pri sadju in zelenjavi domačega izvora zaradi 
bližine pridelave ni potrebno uporabljati konzervansov, zato sta 
sicer lahko manj obstojna, vendar pa prepoznavna po bogatem 
in tradicionalnem okusu. 

Živimo na podeželju, kjer kmetije s svojim načinom kmetovanja 
pomembno prispevajo k urejenosti okolja in nenazadnje tudi k 
prehranski samooskrbi. Kmet je kot pridelovalec in ponudnik 
živil na trgu odgovoren, da je živilo zdravo in varno. Kot pri-
delovalec in ponudnik zagotavlja, da so se v procesu pride-
lave živil upoštevale vse predpisane zahteve dobre kmetij-
ske prakse gnojenja, varstva rastlin, načina obdelave, higiene 
skladiščnih prostorov … V ta namen vodi predpisane evidence 
o vseh delovnih opravilih pridelave. Vsak pridelovalec mora upo-
števati načela pravilnega gnojenja, kar pomeni, da se le-to izvaja 
v času vegetacije in ob primerni vlažnosti tal, ko so le-ta sposob-
na hranila tudi sprejeti. Vsako gnojenje je potrebno evidenti-
rati in se ob kontroli na kmetiji, ki jih izvajajo za to pristojne 
službe, tudi kontrolira. Pri samem gnojenju kontrolne organi-
zacije precejšnjo pozornost posvečajo količini uporabljenih duši-
kovih gnojil. Pri tem se na kmetijah izvajajo natančne kontrole, ki 
niso omejene le na pravilno vodene evidence, ampak tudi na od-
vzete vzorce ob sumu na potvorbe. 

Podobno je tudi pri izvajanju varstva rastlin z uporabo fitofar-
macevtskih sredstev. Pridelovalec mora biti pozoren na pravilno 
uporabo le-teh, kar dokazuje z redno vodenimi evidencami. Pra-
vilna uporaba pomeni, da ima pridelovalec znanje o pravilnem 

ravnanju z njimi ter da izbira le registrirana sredstva, ki učinkovito 
delujejo na bolezni in škodljivce. Škropljenje mora izvajati le s te-
stiranimi, pregledanimi škropilnicami. Kontrole glede pravilno-
sti rabe fitofarmacevtskih sredstev opravljajo za to pristoj-
ne kontrolne službe preko celega leta. Poleg kontrole vodenja 
evidenc se na kmetiji kontrolirajo tudi tako skladiščni prostori za 
sama sredstva kot tudi ravnanje z odpadno embalažo. Kontrolor 
lahko na kmetiji vzame vzorce sadja in zelenjave, ki jih analizirajo 
na ostanke fitofarmacevtskih sredstev. 

Evidence pa niso namenjene samo zadostiti zahtevam, ki jih pred-
pisuje kmetijska politika, ampak tudi zagotavljajo sledljivost. Ta 
nam kaže, kaj se je s posameznim živilom dogajalo vzdolž ce-
lotne pridelovalne verige in je bistveni element zagotavljanja 
varnosti hrane. Kmet – pridelovalec sadja in zelenjave se zaveda, 
da je za varnost živil, ki jih ponudi na trgu, v prvi vrsti odgovoren 
on sam. Preden pa živila ponudi na trgu, se mora ustrezno temu še 
registrirati. Registracija pomeni, da je kmetija zavedena pri Upravi 
za varno hrano, veterinarsto in varstvo rastlin (UVHVVR), ki izvaja 
uradni nadzor nad higieno živil, ki se dajejo v promet. Ta nadzor se 
izvaja tako na mestu pridelave – na kmetiji, kjer se poleg že nave-
denega med drugim kontrolira tudi tako higiena skladiščnih pro-
storov kot nadzor na sami tržnici.

Pridelovalec pa mora, preden da živilo na trg, poskrbeti, da ga pra-
vilno označi. Označba oziroma deklaracija je praktično osebna iz-
kaznica živila in ne sme zavajati potrošnika. Vsebina deklaracije je 
predpisana s pravilniki.

Za varnost oziroma zdravstveno ustreznost živil je bistven celostni 
pristop, ki upošteva dejstvo, da je oskrba z živili vezana na celo ži-
vilsko verigo, ki sega od njive do krožnika, oziroma od vil do vilic. 
Vsak člen v verigi mora biti definiran, nadzorovan in obvladan. Hra-
na je in bo varna le, če vsakdo, ki je vključen v to verigo, razume in 
izpolnjuje svoje odgovornosti: kmet kot pridelovalec in ponudnik 
ter potrošnik, ki živilo pripravi v domači kuhinji. 

Poleg osnovnih primarnih pridelkov pa je vse več kmetij, ki se odlo-
čajo, da bodo le-te naprej predelale v različne izdelke (sok, marme-
lade, suho sadje …). To pomeni, da ima takšna kmetija registrirano 
dopolnilno dejavnost. Kaj pomeni dopolnilna dejavnost za same-
ga kmeta in kaj za potrošnika, ste si lahko prebrali v prejšnji številki.

 Projektni partner
 KGZS - Zavod Novo mesto
 Elena Zaman - Šatej
 Milena Rožman

Na tržnici kupujemo varno hrano
Sodobnemu potrošniku ni  več vseeno, kakšno hrano uživa. Pogoste prehranske afere v zadnjih letih so 
marsikoga pripeljale do razmišljanja, kaj vsebuje posamezno živilo, na kakšen način je bilo pridelano  
in nenazadnje od kod posamezno živilo prihaja. Če k temu dodamo še zavedanje, kako pomembno 
vlogo igra hrana pri ohranitvi  zdravja, nam je razumljivo, zakaj se je v zadnjih letih odnos do hrane začel 
spreminjati. 

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.

KRŠKO/SEVNICA - Lokalna akcijska skupina (LAS Posavje) 
in projektni partnerji (Kmetijsko gozdarski zavod Novo me-
sto ter Občini Krško in Sevnica) so  24. oktobra predstavili 
faze in rezultate projekta Lokalno pridelana hrana na posa-
vskih tržnicah, akronim Gremo na tržnico, ki je nadgradnja 
projekta Posavska špajza.

Predsednica LAS Posavje Mari-
ja Imperl je povedala, da so v 
prvem programskem obdobju, 
to je med leti 2007 in 2013 re-
alizirali 24 projektov, v katerih 
je sodelovalo prek 100 projek-
tnih partnerjev, v ta namen pa 
so uspeli pridobiti 1,6 milijona 
evrov sredstev Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj pode-
želja, osi Leader. Iz tega pro-
gramskega obdobja je v teku še 
projekt Gremo na tržnico, ki bo 
trajal do poletja prihodnje leto, 
njegova vrednost pa znaša oko-
li 126.500 evrov. Kot je poveda-
la vodja projekta Darja Planinc, si prizadevajo v tej fazi prodaj-
nim mestom dati še vsebino preko nakupa opreme za tržnici v 
Krškem in Sevnici, izvesti program izobraževanj in usposabljanj 
za ponudnike, s tematskimi objavami člankov na to temo pa pou-
čiti tudi prebivalce Posavja o vlogi tržnic, pomenu lokalne oskr-
be s hrano, krepitvi lokalnega gospodarstva ipd.

Zdenka Kramar in KGZ Novo mesto je ob tem izpostavila, da sle-
dijo osnovnemu cilju, to je privabiti na tržnice čim večje število 
kmetov z lokalno pridelano hrano. Interes za prodajo je izkaza-
lo že več kot 200 kmetijskih gospodarstev, od tega jih je okoli 30 
odstotkov že prisotnih na tržnicah. Največ kmetov je zaintere-
siranih za prodajo sadja in zelenjave, s širitvijo obveščanja, izo-
braževanj in usposabljanj pa se širi tudi krog, ki se ukvarja z ži-
vinorejsko pridelavo, prodajo izdelkov iz žitaric ipd. Do sedaj so 
izvedli tudi dve izobraževanji in usposabljanji za zainteresirane, 
nanje se je odzvalo 70 pridelovalcev, ki jih ob tem seznanjajo tudi 
o načinih prodaje oziroma oblikah registracije dejavnosti, vode-
nju evidenc in računov, pomembnosti pridelave zdrave hrane itd. 

Sevniški župan Srečko Ocvirk je dejal, da je dejavnost v Sevni-
ci že lepo zaživela, tržne sobote so lepo obiskane in zastopane 
tako s strani ponudnikov kot kupcev, da tržnica prevzema tudi 
družaben pomen, saj je prostor srečanj in druženj občanov, po-
zitivni rezultati pa se že kažejo tudi pri povezovanju dejavno-
sti s turistično ponudbo. Nekoliko zahtevnejše je vzpostavljanje 
pogojev za obratovanje na skozi leta dodobra dotrajani krški tr-
žnici, je povedal krški župan mag. Miran Stanko, saj obstoječi 
objekt potrebuje celovito obnovo, h kateri pa so glede na razpo-
ložljivost sredstev pristopili fazno. Objekt so v tej fazi na zgor-
nji ploščadi nadkrili, v urejanju so sanitarni prostori, z nakupom 
opreme, stojnic, vitrin in hladilnikov pa bodo omogočili proda-
jo tudi manjšim ponudnikom.
� Bojana�Mavsar

Tržnicam želijo dati še vsebino

Vodja�projekta�Darja�Planinc

Utrinki z usposabljanja v Krškem 22. oktobra - dosedanjih brez-
plačnih usposabljanj v okviru projekta Gremo na tržnico se je 
udeležilo več kot 100 nosilcev in članov kmetijskih gospodar-
stev z območja vseh šestih posavskih občin.
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Drage občanke, dragi občani občine Sevnica,

praznični jesenski dnevi vaše občine so tu in z njimi 
priložnost, da se pozdravite s prijatelji na mnogih 
prireditvah, v dobrem vzdušju pa lahko že pričnete 
z načrtovanjem prihodnjih izzivov.

Obdobje do naslednjega praznika naj vas čimbolj 
poveže, naj se gospodarske sile še okrepijo in
prinesejo vašemu področju čim več uspehov in 
blaginje. Te dneve pa izkoristite tudi za pregled 
vsega do sedaj ustvarjenega, vsega, 
kar ste kot skupnost zgradili in na kar ste lahko 
upravičeno ponosni.

Prijetno praznovanje vam želim in se veselim 
nadaljnjega sodelovanja v regiji!

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Spoštovani občanke in občani občine Sevnica,

praznik občine združuje ljudi, ki v domačih krajih ustvarjate z željo, 
da bo življenje v vaši občini prijazno za vse občanke in občane.  

Praznični in jesenski čas prinašata zadovoljstvo z opravljenim delom 
in postavljata nove cilje na poti razvoja vaše občine. 

Verjamem, da vam bodo doseženi rezultati dali novih moči 
za uresničevanje zastavljenih načrtov. Naj praznovanje poveže 

vaše občanke in občane v skupnem veselju in druženju, 
saj nam tega v današnjih zahtevnih časih ob prehitremu tempu 

vsakodnevnih opravkov najbolj primanjkuje. 

Iskrene čestitke vsem občinskim nagrajencem, 
verjamem, da vam bodo prejeta priznanja za izjemne dosežke 

pomembna spodbuda za nadaljnje ustvarjanje.

Zahvaljujem se vam za sodelovanje v naši skupni posavski regiji in 
vam ob občinskem prazniku želim vse dobro!

Ivan Molan, 
župan občine Brežice,  s sodelavci

Spoštovani občanke, občani občine Sevnica,

vedno se razveselimo dobrih novic iz vaših krajev, saj vemo, 
da so vsi uspehi plod vaše prijazne, odločne in vztrajne 

skupnosti. Ob prazniku vam želim, da bi prepoznali vse 
dobro, kar ste v preteklem obdobju dosegli. Vsi čakamo 

boljše čase, a hkrati jih v vsakem trenutku že ustvarjamo.

Občinski upravi, svetnikom in ostalim, ki aktivno delujete v 
dobro skupnosti, želim jasno vizijo razvoja še naprej, poleg 

tega pa vam želim, da bi vam bile naklonjene tudi druge 
institucije in okoliščine, zato da bi kar najlaže besede v vaši 

viziji vsakodnevno spreminjali tudi v dejanja. Vaši uspehi 
bodo v zadovoljstvo vsem v regiji.

Ladko Petretič
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Drage občanke, občani občine Sevnica,

v času, ko se veselite uspehov preteklega leta 
ter si zastavljate nove cilje 

za prihodnost vaše občine, 
vam iskreno čestitam in želim, 

da se tudi v prihodnje 
z veliko ustvarjalne ter povezovalne energije 

podate na pot novih izzivov.  

Iskrene čestitke in prijetno praznovanje!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Občina Sevnica praznuje
Vsak praznik, pa naj bo to osebni, krajevni, občinski, 
državni ali svetovni, s seboj prinaša mnoge spomine 
ter nove želje in pričakovanja. Vsako obdobje, čas, ki 
ga preživimo doma in na delovnem mestu, ima svojo 
zgodbo, ki je individualna in skupinska. Vsi smo drobni 
biseri, ki z vsakim novim jutrom nadaljujemo s tkanjem 
življenjske preproge z novimi spoznanji, izkušnjami, 
pričakovanji ... Kakšna bo zgodba, o kateri bodo nekoč 
brali zanamci, je del naših odločitev, ki naj bodo preu-
darne, narejene po tehtnem premisleku. Preteklosti ne 
moremo spreminjati, sedanjost je trenutek, ki ga živi-
mo, prihodnost pa je tista, ki nas vodi. Z bogatimi izku-
šnjami iz preteklosti lahko del prihodnosti oblikujemo 
skupaj - s svojim znanjem, z vztrajnim delom, z zaupa-
njem, s posluhom za sočloveka ...

V našem in vašem regionalnem časopisu, v katerem vam 
vsakih štirinajst dni prinašamo novice iz okolja, v ka-
terem živimo in delamo, se vsako leto znova potrudi-
mo, da zberemo za objavo tudi voščila gospodarskih in 
drugih organizacij ter ustanov, ki s svojim delom pred-
stavljajo pomemben kamenček v mozaiku, ki mu pra-
vimo Življenje. Veseli smo, da so oz. ste v naši medijski 
hiši prepoznali dobrega gospodarja in zaupanja vre-
dnega partnerja.

Vsem občankam in občanom občine Sevnica iskreno če-
stitamo ob prazniku in želimo, da bi bila življenja reka 
čim bolj mirna in bogata z dobrinami, ki delajo naš vsak-
dan prijaznejši.

Dan odprtih vrat v arheološkem parku Ajdovski gradec (foto: Ljubo Motore)
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SEVNICA - 8. in 10. oktobra sta na sevniškem gradu potekali otro-
ški likovni koloniji - Otroške razglednice in Lutkart. Na 3. otroški 
likovni koloniji, ki jo je vodila likovna pedagoginja na OŠ Boštanj 
Nena Bedek in je potekala pod imenom Otroške razglednice, so 
sodelovali učenci osnovnih in podružničnih šol iz občine Sevnica; 
na Lutkartu, ki je potekal drugo leto, pa so sodelovali tudi učen-
ci OŠ Globoko, Podbočje in Brežice. Nastala so čudovita in izvir-
na dela, ki so na ogled v Mosconovi galeriji in v prostorih Graj-
skega lutkovnega gledališča.  S. R.

Otroški likovni koloniji

Naravno�okolje�sevniškega�gradu�je�nudilo�polet�otroški�do-
mišljiji�pri�ustvarjanju�likovnih�del.��

Ob občinskem prazniku občine Sevnica se 
naši ustanoviteljici – Občini Sevnica

zahvaljujemo za uspešno sodelovanje v letu 2014.

Občankam in občanom 
čestitamo ob občinskem prazniku, 
vsem, ki radi zahajate v knjižnico, 

 pa želimo mnogo užitkov ob prebiranju knjig 
ter ob preživljanju Vašega prostega časa 

v knjižnici – dnevni sobi mesta Sevnica.

Direktorica Knjižnice Sevnica Anita Šiško 
s sodelavkami

AVTOKLEPARSTVO
 AVTOLIČARSTVO
  AVTOVLEKA 24 UR NA DAN
   MENJAVA GUM
 OPTIKA
 CENITVE POŠKODOVANIH VOZIL
 VOZILA V NAJEM
 AVTOPRALNICA

Vsem strankam se zahvaljujemo za zaupanje 
in čestitamo ob občinskem prazniku.

ATG ZUPAN d.o.o., Krmelj 2B, Krmelj
Tel.: 07 81 85 780, e-pošta: atgzupan@siol.net

w w w.atgzupan.com

Občankam in občanom občine Sevnica
čestitamo ob prazniku.

SEVNICA - V sevniškem hotelu Ajdovec je 25. oktobra potekalo 
srečanje jubilantov Društva upokojencev Sevnica. Srečanja, ki je 
potekalo že deveto leto zaporedoma, se je udeležilo 65 starostnic 
oz. starostnikov, ki so dopolnili 70, 80, 90 in več let. Najstarejša 
med njimi je bila Kristina Gorenc iz Impolj pri Studencu, ki bo 
ravno na letošnje martinovo dopolnila 100 let.

Prisotne sta pozdravila župan občine Sevnica Srečko Ocvirk in 
predsednica sevniškega društva upokojencev Marijana Kralj, ki 
je svoj nagovor začela z barvitostjo jesenskega časa in to »barvi-
tost« prenesla na vse zbrane, ki v jeseni življenja okušajo svoje 
sadove. »Lepo je videti zadovoljne obraze, polne izkušenj in mo-
drosti,« je dejala ter se zahvalila vsem, ki so se odzvali povabilu.

V spremljajočem kulturnem programu, ki ga je povezovala Fa-
nika Zemljak, je nastopil MePZ Prijatelji, ki ga sestavljajo čla-
ni in članice društva sevniških upokojencev, vodi pa ga Milena 
Krajnc. Na sintisajzer je nekaj znanih napevov zaigrala Slavka 
Grilc, za smeh in dobro voljo ter prijetno razpoloženje pa sta po-
skrbela še blanška humorista Štefka in Janez Vidrih kot stara 
mama in »ta star«.  S. Radi

Srečanje jubilantov DU Sevnica

Najstarejša�udeleženka�srečanja�bo�na�martinovo�praznova-
la�100.�rojstni�dan.

Čestitamo vam ob občinskem prazniku 
in želimo prijetno praznovanje in druženje 

v naši sredini.

Predsednik Boštjan Krmelj 
in Svet KS Šentjanž

Spoštovane občanke in občani občine Sevnica

GSM: 041 645 795 - Tel.: 07 / 81 43 003 
Fax: 07 / 81 43 709

E-mail: mirt.peter@mirttours.si
www.mirttours.si

AVTOBUSNI PREVOZI IN TURISTIČNA AGENCIJA
Peter MIRT s.p., 8283 BLANCA 32

ČESTITAMO 
OB PRAZNIKU!

Krajevna skupnost Studenec
vošči lepe želje vsem občankam in občanom,

še posebej pa krajanom KS Studenec,
in želi vesele praznične dni,

veliko medsebojnega razumevanja in
osebnega zadovoljstva.

 

Predsednik Janoš Janc 
in Svet KS Studenec

Krajevna skupnost Tržišče 
vam ob občinskem prazniku čestita in želi lepo 

praznovanje, veliko dobrega sodelovanja 
in medsebojnega razumevanja.

Predsednik Janez Virant in Svet KS Tržišče

Spoštovane občanke in občani 
občine Sevnica 

P R I D R U Ž UJ E M O  S E  V Z P O D B U D N I M  VO Š Č I LO M  O B  P R A Z N I KU  O B Č I N E  S E V N I C A !
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www.komunala-sevnica.si

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM 
ČESTITAMO 

OB PRAZNIKU OBČINE SEVNICA.
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VCT RAMOVŠ-PEKLAR d.o.o.,
Cvetličarne Sevnica, Radeče, MC Boštanj

in Vrtnarija Ribniki Sevnica

Iskrene čestitke 
ob prazniku občine Sevnica!

AkcijaAkcija SADIKE VRTNIC

Ob prazniku občine Sevnica
občankam in občanom

voščimo vse dobro
in želimo prijetno praznovanje 
ter druženje v prazničnih dneh.

w
w

w
.in
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si

 www.inplet.si

V Inpletu se pridružujemo 
čestitkam občankam in občanom 

ob prazniku občine Sevnica

ČESTITAMO OB PRAZNIKU IN SE ZAHVALJUJEMO ZA ZAUPANJE

P.E. DarLin
Boštanj 80, 8294 Boštanj

Ponudba:
- darila za vse priložnosti
- ženske/moške torbice 
 in denarnice
- kristal
- steklo in keramika
- ročne in stenske ure

Trgovina Lindič Cvetka s.p., Dolenji Boštanj 99, 8294 Boštanj

Občankam in občanom občine Sevnica 
čestitamo za občinski praznik, obenem pa vas vabimo 

v prijeten ambient naših prodajaln. 

P.E. Papirnica in knjigarna Sevnica
Trg svobode 1, 8290 Sevnica

Ponudba: 
- pisarniški material
- kartuše in tonerji
- darilni program

Ne pozabi!

Siliko d.o.o., Tržaška cesta 31, 1360 Vrhnika
SILIKO d.o.o. PE SEVNICA, Radna 3, 8294 BOŠTANJ

www.siliko.si, telefon: 07/81 63 002

Ob prazniku občine Sevnica iskreno čestitamo 
in želimo delovnih in poslovnih uspehov

TRŽIŠČE – Po večletnem ča-
kanju so v Tržišču postavlje-
ni temelji za izgradnjo nove 
osnovne šole, ki bo imela šol-
sko knjižnico, kuhinjo z jedilni-
co, tehnične prostore, prosto-
re za upravo šole, večnamenski 
prostor in telovadnico. Pogod-
bena vrednost projekta zna-
ša 4.122.940 evrov, od tega 
bo 1.767.900 evrov zagotovila 
država, preostali delež pa ob-
čina. Pouk v novi šolski stavbi 
naj bi stekel septembra 2016. 
Projekt je delo arhitektov Bo-
risa Briškija in Anje Cvetr-
žnik in je bil leta 2008 izbran 
na javnem natečaju.Nova šola 
je za kraj, ki se uspešno razvija, 
število prebivalcev pa vztraj-
no narašča, zelo pomembna, 
saj se je pouk doslej odvijal na 
treh lokacijah, v času gradnje 
pa tudi na nadomestnih.  S. R.

Temelji nove šole v Tržišču 

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU – Na dan 
reformacije je v župnijski cerkvi sv. 
Helene v Loki pri Zidanem Mostu po-
tekala »Učna ura Primoža Trubarja«. 
V njej je Sinjo Jezernik (na fotogra-
fiji) odlično uprizoril znamenito pri-
digo začetnika slovenske književnosti 
in utemeljitelja slovenskega knjižne-
ga jezika Primoža Trubarja, ki je pred 
mnogi stoletji služboval v tem majhnem kraju ob Savi. Pridigo sta 
prijetno dopolnili še pripovedovalki, Marjana Štojs in Marjeta 
Pfeifer. Kulturni dogodek, ki je potekal v organizaciji Kulturnega 
društva Primož Trubar Loka v sodelovanju z društvom Sevniški 
graščaki in KŠTM Sevnica, je z glasbo iz sredine 16. stoletja izvr-
stno dopolnil še kitarist Zoran Košir.  R. P./S. R. 

Učna ura Primoža Trubarja 

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

Kolektiv Zdravstvenega doma Sevnica

iskreno čestitamo 
ob občinskem prazniku in želimo veliko 

ustvarjalnosti pri uresničevanju zastavljenih 
ciljev.
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Ob prazniku
občine Sevnica
vam iskreno čestitamo.

KRMELJ - Z otvoritvijo razstave ustvarjenih del na letošnji 10. li-
kovni in fotografski koloniji Krmelj 2014, ki je potekala v mesecu 
maju, so 10. oktobra v krmeljski kulturni dvorani obeležili tudi 
10-letnico delovanja likovne sekcije DKŠD Svoboda Krmelj. "Kr-
melj je bil rudarski kraj z značilno arhitekturo. Njegova podoba 
se močno spreminja, zato želimo prenesti na platno čim več po-
dob iz preteklosti in ohraniti spomin nanje. Rudniški rovi, sepa-
racija, graščina, kolonija - nekdanje naselje rudarjev, del dvorišča 
z barakami, ki ga ni več, bajer z lokvanji in irisi, kamenške gorice, 
hinjške njive, vas Brezje, Šentjurjev hrib, Žužkova dolina in tako 
dalje so krasni motivi za upodobitev. Ob tem se udeležencem li-
kovne kolonije, ki so doslej najmanj eno sliko podarili Krmelju, 
iskreno zahvaljujem, iščemo pa tudi primeren prostor za stalno 
razstavo in pričakujemo pomoč ter sodelovanje ustreznih inšti-
tucij," je dejala na otvoritvi razstave vodja likovne sekcije DKŠD 
Svoboda Krmelj Ana Hočevar ter se zahvalila sevniški srednji 
šoli in podjetju Stilles, ki sta oblikovala lične okvirje za slike.

Kulturni program ob odprtju razstave, na kateri si je mogoče do 
10. novembra ogledati 25 umetniških del, sta oblikovala Nina 
Pavlin na violini in Matej Štih na pozavni. Oba mlada glasbeni-
ka je na klavirju spremljala Saška Božič. Z recitalom Kajuhovih 
pesmi je dodala dogodku poseben zven Gusta Mirt, s poetičnim 
veznim tekstom pa Rado Kostrevc. Vtise poteka likovnih kolo-
nij, ki jih je zadnja štiri leta tudi vodil, je strnil likovni pedagog 
Tone Zgonec. Predsednik ZKD Sevnica Jože Novak pa je poda-
ril posebno priznanje JSKD RS likovni sekciji DKŠD Svoboda Kr-
melj.  S. Radi

10 let likovne kolonije v Krmelju

Udeleženke�in�udeleženci�likovne�in�fotografske�kolonije�Kr-
melj�2014�se�v�domu�kulture�predstavljajo�s�svojimi�deli.

Prireditev, ki so jo organiza-
torji (KŠTM Sevnica v sodelo-
vanju s skupino Stik, društvom 
Vespesjan in društvom Sevni-

ški graščaki) poimenovali »Po 
stopinjah Ajdov«, se je v sonč-
nem nedeljskem dopoldnevu 
pričela z obiskom hiše Muce 
Copatarice, do katere je rado-
vedne otroke in njihove star-
še popeljal sivobradi gozdni 
mož. Znana mačja prebivalka 
je prijazno sprejela goste in 
jim razkazala svojo hiško, pol-
no copatk in delavnico, kjer 

Po stopinjah Ajdov
VRANJE PRI SEVNICI - Če imate radi naravo in sprehode, na katerih lahko doživite tudi kakšno prijetno 
presenečenje na poti, potem je to mogoče ob obisku arheološkega parka Ajdovski gradec nad vasjo Vranje 
v sevniški občini. Nekaj posebnega pa je bil dan odprtih vrat, ki se je odvijal 12. oktobra.

popravlja otroško obutev ob 
krušni peči. 

Obisku je sledil krajši vzpon 
po urejeni dostopni poti na 
vrh hriba, kjer so ohranjeni 
ostanki nekdanjega utrjenega 
gradišča iz nemirnega obdo-
bja preseljevanja ljudstev. Na 
ogled je bila "rimska tržnica" z 
lončenino, predmeti za osebno 
nego, rimskim kruhom, vinom 
… Ves čas so potekale tudi do-
življajske delavnice na različ-
nih mestih arheološkega par-
ka: rimske igre pod krošnjami 
dreves, prikaz tkanja, mletje 
moke in peka kruha v rimsko-
dobni krušni peči, v obrtniški 
delavnici je bilo mogoče obde-
lovati kamen in les. Mnogi so 
se udeležili tudi vodenih ogle-
dov z arheologom. 
Namen dogodka, ki je pote-
kal v okviru projekta »Rojstvo 

Evrope - Ponovno prebujena 
arheološka najdišča – sodob-
na interpretacija dediščine kot 
temelj kulturnega turizma«, ki 
ga delno financira Evropska 
unija, je bil dosežen - obisko-

valkam in obiskovalcem je bil 
na zanimiv, privlačen, a hkrati 
strokoven način predstavljeno 
življenje antičnih prebivalcev 
Ajdovskega gradca. 
 S.�Radi,�foto:�L.�M.

V�arheološkem�parku�Ajdovski�gradec�so�oživeli�čas�iz�nemir-
nega�obdobja�preseljevanja�ljudstev.�

Muca�Copatarica�(upodobila�
jo�je�Marjana�Štojs),�ki�prebi-
va�v�majhni�hiši�ob�poti�na�Aj-
dovski�gradec,�z�veseljem�ši-
va�in�krpa�otroške�copate. Sevnica, 

stoletje na razglednicah
Oskar Zoran Zelič

- 50 %
format 260 x 285 mm,
216 strani, trda vezava

mob.: 040 634 783  marketing@posavje.infoali
naročila: 

SEVNICA - 23. oktobra so v 
stari galeriji na gradu Sevni-
ca odprli fotografsko razsta-
vo »Slovenski gradovi skozi 
široko oko« ljubiteljskega 
fotografa Alojza Kneza.

36-letni Alojz Knez se je za-
čel s fotografiranjem ukvarja-
ti že v otroštvu, ko je z analo-
gnim fotoaparatom ustvarjal 
črnobele fotografije. Z napre-
dovanjem tehnike je spoznal 
digitalni fotoaparat in z njim 
povezane različne nove tehni-
ke, kako ujeti poseben trenutek 
in ga prenesti v trajnostni fo-
tografski zapis. »Alojzova 'go-
vorica' s fotografijo zveni v tem 

Gradovi skozi »široko oko«

prostoru, kot zvok zveni v glas-
bilu. Zaradi tega je to delo tako 
nepokorjeno, kot je nepokorje-
na resničnost. Okolica je v nas 
vseh, ker nas vsaka fotografija 

vsrka vase tisočkrat v vsaki mi-
nuti, tako kot hrepenenje in no-
stalgija, tako kot lepota in ob-
čudovanje,« je opisal njegovo 
delo Radovan Grgovski, po-
znavalec fotografije ter svobo-
dni umetnik iz Novega Sada.

O avtorjevi fotografski ustvar-
jalnosti je spregovoril Ljubo 
Motore, zbrane pa je nagovo-
ril tudi sevniški župan Srečko 
Ocvirk. Avtorju razstave, ki bo 
na ogled do 28. decembra, so 
pri pripravi in izvedbi poma-
gali številni prijatelji, ki se jim 
je iskreno zahvalil z besedami: 
»Hvala, rad vas imam!« 
 S.�Radi,�foto:�L.�M.

Alojz Knez
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• četrtek, 6. novembra 2014
ob 18. uri v Knjižnici Sevnica
Recital "Jesen življenja"

Literarna skupina Večerna zarja Društva upokojencev Sevnica

• petek, 7. novembra 2014
ob 17. uri v zaselku Koritna dolina (Trnovec 48)

Odprtje vodovoda v Koritni dolini
Krajevna skupnost Zabukovje

ob 17.30 v Zabukovju
Odprtje javne razsvetljave v Zabukovju

Krajevna skupnost Zabukovje

ob 18. uri v dvorani Večnamenskega doma Zabukovje
Slovesnost s kulturnim programom 

ob prazniku Krajevne skupnosti Zabukovje
Krajevna skupnost Zabukovje

• sobota, 8. novembra 2014
ob 7. uri pričetek kolesarjenja v parku pri Občini Sevnica

"Od zore do mraka" - celodnevno kolesarjenje po občini Sevnica
Kolesarsko društvo Sevnica

ob 9. uri v Športnem domu Sevnica
Spominsko tekmovanje v šahu in troboj v namiznem tenisu

Društvo invalidov Sevnica

ob 10. uri pričetek pohoda pri pletenki v Tržišču
Martinov pohod: od pletenke do Malkovških goric

Turistično društvo Tržišče

ob 14. uri v Športnem domu Sevnica
Tradicionalni turnir v ju-jitsu za pokal Ippona

Društvo borilnih veščin Ippon

od 14. ure dalje na Studencu
Martinovanje na Studencu: 

etnološka povorka s prikazom vinogradniških del in običajev, 
rokodelska tržnica in kulinarična razstava

Društvo vinogradnikov Studenec

ob 16. ure dalje na Studencu 
Martinovanje na Studencu: 

vesele vinogradniške igre in zabava z ansamblom Toneta Rusa
Društvo vinogradnikov Studenec

• nedelja, 9. novembra 2014
ob 14. uri pri cerkvi sv. Jošta pod Lisco

Blagoslov nove oltarne mize v cerkvi sv. Jošta in družabno srečanje 
ob obisku škofa msgr. dr. Stanislava Lipovška

KŠTD Blaž Jurko Razbor, Društvo vinogradnikov Sevnica-Boštanj in Župnija Razbor

• ponedeljek, 10. novembra 2014
ob 10. uri v prostorih Trškega dvorca pri Občini Sevnica

Novinarska konferenca župana ob občinskem prazniku
Občina Sevnica

• od torka, 11. novembra, do petka, 14. novembra 2014
od 9. do 15. ure v Domu upokojencev Sevnica

Dnevi odprtih vrat "Skupaj bogatimo življenje"
Dom upokojencev Sevnica

• torek, 11. novembra 2014
od 7. do 18. ure v prostorih Veterinarske postaje Sevnica

Dan odprtih vrat Veterinarske postaje Sevnica z brezplačnim 
svetovanjem in osnovnim kliničnim pregledom malih živali

Veterinarska postaja Sevnica, d.o.o.

ob 10. uri v Mladinskem centru Sevnica
Brezplačni začetni računalniški tečaj

Zavod KNOF so. p.

ob 17. uri v Socialnem inkubatorju Posavja, pri Bazenu Sevnica
Delavnica Zelene Sevnice

Zavod KNOF so. p.

Občina Sevnica v novembru praznuje občinski praznik, ki ga bo skozi celoten mesec popestrilo več kot šestdeset do-
godkov v organizaciji občine, krajevnih skupnosti, podjetij in ustanov, društev in posameznikov.

November v znamenju občinskega praznika

• sreda, 12. novembra 2014
ob 9. uri pri spomeniku NOB na Trgu svobode v Sevnici

Položitev venca k spomeniku padlim žrtvam NOB
Združenje borcev za vrednote NOB, Občinski odbor Sevnica

ob 9.30 pri spominski plošči na stavbi Okrajnega sodišča v Sevnici, Glavni trg
Položitev venca k spominski plošči

Združenje borcev za vrednote NOB, Občinski odbor Sevnica

ob 10. uri v Albert Felicijanovi dvorani na Gradu Sevnica
Slavnostna seja občinske organizacije Zveze borcev za vrednote NOB

Združenje borcev za vrednote NOB, Občinski odbor Sevnica

ob 17. uri v Mosconovi galeriji na Gradu Sevnica
Odprtje razstave "Čipka v vsakdanji rabi"

Klekljarska skupina "Bucike"

• četrtek, 13. novembra 2014
ob 15.30 v Domu upokojencev Sevnica

Dnevi odprtih vrat "Skupaj bogatimo življenje": predavanje dr. 
Zdenke Zalokar Divjak z naslovom "Smisel življenja v zadnjem 

obdobju življenja"
Dom upokojencev Sevnica

ob 16. uri pri skupni čistilni napravi Dolnje Brezovo
Odprtje skupne čistilne naprave Dolnje Brezovo

Občina Sevnica, Inplet d.o.o. in Infra d.o.o.

ob 17. uri v Socialnem inkubatorju Posavja, pri Bazenu Sevnica
Delavnica Zelene Sevnice

Zavod KNOF so. p.

ob 18. uri v Albert Felicijanovi dvorani na Gradu Sevnica
Predstavitev knjige "Voda za Sevnico skozi čas" 
ob 60-letnici vodnjaškega črpališča pri Stillesu

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

• petek, 14. novembra 2014
ob 16. uri v Socialnem inkubatorju Posavja, pri Bazenu Sevnica

Delavnica "Razvij idejo!"
Zavod KNOF so. p.

ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica
"Z roko v roki" - prireditev ob 45-letnici delovanja sevniškega Sožitja

Društvo Sožitje Sevnica

• sobota, 15. novembra 2014
ob 7. uri pričetek pohoda pri cerkvi na Brunku

Pohod po Sevniški planinski poti - poti Lojza Motoreta 
"Z Brunka do Gabrijel"
Planinsko društvo Lisca Sevnica

ob 9. uri v Športnem domu Sevnica
Hitropotezni šahovski turnir za pokale Milana Majcna 

Šahovski klub Milana Majcna Sevnica

ob 10. uri pri Osnovni šoli Boštanj
Sevniški pokal v rekreativnih tekih

Atletski klub Sevnica

ob 11. uri pri spomeniku na pokopališču na Studencu,
 nato v dvorani gasilskega doma Studenec

Odprtje prenovljenega spomenika prve svetovne vojne ter okrogla 
miza "Prva svetovna vojna med zgodovino in načinom življenja" 

Občina Sevnica, Posavski muzej Brežice in Krajevna skupnost Studenec

ob 16. uri v Bregarjevi zidanici, Kamenško
Literarno družabni večer KUD Budna vas

Kulturno umetniško društvo Budna vas

ob 18. uri v Športnem domu Sevnica
Večer mažoret "Defile"

Društvo TRG Sevnica

ob 19. uri v Domu krajanov Razbor
Mladinska gledališka predstava "Za znoret" 

v izvedbi gledališke skupine Razbor pod odrom
KŠTD Blaž Jurko Razbor

• nedelja, 16. novembra 2014
ob 9. uri pričetek pohoda pred Gostilno Janc na Studencu

Tradicionalni pohod s Studenca na Primož
Društvo vinogradnikov Studenec

ob 10.30 pri cerkvi sv. Jurija na Trnovcu
Dobrodelni dogodek s srečanjem krajanov, 
priložnostnim programom in srečelovom

Krajani  Podvrha in Trnovca

• torek, 18. novembra 2014
ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica

"Vrtec skozi čas" - 
slavnostna akademija ob 40-letnici Vrtca Ciciban Sevnica

Vrtec Ciciban Sevnica

ob 19. uri v Albert Felicijanovi dvorani na Gradu Sevnica
Predstavitev almanaha »Moj kraj, moja občina« z zbranimi 

raziskovalnimi nalogami učencev v letih 2007–2010
Turistična zveza občine Sevnica

• sreda, 19. novembra 2014
ob 15.30 v Leskovcu v Podborštu (Murnice, odcep Bajt)
Odprtje posodobljenega odseka lokalne ceste 

Murnice–Bajt in vodovoda Murnice  
Občina Sevnica in Krajevna skupnost Šentjanž

ob 17. uri v skladišču Stare šole v Loki pri Zidanem Mostu
RE:KREACIJA - kreativna predelava pohištva in tekstila

Zavod KNOF so. p.

• četrtek, 20. novembra 2014
ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica

Dobrodelni koncert za nakup paketov pomoči
Območno združenje Rdečega križa Sevnica

ob 19.30 v Mosconovi galeriji na Gradu Sevnica
Odprtje razstave XIV. Sevniškega likovnega shoda Grad 2014

Zveza kulturnih društev Sevnica in JSKD Sevnica

Spoštovane občanke, spoštovani občani 
občine Sevnica.

Prazničnemu novembru tudi letos 
posvečamo številne prireditve, s 
katerimi bomo še bolj okrepili po-
vezanost med vsemi, ki soustvarja-
te življenje v občini Sevnica. Z zado-
voljstvom se ob občinskem prazniku 
lahko ozremo po sledeh, ki v trajnost 
časa in prostora beležijo veliko pri-
dobitev in uresničenih ciljev lokalne 
skupnosti. 

Dobro sodelovanje občinskega sve-
ta, župana in občinske uprave s kra-
jevnimi skupnostmi, podjetji, zavodi, 

organizacijami in posamezniki se kaže v obliki zelo raznovrstnih 
investicij na celotnem območju občine. Višjo kakovost bivanja 
in delovanja v domačem okolju omogočajo projekti na podro-
čjih vzgoje in izobraževanja, urejanja cestne in komunalne in-
frastrukture, varstva okolja, telekomunikacij. Za dosego dobrih 
rezultatov tudi v bodoče na vseh korakih združujmo delavnost 
in ustvarjalnost, ki ju v naših krajih premoremo v veliki meri. 
Ob prazniku vsem iskreno čestitam in želim prijeten praznični 
mesec. Vabim vas, da se v čim večjem številu srečamo na prire-
ditvah in se skupaj zasluženo poveselimo uspehov in dobrih de-
janj, ki lepšajo bivanje v naših krajih. 
� S�spoštovanjem,�
� župan�Srečko�Ocvirk�s�sodelavci

Praznovanje se je pričelo v ne-
deljo na Škovcu s prireditvijo 
»Jesen na vasi« v organizaci-
ji Turističnega društva Tržišče. 
V torek je Knjižnica Sevnica v 
Krmelju in v Sevnici pripravi-
la otroško glasbeno predstavo 
animatorke Andreje Zupančič 
z naslovom »Silno vljudna pred-
stava«, v popoldanskih urah sta 
sledila še dvoboj v pikadu med 

Društvoma invalidov Sevnica in 
Hrastnik ter tradicionalno dru-
žabno srečanje Planinskega dru-
štva Lisca Sevnica ob občinskem 
prazniku. Včeraj je bila namenu 
predana celovita infrastruktur-
na ureditev ulice v spodnjem 
delu Boštanja, ki sta jo letos iz-
vedli Občina Sevnica in Krajevna 
skupnost Boštanj. V zbirki Ogled 
na Gradu Sevnica se je kot go-

stja Rudija Stoparja predstavila 
Irena Remic iz Velenja, poteka-
lo pa je tudi odprtje fotografske 
razstave »Podobe Blaža Jurka in 
kmečkega prebivalstva na prelo-
mu 20. stoletja v novi preobleki« 
v organizaciji Folklorne skupine 
Blaž Jurko Razbor in Knjižnice 
Sevnica.

V nadaljevanju meseca se bodo 

zvrstila odprtja investicij, kultur-
ni, športni in turistični dogodki, 
obeležitve obletnic ustanov in 
društev, dnevi odprtih vrat ter 
dogodki z dobrodelno in izobra-
ževalno noto. Iz celomesečnega 
koledarja prireditev tokrat ob-
javljamo program dogodkov za 
čas do izida naslednje številke 
Posav skega obzornika. 
Vljudno vabljeni.
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

BREŽICE – V prazničnem mesecu oktobru se je poleg številnih dogod-
kov odvijal tudi 3. mednarodni otroški folklorni festival v Brežicah in 
Artičah. Ob tej priložnosti je podžupanja občine Brežice Katja Čanžar 
v brežiškem gradu sprejela predstavnike sodelujočih folklornih sku-
pin. Podžupanja je predstavnikom udeležencev folklornega festivala 
zaželela dobrodošlico v občini Brežice in jim predstavila značilnosti 
občine ter bogato društveno življenje ter mednarodno sodelovanje. 
V nadaljevanju sprejema so si udeleženci v spremstvu direktorice 
Posavskega muzeja Brežice Alenke Černelič Krošelj ogledali Viteško 
dvorano in razstavljeni izvod Dalmatinove Biblije.  
V času med 22. in 26. oktobrom se je v občini odvijal 3. mednaro-
dni otroški folklorni festival, na katerem so domače otroške folklor-
ne skupine (Otroška folklorna skupina Oton Župančič Artiče, Otro-
ška folklorna skupine OŠ Artiče in Otroška folklorna skupina Kresnice 
OŠ Brežice) gostile vrstnike iz Češke (skupina Dĕcka iz mesta Kunovi-
ce), Srbije (Nova Pazova) in Hrvaške (KUD »Sloga« Veliko Trgovišće). 
V sklopu folklornega festivala so otroške skupine izvedle nastope za 
učence obeh slovenskih sodelujočih šol in gala koncert v Domu kul-
ture Brežice. Festival je s proračunskim sredstvi podprla tudi Občina 
Brežice, ki preko različnih javnih razpisov namenja sredstva društvom 
in organizacijam pri uresničitvi mednarodnih srečanj ter festivalov. 
Občina se zaveda velikega pomena kulturnih sodelovanj in izme-
njav za mlade, ki tako na zanimiv način spoznavajo vrstnike in kultu-
ro države, od koder ti prihajajo, ter ustvarjajo nove prijateljske vezi. 

Podžupanja sprejela predstavnike 
3. mednarodnega otroškega folklornega festivala

V sklopu letošnjega obiska si je 
češka delegacija z županom Ma-
rekom Sýkoro na čelu ogledala 
tudi kuhinjo največje osnovne 
šole v brežiški občini, OŠ Breži-
ce, kjer so se gostje podrobne-

je seznanili s sistemom organi-
zacije šolske prehrane. Način 
dela, sestavljanje jedilnikov ter 
kuhinjska oprema so še posebej 

BREŽICE – Župan občine Brežice Ivan Molan je imenoval Katjo Čan-
žar, dosedanjo podžupanjo občine Brežice, na funkcijo podžupanje 
tudi v mandatnem obdobju 2014-2018. Zadolžitve podžupanje je 
prevzela prvič letu 2012, ko je na mestu podžupanje nasledila Patri-
cio Čular. V preteklem mandatu se je podžupanja Katja Čanžar osre-
dotočala na sodelovanje na področju turizma, koordinacije sodelova-
nja z javnimi zavodi in evropskimi projekti, med drugim je vodila tudi 
mednarodni projekt Kulturna mreža JV Evrope, za katerega je občina 
pridobila sredstva Evropske komisije. Poleg izvajanja rednih nalog in 
nadomeščanja župana v času odsotnosti bo podžupanja Katja Čanžar 
v ospredje postavljala delo z ljudmi in društvi, kjer želi nadaljevati do-
bro prakso črpanja sredstev za projekte pri Evropski komisiji. Občina 
Brežice je bila kot edina slovenska občina dvakrat zapovrstjo uspe-
šna pri pridobivanju evropskih sredstev iz tega naslova, z evropski-
mi sredstvi želi tudi v prihodnje obogatiti obsežne projekte društev. 

Češka delegacija na ogledu dobre prakse 
organizacije šolske prehrane
BREŽICE – Ob občinskem prazniku občino Brežice tradicionalno obišče delegacija iz pobratene češke občine Dobřany. 
Poleg sodelovanja občin in spoznavanja primerov dobrih praks pri storitvah za občane ter izkušenj, ki si jih občini iz-
menjujeta, se v sklopu skupnih projektov povezujeta tudi glasbeni šoli obeh mest ter Osnovna šola Brežice in Osnov-
na šola Dobřany (Základní škola Dobřany).  

zanimali članico češke delegacije 
Renáto Černá, ki je organizator-
ka šolske prehrane in vodja ku-
hinje v osnovni šoli Dobřany s 
595 učenkami in učenci. Po obi-
sku OŠ Brežice je sledil še ogled 

kuhinje v novem vrtcu Mavrica, 
ki ima najsodobnejšo kuhinjsko 
opremo in povsem nove in sve-
tle prostore. V šolski kuhinji OŠ 

Obisk�OŠ�Brežice

Ogled�novega�vrtca

Brežice sicer dnevno pripravijo 
približno 2.000 obrokov (mali-
ce in kosila), v kuhinji vrtca pa 
1.100 obrokov. 

Člani delegacije mesta Dobřany 
so se udeležili svečane seje Ob-
činskega sveta Občine Brežice, 
kjer je župan Marek Sýkora v slo-
venskem jeziku čestital občini in 
občanom ob prazniku. Zbranim 

je v nagovoru zaupal, da se z za-
ključkom mandata poslavlja od 
funkcije župana mesta Dobřany, 
in že predstavil svojega nasle-
dnika, dosedanjega podžupa-
na Martina Sobotko, ki bo vodil 
Dobřany v naslednjih štirih letih. 
Dosedanji župan Sýkora je dejal, 
da si za Dobřany želi uspešnega 
sodelovanja z brežiškimi šolami 
in občino tudi v prihodnje.

Katja Čanžar bo brežiška podžupanja tudi 
v mandatu 2014-2018

Župan�Ivan�Molan�in�podžupanja�Katja�Čanžar

Za spodbujanje razvoja gospo-
darstva na območju industrij-
skih in obrtno-poslovnih con v 
občini Brežice Občina nudi do-
datne finančne spodbude. Do 
teh so upravičena mikro, majh-
na, srednja in velika podjetja s 
sedežem v občini Brežice in kra-
jem investicije na območju ob-
čine Brežice ali pa imajo sedež 
dejavnosti izven in poslovno 
enoto v občini. V slednjem mo-
rajo v poslovni enoti za nedolo-
čen čas zaposlovati najmanj dve 
tretjini oseb s stalnim prebiva-

Dodatne pomoči za spodbujanje razvoja 
gospodarstva v občini Brežice
Sredi meseca avgusta 2014 je stopil v veljavo Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva 
na območju industrijskih in obrtno-poslovnih con v občini Brežice (Ur.l. RS št. 60/2014). S Pravilnikom je zagotovljena 
podlaga za dodatne finančne spodbude za naložbe gospodarstva na območju občine.

liščem v občini in investirati na 
njenem območju. Sofinancira-
jo se začetne naložbe v nakup 
zem ljišč ali najem nepremič-
nin. Gre za spodbude pri vzpo-
stavitvi novega obrata, širitvi 
obstoječega obrata, diverzifika-
ciji izdelkov obrata z novimi do-
datnimi izdelki in bistveni spre-
membi proizvodnega procesa v 
obstoječem obratu.

Zgornja meja pomoči je do 40 % 
upravičenih stroškov nakupa ze-
mljišč ali najema nepremičnin 

oz. do 30 % za velika podjetja. 
Najvišja možna pomoč je dolo-
čena po pravilu de minimis (200 
tisoč evrov oz. 100 tisoč za pre-
vozna podjetja). Prejemniki po-
moči morajo na nepremični-
ni, za katero so prejeli pomoč, 
zgraditi objekt in začeti s poslo-
vanjem najkasneje v letu dni od 
prejema pomoči, dejavnost pa 

morajo opravljati še vsaj pet let 
po končani naložbi. 

Dodatne informacije: Občina 
Brežice, CPB 18, Brežice, Ro-
man�Matjašič, T: 07 620 55 52, 
07 620 55 00, E: roman.matja-
sic@brezice.si, obcina.brezice@
brezice.si, I: www.brezice.si
� Foto:�Luka�RudmanObrtna�cona�Dobova

Industrijsko-poslovna�cona�Brezina

Industrijska�cona�Slovenska�vas
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Potem ko so minuto molka po-
svetili preminulemu častne-
mu meščanu mesta Krško Jože-
tu Habincu, ki je s svojim delom 
ter ljubeznijo do mesta in občine 
pustil opazno sled v življenju in 
razvoju občine Krško, je vodenje 
seje prevzel najstarejši svetnik v 
novem sestavu Jožef Zupančič. 
Župan mag. Miran Stanko je 
po slavnostni prisegi v nagovo-
ru občinskim svetnicam in sve-
tnikom poudaril, da je odgo-
vornost vseh članov občinskega 
sveta, da s sodelovanjem in po-
vezovanjem delujejo za dobro 
občank in občanov ter da s ci-
ljem nadaljnjega razvoja občine 
sprejemajo modre odločitve. Ob 
tem je izpostavil, da bo morala 
biti njihova osrednja naloga ra-
zvoj gospodarstva. 

Najstarejši svetnik Jožef Zupan-
čič je ob potrditvi mandata žu-
panu mag. Miranu Stanku slove-
sno predal župansko verigo kot 
mestno insignijo z grbom Ob-
čine Krško, ki predstavlja sim-
bol odgovornosti izvoljene ose-
be občanom in se uporablja ob 
slovesnih priložnostih. Skozi sto-
letja so mestno upravo v Krškem 
ves čas spremljale in označeva-
le t.i. mestne insignije. Že leta 
1477 je mesto dobilo mestni 
pečatnik, pomemben del me-
stne istovetnosti pa predstavlja 
sodniška palica iz leta 1628, ki 
ju hrani Posavski muzej Brežice 
in sta bila na seji tudi na ogled. 

Občinski svet je v letošnjem letu 
sprejel nov odlok o grbu, znaku 
in zastavi Občine Krško, po kate-
rem se kot simbol Občine Krško 
uporablja tudi grb Občine Krško, 
in sicer za posebne in svečane 
namene, kot nova insignija pa 
tudi županska veriga, s katero v 
občini Krško nadgrajujejo tradi-
cijo občinskih simbolov. Župan-
sko verigo sestavljajo medaljon s 
podobo krškega grba in posebni 
vezni členi, ki so povzeti iz znaka 
občine Krško. Grb ponazarja po-
vezanost z zgodovino in kultur-
no dediščino mesta, v vezne čle-
ne verige pa je vpeta simbolika 
sodobnega znaka občine Krško. 

Znak namreč predstavlja geo-
grafsko in pomensko posebnost 
občine - reko Savo, ki iz gričev-
nato-hribovitega predela preha-
ja v ravnino Krškega polja. 

Župan imenoval Ano Somrak za 
podžupanjo
S 23. oktobrom je župan obči-
ne Krško mag. Miran Stanko za 
podžupanjo občine Krško ime-
noval Ano Somrak, ki bo opra-
vljala naloge na področju ure-
janja prostora in varstva okolja, 
skrbela za aktivno sodelova-
nje in usklajevanje programov 
s krajevnimi skupnostmi ter za 
področje romske problematike.

Tudi v letošnjem decembru v Krškem načrtujemo praznično do-
gajanje v starem mestnem jedru, med drugim tudi na Hočevarje-
vem trgu, kjer predvidevamo postavitev drsališča in stojnic z ro-
kodelskimi izdelki. Zaradi umeščanja teh vsebin bo urejena tudi 
spremenjena prometna ureditev, in sicer naj bi bil promet zaprt 
v osrednjem delu trga med cerkvijo in spomenikom. K sodelova-
nju vabimo kandidate za upravljanje drsališča, ki naj svojo prijavo 
oddajo do 15. novembra 2014 na naslov Občina Krško, Oddelek 
za družbene dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, s pripisom »Upra-
vljanje drsališča«. Kontakt za dodatne informacije: Zdravko Pili-
povič, e-naslov: zdravko.pilipovic@krsko.si

Obeležimo spomin v nedeljo, 16. novembra 2014, 
ob 17. uri na Trgu Matije Gubca v Krškem.

Predali skoraj osem tisoč podpisov 
proti ukinitvi krške urgence 
Župan občine Krško mag. Miran Stanko je 27. oktobra skupaj z vodjo službe nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem 
domu Krško Milkom Zrnićem, vodjo oddelka za družbene dejavnosti na Občini Krško Andrejem Slugo ter vodjema svetni-
ških skupin Občinskega sveta Občine Krško Vladom Bezjakom in Aljošo Preskarjem predstavnikom ministrstva za zdravje 
predal 7959 podpisov proti ukinitvi enote nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Krško v dosedanji obliki. 

Sledil je delovni sestanek, na 
katerem so po besedah župana 
dobili zagotovila, da bo lokalna 
skupnost pri snovanju reorgani-
zacije nujne medicinske pomo-
či v prihodnje aktivno sodelova-
la ter da zdravstvena oskrba za 
nujne primere ne bo okrnjena.

Podporo zahtevi, da vlada Re-
publike Slovenije za čas obrato-
vanja in razgradnje Nuklearne 
elektrarne v Krškem s spora-
zumom zagotovi obstoječo or-
ganizacijo in financiranje nujne 
medicinske pomoči v Zdravstve-
nem domu Krško, je s podpisom 
peticije v zadnjem tednu avgu-
sta in v začetku septembra iz-
razilo 7959 občank in občanov. 
Nujna medicinska pomoč v 
Zdravstvenem domu Krško ima 
zdaj v mreži enot status enote 
C, kar omogoča, da je ekipa nuj-
ne medicinske pomoči za izva-
janje intervencij na voljo 24 ur 
na dan sedem dni na teden. V 
dnevnem času zagotavljajo še 
rezervno ekipo, ki se aktivira v 
primeru druge (sočasne) nujne 
intervencije. 

»Naš glavni cilj je, da se stan-
dard zdravstvene oskrbe za 
naše občane v nobene prime-
ru ne poslabša,« je po delov-
nem sestanku poudaril župan 
občine Krško mag. Miran Stan-
ko. »Predstavniki ministrstva so 
nam zagotovili, da bomo v pri-
hodnje pri načrtovanju reorga-
nizacije mreže enot nujne medi-
cinske pomoči redno obveščeni 
ter da bomo v tem postopku 

reorganizacije kot lokalna sku-
pnost tudi sodelovali ter poda-
jali pripombe, » je še dodal. 

Na ministrstvu za zdravje so po-
jasnili, da bodo v rednem času 
za svoje opredeljene pacien-
te poskrbeli osebni družinski 
zdravniki, življenjsko ogroženi 
primeri, prometne in druge ne-
sreče pa bodo usmerjeni v Ur-
gentni center Brežice. »Glede na 

čas dostopnosti bo prebivalcem 
24 ur na dan na voljo stacionar-
na enota reanimobila, ki vklju-
čuje zdravnika, dipl. zdravstveni-
ka in zdravstvenika reševalca. Z 
vzpostavitvijo dispečerske služ-
be pričakujemo tudi optimalni 
čas dostopnosti na terenu,« so 
še dodali na ministrstvu.

Kot je dejala mag. Dušanka Pe-
trič, vodja sektorja za razvoj 
zdravstvene oskrbe na ministr-
stvu za zdravje, bodo na mini-
strstvu poskrbeli, da bo dostop 
do nujne medicinske pomoči za 
hudo bolne ali poškodovane na 
istem ali še boljšem nivoju kot 
do sedaj. Ob tem je še doda-
la, da je namen reorganizacije 
enot nujne medicinske pomo-
či predvsem ta, da prebivalcem 
omogočijo še boljšo zdravstve-
no oskrbo na enem mestu. Tudi 
Gregor Prosen, član delovne 
skupine za reorganizacijo enot 
nujne medicinske pomoči,  je 
ob koncu sestanka zagotovil, da 
bo sistem reorganizacije tak, da 
ne bo okrnjena oskrba za nujne 
primere.

Župan�občine�Krško�mag.�Miran�Stanko�je�podpise�podpore�eno-
ti�nujne�medicinske�pomoči�v�Zdravstvenem�domu�Krško�v�dose-
danji�obliki�predal�mag.�Dušanki�Petrič�z�ministrstva�za�zdravje.

Ustanovna seja novega Občinskega sveta
23. oktobra se je na ustanovni seji sestal Občinski svet Občine Krško v novi sestavi, na kateri so potrdili mandate članom 
Občinskega sveta in sprejeli ugotovitev o izvolitvi mag. Mirana Stanka za župana za mandatno obdobje 2014 – 2018.

Najstarejši�svetnik�Jožef�Zupan-
čič�je�ob�potrditvi�mandata�žu-
panu�mag.�Miranu�Stanku�slo-
vesno�predal�župansko�verigo�
kot�mestno� insignijo� z�grbom�
občine�Krško.

Zapora ceste Krško - Brestanica

Za ves promet bo zaradi izvajanja več projektov zaprta cesta Krško – 
Brestanica. Občina Krško namreč v tem času nadaljuje s projektom 
hidravličnih izboljšav na odseku ČN Brestanica – HE Krško (poveza-
va sistemov Krško in Senovo) ter s projektom širokopasovnih pove-
zav. V zaključni fazi je tudi razpis za sanacijo usada na tej cesti, ki se 
bo v tem času prav tako izvajala, Občina Krško pa bo hkrati s temi 
projekti tudi pristopila k razširitvi ceste na dveh najbolj ozkih delih 
te cestne povezave. Podjetje Infra izvaja tudi gradnjo fekalne kana-
lizacije iz naselja Sotelsko, ki naj bi se, tako kot drugi projekti, zaklju-
čila aprila 2015. Občane prosimo za razumevanje.

Vabilo k sodelovanju ob prazničnem decembru 
v Krškem

Člani�Občinskega�sveta�Občine�Krško

Na�cesti�Krško�–�Brestanica�v�Sotelskem�bodo�potekala�dela�hidra-
vličnih�izboljšav,�širokopasovnih�povezav,�sanacija�usada�in�širitev�
ceste�na�dveh�zožanih�delih,�zato�je�cesta�zaprta�za�ves�promet.
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Lepe, edinstvene, energične, 
sproščene, talentirane, ambi-
ciozne, dejavne ... To je le nekaj 
besed, s katerimi se opišejo de-
kleta iz Dekliškega cerkvene-
ga pevskega zbora La Vita. Cvet 
mladih Bistričank se je v stru-
go zborovskega prepevanja zlil 
brez velikih načrtov, pač pa je 
pobudnico in zborovodkinjo 
Metodo Denžič k ustanovitvi 
zbora vodila ljubezen do glas-
be in želja po lepem prepeva-
nju pri nedeljskih svetih ma-
šah: »Bilo je približno tak čas 
pred desetimi leti, ko sem obe-
sila plakat, da vabim pevke v 
otroški pevski zbor. Na prve 
vaje je prišlo sedem deklet,« 
se spominja Denžičeva prvih 
korakov. Sčasoma se se vrste 
v zboru širile do 23 mladenk, 
otroški glasovi so se prelevili 
v dekliške, z njimi je rasla tudi 
pesem. 

Desetletje bistriške La Vite
BISTRICA OB SOTLI - Dekliški cerkveni pevski zbor La Vita je s slavnostnim koncertom obeležil deset let 
delovanja in predstavil svojo prvo samostojno zgoščenko.

Dekleta so številčnemu občin-
stvu, ki jih je na koncertu lah-
ko prvič občudovalo v enotnih 
oblačilih, predstavila to, kar so 
doslej počela. In to je prepeva-
nje. Sprva sakralnih in duhov-
nih pesmi, kasneje so svojemu 
repertoarju pričele pridruže-

vati tudi posvetne pesmi tu-
jih in domačih avtorjev. Vrhu-
nec koncertnega večera je bila 
njihova skladba Svetogorski, 
s katero je zbor slavil na lan-
skoletnem ptujskem festiva-
lu Marijafest (besedilo pesmi 
je napisal domačin Tonči Ba-

bič, glasbo je prispevala pev-
ka Jana Tavčer). 

Koncert ob 10-letnici delo-
vanja zbora je ponudil tudi 
predstavitev njihove prve sa-
mostojne zgoščenke, naslovi-
le so jo »Mladost, več kot no-
rost«. Sredstva od prodaje so 
dekleta namenila v dobrodel-
ne namene, in sicer so zbra-
no vsoto poklonile sokrajanu 
Boštjanu Kuneju, ki s pomo-
čjo dobrih ljudi skuša priti do 
vozila, prilagojenega svoji bo-
lezni. Sporočilo večera? Zbor 
ga je ob toplini zborovske pe-
smi izrazil tudi s prebiranjem 
misli, v katerih so dekleta svo-
jim poslušalcem prenesla obi-
lo hvaležnosti, ter sporočila, da 
se umetnost v La Viti (ali naših 
življenjih) spleta skozi druže-
nje, veselje in radost. 
� Emilija�Šterlek

Dekliški�zbor�La�Vita�na�slavnostnem�koncertu

CALELLA, BREŽICE - Vokalna skupina »Solzice«, ki deluje pod 
vodstvom Marjetke Podgoršek Horžen v Glasbeni šoli Brežice, 
je 21. oktobra odpotovala na mednarodno tekmovanje v zboro-
vskem petju »Canta al Mar« v špansko obmorsko mesto Calella. 
Festival se je pričel s parado vseh zborov skozi mesto in nadalje-
val z otvoritveno slovesnostjo v čudovitem parku s slikovitim po-
gledom na obalo. Na festivalu je sodelovalo 62 zborov iz 28 držav, 
tekmovanje pa je potekalo v sedmih kategorijah. Solzice so sode-
lovale v dveh, in sicer v kategoriji sakralna glasba in v kategoriji 
ženskih zborov (težavnostna stopnja 1). Zlato diplomo in tretjo 
najvišjo oceno med vsemi sestavi zborov v kategoriji so preje-
le za izvedbo sakralnega programa v cerkvi Santa Maria del Pi, 
ob znameniti Rambli v Barceloni. Naslednji dan pa so si pripele 
še zlato priznanje v kategoriji ženskih zborov in ravno tako pre-
jele tretjo najvišjo oceno v kategoriji. Po slovesni podelitvi na-
grad so Solzice ponosno zapele Zdravljico. Sodelovale so tudi na 
prijateljskem koncertu ter na zaključnem delu festivala, ko se je 
iz grl vseh 2.000 nastopajočih po ulicah mesta razlegala pesem. 
Sklepno dejanje v mestecu je bil kulinarični vrhunec s pogosti-
tvijo vseh nastopajočih s tradicionalno špansko jedjo paello in 
sangrio. Zlate Solzice so se iz poletne Španije v Brežice vrnile 27. 
oktobra, ko so jim domači ter predstavniki Glasbene šole Breži-
ce in Občine Brežice pripravili topel sprejem. 
 Vir:�Vokalna�skupina�Solzice

Dve zlati diplomi za Solzice

Solzice�na�tekmovanju�v�Španiji

ČATEŽ OB SAVI – Mešani pevski zbor Viva je 25. oktobra v več-
namenski dvorani Term Čatež sijajno odpel koncertni program 
in na ta način počastil občinski praznik. To je bil Vivin 21. letni 
koncert (zborovodkinja je vseh 21 let Simona Rožman Strnad), 
ki so ga pevci naslovili »Preproste ljubezni«, množico navduše-
nih poslušalcev pa so mogočno zapete pesmi polnile z nostal-
gijo večno zelenih napevov od francoskega šansona, italijanske 
kancone preko keltske pop glasbe, argentinskih ritmov do Kre-
slinovih zimzelenih melodij, priredb Ježkovih pesmi … Koncer-
tno sceno sta dopolnjevala Nika Tabor in Samuel Samuel iz PD 
Imani, repertoarju so utrip dajali instrumentalisti Ana Rus, Kle-
men Krajc, Uroš Srpčič, Robert Fuks, Uroš Polanec, Kristian 
Ilič, Klavdija Novšak, Valentina Protolipac in Tanja Kadivnik 
Kolar ter pri več posameznih pesmih Vivini solisti. Bojana Zev-
nik in David Križman sta posredovala vezno besedilo Mateje 
Jankovič Čurič.� N.�J.�S.,�foto:�Matej�Kramžer

Vivin gala koncertni večer

Repertoar�so�popestrili�Vivini�solisti.

Dobre knjige 

V romanu poljskega pisatelja Wieslawa Mysliwskega, ki je nedavno 
izšel  v slovenskem prevodu pod naslovom Traktat o luščenju fižola, 
beremo: Knjige so edina rešitev pred tem, da človek ne bi pozabil, da je 
človek. Tudi knjige so svet, in to ne takšen, v kakršnega se človek rodi, 
temveč takšen, ki si ga sam izbere. S knjigami torej krojimo svoj svet; 
kar beremo, nas preoblikuje. Zato si vsi, ki se kakorkoli ukvarjamo 
z branjem in knjigami, recimo leposlovnimi, želimo, da bi ljudje 
izbrali in brali dobre med njimi, in delovanje v tej smeri je del 
našega poslanstva. Vemo, da se tudi pri pojmu dobrega in dobrih 
knjig ne zedinimo vedno, zato pa je tudi pri tem dobrodošla 
pluralnost namigov. V Posavju smo se v ta namen knjižnice s 
predlogi dobrega leposlovja že pred nekaj leti povezale v bralnem 
projektu Posavci beremo skupaj, v katerem združujemo različne 
bralne okuse knjižničarjev, usmerjenih pretežno v branje novejših 
knjižnih naslovov. Ugotavljamo, da je projekt med našimi člani 
dobro sprejet in bomo v letošnjem letu s knjižnimi nagradami 
obdarili več kot devetdeset zvestih bralcev. Tisti, ki še niste uspeli 
prebrati pet od predlaganih knjižnih del, se nam lahko z branjem 
pridružite še vse do 20. novembra, ko svoj dan slavimo slovenske 
splošne knjižnice. Ob tej priložnosti bomo v knjižnicah gostili 
avtorje, ki smo jih brali:

Vesna Kravcar
v Knjižnici Brežice 20. novembra 2014 ob 18. uri

Esad Babačić
v Valvasorjevi knjižnici Krško 21. novembra 2014 ob 19. uri

Ifigenija Simonović
v Knjižnici Sevnica 2. decembra ob 18. uri

Z veseljem tudi sporočamo, da je zaživel spletni portal 
dobreknjige.si

ki ga s skupnimi močmi soustvarjamo vsi slovenski knjižničarji in si 
boste z njegovo pomočjo še lažje izbrali knjigo, ki je po vaši meri 
dobrega. Ker je portal dobro zasnovan, verjamemo, da ga boste 
bralci z veseljem uporabljali. Vljudno vabljeni. 

BREŽICE – Literarna sekcija 
Beseda, ki deluje pod streho 
KD Franc Bogovič Dobova, 
je 24. oktobra v Mestni hiši 
pripravila predstavitev pes-
niške zbirke avtorice Jožice 
Udovč Krhen, ki je izšla z na-
slovom Druga stran lune.

Leta 1944 rojena Jožica Udovč 
Krhen je v Boštanju in Celju 
poučevala razredni pouk in li-
kovno vzgojo. Slikanju in pes-
niškemu ustvarjanju se pog-
lobljeno posveča od leta 1997. 

PIŠECE – 31. oktobra so člani in članice Dramske skupine KD 
Orlica Pišece Smeh ni greh uprizorili novo komedijo »Vse se vrti 
okoli ene stvari«, ki jo je napisala Ivana Zupančič. S premiero 
so obenem počastili desetletnico delovanja.

Dramska skupina Smeh ni greh letos obeležuje desetletnico de-
lovanja, ki so jo počastili z novo gledališko igro, v načrtu pa že 
imajo tudi gostovanja po bližnji in širši okolici, saj jo namerava-
jo do novega leta odigrati vsaj na petih odrih. Nato pa, kakor so 
povedali, nadaljevati v duhu lanskih gostovanj, ko so odrske de-
ske z gledališko igro »Svet se pa vrti, če si, al' če te ni« zasedli 
kar devetnajstkrat.

Tokratno zanimivo odrsko delo ima 13 prizorov. Lik Mete je od-
igrala avtorica domačinka Ivana Zupančič, Martina je upodobil 
Janko Podgoršek, Ano Irena Markovič, Frau Moni von Henks-
berg Nina Preskar, Fani je Mojca Umek, Lolita Brigita Zupan-
čič, Mimi Monika Zupančič, Ogi Lojze Ogorevc, Štefan Ivan Še-
ler, Katra Olga Krušnik, Inšpektorica Mrak Ivica Sotelšek, Nada 
Mira Jagrič in Mojca Mateja Podgoršek. V šepetalski vlogi pa 
se je znašla Simona Tihole.   M.�Hrvatin

Desetletnica pišeškega smeha 

Zbrani�na�generalki�nove�odrske�uprizoritve

Jožičina Druga stran lune
Idilični kraj, nekoliko odmakn-
jen od Sevnice, ji odstira pog-
led na Boštanj, Savo in na lep 
del Slovenije. Beleži enajst sa-
mostojnih razstav, z ilustraci-
jami je opremila štiri knjige, s 
svojim opusom se je predsta-
vila na veliko literarnih večerih 
in priložnostnih prireditvah. 
Piše haikuje, liriko, predvsem 
pa družbeno angažirane pesmi. 
Zbirka Druga stran lune je njen 
prvenec, ki ga je sama likovno 
opremila in je vsebinsko pre-
dolgo čakal na svoje rojstvo v 

svet. Ivana Vatovec, ki je vodi-
la pogovor z avtorico, je dejala: 
»Mene je Jožičina zbirka nahra-
nila v vseh čutih, prebudila že 
davno odsanjane želje, potrdila 
v drobnih razmišljanjih in na-
pojila z grenčico resnice o tem, 
kaj človek je, kaj ne bi smel biti 
in kaj bi lahko bil, moral biti«. 
Poezijo Jožice Udovč Krhen so 
prebirali člani Literarne sekci-
je, Dobovski pevci pa so ustva-
rili lok med ljudsko pesmijo in 
sodobno poezijo.
� N.�Jenko�Sunčič�Jožica�Udovč�Krhen
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• od 15.00 dalje v MC Sevni-
ca: delavnica izdelave lučk 
za pohod »Z lučko na grad«

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

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

• ob 17.00 v večnamenskem 
prostoru OŠ Adama Boho-
riča Brestanica: proslava ob 
40-letnici vrtca, gostja: klov-
nesa Eva Škofič Maurer

• ob 17.30 v MC Sevnica: ci-
klus multimedijskih preda-
vanj modrosti vzhoda - rein-
karnacija

• ob 18.00 v dvorani Savice 
Zorko v Knjižnici Brežice: 
predavanje dr. Anice Koprivc 
Prepeluh »Osrečujoči medo-
sebni odnosi - moj zaklad«

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: predavanje mag. 
Marjetke Balkovec Debevec 
»Kaj naj oblečem za v šolo?«

• ob 18.15 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: Čar zgodbe, 
druženje ob knjigah in čaju

Petek, 7. 11.

• ob 13.00 v Hiši narave na 
CKŽ 53, Krško: otvoritev 
nove trgovine

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men in ob 17.00 v MT Raka: 
obisk MT Podbočje – ogled 
predstave Etno groove

• ob 16.30 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: družabne igrice

• ob 17.00 v OŠ Podbočje: 
glasbeno-plesno-pevski na-
stop Etno groove

• od 17.00 do 20.00 v Lon-
čarskem ateljeju Bernhard 
manufaktura v Mencinger-
jevi hiši v Krškem: lončarska 
delavnica »In vendar se vrti«

• ob 18.00 v športni dvorani 
OŠ Jurija Dalmatina Krško: 8. 
tradicionalni Martinov kon-
cert Tonija Sotoška

• ob 18.00 v Kulturni dvora-
ni v Tržišču: prireditev »Tr-
žišče pleše«, nastopa Plesna 
skupina »Mlade žurerke« z 
gosti

• ob 18.00 v MT Senovo: film-
ski večer

• ob 18.30 na Ulici 11. no-
vembra 45 v Leskovcu pri 
Krškem: predavanje Človek 
- bitje odnosov 

• ob 19.15 v MC Sevnica: 
osnovni tečaj samoobrambe

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

• ob 20.00 pod ogrevanim šo-
torom na parkirišču nad GD 
Studenec: martinovanje s 
»Petkovo pumpo Radia Ve-
seljak«

• ob 21.00 v Klubu MC Breži-
ce: stand up - večer črne ko-
medije

Sobota, 8. 11.
• ob 9.00 v MT Senovo: varu-

ška za otroke
• od 9.00 do 12.00 v igralnici 

MC Brežice: živ žav – ustvar-
janje s kozarci

• ob 10.00 v MT Raka: pala-

činke party
• ob 10.00 v MT Podbočje: 

pojdimo v gozd
• ob 10.00 v Qlandii Krško: 

glasbeno-plesno-pevski na-
stop Etno groove

• od 11.30 do 12.00 v Svetu 
energije v Vrbini: sobotna 
delavnica »Raziskovalni po-
skusi s škatlo eksperimen-
tov« v izvedbi Saša Žigona, 
zlasti primerna za otroke od 
9. do 14. leta starosti

• ob 12.00 v Etnoart turizmu 
Špiler na Kostanjku: odprtje 
razstave Vide Pfeifer

• ob 16.00 v MT Veliki Ka-
men: turnir v namiznem te-
nisu

• ob 19.30 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: premiera gle-
dališke predstave »Gastar-
beiter«

• ob 19.30 v Športni dvora-
ni Sevnica: rokometna tek-
ma 9. kroga 1. NLB Leasing 
lige med RK Sevnica in RK IB 
plini Izola

• ob 21.00 v Klubu Metulj v 
Bistrici ob Sotli: 4. Kolomo-
nov žegen – Pankrti & Mo-
chereel

Nedelja, 9. 11.

• ob 18.00 v Domu XIV. divi-
zije Senovo: ponovitev gle-
dališke predstave »Gastar-
beiter«

Ponedeljek, 10. 11.

• v Hiši narave na CKŽ 53, Kr-
ško: dnevi odprtih vrat (do 
15. 11.)

• ob 11.30 v MC Sevnica: 
brezplačni tečaj slovenske-
ga jezika, ob 15.30: brez-
plačni tečaj angleškega jezi-
ka za najmlajše

• ob 18.30 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje Bralnega krožka

Torek, 11. 11.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje Irene 
Kurajič »Sedem razlogov za 
ekološki vrt«

• ob 9.00 v MC Sevnica: brez-
plačni računalniški tečaj

• ob 10.00 pred obnovljeno 
Čepinovo štalo v Bistrici ob 
Sotli: odprtje obnovljenega 
prostora in manjše lokalne 
tržnice

• ob 15.00 v učilnici RK Sev-
nica: izpit iz prve pomoči

• ob 17.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: Poklic coprnice 
Mice – otroški abonma, za 
abonma in izven

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: komedija »Nežka se 
moži«, za abonma in izven

Sreda, 12. 11.

• ob 9.30 na Ljudski univerzi 
Krško: prvo srečanje bralne-
ga krožka »Druženje s knji-
go«

• ob 10.30 izpred TIC Čatež: 
pohod po Čateževi energij-
ski poti

Četrtek, 13. 11.

• od 15.00 dalje v MC Sevni-
ca: delavnica izdelave lučk 
za pohod »Z lučko na grad«

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška gledališka 
predstava »Rdeča kapica«

• ob 17.30 v MC Sevnica: ci-
klus multimedijskih preda-
vanj modrosti vzhoda - čas

• ob 18.00 v Domu kulture 
Brežice: otvoritev 13. ob-
močne razstave fotografij 
»Fotografska razmišljanja« 

• ob 18.30 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: pogovor 
z dr. Heleno Rožman ob iz-
idu knjige Kostanjevica na 
Krki: poplavna ogroženost 
kulturne dediščine

• ob 19.00 v MC Krško: hribo-
pisno predavanje Pie Peršič 
»Po Slovenski planinski poti 
v 30 dneh«

Petek, 14. 11.

• ob 16.00 v učilnici Avtošole 
Prah Sevnica: tečaj CPP

• ob 18.00 v Mestni hiši Bre-
žice: praktična delavnica 
»Kultura pitja vina«

• ob 19.00 v kavarni Grad 
Rajhenburg: koncert Tadeje 
Molan – vokal in Blaža Jur-
jevčiča - klavir

• ob 19.00 v Šentjanžu: po-
topisno predavanje Mirana 
Stanovnika »Utrinki in izku-
šnje iz relija Dakar« - večer 
z dirkaško legendo

• ob 19.15 v MC Sevnica: 
osnovni tečaj samoobrambe

Sobota, 15. 11.

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: živ žav – izde-
lava lutk iz volne in kartona

• od 10.00 do 12.00 v MC Kr-
ško: MC direndaj – izdelova-
nje lutk in igrač

• ob 13.30 v Gadovi peči: 
Martinov pohod po gado-
vi sledi, od 17.00 dalje pri 
sodu v Gadovi peči: martino-
vanje s skupino Iber

• ob 18.00 na gradu Rajhen-
burg v Brestanici: 6. regijski 
tematski koncert »Sozvoče-
nja 2014«

• ob 18.00 v Termah Čatež: 
dobrodelni koncert »Večer 
hrvaške glasbe«

• ob 21.00 v MC Krško: metal 
koncert

Nedelja, 16. 11.

• od 16.00 do 18.00 v Me-
stnem muzeju Krško: zimska 
muzejska delavnica – grafič-
ne voščilnice, vodita: Maja 
Ivanišin in Nina Sotelšek

• ob 17.00 na Trgu Matije 
Gubca v Krškem: obeležitev 
svetovnega dneva spomina 
na žrtve prometnih nesreč

Ponedeljek, 17. 11.

• ob 11.30 v MC Sevnica: 
brezplačni tečaj slovenske-
ga jezika

• ob 18.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižni-
ce Krško: otroška lutkov-
na predstava »Sovica Oka« 
v izvedbi lutkovne skupine 
krških knjižničarjev Bukvica

Torek, 18. 11.

• ob 17.00 v knjižnici v Ko-
stanjevici na Krki: otroška 
lutkovna predstava »Sovi-
ca Oka« v izvedbi lutkovne 
skupine krških knjižničar-
jev Bukvica

• ob 17.00 v knjižnici v Krme-
lju: pravljična urica 

• ob 18.00 v veliki dvorani na 
gradu Rajhenburg v Bresta-
nici: predavanje Marjana Vi-
denška »Kaj lahko sami sto-
rimo za svoje zdravje«

Sreda, 19. 11.

• ob 10.30 izpred TIC Čatež: 
pohod po Čateževi energij-
ski poti

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 18.00 v dvorani Alberta 
Felicijana na gradu Sevnica: 
predavanje Kristjana Kolege 
o narcizmu

Četrtek, 20. 11.
• ob 18.00 na gradu Rajhen-

burg v Brestanici: predsta-
vitev knjige »Od Galicije do 
južne Tirolske« in pogovor 
z avtorjem Vinkom Avsena-
kom

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: Posavci beremo skupaj 
– gostovanje Vesne Kravcar

*Prireditve ob prazniku občine 
Sevnica so objavljene na str. 17.

kam v posavju

XAZZ
koncert iz Jazz-etno cikla

Aleksandra Čermelj – vokal, Lenart Krečič – saksofon, 
Milan Stanisavljević – klavir, Miha Koretič – kitara, Miha Koren – 

kontrabas, Janez Gabrič – bobni

petek, 7.11., ob 20. uri, KLUB KDK

TADEJA MOLAN 
& BLAŽ JURJEVČIČ

koncert
Tadeja Molan – vokal, Blaž Jurjevčič – klavir

petek, 14.11., ob 19. uri,
KAVARNA GRAD RAJHENBURG

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

KRŠKO - Na Ljudski univerzi Krško so lani ustanovili Center med-
generacijskega učenja Krško, katerega ambasador je župan obči-
ne Krško mag. Miran Stanko. Center je zasnovan na partnerskem 
sodelovanju vladnih in nevladnih organizacij, ki združujejo člane 
posamezne generacije. V njem sodelujejo: Vrtec Krško, OŠ Jurija 
Dalmatina Krško, Mladinski center Krško, Društvo upokojencev 
Krško, Šolski center Krško-Sevnica, Dom starejših občanov Krš-
ko, Osnovna šola Leskovec, Vrtec Leskovec, Osnovna šola Raka, 
Osnovna šola XIV. divizije Senovo, Društvo upokojencev Senovo, 
Društvo kmetic Krško, Zveza prijateljev mladine Krško, Center za 
socialno delo Krško, Društvo gluhih in naglušnih Posavja in dru-
gi. Organizacije v centru sodelujejo tako, da se povezujejo z dru-
gimi organizacijami in generacijami ter med seboj prostovoljno 
izmenjujejo znanje in izkušnje. 
V času od 17. do 21. novembra bo potekal drugi Teden medgene-
racijskega učenja, v okviru katerega bodo potekali skrbno načr-
tovani programi medgeneracijskega učenja. Na Ljudski univerzi 
Krško nastaja vsebinsko pester koledar programov medgenera-
cijskega učenja. V izvedenih programih bodo starejši delovali kot 
mentorji in svetovalci mlajšim, mlajši pa bodo svoja znanja prena-
šali na starejše. Koledar programov je objavljen na spletni strani 
Ljudske univerze Krško (www.lukrsko.si) in na spletnih straneh 
sodelujočih organizacij.�� Vir:�LU�Krško

Generacije povezujejo z znanjem

Društvo ARTŠPL vas vabi 
na umetniški dogodek 

ob odprtju razstave slikarke Vide Pfeifer, 
ki je ustvarjala na odprtih ateljejih ARTŠPL 

2014 na Kostanjku, 
ki bo v soboto, 8. novembra 2014, 

ob 12. uri na Etnoart turizmu Špiler 
na Kostanjku pri Krškem.

Program prireditve:
1. Uvodni nagovor in predstavitev projekta Umetnost, 
turizem in kmetijstvo z roko v roki.
2. Glasbeni prispevek iz bogate slovenske dediščine bosta 
predstavili mezzosopranistka Darja Resnik Debevc iz Kranja 
in harmonikarka Mirica Rener iz Sežane. 
3. Likovna kritika gospoda Lojzeta Adamljeta ob razstavi slik 
slikarke Vide Pfeifer. Razstavo pa bo odprl Primož Hainz, 
podpredsednik Državnega zbora RS.
4. Kratek skeč na temo raznih vrst kruha pod naslovom 
"Beseda ali dve o kruhu", ki jo bosta odigrali Anita Šefer 
(avtorica) in Francka Isop. Po prireditvi bo pogostitev 
udeležencev z lokalnimi produkti v prostorih kmečkega 
turizma Špiler.

Vljudno vabljeni!

Vida Pfeifer: 
Sprehod po Kostanjku 2

BREŽICE – Leskov-
čan Rafael Andlovic 
je 23. oktobra v sej-
ni sobi UE Brežice z 
mentorjem, akadem-
skim slikarjem Raj-
kom Čubrom, pri-
pravil odprtje likovne 
razstave z naslovom 
Slike. Postavljanje 
zgovornih motivov je 
potekalo pod imenom 
»Razstava ob kavi«, pa brez učenih modrosti, je dejal Čuber. Od-
prtje je poleg ljubiteljev likovnih ustvarjanj pozdravil načelnik 
brežiške UE Darko Bukovinski, ki je poudaril, da so vzpostavi-
li uspešno sodelovanje z društvi, ki se ukvarjajo s tovrstno de-
javnostjo, kljub temu, da je UE državni organ z drugačnimi de-
lovnimi vsebinami. N. J. S.

Razstava ob kavi

Andlovic,�Čuber�in�Bukovinski�na�odpr-
tju�razstave
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na muhi ...

Sevnico�je�v�oktobru�obiskala�prva�dama�nekdanje�skupne�ju-
goslovanske�glasbene�scene�Tereza�Kesovija,�ki�je�v�kavarni�
Kruhek�predstavila�avtobiografsko�knjigo�ter�ob�prepevanju�
svojih�nekdanjih�hitov�prebudila�posebno�nostalgijo�in�obču-
dovanje,�saj�je�bila�76-letnica�videti�zelo�mladostna.�Kakšen�je�
čudežni�recept?�Morda�v�reku:�Kdor�poje,�slabo�ne�misli.�(S.�R.)

Člani�neformalnega�kluba�posavskih�novinarjev�sedmih�medijskih�hiš,�večina�še�
aktivnih,�nekateri�pa�že�upokojeni,�ki�poročamo�o�dogajanjih�iz�naših�krajev�in�
občin,�smo�se�16.�oktobra�zbrali�na�letnem�srečanju�v�Športni�dvorani�Brežice,�
kjer�smo�se�v�organizaciji�tamkajšnjega�strelskega�kluba�in�Zavoda�za�šport�po-
merili�v�streljanju�z�zračno�pištolo.�Nekateri�s(m)o�bolj�kot�v�tarče�streljali�kozle,�
ne�glede�na�končne�rezultate�pa�smo�preživeli�ure�v�prijetnem�druženju.�(B.�M.)�

TPV AVTO D.O.O, KANDIJSKA C. 60, NOVO MESTO, TEL: 07/ 391 81 08, WWW.TPV-AVTO.SI
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7. DO 19. URE, SOBOTA OD 7. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.
TPV AVTO D.O.O, BRATOV CERJAKOV 11, BREŽICE, TEL: 07/ 499 19 01, WWW.TPV-AVTO.SI
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8. DO 16. URE, SOBOTA OD 8. DO 12. URE, NEDELJA ZAPRTO.

www.tpv-avto.si

KDO ZNA BOLJE KOT RENAULT VZDRŽEVATI VAŠ RENAULT
Cena velja za pnevmatiko DEBICA 145/70R13 71T FRIGO DIR SF MS, do razprodaje zalog. V ceno je vključen DDV. 
Ponudba ni združljiva z ostalimi akcijami.

ČEPRAV SO VREDNE ZLATA,  
NI TREBA, DA STANEJO
CELO

 

BOGASTVO.

VELIKA IZBIRA ZIMSKIH 
PNEVMATIK ŽE OD 34,99 €

Na�sevniškem�gradu�ob�animiranih�ogle-
dih�grajskih�soban�pogosto�za�sprošče-
no�in�prijetno�vodenje�poskrbi�vodič�Ciril�
Dolinšek,�ki�se�dobro�počuti�tudi�v�graj-
skih�oblačilih.�Ko�pa�zapoje�v�Lutrovski�
kleti,�se�ga�nekateri�spomnijo�kot�nekda-
njega�pevca�z�imenom�Cili�Patrol.�(S.�R.)�

Brežiška�umetnika�Cvetka�Miloš�in�Vlado�Cedilnik�sta�imela�
čast�razrezati�sladko�in�sočno�torto�Slavke�Klemenčič�ob�50.�
jubileju�Društva�likovnikov�Brežice.�Brežiški�in�posavski�lju-
biteljski�slikarji�zatrjujejo,�da�je�bilo�pri�njihovem�izobraževa-
nju�sladko�in�sočno�tudi�njuno�mentorstvo.�(N.�J.�S.)

Na�svečani�seji�brežiškega�občinskega�sveta�smo�v�objektiv�
ujeli�pogovor�med�aktualnim�poslancem�v�DZ�Tomažem�Li-
scem�in�bivšim�poslancem�mag.�Andrejem�Vizjakom.�Slednji�se�
na�julijskih�državnozborskih�volitvah�ni�uspel�prebiti�v�»hram�
demokracije«,�saj�je�le�za�nekaj�deset�glasov�izgubil�interni�
strankarski�dvoboj�prav�z�Liscem.�Kot�lahko�opazimo,�se�sle-
dnjemu�še�sedaj�smeji,�čeprav�bi�si�zagotovo�želel,�da�bi�z�Viz-
jakom�še�naprej�skupaj�sedela�v�poslanskih�klopeh.�(R.�R.)�

Še�sreča,�da�ima�evropski�poslanec�Franc�Bogovič�dovolj�ve-
liko�marelo,�da�sta�lahko�pod�njo�staknila�glave�in�kaj�pomo-
drovala�»o�dobrih�starih�časih«�še�dva�njegova�nekdanja�so-
delavca:�Franc�Pavlin,�ki�je�pred�upokojitvijo�vodil�oddelek�za�
pravne�in�splošne�zadeve�na�občini,�po�njej�pa�presedlal�na�
čelo�blanške�KS,�in�nekdanja�in�sedanja�direktorica�krške�ob-
činske�uprave�Melita�Čopar.��(B.�M.)
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Nina Mirt iz Leskovca
Sedemnajstletna tehtnica obiskuje Ekonomsko šolo v Nove me-
stu - smer medijski tehnik in si želi, zanimivo, postati politologi-
nja. V prostem času se rada druži s prijatelji in posluša različno 
glasbo. Njen najljubši film nosi naslov A walk to remember, med 
knjigami pa ceni Klunovo Pride ženska k zdravniku.

� Foto:�Boštjan�Colarič

Dekleta iz Posavja, ki bi bila pripravljena sodelovati v naši rubri-
ki, vabimo, da nam to sporočijo na e-naslov: info@fotografika.si.

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).

Barbara�Janc�s�Studenca�in�Domen�Marc�iz�Rebra�–�Bled,�
20.�september�2014,�gostilna�Janc�na�Studencu�(Foto:�Fo-
to�Asja�-�Janja�Železnik)�

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Alja Radanovič, Boštanj – 
deklico,

• Nadja Rihter, Krško – 
dečka,

• Mojca Vovk, Dolnje 
Brezovo – deklico,

• Marija Brajdič, Drnovo – 
deklico,

• Aida Bajramović, Malo 
Mraševo – dečka,

• Bernardka Omerzu, 
Senovo – deklico,

• Melita Zabukovec, 
Gabrijele – deklico,

• Mojca Božič, Sela pri Raki 
– dečka,

• Špela Čepin, Velike 
Malence – dečka,

• Elma Karahasanović, 
Dovško – dečka,

razvedrilo

rojstva

poroke

moja poroka posavske ženske

Podarite 
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• Zlatko Škrlec z Obrežja pri 
Zidanem Mostu in Katja 
Lužar iz Šentjurja na Polju,

• Samir Halilović iz Krškega 
in Sabina Draganović iz 
Črešnjic pri Cerkljah,

• Gregor Omahen s Senove ga 
in Lea Vujovič iz Ljubljane,

• Fajč Smajilović in Klavdija 
Žmavc, oba iz Brežic.

ČESTITAMO!

• Nina Krevelj, Brežice – 
dečka,

• Valentina Cekuta, Dolnja 
Prekopa – dečka,

• Marjetka Smolič, Svinjsko 
– dečka,

• Tamara Vintar, Spodnji 
Stari Grad – dečka.

ČESTITAMO!

BOG GA JE ZAPUSTIL
V prejšnjih časih so se ljudje 
več vozili s kolesi. Tako je tudi 
neki župnik stalno potoval z 
njim. Miličnika je zanimalo, 
kako to, da se ni še nikoli po-
nesrečil, ko se že toliko let vozi.
Župnik odgovori: "Ker je Bog 
z menoj!"
"Potem pa prosim 50 din, ker 
se dva s kolesom ne smeta vo-
ziti," brž odgovori miličnik.

STARI GRAD - V za-
dnjih dneh oktobra je 
praznovala 90-letnico 
rojstva naša krajanka 
Karlina Starc iz Sta-
rega Grada, po doma-
če Marofa. Rodila se je 
v številni družini Špi-
lerjevih, kjer je bilo 
kar 12 otrok. Živeli so 
skromno, bili izselje-
ni, vrnili pa so se do-
mov v prazen, izropan 
dom. To so bili težki časi, ki se jih z žalostjo spominja. Še vedno 
se rada sprehodi po marofski hosti, zelo pa se razveseli družbe 
svojih petih otrok, desetih vnukov in sedmih pravnukov, ki ji lep-
šajo jesenske dni življenja. Vesela je bila tudi obiska predstavni-
kov KS Dolenja Vas. Zaželeli smo ji še veliko zdravih in veselih 
let. � Vir:�KS�Dolenja�vas

Visok jubilej Karline Starc

Jubilantka�s�predsednikom�KS

LOGIČNO
Brhka stranka, ki stoji pri bla-
gajniškem okencu, vpraša To-
nija: "Ali veste, kdaj odprejo 
podmornico (trgovino na Vid-
mu, op. p.)?"
"Seveda," ji pojasni Toni, "takoj 
ko pride iz vode."

POKLICNO DELO
Ginekolog po pregledu vpraša 
pacientko: "Pravite, da je vaš 

prijatelj arhitekt?"
"Da."
"No, potem vam pa lahko po-
vem, da vam je položil temelj-
ni kamen."

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. 

TOLAŽBA
Janez vpraša 45-letnega pri-
jatelja, ki se je oženil z 20 let 
mlajšo lepotico: "Ali se nič ne 
bojiš, da bodo tvojo njivico 
tudi kakšni mlajši tipi orali?"
"Eh, kaj bi se pa človek sekiral! 
Še zmeraj je boljši kolektivni 
seks z mlado kot solo s staro!"
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Posavci na Talentih tako v Sloveniji kot Veliki Britani-
ji, Momento izdali drugi studijski album. Tokrat pre-
berite:

V slovenskem resničnostnem šovu Slovenija ima talent je 
znanih 30 polfinalistov. Posavskih predstavnikov med nji-
mi (še) nismo zasledili, se je pa na eni izmed zadnjih avdi-
cij s petjem predstavil tudi Krčan Elvis Nukič (na fotogra-
fiji), ki pa žal, kljub mnogim talentom, ni prepričal žirije in 

je izpadel iz nadaljnjega tekmovanja. »Že od malih nog sem 
imel željo postati pevec, filmski igralec in TV voditelj. No, 
petje me osrečuje, polni z optimizmom, deluje protistre-
sno in pomaga pri soočanju z globokimi čustvi. Zelo rad 
pojem in nasploh obožujem glasbo. To so bili med drugim 
razlogi za prijavo na šov kot tudi želja, da nastopim na ve-
likem odru pred občinstvom in vsaj za trenutek doživim 
to izkušnjo, pri kateri se marsikaj novega naučiš. Žal sem v 
pretirani želji, da pokažem, kaj znam, pregorel, pa tudi pe-
sem je bila očitno prezahtevna zame. Na predizborih sem 
jo dobro odpel, toda tam so drugačni pogoji in okoliščine.« 
Elvis nam je še zaupal, da močno dvomi o nadaljnji glas-
beni karieri, bo pa zagotovo posnel vsaj en singel z avtor-
skim besedilom, vsaj za njegovo dušo. »Na mojo srečo so 
v televizijski ekipi zaznali en drug talent. Gre za voditelj-
stvo in igro pred kamerami. Zavoljo tega so me že povabi-
li k sodelovanju,« še dodaja Elvis.

In ko smo že pri talentih. V letošnji britanski različici Ta-
lentov se je med drugimi predstavil tudi Aristel Škrbić 
(na fotografiji), ki se trenutno mudi na magistrskem štu-

diju marimbe na Royal College of Music v Londonu. Po-
savski glasbenik je sicer strogo žirijo s pikrim Simonom 
Cowellom na čelu poizkušal prepričati, da je prišel čas, da 
svet končno dobi slavnega marimbista, a so žirantje, kljub 
temu, da so pohvalili njegovo igranje, instrument označi-
li za dolgočasen. Po štirih negativnih odgovorih je tekmo-
vanje končal na avdicijskih večerih. Njegov nastop si lahko 
ogledate na spletnem portalu youtube. Še vedno pa velja: 
v kolikor ste bili na kakršnem koli pevskem šovu in smo 
vas nehote spregledali, potem to le sporočite na naš mail.

Še nedolgo nazaj smo poročali o njihovi novi skladbi Dru-
ga stran, sedaj pa je posavska zasedba Momento izdala 
že svoj drugi studijski album z naslovom Karma reset, na 
katerem predstavljajo 13 novih skladb, ki so plod trdega 
dela zadnjih let. Po njihovih besedah se je od prvega albu-
ma Era pa do sedaj zgodil velik korak: »Nov album je nad-
gradnja naše glasbe predvsem z avtorskega vidika, saj je 
na njem moč slišati prispevek vseh treh članov. Album je 
zaokrožen mozaik misli, občutenj, svetobolja treh naivne-
žev in sanjačev, z upanjem na lepšo končno sliko.« Na albu-
mu pa se je znašlo tudi kar nekaj gostov, nenazadnje boste 
v skladbi V objemu melodij slišali Nano Milčinski, vnuki-
njo legendarnega Frana Milčinskega - Ježka. Sicer pa bodo 
fantje ravno danes, 6. novembra, Karmo reset predstavili 
v Kinu Šiška in tako pokazali tudi v prestolnici, kaj zmore-
jo posavski glasbeniki.
� Pripravlja:�Simon�Uršič
� glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. nagrada:  paket suhomesnatih izdelkov v vrednosti 20 €
2. nagrada:  domači zašinek - suhi (cca. 600 g)
3. nagrada:  domača jetrna pašteta

Geslo križanke pošljite do četrtka, 13. novembra 2014, na 
naslov: Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom 
„Križanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžre-
bali dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

MESNICA MAROLT
BORUT MAROLT S.P., KOLODVORSKA 1, 8270 KRŠKO

Geslo 21/2014 številke: 

POTRJENO VARNA ZELENA JEKLENKA
Nagrade, ki jih podarja Butan plin, d.d., Ljubljana, prejmejo:

1. nagrada:  odeja Butan plin: Marjan Štajnaher, Brežice
2. nagrada:  kuharski set Butan plin: Tatjana Ajster, Dobova
3. nagrada:  kuharska rokavica Butan plin: 
 Srečko Oblak, Kladje pri Krmelju

 - dnevno sveže meso okoliškega porekla
 - velika izbira martinovih dobrot

GSM: 041/831 960 www.mesnica-marolt.si

Marolt Borut s.p., Kolodvorska 1, Krško

“TRŽNICA KRŠKO”

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Katji Pleško, Podpeška ce-

sta 100, 1351 Brezovica. Čestitamo. Lestvica je na spore-
du vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 

strani www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 
 1. (1.) Ans. FANTJE Z VSEH VETROV -
   Skupaj zapuščajva mladost
 2. (5.) Ans. OGNJENI MUZIKANTJE - Šrangarska
 3. (2.) Ans. MLADI UPI - Z njim bo lepše
 4. (8.) RUDI ŠANTL - Mama
 5. (3.) Ans. KATRCA - Zakaj tajiš
 6. (7.) Ans. MLADI GODCI - Prvi poljub
 7. (4.) Ans. JAVOR - Poročni dan
 8. (6.) Ans. POLJANŠEK - Pod belim pajčolanom
 9. (10.) Ans. ROSA - Zdaj Rosa vam igra
 10. (-.) Ans. NARCIS - Provat nej grejh

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Svetlin - Nataša

  
Kupon št. 231

Glasujem za: ______________________________________________________________
Moj predlog:  _____________________________________________________________
Moje ime in naslov: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Kupone pošljite na naslov: 
Radio Sraka, p.p.338, 8000 Novo mesto 

SRAKA IMA DOLGI REP
sobota, 8. november, ob 17. uri

SEVNICA - Športna zveza Sevnica je letos organizirala ligo v ma-
lem nogometu na travi za veteranske ekipe. Sodelovalo je sedem 
ekip: AAS Prah Sevnica, Kiwi Shop Log, Šentjanž, Loka pri Zida-
nem Mostu, Boštanj, Studenec, Senovo. Ponovno, že petič zapo-
red, je naslov prvaka osvojila ekipa KŠD Log-Kiwi Shop, drugo 
mesto si je priborila ekipa ŠD Studenec, tretje mesto pa ekipa 
Šentjanž-Armat. Odličje za najučinkovitejšega strelca veteran-
ske  lige 2014 je prejel igralec ekipe ŠD Studenec Albert Krajnc, 
ki je dosegel 28 zadetkov. 

Zaključena veteranska liga 
v malem nogometu na travi
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na posavski sceni TONI SOTOŠEK vabi na
8. TRADICIONALNI MARTINOV KONCERT 

PETEK, 7.11., OB 18.00 URI
V ŠPORTNI DVORANI OŠ JURIJA DAMATINA KRŠKO

SOLDELUJEJO: HARMONIKARJI IN DRUŽINA TONIJA 
SOTOŠKA, ANSAMBEL DORI, SLOVENSKI ZVOKI, SKLEP IN 
ANSAMBEL SPEV, KLAPA PARANGAL, MATIJA SLAK IN 
SKUPINA ŠTRUDL, PEVSKI ZBOR OŠ JURIJA DALMATINA, 
KLETAR MIRO KLINC, KLOBASEKOV PEPI, OTO PESTNER

PREDPRODAJA VSTOPNIC: BAR CEKIN KRŠKO, 
POSLOVNE ENOTE MARKET DUŠAK, RESTAVRACIJA 
ŠTEFANIČ BREŽICE, MIRT VESNA TRAFIKA SEVNICA, 
SOTOŠEK BLAŽ KOPRIVNICA

VLJUDNO VABLJENI !!!

Zasedba Momento je mesec 
oktober preživela na prav po-
seben način. Robi, Marko in 
Boštjan so namreč v soboto 
18. 10., izdali svoj nov studij-
ski album z naslovom »Karma 

reset«, pomembno prelomnico 
glasbenega ustvarjanja pa so 
na veliki dan ovekovečili tudi 
s premierno predstavitvijo na 
domačem, krškem odru. Glas-
bena gosta sta bila Miha Ko-

retič (kitara) in Peter Urek 
(klaviature), ki sta bila del Mo-
mento ekipe tudi pri snemanju 
albuma "Karma Reset". 
Njihovi najbolj zvesti obože-
valci in vsi tisti, ki jih Momento 

navdušujejo že 8 glasbenih let, 
so bili tako že priča prvemu iz-
med niza koncertov, na katerih 
bodo v razširjeni live zasedbi 
predstavili 13 novih skladb, ki 
so plod trdega dela.  Sv. M.

Momento z drugim albumom!

 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!

PROGRAM ZA NOVEMBER

Podpirajo nas:: Občina Krško, Urad RS za mladino, Program Mladi v akciji, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, JSKD
www.mc-krsko.si

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

MC Krško, četrtek, 13.11.2014, ob 19.00 

Brežice
Stoletje na razglednicah

   

- 50 %
format 260 x 285 mm,
272 strani, trda vezava
naročila: 07 49 05 780
               040 634 783

marketing@posavje.info
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ROKOMET
ČLANI, 1. SRL
Rezultati – Ormož : Sevnica 28:23, 
Krško : Škofja Loka 29:30
Lestvica – 1. Gorenje Velenje 16, 
11. Sevnica 2, 13. Krško 2

1.B SRL
Rezultati - Koper : Radeče 37:19, 
Dobova : Mokerc 31:23, Koper : 
Brežice 32:27
Lestvica – 1. Koper 12, 3. Dobova 
10, 7. Brežice 6, 13. Radeče 1

MLADINCI, 1. SRL
Rezultati – Brežice : Krško 26:24, 
Krško : Celje 26:30, Slovenj Gradec 
: Brežice 33:33
Lestvica – 1. Celje 10, 8. Krško 4, 
10. Brežice 3

2. SRL
Rezultat – Dobova : Grosuplje 
25:25
Lestvica – 1. Grosuplje 9, 2. Dobo-
va 7, 4. Sevnica 6

ČLANICE
Rezultati – Brežice : Litija 24:17, 
Logatec : Brežice 23:25
Lestvica – 1. Jadran Hrpelje-Kozi-
na 10, 3. Brežice 6

NOGOMET
ČLANI, 2. SNL
Rezultati – Krško : Veržej 1:1 (Dvo-
rančič), Dob : Krško 2:1 (Jurečič)
Lestvica – 1. Krško 27

MLADINCI/KADETI 1. SNL
SKL – Krško : Triglav 2:3 (Kerin 2), 
Aluminij : Krško 4:0, Olimpija : Kr-
ško 0:0; Lestvica SKL - 1. Triglav 
35, 7. Krško 22
SML – Krško : Triglav 5:1 (Martić, 
Nasufaj, Držić, Kuhar, Žerjav), Alu-

minij : Krško 8:1 (Držić), Olimpi-
ja : Krško 2:2 (Tuhtar, Kuhar); Le-
stvica SML - 1. Domžale 37, 11. 
Krško 14
Skupna lestvica : 1. Domžale 71, 
11. Krško 36

STAREJŠI DEČKI 
1. SNL - VZHOD
Rezultati – Krško : Dravinja 4:0, Bi-
strica : Krško 1:1
Lestvica - 1. Maribor 37, 4. Kr-
ško 26

MALI NOGOMET
ČLANI
Rezultat – Tolmin : Sevnica 2:1 
(Martič)
Lestvica - 1. Dobovec 15, 6. Sev-
nica 6

KOŠARKA
ČLANI, 3. SKL
Rezultat - Kamnik : Krško 71:77
Lestvica – 1. Olimpija B 4, 3. Po-
savje Krško 3

MLADINCI 2. SKL – skupina G
Rezultat – Krško : Kolpa 74:68
Lestvica – 1. Grosuplje B 6, 2. Kr-
ško 5

ODBOJKA
ČLANICE, 3. DOL
Rezultati – Brestanica : Kočevje 3:0 
(25:14, 25:11, 25:13), Krško : Lju-
bljana II 3:0 (25:11, 25:14, 25:22)
Lestvica – 1. Brestanica 6, 5. POK 
Krško 3

ČLANI, 3. DOL
Rezultat – Salonit II : Kostanjevi-
ca 3:1 (25:17, 25:21, 18:25, 25:20)
Lestvica – 1. Calcit Kamnik II 6, 6. 
Kostanjevica 3

ligaški semafor

BUŠEČA VAS – Z 19. tekom po vinski cesti v organizaciji ŠD Su-
šica se je 19. oktobra v Bušeči vasi zaključila 14. sezona Tekov 
Dolenjske za pokal Dolenjskega lista. Lepo vreme je pod Gorjan-
ce privabilo več kot 220 tekačic in tekačev vseh starostnih kate-
gorij, ki so nastopili na štirih razdaljah. Najdaljši tek na 9,65 km 
je med 126 tekači dobil Denis Guzelj (Treksta) s časom 35:41, 
ki je v cilj prišel šest sekund pred Bojanom Vidmarjem (DTP 
Trebnje), ki je v Bušeči vasi zmagal v zadnjih treh letih, tretje 
mesto pa je osvojil Jaka Dragoš (ŠD Krasinec, 36:35). V ženski 
konkurenci je bila najhitrejša Marjeta Stržinar iz Novega me-
sta (42:15). Podelili so tudi nagrade najboljšim udeležencem iz 
KS Cerklje ob Krki. Pri moških so prva tri mesta osvojili Alen Zu-
pančič, Denis Zupančič (oba iz Bušeče vasi) in Miroslav Račič 
(Črešnjice). Najhitrejše krajanke pa so bile Jana Turda (Cerklje) 
ter Karmen in Špela Žugič (obe Črešnjice). Teka na 1,72 km se 
je udeležilo 41 tekačev, med katerimi je najhitrejši čas dosegel 
Aljaž Renko (OŠ Radeče). Otroci so tekli na 600 in 360 metrov, 
na daljši razdalji je nastopilo 11 tekačev letnikov 2004 in 2005, 
med katerimi je bil najhitrejši Lovro Šimec (AK Krka). 360-me-
trsko razdaljo je preteklo 43 otrok, zmagala je Tinkara Omer-
zu (AK Brežice). Skupni zmagovalec dolenjskega pokala je letos 
postal Matej Uhan (DTP Trebnje), ki je v Bušeči vasi na najdaljši 
razdalji osvojil 4. mesto, med ženskami pa je lansko zmago ubra-
nila Marjeta Stržinar. R. Retelj

Po vinski cesti prek 220 tekačev

Najhitrejše�tekačice�iz�KS�Cerklje�ob�Krki

PIP, PIP, PIP.
IMAM!

KAJ PA PARKIRNE 
SENZORJE? IMAŠ?

IMA VSE, KAR POTREBUJETE.

PEUGEOT 2008 ACTIVE 1,6 HDI ZA 15.290 EUR.* PEUGEOT 3008 ACTIVE 1,6 HDI 19.890 EUR.*

www.peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,8 do 6,6 l /100 km. Izpuh CO2: od 98 do 172 g/km. Emisijska stopnja: EURO 5 in 
EURO 6. Vrednost specifi čne emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0449–0,1719 g/km. Emisije trdnih delcev 0,00002–0,00209 
g/km. Število delcev: 0,02–0,34. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

 Ponudba velja za model 2008 Active 1,6 HDi in 3008 1,6 HDi ob nakupu staro za novo in z modrim fi nanciranjem do 31. 12. 2014. Primer informativnega izračuna fi nančnega leasinga Peugeot Financiranje za 
vozilo Peugeot 2008 (Active)  – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV, vključenim bonusom in ob menjavi staro za novo 15.290 EUR; mesečni obrok je 217 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 60 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na 
dan 22. 10. 2014 znaša 8,4 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,5 %; fi nancirana vrednost 10.703 EUR; skupni znesek za plačilo 17.218 
EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 4 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 60.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire 
zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

PEUGEOT 2008 & 3008

AVTO GOLEC d.o.o., Žolgarjeva 6, 2310 Sl. Bistrica, tel. 02 805 53 80PSC PAIČ d.o.o., Krška vas 28E, 8262 Krška vas, tel. 07 495 90 59

BREŽICE – Ob napredovanju Rokometnega kluba Brežice v 1.B 
SRL so se v slovenskem rokometnem prostoru pojavljali številni 
dvomi, ali bodo Posavci uspeli spraviti skupaj konkurenčno za-
sedbo za to raven tekmovanja. Po šestih krogih je odgovor pritr-
dilen - v novi brežiški dvorani bodo v letošnji sezoni gledali eki-
po, ki bo konkurirala za zgornji del lestvice.
Posavski rokometni prostor premore neizčrpen igralski potenci-
al. Ob Sevničanih in Krčanih (1. SRL) igrajo kakovosten rokomet 
tudi v Dobovi, Radečah in z novo sezono tudi v Brežicah (vsi 1.B 
SRL). Slednji so si napredovanje v višji rang tekmovanja prislu-
žili za »zeleno mizo« zaradi delne reorganizacije članskih tekmo-
vanj. Velike zasluge za to gredo predsedniku kluba Stanetu Tom-
šetu, ki je na ligaškem združenju uspel pridobiti dovolj podpore, 
s čimer je nakopal Brežičanom tudi veliko odgovornost. Moštvo 
iz minule sezone so dopolnili z levim krilom Francijem Čan-
žarjem (Krško) in vratarjem Dejanom Kramarjem (Dobova). 
Ekipa je v uvodnih petih krogih premagala Gorišnico, Veliko Ne-

deljo in v lokalnem derbiju še 
Radeče. Klonili so le v zadnjih 
sekundah tekme proti Dra-
vi na Ptuju, Šmartnem in ob-
čutneje doma proti moštvu iz 
Kopra. Trener Brežičanov Ale 
Kukavica je ob začetnih uspe-
hih dejal: »Ob zastavljenem 
cilju, boju za obstanek, so re-
zultati za marsikoga presene-
čenje. Zame pač ne, saj priča-
kujem boj vse tam do 6. mesta. 
Fantje so zagreti, študentje re-
dneje obiskujejo treninge kot 
v preteklosti, rezultati so po-
sledica dobrega dela. V klubu 
se vidi napredek na vseh rav-
neh. Vse bolje se dela z mlajši-
mi kategorijami, mladinci nas 
dostojno zastopajo v prvi ligi.« 
Vse številčnejši gledalci bodo 
gotovo še posebej obilno na-
polnili dvorano na brežiškem 
»clasicu« z Dobovčani, ki bo na 
sporedu v začetku decembra. 
� Luka�Šebek����

Cilji Brežičanov vse višji

Z gimnastiko so namreč zrasle 
mnoge generacije Brežičanov, 
vse odkar je 27. avgusta 1904 
v Narodnem domu v cent-
ru Brežic potekal znameniti 
ustanovni shod telovadnega 
društva. Na prireditvi je spre-
govoril starosta brežiških so-
kolov Jože Senica, vse priso-
tne je pozdravil in nagovoril 
tudi župan Ivan Molan, poseb-
no veselje pa je s svojo priso-
tnostjo vnesel nekdanji telova-
dec in olimpionik Miro Cerar, 
ki ga je omenjeni Senica tudi 
treniral. 

Daljši govor, ki je poglobljeno 
opozoril na tradicijo sokolov 
tako v brežiškem kot sloven-
skem prostoru, pa je zbranim 
podal Mitja Bervar, predse-
dnik Državnega sveta: „Tukaj 
ob sotočju Krke in Save so že 
od nekdaj živeli plemeniti lju-
dje, ki jim je srce bilo za domo-
vino. Šport, tovarištvo in naro-
dobuditeljstvo so hodili z roko 
v roki. Šport je v času nacio-
nalnega prizadevanja postal 
tista prestižna točka, v kateri 
so lahko tudi majhni in zatira-
ni narodi najbolj neposredno 
izkazali svojo enakopravnost." 
Športniki so na nek način ogle-
dalo vsakega naroda, Sokoli pa 
so "osvajali medalje kot Slo-
venci, še preden smo imeli la-
stno državo". Iz njihovih vrst 

Že 110 let za zdrav duh in telo
BREŽICE - Sobotni popoldan, 25. oktobra, je minil v znamenju častitljive 110. obletnice brežiških Sokolov 
in sokolskega pozdrava „Zdravo!“. V športni dvorani so se zbrali prijatelji telovadbe in gimnastike, da bi 
počastili veliki jubilej. 

so izšli prvaki, kot so Leon 
Štukelj, Miro Cerar, Mitja Pet-
kovšek, Sašo Bertoncelj in 
številni drugi. Ne le skozi te-
lovadne veščine, akrobatiko, 
skoke čez mizo in orodno telo-
vadbo, temveč tudi skozi zbo-
rovsko petje, znamenite ulič-
ne parade in dobro obiskane 
prireditve, celo zanimive gle-

dališke predstave so brežiški 
sokoli utrjevali identiteto tega 
prostora in branili slovenski 
jezik: „S tem so tudi javno iz-
razili slovenska čustva v času 
sistematičnega pritiska obla-
sti na štajerske Slovence, da bi 
se ti čim prej ponemčili.“ Dr-
žavljanske samozavesti, tako 
Bervar, se seveda ne da zapo-
vedati, graditi jo je treba, „zato 
so društva bila in so tudi danes 
najpomembnejši del civilne 

družbe in tudi baza aktivnega 
državljanstva.“ Bervar je v svo-
jem nagovoru omenil tudi dr. 
Straška, Josipa Hollya in druge 
zavedne pobudnike sokolstva 
ter opozoril, da so sokolske vr-
line, ki temeljijo na sodelova-
nju, krepitvi zdravja in medse-
bojni pomoči, pač univerzalne 
in da jih tudi danes potrebuje-
mo: „Ne potrebujemo več de-
litev in prepirov, ki nas hromi-
jo, temveč vrednote, ki bodo 
omogočale, da bo naša domo-
vina enakopravno bivala v dru-
žini evropskih narodov.“
 
Sledili so gibčni in za oko iz-
redno prijetni prikazi veščin 
tako najstarejših kot najmlaj-
ših brežiških sokolov in go-
stov iz ostale Slovenije, na ta 
lep jubilej pa so svojo podpo-
ro brežiškim Sokolom izrazili 
tudi člani Sokolske zveze Slo-
venije, Gimnastične zveze Slo-
venije, nekatera druga telova-
dna društva in Občina Brežice. 
Prazničnega konca tedna za 
brežiško gimnastiko pa še ni 
bilo konec - spretni mladeni-
či in mladenke so se 26. okto-
bra preizkusili na tradicional-
nem Hollyevem memorialu, ki 
ga je prav tako organiziralo Te-
lovadno društvo Sokol Breži-
ce, tekmovanje pa je v dobrem 
razpoloženju in ljubezni do gi-
banja združilo več kot 150 gi-
mnastičarjev iz vse Slovenije.

� Maruša�Mavsar�

BISTRICA OB SOTLI – V Kunšperku so ponovno odprli civilno 
strelišče za ljubitelje športnega, lovskega in rekreativnega strel-
janja na glinaste golobe in nadkrito strelišče za pištolo. Na stre-
lišču, ki je letos slavilo 20-letnico, so pripravljali že državna pr-
venstva. Odprto je vsak dan od 9. do 16. ure. Zanj skrbi družina 
Kramer, ki ima v Kunšperku turistično kmetijo. V Bistrici je bilo 
letos ustanovljeno tudi strelsko društvo, ki vabi v svoje vrste 
nove člane.

Obujeno strelišče v Kunšperku

Spoštljiv�odnos�Sokolov�do�zdravega�telesa�in�povezane�skup-
nosti�je�za�telovadbo�navdušil�mnoge�generacije�Brežičanov.�
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SPOROČILO BRALCEM
Uredništvo si po Zakonu o medijih pridržuje pravico do objave ali neobjave, krajšanja, povzemanja 
ali delnega objav ljanja nenaročenih prispevkov v skladu z uredniško politiko in pro storskimi 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 smolepa leta

»Pred približno enim tednom so v Brežicah v Meškovi 
ulici postavili prometni znak "prepovedano parkiranje in 
ustavljanje", ki pa očitno ne zaleže,« je ob priloženi fotografiji 
zapisal bralec Peter iz Brežic. Pa najbrž ne gre za edini takšen 
primer v naših krajih ...

Želite tudi vi opozoriti na podoben ali drugačen problem 
v vašem kraju? Pošljite nam fotografijo in kratek opis pro-
blema na objektiv@posavje.info ali na Posavski obzornik,
Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško, s pripisom OBJEKTIV.

skozi vaš objektiv

Martin Oblak
RADEČE - V idilični vasi Svib-
no v radeški občini, kjer so 
pred mnogimi stoletji žive-
li tudi hrabri vitezi Ostrovr-
harji, živi 84-letni mojster 
umetnostne obrti - kovač 
Martin Oblak. 

Ob vstopu v »svetišče«, kot 
rad poimenuje majhen pro-
stor v hiši, kjer kuje in izde-
luje različne predmete kova-
ški mojster Martin Oblak, se 
moj radovedni pogled ustavi 
na mogočnem srednjeveškem 
oklepu. »Lahko si ga nadene-
te, če želite in če imate seve-
da čas, kajti oblačenje kar tra-
ja nekaj časa,« je dejal in nato 
se je začela njegova pripoved 
o tem, kako neobdelani, hla-
dni, sivi kovini v svoji kovač-
nici podari življenje. »Vse de-
lam po kroju. Najprej je kroj 
in potem model,« je dejal ter 
pokazal fotografijo in nato še 
na tršem papirju narisan kroj 
za oblikovanje oklepa Rajhen-
burškega Hansa, ki bo kmalu 
našel svoje mesto na brestani-
škem gradu. »Želim si, da bi bil 
oklep uporaben. Če ga oblečeš, 
da se v njem lahko normalno 

premikaš. Rokavice, roke, mo-
rajo biti tako narejen, da lah-
ko s prsti igraš harmoniko,« se 
je nasmehnil ter se postavil ob 
170 centimetrov velik oklep v 
svoji kovačnici.

Martin Oblak, ki se je rodil v 
enajstčlanski delovni kmeč-
ki družini na Počakovem pri 
Svibnem, se je obrti, ki poča-
si izumira, učil v izgnanstvu 
v Nemčiji, po vrnitvi v rodni 
kraj pa se je izučil za »ta pra-
vega kovača« in začel z izde-
lovanjem kmečkega orodja. 
»Veste, kmetje so včasih rabi-
li kovače,« je dejal z nostalgijo 
v glasu. Kot vodovodar je de-
set let delal v Radečah, 13 let 
pa je bil zaposlen v Prevzgoj-
nem domu Radeče kot inštruk-
tor in vodja kovaške delavnice. 
Po odhodu v pokoj leta 1986 
pa se je popolnoma posvetil 
svojemu hobiju – izdelovanju 
srednjeveških oklepov, mečev, 
čelad, helebard … »Za žužem-
berško društvo Srednjeveški 
najemniki sem skoval komple-

tno srednjeveško opremo, pa 
za domačo gledališko predsta-
vo Viljem Ostrovrhar sem tudi 
izdelal meče in oklepe,« je te-
kla mojstrova pripoved, v ka-
tero je vtkal še spomin na čas, 
ko so prihajali na obisk učenci 
radeške osnovne šole, da jim je 
pokazal delo kovača. Otroci so 
bili navdušeni, saj je imel zanje 
izdelane tudi posebne meče 
in mnogi so se radi pomerili 
v mečevanju. Svoje izdelke je 
predstavljal tudi na različnih 
dogodkih po gradovih, nekaj 
let je imel urejen celo razstav-
ni prostor v Radečah, ampak 
kupcev ni bilo veliko, gledal-
cev pa je bilo vedno dovolj. 

Svoje znanje kovaški mojster, 
ki ima na steni enega izmed 
razstavnih prostorov družin-
ski grb, ki dokazuje, da se po 
njihovih žilah pretaka »modra 
kri«, prenaša na sina Martina 
in na vnuka Martina, tako da 
bo ta lepa obrt živela pri Obla-
kovih na Svibnem še naprej. 
 Smilja Radi

Martin�Oblak,� kovaški�moj-
ster

Kot večina Slovenije smo se 
tudi mi v okviru prvonovembr-
skih aktivnosti namenili uredi-
ti grob na ljubljanskih Žalah. 
Vendar letos z obilico smole. 
Da kriminalci ne počivajo, smo 
se prepričali na lastni koži. Ko je 
žena na grobu za trenutek osta-
la sama, se je naenkrat pred njo 
pojavil mladenič, ji strgal iz rok 
torbico in pobegnil. Žena se je 
pognala za njim, vendar mu je 
uspelo z avtomobilom, ki ga je 
čakal, odbrzeti v neznano. Ta-
koj smo poklicali policijo, ki je 
v najkrajšem možnem času pri-
spela na kraj dogodka. Prijazna 

policista sta nas najprej opogu-
mila, da bodo storili vse, kar je 
v njihovi moči, da lopova najde-
jo. Nato sta prijazno svetovala, 
kaj vse storiti (preklicati karti-
ce, mobi …) in poiskala ustrezne 
telefonske številke, saj v tistem 
trenutku nismo bili v stanju 
umirjeno razmišljati. Naslednji 
dan nas je angažirani policist 
Marko Gumzej še enkrat pova-
bil na policijsko postajo in pre-
veril vse podatke, ker je že sumil 
osebo, ki naj bi zagrešila lopov-
ščino. Po nekaj urah pa nam je 
sporočil, da je izsledil nepridi-
prava, se z njim pogovoril in do-

Tudi policija zna biti uspešna in 
prijazna do ljudi

V soboto, 25. oktobra 2014, so 
Brežice v Športni dvorani Bre-
žice obeležile 110-letnico so-
kolskega gibanja in ustanovi-
tve Telovadnega društva Sokol. 
Občani smo si skupaj s številni-
mi uglednimi gosti lahko ogle-
dali nekaj izjemnih predstav 
ne samo vrhunskih slovenskih 
športnikov, temveč tudi rekre-
ativcev; med slednjimi velja še 
posebej izpostaviti bežigrajske 
seniorje.

Žal pa je dve in pol ure traja-
joč program pustil tudi nekaj 
kislega priokusa tega dogod-
ka. Čeprav smo se lahko pri-
srčno nasmejali neusklajenosti 

Sokolsko gibanje v Brežicah tako in drugače
nastopov predšolskih in mlaj-
ših šolskih otrok, pa so takšne 
nerodnosti pri starejših skupi-
nah včasih že mejile na podce-
njevanje gledalcev, tako zaradi 
neizdelane vaje kot tudi zara-
di pogrošne glasbe in koreogra-
fij, bodisi zaradi revnosti izraza 
bodisi zaradi zatekanja k cene-
nim in za športno prireditev 
povsem neprimernim kabarej-
skim klišejem, ki so še toliko bolj 
neokusni za najmlajše skupine. 
Iz te podpovprečnosti in slabe-
ga okusa pa je treba izvzeti ne-
kaj dobrih skupinskih nastopov, 
med njimi tudi program breži-
ških mladink in mladincev, ki so 
v svojo koreografijo izvirno in 
»sokolsko« vpletli prvine špor-
ta in lepega duha.

Ker pa že gre beseda o sokol-
stvu, še nekaj besed o gledal-
cih. Tisti, ki so se znašli v prvi 
vrsti na drugi tribuni (kar po-
meni - za ograjo, ki je sama po 
sebi delno zakrivala pogled) in 
se zaradi zdravstvenih ali dru-
gih razlogov niso mogli pre-

Mojster�kovaške�obrti�Martin�Oblak�je�v�svoji�kovačnici�izdelal�
po�ohranjeni�fotografiji�oklep�Hansa�Rajhenburškega,�ki�naj�
bi�bil�po�pisnih�virih�zadnji�potomec�rodbine�Rajhenburških.�

segel, da je vrnil ukradeno tor-
bico z vsebino.

Med pogovorom in v odnosu po-
licista je bilo opaziti, da mu ni 
vseeno in da tolažba, da se bodo 
maksimalno potrudili, ni bila le 
prazna puhlica.

Želimo se zahvaliti policistu 
Marku Gumzeju za profesiona-
len odnos in hitro ter učinkovi-
to ukrepanje.

Čeprav naj bi bilo to ustaljeno 
policijsko opravilo, se vse pre-
večkrat zgodi, da z delom poli-
cije marsikdo ni najbolj zadovo-
ljen, zato želimo poudariti, da 
smo naleteli na izredno stro-
kovno pomoč, policist pa se je 
izkazal tudi s človeške plati.

Čim več takšnih policistov, pa 
bo kriminalcev manj, zadovolj-
nih državljanov pa več.

� Družina�Volčanšek-Nikezić

biti po strmih stopnicah brez 
stranskih oprijemal v višje vr-
ste, so imeli priložnost doživeti 
še vzporedno predstavo - pred-
stavo svojevrstne manifestaci-
je kulta individualnosti (v sta-
rejšem besednjaku: sebičnosti, 
nevljudnosti in globoko graj-
nega vedenja). Namreč, že na 
samem začetku so kultni indi-
vidualisti okupirali »stojišča« 
pred prvo vrsto druge tribu-
ne in snemali in/ali fotografi-
rali svoje otroke. Kasneje so se 
tu prerivali, dolgočasili in lovi-
li njihovi otroci, ki so se na šte-
vilna prigovarjanja v prvi vrsti 
sedečih gledalcev le zmrdova-
li ali hihitali, medtem ko so nji-
hovi starši nekaj vrst zadaj ta-
kšno vedenje mirno opazovali. 
Toliko o duhu sokolstva, kate-
rega vrednote so bile poudar-
jene v vseh uvodnih govorih za-
služnih mož slovenske športne 
zgodovine. In tudi v razmislek 
organizatorju: morda bi potre-
bovali varnostnike.

� A.�R.,�naslov�v�uredništvu

GLOBOKO- 4. oktobra je častitljivih 90 let dopolnil Tone Cvet-
kovič iz Globokega. Ob jubileju so ga z obiskom, zdravico in do-
brimi željami, da bi mu zdravje tudi v prihodnje še dobro služi-
lo, razveselile članici Društva invalidov Globoko Rozika Petan 
in Fanika Petančič ter predstavnici krajevne organizacije Rde-
čega križa Vesna Živič in Darinka Pajdaš. B. M. 

90 let Toneta Cvetkoviča

Jubilant�z�obiskovalkami

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

druga, 
dopolnjena izdaja

format 260 x 285 mm,
224 strani, trda vezava

naročila: 07 49 05 780
               040 634 783

marketing@posavje.info
- 50 %

Hranite doma predmete iz 1. svetovne vojne? Pisma, foto-
grafije, dnevnike, osebne dokumente ali druge predmete 
in dokumente? Bi želeli, da jih knjižnica uvrsti v svojo do-
moznansko zbirko ali da bi si jih lahko na svetovnem sple-
tu ogledali tudi drugi?

Ob stoletnici začetka 1. svetovne vojne vabimo k sodelovanju 
vse imetnike gradiva, ki se nanaša na obdobje med leti 1914 
– 1918 in govori o vsakdanjem življenju ljudi v zaledju in na 
frontah. 

Zbiranje gradiva bo potekalo v ponedeljek, 10. novembra 
2014, v Valvasorjevi knjižnici Krško, Cesta krških žrtev 26, 
8270 Krško med 8.00 in 18.00.

Predmete in dokumente si bomo ogledali ter vas prosili, da 
nam zaupate zgodbo, ki se navezuje nanje. Na koncu jih bomo 
previdno digitalizirali in vam jih takoj vrnili.  Najbolj zanimive 
zgodbe in fotografije gradiva bomo objavili na spletnem por-
talu slovenske kulturne dediščine KAMRA (www.kamra.si). Za 
dodatne informacije lahko pokličete na tel. št.: 07 4904 000 
(Polona Brenčič).

ZBIRAMO SPOMINE 
100 let od začetka 1. svetovne vojne (1914 – 1918)
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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 (Me-
stni atrij, Cesta prvih borcev 17), nas lahko obiščete vsak pone-
deljek in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. ure in naro-
čite male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave ali si 
ogledate in naročite knjige založbe Neviodunum. 
 Uredništvo

VINKO ŽERJAV
IVAN HUSNJAK

JOŽE BIZJAK

SPOMIN SPOMIN

SPOMIN SPOMIN

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

13. novembra bosta minili dve žalostni leti, 
odkar si nas za vedno zapustil

7. novembra 2014 bo minilo žalostnih 10 let, 
odkar te ni, naš dragi

Dragi Boris

Hvala vsem, ki se ga spominjate, mu prižigate sveče in postojite ob 
njegovem preranem grobu. Z žalostjo v srcu se te spominjamo: žena Albina, sin Željko, vnuka 

Luka in Dejan ter sorodniki in prijatelji s Hrvaške.

Hvala vsem, ki obiskujete njegov grob 
in se ga še vedno radi spominjate.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

ostajaš z nami

Breda, Marij, Jožica, Natja

Vsi njegovi

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

solza,�žalost�in�bolečina�te�zbudila�ni,�
ostala�je�le�praznina,�ki�hudo�boli.

Pomlad�na�vrt�bo�tvoj�prišla
in�čakala,

da�prideš�ti,
in�sedla�bo�na�rožna�tla

in�jokala�bo,
ker�te�ni�…

Solza,�žalost,�bolečina
te�zbudila�ni,

a�ostala�je�tišina,
ki�močno�boli.

s Trebeža.
iz Črešnjic ob Krki.

iz Brežic, Hrastinska pot 45.

Odšel si v tih jesenski čas, ko je listje v krošnjah šelestelo. 
Odšel si v tih jesenski čas, ko je še zadnjič čriček med trtami zapel 

in klopotec onemel. Eno leto je okrog, se jesen je zopet k nam 
vrnila, znova boleče rane v srcih je zbudila.

Ko pečen kostanj greje mrzle nam dlani, 
boleč spomin v duši nam živeti ne pusti.

Kako radi razpeli bi roke, kako radi vsaj enkrat še objeli te, 
a odšel si tiho daleč stran, kjer lažje so poti in vemo, 

da čakaš nas tam nekje med zvezdami.
Hvala ti za prelepe spomine, 

hvala ker si nas rad imel in med nami rad živel.
Večno boš v naših srcih.

Žena Marta s svojimi najdražjimi

SPOMIN

TONE KOREN
z Orešja na Bizeljskem

BERNARDKE PAVLIČ

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage žene, mame,
babice in prababice

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se tako številčno poslovili od nje.
Zahvale gre osebju Nevrološke klinike Ljubljana za skrbno nego, 
gospodu Avsenaku in Rajhenburškemu oktetu za zapete pesmi, 
profesorju Matjažu za zaigrano žalostinko in Kostaku za organizacijo 
pogreba.
Hvala vsem, ki ste sočustvovali z nami.

Žalujoči: vsi njeni

Vekovečna�dragih�je�bližina.
Smrt�je�le�združitev�návečer.
Zemlja�skupno�je�pribežališče

in�poslednji�cilj�vseh�nas�je�mir.
(Mila�Kačič)

iz Krškega

RUDIJA VRHOVŠKA

ZAHVALA

Ob prerani in boleči izgubi našega dragega

se najiskreneje zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in vaščanom, so-
delavcem, prijateljem ter znancem za vso podporo v trenutkih žalosti. 
Hvala vsem za darovano cvetje, sveče in sv. maše. Hvala za vsak stisk 
roke in besede tolažbe, ki ste nam jih izrekli ustno ali pisno. Posebno 
zahvalo namenjamo upravi in delavcem TPV Brežice za njihovo veli-
kodušno pomoč, enako tudi podjetjema Kartonaža Grubar in Simcol 
Medical Šentjernej. Hvala g. župniku, pogrebni službi Žičkar za lepo 
opravljen obred in pevkam za občuteno zapete žalostinke. Hvala Iris 
za tako lepo izrečene besede slovesa. Hvala tudi vsem, ki ste ga spre-
mili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

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

in�sedla�bo�na�rožna�tla
in�jokala,�ker�te�ni.

(S.�Gregorčič)

z Malenc 11

MARIJA BAŠKOVIČ

MILKA PREMELČ

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je zapustila 
naša draga sestra, teta, sestrična in svakinja

Od nas je odšla naša draga

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in izrekli sožalje. 
Posebna zahvala njeni osebni zdravnici dr. Blažičevi, internemu in 
negovalnemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice ter dr. Josipoviču za 
lajšanje bolečin v zadnjih dneh življenja. Zahvaljujemo se tudi oskrbi 
Doma upokojencev Brežice, še posebej oddelku Šentvid. Posebna 
zahvala pogrebni službi Žičkar za lepo opravljeno organizacijo 
pogrebne slovesnosti, gospodu župniku Milanu Kšeli za spoštljiv 
in sočuten pogrebni obred, pevkam skupine M.J.A.V. za lepo zapeto 
pesem in zaigrano melodijo, praporščakoma društva izgnancev 
in društva upokojencev Brežice ter gostilni in piceriji Santa Lucija 
Brežice. Še enkrat hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, pa vas 
nismo posebej imenovali. Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Hvala vsem, ki ste bili z njo in z nami 26.10.2014 na njeni zadnji 
poti, poti brez vrnitve.
In hvala vsem, ki ste jo obiskovali doma, v Drenovcu na Bizeljskem, 
in ji lepšali dneve, ko je njen korak postajal vse bolj negotov.

Hčerka Metka in sin Branko z družino

Žalujoči: vsi njeni

Minile�zate�vse�so�bolečine,
a�v�naših�srcih�pustila
si�neizmerno�lepe,
drage�nam�spomine.

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

So�vezi�močnejše.
Brez�pomena�zanje�so�razdalje,�kraj�in�čas.

(Mila�Kačič)

iz Brežic, Gubčeva ulica 8.

12.11.1920 – 20.10.2014.

ŠTEFAN BOŽIČNIK ml.

SPOMIN

3. novembra je minilo žalostno leto,
odkar nas je tragično zapustil

Hvala vsem, ki se spomnite na njega, pomolite ob njegovem grobu 
in mu prižgete svečko.

Žalujoči: njegovi Mihaela, Stefanela, Tilen, Zala, 
oče Štefan, mati Gizela, brat Boris ter ostalo sorodstvo 

Bil�je�čas,�ko�smo�živeli�skupaj,
in�prišel�je�čas�bolečine,�
ko�smo�se�morali�ločiti,

in�je�čas,�ki�nikdar�ne�mine,
ko�se�zasanjamo�v�spomine.

iz Spodnje Pohance.

ANA JENKO

OSMRTNICA
Umrla nam je mama, babica, prababica in teta

Od nje se bomo poslovili jutri, v petek, 7. novembra 2014, ob 15. uri 
na pokopališču v Brežicah. Žara bo v mrliški vežici od 10. ure dalje.

Cvetje hvaležno odklanjamo v korist bolnišnice Brežice.

Žalujoči: vsi njeni

roj. Židan, iz Brežic.

naročila: 
mob.: 040 634 783,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

cena 
  17 €  17 €

Zbrana dela 1937-1939

Posavski obzornik tudi na spletu 
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Prodam vrtavkasto brano Ci-
mos, polni valj širine 2,5 m. 
Prodam tudi dobro ohranjen 
traktorski sedež. 
Tel.: 07 49 59 799

Prodam koruzo v zrnju in je-
čmen. Franci Peterkoč, Gabrje 
23, Dobova. Tel.: 031 610 933

Prodam ječmen. 
Tel.: 07 49 64 132

Prodam 6 bal suhega sena, 40 
€/kos, okolica Brestanice. 
Tel.: 031 815 609

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

Prodam suha metrska drva, 
okolica Sevnice. Tel.: 041 890 
857, Stane

Prodam 30 m bukovih drv, 
možen razrez in dostava, cena 
po dogovoru. Tel.: 041 827 776 

Prodam mešana metrska 
drva. Okolica Sevnice. 
Tel.: 041 867 814

Prodam suha drva z možno-
stjo dostave in kupim ovčko ali 
kozlička. Tel.: 070 321 426

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 

Prodam bukova kalana drva 
(možna dostava), ugodno; ba-
lirko za kockaste bale in trosi-
lec hlevskega gnoja. 
Tel.: 031 594 663 

Mlada družina nujno vzame 
v najem stanovanje ali hišo v 
okolici Brežic ali Krškega, po 
ugodni ceni. Tel.: 051 880 922

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam avto Kia pro ceed, le-
tnik 2011, 20.000 km. 
Tel.: 051 369 687

KMETIJSTVO

Prodam traktorsko kiper pri-
kolico s kovinskimi poviški, di-
menzije 3x1,8 m. 
Tel.: 041 577 687

Prodam traktor Štore 402, le-
tnik 1978, drugi lastnik, pro-
metna, kabina. Cena 3.100 €. 
Tel.: 040 738 059

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 
načrte hiš, gospodarskih, po-
slovnih objektov, geološka po-
ročila, izvajamo strokovni nad-
zor. ARS Projektiranje, Anton 
Strniša s.p., Gabrovec 1a,  Pod-
plat. Tel.: 03 810 4182, 031 
393 560

Prodam travnik v enem kosu 
(1,3 ha), blizu glavne ceste, 
sončna lega, Planina – Sevni-
ca. Tel.: 070 876 044 

Prodam gradbeno parcelo 
(14 arov) v Straži pri Žejnem, 
gumi voz (16 col), lepo ohra-
njen, slive in hruške za kuha-
nje ter mešana drva, kratko ža-
gana. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Zazidljivo parcelo z malim vi-
nogradom prodam. Sončna 
lega, 1 km od nakupovalnega 
središča Krško-Leskovec (hiš. 
št., voda, elektrika, asfalt do 
parcele), razgled po Krškem 
polju in Gorjancih. 
Tel.: 041 646 454

Prodam lepo urejeno hiško 
na mirni lokaciji Lomno 6, Kr-
ško, z lepim nasadom orehov, 
vrtom, travnikom in gozdom. 
Cena po dogovoru. Tel.: 051 
351 308, med 10. in 18. uro 

Prodam ali oddam v najem 
popolnoma prenovljeno, opre-
mljeno dvosobno stanovanje,  
61,76 m2, 12./13. nadstro-
pje, Jakčeva ulica 8, Ljublja-
na. Ogled in cena po dogovo-
ru. Vselitev 15.11.2014. 
Tel.: 031 653 122

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

 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

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

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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- osebnih vozil,
- tovornih vozil,

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

www.finsvet.si

051 441 771

ODKUP

PLAČILO V GOTOVINI TAKOJ!

090 62 22

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

Pokliči me!
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Želim si te
 !
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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 odojke, težke 25 kg, in 
prašiče, težke 60-70 kg. Okoli-
ca Dobove. Tel.: 031 306 136

Prodam prašiče mesnate sor-
te, težke 130-160 kg, hranjene 
z domačo hrano. 
Tel.: 031 209 951

Prodam prašiča, 150 kg, kr-
mljenega s kuhano hrano. 
Tel.: 07 81 43 023

Prodam prašiče, težke oko-
li 70–100 kg, hranjene z do-
mačo hrano (okolica Dobove). 
Tel.: 041 243 497

Prodam prašiče (od 140 do 
180 kg). Možna dostava. 
Tel.: 031 762 872

Prodam odojke, težke 25–30 
kg. Tel.: 031 452 476

Prodam 6 odojkov in traktor-
sko frezo. Tel.: 07 49 67 149

Prodam odojke, težke cca. 25-
35 kg. Možna tudi menjava za 
bukova drva. Tel.: 051 895 099

Prodam prašiče, težke 25-55 
kg. Tel.: 051 422 161

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

Prodam prašiča za zakol, lah-
ko tudi polovico, hranjen z do-
mačo kuhano hrano. 
Tel.: 041 851 892

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

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

RAZNO

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

Prodam bolniško posteljo (hi-
dravlično) z ograjo, novo po-
steljnino in nove obleke. 
Tel.: 051 459 399

Prodam industrijski šivalni 
stroj Brother. Tel.: 031 288 901

Prodam telico simentalko, bre-
jo 4 mesece. Tel.: 041 478 833

Prodam pašno telico limuzin, 
brejo 5 mesecev. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 589 916

Prodam kravo s teletom, bre-
jo kravo in brejo telico; vse si-
mentalke. Tel.: 041 938 704

Prodam kravo simentalko, 
brejo 9 mesecev, staro 4 leta, 
in 3 breje burske koze. 
Tel.: 070 646 148

Prodamo teličke, stare 11 te-
dnov in težke 130 kg. 
Tel.: 031 573 687

Prodam teličko simentalko, 
staro 6 tednov. 
Tel.: 070 848 863

Prodam teličko, staro 3 tedne, 
in prašiča za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Možna dostava. 
Tel.: 041 525 628

Prodam dva bikca, stara 3 me-
sece (eden siv, drugi limuzin), 
ter bukova drva. Tel.: 041 380 
075, 49 56 236

Prodam mini ovna. Je mirne 
narave in se rad pase. 
Tel.: 070 400 756

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, 40 kg, krmlje-
ne z domačo hrano. 
Tel.: 040 345 693

Prodam pujske, težke do 65 
kg. Okolica Boštanja. Možnost 
zakola. Tel.: 041 662 730

Prodam dva odojka in dva 50 
kg prašiča.  Tel.: 031 563 503 

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

Iščemo izkušeno sodelavko 
za telefonsko prodajo našega 
unikatnega izdelka. Delo po-
teka v Brežicah. Magna plus 
d.o.o., Cundrovec 42p, Artiče. 
Tel.: 041 668 811

V Brežicah pri Šparu mi je bilo 
ukradeno 7.000 € v beli kuver-
ti. Vsakega, ki bil imel kakšno 
informacijo, naprošam za po-
moč in tudi temu primerno na-
gradim. Najdete me v Domu 
starejših občanov Brežice, 
povprašajte po Jožetu Deržiču.

Prodam 5 let staro zamrzo-
valno omaro Gorenje, nofrost, 
8 predalov. Tel.: 041 654 919

Prodam suha bukova ali hra-
stova kalana metrska drva. 
Tel.: 031 843 282

Prodam suha bukova drva, ža-
gana na 33 in 25 cm, in rablje-
no 1.000-litrsko PVC cisterno. 
Tel: 041 502 757

Prodam suha bukova drva za 
kurjavo, žagana na 48 cm. 
Tel.: 040 802 654

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam kvalitetno rdeče vino, 
letnik 2013, cena po dogovoru. 
Tel.: 070 746 010

Prodam 350 kolov za vino-
grad in fižol, smrekove sušice. 
Tel.: 041 847 896

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

Kupim trdo hrbtno slanino za 
izdelavo salam. 
Tel.: 041 571 752

ŽIVALI
Prodam kravo s teličko. 
Tel.: 051 616 139 

Odkup starega železa, radia-
torjev, peči, izrabljenih kme-
tijskih in gradbenih strojev.
Plačamo – odpeljemo. Tel.: 
051621223, Janko Zakov-
šek s.p., Vranje 22a, Sevnica

Prodam malo rabljena masiv-
na hrastova vrata (237x205 
mm) in kvalitetno suho seno v 
balah (140 cm). 
Tel.: 041 613 954

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 dekle, do 42 
let, z željo po spoznavanju 
skupnega življenja, poroke. 
Tel.: 031 607 878, sestrin

 

56-letni moški bi rad spoznal 
žensko močnejše postave (110 
kg) za resno zvezo. 
Tel.: 051 803 241

65-letnik nudi dom samski 
ženski, da pride živet na deže-
lo. Samo resne ponudbe. 
Tel.: 068 177 943  

Za pomoč v gospodinjstvu nu-
dim stanovanje samski ženski. 
Tel.: 070 248 482

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.

 

 

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 (24/2014) bo izšla v 
četrtek, 20. novembra 2014.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
13. november.

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!

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

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 
grahaste jarkice ter mladi 
grahasti petelini za meso 

po ugodni ceni.

Priskrbite pa si lahko tudi 
enodnevne bele 

piščance.

SROMLJE -  Turistično društvo Sromlje je 18. oktobra pripravilo 
13. pohod po Sromeljski pešpoti, poimenovani tudi Pot vina in 
sonca. Udeležilo se ga je okrog 300 pohodnikov. Zbrane je uvodo-
ma pozdravila predsednica društva Anica Kranjčič. Pohodni-
ki, ki so prispeli iz bližnjih, pa tudi daljnih krajev, so krenili pro-
ti šestim postojankam, ki so jih pripravili na trasi pešpoti. Na 
njih so jih pričakale lokalne dobrote, kot so kruh, razni namazi, 
peciva, sadje, sokovi, žganje, pa tudi vino. Za kulturni utrip so 
poskrbeli člani MoPZ Sromlje in domači ljudski pevci. Ob lepem 
vremenu je bil na zaključku pred Domom krajanov še družabni 
del z ansamblom Dečki z bregov.  M.�H.,�foto:�A.�Preskar

13. pohod po Sromeljski pešpoti
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29-letni Beni Cirnski, doma s 
Cerine, si je letos pokoril vso 
konkurenco v odprtem razre-
du R2, saj je zmagal na petih od 
skupno sedmih dirk. Na final-
ni dirki na domači progi na Pri-
lipah je osvojil 3. mesto in na 
koncu dvignil pokal za skupne-
ga zmagovalca letošnjih pokal-
nih dirk. Bil je tudi edini voz-
nik iz brežiškega kluba v tem 
razredu. Na ekipni dirki pa je z 
AMD Brežice osvojil 2. mesto. Z 
naslovom prvaka si je tudi pri-
vozil možnost, da naslednjo se-
zono nastopi v višjem razredu 
R1, v katerem že nastopa tudi 
Klemen Gerčar. Beni se je z 
motokrosom začel ukvarjati 
pri 15 letih, spremljati pa ga 
je začel že v otroštvu, saj živi 
samo kilometer od motokros 
steze na Prilipah. Hodil je gle-
dat treninge, dokler so na Pri-
lipah še potekali, in seveda tudi 
dirke. Oče mu je kupil motor in 
tako se je začelo. »Že sam sem 
imel veliko volje, oče pa še to-
liko več. Ko začneš enkrat dir-
kati, ne moreš več nehati. To 
je kot droga,« pravi Beni, ki se 
spominja, da so bili začetki tež-
ki, saj je bila konkurenca huda. 
Če je dobil kakšno točko, je bil 
že zelo zadovoljen. Prvič je na 
dirki nastopil leta 2001 v Le-
nartu na Štajerskem s 125 cm3 
motorjem. Prvi dve leti je vozil 
za MK Škorpijon iz Cerkelj ob 
Krki, nato pa za AMD Brežice. 
Prvih pet let je bil še posebej 
aktiven, udeleževal se je tudi 
državnih dirk, od leta 2010 do 
letos pa ni dirkal, predvsem iz 
finančnih razlogov. Pred leto-
šnjo sezono se je odločil, da bo 

»Motokros je kot droga«
CERINA – Avto moto društvo (AMD) Brežice se lahko tudi letos pohvali, da ima v svojih vrstah prvaka v mo-
tokrosu. Po lanskem zgodovinskem naslovu svetovnega prvaka, ki ga je osvojil Klemen Gerčar, je letošnjo 
sezono povsem na vrhu zaključil Beni Cirnski, ki je postal pokalni prvak v razredu R2 open.

še enkrat poskusil – in ta odlo-
čitev se mu je več kot posrečila. 

Beni bo torej naslednjo sezo-
no nastopal v razredu, v kate-
rem so najboljši motokrosisti 
iz Slovenije, na vsaki dirki pa 
se pridružijo tudi dirkači iz so-
sednjih držav. Ne glede na to, 
kako se bo na koncu uvrstil, pa 
bo najverjetneje to njegova za-
dnja tekmovalna sezona. Pro-
blem so namreč finance, saj 
je motokros drag šport. »Časi 
niso več takšni, da bi našel 
sponzorja na vsakem koraku. 
Moraš imeti res srečo, da kaj 
dobiš, pa še to ni ne vem kaj, s 
čimer se bi lahko preživljal. Ve-
liko moraš zato sam prispeva-
ti, da lahko 'zvoziš',« razlaga in 
dodaja, da oprema stane reci-
mo 1300 evrov, nova 450 cm3 
yamaha, s katero je dirkal pre-

teklo sezono, pa več kot 5000 
evrov. Staro je namreč prodal, 
tako da ima za naslednjo se-
zono namen kupiti novo. Po-
leg tega se mora na treninge 
voziti na druge konce Slove-
nije ali na Hrvaško, kar seve-
da povzroči dodatne stroške. 

Najboljši voznik v razredu R2 
open do danes tako rekoč ni 
imel poškodb. Na začetku ka-
riere si je sicer zlomil ramo in 
še nekaj let kasneje ključni-
co, vendar zaradi tega ni izgu-
bil veliko treningov in dirk. Da 
je prišel do uspeha kariere, se 
mora zahvaliti predvsem svo-
jim najbližjim, še posebej svo-
jemu očetu Miranu, ki je že 
od vsega začetka tudi njegov 
trener in ga tako kot preostali 
člani družine spremlja na vsa-
ki dirki. Poleg tega se Beni ob 

tej priložnosti zahvaljuje še 
vsem prijateljem in znancem 
ter AMD Brežice, ob strani pa 
mu stojijo tudi njegovi spon-
zorji: Vinotoč Jelčič Bizeljsko, 
Mibo 83 d.o.o. Sedlarjevo, KOP 
Brežice, Samoborka trgovina 
d.o.o., Delta Team Krško, TGM 
Babič Bizeljsko in Artisk Dobo-
va. Beni za konec pravi, da bo 
v prihodnjih letih zagotovo še 
kdo šel po njegovih stopinjah, 
saj je trenutno v brežiškem 
klubu kar nekaj perspektivnih 
dirkačev, ki so že sedaj zelo 
uspešni: Matic Žitnik, Luka 
Frigelj, Benjamin Volk, Ale-
ksander Jelčič, Boštjan Mi-
lat in David Babič. In ni treba 
dvakrat reči, da se bo kateri iz-
med njih v prihodnje tudi zna-
šel na športnih straneh našega 
časopisa …� Rok�Retelj,�
� foto:�Nataša�Špoljar

Beni�Cirnski

DOBOVA – V dvorani dobovskega kulturnega doma se je v orga-
nizaciji turističnega društva v četrtek, 30. oktobra, z že tradici-
onalno prireditvijo »Dobova se predstavi« zaključil letošnji bre-
žiški občinski praznik, ki je združeval kar okoli 80 prireditev.

Kulturno-zabavni večer je Turistično društvo Dobova, ki ga že vr-
sto let vodi letošnja občinska nagrajenka Branka Stergar, pri-
pravilo že devetič. Svojo ustvarjalnost na področju glasbe, petja 
in plesa so predstavile različne generacije ustvarjalcev. Tako je 
občinstvo razveseljevala folklorna skupina Kamenčki iz OŠ Do-
bova pod mentorstvom Vladke Guček in Saše Frelih, ubrano so 
zapela mlada dekleta, ki prepevajo v vokalni skupini Aria. Pred-
stavile so se tudi sekcije KD Franc Bogovič Dobova: dobovski ro-
gisti, folklorna skupina, ki je zaplesala vzhodnoštajerske plese, 
mešani pevski zbor, dobovski ljudski pevci, literarna sekcija Be-
seda, ki je pripravila recital poezije Frana Milčinskega Ježka, in 
Mariachi La Paloma, ki so zaigrali nekoliko bolj živahne ritme. 
Večer pa ni minil brez Gasilskega pihalnega orkestra Loče, ki je 
nastopil z mažoretno skupino, in skupine Luksuz banda.
Zbrane je pozdravil župan občine Brežice Ivan Molan. Gost ve-
čera je bila tokrat moška vokalna skupina Vox Posavci, ki je pred 
nekaj leti izšla iz Posavskega okteta. Z zabavnimi vložki je večer 
povezovala Anja Urek v vlogi Ančke. � P.�Brenčič

Dobova se je predstavila

BIZELJSKO – V organizaciji Društva kmetic Brežice, aktiva Bi-
zeljsko, je na Turistični kmetiji Balon - Bela Gorca v sklopu bre-
žiškega občinskega praznika potekalo že osmo ocenjevanje aj-
dovih kolačev.

V sončnem nedeljskem popoldnevu so tokrat postavili na ogled 
22 ajdovih kolačev, ki so jih pripravile pridne gospodinje iz raz-
ličnih posavskih krajev. Komisija, ki so jo sestavljali predsednik, 
kuhar Damjan Golob, in članici Lucija Zorenč iz JZ Kozjanski 
park ter nekdanja dolgoletna predsednica Društva kmetic Bre-
žice Slavka Preskar, je dopoldne vestno preizkušala različne 
ajdove kolače in ugotovila, da so se gospodinje pri pripravi po-
trudile in da so kolači zelo dobri. Morda je bil kakšen kolač malo 
premalo pečen in da je potrebno peči ajdov kolač večkrat na leto, 
saj kot vemo, vaja dela mojstra. Poleg bronastih in srebrnih pri-
znanj so podelili tudi tri zlata. Tokrat so se v pripravi ajdovega 
kolača najbolje odrezale Slavica Antolovič, Branka Hriberšek, 
kot najboljša med zlatimi pa Lea Babič. Med dobitniki priznanj 
pa sta bila tudi dva moška predstavnika, Izidor Babič in Dar-
ko Ogorevc. 
Številne obiskovalce so pozdravili predsednik KS Bizeljsko Franc 
Kelhar, predsednica občinske turistične zveze Brežice in leto-
šnja dobitnica oktobrske nagrade Branka Stergar, vodja breži-
ške Izpostave kmetijsko svetovalne službe Milena Rožman in 
predsednica Društva kmetic Brežice Zdravka Kampijut. V go-
vorih je bila med drugim izražena želja, da bi ajda na Bizeljskem 
zacvetela bolj obilno in da bi ob deseti obletnici bizeljski ajdov 
kolač uspeli tudi zaščitili kot slovensko zaščiteno jed. V kultur-
no zabavnem programu so sodelovali učenci z OŠ Bizeljsko pod 
mentorstvom Vilka Ureka in pevec Korado Buzeti, ki je med 
drugim zapel Bizeljsko rožico. Prisotni so si ogledali tudi zani-
mive fotografije sončnih vrat na bizeljskih hramih avtorice Lee 
Babič, ki na tak način ohranja etnološko dediščino Bizeljskega. 
Niti prireditve je prijetno povezovala Nataša Špiler Šekoranja.
� Polona�Brenčič

Že osma razstava ajdovega 
kolača na Bizeljskem

Kamenčki�z�osnovne�šole�Dobova


