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Mira Šraj, 
predsednica PGD Boštanj:

Želimo čoln, saj 
živimo ob vodi 
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BLIŽA SE PRAZNIČNI ČAS – Zadnji novembrski teden je že tradicionalno namenjen t. i. tednu Karitas, 
v okviru katerega tudi v Posavju poteka nekaj dobrodelnih koncertov za zbiranje pomoči ljudem v 
stiski. Prvi med njimi je minulo nedeljo potekal v organizaciji Župnijske Karitas Artiče in Sromlje, na 
katerem so v artiški cerkvi nastopili številni glasbeniki in pevci, med njimi tudi Leskovčan Timotej Siter 
in Ljubljančan Matej Horzelenberg, združena v duet DoubleTej (na fotografiji). S koncem novembra 
se zaključuje tudi cerkveno leto in začenja adventni čas, že v prvih dneh decembra pa se v posavskih 
občinskih središčih pričenjajo praznične decembrske prireditve, o katerih lahko več preberete na 2. 
strani tokratnega časopisa. Po napovedih sodeč, se nam obeta zelo pester zadnji mesec v letu.
  Foto: Kristina Klemenčič

Že sedmič »obiskali« Dalmatina

Mladenič, ki je polnil stadione

Posavje prednjači 
v alkoholizmu 

Podatki kažejo, da smo Posavci najbolj kritič-
ni pivci v državi. Zaradi uživanja alkohola smo 
imeli najvišji delež prezgodnjih smrti. Primar-
no zdrav stvo dela zgolj na kurativi, problemati-
ka alkoholizma pa ostaja na plečih CSD ter klubov 
zdravljenih in anonimnih alkoholikov.

 Stran 3-4

Šerbčeva na čelu KS Krško
KRŠKO - 18. novembra je na drugem sklicu 
konstitutivne seje sveta Krajevne skupno-
sti mesta Krško, ki se jo je tokrat udeležilo 
14 od 15 izvoljenih krajevnih svetnikov, le-
-ta dobila novo vodstvo. Po poročilu predse-
dnika volilne komisije Slavka Šribarja je 5. 
oktobra na voliščih po KS od skupno 6.724 

volilnih upravičencev oddalo glas 2.391 volivcev, 154 glasov-
nic pa je bilo neveljavnih. Na podlagi seznanitve z navedenimi 
rezultati so v nadaljevanju prisotni z javnim glasovanjem od-
ločali o dveh predlaganih kandidatkah za predsednico sveta 
KS, in sicer o Jožici Mikulanc in mag. Nataši Šerbec, pri če-
mer je Mikulančeva prejela štiri glasove navzočih, Šerbčeva 
pa je bila izvoljena z večino desetih glasov. Slednja je za pod-
predsednika imenovala Zorana Jankoviča in že najavila sklic 
druge seje, ki bo predvidoma 1. decembra.  B. M.

»Pijmo vodo 
iz pipe«

To je eno izmed gesel, s katerimi so se v tokratni 
številki časopisa združila vsa posavska komunal-
na podjetja. V skupni objavi posavske komuna-
le spodbujajo k odgovornemu odnosu do vode in 
vodnih virov. Druga skupna akcija pa vabi k raz-
misleku o ponovni uporabi predmetov. In vi, pre-
poznavate pomen vode, ki priteče iz pipe, kadar 
koli jo odprete? 
 Stran 11

AKTUALNO

»Razvoj je kontinuiran proces«

- 15 %
 

na darilne bone
do 31.12.2014

www.velesa.si

Tel: 040 634 783 / marketing@posavje.info
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povedali so - O krivdi za posledice poplav

Jožica Mikulanc, Krško: Da je prišlo do tako 
razsežnih poplav, je kriva država, ki ni ureja-
la vodotokov. Tak primer je tudi Potočnica v 
Krškem. Že vrsto let pišemo dopise, vendar 
brez uspeha. Upravljavec, vodno gospodar-
stvo, potoka ne ureja, zakonodaja pa kraja-
nom urejanje prepoveduje. Enako velja tudi 

za tiste kraje, ki so jih prizadele poplave. Ljudje bi se morali 
pred gradnjo tudi pozanimati, ali je območje poplavno.

Silvester Jeršič, Brežice: Poplave so naraven 
pojav in so prisotne že tisoče let. Za posledi-
co imajo žal tudi premoženjsko škodo zara-
di različnih dejavnikov, tako na strani države, 
ki je odgovorna za učinkovito delovanje sis-
tema zaščite pred poplavami, kot tudi državl-
janov zaradi nespoštovanja ali nepoznavan-

ja nevarnosti voda. Iskreno mi je žal vseh, ki so bili prizadeti v 
poplavah, in spoštovanje vsem, ki so pomagali pri reševanju.

Mirjana Jelančič, Sevnica: Skoraj vsakega 
pol leta poslušam o vdorih stoletnih voda. 
Menim, da bi morala država že zdavnaj pri-
praviti načrte za obvladovanje poplavne 
ogroženosti za celo Slovenijo. Čim prej bi mo-
rali poskrbeti za ureditev nasipov, kanalov, 
vodotokov in ostalih kritičnih površin. Verja-

mem, da so se s tem že ukvarjali, ne bi pa smelo ostati v preda-
lih prihajajočih in odhajajočih predstavnikov na ministrstvih.

Urgentni center Brežice – gre 
za dobrih 2,9 milijona evrov 
vredno investicijo – je začel 
delovati 10. novembra, v njem 
pa sta po besedah direktor-
ja Dražena Levojevića zdru-
ženi kirurška in internistična 
urgentna dejavnost. »To pome-
ni, da na enotno vstopno toč-
ko selimo vse urgentne dejav-
nosti v bolnišnici in da bo naše 
osebje oskrbovalo paciente v 
boljših prostorskih pogojih, z 
boljšo opremo, med katero naj 
izpostavim sodobno reanima-
cijo, sodobno operacijsko dvo-
rano in opazovalnico, v kateri 

se nahaja tudi videokonferenč-
ni sistem, preko katerega nam 
je omogočena povezava z na-
cionalnim projektom Tele-
kap, ki nam bo omogočil na-
cionalno enovito in strokovno 
obravnavo bolnikov z možgan-
sko kapjo,« je dejal Levojević. 
Po njegovih besedah bodo se-
daj pacienti imeli zagotovljene 
storitve bolnišnične urgence 
na enem mestu. S 1. decem-
brom sledi še uvedba t. i. man-
chesterske triaže in dogovor s 
sosednjimi zdravstvenimi do-

»Urgentni center pomeni boljšo 
dostopnost vsem Posavcem«
BREŽICE – 7. novembra so v Brežicah slavnostno odprli nov Urgentni center, ki je po treh letih gradnje na-
stal kot prizidek Splošne bolnišnice Brežice. Novo pridobitev so s prerezom traku namenu predali mini-
strica za zdravje Milojka Kolar Celarc, direktor SB Brežice Dražen Levojević in poslanec v DZ Igor Zorčič.

movi o sodelovanju pri izva-
janju služb nujne medicinske 
pomoči (NMP), pri čemer je 
zatrdil, da služba NMP v vseh 
treh zdravstvenih domovih v 
Posavju do nadaljnjega osta-
ja. Po njegovih besedah so se 
uslužbenci tudi usposabljali 
za več sklopov nove opreme 
in uporabe prostorov, in sicer 
za uporabo sistema ogrevanja, 
videonadzornega in ventila-
cijskega sistema, operacijskih 
luči, medicinskih plinov, infu-
zijskih črpalk, centralnega mo-
nitoring sistema. »Omenjene 
dejavnosti bo opravljal naš ob-

stoječ kader, dodaten kader pa 
so diplomirane medicinske se-
stre, ki smo jih zagotovili za iz-
vajanje t. i. manchesterske tri-
aže, in specializanti urgentne 
medicine ter zdravniki s stro-
kovnim izpitom, ki naj bi čez 
dan ob delovnikih zagotavlja-
li t. i. modro-zeleni sektor po 
datumu dogovora z zdravstve-
nimi domovi,« je razložil Levo-
jević in dodal, da bodo v dose-
danjih prostorih internistične 
prve pomoči naredili družab-
ni prostor za paciente z inter-

nega oddelka in oddelka za ne-
akutno bolnišnično obravnavo, 
v obstoječi urgentni kirurški 
ambulanti pa bo zagotovljen 
prostor za izvajanje ambulant 
izbranih kirurgov. 

Ministrica Milojka Kolar Ce-
larc, ki je otvoritev urgentne-
ga centra v Brežicah označila 
za »zgodovinsko prelomnico 
za nujno medicinsko pomoč v 
Sloveniji«, je v nagovoru med 
drugim izpostavila pomen 
mreže desetih urgentnih cen-
trov po Sloveniji, med kate-
rimi so prvega zgradili ravno 
v Brežicah. »Kot sem že več-
krat poudarila, je pomemb-
no, da urgentni centri zagoto-
vijo kakovostno, pravočasno, 

varno in tudi racionalno stori-
tev vsem, ki so urgence nujno 
potrebni,« je dejala in dodala, 
da je ta način pristopa proce-
sov triaže ena najmodernejših 
oblik organizacije urgentnih 
centrov po svetu ter da bodo 
občani Brežic, Krškega in Sev-
nice sedaj imeli veliko boljšo in 
kvalitetnejšo dostopnost. 
Na novinarsko vprašanje o 
tem, ali odprtje urgentnega 
centra v Brežicah pomeni, da 
so prebivalci Krškega osta-
li brez urgence, je odgovori-

la, da slednji niso ostali brez 
nje, ampak gre samo za to, da 
zdravstveni dom v Krškem od 
1. decembra dalje ponoči ne 
bo odprt. »Potrebno je dati na 
tehtnico – ali pomeni 10, 20 
kilometrov takšno razdaljo, 
da nadomestiš veliko kvalite-
tnejšo oskrbo, in to na sami lo-
kaciji, torej v urgentnem cen-
tru, ali pa prideš v ZD Krško in 
dobiš napotnico ter te od tam 
pošljejo bodisi v Brežice bodi-
si Ljubljano. Menim, da ni naj-
pomembnejše, da imaš prvega 
zdravnika za vogalom, ampak 
je veliko pomembnejše, da do-
biš pravočasno, pravo, kvalite-
tno in varno storitev,« je v zve-
zi s tem dejala ministrica.

Po slavnostni otvoritvi urgen-
tnega centra, ki sta jo povezo-
vala Bojana Zevnik in Mitja 
Baškovič, s petjem obogati-
li bratje Ferenčak in Nuška 
Drašček Rojko, zbrane pa je 
nagovoril še poslanec Igor 
Zorčič, je sledil voden ogled 
Urgentnega centra Brežice, ki 
so ga vodile diplomirane medi-
cinske sestre Vesna Štimec, ki 
je tudi vodilna inštrumentar-
ka, Helena Hostar in Tinka-
ra Pacek. 
 Rok Retelj

Pročelje Urgentnega centra Brežice

Ministrica, direktor bolnišnice in ostali gostje med vodenim 
ogledom prostorov urgentnega centra

27. novembra ob 16. uri bo več kot 160 podjetij po vsej Slove-
niji odprlo svoja vrata devetošolcem in njihovim staršem ter 
jim predstavilo delovne procese, naravo in pogoje dela v real-
nem delovnem okolju. Do 21. novembra se lahko zainteresi-
rani devetošolci in njihovi starši prijavijo za udeležbo, vstop 
je prost. Seznami sodelujočih podjetij po posameznih regijah 
so že na osnovnih šolah, ki zbirajo tudi prijave učencev. Za so-
delovanje v akciji se je do sedaj odločilo 17 posavskih podjetij  
iz različnih gospodarskih dejavnosti. Z akcijo želijo mladini in 
njihovim staršem približati nekatere očem bolj skrite poklice, 
razbiti stereotipe o »manj« in »bolj« priljubljenih oz. spošto-
vanih poklicih ter omogočiti spoznavanje perspektivnih pokli-
cev, ki jih slovensko gospodarstvo potrebuje.

Dan odprtih vrat slovenskega 
gospodarstva za mladino in starše

POSAVJE - Čeprav smo koledarsko še globoko v novembru, 
vremensko pa v jeseni, nas praznično okrašeni trgovski cen-
tri in lokali opominjajo, da se približuje t. i. veseli decem-
ber. Pozanimali smo se, kaj se bo v njem dogajalo v posa-
vskih občinah.

V KRŠKEM PESTRO, A BREZ SILVESTROVANJA
V Krškem bodo 5. decembra v Zatonu slavnostno prižgali pra-
znične luči na novoletni jelki, sestavljeni iz plastenk, ki jih zbira-
jo po osnovnih šolah ter vrtcih v občinah Krško in Kostanjevica 
na Krki, s čimer se bo začelo pestro praznično dogajanje. Od 5. 
decembra do 5. januarja 2015 v popoldanskem času bo na Hoče-
varjevem trgu na voljo drsališče z izposojo drsalk. V tednu med 
15. in 20. decembrom se bodo v starem mestnem jedru odvija-
le prireditve z bogato ponudbo na stojnicah, glasbo in delavni-
cami za otroke. V petek, 19. decembra, se bodo zvečer na ulici 
predstavile domače kulturne skupine, sledila pa bosta koncer-
ta skupin Kolaž in Dan D. Podobno bo tudi naslednji dan, 20. de-
cembra, ko bosta nastopili skupini Čuki in D'Palinka. V nedeljo, 
21. decembra, bo potekal tradicionalni novoletni tek, v četrtek, 
25. decembra, bo na tradicionalnem prostoru pri Občini Krško 
ponovno v izvedbi Moškega pevskega zbora Svoboda Brestani-
ca potekal prikaz božične zgodbe pod naslovom Slovenski božič. 
Silvestrovanja na prostem v Krškem letos ne bo.

BREŽICE, MOJE PRAZNIČNO MESTO
V Brežicah se bo praznično dogajanje, naslovljeno »Brežice, moje 
praznično mesto«, pričelo že na prvi decembrski dan s pohodom 
z lučkami in prižigom lučk v parku pri MC Brežice in v gradu. Vsa-
ko sredo bo na sporedu pohod z baklami na Šentvid s parkirišča 
nad bencinsko črpalko na Čatežu ob Savi, v mestu pa bodo ob če-
trtkih in nedeljah pripravili »decembrsko koledovanje« oz. poho-
de skozi staro mestno jedro od cerkve sv. Roka do grajskega dvo-
rišča z vmesnimi postanki in kulturnimi nastopi. Veliko bo tudi 
enkratnih dogodkov za vse generacije, od »ognjene« predstave in 
koncerta klasične glasbe z likovnim doživetjem do pestre palete 
prazničnih koncertov v mladinskem centru in drugih lokacijah v 
mestu. Komunala Brežice v četrtek, 11. decembra, pripravlja šte-
vilna doživetja v Pravljični deželi, pestro bo tudi na sobotnih pra-
zničnih živ-žavih v MC-ju. Od odhajajočega leta se bodo tudi le-
tos poslovili s silvestrovanjem na prostem pred občinsko stavbo.

V SEVNICI ČUDEŽNI DECEMBER
V sevniški občini bo v okviru t. i. Čudežnega decembra v ponede-
ljek, 1. decembra, na Lukovcu potekala delavnica, na kateri bodo 
izdelovali »čudežne« sladice za pohod »Z lučko na grad«, ki ga or-
ganizirajo v četrtek, 4. decembra. Dva dni kasneje, 6. decembra, 
bo na sejemskem prostoru za HTC-jem decembrski mesečni se-
jem, 14 dni kasneje, 20. decembra, pa bodo na Kmečki tržnici s 
povečano predpraznično ponudbo in kulturnim programom iz-
vedli tudi žrebanje nagrajencev »turistične nagradne kartice«. V 
MC Sevnica bodo skozi cel mesec potekale praznične delavnice, 
11. decembra bo za otroke organiziran »čarobni obisk gradu«. 
Na zadnji dan v letu bodo pred lokalom Central's znova pripra-
vili tudi silvestrovanje za najmlajše, letos z Družinskim gledali-
ščem Kolenc, na »pravem« silvestrovanju pa bo obiskovalce za-
baval ansambel Nemir.  P. Pavlovič

Veseli december pred vrati

Stanko: upravičeno smo opozarjali
Župan občine Krško mag. Miran Stanko, ki je konec oktobra 
predstavnikom Ministrstva za zdravje predal skoraj 8000 pod-
pisov proti ukinitvi enote nujne medicinske pomoči v Zdra-
vstvenem domu Krško v dosedanji obliki, se je na odprtje Ur-
gentnega centra Brežice in napoved, da bo krški zdravstveni 
dom ponoči zaprt, odzval z naslednjo izjavo: »Izkazalo se je, 
da je Občina Krško vseskozi upravičeno opozarjala na bistve-
no znižanje standarda nujne medicinske pomoči v Zdravstve-
nem domu Krško. Kljub odprtju Urgentnega centra v Brežicah 
pa na strokovnem nivoju po informacijah, ki jih imamo, orga-
nizacija še vedno ni dokončno rešena.«

BREŽICE, SEVNICA – V ponedeljek, 24. novembra, se bosta občin-
ska sveta občin Brežice in Sevnica drugič sestala v novem manda-
tu. V Brežicah so na dnevnem redu predvsem imenovanja v de-
lovna telesa občinskega sveta in v Nadzorni odbor, prav tako pa 
bodo svetniki v svoji sredi pozdravili nadomestna članico in čla-
na občinskega sveta, ki bosta zamenjala župana Ivana Molana 
in Patricio Čular, katerima je prenehal svetniški mandat. Tudi 
v Sevnici bodo imenovali nove članice in člane komisij in odbo-
rov ter Nadzornega odbora, pa tudi občinske volilne komisije, 
nadzornega sveta javnih podjetij Komunala in Plinovod ter Sve-
ta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Kot nadomestno 
članico občinskega sveta bodo potrdili Hermino Šantej. Po seji 
bo sledil še terenski ogled projektov v občini.  R. R., S. R.

Drugi seji v Brežicah in Sevnici
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Še zdaleč nisem brez greha, da bi lahko »metal kamne v dru-
ge«, a si bom vseeno dovolil nekaj (samo)refleksije o našem od-
nosu do alkohola.

Uživanje alkohola je - klišejsko povedano - del naše identitete. 
Kot pravi sodelavka, drugače niti ne more biti, saj je naša dr-
žavna himna - vinska napitnica, ki jo je napisal sicer genialni, a 
vseeno precej zapiti poet. Poleg tega so alkoholne pijače (če pri-
merjamo enake enote) cenejše od brezalkoholnih in s tem bolj 
dostopne. Pravi »dec« ga pač mora nekaj spiti, pa tudi, če se ga 
kdaj pa kdaj napije, nič zato, kajne? Pijanske anekdote so vedno 
dobrodošla tema pogovora v takšni ali drugačni družbi in kdor 
jih nima, se težko vklopi vanjo. Manj simpatij imamo (tudi žen-
ske) do pijane »babe«, ker to se pa res ne spodobi. Ali do užival-
cev drog, tudi lahkih, ki imajo pogosto (ne bom trdil, da dokaza-
no) manj škodljive učinke. Nič hudega, če je mulc pijan, glavno, 
da ni »hašišar«. Odločitev za alkoholno abstinenco je marsikje 
še vedno sprejeta kot čudaška, skoraj nenaravna. Kolega, ki se 
je odločil zanjo, pove, kako nekateri še vedno rinejo kozarec pre-
denj in ga skušajo prepričati, naj vendarle nekaj spije. Za mar-
sikoga je zavrnitev kozarčka vina ali »štamprleja« žgane pijače 
izraz nevljudnosti. Tudi če se ve, da gre »nevljudnež« za volan 
ali celo v službo. Še človeku, ki ima očitne in vsem znane teža-
ve z alkoholom, se ponuja pijača, namesto da bi mu jo, za nje-
govo dobro in dobro njegovih bližnjih, odtegnili. Po drugi strani 
pa je zdravljenje od alkoholizma še vedno precej tabuizirano in 
skorajda nekaj sramotnega. Alkohol ima »domovinsko« pravi-
co, njegov »grdi stric« alkoholizem pač ne. Policisti, ki nas zlasti 
ob vinsko-pivskih praznikih in prireditvah ustavljajo in preizku-
šajo našo treznost, so »inkasanti«, ki morajo izterjati dovolj ka-
zni, da pokrijejo svojo plačo, ne pa varuhi varnosti. Če sem spil 
nekaj špricerjev ali pirčkov, pa menda še obvladam avto, kaj mi 
bo zdaj ta »policajček« dokazoval drugače ...

Če so vse doslej našteto predvsem značilnosti starejše in srednje 
generacije, ki jo bo težko prevzgojiti, pa je najbrž še bolj zaskr-
bljujoče to, da se mlade generacije z alkoholom srečujejo čeda-
lje bolj zgodaj, že v svojih rosnih najstniških letih, tako rekoč še 
kot otroci. Pa ne tako kot nekoč, ko so jim pri kosilu ali pri delu 
dovolili spiti požirek ali dva, ampak na takšnih in drugačnih za-
bavah (npr. v tem smislu zloglasnem Ritmu mladosti, pa tudi v 
naših krajih bi našli kaj podobnega), kjer se iz plastenk naliva-
jo raznih alkoholno-sladkih mešanic. Dekleta menda prav tako 
vneto kot fantje, poleg tega so pri tem še posebej inovativna. 
Zgodbice o v alkohol namočenih tamponih, s pomočjo katerih 
se hitreje in ceneje »zadenejo«, so kar preveč bizarne, da bi bile 
izmišljene. Ravno tako tiste o 13-letnikih, ki jih pripeljejo na ur-
genco na izpiranje želodca. V prenekaterem lokalu kljub pov-
sod prisotnemu napisu, da »mladoletnim alkohola ne točimo«, 
pri tem nimajo nobenih zadržkov. Kot starša me je tega obdobja 
mojih otrok in preizkušenj, pred katere bodo postavljeni, precej 
strah. Čeprav sem jih tudi sam dal skozi in preživel. A se bojim, 
da je vsaka generacija, navkljub nenehnemu osveščanju o pa-
steh alkohola, bolj ranljiva, predvsem pa ima slab zgled v sta-
rejših, ki bi zato morali storiti prvi korak, da se čez desetletje ali 
dve morda ne bomo več pogovarjali o pijanih voznikih, ki seje-
jo smrt na cestah, ter o zaradi alkoholizma razbitih družinah.

Pijemo ga 
radi, stari in 
ta mladi

komentar

Piše: Peter Pavlovič

V lanskem letu so na Inštitu-
tu za varovanje zdravja Slove-
nije izdali obsežno publikaci-
jo Alkohol v Sloveniji, v katero 
so vključeni podatki za minu-
lo desetletno obdobje. Iz njih 
ni razvidno le, da se registrira-
na poraba alkohola v Sloveniji 
giblje med 10,3 in 13,5 litri či-
stega alkohola letno na prebi-
valca, starejšega od 15 let, ne-
registrirana poraba pa še med 
pet do sedem dodatnimi litri 
več, temveč da smo Posavci 
najbolj kritični pivci v državi. 
Za prebivalce vzhodne kohe-
zijske regije, kamor sodijo po-
leg spodnjeposavske regije še 
pomurska, podravska, koro-
ška, savinjska, zasavska, jugo-
vzhodna Slovenija in notranj-
sko-kraška statistična regija, 
je bilo ugotovljeno, da so ime-
li zaradi uživanja alkohola kot 
neposredno pripisanega vzro-
ka 1,7-krat večje relativno tve-
ganje za smrt in 1,2-krat večje 
relativno tveganje za hospita-
lizacijo kot prebivalci zahodne 
kohezijske regije (osrednjeslo-
venska, gorenjska, goriška in 
obalno-kraška statistična re-
gija). 

V Posavju je bil zaradi uživanja 
alkohola in posledičnih bolezni 
evidentiran najvišji delež smr-
ti pred 65. letom, botroval je 
kar 15,4 odstotkom vseh pre-
zgodnjih smrti. Med diagnoza-
mi za prezgodnjo smrt zaradi 
alkohola je v obdobju 2000-
2010 prevladovala alkoholna 
bolezen jeter, med hospitaliza-
cijami pa duševne in vedenjske 
motne zaradi uživanja alkoho-
la. Število ugotovljenih smrti 
in hospitalizacij zaradi alkoho-

lizma pa bi bilo še višje, v koli-
kor bi zdravstveni delavci sin-
drom odvisnosti od alkohola v 
praksi ustrezno diagnosticira-
li in evidentirali, saj zdravniki 
pogosto ne prepoznajo oziro-
ma ne želijo prepoznati nepo-
sredno pripisljivih vzrokov za 

smrt ali stanje, temveč jih be-
ležijo kot denimo neoprede-
ljeno jetrno cirozo namesto 
alkoholne, saj očitno v manj-
šem lokalnem okolju ne želijo 
stigmatizirati bolnikov in nji-
hovih svojcev. Da imajo zdra-
vstveni delavci v našem okolju 
bolj kot ne indiferenten odnos 
do navedene problematike, go-
vori tudi podatek, ki nam ga je 
posredoval Matjaž Merhar iz 
krške območne enote Zavoda 

za zdravstveno zavarovanje, da 
imajo na letni ravni na zavodu 
načrtovana sredstva za kritje 
stroškov 42 delavnic individu-
alnega svetovanja za zmanjša-
nje tveganja pitja alkohola na 
primarni ravni za celo obmo-
čju Posavja, pa sta bili tako v 

minulem letu kot v letošnjem 
izvedeni skupno le dve delav-
nici, izvajalec obeh pa je bila 
zasebna ordinacija. 

V krški občini se s pomočjo 
osebam s sindromom odvi-
snosti od alkohola in njihovim 
svojcem posvečajo na Centru 
za socialno delo, v sklopu ka-
terega delujejo štiri skupi-
ne, vključene v Klub zdravlje-
nih alkoholikov, ki deluje pod 

strokovnim vodstvom Zden-
ke Žveglič Junkar. Tudi sle-
dnja opozarja, da rak rano 
pri reševanju in zmanjševa-
nju problematike alkoholiz-
ma predstavlja nepovezanost 
vseh akterjev in institucij, ki se 
pri delu srečujejo in ukvarjajo 

z alkoholizmom. V občini Bre-
žice je bil z namenom izvaja-
nja abstinenčnih programov in 
osveščanja javnosti pred štiri-
mi leti ustanovljen Klub zdra-
vljenih alkoholikov v Dečnem 
selu, v sevniški občini pa v ta 
namen delujeta Klub zdra-
vljenih alkoholikov Kaktus in 
skupina anonimnih alkoholi-
kov. Prekomerno uživanje al-
kohola posledično botruje šte-
vilnim boleznim in socialnim 

Alkoholizem v Posavju

Zlo iz steklenic in sodov 
POSAVJE - Mesec november poteka v znamenju preprečevanja vseh oblik odvisnosti, med najbolj pere-
čimi v Posavju pa je zasvojenost z alkoholom. Po statističnih podatkih po njegovem uživanju, zasvoje-
nosti in umrljivosti v regiji krepko prednjačimo pred ostalimi, temu pa v dobršni meri botrujejo social-
no-ekonomske razmere in z njimi povezan položaj in stiske ljudi, pa tudi umeščenost posavskih krajev v 
nadpovprečno razvita vinorodna območja.

Kar 15 odstotkom prezgodnjih smrti v Posavju botruje alkohol in z njim povezane bolezni.
(foto: Valentina Murabito © 123RF.com)

nadaljevanje na str. 4

Na Policijski upravi Novo me-
sto ugotavljajo, da stanje pro-
metne varnosti na naših ce-
stah ni zadovoljivo, precejšnjo 
vlogo pri tem pa ima tudi al-
kohol, ki je med glavnimi de-
javniki tveganja v prometnih 
nesrečah, njegovi učinki, ki se 
pojavijo zelo hitro po zaužiti 
pijači in trajajo, dokler je alko-
hol prisoten v telesu, pa so za 
prometno varnost katastrofal-
ni. Alkohol v prometu bistveno 
slabi sposobnost normalnega 
miselnega presojanja voznika. 
Voznik zato izziva nevarnost, 
ko vozi prepočasi, prehitro, na 
neustrezni varnostni razdalji, 
težko obvladuje ali spreminja 
smer vožnje, napačno ocenjuje 
razdalje, prepozno reagira, ve-
činoma celo napačno, na neka-
tere nevarnosti pa voznik pri 1 
promilu (0,48 miligramov al-
kohola v litru krvi) sploh ne 
reagira več. Kot nam je pove-
dala predstavnica za odnose z 
javnostmi na novomeški poli-
cijski upravi Alenka Drenik, 

V Sevnici deluje že več dese-
tletij Klub zdravljenih alko-
holikov Kaktus. Zadnji dve 
desetletji ga vodi družinska 
zdravnica in terapevtka Iva-
na Jelovčan. »V klubu so lju-
dje, ki so uspešno zaključili 
uradno trimesečno zdravlje-
nje zaradi alkoholizma. Gre za 
relativno veliko skupino oseb 
različne izobrazbene struktu-
re in starosti. Večina jih je iz 
sevniške občine, eden priha-
ja iz krške, nekaj pa jih je tudi 
iz radeške. Sestajamo se re-
dno, enkrat tedensko v prosto-
rih sevniškega zdravstvenega 
doma in skušamo skozi pogo-
vor razrešiti problem, ki je na-
stal pred zdravljenjem. Skupaj 

je tako kot na celotnem ob-
močju uprave tudi za obmo-
čje Posavja posebej zaskrblju-
joč podatek o povzročiteljih 
prometnih nesreč, ki so vozi-
li pod vplivom alkohola. Pija-
ni vozniki so na območju po-
licijskih postaj Brežice, Krško 
in Sevnica letos povzročili 29 
prometnih nesreč, kar je sko-
raj 12 % vseh prometnih ne-
sreč, ki so se v desetih mesecih 
tega leta zgodile na posavskih 
cestah. Kar 19 povzročiteljev 
je imelo več kot 1,11 gramov 
alkohola na kilogram krvi. Al-
kohol sicer ni bil vzrok dveh 
nesreč na območju Posavja, v 
katerih sta umrla dva udele-
ženca - kolesar in motoristka. 
Med preverjanjem psihofizič-
nega stanja voznikov so poli-
cisti v 319 primerih ugotovili, 
da kršitelji vozijo pod vplivom 
alkohola, 58 voznikov je ime-
lo več kot 1,5 gramov alkohola 
na kilogram krvi. »Vsaka odlo-
čitev voznika, da bo vozil pod 
vplivom alkohola, je zaskrblju-

joča. Alkohol se kot sovzrok 
prometnih nesreč največkrat 
pojavi pri neprilagojeni hitro-
sti, nepravilni strani oziroma 
smeri vožnje, nepravilnih pre-
mikih z vozilom in pri neupo-
števanju pravil o prednosti. 
Možnost za povzročitev pro-
metne nesreče se v primerja-
vi s treznim voznikom za pet-
krat poveča že pri 0,3 promilih 
alkohola (0,14 miligramov al-
kohola v litru krvi), celo za 25-
krat pa je ta možnost večja pri 
enem promilu alkohola,« opo-
zarja Drenikova. Policisti zato 
ponovno svetujejo občanom, 
naj v primeru, ko so uživali al-
kohol, vozi kdo, ki alkoholnih 
pijač ni užival ali pa naj upora-
bijo javna prevozna sredstva. K 
boljši varnosti v cestnem pro-
metu pa lahko pripomorejo 
tudi lastniki gostinskih loka-
lov in organizatorji javnih pri-
reditev, s tem da ne točijo al-
koholnih pijač tistim, ki so že 
pod vplivom alkohola, in mla-
doletnim.

Podpora domačega okolja 
ključnega pomena

z njimi prihajajo tudi svojci, 
najpogosteje partner oz. par-
tnerica, saj je vpliv domačega 
okolja zelo pomemben pri po-
novnem vključevanju v življe-
nje brez alkohola. Poleg rednih 
tedenskih srečanj, na katere 
včasih povabimo tudi zanimi-
vega gosta, izvajamo še druge 
aktivnosti, tako imamo gleda-
liški abonma, hodimo na po-
hode, se družimo na pikniku, 
gremo na izlet. Skratka, člani 
sčasoma postanejo prijatelji,« 
je dejala sogovornica in doda-
la, da so zdravljeni alkoholiki 
ponosni nase, ker so se uspeli 
rešiti te svoje odvisnosti. 

Koliko lahko spijemo?
Količina popite alkoholne 
pijače je merljiva z enotami 
alkohola, pri čemer ena eno-
ta vsebuje 10 g čistega alko-
hola, kolikor ga vsebuje 1 dl 
vina ali 2,5 dl piva ali 0,3 dl 
žgane pijače. Preračunano 
je, da lahko brez tveganja za 
zdravje zdrav odrasel moški 
na dan popije 20 g alkohola, 
to je 2 dl vina ali eno pivo ali 
dve šilci žganja, zdrave odra-
sle ženske, ki imajo nižjo to-
leranco za alkohol, pa enkrat 
manj. Na teden to pomeni za 
moške skupno 14 in za žen-
ske 7 enot, ob eni priložnosti 
pitja, kot so razna prazno-
vanja, pa lahko moški popi-
je največ pet enot alkohola, 
ženska pa okoli tri. 

Alkohol je velik problem tudi v prometu
težavam. Pogosto je vzrok fi-
nančnim stiskam, fizičnemu 
in psihičnemu nasilju v dru-
žini, znašanju nad zakonskim 
partnerjem ali zlorabljanju in 
zanemarjanju otrok, samomo-
rilnosti, poškodbam pri delu in 
odsotnosti z dela. 
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NEMIREN 11. NOVEMBER - 11. novembra je okoli 18. ure v 
križišču na Titovi ulici v Radečah prišlo do prometne nesre-
če z udeležbo osebnega vozila. Poškodovano voznico so od-
peljali v Splošno bolnišnico Celje. Istega dne je v popoldan-
skih urah krajanka Župelevca nerodno padla s škarpe z višine 
okoli dveh metrov. Prepeljana je bila v urgentni center SB Bre-
žice. Brežiški policisti pa so zaradi suma, da je ponarejen, na 
banki zasegli bankovec za 20 evrov. Bankovec so izločili ban-
čni uslužbenci pri preštevanju izkupička bencinskega servisa.
Zaradi razgrajanja na javnem kraju in nedostojnega vedenja 
do policistov so ti v Brežicah napisali plačilni nalog 33-letne-
mu moškemu, ki je pod vplivom alkohola ali drugih substanc 
v lokalu v spremstvu psa zmerjal in žalil ostale goste in ose-
bje, ker mu niso postregli z alkoholno pijačo.  Plačilni nalog 
pa so policisti iz Krškega napisali tudi 34-letnemu moškemu,  
kateremu so zaradi suma, da izvira iz kaznivega dejanja, zase-
gli staro železo.  To ga je tako razhudilo, da je policiste zmer-
jal in nanje kričal. Sevniški policisti pa so zvečer obravnavali 
tatvino dobro ohranjene avtomobilske prikolice znamke TPV 
z  modro nadgradnjo, ki je bila odpeljana s Ceste na grad. Na 
prikolici so bile reg. tablice KK Z1-951. Lastniku je bila pov-
zročena za približno 500 evrov škode.
Zgleda in pohvale vredna pa je gesta občanke, ki je tega dne 
obvestila regijski center, ti pa v nadaljevanju policiste, da je na 
parkirišču v Krškem našla žensko torbico. Policisti so poiskali 
lastnico in ji vrnili izgubljeno torbico z dokumenti. 

DELOVNA NESREČA, TATVINA ŽELEZA - 12. 11., nekaj pred 
2. uro zjutraj, se je v podjetju Metalna Senovo poškodoval de-
lavec v proizvodnji. Reševalci so ga oskrbeli in prepeljali na 
zdravljenje v brežiško bolnišnico .
Na prizorišču kraja tatvine so tamkaj prisotni 12. 11. zadrža-
li dve osebi, ki so ju zalotili pri kraji železa. Tatinska 27-letni-
ka in 26-letnico iz okolice Novega mesta so prevzeli policisti, 
ki so ugotovili, da sta potencialna osumljenca tudi tatvine, ki 
se je zgodila  večer prej na istem mestu.

PADEC MOTORISTA - V petek, 14. 11., je popoldne v ulici Pod 
obzidjem v Brežicah padel motorist, ki so ga zaradi poškodb 
odpeljali na urgentni center Brežice. V Krškem so policisti za-
segli Daewoo lanos 41-letni kršiteljici, ki so jo zasačili med vo-
žnjo kljub izrečenemu ukrepu prenehanja veljavnosti vozni-
škega dovoljenja vozila.    Zbrala: B. M.

Goran Žulič, Dolnje Brezovo: V preteklosti so 
si predvsem na kmetih pri težkem kmečkem 
delu zelo radi »pomagali« s pijačo in če ni bilo 
vina, so pili jabolčnik. Mislim pa, da imamo neko 
kulturo pitja alkohola, zato alkoholizem v naši 
družbi ni tako pereč problem oz. so tukaj posa-
mezniki, ki jim ustrezne inštitucije nudijo stro-

kovno pomoč pri odvajanju od te odvisnosti.

Janez Popelar, Krško: Alkoholizem je velik 
problem ne le v našem okolju, ampak v celi Slo-
veniji. Menim, da ne toliko med starejšimi, am-
pak zlasti med mladimi, nad katerimi ni prave-
ga nadzora. Največji delež krivde je na starših in 
njihovi preblagi vzgoji, saj otroke predolgo puš-
čajo zunaj, pa tudi gostinci jim preveč zlahka to-

čijo alkoholne pijače. Temu bi morali posvetiti več pozornosti.

Samanta Zbiljski, Krško: Konkretno s podat-
kom, da je naša regija kritična po stopnji alko-
holiziranosti nisem seznanjena, vem pa, da je 
uživanje alkohola ob priložnostnih srečanjih 
zelo razširjeno med mladimi. Tudi mladoletni-
mi, zato bi se trgovci in gostinci pri prodaji mo-
rali striktno držati zakona, za varnost v prome-

tu pa bi morali za vse voznike predpisati 0,0 promila alkohola.

Anita Slak, Trebež: Pojav alkoholizma je druž-
beni problem. Največjo težavo vidim ravno v dej-
stvu, da je njegov pojav mogoče spremljati tudi 
med mladimi. Kot eno izmed možnosti za zajezi-
tev tega problema vidim v osveščanju mladih že 
v osnovnih šolah s predstavitvijo kratkoročnih 
in tudi dolgoročnih posledic alkoholizma. Tega 

je premalo, zato bi morali dati temu več pozornosti.

Alkoholizem je, kot ugotavljamo v tej številki časopisa, 
pereča tema tudi oz. še zlasti v naši regiji. Nekaj nakl-
jučnih sogovornikov smo vprašali, ali strinjajo, da je to 
družbeni problem, kje vidijo vzroke zanj in s kakšnimi 
ukrepi bi ga zajezili oz. omejili.

anketa

Kako nad alkoholizem?

52-letni Dušan Lubšina iz 
Dečnega sela je bil svoj čas v 
hudi stiski. Zapadel je v bre-
zno alkoholizma, iz katerega 
pa se je uspel rešiti in na to 
je lahko ponosen. Je predse-
dnik Kluba zdravljenih alko-
holikov Brežice, ki ga je pred 
štirimi leti sam ustanovil kot 
društvo, do takrat pa je delo-
val pod okriljem Centra za so-
cialno delo Brežice. Naslednje 
leto bo klub obeležil svojo 
30-letnico delovanja. Dušan je 
član kluba osmo leto in toliko 
časa tudi že abstinira. »Naša 
skupina je opora pri nadaljnji 
abstinenci, je kot ena varoval-
ka. Čutiš določeno pripadnost 
sebi enakim. Prejšnja družba, 
s katero si na veliko pil, te za-
vrže. V službi sem 25 let sedel 
še s petimi za mizo pri mali-
ci in ko sem po petih mese-
cih zdravljenja prišel z bolni-
ške, so mi rekli, da za mizo ni 
več prostora zame, prav tako 
me ni želel več sprejeti moj de-
lovodja. Nihče ni želel več de-
lati z mano, zato že osem let 
delam sam. Sicer počasi ugo-
tavljajo, da so naredili napa-
ko, ko so me zavrgli. Oprostim 
jim, pozabil pa ne bom niko-
li. Delam sicer na Slovenskih 
železnicah, kjer je velik pro-
blem z alkoholizmom,« razla-
ga in dodaja, da je odvisnost 
od alkohola dejansko bolezen 
in je edina, ki se ozdravi brez 
zdravil. »Sramotno je ne pri-
znati, da si pijanec. Vse je v gla-
vi. Ko priznaš, da si alkoholik, 
si naredil že 50 % zdravljenja. 
Nikoli pa ne smeš biti siguren, 
da si zdrav. Ker se lahko ne-
kega dne spet ponovi, četudi 
šele čez 20 let. Ni pa to eno-
stavno, verjemite mi, potreb-
no je vložiti ogromno napora,« 
še pravi. 

»Alkohol različno vpliva na 
ljudi – eni so veseli, se smeje-
jo in bi plesali, drugim se ta-
koj začne dremati, so pa tudi 
takšni, ki postanejo napadal-
ni, nasilni. In tak sem bil tudi 
sam,« zaupa Dušan. Nasilje je 
najbolj občutila njegova žena 
Majda, ki pripoveduje: »Zame 
je bil to najprej šok. Imel je 
tudi tako družbo, v kateri ni 
šlo brez alkohola. Večkrat sem 
ga prosila, da bi nekaj ukre-
nil, vendar je ostalo samo pri 
obljubah. Mogoče celo tri me-
sece ni pil, potem pa spet. Ko 
ga dolgo časa ni bilo iz službe, 

sem vedela, koliko je ura. Pri-
šli so trenutki, ko je bilo tre-
ba tudi bežati. To se je doga-
jalo postopoma. Stanje je bilo 
vse hujše in hujše, zadnja leta 
je bilo res kriminalno, zato 
sem si rekla, da je pa tega do-
volj. Bilo me je sram, zato ni-

sem v službi nobenemu pove-
dala. Trpela sem na svoj način. 
Na koncu sem bila že tako psi-
hično izmučena, da mi je bilo 
vseeno, kaj bodo rekli drugi. 
Zato sem mu dala pogoj – ali 
zdravljenje ali pa grem. Ker ni-
sem nič dosegla, sem se odse-
lila. Ko je bil sam, je bilo najhu-
je z njim. Nekega dne je prišel 
do mene in me prosil, naj mu 
pomagam. Rekla sem mu, da 
mu bom stala ob strani in pri-
šla nazaj, samo če se bo odlo-
čil za zdravljenje. In se je, tako 
da je šel že naslednji dan v Lju-
bljano k zdravniku in tudi za-
čel skoraj petmesečno zdra-
vljenje.« Kot še pravi Majda, 
je prišel domov čisto drug 
človek, vendar psihično po-
sledice ostanejo, saj si še ve-
dno v strahu in ga neprestano 
spremljaš, kaj dela in kam gre. 
Potrebuješ tudi veliko let, da 
pride v zakonu spet do tiste-
ga zaupanja. »Vendar moram 
reči, da sem danes zelo pono-
sna nanj, ker je zelo veliko na-
redil in se žrtvoval predvsem 
za klub. Sčasoma sem tudi 
vsem povedala o tej zadevi, ni 
me bilo več sram,« še dodaja.

V klubu je 27 stalnih članov, 
prihajajo iz celega Posavja, 
njihova starost se giblje med 
30 in 73 leti. Srečujejo se vsa-
ke 14 dni, klubske prostore pa 
imajo v OM centru nad Bubka 
barom v Dečnem selu. Od leto-

šnjega februarja se srečujejo z 
dr. Anico Koprivc Prepeluh, 
zakonsko in družinsko tera-
pevtko. »Alkoholizem je težka 
tema, o kateri nočemo veliko 
razmišljati in se pogovarjati. 
Lahko rečem, da sem na vse 
tiste člane v klubu, ki absti-

nirajo tudi že 20 let, ponosna 
in čutim spoštovanje do njih. 
Spoštujem pa tudi vsakega, ki 
pride vsaj poskusit, čeprav mu 
ne uspe. Alkoholizem ni tak, 
da dobiš tabletko in te pozdra-
vijo, ampak je resen proces. 
Ko prideš z zdravljenja, se vse 
šele začne,« razlaga. Po njenih 
besedah gre v primeru, ko daš 
alkohol na stran, za spremem-
be, ki so vezane na odnose, 
tako do drugih kot do sebe, za 
to pa so potrebni čas, ogromno 
motivacije in podpore drugih. 
Zato je princip dela v klubu, da 
je, če se le da, na srečanjih po-
leg člana tudi njegov partner 
oz. sorodnik. »Alkoholizem je 
bolezen cele družine in cele-
ga okolja in, če hočete, tudi dr-
žave, ker smo tako tolerantni 

do alkohola, in je zato pri nas 
tega veliko,« poudarja Koprivc 
Prepeluhova. Teorija klubov 
predvideva, da bi se s tera-
pevtko dobivali največ pet let, 
potem pa naj bi nastale prija-
teljske skupine, katerih člani 
bi se lahko sami dobivali pre-
prosto zato, da imajo medse-
bojno podporo. Tako v Breži-
cah znotraj kluba delujeta dve 
skupini – začetniška in prija-
teljska. »Ko daš alkohol na 
stran, začneš odkrivati zdrave 
načine novih doživetij. Tak je 
tudi proces zdravljenja – iščeš 
'nadomestke' za tiste užitke, ki 
si jih prej dobil v alkoholu. V 
klubu zato spodbujamo uče-
nje novih stvari, branje novih 
knjig, da si člani širijo obzorja, 
predvsem pa zdrav življenjski 
slog preko športnih aktivnosti, 
pohodov, izletov itd.,« pravi te-
rapevtka, ki tudi poudarja, da 
ljudje ne začutijo, da je tisti, ki 
gre na zdravljenje, v bistvu he-
roj. Zanje je to sramota. 

Marsikatera žena, ki doma 
prenaša nasilje zaradi alko-
holizma, enostavno nima pra-
vega poguma, da bi o tem jav-
no spregovorila. »Ko sem bil 
na zdravljenju, so poudarja-
li, da je za moževo pitje kriva 
žena, in to zato, ker ni dovolj 
odločna, da bi postavila pogoj. 
Poudarjajo torej, da ni kriv ti-
sti, ki pije, ampak tisti, ki živi 
z njim,« pravi Dušan in za ko-
nec še dodaja: »So trenutki, ki 
te osrečujejo, saj pomagaš člo-
veku. Do sedaj smo trem, ki so 
nam jih pripeljali dobesedno s 
ceste, pomagali, da so zažive-
li normalno življenje. Pripra-
vljen sem stopiti do vsakega, 
ki redno uživa alkohol, ter mu 
razložiti svojo izkušnjo in kaj 
ga čaka.«
 B. Mavsar, P. Pavlovič,  
 S. Radi, R. Retelj

hola nisem mogla več živeti, 

Omenjeni klub že 25 let obi-
skuje Zinka Možic iz Sevnice. 
V njem je našla varno zavetje, 
pomoč, razumevanje, podpo-
ro in prijatelje. »Sem najsta-
rejša članica kluba po stažu,« 
se je nasmehnila in nato je za-
čela s pripovedovanjem zgod-
be, kako je postal alkohol njen 
stalni spremljevalec. »Začelo se 
je kmalu po zaključeni osnovni 
šoli. Najprej je bil kozarček, po-
tem dva, trije, štirje … Na kon-
cu nisem štela več. Brez alko-

Dušan Lubšina z ženo Majdo (levo) in terapevtko dr. Anico 
Koprivc Prepeluh

Zlo iz steklenic in sodov

Zinka Možič

nadaljevanje s str. 3 postala sem  odvisna. Tudi ko 
sem postala mati, nisem prene-
hala. Nekega dne so me v služ-
bi opozorili, da preveč pijem in 
socialna delavka mi je svetova-
la zdravljenje. Če bi odklonila, 
bi ostala brez službe, vzeli pa 
bi mi tudi otroka,« se je spo-
minjala preteklosti, na katero 
ni preveč ponosna, a danes je 
srečna, ker se je pri 28-ih le-
tih rešila odvisnosti. Še vedno 
hodi v službo, družinski odnosi 
so se izboljšali, redno obiskuje 
sestanke kluba zdravljenih al-
koholikov, mnogo svojega pro-

stega časa pa posveča kvačka-
nju, vezenju in izdelovanju 
gobelinov. V Sevnici deluje tudi 
skupina anonimnih alkoholi-
kov, katere članice in člani se 
prav tako srečujejo enkrat te-
densko v prostorih sevniške-
ga zdravstvenega doma. Vanjo 
se najpogosteje vključijo tisti, 
ki se pripravljajo na zdravlje-
nje odvisnosti od alkohola. Ta 
skupina nima uradnega tera-
pevta, vendar delo v njej po-
teka na podoben način kot v 
Klubu zdravljenih alkoholikov 
Kaktus.

»Sramotno je ne priznati, da si pijanec«

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Material za izdelavo adventnih venčkov in
VELIKA PRODAJNA RAZSTAVA 

adventnih venčkov
od 28. do 30. novembra 2014

Vabljeni!

Kerin Janko s.p., CKŽ 65A, 8270 Krško / Tel.: 07 49 02 560 
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Župan Srečko Ocvirk je izrazil 
zadovoljstvo spričo uspešne-
ga črpanja evropskih razvoj-
nih sredstev, saj so v obdobju 
finančne perspektive 2007-
2014 pridobili dobrih 22,6 
milijona evrov sredstev, kar 
je izredno visok znesek tudi 
v slovenskem merilu. Med ve-
čjimi realiziranimi projekti iz 
tega naslova sta izgradnji sku-
pne čistilne naprave v Sevnici 
in Boštanju ter optičnega širo-
kopasovnega omrežja. Kot je 
dejal, je v primerjavi z minu-
lim obdobjem sicer nekoliko 
manj obetajoča finančna per-
spektiva 2014-2020, ki je na 
nacionalni ravni še v usklaje-
vanju, a upa na njeno skoraj-
šnje sprejetje, saj bo na voljo 
za prijave kratko obdobje, ab-
sorbcijska sposobnost zagota-
vljanja lastnih virov v občini pa 
bo zaradi ukrepov vlade manj-
ša. Sicer pa bo novo finančno 
obdobje programsko usmer-
jeno v dokončanje okoljske 
infrastrukture regionalnega 
pomena, to je pomembnejših 
cestnih povezav, kolesarskih 
poti, v razvoj podeželja, pod-
jetniškega okolja, ustvarjanje 
novih delovnih mest in dvig 
konkurenčnosti.

Na področju infrastrukturnih 
ureditev so skozi leto poleg re-
dnega vzdrževanja realizirali 
preplastitve in rekonstrukci-
je na lokalnih odsekih Kladje, 
Kompolje - Šmarčna, Ponikve 
- Arto, ulico v spodnjem pre-
delu Boštanja, javno pot Ča-
nje - Komorivec, odsek proti 
naselju Plavne, uredili pločni-
ke na Studencu, Cankarjevi in 
Kozjanski ulici v mestu Sevni-
ca, v teku so dela še na ureditvi 
pohodnih površin v Gabrijelah 
itd. V lanskem letu so uspešno 
zaključili obsežen projekt iz-
gradnje vodovodnih sistemov, 
v sklopu katerega je bilo zgra-
jenih kar 21 km novih vodo-
vodov in šest vodohranov na 
levem bregu Save, letos so iz-
vajali ureditve na območju Mu-

»Razvoj se ne deli po mandatih, 
temveč je kontinuiran proces«
SEVNICA - Občani občine Sevnica v tem mesecu s številnimi prireditvami v občinskem središču in krajev-
nih skupnostih obeležujejo občinski praznik, v sklopu praznovanja pa je župan Srečko Ocvirk medijem 
predstavil tudi pridobitve in razvojne vidike občine v prihajajočem obdobju. 

renc, Šentjanža, Koritne doli-
ne, Mrzle Planine in Pokojnega 
vrha v KS Zabukovje, v prihaja-
jočem letu pa bodo dela s po-
dročja vodooskrbe potekala v 
Jelšah, na območju Radeža in 
Male Breze. Lani so zaključi-
li tudi projekt kanalizacijske-
ga sistema in čistilne naprave 
Orehovo, največja letošnja in-
vesticija pa je bila usmerjena v 
izgradnjo čistilne naprave Dol-
nje Brezovo, ki sta jo sofinanci-
rali občina in družba Infra. Na 
podlagi že zgrajenih širokopa-
sovnih povezav in del, ki so še 
v teku, bo imelo dostop do op-
tičnega omrežja kar prek 70 % 
gospodinjstev, občina pa je na 
več območjih vzpostavila tudi 
brezžično internetno omrežje 
Wi-Fi, ki ga že koristijo različni 
uporabniki na bolj obiskanih 
mestnih in krajevnih središčih. 
Medtem ko so uspešno izvedli 
več energetskih sanacij javnih 
zavodov, OŠ Sava Kladnika Sev-
nica, telovadnice, enote vrtca 
Kekec, zdravstvenega doma 
in šole na Studencu, jih bodo 
v prihajajočem letu deležne še 
šole v Boštanju, Krmelju, Loki 
pri Zidanem Mostu in Šentjan-
žu. Na področju družbenih de-
javnosti je bilo po občini ureje-
nih tudi več športnih površin.

Sprejet občinski prostorski 
načrt je vzpostavil podlago 
za gradnjo tako stanovanjskih 
kot poslovnih objektov. Za po-

slovne objekte v poslovnih co-
nah na Savski cesti v Sevnici, v 
Krmelju, pri HE Boštanj in na 
Blanci, medtem ko je za indi-
vidualno stanovanjsko pozi-
davo najbolj aktualno obmo-
čje Dolnjega Brezovega, novo 
zazidalno območje pa bo ume-
ščeno tudi v sosesko Boštanj - 
sv. Križ. V sklopu prostorskega 
načrtovanja je bil letos sprejet 
tudi podrobni prostorski na-
črt (OPPN) za umestitev in iz-
gradnjo dolgo pričakovane-
ga stadiona, trenutno pa so v 
pripravi še OPPN-ji za uredi-
tev območja zdravstvenega 
doma, optike Bautin in javnega 
parkirišča ter območja stare-

ga jedra Sevnice. Na področju 
kmetijstva je usmeritev obči-
ne v podpori lokalno pridela-
ni hrani in njeni prodaji v lo-
kalnem okolju, tako zavodom 
kot na v letošnjem letu preu-
rejeni sevniški tržnici. Sistem-
ska sredstva občina usmerja 
tudi na področje razvoja tu-
rizma, med drugim načrtujejo 
v prihodnjih letih posodobi-
tev objektov na Lisci kot naj-
bolj atraktivni in obiskani tu-
ristični točki, v ta namen pa 
bo zaradi lažjega vzdrževa-
nja in vlaganj Planinsko dru-
štvo Lisca lastninsko pravico 
na Tončkovem domu preneslo 
na občino, medtem ko bo samo 
zadržalo v lasti Jurkovo kočo.

Kot je v zaključku povedal žu-
pan, se na občini zavedajo, da 
je razvoj kontinuiran proces in 
da se veliki projekti, ki spremi-
njajo podobo prostora in odgo-
varjajo na bivanjske potrebe, 
ne delijo na mandate, temveč 
so rezultat večletnega urav-
noteženega načrtovanja so-
razmernega razvoja krajev in 
področij dela. In temu bodo s 
ciljem dviga kvalitete bivanja 
občanov sledili tudi v priho-
dnje.
 Bojana Mavsar

Srečko Ocvirk

BOŠTANJ – 5. novembra so s prerezom traku uradno predali v 
uporabo 130 metrov dolg odsek javne poti v Dolenjem Boštan-
ju. Infrastrukturna ureditev, katere vrednost je približno 50 tisoč 
evrov, je vsebovala celovito ureditev komunalnih vodov in asfal-
tacijo vozišča. Obnovo sta v letošnjem letu skupaj izvedli Obči-
na Sevnica in Krajevna skupnost Boštanj, zato sta otvoritveni 
dogodek s slavnostnim nagovorom pospremila sevniški župan 
Srečko Ocvirk in predsednik sveta Krajevne skupnosti Boštanj 
Jože Udovč. Slednji je ob tem dejal, da je zgrajeno kanalizacij-
sko omrežje na tem območju pomembna pridobitev za tamkaj 
živeče krajane. »Boštanj je v zadnjih letih doživel kar nekaj po-
sodobitev, napredek je viden,« pa je med drugim dejal župan.  
Oba govornika sta nato skupaj z domačinom Marjanom Moži-
cem prerezala otvoritveni trak (škarje za prerez je vestno držal 
na majhni blazini eden mlajših prebivalcev Maj Mlakar). Dogo-
dek so s pesmijo popestrili Ljudski pevci Boštanj in harmonikar 
Franc Žibert.  S. R.

SEVNICA - V sejni sobi Občine Sevnica je 5. novembra potekala 
ustanovna seja sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo, v kate-
rega je bilo na oktobrskih lokalnih volitvah izvoljenih pet pred-
stavnikov. Vodstvo občine jih je seznanilo z načinom dela, pri 
čemer je župan Srečko Ocvirk poudaril, da je ključno sodelo-
vanje med občino in krajevno skupnostjo. »Le-to mora biti stal-
no, tekoče in na primernih nivojih, da dosegamo cilje, ki smo si 
jih zastavili,« je med drugim dejal. Po velikosti najmanjša in tudi 
najmlajša krajevna skupnost v sevniški občini, v kateri trenutno 
živi 155 prebivalk in prebivalcev, bo s svojim delovanjem začela 
v letu 2015 (po vpisu v register, po sprejemu finančnega načrta 
itd.). Vodil jo bo Anton Perc, ki ga bodo potrdili na prvi redni seji. 
Ob tem naj spomnimo, da so krajanke in krajani lepo razvijajo-
čega se naselja Dolnje Brezovo, ki je bilo dolga leta del Krajevne 
skupnosti Blanca, leta 2011 na Občini Sevnica vložili zahtevek 
za ustanovitev lastne skupnosti. Na referendumu 11. novembra 
2012 je 81 oz. 85,26 % volivk in volivcev glasovalo za ustanovi-
tev, proti pa jih je bilo 14 oz. 14,74 %.  S. R.

Nova pridobitev v Boštanju

S prerezom traku so uradno predali namenu nov odsek jav-
ne poti v Dolenjem Boštanju.

Ustanovljena KS Dolnje Brezovo

DOLNJE BREZOVO – 13. novembra so na Dolnjem Brezovem ura-
dno predali namenu že nekaj let težko pričakovano čistilno na-
pravo, ki je pomembna predvsem za tamkajšnje podjetje Inplet.

»Ustanovitev podjetja Inplet v Dolnjem Brezovem je pred mnogi-
mi leti prinesla v kraj napredek in nova delovna mesta, z zaostro-
vanjem okoljskih zahtev pa je lokacija podjetja v lepem vaškem 
okolju postala velik ekološki izziv. Eden ključnih delov naše pro-
izvodnje je barvarna in odpadne tehnološke vode predstavljajo 
najpomembnejši okoljski vidik. S pričetkom izgradnje akumula-
cijskega bazena za hidroelektrarno Blanca je bila industrijska či-
stilna naprava izločena iz obratovanja. Sodobna skupna čistilna 
naprava za Dolnje Brezovo in Inplet s kanalizacijskim sistemom 
bo velik prispevek k lepši urejenosti kraja, našemu podjetju pa 
bo omogočila nadaljnji razvoj, saj bi bilo sicer dolgoročno delo-
vanje podjetja resno ogroženo,« je ob otvoritvi novega objekta 
dejala direktorica podjetja Inplet Helena Zidarič.

Zadovoljstvo z uresničitvijo projekta, ki je plod dolgoletnega so-
delovanja med Občino Sevnica, Ministrstvom za okolje in pro-
stor, podjetjem Infra, lokalno skupnostjo in podjetjem Inplet, je 
izrazil tudi sevniški župan Srečko Ocvirk.  »Ta projekt je stal do-
brih 700 tisoč evrov. Izpeljali smo ga v sovlaganju podjetja In-
plet, Občine Sevnica in podjetja Infra, ki je bilo vključeno zara-
di urejanja infrastrukture ob gradnji hidroelektrarne Blanca. Je 
del širšega projekta celovite ureditve komunalnega omrežja za 
to območje, ki poleg skupne čistilne naprave obsega še kanali-
zacijski sistem,« je med drugim povedal. Vesel, da je prišlo do iz-
gradnje, pa je bil tudi direktor podjetja Infra mag. Vojko Soto-
šek. Ob gradnji HE Blanca delovanje nekdanje čistilne naprave 
podjetja Inplet namreč ni bilo več mogoče, zato bi morali že ta-
krat zgraditi novo, a ker je bila čistilna naprava izvzeta iz Držav-
nega prostorskega načrta, je trajalo kar osem let, da so jo končno 
letos le dobili. Iskrene čestitke ob novi pridobitvi je izrekel tudi 
Leon Behin, v. d. generalnega direktorja Direktorata za vode in 
investicije na Ministrstvu za okolje in prostor. Na otvoritvi nove 
čistilne naprave na Dolnjem Brezovem, ki je sedaj v šestmeseč-
nem poskusnem obratovanju, so krajši kulturni program izpe-
ljali učenci in učenke OŠ Blanca pod vodstvom Jelke Gregorčič 
Pintar in Saše Martinčič. 
 S. Radi

Kraju urejenost, podjetju razvoj

SILVESTROVANJE  

25 €/osebo

  Dobrodošlica ob 19. uri,
  silvestrski meni z domačimi jedmi
  lokalne pridelave: predjed, juha, 

  glavna jed, sladica, kisla juha.
  Živa glasba - ansambel!

Turistična kmetija Grobelnik, Podvrh 39, 
8292 Zabukovje, tel.: 041 335 257

info@grobelnik.si / www.grobelnik.si

Pokličite!
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DOLENJSKE TOPLICE, BREŽICE – Slovensko etnološko društvo 
je na dan sv. Martina, 11. novembra, v Kulturno kongresnem cen-
tru Dolenjske Toplice Murkovo nagrado za življenjsko delo po-
delilo dr. Ivanki Počkar, kustosinji etnologinji in muzejski sve-
tnici Posavskega muzeja Brežice.

Lahko verjamemo na simbolič-
no podelitev Murkove nagra-
de etnologinji dr. Ivanki Poč-
kar prav na dan sv. Martina, ki 
je eden izmed najpomembnej-
ših zavetnikov na Slovenskem, 
ko izražamo hvaležnost za opra-
vljeno delo kot skupek človeške-
ga sodelovanja z naravo. Poč-
karjeva je v Posavskem muzeju 
Brežice zaposlena že 34 let. V 
tem času je dosegla izjemne 
znanstvene in strokovne dosež-
ke na področju etnologije. Bila je 
in je terenka na področju Posav-

ja, skrbna zapisovalka in skrbna fotografinja z vedno pozorno 
vključenimi senzorji, da se ja ne bi kaj izgubilo, ko doma seda za 
računalnik in vanj vnaša videno in slišano. Danes si težko pred-
stavljamo to terensko in raziskovalno delo brez elektronskih pri-
pomočkov. »Klasično smo fotografirali še vse do leta 2006. Tež-
ko mi je bilo varčevati s fotografskimi filmi in se precej omejevati 
pri fotografiranju. Prav tako sem le stežka samoomejevala teren-
sko delo, ki je za etnologa in muzejskega delavca gotovo ključno 
delo. Sodelavci se spominjajo, kako so v moji odsotnosti zaradi 
vsega tega od ravnatelja muzeja poslušali 'levite' na moj račun. 
V začetku ni bilo ne fotoaparata ne pisalnega stroja ne telefona. 
Kljub temu me veseli, da sem vztrajala in tudi v takšnih razme-
rah opravljala delo, ki ga imam rada,« pojasnjuje. Zaradi njenega 
celovitega in sistematičnega dela je Posavje v etnološkem smislu 
ena najbolj raziskanih slovenskih regij, ki jih je opisala v knjigah 
in predstavila na različnih razstavah.
Etnologija je bila za Ivanko ljubezen na prvi pogled.  »Etnologi-
ja se pri nas začne že zjutraj, traja ves dan in leže k premisleku 
šele pozno zvečer. Zato hvala tudi moji družini, ki to prenaša,« 
pravi. In hvala tudi njeni 93-letni mami, saj ob vsakem njunem 
druženju kaj po etnološko zapiše. »Če tega ne bi zapisala, bi bilo, 
kot da ni bilo!« ji pravi mama. N. Jenko Sunčič, foto: PMB 

MARIBOR, BREŽICE – Skladatelj Branko Rožman, po rodu Bre-
žičan, je letos že tretjič zapored prejel Borštnikovo nagrado za 
glasbo na 49. festivalu Borštnikovo srečanje, in sicer za glasbo v 
uprizoritvi »Mrtvec pride po ljubico« v produkciji Prešernove-
ga gledališča Kranj in Mestnega gledališča Ptuj.

Priznani skladatelj Branko Ro-
žman je leta 2013 prejel nagra-
do 48. Borštnikovega srečanja 
za glasbo v uprizoritvi »Pono-
rela lokomotiva« v produkciji 
SNG Drama Ljubljana, leta 2012 
pa nagrado 47. Borštnikovega 
srečanja za glasbo v uprizori-
tvi »Nevihta« v produkciji MGL. 
Leta 2012 je bil med drugim tudi 
prejemnik nagrade za glasbo na 
festivalu slovenskih komornih 
uprizoritev SKUP Ptuj 2012 za 
»Žabe« Gregorja Strniše. Sicer 
bi številne nagrade še lahko ni-
zali, vse pa potrjujejo Rožmano-
vo izjemno ustvarjalno moč.

Ne bo odveč, če spomnimo še na nekatere njegove glasbene za-
sedbe. Nepozaben je duet s Petro Božič, ko sta violinistka Petra 
in harmonikar Branko z igranjem navduševala tukajšnje in širše 
občinstvo. Z igranjem na harmoniko je dajal močan utrip v zased-
bah Kante kvartet, Diva Dodola Folk Orchestra, Ira Roma, Kabaret 
Karla Jedrmana, Duo Saksonika, Romano Rai, Sunny Orchestra, 
dr. Morena … Med številnimi sodelovanji naj omenimo sodelo-
vanje z Big Bandom RTV Slovenija, Borutom Lesjakom, Jani-
jem Kovačičem, MePZ Viva Brežice, Pihalnim orkestrom Krško ...
Leta 2001 je Rožman prejel povabilo gledališkega režiserja Jer-
neja Lorencija za sodelovanje v »Razmadežni« Sarah Kane. To 
je bil njun skupni prvenec v SNG Drama, za glasbo sta mu sledi-
li velika nagrada Borštnikovega srečanja 2002 in velika nagrada 
Zlati lev Umag 2003. Od tedaj je uglasbil 64 gledaliških predstav, 
od tega 29 z Lorencijem. Prihajajoča Iliada, ki jo trenutno ustvar-
jata v koprodukciji MGL, SNG Drama in Cankarjevega doma, bo 
njuna skupna jubilejna trideseta. Lorenci pravi, da to, da je Bran-
ko v ekipi, sploh ni nezanemarljivo. »Na nek šamanski način pri-
pelje Branko igralce, npr. kranjsko ekipo Mrtveca, do tega, da 
igrajo, čeprav harmonike nihče še nikoli prej ni imel v rokah,« 
pojasnjuje Lorenci. N. Jenko Sunčič, foto: osebni arhiv

Brežičanu Borštnikova nagrada

Branko Rožman 

Etnologijo živi vsak trenutek

Dr. Ivanka Počkar z nagrado 

Mira Šraj, predsednica PGD Boštanj:

BOŠTANJ – Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj, eno izmed 15-ih društev, povezanih v Gasilsko zvezo Sev-
nica, v letošnjem letu obeležuje 90-letnico delovanja. Zadnje leto ga vodi Boštanjčanka Mira Šraj, višja ga-
silska častnica II. stopnje, ki je predana gasilstvu od svojih srednješolskih let. 

Želimo čoln, saj živimo ob vodi

Koliko članic oz. članov je v 
vašem gasilskem društvu?
V Prostovoljnem gasilskem 
društvu Boštanj je evidenti-
ranih 231 članic in članov, od 
tega jih je aktivnih 185. Najsta-
rejši član je 81-letni Mario Gu-
lič, a po stažu najstarejši je leto 
dni mlajši Ivo Šnuderl, ki je član 
našega društva že več kot 44 
let. Najštevilčnejša v društvu 
je srednja generacija, pono-
sni pa smo tudi na zelo delov-
ne starejše gasilce. Trudimo pa 
se, da bi v naše vrste prišlo več 
mladine. Mladi so temelj dru-
štva, vendar opažamo, da jim 
zmanjkuje časa za redne gasil-
ske vaje, ker so vpeti še v mno-
ge druge obšolske dejavnosti.
Priče o bogati društveni de-
javnosti pa so vidne v našem 
gasilskem domu, kjer hrani-
mo veliko pokalov in priznanj, 
osvojenih na društvenih, ob-
činskih, regijskih in državnih 
tekmovanjih v kategorijah pio-
nirjev, pionirk, mladincev, mla-
dink, članic in članov ter sta-
rejših gasilcev.

V gasilskih društvih se veča 
število žensk, kakšna je nji-
hova vloga? 
Drži, število žensk v gasilski 
organizaciji se povečuje. Delu-
jejo tako na področju operati-
ve kakor tudi na področju pre-
ventive in drugih društvenih 
dejavnostih. Pomembno vlo-
go imajo tudi pri vzgoji mladi-
ne. Sedaj je že povsem običaj-
no, da imamo tudi predsednice 
in poveljnice društev ter gasil-
skih zvez.

Kako doživljate sebe kot 
predsednico gasilskega dru-
štva?
Z gasilstvom sem se srečala že 
kot otrok, saj je bil temu moč-
no predan že moj oče. V do-
mače gasilsko društvo sem se 
včlanila kot srednješolka in 
potem sem se tudi veliko iz-
obraževala ter pri marsikate-
ri zadevi 'orala ledino'. Zaradi 
tega, ker nosim krilo, pa nisem 
bila nikoli zapostavljena, pač 
pa sem bila sprejeta kot ena-
kovreden partner. Več kot 35 
let sem tudi zaposlena na Ga-
silski zvezi Sevnica kot računo-
vodkinja, zato delo v organiza-
ciji dobro poznam.
Položaj predsednice PGD Bo-
štanj, ki sem ga sprejela pred 
dobrim letom dni, prinaša še 
več odgovornosti. Seveda so 
pri uspešnem delovanju dru-
štva potrebna usklajevanja, 
pogovori, hitre in preudarne 
odločitve, dobri sodelavci in 
sodelavke, povezovanja z osta-
limi društvi v občini in širše. V 
društvu morajo stvari teči, ne 
glede nato, ali si predsednik, 
poveljnik ali član, ker imamo 
vsi skupen cilj – dobro delova-
nje društva in pomoč ljudem, 
ko jo potrebujejo. 

Vaše društvo ima tudi tri ga-
silske enote?

Pred štirimi desetletji se je 
porajala ideja, da bi po va-
seh ustanovili gasilske trojke. 
Tako je nato nastala prva gasil-
ska enota na Šmarčni, čez ne-
kaj let na Okiču in sedaj delu-
je tudi na Logu. Vse tri enote, 
ki imajo svoje gasilske domo-
ve in opremo, delujejo v okvi-
ru PGD Boštanj kot operativne 

enote, gasilke in gasilci pa se 
redno udeležujejo tekmovanj 
in izobraževanj.

Omenili ste izobraževanje …
Gasilec mora biti ustrezno 
usposobljen, zato je v naši or-
ganizaciji velik poudarek na 
izobraževanju in strokovnem 
usposabljanju, ki poteka od 
pionirskih vrst dalje. Zelo po-
membno je redno izobraževa-
nje članic in članov, ki pote-
ka na nivoju društva, Gasilske 
zveze Sevnica in Gasilske zve-
ze Slovenije. Slednja zagota-
vlja ustrezno usposobljenost 
na strokovno-operativnem 
področju. Poseben poudarek 
je na dopolnilnem usposablja-
nju, ki postaja osnovna oblika 
obnavljanja, pridobivanja in 
preverjanja gasilskega znanja. 
Tudi z usposabljanjem preda-
vateljskega kadra, ki je orga-
niziran in verificiran na rav-
ni Gasilske zveze Slovenije, se 
izboljšuje kakovost izobraže-
vanja. V skladu z veljavno za-
konodajo mora biti sleherni 
gasilec usposobljen. Poudarek 
je na praktičnem usposablja-
nju, pri čemer je potrebno sle-
diti tudi zagotavljanju psihofi-
zičnih sposobnosti.

Kako ocenjujete podporo 
lokalne skupnosti in države 
pri delovanju gasilskih dru-
štev, namenjajo zanj dovolj 
sredstev?
Razumevanje in podpora sta, a 
finančnih sredstev ni nikoli do-
volj. Del sredstev dobimo pre-
ko Gasilske zveze Sevnica, ne-
kaj nam jih nameni krajevna 

skupnost, medtem ko državna 
sredstva dobimo le v primeru, 
če sodelujemo na razpisu gle-
de nabave opreme, pa če naši 
člani sodelujejo pri odpravlja-
nju posledic poplave, žledolo-
ma … V takih primerih dobi-
mo povrnjene stroške goriva. 
Večina finančnih sredstev pri-
dobimo v društvu tudi sami, in 

sicer z organizacijo raznih de-
javnosti – tudi z veselicami.

Ali bi bile morda potrebne 
v organizaciji kakšne spre-
membe? V Sloveniji ima-
mo, v primerjavi z drugimi 
evropskimi državami, zelo 
malo poklicnih gasilcev …
Spremembe so vedno dobro-
došle, morajo pa biti premi-
šljene in usmerjene v razvoj. 
V Sloveniji je več kot 140-le-
tna tradicija prostovoljnega 
gasilstva, poklicno gasilstvo 
pa je prisotno le v večjih me-
stih, v nekaterih podjetjih ter 
nekaterih osrednjih PGD-jih. 
Če bi želeli imeti večje število 
poklicnih gasilcev, kar bi bilo 
zaželeno predvsem v dopol-
danskem času, ko so mnogi v 
svojih rednih službah, bi bilo 
potrebno zagotoviti sredstva 
za pokritje materialnih stro-
škov in osebnega dohodka.

Ste morda kdaj naleteli na 
nerazumevanje delodajalca 
zaradi odsotnosti z dela, ko 
se je prostovoljni gasilec od-
zval na nujno intervencijo?
Ponavadi ni bilo težav, a se ve-
dno pogosteje dogaja, da za-
posleni ne zapuščajo svojega 
delovnega mesta. To je na nek 
način tudi razumljivo, kajti 
dela za tekočim trakom ne mo-
reš kar spustiti iz rok in oditi. 
Imamo pa tudi precej poklic-
nih voznikov in od njih težko 
pričakujemo, da bodo vedno 
na razpolago. Vedno več je 
tudi tistih, ki se vozijo na delo 
v druge kraje. Sicer pa, če po-
gledamo statistiko, ugotovimo, 

da je bilo največ intervencij 
opravljenih v popoldanskem 
in nočnem času.

S katerimi največjimi oz. naj-
težjimi izzivi ste se soočili v 
tem iztekajočem se letu?
Zagotovo je bil največji izziv 
obnova gasilskega doma z nad-
gradnjo. To pomeni, da smo 
zamenjali ostrešje in strešno 
kritino ter dogradili in uredili 
mansardo. S tem smo pridobi-
li resnično velik prostor - učil-
nico, v kateri bodo lahko po-
tekala razna izobraževanja in 
srečanja tako članic in članov 
kot ostalih krajank in krajanov. 
Poleg tega smo pridobili še dva 
manjša prostora – v enem je 
arhiv boštanjske krajevne sku-
pnosti, v drugem pa gasilskega 
društva. Uredili smo tudi sani-
tarije. Na srečo težkih izzivov 
v iztekajočem se letu nismo 
imeli. Na operativnem podro-
čju smo imeli gašenje požara 
v industrijskem objektu, nu-
dili smo pomoč pri odpravlja-
nju posledic žleda in poplav ter 
pomagali pri gašenju požarov 
v sosednjih društvih.

Vam kdaj prihitijo na pomoč 
(ali pa obratno) tudi gasilci 
iz sosednjih občin?
Zaenkrat še nismo imeli po-
trebe po pomoči iz sosednjih 
občin, smo pa šli na pomoč v 
Postojno ob letošnjem žledo-
lomu.

Kaj vam pomeni priznanje, 
ki ga boste kot predsednica 
PGD Boštanj prejeli ob pra-
zniku občine Sevnica?
Grb Občine Sevnica, ki ga 
bomo prejeli na osrednji slo-
vesnosti, je zahvala oziroma 
priznanje za delo članov in čla-
nic našega društva, ki v krajev-
ni skupnosti in tudi širše uživa 
veliko podporo. To tudi pome-
ni, da smo pomemben člen v 
življenju in delu skupnosti, v 
kateri živimo in delujemo.

Načrti za prihodnost?
Del načrtov je skrb za sodob-
no in kvalitetno gasilsko opre-
mo, želeli bi si tudi primerno 
osebno zaščitno opremo ter 
opremo za primere sodelova-
nja v gozdnih požarih, razmi-
šljamo tudi o opremi za tehnič-
no reševanje, za nevarne snovi. 
Naša želja je tudi, da bi imeli 
čoln, saj živimo ob Savi in Mir-
ni, dolgoročni načrti pa segajo 
tudi do novega gasilskega vozi-
la. Tako kot doslej si bomo pri-
zadevali za povečevanja števi-
la članstva, nadaljevali bomo z 
izobraževanji, trudili se bomo 
za uspehe na gasilskih tekmo-
vanjih. V našo sredo bomo še 
naprej vabili otroke iz vrtca 
in osnovne šole, jim pokaza-
li naše prostore, opremo, jih 
vključevali v občinska tekmo-
vanja ter jih s tem navduševali 
za prostovoljno delo v naši hu-
manitarni organizaciji.
 Smilja Radi

Mira Šraj
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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

 

BREŽICE - V Klubu Posavje, ki združuje 110 članov, od tega 40 
aktivnih, s cerebrovaskularno boleznijo, so 29. oktobra v pro-
storih Doma upokojencev Brežice obeležili svetovni dan mož-
ganske kapi.

Možganska kap je tretji najpogostejši vzrok smrti, takoj za bo-
leznimi srca in ožilja ter rakom. Slovenski bolniki po možganski 
kapi se združujejo v Združenju bolnikov s cerebrovaskularno 
boleznijo Slovenije – CVB, ki ga sestavlja 20 klubov iz vse Slove-
nije. Člani Kluba Posavje se vsak mesec srečujejo v Termah Ča-
tež, organizirajo tudi strokovna predavanja, spomladi in jeseni 
fizikalno terapijo za člane, seveda pa posvečajo veliko pozorno-
sti tudi druženju in izmenjavi izkušenj na družabnih srečanjih 
in organiziranih izletih. 
Letošnji dan možganske kapi (z 10. maja so ga prestavili na 29. 
oktober) je bil posvečen geslu »Ženske in možganska kap«. Na 
prireditvi v Brežicah je predsednica Kluba Posavje Vera Tucovič 
prisotnim na kratko predstavila klub in njegove aktivnosti. Ob tej 
priložnosti je članica kluba dr. Vesna Šoštarič-Hribar predsta-
vila svojo izkušnjo možganske kapi. Strokovna vodja kluba, pri-
marij Lidija Roić, pa je predavala o dejavnikih tveganja, ki pov-
zročajo možgansko kap. Še posebej je poudarila besedo GROM, 
s katero lahko laik preprosto ugotovi, da gre pri nekom za mo-
žgansko kap. To pomeni naslednje: 1. Govor – bolniku rečemo 
preprost stavek in ga prosimo, naj ga ponovi. Nekdo, ki ima zna-
ke možganske kapi, si bo stavek težje zapomnil, še težje ga bo 
izgovoril. 2. Roka – bolnika prosimo, naj iztegne obe roki v viši-
no ramen. Nekdo, ki ima znake možganske kapi, prikaže dobro 
gibljivost le ene okončine. 3. Obraz – bolnika prosimo, naj se 
nasmeji. Ob možganski kapi opazimo, da ima človek eno stran 
obraza povešeno. 4. Mudi se – če pri osebi opazite te znake, ta-
koj pokličite 112. 
 Vera Tucovič/P. P.

Svetovni dan možganske kapi

S prireditve ob svetovnem dnevu možganske kapi

Prvi oddelek vrtca, ki je do-
bro leto deloval v t. i. prosto-
rih DUR-a, je bil v kraju sicer 
odprt leta 1962, nakar je vse 
do preselitve v novogradnjo v 
neposredni bližini šole deloval 
v prostorih današnje Krajevne 
skupnosti. Med strnjeno kro-
nologijo predšolske vzgoje v 
kraju je ravnateljica šole Mar-
tina Ivačič izpostavila, da so 
pred štirimi desetletji s selitvi-
jo v novo zgradbo v neposre-
dni bližini šole resda pridobi-
li za tedanje razmere sodobne 
prostore, umivalnico in sanita-
rije, a so ti prostorsko zadosti-
li potrebam in naraščajočemu 
številu otrok le poldrugo de-
setletje, saj so imeli v šolskem 
letu 1988/89 vpisanih kar 93 
otrok, zaradi česar so odde-
lek male šole premestili v šol-
sko zgradbo. Ker so leta 2004 
sprejeli v vrtec prvič tudi otro-
ke prve starostne skupine do 
treh let, so bili v prihodnjih 
letih primorani že zavrača-
ti vpisane, denimo leta 2009 
so jih zavrnili kar 21, zato so 
v šolskem letu 2011/12 od-

Sistem COPS@road je razvilo 
mlado slovensko podjetje A.s.K 
in je posebej učinkovit na ne-
preglednih cestnih odsekih, 
kjer je zaradi slabe vidljivos-
ti onemogočena dobra preso-
ja voznika pri vključevanju na 
prednostno cesto. Sistem, ki 
se napaja na sončno energijo, 
deluje tako, da voznika na ne-
prednostni cesti, ki se približu-
je križišču, s svetlobnimi zna-
ki opozarja na približevanje 
vozila na prednostni cesti oz. 
na potencialno nevarnost trka 
v realnem času. Ne gre za se-
mafor ali drugo obliko zave-
zujočega prometnega sistema, 
pač pa za dodatni opozorilni 
sistem. »Glede na dosedanje 
rezultate lahko postavitev 
našega sistema COPS@road 
zmanjša prometne nesreče na 
nepreglednih cestnih odsekih. 
Statistike kažejo izboljšanje 
varnosti do kar 90 odstotkov,« 
je povedal direktor podjetja 
Peter Korun.

Postavitev 12 tovrstnih opo-
zorilnih sistemov na nevarnih 

Podloško križišče je bolj varno,
končna rešitev pa bo krožišče
VELIKI PODLOG - Na križišču v Velikem Podlogu, kjer se je v zadnjih letih zgodilo nadpovprečno veliko pro-
metnih nesreč, so 10. novembra simbolično odprli opozorilni sistem COPS@road. Postavitev sistema je 
plod sodelovanja med Občino Krško, Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun. 

cestnih odsekih, kjer obstaja 
povečana nevarnost trkov za-
radi nepreglednosti, je v sklo-
pu projekta Skupaj za večjo 
prometno varnost v Sloveniji 
finančno podprla Zavarovalni-
ca Triglav. Med prvimi izbrani-
mi kritičnimi križišči je križiš-
če Veliki Podlog v občini Krško, 
kjer se je po podatkih policije 
v zadnjih petih letih pripetilo 
18 prometnih nesreč oz. 3,6 na 
leto, kar je nadpovprečno ve-
liko, zlasti če upoštevamo so-

razmerno malo povprečne-
ga dnevnega prometa na tem 
odseku, ki znaša 2800 vozil 
na dan. V teh nesrečah je ena 
oseba umrla, trije udeležen-
ci so bili huje poškodovani, 
enajst pa lažje. »Verjamemo, 
da bomo z novim opozorilnim 
sistemom na križišču Veliki 
Podlog bistveno zmanjšali 
možnost prometnih nesreč. S 
tem bomo zavarovali številna 
življenja – kar je nenazadnje 
tudi največja dodana vrednost 

tega skupnega projekta,« je 
na otvoritveni slovesnosti po-
vedal Viktor Richter, direk-
tor Zavarovalnice Triglav, Ob-
močne enote Krško. »Tovrstno 
opremljanje črne točke pred-
stavlja pomemben korak k iz-
boljšanju prometne varnosti 
na našem območju,« pa je po-
udaril komandir Policijske po-
staje Krško Peter Molan. 

Postavitev sistema je pozdra-
vila tudi nova predsednica 
sveta KS Veliki Podlog Karoli-
na Cizerle, ki pa je kljub temu 
poudarila, da bo končna reši-
tev problema ureditev krožne-
ga križišča, na katerega čaka-
jo že več let. »To je le zasilna 
rešitev, za katero seveda upa-
mo, da bo zmanjšala število 
prometnih nesreč,« je deja-
la. Temu je pritrdil tudi župan 
mag. Miran Stanko, a opozo-
ril, da gre za križanje držav-
ne in lokalne ceste, zato je po-
trebno zagotoviti tudi delež 
državnih sredstev.

 Peter Pavlovič

Opozorilni sistem s svetlobnimi znaki opozarja na potencial-
no nevarnost trka.

40 let brestaniškega vrtca
BRESTANICA - Malčki vrtca Brestanica, ki deluje v sklopu OŠ Adama Bohoriča, zaposleni, številni starši, 
krajani in drugi obiskovalci so 6. novembra s prisrčno izvedenim programom najmlajših obeležili 40 let 
delovanja vrtca, ki je pod streho novozgrajenega objekta sprejel tri oddelke otrok 1. novembra 1974.

prli četrti oddelek vrtca v šol-
ski zgradbi in peti oddelek v 
zgradbi za šolo, ki so jo preno-
vili s pomočjo občine. 
Ker se na slednji zavedajo, da 
obstoječi prostori na različnih 
lokacijah in oteženi pogoji dela 
in bivanja z 80 vključenimi 
otroki, kolikor jih vrtec obisku-
je v tem šolskem letu, ne od-
govarjajo več vzpostavljenim 
standardom izvajanja pred-
šolske vzgoje in varstva, so se 

z izdelano dokumentacijo, pri-
dobili pa so tudi že gradbeno 
dovoljenje, prijavili na razpis 
resornega ministrstva za pri-
dobitev sredstev za sofinanci-
ranje izgradnje nadomestnega 
vrtca, žal pa so bili pri tem ne-
uspešni. A kot je zatrdil župan 
mag. Miran Stanko na prire-
ditvi, se namerava občina po-
novno potegovati za sredstva, 
v nasprotnem primeru pa bo, v 
kolikor bo investicija podprta 

tudi s strani občinskega sveta, 
gradnjo nadomestnega vrtca 
financirala sama. Spričo pove-
danega je bilo razočaranje nav-
zočih nekoliko manjše, tega pa 
so dodatno omilile s prepeva-
njem in plesanjem na šolskem 
odru skupine otrok Balončki, 
Žogice, Gumbki in Barvice.

 Bojana Mavsar 

Medtem ko so otroci z nastopi pokazali, kaj vsega se nauči-
jo v vrtcu, je za njihov prešeren smeh z nastopom poskrbela 
klovnesa Eva Škofic Maurer.

Športno društvo Plavalček 
vas vabi na:

Športno društvo Plavalček, Ulica Anke Salmičeve 8 b, 8273 Leskovec pri Krškem
e-mail: sdplavalcek@gmail.com, gsm: 031 540 686

Vse posavske šolarje in odrasle pozivamo na 2. Paraolimpijski 
športni dan, dne 22. novembra 2014, ob 10. uri, 

v Športni dvorani Šolskega centra Krško-Sevnica

Preizkusi se tudi ti v: floorballu (hokej na vozičkih), namiznem 
tenisu, streljanju, bocci (dvoransko balinanje) in sedeči odbojki. 

2. Paraolimpijski športni dan2. Paraolimpijski športni dan2. Paraolimpijski športni dan

NAPRAV ' SE V TRENIRKO IN PRID' !

Osrednji dogodek bo tekma v sedeči odbojki med slovensko žensko 
rezprezentanco in Posavskim odbojkarskim klubom (POK). 

Jesenski likof, 
posvečen Ježku
KRŠKO – Jutri, 21. novem-
bra, v OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja Krško pripravljajo tra-
dicionalni jesenski likof z 
naslovom »Srček dela  tika 
taka«, ki bo tokrat posvečen 
Franetu Milčinskemu Ježku, 
hkrati pa bodo z njim za-
ključili tudi projekt »Ustva-
rimo zeliščni vrt Posavja«, v 
katerem je skupaj s Kultur-
nim domom Krško in dru-
štvi kmetic sodelovala šola.
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Prireditev je privabila lepo šte-
vilo obiskovalk in obiskoval-
cev od blizu in daleč. Le-ti so 
si v zgodnjem sobotnem popol-
dnevu ogledali zanimivo po-
vorko, s katero so vinogradniki 
prikazali vinogradniška opra-
vila od pomladi do jeseni. Opo-
zorili so tudi na letošnje narav-
ne ujme, zaradi katerih trgatev 
ni bila takšna, kot bi si jo želeli. 

Kako je, če pada toča, so lahko 
okusili tudi obiskovalci, ko se 
je nanje ulila prava ploha drob-
nih ledenih kroglic z enega iz-

Živahno martinovo na Studencu
STUDENEC – Na Martinovo soboto je potekala na Studencu že 15. etnološka in kulturna prireditev pod na-
slovom Martinovanje na Studencu v organizaciji domačega društva vinogradnikov, 16. novembra pa še  tra-
dicionalni pohod s Studenca na Primož.

med voz v sprevodu, ki se je vil 
skozi središče vasi. Gosenice, 
ki so v letošnjem letu povzro-
čale vinogradnikom veliko te-
žav, pa so v vinogradniški po-
vorki razveselile otroke, saj so 
se spremenile v sladke bonbo-
ne. No, če letošnji letini ni do-
bro delo preveč dežja, se je ta 
»usmilil« letošnje povorke in 
ni močil obiskovalk in obisko-

valcev kot lansko leto. Prijetno 
popoldne se je nato nadaljeva-
lo z vinogradniškimi igrami, 
v prostorih gasilskega doma 

pa je bila na ogled čebelarska 
razstava ter razstava različnih 
vrst domačega peciva in kruha 
članic Aktiva žena Studenec. V 
ogrevanem šotoru je potekala 
degustacija mošta in vin doma-
čih vinogradnikov ter pokušnja 
domačih kmečkih jedi. Po sta-
ri tradiciji je potekal tudi blago-
slov mošta, potem pa še veseli-
ca z ansamblom Toneta Rusa.

V sklopu Martinovanja na Stu-
dencu so pripravili preteklo 

nedeljo še tradicionalni po-
hod s Studenca na Primož, 
po katerem je potekala v cer-
kvi sv. Primoža še maša za vi-
nogradnike in kratek kulturni 
program z blagoslovom mla-
dega vina. Dogodka se je ude-
ležila tudi dolgoletna članica 
Društva vinogradnikov Stude-
nec Kristina Gorenc iz Dol-
njih Impolj pri Zavratcu, ki je 
11. novembra praznovala 100. 
rojstni dan. 
 Smilja Radi

V vinogradniški povorki so prikazali različna opravila, ki se 
v vinogradu opravljajo od spomladi do jeseni.

Gosenice, ki so letos vinogradnikom povzročale veliko težav, 
so se v vinogradniški povorki »spremenile« v bonbone.

»Ker je danes naš praznik, 
smo se odločili, da ga obeleži-
mo na nekoliko bolj slovesen 
način. Pred dobro uro smo v 
Koritni dolini predali name-
nu dva odseka sekundarne-
ga dela javnega vodovodnega 
sistema Podskalica - Podvrh v 
skupni dolžini preko 2800 me-
trov, kamor spada še zaselek 
Reber, del Pokojnega Vrha in 
Mrzla Planina, kjer bo sistem 
v funkciji v prihodnjih dneh. 
V naselju Zabukovje pa smo 
pravkar prižgali luč, svetlobo, 
ki tako kot voda pomeni življe-
nje,« je dejal na osrednji slove-
snosti ob krajevnem prazniku 
predsednik Krajevne skupno-
sti Zabukovje Jože Baumkir-
her, ki je v svoj slavnostni go-
vor vpletel tudi zahvalo vsem 
tistim, ki so si več let prizade-
vali in vztrajali pri uresničeva-
nju idej za sodobnejšo podobo 
kraja. Dotaknil se je tudi težav, 

Zabukovje se posodablja 
ZABUKOVJE - Najvišje ležeča vas v sevniški občini se posodablja, bi lahko rekli po otvoritvi odseka nove-
ga vodovoda v Koritni dolini in obcestne razsvetljave v Zabukovju, ki sta bila uradno predana namenu pred 
osrednjo slovesnostjo ob krajevnem prazniku na prvi petek v novembru.

ki jih je v začetku letošnjega 
leta prinesel zemeljski plaz v 
naselju Podvrh. Plaz, ki je re-
sno ogrozil cesto in s tem do-
stop do stanovanjskih objek-
tov, transformatorske postaje 
in kmetijskih zemljišč, so uspe-
li s pomočjo domačinov v zelo 
kratkem času sanirati. »Tudi 
nedavno neurje nas ni obšlo, 

saj so nam hudourniki dobe-
sedno odnesli kar dve cesti, in 
sicer v Srebotnem ter odcep 
proti Oblakovim,« je dodal in 
nato nadaljeval, da so v kra-
jevni skupnosti izvedli teme-
ljito rekonstrukcijo spodnjega 
ustroja dveh odsekov cest, in 
sicer na relaciji Lovski dom Za-
bukovje - Češek ter Podgorje - 

Strajnar - Koprivc. Oba odseka 
v skupni dolžini 1500 metrov 
sta sedaj pripravljena na as-
faltacijo. Sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk pa je v svojem go-
voru med drugim dejal, da je 
bilo v preteklih letih veliko po-
storjenega in da obstajajo na-
črti za naprej. Posebno zahva-
lo pa je krajankam in krajanom 
izrekel predsednik Društva za 
ohranjanje spomina na pohod 
XIV. divizije, saj so pohodniki v 
Zabukovju vedno lepo sprejeti. 

Na slovesnosti, ki sta jo pove-
zovali Andreja Kobal in Rena-
ta Podlesnik Pajk, so podeli-
li tudi krajevno priznanje in 
dve plaketi. Priznanje krajev-
ne skupnosti je prejel Vid Špec 
za aktivno delovanje v Prosto-
voljnem gasilskem društvu Za-
bukovje in Društvu podeželske 
mladine Zabukovje. Plaketo 
krajevne skupnosti so prejeli 
člani družine Beskorvajni iz 
Zabukovja za dolgolet no po-
moč pri delovanju društev v 
krajevni skupnosti ter Vladi-
mir Kobal za dolgoletno aktiv-
no delovanje v društvih, orga-
nizacijah in krajevni skupnosti 
ter za prispevek k razvoju kra-
ja. V kulturnem program so 
nastopili članice in člani Kul-
turnega društva Franc Požun 
Zabukovje, ženska pevska sku-
pina Rosa ob spremljavi kita-
rista Primoža Tovornika ter 
pevski zborček Šentlenartski 
smrkci. 
 Smilja Radi

Nagrajenci s predsednikom KS Zabukovje

SEVNICA - 4. novembra se je 
pri planinskem zavetišču Pod 
Sv. Rokom v Sevnici odvijalo 
družabno planinsko srečan-
je ob tabornem ognju, ki ga je 
pripravilo Planinsko društvo 
Lisca Sevnica. Prisotne planin-
ke in planince ter goste je v pri-
jeten družabni dogodek z za-
peto pesmijo popeljala moška 
pevska skupina Encijan. Sledi-

Planinstvo s poslanstvom 
lo je kratko predavanje Duša-
na Klenovška, prof. biologije 
in kemije, ki je ob skrbno pri-
pravljenem slikovnem gradi-
vu predstavil teme, ki bodo 
objavljene v knjigi z naslovom 
Monografija občine Sevnica 
in predstavitev narave v njej, 
ki jo pripravlja v sodelovanju 
s Tanjo Košar s celjske enote 
Zavoda RS za varstvo narave. 

Navzoče na planinskem sre-
čanju sta nagovorila predsed-
nik Planinskega društva Lisca 
Sevnica Rok Petančič in sev-
niški župan Srečko Ocvirk, ki 
je poudaril pomembno vlogo 
planink in planincev pri ohran-
janju narave. »Planinstvo se 
razvija v smer varovanja nara-
ve in ohranjanja sorazmerja,« 
je med drugim dejal.  S. R.

V okviru skupnega posavskega projekta Posavska špajza Občina 
Radeče s sofinancerskimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni 
razvoj na vhodu na Starograjsko ulico, v režiji izvajalca del Remont 
d.d., že od poznega poletja naprej gradi Radeško tržnico. 

Potem ko je bil najprej odstranjen propadajoči nekdanji stanovanj-
ski objekt na naslovu Starograjska ulica 5, so se pričela pripravljal-
na in zemeljska dela, ki so ob ugodnih vremenskih pogojih potekala 
brez večjih težav in skladno z zastavljenimi terminskimi načrti. Večji 
del teh del, vključno z najzahtevnejšimi izkopi, je tako že opravljen, 
preostanek pa bo glede na zastavljeni kaskadni način dela, po kate-
rem izkopi potekajo v treh fazah, vmes pa se že izvajajo armirano-
betonska dela, predvidoma opravljen še v tem letu. Zaključek pro-
jekta je načrtovan za pozno pomlad naslednjega leta. 

Stanovalcem Starograjske ulice in vsem ostalim uporabnikom te uli-
ce se zaradi nevšečnosti v času gradnje za razumevanje iskreno za-
hvaljujemo.

Sprejem karateistov in savaterjev po EP 
v Franciji in Croatian Savate Open turnirju

V sredo, 5. novembra, je župan občine Radeče Tomaž Režun skupaj 
z direktorico občinske uprave Brigito Stopar v sejni sobi Občine Ra-
deče sprejel članice in člane Karate kluba Radeče, ki so v zadnjem 
mesecu dosegli izjemne rezultate na mednarodni sceni. 

Na mladinskem savate evropskem prvenstvu v francoskem Parizu 
je Blažka Lamovšek v disciplini savate assault (borba lahkega kon-
takta oz. francoski boks) osvojila bronasto kolajno, dobrih štirinajst 
dni kasneje pa so članice in člani Karate kluba Radeče izjemno us-
pešno nastopili še na Croatia Savate Open turnirju v Varaždinu, na 
katerem so se na stopničke povzpeli Blažka Lamovšek, Urška La-
movšek, David Trošt in David Hren.

Župan občine Radeče Tomaž Režun je našim izjemnim mladim 
športnikom ter njihovim trenerjem in spremljevalcem čestital za 
uspešno delo in jim predal priložnostna darila, obenem pa se jim je 
zahvalil za uspešno promocijo Radeč.

Gradnja radeške tržnice poteka po načrtih
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KRŠKO - Potem ko so v krškem 
Domu starejših občanov febru-
arja lani v pritličju odprli prvo 
samooskrbno gospodinjsko 
skupino Vijolica, sta se ji na je-
sen v prvem nadstropju pri-
družili še skupini Sončnica in 
Deteljica, 30. oktobra letos pa 
še Spominčica. Gre za nov kon-
cept dela, načina oskrbe in ži-
vljenja stanovalcev v domu 
starejših, s katerim si priza-
devajo v etažno opremljenih 
prostorih s kuhinjo, jedilnico, 
dnevnim ter bivalnim prosto-
rom čim bolj nadomestiti ži-
vljenje, ki so ga imeli v doma-
čem okolju. Stanovalci se lahko 
v tako urejenih oddelčnih sku-
pinah, pri čemer so te ločene 
od prostorov za počitek, vklju-
čujejo v gospodinjska opravila, 
pripravo jedi ali čas preživlja-
jo ob branju, igranju družab-
nih iger, pogovoru ali gledanju 
televizije, po želji pa se uma-
knejo v svoje sobe, kjer so jim 
uredili tudi individualne ko-

KRŠKO, LESKOVEC PRI KRŠKEM - 24. oktobra so v krajevnih or-
ganizacijah Rdečega križa Krško-levi breg in Leskovec pri Kr-
škem v soorganizaciji z matičnima krajevnima skupnostima 
pripravili letno družabno srečanje krajank in krajanov, ki so do-
polnili 75 in več let. 

Srečanje krajanov, ki prebivajo na levem predelu mesta Krško in 
okoliških naseljih, je potekalo v mali telovadnici videmske šole, 
udeležilo pa se ga je 120 od 440 vabljenih. Prisotne so ob tej pri-
ložnosti pozdravili in nagovorili predsednica KO RK Krško-levi 
breg Marija Kos Vimpolšek, namestnica ravnateljice šole Va-
lentina Gerjevič, v imenu KS mesta Krško Jožica Mikulanc in 
v imenu Občine Krško Ana Somrak, vse pa so poudarile skrb za 
sočloveka in pomen tovrstnih srečanj, ki so priložnost za ohra-
njanje znanstev in prijateljskih vezi. Za prijetno vzdušje v uvo-
du srečanja so z nastopi poskrbeli učenci šole, harmonikar Adolf 
Moškon in Pevke izpod Gorjancev, še posebej pa so v svoji sredi 
starejši krajani in organizatorji pozdravili najstarejša udeležen-
ca srečanja, Gvida Grabarja in Marijo Petan. 
Istočasno je leskovška KO RK srečanje pripravila v Bistroju Šti-
rica, 60 starejšim krajanom pa sta prijetno druženje ob kultur-
nem programu, ki so ga izvedli učenci leskovške osnovne šole 
pod vodstvom mentorice Manice Žibret in domača glasbena 
zasedba Signali, zaželela predsednica KO RK Helena Rogič in v 
imenu KS Leskovec pri Krškem Bojan Mežič. Tudi tu so bili sim-
boličnih daril in želja po najboljšem počutju deležni najstarejši 
udeleženci: Jože Božič iz Velike vasi ter Leskovčanki Milka Ši-
ško in Hermina Zupančič. 
 B. M., foto: Sv. M. 

En dan, dve srečanji starejših

Del udeleženk srečanja starejših v Krškem

Za večjo domačnost bivanja 

Vsaka skupina je opremljena s kuhinjo.

Velika izbira sobnih copat v prodajalnah Kopitarna!
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Po besedah Alenke Černelič 
Krošelj, predsednice Sloven-
skega protestantskega dru-
štva Primož Trubar – Podru-
žnica Posavje, v društvu, ki je 
nastalo pred šestimi leti, cenijo 
protestantsko dediščino, ki jo 
želijo drugim predstavljati, in 
se ves čas trudijo, da jo ljudje v 
posavski regiji tudi spoznavajo. 
Želijo, da se Adam Bohorič in 
Jurij Dalmatin, na katera so iz-
jemno ponosni, usidrata na ob-
močje Posavja. Kot je še pove-
dala, so leta 2008 zasnovali in 
razpisali prvi literarno-likovni 
natečaj, h kateremu so vablje-
ne osnovne šole, šole s prilago-
jenim programom in tudi sre-
dnje šole v Posavju. Letos so 
tudi dopolnili nagrade za učen-
ce. Vsak je prejel zapestnico s 
faksimilom podpisa Jurija Dal-
matina, prejemniki priznanj 
pa so dobili še ročno izdelan 
obesek. Vsi sodelujoči na na-
tečaju bodo decembra odšli še 
na ekskurzijo v Ljubljano, kjer 
se bodo še bolj spoznali z de-
diščino. Zbrane je nagovoril 
tudi predsednik Slovenskega 
protestantskega društva Pri-
mož Trubar mag. Viktor Ža-
kelj: »Zgodovina se ni začela 
z nami, ampak so jo ustvarili 
naši zanamci. To najprej terja 
spoštovanje le-teh. Ta vaš kraj, 
ki je na obrobju tako rekoč hr-
vaštva, je dal Slovencem ime-
ni, kot sta Bohorič in Dalma-
tin. Kolikor vem, velja slednji 
za enega najbolj nadarjenih 
Slovencev vseh časov. Česa po-
dobnega ob Trubarju, Prešer-
nu in še kom nismo imeli. Vesel 
sem, da ste zavezani svoji pre-
teklosti, kajti slednja vas legiti-
mira v prihodnost.«

V likovnem delu natečaja je v 
dveh razpisanih kategorijah 
(od 1. do 5. razreda in od 6. 

Že sedmič »obiskali« Dalmatina
ARTIČE – 12. novembra so na OŠ Artiče odprli razstavo sedmega literarno-likovnega natečaja Na obisku pri 
Juriju Dalmatinu. Natečaj organizira Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar – Podružnica Posavje 
v sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico Krško, OŠ Jurija Dalmatina Krško in eno izmed sodelujočih šol.

do 9. razreda) sodelovalo 36 
učencev z 31 deli, med kateri-
mi je strokovna komisija v se-
stavi Alenka Černelič Krošelj, 
Polona Brenčič iz Valvasor-
jeve knjižnice Krško in Stan-
ka Turšič Pungerčar z OŠ 
Artiče izbrala sedem likovnih 
del, ki so si zaslužila prizna-
nja. Najboljša likovna dela so 
ustvarili: Ajda Ferlin (OŠ Ar-
tiče; mentorica Jana Kovačič), 
Karmen Blažic, Ana Glogov-
šek in Maja Ocvirk (OŠ Arti-
če; mentorica Ela Verstovšek 
Tanšek), Tjaša Božič (OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško; mentorica 
Metka Štih), Vanja Maurano 
(OŠ Velika Dolina; mentori-
ca Urška Jekler) ter Iva Ro-
stohar, Miha Pečarič in Megi 
Cerovšek (OŠ Raka; mentori-
ca Andreja Novak Gabrič). V 
literarnem delu natečaja pa je 
sodelovalo 39 učencev od 6. 
do 9. razreda s prav toliko deli. 
Komisija je odločila, da prizna-
nja prejme 15 učencev. To so: 
Julija Laznik in Lenart Žinko 
(OŠ Artiče; mentorica Mateja 
Jankovič Čurič), Tinkara Si-
mončič (OŠ Boštanj; mento-
rica Silvestra Kotar), Urška 

Kozole (OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica; mentorica Vera 
Kustec), Zala Rostohar (OŠ 
Brežice; mentorica Darinka 
Ferenčak Agrež), Sara Kre-
velj (OŠ Globoko; mentorica 
Nataša Plevnik), Maksi Bo-
govič (OŠ Koprivnica; mento-
rica Sonja Simončič), Kata-
rina Sotošek (OŠ Koprivnica; 
mentorica Andrejka Šerbec), 
Lara Drugovič (OŠ Jurija Dal-
matina Krško; mentorica Ire-
na Hictaler Simončič), David 
Poznič (OŠ Jurija Dalmati-
na Krško; mentorica Klavdija 
Bračun Volčanšek), Anja Go-
ričar (OŠ Podbočje; mentorica 
Janja Rostohar), Kaja Žvar in 
Marcela Ljumovič (OŠ XIV. di-
vizije Senovo; mentorica Boža 
Ojsteršek) ter Ana Trbovc in 
Nika Šantej (OŠ Sava Kladni-
ka Sevnica; mentorica Barba-
ra Košar).

Zbrane učence s svojimi men-
torji sta nagovorili še ravnate-
ljica OŠ Artiče Vesna Bogovič 
in podžupanja občine Brežice 
Katja Čanžar, priznanja so po-
delili Bogovičeva, Žakelj, direk-
torica Valvasorjeve knjižnice 

Krško Urška Lobnikar Pau-
nović in ravnateljica OŠ Juri-
ja Dalmatina Krško Antoni-
ja Glas Smodič, razstavo sta s 
prerezom traku odprla Černe-
lič Krošljeva in Žakelj, kulturni 
program pa so oblikovali učen-
ci OŠ Artiče, ki so se s petjem 
ljudskih pesmi, igranjem na in-
štrumente, odigranim prizo-
rom in recitacijami sprehodi-
li skozi literarno obdobje, ter 
Matjaž Krajnc in Filip Čer-
nelč v vlogah Adama Bohori-
ča in Jurija Dalmatina. Razsta-
va bo na OŠ Artiče na ogled do 
10. decembra 2014. 

 Rok Retelj

Udeleženci letošnjega natečaja z mentorji in organizatorji

palnice. V vsaki skupini so ure-
jene kuhinje, v katerih pripra-
vljajo dnevne obroke, prisotne 
uslužbenke pa si prizadevajo 
čim bolj zadovoljiti želje vsake-
ga posameznika. Kot je pove-
dala ob otvoritvi skupine Spo-
minčica direktorica Ani Nuša 
Masnik, bodo čez dober teden 
dni odprli še dve tovrstni sku-
pini, do naslednjega leta, ko 
bodo v domu obeležili 20 let 
delovanja zavoda, pa bo po so-
dobnem konceptu dela preno-

vljen celoten dom. Investicijo, 
do sedaj so v ureditev treh sku-
pin vložili okoli 200.000 evrov, 
krijejo s sredstvi iz naslova 
amortizacije, pri čemer to ce-
novno ne predstavlja dražje-
ga bivanja, temveč so se cene 
v minimalni vrednosti dvigni-
le le na račun urejanja kopalnic 
v vseh sobah. V krškemu domu 
trenutno biva 211 stanovalcev, 
vsaka gospodinjska skupina pa 
šteje med 20 in 25 stanovalcev.
 B. Mavsar 
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KRŠKO, SLAVONSKI BROD - Društvo za varilno tehniko (DVT) 
Krško je v času od 17. do 19. oktobra organiziralo letno stro-
kovno ekskurzijo za svoje člane. Tokratnega ogleda podjetja Bil-
finger Đuro Đaković Montaža iz Slavonskega Broda se je udele-
žilo 37 članov DVT Krško. To podjetje smo si ogledali zato, ker je 
eno redkih na prostoru bivše Jugoslavije, ki je še ohranilo lastno 
šolo za varilce. Predstavili so nam svoj program usposabljanja in 
šolanja za varilce, ki temelji predvsem na njihovih potrebah na 
trgu. Trenutno zaposlujejo okoli 350 varilcev, ki delajo na raznih 
objektih in gradbiščih, zadnje čase predvsem v Evropi. Za varilce 
začetnike pripravijo manj zahteven tečaj, kjer tečajniki spoznava-
jo osnove varjenja. Odvisno od spretnosti tečajnikov jih pozneje 
usmerijo na več ali manj zahtevne postopke varjenja. Za posebne 
projekte, kot je varjenje v naftni ali jedrski industriji ter varjenje 
v izjemno težkih pogojih, pa dodatno usposabljanje z varjenjem 
specialnih vzorcev traja tudi dva do tri tedne. Kot izjemen dose-
žek si podjetje Bilfinger ĐĐ Montaža šteje pogodbo v letu 2013 
za izvedbo zahtevnih del na novi jedrski elektrarni Olkiluoto na 
Finskem. V nadaljevanju ekskurzije smo si ogledali še Muzej če-
belarstva – vinsko hišo Živanović v Sremskih Karlovcih, zname-
nitosti Novega Sada, Muzej vazduhoplovstva Surčin, Beli Mana-
stir, Vukovar in Đakovo.  F. K.

Ekskurzija krških varilcev

Člani DVT Krško na ekskurziji

NOVO MESTO – Uprava delniške družbe Krka je 6. novembra 
predstavila poslovne rezultate skupine Krka in družbe Krka v ob-
dobju januar–september 2014, ki jih je dan prej obravnaval nad-
zorni svet družbe. Devetmesečna prodaja skupine Krka, merjena 
s količino prodanih izdelkov, je bila glede na enako lansko obdo-
bje večja za  9 odstotkov. Zaradi zniževanja cen zdravil in zaradi 
razvrednotenja nekaterih ključnih valut pa se prodaja vredno-
stno ni povečala in je na lanskoletni ravni ter je znašala 858,0 
milijonov evrov. Skupina Krka je ustvarila 127,4 milijona evrov 
dobička (2-odstotna rast). Družba Krka je dosegla prodajo v vi-
šini 815,4 milijona evrov (2-odstotni padec) in ustvarila 120,8 
milijona evrov dobička (3-odstotna rast). 
V obdobju januar–september 2014 so v skupini Krka za nalož-
be namenili 127,3 milijona evrov. Izvajajo številne projekte, na-
menjene proizvodnji surovin in končnih izdelkov ter posodobitvi 
infrastrukture, ki bodo kakovostno podpirali poslovne funkcije 
celotne skupine Krka. Julija 2012 so v Krškem začeli graditi kom-
pleks za proizvodnjo zdravil-
nih farmacevtskih učinkovin. 
Prva faza vključuje izgradnjo 
proizvodnega obrata Sinteza 
1 s pripadajočo infrastruktu-
ro. Naložba je ocenjena na 85 
milijonov evrov, proizvodnja 
pa že poteka. 
 P. P.

Krka povečala prodajo, 
Sinteza 1 že obratuje

Dnevi posavske energetike, ki 
so se letos zvrstili šestič, so se 
začeli s kvizom dijakov zaključ-
nih letnikov Šolskega centra 
Krško-Sevnica na temo ener-
getike, na katerem je sodelo-
valo skupno šest ekip, in sicer 
po dve ekipi tehniške gimnazi-
je, elektrotehnikov in strojnih 
tehnikov. Največ znanja, s kate-
rim si je prislužila nagrado 120 
evrov, je pokazala ekipa Tehni-
ška gimnazija I. Prvi dan je za-
okrožilo sedem študentov Fa-
kultete za energetiko, ki so pod 
naslovom Energetika Quo Va-
dis v okviru učnih enot študija 
predstavili različne prispevke 
s področja energetike, od iz-
koriščanja obnovljivih virov 
energije, elek tričnih avtomo-
bilov, energetske regulative za 
sončno energijo ipd. 

Drugi dan je potekal v zname-
nju prispevkov in razprav na 
temo stanju na področju foto-
voltaike v Sloveniji in NET me-
teringa oz. neto meritev in ob-

Šesti dnevi posavske energetike
KRŠKO - Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru je med 5. in 7. novembrom v Razvojnem centru ener-
getike ZEL-EN organizirala Dneve posavske energetike, ki so namenjeni strokovnemu povezovanju stro-
kovnjakov s področja energetike in nadgrajevanju znanja mladih, ki se izobražujejo v tehniških smereh.  

računa električne energije kot 
alternativi obstoječemu siste-
mu, ki predvideva samooskrb-
ni sistem z električno energi-
jo preko sončne elektrarne na 
objektu, ki bi viške proizvede-
ne elektrike oddajala v omrež-
je, v nočnih urah pa trošila 
elektriko iz omrežja. V t. i. pro-
jektu PV-Net, ki poteka v sed-
mih državah, sodeluje tudi Fa-

kulteta za energetiko, s katere 
je doc. dr. Peter Mrak predsta-
vil zbranim način delovanja in 
prve rezultate in analize dejan-
skega realno časovnega merje-
nja pilotskih objektov z vgra-
jenimi sončnimi elektrarnami 
na šestih lokacijah po Sloveni-
ji, med drugim tudi v Dobovi. 
V sklopu drugega dne sta med 
šestimi predavanji Damijan 
Mežič in Petra Žarn predsta-
vila tudi Študijo izvedljivosti 
postavitve sončnih elektrarn 
vzdolž spodnje Save, ki so 
jo izdelali v družbi Savapro-
jekt za družbo Hidroelektrar-
ne na Spodnji Savi. Ta oprede-
ljuje najbolj optimalna mesta 
za postavitev sočnih elektrarn 
od HE Arto-Blanca do območja 
načrtovane HE Mokrice na ob-
močjih visokovodnih energet-
skih nasipov in strehah stroj-
nic jezovnih zgradb. Medtem 
ko bo letna proizvodnja vseh 
HE v verigi po predvidevanjih 
znašala 692 GWH, naj bi delov-
na moč vseh sončnih elektrarn 
znašala 38,6 MWHp, pričako-
van letni donos pa 42 GWH/
leto. 

Zadnji, tretji dan posavske 

energetike je bil posvečen 
trajnostni jedrski energetiki 
kot delu nacionalne strategije 
in konceptu oskrbe z energijo, 
pet predavateljev pa se je osre-
dotočilo na predstavitev statu-
sa jedrskih elektrarn in trend 
gibanja proizvodnje in načr-
tovane novogradnje drugega 
bloka JEK, na energetske po-
trebe v Sloveniji, prenovo pro-
izvodnih kapacitet, potrebo po 
usklajeni medresorski ener-
getski politiki, prikazana je 
bila študija o izvedeni analizi 
ocenjevanja vzdržnega razvoja 
elektro energetike, po kateri je 
jedrska energija ključna za do-
seganje kriterijev trajnostnega 
razvoja. Beseda je tekla tudi o 
načrtovani izgradnji odlagali-
šča in tehnološko modernim in 
gospodarnim ravnanjem z ra-
dioaktivnimi odpadki.

Kot je na dnevih posavske 
energetike povedala prorek-
torica za razvoj kakovosti 
Univerze v Mariboru, doc. dr. 
Lučka Lorber, so si na fakul-
teti za energetiko zadali cilj, da 
postanejo najboljša fakulteta 
za energetiko na področju Ju-
govzhodne Evrope, na kateri 
bodo študentje v učnem pro-
cesu, z raziskovalno dejavno-
stjo, kreiranjem novih znanj 
s področja energetike in nji-
hovim prenosom v prakso 
dali svoj doprinos k ohranja-
nju konkurenčnosti sloven-
skih podjetij, razvoju novih 
izdelkov, storitev in procesov. 
Da je krška fakulteta na pra-
vi poti in sledi cilju dokazu-
je tudi opravljena evalvacija, s 
katero so na fakulteti pridobi-
li ponovno sedem letno akredi-
tacijo za izvajanje vseh študij-
skih programov. 

 Bojana Mavsar

Petra Žarn in Damjan Mežič sta prestavila študijo postavitve 
sončnih elektrarn vzdolž spodnje Save.

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

PROIZVODNJA – OKTOBER 2014

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ – OKTOBER 2014

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

Gorivo 
SOx mg/m3 NOx mg/m3 CO mg/m3

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB1 KOEL - - 358 400 22 100 1 2

PB2 KOEL - - 323 400 18 100 2 2

PB3 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 KOEL 4 - 95 400 15 100 0 2

PB4 ZP 0 - 110 300 5 100 0 0

PB5 KOEL 20 - 110 400 15 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB1, PB2, PB3, 

PB4 in PB5
4.283.640 79 28

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

LJUBLJANA, KRŠKO - Javni mednarodni razpis za »Izdelavo pro-
jektne dokumentacije za odlagališče nizko- in srednjeradioaktiv-
nih odpadkov (NSRAO) Vrbina v občini Krško«, objavljen konec 
julija 2014, je bil v začetku novembra uspešno zaključen, so spo-
ročili z Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO). Za posel sta 
se potegovala dva ponudnika, od tega je bila ena ponudba od tu-
jega ponudnika. Na osnovi oddanih ponudb je ARAO po poobla-
stilu in za račun naročnika - Republike Slovenije za izvedbo del 
izbral najcenejšega in tako najugodnejšega ponudnika, družbo 
IBE, d. d., svetovanje, projektiranje in inženiring. Vrednost izbra-
ne ponudbe je nižja od zneska, predvidenega za ta namen v inve-
sticijskem programu, in znaša 4.943.103 evrov. Dela, ki zajemajo  
izdelavo projektne in druge dokumentacije za pridobitev grad-
benega dovoljenja in za izvedbo objekta odlagališča NSRAO ter 
razvoj zabojnika za odlaganje radioaktivnih odpadkov, pa bodo 
izvajali predvidoma dve leti in pol.
V zadnjem času je aktualno vprašanje o možnostih skupne reši-
tve odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz 
NEK z Republiko Hrvaško, kar omogoča meddržavna pogodba 
med Slovenijo in Hrvaško o ureditvi statusnih in drugih pravnih 
razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem 
in razgradnjo. Investicijska vrednost tako povečanega odlagali-
šča bi znašala 178,2 milijona evrov po stalnih cenah. Vsaka drža-
va bi prispevala polovico zneska, kar bi bilo po mnenju ARAO za 
obe državi ceneje. »V ARAO smo prepričani, da je glede na maj-
hen obseg jedrskega programa skupna rešitev odlaganja radio-
aktivnih odpadkov za obe državi varnejša in cenejša možnost. O 
tem bi se morali začeli odgovorno dogovarjati tako na strokov-
ni kot na odločevalski ravni,« pravijo v agenciji.  P. P.

Odlagališče bo projektiral IBE
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Pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva je novembra 
zaživela pobuda Skupaj za boljšo družbo, s katero želijo slovenska 
komunalna podjetja spodbuditi posameznike k ravnanju v skladu 
z načeli trajnostnega razvoja, predvsem pitju vode iz pipe name-
sto iz plastenk, odgovornemu potrošništvu in ponovni uporabi. 

V okviru pobude so nastale koristne in zanimive vsebine, ki bodo 
uporabnikom posredovane na različne načine: na spletnih straneh 
komunalnih podjetij, v lokalnih medijih in z obvestili na mesečnih 
položnicah za komunalne storitve. Namen komunalnih podjetij je, 
da bi ideje pobude Skupaj za boljšo družbo posvojilo čim več po-
sameznikov, ki bi se jim pridružili v prizadevanjih za boljšo druž-
bo in trajnostni razvoj.

Voda iz pipe
Komunalna podjetja želijo s pobudo Voda iz pipe spodbuditi pitje 
vode iz pipe, kjer je to le mogoče, poleg tega pa okrepiti zaveda-
nje pomena varovanja vodnih virov. Kakovost pitne vode v Slove-
niji je namreč odlična in premalo se zavedamo, kakšno prednost je 
na vsakem koraku dostopna sveža in zdrava pitna voda. 

Zakaj je voda iz pipe boljša od ustekleničene?  

Ustekleničena voda je precej dražja od vode iz pipe, poleg tega 
pa povzroča odpadke in zato 100-krat bolj obremenjuje okolje kot 
voda iz pipe. Po celem svetu ustvari približno 1,5 milijona ton pla-
stičnih odpadkov. Res je, da danes veliko odpadkov že recikliramo, 
a jih še vedno preveč konča na odlagališčih. Biološka razgradnja 
plastenk za vodo pa lahko traja tudi do 1.000 let.

Ustekleničena voda pogosto vsebuje več bakterij in nečistoč od 
vode iz pipe. Prepotuje dolgo pot in pogostokrat mine dolgo časa, 
preden iz skladišča pride do vas. Kakovost pitne vode v Posavju je 
odlična in kadarkoli odpremo pipo, se lahko v trenutku odžejamo, 
ne da bi morali za to v trgovino. Zakaj bi potem zapravljali denar, 
dragoceno energijo in naravne vire za nekaj, kar priteče skoraj za-
stonj iz pipe v našem lastnem domu, medtem ko 18 % svetovne-
ga prebivalstva nima dostopa do pitne vode?

Naša voda iz pipe je dobra, čista in varna

Komunalni sistemi oskrbe z vodo so pod strožjim nadzorom kot 
industrija ustekleničene vode. Le tako lahko podjetja, ki pri nas 
skrbijo za vodno oskrbo, zagotavljajo visoko kakovost pitne vode. 
Ustekleničeno vodo pregledajo, preden se odpravi na pot. Nikoli 
pa ne vemo, kako dolga je bila ta pot in koliko postankov je nare-
dila voda, preden je prišla do nas.

Nekaj predlogov za pitje vode iz pipe:

• Odprite pipo doma in v službi. Na sestankih in praznovanjih.
• Ko odhajate od doma, si vodo natočite v steklenico, ki jo lah-

ko večkrat uporabite.
• Namesto vode z umetnimi okusi dajte v vrč vode rezino limo-

ne, limete, kumare ali jo oplemenitite z zelišči, na primer z 
meto ali meliso. Taka voda je ne le bolj zdrava, je tudi boljše-
ga in bolj naravnega okusa (če ga primerjamo z okusom umet-
nih arom), poleg tega pa bo vrč s tako vodo tudi paša za oči.

• Navdušite tudi ostale družinske člane, prijatelje, sodelavce, da 
začnejo piti vodo iz pipe.

Enkratno 
je stvari uporabljati večkratno 

Del pobude Enkratno je stvari uporabljati večkratno je posvečen 
področju ravnanja z odpadki, njen ključni cilj pa je predstaviti po-
men ponovne uporabe in na dolgi rok spremeniti vedenje prebi-
valcev, zmanjšati količino odpadkov in usmerjati še uporabne stvari 
tja, kjer jih družba najbolj potrebuje. Predvsem se je treba zaveda-
ti, da je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane. 

Ponovna uporaba

Tisto, česar ne potrebujemo več, ni odpadek, pač pa priložnost, da 
predmet v enaki obliki uporabi nekdo drug ali pa z manjšimi pose-
gi dobi drugo življenje. Premislite, ali za staro posteljnino, čevlje 
ali gospodinjski aparat, ki ste ga nadomestili z novim, res ni dru-
ge možnosti, kot da jih zavržete. Ko namreč zavržemo določen iz-
delek, zavržemo tudi vse vire, ki so bili porabljeni v njegovem živ-
ljenjskem ciklu. 

Ponovna uporaba ni zgolj enkratno dejanje, temveč je odnos do 
stvari, miselnost in življenjska filozofija, ki jo lahko udejanjimo s 
tremi preprostimi koraki.

Premislite – že med nakupovanjem premislite, ali izdelek resnično 
potrebujete in ali lahko kupite tak izdelek, ki vam bo služil večkrat.

Predelajte – preden zavržete izdelek, razmislite, ali ga lahko kako 
drugače uporabite, mu z manjšimi posegi spremenite namemb-
nost ali ga nekomu podarite.

Ponovno uporabite – uporabljajte izdelke za večkratno uporabo, 
kupujte rabljene in predelane izdelke. 

Naj odvečne stvari ne končajo med odpadki – nekaj nasvetov, 
kam s stvarmi, ki jih ne potrebujete več

Premajhna oblačila, smuči in električni mešalnik, ki ga niste upora-
bljali že leta. Tetina posteljnina, stare značke, škatla neuporablje-
nih kopalniških ploščic. Pasji povodec, deset let staro kolo, kuhinj-
ski stoli, stari izvodi Cicibana ... Za vas so te stvari brez vrednosti 
in bi jih brez težav lahko odložili med odpadke. Kaj pa, če jih nek-
do potrebuje in bi jih lahko koristno uporabil? Odvečne predme-
te lahko prodate s pomočjo oglasa, na sejmu starin ali pa jih po-
darite dobrodelnim organizacijam in centrom ponovne uporabe. 
Otroško opremo lahko prodate preko komisijske prodajalne. V za-
vetiščih za živali z veseljem sprejmejo povodce, ovratnice, hrano, 
stare odeje in brisače.  

Preprečevanja nastajanja odpadkov 

Ločevanje odpadkov je pomembno, še boljše kot to pa je, da po-
skusimo preprečiti njihovo nastajanje, kar lahko storimo z majh-
nimi spremembami v vsakdanjem življenju. Odpadki nastajajo ob 
vsem, kar počnemo – tako doma, v šoli ali v službi, zato moramo 
do tega pristopiti odgovorno in zavestno preprečevati njihov na-
stanek.

V trgovini
• Preden greste po nakupih, si napišite nakupovalni seznam 

stvari, ki jih zares potrebujete. Količino nakupov prilagodite 
svojim potrebam. Pozorni bodite tudi na rok uporabe, še po-
sebej pri hitro pokvarljivih izdelkih.

• Pred nakupom dobro premislite, ali izdelek resnično potrebu-
jete. Vedno shranite račun in poskusite neposrečen nakup za-
menjati za dobropis.

• Pri kupovanju živil in vsakdanjih potrebščin izbirajte izdelke s 
čim manj embalaže. Skušajte se izogibati nakupovanju pakira-
nega sadja in zelenjave ter individualno zapakiranih živil (npr. 
piškotov, čokolad).

Doma
• Za na pot si nalijte vodo v  stekleničko za večkratno uporabo.
• Kadar je mogoče, skušajte uporabljati naprave, ki jih lahko pri-

ključite na električno omrežje. Če aparat zahteva uporabo ba-
terij, se odločite za takšne, ki jih lahko ponovno napolnite. 

• Kadar organizirate piknik ali zabavo, se poskušajte izogniti em-
balaži za enkratno uporabo, kot so plastični pribor, lončki in 
krožniki.

• Biološko razgradljive odpadke po možnosti kompostirajte 
doma. Pridelali boste kakovosten humus, ki ga lahko upora-
bljate na domačem vrtu in pri presajanju rož.

V službi
• Tiskajte obojestransko in le dokumente, ki jih zares potrebu-

jete.
• Izogibajte se lončkom za enkratno uporabo iz kavnih avtoma-

tov ter avtomatov za vodo. Namesto tega raje uporabljajte ste-
klene kozarce in skodelice.

• Ko si v službo prinesete doma pripravljen obrok, hrano shra-
nite v posode za večkratno uporabo in se izogibajte plastič-
nim posodam za enkratno uporabo, aluminijastim ter plastič-
nim folijam.

Problematika zavržene hrane 

Zadnji podatki za Slovenijo so pokazali, da vsako leto zavržemo 
170.000 ton hrane, kar je približno 82 kilogramov na prebivalca. 
To pomeni, da zavržemo tretjino vse kupljene oziroma pripravlje-
ne hrane, kar ni zgolj obremenjujoče za okolje, ampak tudi za naše 
denarnice. Raziskava Evropske komisije je namreč pokazala, da v 
povprečnem evropskem gospodinjstvu na tak način vržemo stran 
250 evrov na leto.

Kako lahko spremenimo svoj odnos in zmanjšamo 
količino zavržene hrane? 
Načrtujte svoje nakupe. Preverite, katere sestavine že imate 
doma, nato napišite seznam živil, ki jih še potrebujete. Kupujte 
nepakirano sadje in zelenjavo, saj tako lahko kupite ravno toliko, 
kolikor potrebujete. 
Preverite datume. Če živila ne potrebujete takoj, izberite raje živi-
lo z daljšim datumom uporabe ali pa ga kupite, ko ga boste res po-
trebovali. Živilski izdelki so varni za uporabo tudi po datumu, na-
vedenem ob oznaki »uporabno najmanj do«. 
Poskrbite za ustrezno vzdrževanje hladilnika. Preverite tesnila in 
temperaturo hladilnika. Da bi hrana dolgo ostala sveža, jo je tre-
ba shranjevati na temperaturi od 1 do 5 °C.
Poskrbite za red v hladilniku. Novo kupljene izdelke postavite za-
daj, izdelke, ki so že v hladilniku, pa premestite naprej. S pravil-
nim zlaganjem hrane vam hrane s pretečenim rokom uporabe ne 
bo treba metati proč. 
Uporabite ostanke hrane. Ostanke hrane lahko uporabimo za ma-
lico ali večerjo naslednji dan ali jih zamrznemo. Iz sadja lahko na-
redimo sok ali sladico, iz manj sveže zelenjave pa lahko pripravi-
mo juho. Tudi kulinarični portali in forumi ponujajo obilo idej, kako 
porabiti kuhane testenine, krompir ipd.  
Hrano zamrznite. Odvečne obroke lahko zamrznemo in jih upo-
rabimo takrat, ko nimamo časa, da bi pripravili cel obrok, ali smo 
preveč utrujeni, da bi kaj skuhali. Enako lahko storimo z večjo ko-
ličino kruha, mesa ali zelenjave. 

Tudi vi lahko z majhnimi dejanji vsak dan storite nekaj za svoje oko-
lje in spreminjate svet na bolje. 
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Posavska komunalna podjetja: 

Skupaj za boljšo družbo
Pobudi, s katero želijo slovenska komunalna podjetja spodbuditi k pitju pitne vode iz pipe, ponovni uporabi in odgovornemu potrošništvu se pridružujejo tudi pod-
jetja Kostak, Komunala Brežice, Komunala Sevnica in Komunala Radeče. 

10 razlogov za pitje vode iz pipe

1. Voda najbolj odžeja.
2. Blagodejno vpliva na počutje.
3. Blaži glavobole in mnoge 

druge težave.
4. Pomaga pri uravnavanju 

telesne teže.
5. Spodbuja pozitivno 

razmišljanje.
6. Na voljo je v neomejenih 

količinah.
7. Je povsod dostopna in ugodna.
8. Je najbolj ekološka, saj ne 

povzroča nobenih odpadkov.
9. Samo voda iz pipe je ves čas pod nadzorom.
10. Samo voda iz pipe je ves čas sveža.
11. Voda iz pipe. Že pri vas doma.
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JAVNO PODJETJE

KOMUNALA RADEÈE d.o.o.
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Gremo na tržnico

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

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.
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Neškodljivost oz. varnost hrane 
je določena s številnimi predpi-
si oz. standardi. Na policah na-
ših trgovskih hiš so prehranski 
izdelki iz vsega sveta in izpol-
njujejo predpisane standarde. 
Vsa hrana na policah trgovskih 
hiš je tako na osnovi predpisa-
nih standardov zdravju neško-
dljiva, torej varna. Brez informi-
ranja potrošnika o posebnostih 
domače pridelave in predelave 
se naši pridelki in izdelki v tej 
množici izgubijo. 

Kakovost in varnost živil sta te-
sno povezana. Tako npr. nagni-
to sadje ni niti kakovostno niti 
varno oz. zdravo živilo in iz take 
surovine ni varnega predelne-
ga proizvoda. Varna, zdravju 
neškodljiva hrana pomeni 
hrano brez prisotnosti mi-
kroorganizmov, ostankov 
pesticidov, zdravil, fizičnih 
onesnaževalcev, v ustreznem 
roku uporabnosti, brez or-
ganoleptičnih sprememb  ... 
Nadzor ustreznosti oz. varno-
sti živil izvaja Urad RS za var-
no hrano, veterino in varstvo 

Ali je kmet dolžan kupcu izda-
ti račun, je v osnovi odvisno 
od: načina ugotavljanja davč-
ne osnove (obdavčitve) kmetij-
ske dejavnosti in (ali) od vrste 
proizvoda, s katerim prihaja po-
samezno kmetijsko gospodar-
stvo na trg. Neodvisno od tega 
pa tudi od tega, ali so kmetje 
zavezanci za davek na dodano 
vrednost . 

Kmet na tržnici (neposredna 
prodaja) lahko prodaja pridel-
ke iz osnovne kmetijske de-
javnosti in izdelke iz dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji. 

Pridelki osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavno-
sti so lahko obdavčeni po ka-
tastrskem dohodku (prevla-
dujoča oblika) ali na osnovi 
priglasitve načina ugotavlja-
nja davčne osnove po dejan-
skih prihodkih in normiranih 
odhodkih ali po dejanskih pri-
hodkih in dejanskih odhodkih. 
Katastrski dohodek (KD) je do-
ločen kot pavšalna ocena mo-

Zaradi česa smo lahko prepričani, da kupujemo 
zdravju neškodljive prehranske izdelke?

Varna hrana pomeni zdravju neškodljiva hrana. Ta termin pa ne označuje vedno tudi kakovosti hrane.  Vprašanje je, če potrošnik v kontekstu hrane razume 
izraz zdrav, varen, kakovosten … Povprečna ozaveščenost kupcev je povezana z oglaševanjem. Temi o kakovosti pridelane hrane in kakšni so mehanizmi za 
pridelavo varne hrane na sleherni kmetiji, sta bili že predstavljeni. 

rastlin (UVHVVR), ki vrši nad-
zor tudi na kmetijah, od pri-
delave do predelave. Vsi nosilci 
živilske dejavnosti morajo ob-
vezno registrirati živilski obrat, 
kjer izvajajo katerekoli aktiv-
nosti z živili. Registracija zago-
tavlja sledljivost in olajša izva-
janje učinkovitega uradnega 
nadzora. Za tem sledi registra-
cija dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji na Upravni enoti. 

Vsa živila, ki se pojavljajo na 
trgu, morajo biti varna, kar za-
gotavlja dobra higienska pra-
ksa postopka predelave na 
kmetiji. Varnost živil zagota-
vlja predvsem higiena. To po-
meni ustrezno ureditev prosto-
ra, kjer se čiste in nečiste poti 
ne križajo. S tem se prepre-
či prenos škodljivih mikroorga-
nizmov iz dela prostora, kjer se 
živilo sčisti oz. pripravlja za na-
daljnjo obdelavo v čistem delu, 

kjer se živilo dokončno obdela 
in pakira. Vsak nosilec živilske 
dejavnosti mora tehnološke 
postopke definirati, oprede-
liti kritične (KKT) in kontrolne 
točke (KT) tehnološkega po-
stopka. Opredeljene postopke 
mora dokumentirati in jih nad-
zorovati. Evidentirati mora po-
stopke čiščenja predelovalnih 
prostorov, zdravstveno stanje 
zaposlenih, izvajanja izobraže-
vanj v zvezi s higieno živil. Hi-

giena osebja, okolja, opreme, 
izdelka, delovnega procesa so 
osnove, da je živilo v prome-
tu varno oz. zdravju neškodlji-
vo. V vseh fazah, od pridelave, 
predelave, distribucije in pro-
daje, se mora zagotavljati sle-
dljivosti. Na naših kmetijah se 
izvajajo predelave živil z visokim, 
srednjim in nizkim tveganjem. 
Tveganja, kot npr. temperatur-
na, morajo biti natančno defini-
rana, vodena in dokumentirana. 

Nosilec dejavnosti je odgovoren 
za varnost živila, od vil do vilic. 
Omenjeno pa ne velja v primeru, 
da potrošnik ne upošteva navo-
dil uporabe ali hrambe. 

Nosilec živilske dejavnosti je 
odgovoren tudi za odpoklic ži-
vila, če ugotovi, da je bilo z ži-
vilom kaj narobe. Tudi označbe 
na živilu sodijo v kontekst varne 
hrane. Še posebno jasno mora-
jo biti med sestavinami označe-
ni alergeni. Neustrezno označe-
no živilo ne sme biti v prodaji. 

Ne glede na uradni nadzor, ki je 
pomembni podporni deležnik 
dobre prakse, mora kupec sam 
paziti, kaj uživa. Uporablja naj 
vsa čutila in pozoren naj bo na 
poškodbe embalaže, na sesta-
vine, pri nepakiranih živilih naj 
povpraša, kakšna je sestava v ži-
vilu, še posebno, kadar ima po-
trošnik kakšno alergijo. Proda-
jalec mora točno vedeti, kaj je 
v izdelku, ki ga prodaja.
 Projektni partner
  KGZ Novo mesto, 
 mag. Ana Nuša Kunej

Kmetje in »vsak račun šteje« …

žnega tržnega dohodka od 
osnovne kmetijske in gozdar-
ske dejavnosti in je neodvisen 
od dejansko ustvarjenih pri-
hodkov na kmetiji, je vnaprej 
določena davčna osnova za za-
vezance. Pri takem načinu ob-
davčitve ni potrebna posebna 
registracija za davčne namene 
Velika večina lastnikov kme-
tijskih in gozdnih zemljišč je 
obdavčena na osnovi KD. Če 
kmečko gospodinjstvo prese-
že določen prag KD, ki so mu 
prištete obdavčljive subvencije, 
mora priglasiti način ugotavlja-
nja davčne osnove. Taka kmeti-
ja ne more biti več obdavčena 
na osnovi KD.

Osnova, s katero nosilec dopol-
nilne dejavnosti vstopa v doho-
dninsko obdavčitev, se lahko 
ugotavlja na dva načina, in sicer 
po dejanskih prihodkih in nor-
miranih odhodkih (70 % normi-
rano priznanih odhodkov, od 1. 
1. 2015 pa 80 % normirano pri-
znanih odhodkov) ali po dejan-
skem dohodku (razlika med pri-

hodki in odhodki).

Iz zgoraj navedenega sledi, da 
kmetom, ki so obdavčeni po 
KD in prodajajo lastne osnov-
ne kmetijske proizvode, ni 
potrebno izstavljati raču-
nov. V vseh drugih primerih 
obdavčitve osnovne kmetij-
ske dejavnosti in v primeru, 
da kmetje prodajajo iz dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji, je 
račun potrebno izdati.

Ko kmetje prodajajo osnovne 
kmetijske pridelke ali izdelke iz 
dopolnilne dejavnosti na tržni-
ci, pa se srečajo še z eno obliko 
obdavčitve - davkom na doda-
no vrednost (DDV). DDV je obli-
ka davka, s katerim se obdavču-
je promet blaga in storitev.

Kmetje, ki neposredno prodaja-
jo na tržnici iz osnovne kmetij-
ske ali dopolnilne dejavnosti, se 
v sistemu DDV lahko pojavlja-
jo kot zavezanci za DDV, mali 
davčni zavezanci oz. pavšali-
sti ter kmetje, ki niso zavezanci 

za DDV. Obstajajo posebni po-
goji (glede višine KD ter višine 
prometa), kdaj kmetija postane 
zavezanec za DDV. Kmetija se v 
sistem DDV lahko vključi tudi 
prostovoljno.

Če je kmet zavezanec za 
DDV, je izdajanje računov 
obvezno.

Če povzamemo, je kmet, ki ne-
posredno prodaja na tržnici, 
dolžan kupcu izdati račun, ra-
zen izjemoma, ko izdaja raču-
na ni predpisana obveznost. 
Kmet ni dolžan izdati računa 
za prodajo lastnih primarnih 
kmetijskih pridelkov (sadje, 
zelenjava, mleko ...), če kmet 
ni zavezanec za obračunava-
nje DDV in je hkrati obdav-
čen na osnovi KD. V vseh osta-
lih primerih je račun potrebno 
izdati. Brez računa je na tržnici 
torej dovoljeno prodajati le pri-
delke, ki štejejo za lastno proi-
zvodnjo na kmetiji: sadje, zele-
njavo, žito, mleko, med ... Za te 
iste osnovne pridelke, če niso 

pridelani na lastni kmetiji, za 
vse predelane proizvode iz do-
polnilnih dejavnosti ter za goz-
dne sadeže in okrasne rastline, 
ki jih kmetje prodajajo na tržni-

ci, je račun potrebno izdati. 

 Projektni partner 
 KGZS-Zavod Novo mesto
 Helena Gramc

Tudi usposabljanj v Sevnici in Brežicah so se pridelovalci z zanimanjem udeležili.

V kontekstu preprečevanja sive ekonomije se je tudi v Sloveniji začelo uveljavljati načelo “vsak račun šteje”. V povezavi s tem so kupci na živilskih tržnicah za 
nakup pridelkov in izdelkov od kmetov pričeli zahtevali račune. V nekaterih primerih jih lahko zahtevajo tudi inšpekcijske službe. Kmetijstvo kot gospodarska 
panoga je pri posameznih stvareh specifično in tako je tudi pri obveznostih glede izdajanja računov. 

Posavska špajza tudi v Bistrici

BISTRICA OB SOTLI – Tokratno martinovo je bilo za tamkajšnje 
prebivalce nekaj posebnega. Odprli so Čepinovo štalo, zgradbo, ki 
je bila prenovljena v okviru projekta Posavska špajza in bo sedaj 
lahko služila vsestranski promociji kraja in kot prostor za pro-
dajo lokalnih pridelkov in izdelkov. Simpatičen program so pri-
pravile Ljudske pevke Sosede in učenci bistriške osnovne šole. 
 M. M.
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Varnost je vedno na prvem 
mestu 
V NEK dajemo prednost jedrski varnosti. Dose-
gamo jo z doslednim upoštevanjem predpisov 
in visokih industrijskih standardov, neodvisnim 
preverjanjem, dobro varnostno kulturo, samo-
kritično presojo doseženega in primerjanjem z 
najboljšimi jedrskimi elektrarnami v svetu. Tudi 
naložbe v tehnološko nadgradnjo in posodobi-
tve delovnih procesov povečujejo varnost ter 
zanesljivost elektrarne. V dobrih treh desetletjih 
obratovanja smo izvedli preko 800 modifikacij 
in v naslednjem petletnem obdobju jih načrtu-
jemo več kot sto. NEK letno proizvede več kot 
5 milijard kilovatnih ur električne energije, kar 
je več kot tretjina v Sloveniji proizvedene ele-
ktrične energije. 

V NEK se vedno odzovemo na pomembne do-
godke v jedrski industriji z upoštevanjem obra-
tovalnih izkušenj. Hitro in učinkovito smo se 
odzvali tudi po nesreči na Japonskem. V prvi po-
lovici leta 2011 smo sprejeli kratkoročne ukre-
pe in kupili opremo, s katero smo nadgradili pri-
pravljenost na nesreče, ki presegajo projektne 
osnove. Novo prenosno opremo, kot so dizelski 
generatorji, kompresorji za zrak, bencinski agre-
gati, črpalke, oprema za vzpostavitev nadome-
stnega hidrantnega omrežja, smo namestili v 
protipotresno in protipoplavno grajeni prostor 
na platoju elektrarne. Tako imenovana mobil-
na strategija, ki vključuje tudi redna usposablja-
nja osebja in preverjanja opreme, je pripravlje-
na v celoti.

Obsežen Program nadgradnje varnosti uvaja 
nove rešitve, ki zagotavljajo odpornost elek-
trarne na izredne naravne in druge malo verje-
tne dogodke, kot so ekstremen potres, popla-
va in padec komercialnega letala. Obsega tudi 
sisteme za blaženje posledic poškodb in talje-
nja goriva ter sproščanje radioaktivnega mate-
riala. NEK je med lanskim remontom že vgradila 
pasivni razbremenilni filtrski sistem zadrževal-
nega hrama in pasivne sežigne peči za vodik. 

Program, ki ga izvajamo fazno, bo zaključen v 
prihodnjih letih.

Vaja »NEK 2014«

Čeprav je verjetnost sproščanja radioaktivnih 
snovi v okolje ob stalnem posodabljanju siste-
mov in opreme majhna, je pomembno, da svo-
jo pripravljenost na morebitno nesrečo stalno 
izboljšujemo. Dobra pripravljenost omogoča 
učinkovito ukrepanje in blaži posledice. Pripra-
vljenost na radiološko nevarnost zaradi nesre-
če v NEK načrtujemo in vzdržujemo v elektrar-
ni, na lokalni in državni ravni. Načrti zaščite in 
reševanja so na podlagi stroke izdelane zamisli 
zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči. Njihovo 
ustreznost preverjamo tudi z urjenji in vajami. 

V letošnji kombinirani državni »Vaji NEK 2014«, 
ki bo potekala 26. in 27. novembra, bomo sode-
lovali štabi civilne zaščite na lokalni, regijski in 
državni ravni, NEK, občine, ministrstva in vladne 
službe. Z njo bomo preverili učinkovitost orga-
niziranosti ter pripravljenost in usposobljenost 
za primer nesreče v elektrarni. 

To je tudi priložnost, da se ponovno seznanimo 
z zaščitnimi ukrepi.

Kako bi ravnali v primeru 
jedrske nesreče
O nevarnosti ob nesreči v jedrski elektrarni bi 
bili obveščeni z alarmnim znakom za neposre-
dno nevarnost – zavijajočim zvokom sirene, ki 
traja eno minuto. Če bi bili ob zvoku sirene na 
prostem, bi šli v najbližji prostor, v katerem sta 
radio ali televizija.

Obvestila in navodila o zaščitnih 
ukrepih bi posredovali mediji.
• Radio Slovenija – 1. in 2. program
• TV Slovenija – 1. in 2. program
• www.sta.si
• www.SOS112.si

V obvestilih bi navedli imena naselij, v katerih bi 

bili potrebni evakuacija, zaužitje tablet kalijeve-
ga jodida ali zaklanjanje. Posredovali bi tudi klic-
ne številke za nujne dodatne informacije o za-
ščitnih ukrepih. 

Po obvestilu civilne zaščite o radiološki nevarno-
sti ni potrebe, da bi na vrat na nos hiteli in ravna-
li nepremišljeno. Tovrstne nesreče se praviloma 
razvijajo postopoma in bi bilo dovolj časa za ra-
zumno ravnanje ter zaščito. 

Zaklanjanje – umik v zaprte 
prostore

Zaklanjanje po-
meni umik v 
zgradbo, da bi 
se zaščitili pred 
neposredno ob-
sevanostjo in 
vdihavanjem ra-
dioaktivnih sno-

vi. Šli bi v zidano ali drugo zgradbo in zaprli 
okna ter vrata. Izklopili bi ventilacijo ter s pri-
ročnimi sredstvi zatesnili ostale zunanje odpr-
tine. Če bi bili otroci v šoli, bi tam poskrbeli za-
nje. Uporabljali bi hrano in pijačo, shranjeno v 
zaprtem prostoru. Voda iz vodovoda bi bila upo-
rabna, če njene uporabe ne bi izrecno prepove-
dali. Hišne in domače živali bi spravili v zaprte 
prostore. Poslušali bi obvestila civilne zaščite.

Uporaba tablet kalijevega jodida

Zaužitje tablet kalijevega jodida, t. i. jodna pro-
filaksa, neposredno pred prehodom radioak-
tivnih snovi ali med njim preprečuje kopičenje 
radioaktivnega joda v žlezi ščitnici. Uporabo bi 
odredila civilna zaščita. Ker so tablete kalijeve-
ga jodida zdravilo, jih je treba zaužiti skladno z 
navodili. Ta so opisana tudi v zloženki »Tablete 

kalijevega jo-
dida«, ki so jo 
lani, ko smo v 
Sloveniji ob-
novili zaloge 
tablet in pre-
novili način 
njihove deli-
tve, po pošti 
prejela vsa go-

spodinjstva v 10-kilometrskem pasu okoli NEK; 
dodatne informacije lahko poiščete na spletni 
strani www.kalijevjodid.si. Vsi, ki ste prejeli ku-
pone za tablete, jih lahko še vedno prevzame-
te v pooblaščenih lekarnah.

Evakuacija – začasen umik  
z ogroženega območja

Evakuacija je organiziran začasen umik prebi-
valstva z ogroženega območja. Navodila za-
njo bi posredovali poveljnik civilne zaščite pre-
ko medijev ali intervencijsko osebje. Navedli bi 

naselja, iz kate-
rih bi se morali 
evakuirati. Eva-
kuirali bi se z la-
stnimi prevo-
znimi sredstvi. 
Odpeljali bi se 

do nadzorne točke evakuirancev, navedene v 
odredbi. Na nadzorni točki evakuirancev nas 
bi evidentirali in napotili v kraj začasne name-
stitve. Šole, vrtci, bolnišnica in domovi starej-
ših občanov bi se evakuirali v skladu s svojimi 
evakuacijskimi načrti. Družine bi bile združene 
v kraju začasne namestitve.

Če bi se morali evakuirati, bi vzeli s seboj naj-
nujnejše za nekaj dni: obleko, zdravila, recep-
te, osebne dokumente, toaletni pribor in otro-
ške potrebščine. Izključili bi gospodinjske stroje, 
kurjavo, plin, zaprli okna, ugasnili luči in zakle-
nili prostore. Živino bi oskrbeli s krmo in vodo 
vsaj za tri dni.

Razvrstitev radiološke 
nevarnosti po stopnjah 
NEK načrtovano zaustavimo vsakih 18 mese-
cev, da zamenjamo del jedrskega goriva ter 
opravimo inšpekcijska in vzdrževalna dela. Za-
radi odstopanj pri delovanju opreme se elek-
trarna lahko zaustavi tudi med obratovanjem. 
Vsaka zaustavitev elektrarne še ne vpliva na je-
drsko varnost, okolje ali prebivalstvo, vendar o 
njej poročamo pristojnim organom in obvešča-
mo javnost.

Če bi na primer varnostni sistemi odpovedali 
in bi obstajala nevarnost sproščanja radioaktiv-
nih snovi v okolje, so na vseh ravneh pripravlje-
ni načrti zaščite in reševanja. Glede na obseg 
dejanskih in možnih radioloških posledic ter po-
trebnih zaščitnih ukrepov so v njih določene šti-
ri stopnje radiološke nevarnosti. Tudi razglasitev 
najvišje stopnje nevarnosti še ne bi nujno po-
menila izpusta iz NEK. Zaščitne ukrepe bi bilo 
treba izvesti že ob morebitni nevarnosti spro-
ščanja radioaktivnosti v okolje. Načrti zaščite in 
reševanja za primer nesreče v jedrski elektrarni 
razlikujejo štiri stopnje radiološke nevarnosti: 

• nenormalni dogodek – stopnja 0
• začetna nevarnost – stopnja 1
• objektna nevarnost – stopnja 2
• splošna nevarnost – stopnja 3

Razvrstitev v stopnje je pomembna zaradi na-
črtovanja in izvajanja zaščitnih ukrepov v ustre-
znem obsegu, tako da se preprečijo ali omilijo 
posledice nesreče. Višja kot je stopnja radiolo-
ške nevarnosti, manjša je verjetnost za njen na-
stanek. Naj poudarimo, da v vseh desetletjih 
obratovanja NEK ni bilo dogodka, ki bi prese-
gel stopnjo 0. 

Dobra pripravljenost omogoča učinkovito ukre-
panje. Vabimo vas, da se seznanite z načrtova-
nimi ukrepi in poiščete odgovore na morebitna 
vprašanja. Sodelujmo za našo skupno varnost!

www.nek.si

Nuklearna elektrarna Krško 
V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) je varnost vedno na prvem mestu. Tehnološke posodobitve ob visoko strokovnem kolektivu po-
večujejo zanesljivost in varnost obratovanja. Čeprav je sproščanje radioaktivnih snovi v okolje malo verjetno, odgovorno upravljan-
je jedrske elektrarne in upoštevanje varnostnih predpisov zahtevata, da smo ustrezno pripravljeni tudi na to možnost. Dobra pri-
pravljenost omogoča učinkovito ukrepanje in blaži posledice nesreče. Preverjamo jo z urjenji in vajami. Državna »Vaja NEK 2014« 
bo potekala 26. in 27. novembra. 
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V zaprt prostor

Širjenja radioaktivnih snovi, stopnje sevanja in kontaminacije ne 
moremo zaznati s svojimi čutili. Jakost sevanja v okolju stalno me-
rijo samodejne merilne postaje. Njihove lokacije so na zemljevidu  
označene z zelenimi simboli. Rezultate meritev lahko spremljamo 
na spletni strani www.radioaktivnost.si.

Napotki, kako bi ravnali v primeru jedr-
ske nesreče, so opisani tudi v zgibanki, ki 
jo bodo prejela gospodinjstva v neposre-
dni okolici elektrarne.

Vsi, ki ste prejeli kupone za table-
te kalijevega jodida, jih lahko še ve-
dno prevzamete v pooblaščenih le-
karnah.
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Na 5. javni poziv za nabor projektov, upravičenih do nepovratnih 
sredstev Leader iz kvote za leta 2011, 2012 in 2013, je Kulturni dom 
Krško kot vodilni partner skupaj s šestimi partnerji prijavil projekt 
Ustvarimo zeliščni vrt Posavja, akronim Zelišča Posavja, in ga od 
septembra 2013 do konca decembra 2014 tudi uspešno izvedel.

Partnerstvo in cilji projekta
Raznovrstno partnerstvo je sestavljeno iz vodilnega partnerja Kul-
turnega doma Krško, ki s svojo enoto Grad Rajhenburg skrbi za ce-
lovito upravljanje in delovanje obnovljenega gradu, in petih druš-
tev kmetic, in sicer Društva kmetic Krško, Društva kmetic Sevnica, 
Društva kmečkih žena Arnika, Društva podeželskih žena Pod Gor-
janci, Društva kmetic Ajda ter Osnovne šole dr. Mihajla Rostohar-
ja Krško. Ravno razvejano javno-zasebno oziroma kulturno-šol-
sko-društveno partnerstvo je zagotovilo uspešno izvedbo projekta, 
katerega osnovni cilji so nabor znanj in izročil, povezanih z zelišči, 
ki jih poznamo in uspevajo v Posavju, ter ponovna vzpostavitev ze-
liščnega vrta na gradu Rajhenburg s poudarkom na senzoričnem 
pristopu pri oblikovanju in delovanju vrta ter ustvarjanje izkušnje 
»zdravilnega vrta«. Ob tem smo s skupnimi močmi raziskovali de-
diščino raznovrstne uporabe, opozarjali na bogato znanje patra Si-
mona Ašiča, ki izhaja iz okolice Brestanice, ter v aktivnosti vključili 
širok krog obstoječih in potencialnih ponudnikov z znanji in vešči-
nami na področju zelišč in izdelkov, povezanih z njimi. 

Posavski zeliščni vrt, forumi in znanja
Projekt se približuje zaključku, zeliščni vrt ob gradu Rajhenburg, ki 
je bil vzpostavljen v prvi fazi projekta, že daje prve plodove in pri-
vablja številne obiskovalce, saj je dostopen prav vsem. Pot po vrtu 
je polna senzoričnih dogodivščin, ki so jih pripravili partnerji, OŠ 
dr. Mihajla Rostoharja Krško, in je del ponudbe gradu in Posavja, 
predvsem pa vzorec in skupen rezultat vseh sodelujočih.  
Skozi forume, ki so jih vodila partnerska društva, skozi številne de-
lavnice, ki jih je izvedla OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, in sko-
zi raziskovalni del, ki ga je izvedel vodilni partner Kulturni dom 

Krško skupaj z načrtovalko 
vrta, znano strokovnjakinjo 
Mileno Mastnak iz Sevni-
ce (Zavod KNOF), je nastal 
vrt, predvsem pa je nasta-
la nova mreža znanj in ve-
ščin, partnerjev in posame-
znikov, ki bodo poskrbeli, 
da bodo projekt in njego-
vi učinki še dolgo pomem-
ben del razvoja in sodelo-
vanja v regiji. Ob različnih 
promocijskih dejavnostih 
in dveh regijskih predstavi-
tvah, na začetku projekta na 
gradu Rajhenburg in ob za-
ključku na gradu Sevnica, so 
partnerji in sodelujoči v pro-
jektu izvedli tudi ogled do-
bre prakse na čezmejnem 
območju med Slovenijo in 
Italijo ter tudi tako pridobi-

vali nova znanja, predvsem pa nove ideje in spodbude.

Posavski zeliščni vrt in njegova trajnost
Projektne aktivnosti so potekale na območju celotnega območja 
LAS Posavje in vključevale vseh šest posavskih občin ter različne 
ciljne skupine. Neposredne koristi od projekta imajo zeliščarji, iz-
delovalci produktov na podlagi zelišč, starejši nad 60 let, otroci in 
mladostniki s posebnimi potrebami, rokodelci, kmetijska gospodar-
stva in ostali ponudniki, ki bodo s projektom lahko obogatili svojo 

ponudbo. Brezposelni, ženske na podeželju in mladi pa bodo do-
bili večjo možnost zaposlitve in samozaposlitve, izpopolnjevanja 
in udejanjanja znanj in veščin ter inovativnih pristopov k regional-
ni kulturni dediščini in njeni uporabi. 
Predvsem pa je projekt združil sedem raznolikih partnerjev, okrepil 
njihovo sodelovanje, privabil več kot 800 udeležencev raznovrstnih 
aktivnosti ter je del trajnostnega razvoja vseh vključenih javnih in 
zasebnih institucij ter celotnega območja Posavja.

 Pripravili:
� Alenka�Černelič�Krošelj,�vodja�projekta,�
� Anita�Radkovič,�koordinatorka�projekta

Zadnje visoke vode v času od 7. do 9. novembra 
2014 so po Sloveniji povzročile ogromno škode, iz-
vedena poplavna zaščita Posavja, ki se gradi hkrati 
s hidroelektrarnami, pa se je ponovno pokazala kot 
zelo učinkovita, saj reka Sava ni povzročila nobene 
škode. Zagotovo je k temu veliko pripomogla tudi 
družba HESS z ustreznim in pravočasnim obvlado-
vanjem hidroelektrarn na spodnji Savi.

Večje težave so se pojavile le pri izgradnji hidroe-
lektrarne Brežice, kjer je na desnem bregu struge 
reka Sava poškodovala del oblog in brežine. Zelo po-
membno je, da je pred visokimi vodami, ki so dose-
gle pretok 2.300 m3/s, zdržala obodna stena grad-
bene jame in ni prišlo do zalitja, tako da dela v njej 

potekajo normalno. Že v ponedeljek, 10. novembra, 
pa so se pričela dela na sanaciji brežin.

Ponovno se je pokazalo, da bo zaščita pred poplava-
mi Krške vasi in Velikih Malenc z izvedbo nasipa ob 
levem bregu reke Krke zelo učinkovita, saj je kljub 
velikemu pretoku reke Save deponija, ki je trenutno 
v vlogi delnega nasipa, onemogočila razlitje vode v 
smeri omenjenih naselij ter njuno poplavitev. 

Ponoven porast vodostaja reke Save
V letu 2014 se v družbi HESS srečujemo s povečano hidrologijo reke Save, ki nam omo-
goča večjo proizvodnjo, zaradi večkratnih visokih pretokov pa tudi kar nekaj težav, 
zlasti pri izgradnji HE Brežice.

Narasla Sava se ob deponiji izliva v reko Krko

Gradbena jama
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje 

Grajski zeliščni vrt in zelišča Posavja
Ustvarimo zeliščni vrt Posavja, akronim Zelišča Posavja

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja. Za vsebino informacij je odgovoren vodilni partner 

Kulturni dom Krško. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2007—2013 je 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zeliščni�vrt�jeseni�2014.� 
Foto:�Arhiv�KDK,�Grad�Rajhenburg.

Delo�učencev�OŠ�dr.�Mihajla�Rostoharja�Krško�in�senzorični�
pripomočki.�Foto:�Arhiv�KDK,�Grad�Rajhenburg.

Zelišča so del našega vsakdanjika, jih poznamo, a vendar samo nekatera in večkrat samo površno, naše zeliščne in zelenjavne vrtove pa bogati le del v Posavju znanih in avtohtonih 
zelišč. Različne izkušnje in znanja ter naša dediščina nas je združila v projekt, ki ima številne rezultate, najbolj viden pa je vzpostavljen zeliščni vrt ob gradu Rajhenburg, soustvarjen 
v tesni povezavi med dediščino, sodobnostjo, znanjem in veščinami vseh sodelujočih.

Naročnik objave: Kulturni dom Krško, Trg M. Gubca 2, Krško

prejeli smo

Tako kot imajo Gorenjci svojo dolino pod Poncami in svoje skakalni-
ce, smo tudi mi v Posavju dobili  svoje skakalnice »velikanke«. Nalet ni 
ravno tako dolg kakor na tistih pod Poncami. Zato je tudi hitrost na-
leta nekoliko nižja in temu primerno tudi dolžina leta. Če na tistih go-
renjskih skakalci zapustijo most nekje pri 80 – 100 km/h, je pri nas ta 
hitrost nekoliko skromnejša. Pri vožnji z najvišjo dovoljeno hitrostjo 
vožnje, 50 km/h, kolikor znaša tudi omejitev hitrosti, voznik kaj hitro 
ugotovi, da na cesti nekaj ni v redu. Namreč ko pri tej hitrosti vozilo 
prevozi cestno grbino, namenjeno umirjanju prometa, ne le da je let 
nepričakovan, tudi doskok je zelo neprijeten, kar je najverjetneje lo-
kalnemu občinstvu v veselje za razliko od občinstva v Planici, ki vsak 
padec pospremijo z zaskrbljenostjo.
Ker dnevno uporabljam obe cesti na Čatežu ob Savi, lokalno in regi-
onalno, sem se prvotnim cestnim grbinam na Topliški cesti poskušal 
ogniti tako, da sem se na avtomobilsko cesto vključeval preko regio-
nalne ceste. A glej ga zlomka. Tudi tukaj se je nekomu zdelo primerno, 
da bi posnemal tisto situacijo na Topliški cesti in se domislil »ležeče-
ga policaja«. Kot velevajo običaji, so ga dokončali tik pred občinskim 
praznikom. Ni kaj, Občina Brežice je zelo bogata občina. To potrjuje 
tudi stanje ulic v mestu Brežice.
Vendar je tisti, ki se je domislil te »velikanke«, pozabil na pomembno 
malenkost. To pa je, da se objekti gradijo skladno z določenimi pravi-
li. Vzel sem si čas in izmeril cestno umetnijo ter ugotovil, da so vse tri 
»velikanke« zgrajene za prevozno hitrost največ 30 km/h. Nikakor ne 
50 km/h, kolikor znaša omejitev hitrosti. 
Nekateri bodo rekli, da je zadnja zgrajena grbina pri prehodu za pe-
šce nujna zaradi varnosti pešcev. Če bo takšnega mnenja laična jav-
nost, naj ji bo oproščeno. Če pa je to mnenje stroke, potem pa je nekaj s 
stroko narobe. Namreč na isti cesti se na razdalji največ 70 m od ome-
njenega prehoda za pešce nahaja semaforizirano križišče s prehodom 
za pešce. Postavitev dodatnega prehoda za pešce na tako kratki raz-
dalji je ne le v neskladju s predpisi, temveč tudi pešcem nevarno. In da 
ne dolgovezim, je tukaj še en kup nepravilnosti, ki pa so očitno neka-
terim všečne. Povrh pa je cesta dana v promet ne da bi bil opravljen 
tehnični prevzem. Kar tako, po domače. 
Spoštovana stroka, če želite projektirati in graditi ceste in objekte na 
cesti, za to obstajajo pravila. Spoštujte jih in verjemite, malo ljudi se 
bo pritoževalo. Projektiranje velikank pa prepustite drugim. Lado in 
Janez Gorišek sta pokazala, kako se gradijo velikanke, tiste planiške.
 Ozren Šagud, Brežice

Dolina pod Šentvidom ali čateške 
velikanke
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BARBARA ČEŠNJEVAR 
Barbara si želi 
na svoji po-
slovni poti ši-
riti znanje ki-
tajskega jezika 
in zavedanje o 
kitajski kultu-
ri. Senovčanka 
pojasni, da se 
zaveda, kakšne 
vijuge in ovire, 
a tudi nagrade 

vsebuje podjetniška pot: „V moji mladosti so 
starši vodili domače podjetje, zato sem nekaj 
podjetniških izkušenj pridobila že kot otrok. 
Seveda danes na vse skupaj gledam iz pre-
cej drugačnega zornega kota, vendar mi ob-
čutek za samostojno kreiranje svoje poslovne 
poti ter odgovornost, ki jo prinese gospodar-
jenje s sredstvi, nikakor nista tuja. Samostojno 
poklicno pot sem začela v obdobju študija, ko 
sem na Kitajskem zastopala priznano sloven-
sko podjetje.“

Osrednja dejavnost Barbarinega podjetja bodo 
tečaji kitajščine, ki bodo poleg podjetij name-
njeni tudi učencem osnovnih in srednjih šol 
oz. vsem zainteresiranim, poleg jezikovnih iz-
obraževanj pa bi nudili tudi pomoč sloven-
skim podjetjem pri vstopanju na kitajski trg. 
„Za uspešen preboj je izredno pomembno po-
znavanje tamkajšnje kulture. Poslovna etika v 
Evropi je nekoliko drugačna od azijske, dina-

mika med poslovnimi 
partnerji zato nemalo-
krat preseneti novinca 
na tamkajšnjem trgu. 
Posebno področje na-
ših izobraževanj bodo 
zato delavnice o kitaj-
ski poslovni kulturi ter 
svetovanja za uspešen 
vstop na kitajski trg. V 
prihodnjih mesecih 
bom največ časa namenila podrobni pripravi 
jezikovnih in poslovnih izobraževanj, pomem-
ben del pri ustvarjanju nadaljnje poti pa bo vse-
kakor tudi navezovanje poslovnih stikov in pro-
mocija podjetja.“

Program ji je poleg znanja o ustanovitvi pod-
jetja omogočil tudi izobraževanja iz računo-
vodstva in gospodarskega prava, veliko časa 
so posvetili področju trženja, všeč pa so ji bila 
tudi individualna izobraževanja: „Sama sem se 
udeležila zanimive delavnice o metodah uspe-
šnega pogajanja. Ob vseh naštetih izobraže-
vanjih pa je morda najpomembneje izposta-
viti delovno okolje, ki ponuja obilo možnosti 
za vzpostavljanje poslovnih stikov.“ Glavni te-
žavi za uspešnost mladih podjetnikov Barbara 
vidi v nespodbudni finančni zakonodaji, a tudi 
v manj posrečenem šolskem sistemu. V svojem 
slogu, torej iskrivo in odločno, doda: „V okviru 
šolstva bi lahko na primer bolj spodbujali indi-
vidualnost in s tem, po mojem mnenju, pozitiv-
no vplivali na razvoj podjetništva. Priložnost pa 
je nedvomno v povezovanju.“ 

MAJA BREGAR
trenutno v pro-
jektu razvija 
poslovno idejo 
s področja gra-
fičnega obliko-
vanja in foto-
grafije. Mlada 
bodoča pod-
jetnica iz vasi 
Telče v sevniški 
občini realno 
gleda na dana-

šnji čas, zahtevna je do sebe in svojih sposob-
nosti, kar ji dodaja poseben žar. Podjetništvo ji 
ni tuje, saj je imela priložnost opazovati razvoj 
podjetnikov v svojem okolju že pred vključitvi-
jo v Podjetno v svet podjetništva: „V svoji oko-
lici imam veliko uspešnih podjetnikov, pa naj 
bodo to sovaščani ali pa znanci, prijatelji, soro-
dniki. Kljub temu prej nisem imela predstave, 
kaj vse 'naziv' podjetnik vključuje.“

Na sejmih, predavanjih in tečajih je poskuša-
la navezovati stike in si sčasoma pridobila krog 
ljudi, s katerimi bi lahko njeno podjetje sodelo-
valo: „Skoraj vsi moji kratkoročni in dolgoroč-
ni načrti temeljijo ravno na poznanstvih, prido-
bljenih v tem času. Program PVSP mi je, tako kot 
vsem ostalim udeležencem, prinesel veliko zna-
nja s področja delovanja podjetij, njihove usta-
novitve, trženja produktov ipd. Eno izmed izo-
braževanj je bilo še posebej dobra izkušnja, saj 
sem tam spoznala podjetnico, s katero trenutno 
sodelujem, predavateljica, po poklicu grafična 

oblikovalka, pa mi je z veseljem predstavila 
svoje podjetje in njegovo zgodbo. V prihodnje 
pa si nameravam ogledati še nekaj tiskarn, s ka-
terimi bi v prihodnosti sodelovala.“

Priložnost mladih podjetnikov Maja vidi pred-
vsem v inovativnih idejah in ugodnem oko-
lju: „Mladi bi radi delali, vendar pa je danes, ko 
so najemnine za poslovne prostore, prispevki, 
davki in ostali stroški precej visoki, s podjetjem 
težko začeti, zato mladi raje na Zavodu čaka-
jo na zaposlitev, ki ne predstavlja finančnega 
tveganja. Potrebujemo okolje, kjer bi lahko raz-
vili svoje ideje do njene realizacije. Vedno več 
občin se v ta namen odloča za podjetniške in-
kubatorje, kmalu ga bomo imeli tudi v Sevnici, 
vendar pa je prostora za mlade podjetnike še 
vedno premalo.“ V svojem podjetju ima načr-
tovano storitveno dejavnost, ki zahteva relativ-
no malo začetnega finančnega vložka, potreb-
nega pa je veliko truda, da se uveljaviš na trgu: 
„Pri tem bi mi, vsaj v začetku, prav prišlo čim več 
ugodnosti, podobne tej, ki je trenutno v veljavi 
glede plačevanja prispevkov za mlada podjetja, 
ki le-te prvo leto znižuje za 50 %. Morda bi lah-
ko obdobje podaljšali še za leto dni.“

»Izvajanje projekta PVSP je poleg uspe-
šnih izhodov udeležencev, ki z našo po-
močjo načrtujejo svojo podjetniško pot, 
dobilo potrditev tudi na nivoju izvajanja 
vseh projektov v Sloveniji. Na nateča-
ju »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem 
narejeno zate, za tvoj kraj?« je namreč 
PVSP prejel največ glasov in bil med več 
kot 95.300 projekti, ki so bili sofinanci-

rani v obdobju 2007-2013, izbran za najboljši projekt. Uspešne 
zgodbe mladih podjetnikov in zaposlitve mladih pa soustvar-
jamo tudi na RRA Posavje, kjer smo na samostojno pot pospre-
mili že 60 % nekdanjih udeležencev.«

 Martin Bratanič, v. d. direktorja RRA Posavje

»Glede na uspeh projekta Podjetno v 
svet podjetništva, je le-ta uvrščen tudi 
v Operativni program za finančno per-
spektivo 2014-2020 in pričakujemo, 
da se bo kontinuirano izvajal še na-
prej. Naslednjo skupino desetih udele-
žencev, ki bodo razvijali svojo podjetni-
ško idejo, bomo na Regionalni razvojni 
agenciji zaposlili decembra.«

 Nataša Šterban Bezjak, vodja projekta

»Udeleženci, vključeni v ta proces 
preverjanja poslovne ideje, ne dobijo 
samo podjetniška znanja, ki so potreb-
na za začetek svoje poslovne poti, am-
pak tudi nekaj delovnih izkušenj. Del 
realizacije samostojne podjetniške poti 
je tudi nagrada, ki jo ta program nudi. 
Ta program je potrebno izvajati konti-
nuirano v naši regiji tudi v bodoče.«

 mag. Nataša Šerbec, notranja mentorica

Izvedla sta natečaj »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno 
zate, za tvoj kraj?«, v okviru katerega je splošna javnost predlaga-
la posamične projekte, 26 izmed njih pa je bilo predstavljenih tudi 
na razstavi, ki je bila od 2. do 23. oktobra 2014 na ogled na Kon-
gresnem trgu v Ljubljani. V času razstave je na spletni strani www.
eu-skladi.si potekalo tudi glasovanje za najboljši projekt – največ 
glasov je dobil projekt Podjetno v svet podjetništva (PVSP), in si-
cer 930 od skupno prejetih 2444 glasov. Projekt v dvanajstih sta-
tističnih regijah izvajajo regionalne razvojne agencije in ga koor-
dinira Regionalni center za razvoj iz Zagorja, sofinanciran pa je s 
sredstvi Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možnosti. Letos se bo v okviru PVSP 
v podjetniških delavnicah zvrstilo kar 360 mladih brezposelnih vi-
soko izobraženih oseb, ki svojo prihodnost povezujejo z razvojem 
lastne podjetniške ideje in podjetja.

Operacija je postala prepoznavna tudi zaradi svoje uspešnosti: 
87 udeležencev (66,9 %) prve skupine PVSP 2013 je že ustanovilo 
svoje podjetje ali se zaposlilo, trenutno število uspešnih izhodov 
druge skupine PVSP 2013 pa je 61 (50,8 %). Tudi več kot 50 ude-
ležencev prve skupine PVSP 2014, ki je nedavno končala z delom, 
je že izpolnilo cilje, 120 mladih, vključenih v drugo skupino PVSP 
2014, pa je svoje podjetniške ideje predstavilo v začetku novem-
bra na konferenci v Novi Gorici. Dogodka, ki so ga gostitelji, RRA 
Severne Primorske, pripravili v hotelu Perla, so se poleg bodočih 
mladih podjetnikov udeležili tudi njihovi mentorji in koordinator-
ji, vodje projekta in ostala zainteresirana javnost. Po uvodnih poz-
dravnih besedah je sledil plenarni del in nato še okrogla miza, kjer 
so na temo internacionalizacije razpravljali nekateri vidnejši pod-
jetniki iz tamkajšnjega okolja. Po kosilu pa so na vrsto prišli ude-
leženci PVSP, ki so na stojnicah predstavili svoje podjetniške ide-
je ter izkoristili čas za druženje in mreženje s somišljeniki. Bili smo 

priča številnim izjemnim, bolj ali manj inovativnim idejam, ki da-
jejo upanje na vzpon mlade generacije. Lepega obiska in velike-
ga zanimanja je bila deležna tudi stojnica udeležencev PVSP iz Po-
savja. Ti so se na konferenci predstavljali s promocijskim gradivom 
in tudi izdelki, mimoidočim pa postregli z degustacijo in zabavno 
igro. Konferenco so po zaključku tržnice podjetniških idej končali 
polni optimizma in zagona za novo ustvarjanje.

V posavski razvojni regiji je trenutno vključenih 10 udeležencev 
2. skupine PVSP 2014. Za njimi je več kot tri mesece dela, v tem 
času pa so pridobili veliko novih znanj na številnih predavanjih in 
izobraževanjih. V prihodnjih dneh bodo zaključili z delom na po-
slovnih načrtih in predstavili rezultate ter načrte za prihodnost. Z 
8. decembrom pa se v operacijo vključuje še zadnja letošnja sku-
pina udeležencev, ki bo svoje 4-mesečno usposabljanje nadalje-
vala do aprila 2015. Javni poziv za vključitev je že zaključen, v tem 
tednu pa so bili opravljeni tudi razgovori s kandidati, ki so strokov-
ni komisiji predstavili svoje podjetniške ideje. 

Operacija v posavski regiji izkazuje nadpovprečno uspešnost, saj 
je odstotek t. i. izhodov (uspešnih zaposlitev oz. samozaposlitev 
udeležencev po operaciji) višji kot v drugih slovenskih regijah. Iz 
prve skupine leta 2013 znaša 40 %, iz druge kar 70 %, iz prve sku-
pine v letu 2014 pa že 70 %. Od skupno 30 udeležencev, ki so že 
končali z operacijo, se jih je torej zaposlilo oz. samozaposlilo že 18.

Več o natečaju si lahko preberete na spletni strani Službe Vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko http://www.svrk.gov.
si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5872/, več o PVSP 
pa na spletni strani www.pvsp.si in tudi na družbenem omrežju 
https://www.facebook.com/klub.pvsp.

Podjetno v svet podjetništva
V Sloveniji je bilo v programskem obdobju 2007-2013 sofinanciranih več kot 95.300 projektov, zato 
sta se Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano odločila opozoriti na številne dobre zgodbe, ki smo jih v Sloveniji ustvarili s pomočjo 
evropskih sredstev. 

Operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: 
»Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
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MegadoM je vaša trgovina z gradbeniM MaterialoM, Metalurgijo, inštalacijaMi 
in kopalnicaMi, orodjeM, vijaki in okovjeM, barvaMi in laki, belo tehniko in MaliMi 

gospodinjskiMi aparati, zabavno elektroniko, pohištvoM (logo les    in vse za doM in vrt.

MEgaDoM KRŠKo cesta krških Žrtev 135F, 8270 krško, tel.: 07 48 81 203
oDPRTo: pon.-pet. 7:00-19:00, sob. 7:00-13:00   www.megadom.si
Akcija velja do 30. 11. 2014 oz. do razprodaje zalog. Popusti se obračunajo na blagajni. Akcije se ne seštevajo. Cene so v EUR z DDV.

Slike so simbolične. Pridružujemo si pravico do spremembe programa in cen. Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.

ČisTila za
vETRobansKa
sTEKla
blEsK

anTifRiz

ziMsKa PonUDbaZIMSKA PONUDBA

loPaTE za snEg

UGODNO NA  ZALOGI

PEsTRa izbiRa

sTRgala in
METliCE za snEg
sol za PosiPanJE

snEžnE
fREzE

- 10 %
sTaRo za novo

aKUMUlaToRJi
CiaK

339 €/kos
3 l, do -30 °C

539 €/kos
5 l, do -30 °C

759 €/kos
koncentrat, 3 l

269 €/kos
koncentrat, 1 l

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 
63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 
- ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) in 14. ter 15. člena Odloka o ustano-
vitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem (Ur.l. RS, 
99/2008 in popr. 9/2009), sklepa št. 3/2014-4 Sveta zavoda Cen-
tra za podjetništvo in turizem Krško, Pravilnikom o notranji orga-
nizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Center za 
podjetništvo in turizem Krško in Statuta javnega zavoda Centra 
za podjetništvo in turizem Krško, se razpisuje delovno mesto za 

direktorja/direktorico javnega zavoda 
Centra za podjetništvo in turizem Krško.

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpol-
njevati naslednje pogoje:
• ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po vi-

sokošolskih strokovnih programih ali magisterij 2. stopnje bo-
lonjskega programa,

• ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja ali 
na področju svetovanja ter pospeševanja razvoja malega go-
spodarstva,

• ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
• pozna delo na področju podjetništva ali turizma, 
• državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika,
• vozniški izpit B kategorije,
• znanje dveh jezikov, od tega aktivno vsaj en svetovni jezik,
• nekaznovanost za kazniva dejanja gospodarskega kriminala,
• ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega 

dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme bili obso-
jen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

• zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica za-
radi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti.

Ostali pogoji:
• poleg navedenih pogojev mora kandidat predložiti vizijo pro-

grama razvoja in ukrepe za dosego programskih ciljev dejav-
nosti Centra za podjetništvo in turizem Krško.

Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, 

iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto, 
mesec, dan in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 

2. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja delovnih izkušenj, v kate-
ri kandidat navede datum pridobljenih delovnih izkušenj pri 
posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opra-
vljal pri tem delodajalcu; 

3. pisno izjavo o znanju uradnega jezika;
4. pisno izjavo o znanju tujega jezika;
5. pisno izjavo kandidata, da:

• je državljan Republike Slovenije,
• da ima opravljen izpit B kategorije,
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega de-

janja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

• zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zara-
di naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti;

6. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovo-
ljuje Centru za podjetništvo in turizem Krško pridobitev po-
datkov iz 5. točke tega javnega natečaja iz uradne eviden-
ce. V primeru, da izbrani kandidat s tem ne bo soglašal, bo 
moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za do-
ločen čas, 4 leta, s polnim delovnim časom.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter svoj ži-
vljenjepis s kontaktnimi podatki naj kandidati vložijo v pisni obli-
ki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj – 
direktor«, na naslov Center za podjetništvo in turizem Krško, 
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško, in sicer v roku 8 dni po obja-
vi na Zavodu RS za zaposlovanje ter na spletni strani Centra za 
podjetništvo in turizem Krško www.cptkrsko.si. 

Formalno nepopolne prijave (vloge, ki ne vsebujejo vseh zgoraj 
navedenih izjav), se ne bodo uvrstile v izbirni postopek v skla-
du z 21. členom Statuta javnega zavoda Centra za podjetništvo 
in turizem Krško.

Svet zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško opravi iz-
bor in o svojem izboru obvesti prijavljene kandidate, v roku, ki 
ni daljši kot 30 dni od dneva objave javnega razpisa, vendar je 
odločitev o imenovanju direktorja pravno veljavna šele po spre-
jetem soglasju ustanovitelja.

Svet zavoda Centra za podjetništvo in turizem Krško

CENTER ZA PODJETNIŠTVO
IN TURIZEM KRŠKO

Javni zavod
Cesta krških žrtev 46, 8270 KRŠKO
 (07) 490 22 20, fax: (07) 492 70 80

Obnovljivi viri energije so pomemben strateški vir pri-
marne energije. Z nakupom poslovnega deleža v družbi 
Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), ki je od konca 
letošnjega oktobra v večinski, 51-odstotni lasti skupi-
ne GEN, se je povečal delež proizvodnje iz obnovljivih 
virov energije v naši skupini in njen celotni proizvod-
ni portfelj. S tem sta izboljšana tako ekonomika kot 
medsebojni vplivi hidroelektrarn v celotni savski veri-
gi, hkrati pa bodo ustvarjeni sinergijski učinki dodatno 
izboljšali pogoje za zanesljivo in varno obratovanje 
Nuklearne elektrarne Krško. Pomembno je tudi, da bo 
omogočeno lažje in zanesljivo financiranje izgradnje 
energetskega dela hidroelektrarn na spodnji Savi.

Za proizvodnjo elektrike iz hidroelektrarn je sicer le-
tošnje leto izjemno ugodno: nadpovprečni pretoki, ki 
so zaznamovali pomlad, poletje in sedaj tudi jesen, 

so presegli pričakovanja in omogočili rekordno pro-
izvodnjo.

Štiri velike hidroelektrarne iz družbe Savske elektrar-
ne Ljubljana – HE Moste, HE Mavčiče, HE Medvode in 
HE Vrhovo – so že konec avgusta s 307 GWh proizve-
dene energije dosegle celoletni plan proizvodnje, njiho-
vemu trendu pa so sledile tudi hidroelektrarne v družbi 
HESS, ki so letno načrtovano proizvodnjo v višini 403 
GWh dosegle v začetku letošnjega oktobra, in Nuklear-
na elektrarna Krško, kjer je bila realizacija zaradi ugod-
ne hidrologije reke Save prav tako višja od načrtovane.

Vodna energija je tako v Sloveniji najbolj izkoriščen ob-
novljiv vir energije. Ker bodo z izgradnjo hidroelektrarn 
na reki Savi izčrpani skoraj vsi potenciali za pridobivan-
je elektrike iz hidroenergije, skupina GEN pa je na osno-
vi opredeljene politike do okolja zavezana k proizvodnji 
električne energije iz nizkoogljičnih virov, je ključnega 
pomena za uspešno in do okolja prijazno delovanje ce-
lotne skupine, jedrska energija. Prav slednja namreč v 
sodelovanju z vodno energijo zagotavlja zanesljivo, var-
no in okoljsko odgovorno oskrbo z nizkoogljično elek-
trično energijo po konkurenčni ceni.

Vodna in jedrska energija 
v skupini GEN z roko v roki
Poslanstvo skupine GEN je celovita oskrba z električno energijo.  Od zagotavljanja zaneslji-
ve in varne proizvodnje do dobave električne energije, usmerjene h končnemu odjemalcu. To 
dosegamo z investiranjem v čiste, trajnostne in obnovljive vire električne energije za oskrbo 
Slovenije. Pri tem poleg ohranjanja in širjenja jedrskih zmogljivosti kot temelja trajnostnega 
razvoja posebno pozornost namenjamo hidro energiji. 

Hidroelektrarna Krško

Načrt: SEL + HESS
Realizacija: SEL + HESS

Proizvodnja električne energije 
v hidroelektrarnah SEL in HESS 

od januarja do oktobra 2014 v GWh
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KRŠKO – 7. novembra je v novih prostorih na CKŽ 53 v starem 
mestnem jedru, kamor se je preselila po petih letih, uradno od-
prla vrata Hiša narave. Trgovina lastnice Nataše Doberšek je 
dobrodošla popestritev k oživljanju mestnega jedra, v njej pa je 
možno ob degustacijah in svetovanjih kupiti pestro izbiro na-
ravnih izdelkov: prehrano, prehranske dodatke, kozmetiko in na-
kit, knjige itd. »Moje poslanstvo je zadovoljevati potrebe zdrave-
ga načina življenja v naši občini in njeni širši okolici, zadovoljni 
ljudje, ki se vračajo v Hišo narave, pa so največja nagrada. S selit-
vijo v večje prostore sem ponudbo razširila tudi na terapevtske 
storitve, ki pripomorejo k vitalnejšemu počutju, za vzdrževanje 
zdravja, odnosov in mentalne higiene,« je ob otvoritvi povedala 
Doberškova in dodala, da bodo v Hiši narave še naprej utrjeva-
li osebni odnos do kupcev in se trudili ostati najboljši ponudnik 
naravnih izdelkov in storitev za zdravo življenje in lepoto. K. J.

Hiša narave na novi lokaciji

Lastnica Hiše narave Nataša Doberšek s partnerjem
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Namera o prodaji nepremičnin v lasti Občine Brežice
Občina Brežice namerava prodati večje število nepremičnin, 
predvsem kmetijskih in gozdnih zemljišč, v delu tudi stavb-
nih. Vse zainteresirane občanke in občane ter širšo javnost va-
bimo, da spremljajo občinsko spletno stran www.brezice.si (za-
vihek PRODAJA NEPREMIČNIN – http://www.brezice.si/mma/
sezne2014/2014021213250170), kjer je objavljen seznam za pro-
dajo in vloga za nakup nepremičnine, ki jo izpolnjeno zainteresi-
rani za nakup pošljejo na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice.

Izvedene so vse projektne ak-
tivnosti
Mednarodni projekt je obsegal 
štiri večje aktivnosti, ki so se izva-
jale v štirih mestih držav partne-
ric projekta. Poleg konference v 
Zagrebu še Etno kamp v Bački 
Palanki (Srbija), Festival Sevda-
linka v Bihaću (Bosna in Hercego-
vina) in 2. mednarodne glasbene 
delavnice, ki so se poleti odvijale 
v prostorih Mladinskega centra 
Brežice ter v starem mestnem je-
dru Brežic. 

Cilj prve konference Kulturne 
mreže jugovzhodne Evrope, ki je 
potekala v Zagrebu med 6. in 9. 
novembrom, je bila predstavitev 
celotnega projekta ter priprava 
delavnic in diskusij na temo kul-
ture v prostoru JV Evrope, orga-
nizacija zaključnega večera ter 
priprava strategij in metod za 
nadaljnji razvoj Kulturne mre-
že. V sklopu tridnevnih aktivno-
sti konference so se zvrstili raz-
lični dogodki - odprtje slikarske 
razstave, konferenca Kulturne 
mreže, predstavitev tradicional-
ne kulinarike področja jugovzho-
dne Evrope, delavnica na temo 
tradicionalnih jedi, predstavitev 
nacionalnega parka »Una«, lite-
rarno-glasbeni večer, delavnica 
Kultura življenja brez stresa, jav-
na tribuna o razvoju evropske 

Prva konferenca Kulturne mreže JV Evrope 
za zaključek mednarodnega projekta 
Z novembrsko konferenco in tridnevnimi aktivnostmi v Zagrebu se zaključuje osemnajstmesečni projekt Kulturna 
mreža Jugovzhodne Evrope (Cultural Network of South-Eastern Europe – kratica CN SEE), namenjen promociji in ohra-
njanju različnih kulturnih dediščin v jugovzhodni Evropi. Občina Brežice je prijaviteljica in nosilka tega projekta, ki je 
v programu Kultura sofinanciran s strani Evropske komisije (EK). Brežiška občina je tudi edina občina v Sloveniji, ki je 
bila že drugič uspešna na tem razpisu, saj je za projekt pridobila sofinancerska sredstva v višini skoraj 200.000 evrov. 

mobilnosti, kulture in kreativno-
sti, okrogla miza na temo kultu-
re poslovanja in zaključni večer 
na nebotičniku Vidikovac na trgu 
Bana Jelačića, kjer se je predsta-
vil otroški tamburaški orkester 
»Trešnjevka«, katerega člani so 
se poleti udeležili mednarodnih 
glasbenih delavnic v Brežicah. 

V Brežicah izvedli brezplačne 
glasbene delavnice za 60 otrok 
in mladih
S sofinanciranjem Evropske ko-
misije sta Občina Brežice in 
ZPTM Brežice v avgustu izvedla 
brezplačne mednarodne glas-
bene delavnice za 60 udele-

žencev, večinoma otrok. Mladi 
glasbeniki so na delavnice pri-
šli iz treh držav (skoraj 50 jih 
je bilo iz domačih krajev). Pro-
jekt je udeležencem in glasbe-
nim mentorjem omogočil poleg 
glasbenih tudi pridobitev med-
narodnih izkušenj in znanj. Ude-
leženci glasbenih delavnic so bili 
nastanjeni v mladinskem hostlu, 
vsak dan po zaključenih delavni-
cah in vajah pa so mladinski ani-
matorji poskrbeli za pester spre-
mljevalni program in družabne 
dogodke. Za občane in ljubite-
lje glasbe so mentorji in učenci 
v času delavnic izvedli dva zani-
miva brezplačna koncerta in ve-

liki zaključni koncert, ki je napol-
nil dvorišče brežiškega gradu. 

Projektni cilji Občine Brežice 
in ZPTM Brežice uspešno rea-
lizirani
Osnovni cilj projekta je bil ob-
čanom omogočiti vključitev v 
brezplačne mednarodne glas-
bene delavnice in vsem ljubite-
ljem kulture ponuditi brezplač-
ne glasbene večere. S projektom 
sta organizatorja tako udeležen-
cem kot mentorjem omogočila 
mednarodni prenos znanj in iz-
kušenj ter spodbudila interes 
za tradicionalna izročila. Prav 
tako so bili realizirani cilji v pro-
jekt vključiti ostale organizaci-
je (s področja mladih, kulture 
in športa …) in navezati stike za 
nove projekte ter spodbujati ra-
zvoj kulturnega turizma v Breži-
cah. Vsekakor ob uspešnem za-
ključku projektnih dejavnosti 
tako na Občini Brežice kot ZPTM 
Brežice že razmišljajo o nadalje-
vanju projekta oziroma razširi-
tvi mednarodnega sodelovanja 
na ostala področja kulturnega 
ustvarjanja. Za program Kultu-
ra pri Evropski komisiji je bil že 
oddan projekt, ki poleg glasbe 
vključuje tudi ples - za naše kra-
je tradicionalno in dobro prepo-
znano ter zastopano folkloro. 

Projektni�partnerji�od�leve�proti�desni:�Elmir�Rekić,�Stage�Art�(BiH);�
Matejka�Gerjevič,�ZPTM�Brežice;�Katja�Čanžar,�Občina�Brežice;�Dra-
gomir�Bokan,�Dunavska�mreža�(Hrvaška);�in�Saša�Bogunivić,�CTKU�
Kosta�Abraševič,�(Srbija)

GLOBOČICE – 11. novembra je gospa Terezija Suban s Stankovega 
obeležila častitljiv osebni jubilej, 100. rojstni dan. Na praznovanju 
so se zbrali njeni domači, prijatelji in sosedje ter ji voščili vse najbolj-
še. Dobrim željam se je pridružil župan občine Brežice Ivan Molan, 
ki je slavljenko obiskal in ji zaželel obilo dobrega počutja. Gospe Te-
reziji so zdravja in veselja zaželele tudi predstavnice Krajevne orga-
nizacije Rdečega križa Mrzlava vas skupaj s predsednico Območne-
ga združenja Rdečega križa 
Brežice Antonijo Zaniuk, za 
glasbeno presenečenje pa 
so poskrbeli člani skupine 
Trta. Družina je svoji omi, 
kot ji z ljubeznijo pravijo, 
pripravila pester program, 
spomnili so se njene živ-
ljenjske zgodbe, ki ni bila 
lahka, vendar je s srčnost-
jo, trdim delom in vedrino 
premagala vse ovire.

100 let življenja v petih različnih državah
Terezija Suban je v teku svojega življenja zaradi nemirnih časov v Ev-
ropi in svetu živela kar v petih državah - v Avstroogrski, v Državi Sr-
bov, Hrvatov in Slovencev, v kraljevini Jugoslaviji, v SFRJ in danes v 
samostojni Sloveniji. Rodila se je 11. 11. 1914 v zaselku Grublje (Sto-
janski Vrh) v vinogradniški družini kot drugi otrok. Pri sedemnajstih 
letih je izgubila mamo in v hišo je prišla mačeha, kar je močno vpli-
valo na Terezijino nadaljnje življenje. Mlada se je podala v službo, 
pot jo je vodila najprej v Sveti Križ, kjer je bila gospodinjska pomoč-
nica pri šolskem upravitelju, pozneje je službovala pri premožnejših 
družinah v Brežicah, Dobovi in Podsusedu. Terezijina najlepša leta 
sta zaznamovala druga svetovna vojna in izgnanstvo. Leta 1941 je 
delila usodo mnogih Slovencev, ko je bila izgnana na delo v Šlezijo. 
Po vrnitvi v domovino je bilo treba življenje postaviti na novo, saj je 
morala iz porušene hiše ustvariti dom zase in za sina Martina. Te-
rezija se je težko prebijala skozi življenje, preživljala se je z dnino 
pri večjih kmetih, kljub temu je sinu omogočila, da se je izšolal za 
avtomehanika. S pridnim delom je Martin skupaj z ženo na domačiji 
zgradil novo hišo, kamor se je za svoj 80. rojstni dan vselila Terezija 
in kjer je še danes njen dom. V veliko veselje in ponos sta ji vnukin-
ji Mojca in Martina, ki sta se izšolali za učiteljici, saj je bila to nje-
na velika želja, vendar je bila zaradi takratnih razmerah žal neures-
ničljiva. Danes gospo Terezijo razveseljujeta tudi dva pravnuka, ki 
sta prav gotovo zaslužna za njeno vedro počutje v jeseni življenja.

100 let Terezije Suban s Stankovega

NOVA VAS PRI MOKRICAH – Častitljivih 99 let je praznovala Barba-
ra oz. Barica Črpič, kot ji pravijo domači in sosedje, iz Male Doline, 
ki sedaj že nekaj let živi v Novi vasi pri Mokricah. Gospa Barica rada 
poje, zato je tudi ob obisku župana občine Brežice Ivana Molana, 
predstavnikov Društva izgnancev Velika Dolina in Krajevne organiza-
cije Rdečega križa Velika Dolina z veseljem zapela in se zahvalila za 
številne čestitke in dobre želje. Slavljenka Barica živi pri sinu Marja-
nu in snahi Grozdani v Novi vasi pri Mokricah, kjer ima vso nego in 
pozornost v zahvalo za vse, kar je tudi ona nudila svojim otrokom.  
Dneve najraje preživlja v krogu družine, rada tudi prebira časopise, 
kar še vedno počne brez očal. Njen 99. rojstni dan je bil praznik za 
vse, ki jo imajo radi. Skupaj so ji zaželeli, da bi se ob letu zopet zbra-
li ob njenem prazniku. 

Župan voščil Barici Črpič za 99. rojstni dan

Barica�Črpič�v�krogu�domačih

Prosvetni dom Artiče
Celostna revitalitalizacija in mo-
dernizacija Prosvetnega doma 
Artiče zajema obnovo celotne 
notranjosti objekta, obnovo zu-
nanjosti objekta, energetsko 
sanacijo objekta, funkcionalne 
izboljšave objekta (vhodna po-
krita ploščad z rampo za inva-
lide na jugu, ureditev scenske 
razsvetljave, ozvočenja in pro-
jekcije v dvorani ter projekcije v 
sejni sobi, akustične obloge sten 
v dvorani) in opremo (pohištvo 
ipd.). Sredstva za obnovo je Ob-
čina Brežice pridobila na razpi-

Nadaljujejo se obnove večnamenskih domov 
ARTIČE, JESENICE NA DOLENJSKEM – Občina Brežice nadaljuje z urejanjem primernih prostorov za krajane in dru-
štva po krajevnih skupnostih v občini. V preteklih letih je bilo urejenih že kar nekaj domov, urejanje se bo v skladu s 
finančnimi možnostmi občine (tako proračuna kot ponudbe razpisov za sofinanciranje) nadaljevalo tudi v prihodnje. 
Skupen cilj vseh obnov in sanacij je uporabnikom omogočiti boljše prostorske pogoje za delo in druženje. Trenutno 
potekajo dela revitalizacije Prosvetnega doma Artiče, za katerega je občini uspelo pridobiti evropska sredstva, in no-
vogradnja dela objekta na Jesenicah na Dolenjskem. Dela potekajo v skladu z načrti.

su Ministrstva za gospodarski ra-
zvoj in tehnologijo za razvoj regij 
(maj 2014),  izvajalca pa je mora-

la izbrati že pred samo prijavo na 
razpis za sredstva za sofinancira-
nje, saj so tako od nje zahtevala 
pravila razpisa. Kot najugodnej-
ši ponudnik obnovo izvaja pod-
jetje SL inženiring Boršt d.o.o.

Večnamenski dom Jesenice na 
Dolenjskem 
Stavba, kjer imajo svoje prosto-
re KS Jesenice na Dolenjskem 
in društva, je bila sestavljena iz 
dveh delov, iz novejšega in sta-
rejšega dela. Za-
radi dotrajanosti 
starejšega dela in 
močne vlage v kle-
tnih prostorih je 
bilo potrebno pri-
stopiti k obnovi oz. 
rekonstrukciji stav-
be. Izdelana je bila 
projektna doku-
mentacija (Projekt 
za pridobitev grad-

benega dovoljenja in Projekt za 
izvedbo) ter izveden energet-
ski pregled objekta. Na novej-
šem delu objekta je bilo spo-
mladi 2014 zamenjano stavbno 
pohištvo, v jeseni 2014 pa je bil 
porušen starejši del objekta, ki 
je sedaj v fazi gradnje. Načrtu-
je se izvedba hidroizolacije oko-
li obeh objektov, tako novozgra-
jenega kot obstoječega dela 
stavbe. V prihodnje bo potreb-
no urediti še streho, izvesti obr-
tniška dela (ometi, tlaki, stavbno 
pohištvo …) ter elektro in stroj-
ne inštalacije.  
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Ob 50-letnici delovanja in negovanja pevske tradicije 
v občini Sevnica prejme 

Srebrno plaketo Občine Sevnica
Oktet Jurij Dalmatin iz Boštanja

Leta 1964 se je zbralo osem 
pevcev pod imenom »Oktet 
Boštanjski fantje«. Minilo je 
50 let, odkar pod obronki Vet-
mika in Topolovca med Gra-
hovco, Savo in Mirno odmeva 
ubrano fantovsko petje. Se-
stav je v tem času zamenjalo 
9 umetniških vodij, zvrstilo se 

je 40 pevcev. Za sabo imajo nešteto ur pevskih vaj in javnih nastopov.
Pomlajeni oktet sestavljajo: Tine Bec in Jure Požar – 1. tenor, Marko 
Plazar in Andrej Sešlar – 2. tenor, Marjan Hribar in Matej Fon – 1. bas 
ter Andrej Lisec in Gorazd Zupanc – 2. bas. Oktet vodi Tine Bec, ki 
je kljub mladosti raven okteta dvignil do te mere, da pevci posegajo 
po številnih priznanjih, repertoar pa je razširil z lastnimi skladbami.
Med dosežke so se v zadnjih letih vpisala najvišja priznanja na regij-
skem tekmovanju v Šentjerneju, na Pesmi Posavja in na tekmovanju 
Bratislava Cantat na Slovaškem. Fantje so tam osvojili zlato prizna-
nje in prvo mesto med vsemi kategorijami ter dobili še posebno na-
grado za zbor z najbolj izdelano vokalno tehniko. Na nedavnih regij-
skih Sozvočenjih jim je bil podeljen laskavi naziv najbolj perspektivne 
pevske zasedbe. V posebnem spominu jim bo gotovo ostal slavno-
stni koncert ob 50-letnici delovanja, na katerem so zapeli tudi sku-
paj z vsemi nekdanjimi pevci okteta. 
Poleg veselja do petja jih povezuje iskreno prijateljstvo. Nedvomno 
bodo s povezovalnim načinom dela ohranili ime in kakovost okte-
ta, ki so ga prevzeli od svojih predhodnikov, tudi za bodoče rodove. 

Dobitniki priznanj Občine Sevnica v letu 2014
Občina Sevnica ob svojem prazniku podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom in organizacijam, ki s svojim 
delovanjem na različnih področjih družbenega življenja pomembno prispevajo k boljšemu, kakovostnejšemu in pol-
nejšemu življenju občanov. Predloge kandidatov so podale krajevne skupnosti, društva, organizacije, občani in drugi 
posamezniki, o dobitnikih priznanj pa je s sklepom odločil Občinski svet Občine Sevnica.

Priznanja bo podelil župan Srečko Ocvirk na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na tem 
slavnostnem dogodku, ki bo 28. novembra 2014 ob 17. uri v Športnem domu Sevnica. 

V�programu�sodelujejo:�Godalni�orkester�Glasbene�šole�Sevnica,�pevec�Aljaž�Farasin,�Godba�Sevnica�in�mažorete�Društva�TRG�Sevnica.�

Za življenjsko delo na literarnem področju in obogatitev 
slovenske kulture prejme 

naziv Častni občan Občine Sevnica
akademik dr. Alojz Rebula

Akademik dr. Alojz Rebula, slovenski pisa-
telj, dramaturg, esejist, prevajalec in re-
dni član Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, je bil rojen leta 1924 v Šempo-
laju pri Nabrežini v Italiji. Večji del življe-
nja je deloval v zamejstvu, razpet pa je bil 
in še vedno je med Opčinami in Loko pri 
Zidanem Mostu, od koder je doma nje-
gova žena ga. Zora Tavčar. Tu je napisal 

tudi večino svojih knjig. Pri ustvarjanju mu veliko pomeni prisotnost 
vode, v naših krajih reke Save, pa gozda in hribov. Navdih za delo 
mu je gotovo zavest, da so v Loki nekoč bivali veliki možje, tudi oče 
slovenske književnosti Primož Trubar.
»Ni me zaznamoval Kras, ki ga imam zelo rad, niti Loka pri Zidanem 
mostu, ki jo imam še raje, zadostovala mi ni niti Evropa, pač pa sve-
tovno, planetarno občutje,« je nekoč dejal. Od tu izhaja njegova iz-
jemna razgledanost, svetovljanstvo, globoka duhovnost in velika 
pripadnost slovenstvu. Poleg pisateljevanja je aktivno vpet v kul-
turno življenje v Loki. V predgovoru knjige Obsavska stoletja, kate-
re soavtor je, je zapisal: »Hvala ti, Loka, za šestdeset let zelenja in 
miru, dela in tolažbe!«
Njegov pisateljski opus obsega pesmi, črtice, novele, dnevnike, ra-
dijske igre, eseje, romane, dramska besedila in potopisno prozo. 
Več njegovih del je prevedenih v evropske jezike. Navdih išče v zgo-
dovini, zanimata ga sedanjost in preteklost celotnega sveta. Je pre-
jemnik številnih pomembnih nagrad, med njimi nagrade Prešerno-
vega sklada. 
Ob svojih sprehodih s krajani vedno rad izmenja besedo o aktualnih 
dogajanjih. Želimo si, da bi se počutil še naprej doma med nami, ker 
nas njegova dela bogatijo in njegova bližina razveseljuje. Zavedamo 
se, kako pomembno in neizmerno vredno je za lokalno skupnost so-
bivanje s človekom, čigar moč besede in širina razmišljanja sta tako 
veliki in svetovljanski. Tudi zato si dr. Alojz Rebula ob svoji 90-letnici 
za življenjsko delo, s katerim je ogromno prispeval za dobrobit vseh 
nas, zasluži naziv Častnega občana Občine Sevnica. 

Ob 90-letnici prostovoljnega delovanja na področju gasilstva 
v Boštanju prejme 

Grb Občine Sevnica
Prostovoljno gasilsko društvo Boštanj

PGD Boštanj je bilo ustanovljeno leta 
1924 na pobudo vplivnih Boštanjčanov, 
ki so čutili potrebo po večji požarni varno-
sti in krepitvi družabnega življenja. 
Delo je vsa desetletja temeljilo na zave-
danju, da je potrebno nenehno vlagati v 
izobraževanje kadra ter ustrezno opremo 
in prostore, saj vse to pomeni boljšo ope-
rativno pripravljenost za posredovanje ob 

požarih in drugih nesrečah. Leta 1934 je bil zgrajen in kasneje do-
grajen gasilski dom. Ves čas so si prizadevali za sodobnejšo opremo 
in vozila. Danes tako razpolagajo s sodobno opremo, osebno opre-
mo za operativno enoto in gasilskim vozilom GVC 24/50 ter vozilom 
GVM-1 za prevoz moštva.
Društvo je zaživelo na področju celotne krajevne skupnosti, nasta-
jale so gasilske trojke. Posebej uspešni sta trojka na Šmarčni s sko-
raj 40-letno tradicijo in trojka Okič s skoraj 20-letno tradicijo. Obe se 
lahko pohvalita z lepo urejenim gasilskim domom, opremo in uspo-
sobljeno operativo. 
Strokovno izobraževanje gasilskega kadra je bilo vedno ena od pri-
oritet. Člani in članice vseh generacij se udeležujejo tekmovanj na 
društvenih, občinskih, regijskih in državnih ravneh. Vrsto let orga-
nizirajo memorialno gasilsko tekmovanje Toneta Simončiča na Oki-
ču in gasilsko tekmovanje na Šmarčni. Organizirajo tudi vaje z na-
menom preventivnega opozarjanja na nevarnosti.
Gašenje požarov in izvajanje preventive ni več edina operativna de-
javnost društva, mednje sodijo tudi reševanje ljudi, živali in premo-
ženja ob naravnih nesrečah. Ob tem društvo pokriva celotno po-
dročje krajevne skupnosti Boštanj in pomaga sosednjim društvom. 
Poleg osnovnega poslanstva skrbijo za pestro družabno življenje, po-

Za več kot 125-letno uspešno oblikovanje gospodarskega in 
družbenega razvoja občine Sevnica prejme 

Zlato plaketo Občine Sevnica
Kopitarna Sevnica d.d.

Kopitarna Sevnica d.d. sodi med najsta-
rejša sevniška podjetja s koreninami pri 
koncu 19. stoletja. Nenehno prilagajanje 
razmeram na domačem in tujem trgu je 
podjetju omogočilo uspešno prebroditi 
vse ovire in trdno obstati vse do danes.
V zadnjih petih letih je bilo izvedeno te-
meljito prestrukturiranje poslovnega mo-
dela s ciljem zagotovitve pogojev za na-

daljnji obstoj in razvoj. Uspešno je bil izveden prenos proizvodnje 
izdelkov z nizko dodano vrednostjo izven Slovenije v okolje s kon-
kurenčnejšimi pogoji, ki so omogočali nadaljevanje tovrstne proi-
zvodnje. V domači Sevnici je podjetje ohranilo zdravo jedro s proi-
zvodnjo kopit, podplatov in napenjačev. Tu je danes zaposlenih sto 
enajst delavcev, članov kolektiva Kopitarna, v trgovski mreži po Slo-
veniji pa še dodatnih dvajset. 
Medtem ko je imelo podjetje v letu 2011 šest lastnih prodajaln, jih 
ima danes po Sloveniji in trgih Balkana že blizu trideset. Komercial-
na širitev je podprta z lastno blagovno znamko. Stalno dopolnjujejo 
kolekcijo obutve, predvsem za pomlad in poletje, ter delovno oziro-
ma zaščitno obutev za zdravstvo in lahko industrijo. 
Z uvedbo tehnoloških izboljšav so izboljšali delovne pogoje, z dose-
go energetske učinkovitosti pa prispevali k varstvu okolja. Z investi-
cijo v novo kotlovnico so rešili problem ekologije ter optimirali stro-
ške ogrevanja in sušenja lesa. Poudarek je namenjen tudi znižanju 
stroškovne učinkovitosti poslovnega procesa ter znižanju obsega 
kreditov. Lastniški kapital tako danes predstavlja že skoraj polovico 
vseh virov sredstev, kar hkrati pomeni povečanje dodane vredno-
sti na zaposlenega.
V podjetju se nenehno spogledujejo s prihodnostjo. Vizija kolekti-
va je široka: postati želijo prevladujoč ponudnik izdelkov in storitev 
na evropskih trgih v več tržnih segmentih. Vizija je prežeta z neneh-
no skrbjo za razvoj podjetja, tako v smislu razvoja izdelkov kot teh-
nološkega procesa. Pri tem je timsko delo, spoštovanje vsakega za-
poslenega, visoka raven medsebojnih odnosov in urejeno delovno 
okolje stalnica upravljanja podjetja. Kopitarna Sevnica pa svojo od-
govornost do domačega okolja potrjuje tudi s trajno podporo ra-
znim društvenim dejavnostim.

Ob 60-letnici ustanovitve društva ter krepitve športnega in 
družabnega duha v Boštanju prejme 

Zlato plaketo Občine Sevnica
Društvo za športno rekreacijo Partizan Boštanj

Društvo za Športno rekreacijo Partizan 
Boštanj je eno najstarejših delujočih dru-
štev v krajevni skupnosti Boštanj. Ustano-
vljeno je bilo leta 1954 kot naslednik So-
kolskega društva Boštanj, ustanovljenega 
leta 1920. Dejavnosti društva so vseskozi 
pomembno prispevale h kakovostnemu 
življenju na področjih športne rekreaci-
je, vzgoje in izobraževanja, zdravja, kul-

ture, varstva okolja in turistične promocije, s tem pa ugledu kra-
ja in občine.
Kratek pogled v zgodovino predhodnika društva Partizan Boštanj, 
Sokolskega društva, priča o številnih dejavnostih: poleg športnih na 
čelu z vajami na telovadnih orodjih in atletiko tudi kulturnih z dram-
sko sekcijo in tamburaško skupino. Po vojni in povojnih letih, ki so 
prekinila društveno delovanje, so se aktivnosti ponovno obudile. 
Ustanovljene so bile sekcije za gimnastiko, lahko atletiko, strelstvo 
in odbojko, kasneje tudi mali nogomet, rokomet, smučarske skoke, 
namizni tenis, teke, smučanje in planinstvo. Društvo je poleg rekre-
acije razvijalo družabno dejavnost z raznimi prireditvami in skrbe-
lo za čisto okolje.

Za dosežke na področju podjetništva v občini Sevnica prejme 

Srebrno plaketo Občine Sevnica
Kovinostrugarstvo Drago Borštnar s.p. iz Tržišča

Podjetje Kovinostrugarstvo Borštnar Dra-
go s.p. je manjše družinsko podjetje iz Tr-
žišča. Ustanovljeno je bilo leta 1979 in 
tako letos praznuje 35-letnico delovanja. 
Njihova osnovna dejavnost je mehanska 
obdelava kovin. Vsa leta podjetje uspe-
šno posluje, prejeli so tudi certifikat bo-
nitetne odličnosti A.
Proizvodnja je sprva obsegala tehnološko 

nezahtevne izdelke, med njimi vretena za krožne žage, dele za na-
makalne naprave in razne jermenice. Leta 1995 so nabavili prvo 
CNC stružnico. Pokazala se je nujna potreba po prvem delavcu in 
po koncu študija se je v domačem podjetju zaposlil sin Marko. Čas 
recesije na delo ni pretirano vplival, saj so imeli veliko novega zna-
nja in dobro tehnologijo. Medtem ko je v prvih letih v proizvodnji 
delal samo lastnik, imajo sedaj pet redno zaposlenih in omogoča-
jo tudi študentsko delo.
Danes izdelujejo predvsem za avtomobilsko industrijo in strojegra-
dnjo, unikatne izdelke in izdelke po naročilu. V zadnjih petih letih so 
veliko investirali v stroje in znanje. Njihovi glavni prednosti sta zato 
kakovost in točni roki dobave. Zaradi prostorske stiske so že začeli 
z gradnjo nove večje delavnice, ki bo odprla tudi nove možnosti za 
dodatne zaposlitve. Za prihodnost podjetja se ni bati, saj z družin-
sko tradicijo že zagnano nadaljuje sin Marko.

znane so predvsem lepo obiskane vrtne veselice. Ob letošnji 90-le-
tnici delovanja društva so s pomočjo donacij in lastnih sredstev ce-
lovito obnovili gasilski dom in ob tej priložnosti razvili nov gasilski 
prapor. Vse to je gotovo nov zagon za nadaljnjo nadgradnjo uspe-
šnega dela številnih generacij boštanjskih gasilcev. 

V svojih vrstah so od nekdaj združevali zavedne, napredne in delav-
ne krajane. Danes društvo vključuje prek 100 članov, od najmlajših 
pa do veteranov. Izvaja se športna rekreacija v sekcijah za namizni 
tenis, odbojka in rekreacija za dekleta in starejše, pa pohodniška in 
novoustanovljena balinarska sekcija. 
Poleg športne dejavnosti je v društvu močna tudi skrb za športne 
objekte. Zgodovina današnjega Doma TVD Partizan Boštanj z izgra-
dnjo sega v leto 1940. Dom je bil med vojno požgan, nato pa je bil 
udarniško obnovljen ter s tem postal središče športnega, kulturne-
ga in družabnega življenja v kraju. Ob pomoči članov, donatorjev, 
športnih zvez, krajevne skupnosti, občine in države je društvo dom 
z okolico v zadnjih šestih letih celovito obnovilo in obogatilo z vse-
binami. Praznovanje letošnjega 60. jubileja društva in 80-letnice li-
povega drevoreda ob domu je bilo s tem še slovesnejše ter je obli-
kovalo nov zagon za nadaljnje delovanje društva z bogato tradicijo. 
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Občina Krško je na osrednjem dogodku sejma Narava-zdravje na Go-
spodarskem razstavišču v Ljubljani 13. novembra prejela priznanje 
Planetu Zemlja prijazna občina, ki ga v okviru vseslovenskega nate-
čaja podeljuje društvo Planet Zemlja. Občina Krško v natečaju sode-
luje že pet let zapored, za kar je prejela posebno priznanje, ob tem 
pa je komisija tudi ocenila njen napredek v teh letih. Kot je zapisala, 
Občina Krško veliko sredstev namenja za okoljske investicije. »V za-
dnjih letih je bila občina nadpovprečno uspešna pri pridobivanju ne-
povratnih sredstev za projekte OVE in URE, povečuje pa se tudi obseg 
energetskega knjigovodstva stavb v njeni pristojnosti. Občina Krško 
intenzivno načrtuje in povečuje izrabo obnovljivih virov energije v 
povezavi z daljinskim sistemom ogrevanja, na področju lokalne sa-
mooskrbe pa daje vse več pozornosti ekološkim proizvodom in spod-
buja ekološko samooskrbo v javnih zavodih,« so še zapisali v oceni.

Direkcija za ceste napovedala sanacijo obeh 
usadov na državni cesti Zdole – Krško

Potem ko je Občina Krško v dogovoru s civilno iniciativo z Zdol in 
Krajevno skupnostjo Zdole na Direkcijo RS za ceste in ministrstvo za 
infrastrukturo naslovila dopis, v katerem je pristojne pozvala, naj 
pridejo v Krško in na Zdole ter si ogledajo cesto Krško – Zdole, so 
z Direkcije RS za ceste na Občino Krško in Krajevno skupnost Zdole 
odgovorili, da je za sanacijo usada že objavljen javni razpis ter da se 
bodo dela začela takoj po izboru izvajalca. 
Z deli za sanacijo usada, ki je nastal ob neurju v noči z 21. na 22. ok-
tober, bodo pričeli v kratkem, v sklopu odprave neposredne škode 
oz. vzpostavitve prevoznosti državnih cest po elementarnem dogod-
ku. Na Direkciji RS za ceste še pojasnjujejo, da bodo v zvezi s celovito 
sanacijo oz. rekonstrukcijo ceste na odseku med Zdolami in Krškim 
na osnovi že izdelane projektne dokumentacije pripravili novo inve-
sticijsko dokumentacijo, ki jo mora potrditi ministrstvo za infrastruk-
turo. »Aktivnosti se bodo lahko nadaljevale, ko bodo v državnem 
proračunu zagotovljena finančna sredstva na investicijskem projek-
tu. Do takrat bomo storili vse, kar je v naši moči, da bomo z vzdrže-
valnimi deli ohranjali cesto v čim boljšem stanju, da bo zagotovlje-
na varnost za vse udeležence v prometu,« pojasnjujejo na direkciji.

Občinski prostorski načrt (OPN) občine Krško 
– obvestilo o potrditvi stališč do pripomb
Župan občine Krško je v novembru 2014 potrdil stališča do pri-
pomb in predlogov, podanih na javno razgrnjen dopolnjen osnu-
tek občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila 
občin Krško. Ta so objavljena na spletni strani Občine Krško www.
krsko.si, v rubriki »Aktualno« ter v rubriki »Projekti in investici-
je« (Projekti in investicije v teku, Občinski prostorski načrt obči-
ne Krško), pod naslovom »Stališča do pripomb in predlogov, po-
danih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega 
prostorskega načrta (OPN) občine Krško ter okoljskega poročila«.

Občina Krško planetu Zemlja prijazna občina

Priznanje�za�odgovorno�prizadevanje�občine�na�področju�varova-
nja�naravnih�danosti�je�v�imenu�Občine�Krško�prevzela�direktorica�
občinske�uprave�Melita�Čopar.

Brezhibno vozilo je 
varno vozilo
Posavski Sveti za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu občin 
Krško, Brežice, Sevnica in Kosta-
njevica na Krki so v sodelovanju 
s policijo ter Združenjem šofer-
jev in avtomehanikov (ZŠAM) 
15. novembra na celotnem ob-
močju Posavja organizirali akcijo 
Brezhibno vozilo je varno vozilo. 
V občini Krško je mobilna eno-
ta, ki jo sestavljajo policist, čla-
ni ZŠAM za pomoč pri tehničnih 
pregledih in tehnik za prever-
janje tehnične brezhibnosti vo-
zil, pregledala 60 vozil, od tega 
je bilo 60 % brezhibnih, veliko 
med njimi tudi še brez obvezne 
zimske opreme. V občini Kosta-
njevica na Krki so pregledali 20 
vozil, med katerimi je bilo 80 % 
brezhibnih, v občini Sevnica pa 
48 vozil, pri čemer je bilo 75 % 
brezhibnih. 

V spomin na žrtve prometnih nesreč prižgali 
sveče 

Tretjo nedeljo v novembru obeležujemo svetovni dan žrtev prome-
tnih nesreč, ki letos poteka pod geslom »Hitrost ubija! Predvidi svojo 
hitrost!«. Spominu na vse žrtve so se 16. novembra s prižigom sveč 
poklonili tudi na Trgu Matije Gubca v Krškem pred spominskim obe-
ležjem žrtvam prometnih nesreč. Kot je poudaril predsednik Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) Občine Krško Vla-
do Bezjak, je letošnje leto v občini Krško spodbudno, saj do sedaj ni 
bilo nesreče s smrtnim izidom. Tako predsednik SPV Občine Krško 
kot podžupanja občine Krško Ana Somrak sta se ob tem zahvalila 
vsem, ki skrbijo za varnost v cestnem prometu. Po besedah predse-
dnika SPV pa je ključna vzgoja najmlajših v vrtcih in osnovnih šolah 
za odgovorno in varno udeležbo v prometu, kar je tudi naloga sve-
ta v sodelovanju z mentorji v šolah, inštruktorji, policijo, redarji in 
člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Krško. S kulturnim pro-
gramom so dogodek popestrile učenke OŠ Jurija Dalmatina Krško.

Javno povabilo k oddaji vlog za izbor in 
sofinanciranje programov javnih del
Občina Krško obvešča, da bomo v letošnjem letu (predvidoma v 
novembru 2014) na spletni strani Občine Krško objavili Javno po-
vabilo k oddaji vloge za izbor in sofinanciranje programov javnih 
del iz sredstev proračuna Občine Krško v letu 2015, in sicer po-
tem, ko bo objavljeno Javno povabilo za izbor programov javnih 
del za leto 2015 s strani Zavoda za zaposlovanje RS. Vso dokumen-
tacijo za javna dela (vloge ...) bomo sprejemali po objavi javnega 
povabila s strani naše občine.

Javni poziv k sodelovanju na prireditvi 
Praznični december 2014 
Občina Krško objavlja javni poziv zainteresiranim kandidatom – 
gostincem in ponudnikom gostinskih storitev za sodelovanje na 
prireditvi » Praznični december 2014«, ki bo v starem mestnem 
jedru Krškega potekala v petek, 19. 12., in soboto, 20. 12. 2014. 
Ponudniki naj svoje ponudbe najkasneje do 1. 12. 2014 do 12. 
ure pošljejo priporočeno po pošti na naslov Občina Krško, CKŽ 
14, 8270 Krško, s pripisom »Ponudba za gostinstvo, Praznični 
december 2014«. Dodatne informacije lahko kandidati dobijo 
v kabinetu župana na tel. št. 07/49 81 201 ali e-naslovu met-
ka.resnik@krsko.si. Javni poziv v celoti je objavljen na spletni 
strani www.krsko.si.

KS Senovo objavlja javni razpis za podelitev priznanj KS Senovo, ki 
bodo podeljena na osrednji prireditvi v počastitev krajevnega pra-
znika v februarju 2015. Kandidate za prejemnike priznanj lahko pre-
dlagajo krajani, svet krajevne skupnosti, podjetja, društva, zavodi, 
politične stranke ter druge organizacije in skupnosti.
Predlog za priznanje krajevne skupnosti mora vsebovati : podatke o 
predlagatelju, vrsto predlaganega priznanja, podatke o predlaga-
nem prejemniku priznanja in obrazložitev k predlogu.
Na osnovi razpisa bo Svet KS Senovo podelil največ: en naziv častne-
ga krajana KS Senovo, dve priznanji z velikim znakom KS Senovo, tri 
priznanja z znakom KS Senovo in štiri priznanja KS Senovo.
V postopku za podelitev priznanj bodo upoštevani predlogi, prejeti 
na naslov KS Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo, do ponedelj-
ka, 12. januarja 2015, do 12.00 ure.
Dodatne informacije: Silvia Ivačič, strokovna sodelavka za KS, tel. 
št. 031-324-480 oz. el. naslov silvia.ivacic@krsko.si. Razpis v celoti 
je objavljen na spletni strani Občine Krško.

URBANE�VRTOVE�IN�ŠOLSKI�EKO�VRT�PREDSTAVILI�NA�SEJMU�
NARAVA-ZDRAVJE - Na pobudo civilne iniciative Urbanih vrtov Tr-
zina so se skupnostni vrtovi letos prvič predstavili na 45. sejmu Na-
rava-zdravje, ki je potekal od 13. do 16. novembra v Ljubljani. Sku-
pnostne vrtove občine Krško je zastopalo Turistično društvo Senovo 
s starimi rudniškimi vrtovi, podjetje Agro Posavje, d.o.o, kot koordi-
nator projekta Samooskrbni urbani vrtovi Občine Krško, in Osnovna 
šola XIV. divizije Senovo, ki je letos prejela drugo nagrado na naci-
onalni ravni za najlepše urejeni zelenjavni eko šolski vrt. Na stojnici 
se je predstavljal tudi Inštitut za trajnostni razvoj s svojim progra-
mom eko šolskih vrtov. Na fotografiji: Ana Bogovič, Kristina Ogorevc 
Račič in Mateja Bogovič.

Razpis za podelitev priznanj KS Senovo

Ljudska univerza Krško vabi na predavanje
Kornelije Benyovsky Šoštarić,

dipl. ing. vrtnarstva in urejanja krajine,

BIOTSKA PESTROST NA VRTU
v sredo, 26. 11. 2014, ob 18.00, v sejni dvorani A Občine Krško.

Novinarka in vrtnarka Kornelija Benyovsky Šoštarić bo predavala 
o modelu mešanih posevkov, ki smo ga prenesli iz preteklosti, in 
o sodobnih raziskavah, ki potrjujejo polikulturni način pridelave.

Vstop je prost! Vljudno vabljeni!
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Četrtek, 20. 11.

• ob 14.00 v Mestni hiši Bre-
žice: predavanje »Integrira-
na pridelava po letu 2014«

• ob 15.30 v MT Senovo: ko-
ličenje vrta

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

• 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: zaključek projekta Po-
savci beremo skupaj – go-
stovanje Vesne Kravcar

• ob 18.00 v zgornji predaval-
nici obnovljenih prostorov 
Sušilnice v Bistrici ob Sotli: 
potopisno predavanje Slavi-
ce Javornik z naslovom »Po 
ostrih kamnih do osebnega 
zadovoljstva«

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: dobrodelni koncert 
za nakup paketov pomoči

• ob 18.15 v knjižnici v Kosta-
njevici na Krki: Čar zgodbe – 
zimska branja v knjižnici

Petek, 21. 11.

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

• ob 17.00 v MT Raka: film-
ski večer

• ob 18.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: odprtje foto-
grafske razstave »Prenos fo-
tografije na platno in les«

• ob 18.00 v Lutrovski kleti 
pri gradu Sevnica: koncert 
Vokalnega ansambla Pevske 
šole Musica

• ob 18.00 v MT Podbočje: 

turnir v Fifi 2015
• ob 18.00 v MT Senovo: film-

ski večer
• ob 19.00 v Valvasorjevi knji-

žnici Krško: zaključek pro-
jekta Posavci beremo skupaj 
- literarni večer z Esadom 
Babačićem

• ob 19.00 v Kulturni dvora-
ni Šentjanž: Martinovanje – 
malo drugače s koncertom 
skupine Un's Trboul

Sobota, 22. 11.
• ob 9.00 v MT Senovo: varu-

ška za otroke
• od 9.00 do 12.00 v igralni-

ci MC Brežice: živ žav – re-
ševalni psi

• ob 10.00 v Šolskem centru 
Krško-Sevnica: 2. paraolim-
pijski športni dan 

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
ustvarjalna delavnica

• ob 10.00 v MT Raka: nare-
dimo žogico

• od 14.00 do 21.00 pod pri-
reditvenim šotorom na zu-
nanjem igrišču pri MC Bre-
žice: brežiški festival piv 
- beer fest

• ob 15.00 pri župnijski cer-
kvi v Leskovcu pri Krškem: 
shod in polaganje venca 
pred spomenikom padlim v 
prvi svetovni vojni

• od 15.00 dalje v Športni 
dvorani Brežice: počastitev 
60-letnice ustanovitve RK 
Brežice 

• ob 16.00 v MT Veliki Kamen: 
kartanje na 100 načinov

• ob 20.00 v klubu KD Kr-
ško:  Senca tvoj'ga psa - gle-
dališko-glasbena monodra-
ma za pojočega igralca in tri 
glasbenike, pesmi Jacquesa 
Brela, za izven

• ob 21.00 v klubu MC Bre-

žice: koncert Guns 'n' roses 
tribute banda

Nedelja, 23. 11.

• ob 9.00 izpred Gostilne Žol-
nir v Kostanjevici na Krki: 
pohod po č'bularski poti

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: komedija »Dekli-
ščina« v izvedbi DKD Svo-
boda Senovo

Ponedeljek, 24. 11.

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: otroška lutkovna 
predstava »Sovica Oka« v iz-
vedbi lutkovne skupine kr-
ških knjižničarjev Bukvica

• ob 19.30 v MC Krško: film-
ski večer FKK – 4 meseci, 3 
tedni in 2 dneva

Torek, 25. 11.
• ob 17.00 v dvorani Savice 

Zorko v Knjižnici Brežice: 
projekcija filma The Econo-
mics of Happiness (Ekono-
mija sreče) 

• ob 18.00 v klubu KD Krško: 
interaktivna lutkovna pred-
stava po motivih otroške pe-
smice J. Bitenca »Metuljček 
Cekinček«, 2+, za rumeni 
abonma in izven

• ob 18.00 v galeriji Posa-
vskega muzeja Brežice: od-
prtje občasne umetnostne 
razstave »Svetovi risbe Zo-
rana Didka«

Sreda, 26. 11.

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

• ob 18.00 v sejni dvorani 
A Občine Krško: predava-
nje Kornelije Benyovsky Šo-
štarić »Biotska pestrost na 
vrtu«

Četrtek, 27. 11.
• ob 17.00 v Knjižnici Breži-

ce: brezplačna delavnica iz-
delovanja adventnih venčk-
ov in aranžmajev

• od 17.00 do 19.00 v MC Kr-
ško: medkulturna delavnica 
ročnih del (tudi v petek, 28. 
11., od 17.00 do 19.00)

• ob 18.00 v Valvasorjevi 
knjižnici Krško: predavanje 
mag. Marka Štepca »Sloven-
ci v vojni 1914-1918«

• ob 18.00 v sejni sobi A Obči-
ne Krško: predavanje inter-
nista gastroenterologa prof. 
dr. Bojana Tepeša o boleznih 
trebušne slinavke

• ob 18.00 v Mestnem muze-
ju Krško: predavanje Ane Vr-
tovec Beno »Krško - živeti ob 
industriji«

• ob 19.00 v avli Doma kultu-
re Brežice: pogovorni večer 
s Samom Dražumeričem

Petek, 28. 11.
• ob 17.00 v Športnem domu 

Sevnica: osrednja slove-
snost ob občinskem prazni-
ku s podelitvijo priznanj Ob-
čine Sevnica

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

božično-novoletni sejem in 
koncert

• ob 19.00 v OŠ Leskovec pri 
Krškem: premiera monoko-
medije »Al' en al' dva« v iz-
vedbi Zdenka Pereca iz KD 
Leskovec 

Sobota, 29. 11.
• od 9.00 do 12.00 v igralni-

ci MC Brežice: živ žav – šport
• ob 19.00 v okrogli dvora-

ni gradu Rajhenburg v Bre-
stanici: Jesen na slovenskih 
gradovih – koncert »Špan-
ska rapsodija«, zasedba: Ire-
na Yebuah Tiran – mezzoso-
pran, Eva Hren – kitara

• ob 19.30 v Domu kulture 
Brežice: predstava »Lepoti-
ca in psihoanalitična zver«

• ob 20.00 v Domu kulture 
Loka pri Zidanem Mostu: 
koncert Duo Borut Mori in 
Igmar Jenner

• ob 21.00 v MC Krško: HC/
punk koncert

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: ex-Yu večer – Neki to vole 
vruče & DJ Boki

Nedelja, 30. 11.
• ob 15.00 v Domu kultu-

re Brežice: 22. dobrodel-
ni koncert brežiške Karitas 
»Klic dobrote«

Ponedeljek, 1. 12.
• ob 16.00 izpred Vrtca Mavri-

ca Brežice: pohod z lučkami; 
ob 17.30 v parku pri MC Bre-
žice: prižig lučk; ob 18.00 na 
dvorišču gradu Brežice: priž-
ig lučk in Čutna pot okusov

• ob 16.00 v KMD Lukovec: 
delavnica - izdelava čude-
žnih sladic za pohod »Z luč-
ko na grad« 

• ob 19.30 v Kulturni dvorani 
Sevnica: gledališka predsta-
va »Parole, parole«, za abo-
nma in izven

Torek, 2. 12.

• ob 16.30 izpred vrtca v Kr-
melju: 15. Knapčev pohod 
z lučkami skozi Krmelj, ob 
17.00 pred gasilskim do-
mom: novoletni bazar

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: zaključek projekta Po-
savci beremo skupaj – go-
stovanje Ifigenije Simonović

Sreda, 3. 12.
• ob 10.00 v Posavskem mu-

zeju Brežice: Ta veseli dan 
kulture - javno vodstvo po 
razstavi »Svetovi risbe Zo-
rana Didka«

• ob 16.00 v MC Sevnica: iz-
delovanje adventnih venč-
kov in namiznih aranžmajev

• od 16.00 dalje na mladin-
skem oddelku Valvasorjeve 
knjižnice Krško: božično-no-
voletne ustvarjalne delavnice

• ob 17.00 s parkirišča nad 
bencinsko črpalko na Čate-
žu: voden pohod z baklami 
na Šentvid

• od 17.00 do 19.30 v e-učil-
nici Knjižnice Brežice: brez-
plačna delavnica lepopisja – 
kaligrafije

kam v posavju

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

SENCA TVOJ'GA PSA
gledališko-glasbena monodrama 

za pojočega igralca in tri glasbenike - 
pesmi Jacquesa Brela

Branko Završan - glas, harmonika, Žiga Golob – kontrabas, 
Uroš Rakovec – kitara, Krunoslav Levačić – bobni

sobota, 22.11., ob 20. uri
KLUB KDK

METULJČEK CEKINČEK
interaktivna lutkovna predstava
za RUMENI ABONMA in izven

igrata: Ema Hozjan in Vanja Kretič

torek, 25.11., ob 18. uri
KLUB KDK

IRENA YEBUAH TIRAN 
& EVA HREN

koncert – Španska rapsodija
Irena Yebuah Tiran – mezzosopran, Eva Hren – kitara

sobota, 29.11., ob 19. uri
OKROGLA DVORANA GRADU RAJHENBURG

LITERARNI VEČER Z ESADOM BABAČIĆEM

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

Na zaključnem literarnem večeru bralnega projekta Po-
savci beremo skupaj se bo z gostom pogovarjala Alen-
ka Žugič Jakovina.

PREDAVANJE »SLOVENCI V VOJNI 1914-1918

• četrtek, 27. november 2014, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem

Ob stoletnici začetka prve svetovne vojne vas vabimo na 
predavanje zgodovinarja, scenarista serije dokumentar-
nih oddaj o prvi svetovni vojni in muzejskega svetovalca 
v Muzeju novejše zgodovine mag. Marka Štepca z naslo-
vom Slovenci v vojni 1914-1918. Stoletnico bomo obe-
ležili tudi s priložnostno razstavo v avli knjižnice, ki bo 
na ogled do sredine decembra.

BOŽIČNO-NOVOLETNE  
USTVARJALNE DELAVNICE

• sreda, 3. december, od 16. ure dalje –  
Mladinski oddelek v Krškem

Otroci, starši in vsi, ki radi ustvarjate, pridružite se nam 
pri druženju v mladinskem oddelku in na ustvarjalen na-
čin skupaj vstopimo v veseli december.

ULTRABLUES – predstavitev knjige

• četrtek, 4. december, ob 18.30 uri -  
knjižnica Kostanjevica na Krki

Ultrablues je knjiga o tem, kako so se trije pisci in teka-
či Boštjan Videmšek, Samo Rugelj in Žiga X Gombač loti-
li 100-kilometrskega ultramaratona v puščavah in gorah 
južnega Utaha in svojo izkušnjo strnili v ne le tekaškem, 
temveč tudi v potopisnem, osebno-izpovednem, avtobio-
grafskem, na trenutke srhljivo iskrenem in neposrednem 
delu. O knjigi bodo govorili vsi trije avtorji. 

MOJE LEPE NOGE – ogled filma in pogovor

• sreda, 10. december ob 18. uri -  
knjižnica Kostanjevica na Krki

Ob mednarodnih dnevih akcij proti nasilju nad ženska-
mi skupaj s Centrom za socialno delo Krško in Zavodom 
Emma vabimo na ogled umetniško dokumentarnega fil-
ma, ki obravnava problematiko nasilja nad ženskami ter 
opozarja na posledice preživetega nasilja. Ogledu filma 
bo sledil pogovor.

S PRAVLJICAMI DO SRCA -  
večer ljudskih pravljic za odrasle

• petek, 12. december, ob 19. uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Pripovedovalci bodo decembrski večer pravljično obar-
vali s pripovedovanjem ljudskih zgodb, jih obogatili z 
osebno interpretacijo in nam pričarali zimsko vzdušje.

PREDSTAVITEV 
ELEKTRONSKIH BAZ PODATKOV

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

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

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

Udeležite se računalniških delavnic za starejše, kjer bo-
ste lahko naredili prve korake v svet računalniških znanj. 
Dogovorite se lahko na tel. 07 4904 000.

Lepo vabljeni!

Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

PRIREDITVE 
V DECEMBRU
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na muhi ...

Zadnji petek v letošnjem oktobru so se štiri brhke Posavke, 
Antonija Ban, Alenka Kos, Verena Lavrenčič in Marta Valen-
čak, udeležile enega največjih čarovniških shodov, ki se je zgo-
dil v skrivnostnem gozdu pri mostu čez reko Muro v vasi Črn-
ci v občini Apače. Na tem pomembnem shodu so si s pripravo 
imenitnega bograča »prislužile« 2. mesto. Katero mesto pa bi 
dosegle z modro frankinjo, v kateri je bilo čutiti kislost »smr-
tnega strahu« enega izmed ubožcev, ki jim je padel v nemi-
lost, pa lahko samo ugibamo. (S. R.)

Vsakoletni udeleženec prireditve, ki jo za martinovo pripra-
vijo na Studencu, je tudi 81-letni Gabrijel Mikolič iz Zavrat-
ca pri Studencu, ki ga prijatelji in znanci kličejo Jelči. Na ta 
dan vedno nosi poseben klobuk, ozaljšan z jesenskim cvetjem. 
Med domačini je zelo priljubljen, saj je znan po svoji skrom-
nosti in dobrosrčnosti. Mladi se v njegovi družbi dobro po-
čutijo, zato so ga pred leti izvolili za predsednika Zavraške-
ga sabora. (S. R.)  

 

Iz ponudbe: 
božične zvezde lastne proizvodnje,

rezano cvetje, lončnice, 
darilni program;

bogata izbira adventnih venčkov 
in ostala praznična ponudba!

Vljudno vabljeni!

Iz ponudbe: 
božične zvezde lastne proizvodnje,

rezano cvetje, lončnice, 
darilni program;

bogata izbira adventnih venčkov 
in ostala praznična ponudba!

Vljudno vabljeni!

CVETLIČARNA LILIJACVETLIČARNA LILIJA
Jožica Žabkar s.p.

Ulica 11. novembra 2, 8273 Leskovec pri Krškem
tel. št. 07/49 01 590 - 051 643 653, 
e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net

Jožica Žabkar s.p.
Ulica 11. novembra 2, 8273 Leskovec pri Krškem

tel. št. 07/49 01 590 - 051 643 653, 
e-pošta: cvetlicarna.lilija@siol.net

Velika prodajna akcija v obratu 
Kolpa Lipa Kostanjevica!

V petek in soboto 
21. in 22. novembra 2014

Razprodaja opuščenih lesenih 
izdelkov iz masive, kopalniško 

pohištvo, kopalne kadi, tuš kadi,  
tuš kabine!

Obrat LIPA
Krška cesta 7
8311 Kostanjevica, Slovenija
tel +386 (0)7 48 80 450
fax +386 (0)7 48 80 470

www.kolpa.si

Občina Kostanjevica na Krki na podlagi Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G), skladno z določbami Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), ob smiselni uporabi Stanovanjskega 
zakona (Ur.l. RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 57/08, 87/11 
in 40/12-ZUJF), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, 
št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 8/2010 in 82/13) 6. člena Statuta 
Občine Kostanjevica na Krki (Ur.l. RS, št. 49/2014) objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
ZA ODDAJO TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA 
PONUDB

Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 2, 8311 Kostanjevica 
na Krki, telefon: 07/49 87 275, fax: 07/49 86 275, e-naslov: 
obcina@kostanjevica.si

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Predmet oddaje je tržno stanovanje št. 5, v II. nadstropju 
večstanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 11, 
Kostanjevica na Krki, v stavbi št. 796, stoječi na parc. št. *489 
k.o. Kostanjevica. Stanovanje obsega 2 sobi, kuhinjo, kopalnico, 
predsobo, balkon in souporabo kleti, v izmeri 50,44 m2 in je v 
lasti Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: najemodajalec).

Stanovanje se odda za določen čas petih (5) let, z možnostjo 
podaljšanja.

Izklicna mesečna najemnina znaša 188,76 EUR. Najmanjši dvig 
ponujene najemnine je 10,00 EUR.
Javno zbiranje ponudb je odprto do vključno 5.12.2014!

Pogoji za udeležbo v postopku zbiranja ponudb ter postopek 
izbire so objavljeni na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki, 
www.kostanjevica.si.

 Občina Kostanjevica na Krki
 Ladko Petretič, župan, l.r.

Na otvoritvi urgentnega centra v Bre-
žicah sta bila v vlogi povezovalcev Bo-
jana Zevnik in Mitja Baškovič. Medtem 
ko lahko za prvo rečemo, da je že »sta-
ra mačka«, kar se tiče vodenja različ-
nih prireditev, se je Baškovič v tej vlogi 
ponovno znašel po dolgih letih »posta«. 
Nazadnje je vodil prireditev, ko je hodil 
še v šolo, tako da je bil to zanj kar velik 
zalogaj. Mogoče pa smo dobili nov vo-
diteljski par v Posavju … (R. R.)

Med kramljanjem v krški vinski kleti smo zalotili tri »močne« 
Brežičane (z leve): prvi, športnik Primož Kozmus, je metalec 
kladiva, drugi, Jožef Prosevc, je predsednik uprave družbe 
Mabat Int. iz Kapel, distributer uvoženih žganih pijač, sloven-
skih ter tujih vin, ki dela z vsemi ključnimi kupci in distribu-
terji v Sloveniji, tretji, Ivan Molan, pa je na čelu brežiške ob-
čine že 10. leto. (B. M.) 

V okviru 2. teka za pokal Sevnice, ki se ga je v Boštanju udeležilo 133 tekmoval-
cev in tekmovalk, so pripravili tudi dobrodelni tek za nabavo igral za KS Primož. 
Pri organizaciji tega teka je sodeloval tudi poslanec v DZ Tomaž Lisec (na fotogra-
fiji skupaj z ostalimi udeleženci), ki bo skupaj z Atletskim klubom Sevnica zbra-
na sredstva (sicer jih še vedno zbirajo) tudi izročil KS Primož. (Foto: AK Sevnica)

Na otvoritvi bistriškega dela Posavske špajze - Čepinove šta-
le - je župan Debelak spretno pozival k nakupu izdelkov do-
mačih pridelovalcev. Kar po mikrofonu je iz občinstva izzval 
predstavnika izvajalca in nadzornika prenove, v njuno sre-
dino pa poklical še v. d. direktorja RRA Posavje, Martina Bra-
taniča. In niso imeli kaj drugega, kot pred vsemi zbranimi 
urno izvleči denarnice in nakupiti domačih mlincev. (M. M.)

Anjo Kerin, ki je za Dolenjski 
list poročala iz občin Krško 
in Sevnica, nedavno pa začela 
opravljati delo v službi za od-
nose z javnostmi v družbi GEN 
energija, je pri časopisu nado-
mestila izkušena novinarka 
Renata Žnidar iz Zagorja ob 

Savi. Žnidarjeva je bila dolga leta prvi glas trboveljskega Ra-
dia Kum, pred tem pa se je bodo bržkone mnogi spomnili kot 
novinarko na lokalnem Radiu Sevnica. (B. M.) 
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Tamara Žinko Jaklič iz Krškega
Šestindvajsetletna devica je po izobrazbi jezikoslovka, ki obvla-
da španščino in italijanščino. Zadovoljna je, da je razmeroma hi-
tro dobila službo, kljub temu pa ji ostaja veliko načrtov in ambi-
cij. Prosti čas ji kreativno zapolni projekt Nališpana Kajžica, ki 
ga je zasnovala s prijateljico Andrejo. Poleg tega poučuje jezike, 
potuje in preprosto uživa v življenju, saj ji energije ne manjka.

 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).

Mihael Meško iz Mihovcev pri Veliki Nedelji in Fani Bo-
golin s Sromelj, 19. julij 2014, park pri brežiškem gradu

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:

• Klavdija Kovačič, Kerinov 
Grm – dečka,

• Mirjana Žibert, Arto – 
dečka,

• Katarina Tomše, Globočice 
– dečka,

• Petra Žibert, Mali Podlog 
– dečka,  

• Tatjana Kukovičič, Lokve 
pri Brestanici – deklico,

• Anja Mrgole, Telče – dečka,
• Maja Lapuh, Krško – 

deklico,
• Ines Pavlovič, Globočice 

pri Kostanjevici – deklico,
• Larisa Čižmek, Dovško – 

dečka,
• Katarina Fuks, Zgornji 

Obrež – dečka,
• Urška Vovk, Dolenji 

Leskovec – dečka,
• Urška Pečnik, Brestanica 

– deklico,
• Nuša Gregl, Bizeljsko – 

dečka,
• Barbara Povhe, Planina 

pri Raki – dečka,
• Vesna Katič, Krško – 

dečka,

razvedrilo

rojstva

poroke

moja poroka posavske ženske

Podarite 
Portretno 
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• Rifet Rosić iz Krškega in 
Senaida Murtić iz Skokov 
(BIH),

• Aleš Koštić iz Dečnega 
sela in Janja Pšeničnik iz 
Brezine,

• Tomaž Škafar iz Krškega in 
Rebecca Burton Picarella 
iz Extona (ZDA),

• Jakob Bogovič iz Velike 
vasi pri Krškem in Urška 
Marinčič iz Leskovca pri 
Krškem,

• Matjaž Ban s Kostanjka in 
Anja Gregl z Bizeljskega.   

ČESTITAMO!

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

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

• Mihaela Komočar Gorše, 
Mrtvice – dečka,

• Liljana Kastner, Orešje na 
Bizeljskem – dečka,

• Lidija Lazanski, Senovo – 
deklico,

• Lilijana Korez, Sevnica – 
dečka,

• Lara Puntar, Brežice – 
deklico.

ČESTITAMO!

"Ah, ni ne," odgovori kmet, 
"samo našminkana ni, pa jo je 
sram iti v mesto."

SRAMOTA
Gost na bazenu v Krškem: 
"Zelo draga kava je pri vas. 
Skoraj eno uro moram dela-
ti zanjo!"
Natakarica: "Potem pa naj vas 
bo sram, ker tako malo zaslu-
žite!"

V BREŽIŠKI BLAGOVNICI
"Žena, si mi kupila žeblje?"
"Sem, samo premalo seksi so, 
namreč brez glavic."

V MLEKU JE RESNICA
Pri Jesenšku pobara neki gost 
mlekarja Zdravka, če tudi on 
pije mleko. Ta malo pomisli 
in odgovori: "Pil bi ga že, če bi 
krave uživale bakuš in šmar-
nico!"

V ŠOLI
Učiteljica razlaga učencem, da 
samohvala smrdi.
"Tovarišica, Tonček se je prav-
kar sam pohvalil!"

PRI MESARJU
K mesarju v Krškem prisopiha 
gospa skritih let.
"Gospa, želijo!"
"Dve kili špeha, pa ne mastne-
ga!"

SRAMEŽLJIVOST
Kmet iz Zalok je gnal kravo v 
Krško. Krava je šla pokorno za 
njim, prideta do Šinkovca, pa 
se je naenkrat upirala z vsemi 
štirimi in ni hotela več naprej. 
Pa pride mimo starejši Krčan 
in ga pobara:
"Trmasta je, kaj?"



Posavski obzornik - leto XVIII, številka 24, četrtek, 20. 11. 201424 POSAVSKA PANORAMA

Kate Upton v reklami s Posavcem, himna za voznice 
tovornjakov, Brigita Šuler in njen zobozdravnik. To-
krat preberite: 

Začnimo tokrat namesto glasbe z reklamo za igrico Game 
of War. Na spletnem portalu Youtube so namreč objavili za-
nimiv napovednik za omenjeno igrico, v katerem ob glavni 
igralki Kate Upton najdemo tudi posavskega rojaka Luko 
Marčetiča (na fotografiji). Že pred časom so namreč medi-

ji poročali, da se 
je manekenka in 
igralka mudila v 
Sloveniji, in prav 
takrat naj bi na-
stajal predstavi-
tveni video. »Jaz 
in Kate Upton v 
reklami za igri-

co,« pa se je na Twitterju pohvalil mladi igralec, ki se ga za-
gotovo spomnite kot avtorja, scenarista, režiserja in glav-
nega igralca spletne nadaljevanke Dan ljubezni. O reklami 
zaenkrat ni smel povedali kaj dosti.

V Sevnici deluje mlada skupina Morg (na fotografiji): Ma-
tija Fakin (bass), Adrian Klenovšek (bobni), Luka Erne-
stl (kitara, vokal) in Enej Sečki (kitara). Gre za najstnike, 

ki se posvečajo metalu. V njihovem repertoarju se nahaja-
jo pesmi znanih izvajalcev, kot so Metallica, Iron Maiden, 
Dream Theater, v repertoarju pa je že nekaj avtorskih pe-
smi. Izvedeli smo tudi, da so njihovi nastopi  zelo dinamič-
ni, saj se v nekem trenutku sliši petje kitar v počasni bala-
di, že v naslednjem pa udarjajo težki rifi. Velja še omeniti, 
da so v zadnjih dveh letih igrali v nekaterih posavskih lo-
kalih, so pa tudi redni udeleženci sevniške Kitariade. Ve-
čina fantov je samoukov in svoje znanje razvijajo skupaj s 
svojim lastnim stilom. Le tako naprej!

Priznajmo si, slišali smo že kar nekaj pesmi, ki govorijo o 
tovornjakarjih, a še nobene, ki bi bila posvečena tovornja-
karicam. In ravno to je »zmotilo« člane ansambla Fantje 
izpod Lisce, o katerih smo v naši rubriki poročali še ne-
davno nazaj.  Posneli so namreč novo pesem, ki govori o 
ženskah, ki vozijo kamion. »Fantje pravijo, da gre za prvo 
pesem v narodno-zabavni glasbi, ki govori o voznicah ka-
mionov. Idejo zanjo so jim dale kar voznice same. Ker jim 
je bila le-ta zanimiva, so se s polno paro lotili dela in rezul-
tat je tu,« piše v medijih. Besedilo za pesem s hudomušnim 
naslovom Moja žena vozi kamion je napisal Matej Kocjan-
čič, melodijo in aranžma pa Marjan Turk.

Brigita Šuler je posnela duet kar s svojim zobozdravni-
kom! Da, prav ste slišali, pevka, ki prihaja iz Kapel, in Dejan 
Stojanov (na fotografiji) sta se spoznala v nadvse nena-

vadni situaciji, 
in sicer v De-
janovi zoboz-
d r a v s t v e -
ni ordinaciji. 
Omenjeni zo-
b o z d r a v n i k 
namreč goji 
neizmerno ve-
liko ljubezen 
do glasbe in 
petja, zato je 

takoj po prvem pregledu zob Brigiti predlagal, da bi po-
snela duet, katerega avtor je njegov prijatelj iz Makedonije, 
Roberto Kentaur Pop Dimitrov. Brigita je takoj privolila 
v sodelovanje, vendar pod pogojem, da pesem posnameta 
v slovenskem jeziku. Najprej je napisala besedilo, nato pa 
sta v njenem studiu v Brežicah posnela skladbo z naslo-
vom Danes me še poljubi. Nas pa ob tem zanima, ali vam 
vaš zobozdravnik tudi kaj zapoje?

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

KRŠKO - Jeseni 2009 je bila v krški Valvasorjevi knjižnici odprta prva javna zbirka o speedwayu pri nas in 
v tem delu Evrope. Petletnice so s spomnili s spominskim večerom in priložnostno razstavo o enem izmed 
legendarnih voznikov in velikim talentom tega moto športa - Evaldom Babičem iz Krškega.

Mladenič, ki je polnil stadione

Direktorica Valvasorjeve knji-
žnice Urška Lobnikar Pau-
novič se je ob pozdravu le-
pega števila ljubiteljev in v 
največjem številu tudi prota-
gonistov tega športa zahvali-
la snovalcem zbirke Silvestru 
Mavsarju, Poloni Brenčič in 
Franciju Tomažiču, ki je tudi 
vodil pogovor s tokratnim go-
stom. Kot je v uvodu pouda-

ril Tomažič, je Krško dese-
tletja znano po speedwayu, s 
katerim pa je v teh krajih te-
sno povezano ime Babič, saj 
je bil oče Franci ne le štirikra-
tni državni prvak, pač pa tudi 
alfa in omega tega športa še 

v letih po zaključku tekmo-
valne kariere. Zato se tudi ne 
gre čuditi, da je mladi Evald 
komaj dočakal polnoletnost, 
pred katero se po tedanji za-
konodaji ni bilo mogoče zače-
ti ukvarjati s tem atraktivnim 
moto športom. Kljub temu pa 
je mladenič pridno srkal zna-
nje na treningih in dirkah sta-
rejših tekmovalcev in tudi zato 
je bil, ob nedvomnem talentu, 
njegov vzpon med junake spe-
edwayskih ovalov naravnost 
bliskovit.

Po izučitvi za avtomehanika in 
dopolnjenem 18. letu starosti 
je prišel "tisti" dan leta 1971. 
"Komaj sem čakal, da sem lah-
ko sedel na to zverino," je pri-
povedoval Evald in pojasnil, 
da so bili tedanji speedway 
motorji mnogo težji in bolj ro-
bustni od današnjih, ter nada-
ljeval: "Takrat smo rekli, da ga 
moraš v ovinku "podreti", kajti 
če tega nisi zmogel, je on hitro 
vrgel tebe." Tudi ostala opre-
ma, ki so si jo vozniki med se-
boj pogosto izposojali oz. so jo 

mlajši nasledili od starejših, ki 
so končali kariero, je bila tež-
ka, zaščitni kombinezon iz de-
belega usnja pa je bil včasih trd 
kot oklep.

Že v prvi sezoni je Evald po-
kazal, da gre odtlej nanj resno 
računati, saj je kljub številni 
konkurenci osvojil naslov mla-
dinskega prvaka tedanje drža-

ve, v članski konkurenci pa se 
je povzpel na 3. mesto. Glas o 
obetajočem dirkaču se je hitro 
širil med ljubitelji tega športa v 
Ljubljani, Mariboru, še poseb-
no pa je bil popularen v Gornji 
Radgoni, kjer so takrat prireja-
li dirke na dolgi, 1.000-metrski 
stezi. 6. maja 1973 je v četrtfi-
nalu SP za dolge steze dirkal s 
specialko tovarniškega dirkača 
in dosegel 3. mesto. V dodat-
ni dirki za pokal Mure pa je na 
izhodu iz prvega zavoja trčil v 
zadnje kolo vodečega Nemca, 
nakar ga je vrglo v zrak, zatem 
pa je padel na stezo in negib-
no obležal. Hudo poškodovan 
je bil odpeljan v mariborsko 
bolnišnico, kjer so ugotovili 
zlom desnega kolka in števil-
ne druge poškodbe. Sledili so 
medicinski posegi, ki pa seve-
da niso bili na današnji ravni.

Kljub temu je bil mladi Babič 
v sezoni 1974 zopet nared in 
pričakovanja so rasla. 12. maja 
1974 se je na radgonski ste-
zi prvič pomeril s svetovnimi 
asi, kot sta bila večkratna sve-
tovna prvaka Ivan Mauger in 
Barry Briggs, kateremu je ob 

navdušenem navijanju 20.000 
gledalcev vzel mero in se s 6. 
mestom uvrstil v polfinale 
svetovnega prvenstva za leto 
1974. Žal se je na že na dirki 
državnega prvenstva v Prelogu 
pokazalo, da je z njegovim kol-
kom zopet nekaj narobe, saj je 
skupaj s svojim motorjem ne-
nadoma omahnil na stezo. Sle-
dile so nujne operacije in dol-
gotrajno okrevanje, kariera 
voznika, ki je veliko obetal, pa 
se je s tem končala.

Tudi v tem spominskem večeru 
so obiskovalci lahko slišali šte-
vilne anekdote in dogodivščine 
s tekmovalnih stez in iz boksov 
ob njih, o potovanjih na dirke, 
pripravi motorjev in o zaščitni 
opremi, ki je bila takrat pov-
sem drugačna, predvsem pa jo 
je bilo težko nabaviti. "Pred 30, 
40 leti je denar bil, nisi pa mo-
gel tehnike kupiti. Zdaj pa je či-
sto drugače, denarja ni, tehnike 
pa je dovolj. Zmeraj je bilo tako, 
če mlad voznik ni imel podpo-
re družine in staršev, ni mogel 

uspeti, naj je bil še tak talent," 
je povedal Evald Babič.

Avla knjižnice je bila ta večer 
pretesna za številne ljubitelje 
in veterane tega športa, najsi 
so bili to vozniki kot Ivan Mo-
lan, Krešo Omerzel, Jože Ži-
bert ali pa pripravljavci prog, 
bivši in sedanji funkcionar-
ji, med njimi tudi dolgoletni 
predsednik AMD Krško Edo 
Komočar, ki se je zahvalil sno-
valcem zbirke za ohranjanje te 
edinstvene dediščine. Organi-
zatorji so bili še posebej vese-
li gostov iz Gornje Radgone, 
med katerimi je bil tudi prvak 
iz leta 1984 Albert Kocmut. 
Ob tej priložnosti je Valvasor-
jeva knjižnica izdala zloženko, 
na kateri so opisani kronologi-
ja nastajanja zbirke ter namen 
in cilji zbirke, ki tako kot vsa 
krška knjižnica s svojimi šte-
vilnimi dejavnostni že kar pol-
drugo desetletje zaman čaka 
na uresničenje obljub o novih 
prostorih.
 S. in Sv. Mavsar

RENAULT CLIO
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AVTOCENTER KRAŠNA d.o.o., Škocjan 22, 8275 Škocjan, tel. 07 38 46 100
AVTOCENTER KRAŠNA d.o.o., Dolenji Boštanj 82c, 8294 Boštanj, tel. 07 81 64 750

Avla Valvasorjeve knjižnice je bila zopet pretesna.

Med obiskovalci so bili tako vozniki veterani kot organizator-
ji in ljubitelji tega športa.

Evald Babič in Franci Tomažič

Evald Babič s svojo "zverino" 
iz 70. let prejšnjega stoletja
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KRŠKO - V MC Krško se je 9. novembra zaključila mednarodna 
mladinska izmenjava Etno Groove. V MC Krško so gostili 25 mla-
dih iz Armenije, Hrvaške, Slovenije, Romunije in Makedonije, ki 
so se v našem centru zbrali z namenom raziskovanja in poustvar-
janja ljudskega glasbenega izročila, spoznavanja drugih kultur, 
držav. Cilji projekta so pridobivanje kompetenc, novih stališč sko-
zi proces neformalnega izobraževanja. Projekt je podprt s strani 
Erasmus+, Mladi v akciji.
Aktivnosti so se pričele 3. novembra. Mladi so svoje talente zdru-
ževali v sklopu treh delavnic: glasbene, plesne in pevske, kjer so 
mladi ljudsko izročilo napisali na novo in pri tem spoznavali dru-
ge kulture in hkrati pripravili točke, s katerimi so se predstavi-
li širši javnosti. Izvedli so pet nastopov: na OŠ Krško, OŠ Lesko-
vec in OŠ Podbočje, v Qlandii Krško in v Domu starejših občanov 
Krško. Romunska skupina je izvedla tudi delavnico Youthpassa, 
instrumenta za beleženje neformalnih znanj. Mladi so spozna-
vali tematiko zaposlovanja in socialnega podjetništva, svoje zna-
nje in izkušnje s tega področja so z njimi delili lokalni podjetni-
ki. Mladi so na enem od večerov predstavili tudi svoje države in 
običaje, med drugim so pripravljali tudi svoje nacionalne tradi-
cionalne zajtrke, s katerimi so pričeli vsak dan posebej. Mladi so 
sklenili številna nova prijateljstva, razpredali o bodočih projek-
tih, pridobili nova znanja, razšli pa so se polni lepih občutkov in 
si obljubili, da se ponovno srečajo.
 Vir: MC Krško

KRŠKO - 11. novem-
bra je Kmečka zadruga 
Krško v soorganizaciji 
podjetij Kostak Krško 
in Duropack Bresta-
nica v grajski kleti za-
druge pripravila tradi-
cionalno martinovanje 
za predstavnike družb 
ter ustanov z območja 
Posavja in širše. Z željo 
po prijetnem druže-
nju so v uvodu števil-
ne zbrane nagovorili 
predsednik uprave Ko-
staka Miljenko Muha, 
direktor KZ Janez Živič in prokuristka Duropacka Jožica Hojnik, 
srečanje pa izkoristili tudi za humanitarno gesto, saj so nekda-
njemu in aktualnemu županu občine Kostanjevica na Krki, Moj-
mirju Pustoslemšku in Ladku Petretiču, z namenom pomoči 
oškodovancem v septembrskih poplavah izročili donacijo v višini 
1.500 evrov. Zbrane sta pozdravila tudi župan mag. Miran Stan-
ko in cvičkova princesa Maja Žibert, glasbeni program izvedle 
pevke Tria Triola iz Boštanja, prav na dan godovanja sv. Martina 
pa je simbolično mošt z blagoslovom spremenil v vino videmski 
župnik Mitja Markovič.
 B. M. 

Zaključena mednarodna 
mladinska izmenjava Etno Groove

V okviru izmenjave so izvedli pet nastopov.

Martinovanje v vinski kleti

Ob predaji donacije: (z desne) Mojmir Pustoslemšek, Ladko 
Petretič, Miljenko Muha, Jožica Hojnik, Janez Živič in mag. 
Miran Stanko

 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 v Klub MC Krško Bar

PROGRAM ZA NOVEMBER

Četrtek, 20.11.2014

Četrtek, 27.11.2014

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

Sobota, 29.11.2014, ob 10.00

Vse srede v novembru, ob 20.00

Sobota, 13.12.2014, ob 21.00

Petek, 19.12.2014

Sobota, 20.12.2014

Sobota, 27.12.2014

NAM SE ROLA BREZ DROG IN ALKOHOLA 
(OŠ Leskovec pri Krškem)
Organizatorji: MC Krško, CSD Krško, PP Krško in ZD Krško

NAM SE ROLA BREZ DROG IN ALKOHOLA 
(OŠ Koprivnica)
Organizatorji: MC Krško, CSD Krško, PP Krško in ZD Krško

MEDKULTURNA DELAVNICA ROČNIH DEL 

Brezplačna ustvarjalna delavnica za otroke 
od 5. do 10. leta starosti: ADVENTNI VENČKI

DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

KONCERT: OORAL SEA in CLADE

Praznični december (staro mestno jedro)
DAN D in skupina Kolaž

Praznični december (staro mestno jedro) 
ČUKI in D'PALINKA BAND

KIFL FEŠTA POSAVJE 2014 s skupino MI2 (parkirišče MC Krško)

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

MC DIRENDAJ

MC Krško, sobota, 29.11.2014,
od 10.00 do 12.00

Prijave: mihaela.kovacic@mc-krsko.si

ADVENTNI VENČKI

MEDKULTURNA 
DELAVNICA ROČNIH DEL

Prijave na delavnici zbiramo 
na e-naslovu: karmen.abram@mc-krsko.si.

Vabljene so tudi mamice z mlajšimi otroki, 
za katere bodo poskrbeli naši animatorji.

MC Krško, četrtek, 27. 11. 2014 
in petek, 28. 11. 2014, 17.00-19.00

V PONUDBI VEČ KOT 20 RAZLIČNIH PIV!

V ZIMSKIH DNEH VSE KAVE IN ČAJI PO 1€
Minister za zdravje opozarja: "Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!"

Rudi Kos in Maja Žibert
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ROKOMET

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Trebnje : Sevnica 
31:25, Krško : SVIŠ 28:33, Sevnica 
: Izola 22:27, Slovan : Krško 29:28
Lestvica – 1. Celje 20, 13. Sevnica 
2, 14. Krško 2

1.B SRL
Rezultati – Dol : Brežice 33:29, 
Cerklje : Radeče 20:25, Dobova : 
Moškanjci 32:29, Brežice : Cerklje 
37:37, Škofljica : Dobova 28:31, 
Radeče : Šmartno 24:27
Lestvica – 1. Koper 14, 2. Dobova 
14, 7. Brežice 7, 13. Radeče 3

MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Slovan : Brežice 45:27, 
Ribnica : Krško 36:30, Brežice : Dol 
34:36
Lestvica – 1. Celje 12, 9. Krško 4, 
11. Brežice 3

2. SRL
Rezultati – Sevnica : Črnomelj 
42:18, Dobova : Metlika 31:36, 
SVIŠ : Sevnica 26:28, Škofljica : 
Sevnica 26:29
Lestvica – 1. Sevnica 14, 4. Dobova 7

KADETI
Rezultati – Šmartno : Krško 23:34,  
Radeče : Dol 29:40;
Lestvica - 1. Dol 9, 2. Krško 7, 5. 
Radeče 0

ČLANICE
Rezultat – Škofja Loka : Brežice 
21:30, Brežice : Nazarje 22:23
Lestvica – 1. Jadran Hrpelje-Kozi-
na 12, 3. Brežice 8

NOGOMET

ČLANI 2. SNL
Rezultat – Krško : Aluminij 2:0 (Ju-
rečič, Urbanč)
Lestvica – 1. Krško 30

MLADINCI/KADETI 1. SNL
SKL – Krško : Interblock 3:2 (Kerin 
2, Kneževič); Lestvica SKL - 1. Ma-
ribor 37, 7. Krško 25
SML – Krško : Interblock 2:2 (Dr-
žić 2); Lestvica SML - 1. Domžale 
37, 11. Krško 15
Skupna lestvica : 1. Domžale 71, 
11. Krško 40

STAREJŠI DEČKI 1. SNL - VZHOD
Rezultat – Krško : Pobrežje 3:1 

(Koritnik 2, Kmetič)
Lestvica - 1. Maribor 43, 4. Krško 29

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultat – Sevnica : Škofije 10:5 
(Nečemer 3, Škorić 3, Martič 2, 
Krnc, Božičnik)
Lestvica - 1. Dobovec 15, 6. Sevnica 9

MLADINA U21
Rezultat – Sevnica : Dobovec 4:0 
(Martić 2, Krnc, Malus)
Lestvica – 1. Sevnica 9

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL
Rezultati – Bistrica : Krško 53:82, 
Krško : Janče 55:67
Lestvica – 1. Konjice 8, 3. Posav-
je Krško 6

ČLANI 4. SKL – vzhod 1
Rezultati - Šmarje : Brežice 76:78, 
Brežice : Ruše 67:54
Lestvica - 1. Brežice 5

MLADINCI 2. SKL – skupina G
Rezultat – Grosuplje B : Krško 
82:52
Lestvica - 1. Grosuplje B 8, 2. Krško 6

KADETI 2. SKL
Rezultati – Brežice : Domžale B 
62:87, Črnomelj : Krško 48:69
Lestvica C3 – 1. Ježica 2, 2. Posav-
je Krško 1
Lestvica C7 - 1. Branik 4, 4. HPG 
Brežice 3

ODBOJKA

ČLANI 3. DOL
Rezultati – Črnuče : Kostanjevica 
1:3, Kostanjevica : Braslovče 3:1
Lestvica – 1. Calcit Kamnik II 10, 4. 
Kostanjevica na Krki 9

ČLANICE 3. DOL
Rezultati – Ljubno : Brestanica 2:3, 
Krško : Domžale 2:3, Kočevje : Kr-
ško 3:0, Domžale : Brestanica 1:3
Lestvica – 1. Olimp Ljubljana 12, 
2. Kostak Elmont Brestanica 11, 6. 
POK Krško 4

KADETINJE – kvalifikacije sku-
pina E
Rezultati - Krško : Novo mesto 2:1, 
Šentvid : Krško 2:0
Lestvica – 1. Šentvid 8, 3. Krško 2

ligaški semafor

Glavni »krivec« za popestri-
tev športne ponudbe v Posav-
ju je izkušeni košarkarski tre-
ner Franc Rozman, ki pravi da 
sta se z ravnateljem podboške 
osnovne šole Brankom Str-
garjem, prav tako košarkar-
skim zanesenjakom, že pred 
leti pogovarjala o uvedbi ko-
šarkarskih treningov za de-
kleta. »To je predvsem nov iz-
ziv za mene kot trenerja, poleg 
tega pa dekleta doslej v Posav-
ju niso imela možnosti bolj ak-
tivnega ukvarjanja s košarko,« 
pravi Rozman. Letos so idejo 
uresničili in takoj začeli z na-
stopi v 1. ženski košarkarski 
ligi U 17 oz. med kadetinja-
mi. Večina deklet (gre za letni-
ce od 1999 do 2001) prihaja 
iz domače krajevne skupnosti 
(Sara Colarič, Sara Požun, 
Lora Ana Jurečič, Nika Sin-

V Podbočju zdaj igrajo dekleta
PODBOČJE – V enem izmed najstarejših košarkarskih središč v Posavju (naslednje leto bo minilo že 40 let 
od ustanovitve kluba in tekmovalnih začetkov) v tej sezoni ni več moške košarkarske ekipe, je pa zato na-
stala dekliška ekipa, ki je takoj začela s tekmovanjem v kadetski ligi Košarkarske zveze Slovenije.

tič, Valentina Zlobko, Kaja 
Kostelac, Urša Jurečič), pri-
družili pa sta se jim še Maru-
ša Medvešek in Anja Žnide-
rič z Blance. »Nekatere so prej 
že trenirale odbojko ali igra-
le košarko v šoli, večina pa jih 
je prvič v trenažnem sistemu, 

tako da smo pričeli povsem od 
začetka. Rezultatsko si letos 
ne moremo veliko obetati, saj 
smo tudi v močni skupini sku-
paj z ekipami, ki trenirajo že 
pet ali šest let. Pa vendar mo-
ram punce pohvaliti za pridno 
treniranje in vztrajnost, kar se 

nam je poplačalo na tekmi s 
Pivko, proti kateri smo dose-
gli tudi prvo zmago. Le delo na 
daljši rok se nam bo tudi rezul-
tatsko obrestovalo,« meni tre-
ner podboške ekipe, ki pogre-
ša več trenerskega kadra za 
delo z mlajšimi selekcijami, 
zato ob tej priložnosti vabi še 
katerega trenerja, da se vklju-
či v žensko košarko. »Cilji klu-
ba so tudi tukaj na žalost pove-
zani s financami, osebno pa si 
želim, da bi s to ekipo ob raz-
širitvi igralskega kadra prišli 
tudi do članske selekcije,« od-
govarja na vprašanje o dome-
tu novega športnega projekta. 
V Podbočju imajo zelo dobre 
pogoje za treniranje, zato ve-
lja vabilo tudi dekletom, ki jih 
veseli košarka, da se pridruži-
jo tamkajšnji ekipi. 
 P. Pavlovič

Podboška dekliška ekipa s trenerjem Rozmanom

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
Vzajemna, d.v.z, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana.  Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

TUDI LETOS VRAČAMO

VSEM NAŠIM ZAVAROVANCEM
STE MED NJIMI? IZBERITE VZAJEMNO
DEJSTVO # 1:
Naslednja premija naših zavarovancev dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja bo nižja za 15 EUR.
DEJSTVO # 2:
Imamo najnižjo premijo dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja v Sloveniji.
DEJSTVO # 3:
Izberite Vzajemno in prejeli boste paket dobrodošlice.

ZASTOPSTVO KRŠKO
Bohoričeva 9
tel.: 07/4880580
POSLOVALNICA BREŽICE
Črnelčeva 3A
tel.: 07/4963980
POSLOVALNICA SEVNICA
Trg Svobode 12
tel.: 07/81 62 650 
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Kako ocenjuješ svoje dose-
danjo športno pot?
Od malih nog sem trenira-
la atletiko in gimnastiko ter 
šele kasneje pričela s karate-
jem. Sama sem se že takoj vi-
dela bolj v borbah, kjer sem vi-
dela tudi svoj potencial. Da si 
želim ukvarjati z »moškim« in 
borbenim športom, sem čuti-
la že precej časa. To je pogo-
sto občutil tudi moj brat, kate-
remu je bil večkrat namenjen 
kakšen udarec kar tako. V bre-
žiški klub in karate me je do-
končno pripeljal oče. V določe-
nem trenutku sem prepoznala 
potrebo po novih izzivih. Z od-
hodom na trening v Samobor 
se mi je odprl nov svet. Tam 
me je na treningu »pričaka-
lo« kar 30 sparing partnerjev, 
med njimi evropska prvakinja 
do 21 let. Bila sem med obču-
tno slabšimi, a sprejela izziv 
poletnih treningov dvakrat na 
dan in rednih čez teden. Kma-
lu je prišlo zadovoljstvo zaradi 
napredka. Na enem izmed tur-
nirjev sem premagala sloven-
sko in srbsko državno prva-
kinjo, podobni podvigi so me 
tudi pripeljali do članske re-
prezentance. 

Kako je prišlo do sodelova-
nja s tvojim sedanjim klu-
bom iz Idrije?
Od februarja tekmujem v Slo-
veniji za klub Kolektor iz Idri-
je, kjer sem končala na podlagi 
poznanstva s tamkajšnjo tre-
nerko Patricijo Horvat. Le-ta 
mi je stala ob strani na nekate-
rih tekmah in verjela vame že 
pred mojim prebojem. Klub mi 
pomaga s plačili prijavnin na 
večino turnirjev ter z večdnev-
nimi in vikend pripravami. In-
dividualna narava športa, kot 
je karate, mi sicer omogoča 

Karate princesa z Dvorc
DVORCE – Kaja Budič pooseblja rek, da vztrajno delo prej ali slej prinese sadove. Iz perspektivne borke v 
karateju se je v nekaj več kot pol leta iz »nedolžne mucke« preobrazila v divjo in nevarno »tigrico«. Sodelo-
vanje na minulem svetovnem prvenstvu v nemškem Bremnu je bilo velika nagrada za mlado borko. 

treninge v precej bližjem Sa-
moboru pod vodstvom Davor-
ja Mrzaka. 

Posebno poglavje v tvoji ka-
rieri je udeležba na minu-
lem svetovnem prvenstvu v 
Bremnu.
Reprezentančni trenerji so na 
tekmah prepoznali moj napre-
dek, pripravo na boje in odnos 
do dela. V reprezentanco so 
me uvrstili kljub temu, da so 
bili moji rezultati nekaj slabši 
kot pri glavni konkurentki. Na-
stopila sem že prvi dan prven-
stva v najvišji kategoriji nad 68 
kg. Sama sem sicer nekoliko 
lažja, a mi dolgoročno pripo-
ročajo to kategorijo, ker lahko 
izkoriščam svojo hitrost. Tre-
nutno imam nekaj težav s pri-
dobivanjem dodatne teže, saj 
se pred tehtanji občutno »naži-
ram« s hrano in tekočino.

Kako je potekala tvoja bor-
ba?
Pred tekmo nisem čutila ve-
čjega pritiska, razen pozitivne 
treme. Nismo pričakovali ve-
čjih uspehov, a v boju z Ekva-
dorko se je vendarle pokazala 
priložnost. Po desetih sekun-
dah borbe sem povedla, ka-

sneje sva obe dobili točko po 
hkratnem udarcu in tako sem 
vodila z 2:1. Žal je po posredo-
vanju njenega trenerja pri so-
dnikih nasprotnica dobila dru-
go točko, ob večji aktivnosti pa 
po koncu borbe še zmagovito.

Kakšni so tvoji izzivi za na-
prej?
Načrtujem študij kineziologi-
je v Zagrebu, vozila se bom do-
mov in na treninge v Samobor. 
Seveda cilji segajo na nasle-
dnja večja tekmovanja s pou-

darkom na svetovnih prven-
stvih. Na njih si želim sestaviti 
več zmag vse do boja za kolaj-
ne. Prostora za napredek je še 
precej, tam do 30 %, zavedam 
pa se, da bo le-ta sedaj poča-
snejši. Želja je sestava progra-
ma in ekipe, ki bi me popelja-
la na višji nivo. Tu ne bi smeli 
manjkati trener, fizioterapevt, 
dodatni individualni treningi, 
vse bolj sta pomembni prehra-
na in psihološka priprava.

 Luka Šebek
Kaja Budič
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Ob peti obletnici delovanja Aerokluba Posavje imata 
prva dva udeleženca 50 % popust. Cena jadralnega 

tečaja znaša 2.000 €, za prva dva udeleženca 
pa samo 1.000 €. Pohitite s prijavo, se splača!

POSTANI PILOT
JADRALNEGA ALI MOTORNEGA LETALA

Aeroklub Posavje
Sodarska pot 10

8250 Brežice

Vpis novih tečajnikov: 
e-pošta: letalskasola.posavje@gmail.com 

Facebook: Aeroklub POSAVJE, mobitel: 041 945 531 Stjepan Količ

PTUJ, BREŽICE- Atletska zveza Slovenije je 15. novembra podeli-
la priznanja najboljšim atletom in trenerjem v letu 2014 v petih 
starostnih kategorijah. Med 30 prejemniki priznanj so bile tudi 
štiri brežiške atletinje in en atlet. Leda Krošelj je bila razglašena 
za najboljšo atletinjo pri mlajših mladinkah, Primož Kozmus pa 
že devetič za atleta leta pri članih. Na druga mesta so se uvrstile 
Nastja Modic pri pionirkah, Lara Omerzu pri mlajših mladinkah 
in Barbara Špiler pri mlajših članicah. Timotej  Kostrevc  je do-
bil priznanje za najboljšega trenerja pri mlajših mladinkah. Kro-
šljeva je prejela tudi bronasto plaketo AZS za športne dosežke.

Kozmus in Krošljeva naj atleta

ZREČE, KRŠKO, BREŽICE – Na 
tradicionalni gala podelitvi 
nagrad AMZS, ki je potekala v 
Zrečah, je priznanje za mladin-
ca leta prejel mladi krški spe-
edwayist Žiga Kovačič, po dve 
priznanji pa sta prejela tudi 
AMD Brežice in AMD Krško.

Priznanja je v imenu AMZS 
podeljeval speedwayski ve-
teran Ivan Molan, po rodu iz 
Arnovega sela, ki je v mlado-
sti dirkal za AMD Krško, na-
slov športnika leta pa je pri-
padel Mateju Žagarju (AMTK 
Ljubljana), ki je ob 13 naslovih 
državnega prvaka letos dose-
gel tudi končno 5. mesto v seri-
ji na Speedway Grand Prix. Pri-
znanje za najboljšega mladinca 
si je prislužil Kovačič iz AMD 
Krško, ki je postavil nov slo-
venski rekord: s 16 leti je po-
stal najmlajši mladinski prvak 
Slovenije v speedwayu. Tako 
AMD Krško kot AMD Brežice 
sta prejela priznanje za naj-
bolje organizirane prireditve 
leta za državno prvenstvo: Kr-
ško v speedwayu in Brežice 
v motokrosu. Oba kluba sta 
dobila tudi dodatno prizna-
nje za mednarodne organiza-
cijske podvige: AMD Brežice 
za sistemsko dirko evropske-
ga prvenstva v razredu EMX 
-65, EMX- 85 ter EMX-Open, 
AMD Krško pa za organizacijo 
mednarodne sistemske dirke 

Priznanja AMZS tudi Kovačiču, 
AMD Brežice in Krško

evropskega prvenstva za po-
sameznike. Iz Posavja je pri-
znanje za naslov državnega 
prvaka dobil tudi Enej Logar 

(minimoto), ki je sicer doma v 
Idriji, a nastopa za AMD Bre-
žice. 
 Veljko Jukič/P. P.

Z leve: podeljevalec priznanj Ivan Molan, glavni nagrajenec 
Matej Žagar, mladinski prvak Žiga Kovačič ter Franci Kalin 
(AMTK Ljubljana, prvak med klubi)

Ivan Plohl in Janko Slopšek iz AMD Brežice

Prostovoljsko delo ima velik pomen za razvoj in prihodnost vsake lokalne skupnosti. Prispeva 
k razvijanju obstoječih sistemov, k razvijanju vrednot solidarnosti, k socialnemu in drugemu 
napredku družbe, zato ga je potrebno negovati in ustrezno vrednotiti.
 
Občina Krško kot prostovoljstvu prijazno mesto je objavila javni natečaj za »Naj prostovoljca« in 
»Naj prostovoljsko organizacijo« v letu 2014. Občanke in občane vabimo, da med kandidati izberete 
tiste, ki so po vašem mnenju v tem letu na področju prostovoljstva prispevali največ.

Obkrožite po enega kandidata v posamezni kategoriji:

Naj prostovoljska organizacija:

1. Zveza prijateljev mladine Krško (predlagatelj DPM Leskovec)
2. Mladinska točka Podbočje (predlagatelj MC Krško)
3. Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Podlog (predlagatelj KS Veliki Podlog)

Naj prostovoljec:

1. Alojz Slavko Šribar (predlagatelj Gasilska zveza Krško)
2. Danijela Švajger (predlagatelj MC Krško)
3. Sonja Tomše (predlagatelj Center za socialno delo Krško)
4. Mateja Bogovič (predlagatelj Center za socialno delo Krško)
5. Matej Humar (predlagatelj MC Krško)

Predstavitve kandidatov si lahko preberete na spletni strani www.krsko.si in portalu posavje.info.

Izpolnjene glasovnice pošljite na naslov Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško s pripisom »Prostovoljec 
leta 2014 v občini Krško« najkasneje do ponedeljka, 1. 12. 2014. Naj prostovoljca oz. prostovoljsko 
organizacijo bomo razglasili ob mednarodnem dnevu prostovoljstva v petek, 5. decembra, ob 18.30 
v okviru dogodka Prižig prazničnih luči v Zatonu v Krškem.

Naj prostovoljec/prostovoljska organizacija 2014



medijski sponzor

Ob tej priložnosti smo se pogo-
varjali s Senovčanom Lukom 
Uvodičem, ki ga je študijska in 
kasnejša poslovna življenjska 
pot popeljala v Ljubljano, kjer se 
je srečal tudi z ikono ameriške-
ga nogometa v tem koncu Evro-
pe - ljubljanskimi Silwerhawksi.

Luka, kako si končal v ame-
riškem nogometu?
Pred slabimi petimi leti sem 
se pridružil ekipi Ljubljana Sil-

verhawks, kjer sem dve sezo-
ni svoja znanja kalil v »tackle« 
različici tega športa. V osnov-
ni in srednji šoli sem treniral 

Ameriški nogomet prvič pri nas
KRŠKO – Ameriški nogomet smo do sedaj Posavci lahko spremljali le preko TV zaslonov, v začetku jeseni 
pa smo imeli na krškem igrišču z umetno travo možnost spremljati ekipe v ameriškem nogometu, in sicer 
v njegovi prilagojeni in manj grobi različici »flag football«. 

rokomet, pri katerem sem raz-
vil veliko telesnih sposobnosti, 
ki jih še danes maksimalno iz-
koriščam v ameriškem nogo-
metu. V našem prostoru sem 
se uveljavil kot eden izmed za-
četnikov nekontaktne različi-
ce ameriškega nogometa – flag 
footballa, danes pa pri Zvezi 
za ameriški nogomet Sloveni-
je (ZANS) opravljam funkcijo 
komisarja za razvoj lige in po-
vezovanja ekip.

V kakšnem stanju je trenu-
tno ameriški nogomet v Slo-
veniji?
»Tackle« različica ameriške-
ga nogometa se pri nas sreču-
je z velikimi ovirami. Najprej 
je tu neprepoznavnost špor-
ta, pomanjkanje strokovnega 
in igralskega kadra, ekipe in 
igralci nimajo praktično nobe-
nega finančnega zaledja, igral-
ci vse financirajo sami. Blaga 
različica »flag football« doži-
vlja na drugi strani pri nas pra-

vi razcvet. V obdobju dveh let 
smo iz treh ali štirih aktivnih 
ekip prišli do izpeljave druge-
ga državnega prvenstva v flag 
footballu z desetimi ekipami. 
Turnirjev v Sloveniji bo zdaj 
zagotovo še več – tudi v Krško 
se bomo še vrnili. 

Morda kratka predstavitev 
»flag footbala« ...
»Flag football« je dobil svo-
je ime zato, ker imamo igralci 
okoli pasu privezane zastavi-
ce. Namesto da igralca ustaviš 
z rušenjem, ga ustaviš tako, da 
mu izpuliš zastavico. Za igra-
nje rabiš praktično eno manj-
šo zelenico in nekaj prijateljev. 
Igra se po sistemu 5 na 5, za-
radi atraktivnosti in »no con-
tact« pravil pa je primeren 
tudi za dekleta, starejše, mlaj-
še in otroke. Igralci smo se pr-
vič resneje z njim srečali jese-
ni 2010, ko smo v Dobrovi pri 
Ljubljani organizirali prvi tur-
nir. Navdušenje po tem turnir-

ju je bilo tako veliko, da je igra 
doživela veliko zanimanja, po-
poln razcvet pa je šport doži-
vel prav letos.

Kateri šport bi bil po tvojem 
idealen za kasnejši prehod v 
ameriški nogomet?
Nabor je zares širok. Od nogo-
meta, košarke in karateja do 
atletike, rokometa in še česa. 
Po moji oceni so najbolj pri-
merni kandidati za ta šport 
bivši igralci košarke. Košarka 
izjemno dobro razvija moto-
riko telesa, koordinacijo dela 
rok in nog ter odlično povezu-
je igralce v ekipo. Čar »flag fo-
otballa« je v tem, da mora vseh 
pet igralcev vsako akcijo izpe-
ljati 100-odstotno. Če je ne, se 
akcija hitro poruši in obram-
be ponavadi to zelo dobro iz-
koristijo.  

Krško se zdi kot idealno 
športno mesto za širjenje 
vaše »baze«? 
Franšiza v Krškem - zagotovo. 
Prav s turnirjem, ki smo ga or-
ganizirali v Krškem, smo žele-
li šport približati posavski jav-
nosti. Z nami je stopilo v stik 
tudi že nekaj simpatizerjev 
tega športa v Krškem in povra-
tne informacije po turnirju so 
bile fantastične. Stroški za vo-

denje in nastanek ekipe v bi-
stvu niso visoki. Potrebno je 
zbrati nekaj fantov na kup, do-
biti prosto zelenico za trenin-
ge, kupiti žogo (30 €) in zasta-
vice (50 €), ostalo je volja za 
treninge. Moja funkcija v Zve-
zi za ameriški nogomet je prav 
skrb za razvoj novih ekip in v 

kolikor se najde ekipa, ki bi že-
lela zagnati svoje delovanje v 
Krškem, sem osebno pripra-
vljen po najboljših močeh po-
magati pri razvoju, z vsemi iz-
kušnjami in znanjem. Prihajam 
s Senovega in bi me zelo veseli-
lo sodelovanje z »lokalci«.
 Luka Šebek

Luka Uvodič
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BOŠTANJ - 18. oktobra je v boštanjski cerkvi potekalo 13. srečan-
je oktetov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Nastopili so  Oktet 
Lipa, Grajski oktet, Šentjernejski oktet, Oktet Gallus, Grosupelj-
ski oktet, Metliški oktet Vitis in Oktet Valvasor. Kot poseben gost 
se je predstavil ženski pevski zbor Kr'snice. Gostitelj srečanja je 
bil Oktet Jurij Dalmatin.  S. R.

SENOVO - Termoelektrarna Bre-
stanica je ob začetku pravljičnih 
uric in pred premiero nove lut-
kovne predstave knjižnici Seno-
vo podarila ilustracijo doma-
činke Tine Brinovar »Modro 
pišče«. Besedilo Maje A. Vid-
mar so Bukvice, kot se imenu-
je lutkovna skupina Valvasorje-
ve knjižnice Krško, uprizarjali 
lani in predlani, prav v teh dneh 
pa premierno igrajo Sovico Oko 
Svetlane Makarovič. 
Tina Brinovar in Melita Osojnik 
(na fotografiji), ki je bila v osnovni šoli sošolka Tinine mame, pa 
sta se pred dnevi srečali v knjižnici in se dogovorili za sodelo-
vanje pri novi zgoščenki Osojnikove s starimi slovenskimi ljud-
skimi pesmimi za otroke iz terenskih zapisov dr. Karla Štreklja.
  V. P.

Darilo senovski knjižnici

13. regijsko srečanje oktetov

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden 
podelil nagrado (CD ploščo) Darinki Češarek, Rakitni-

ca 41, 1331 Dolenja vas. Čestitamo. Lestvica je na spore-
du vsako soboto ob 17. uri. Objavljena je tudi na internetni 

strani www.radiosraka.com. 

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

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Mladika - Ne bi te varala

  
Kupon št. 233

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, 22. november, ob 17. uri

DOLENJA VAS PRI KRŠKEM - V večnamenskem domu v Dolenji 
vasi pri Krškem je Ženski pevski zbor Prepelice, ki deluje v do-
mačem KD Žarek, 25. oktobra pripravil že tradicionalni letni kon-
cert. Pevke so pod vodstvom Mire Dernač Hajtnik poslušalcem 
popestrile večer z raznovrstnim izborom pesmi, tudi ob klavirski 
spremljavi Edite Simončič in zvokih kitare Roka Carla. Obisko-
valci so bili navdušeni nad pestrim programom in sproščenim 
petjem, k čemur je prispevala tudi gostja, solistka Anja Pinte-
rič, koncert pa je obogatilo še petje MePZ slovenskega društva 
Bazovica z Reke, ki so ga pevke povabile v goste. Program pev-
skega večera je povezovala moderatorka Bojana Zevnik. Gostje 
z Reke so si pred nastopom ogledali Mestni muzej v Krškem, še 
posebno z zanimanjem spominsko sobo Josipa Kaplana, ki je bil 
tesno povezan z njihovim društvom oziroma zborom, saj ga je 
živ ljenjska pot iz Krškega zapeljala v Lovran. Zbor zamejskih Slo-
vencev sicer deluje že 25 let. 
 M. Volčanšek, foto: M. Jesenšek

S pesmijo v sobotni večer

ŽePZ Prepelice in solistka Anja Pinterič

KRŠKO – Društvo likovnikov Krško OKO je oktobra pripravilo kar 
dve kiparski razstavi v krški Dvorani v parku. 4. oktobra je po-
tekala otvoritev samostojne pregledne kiparske razstave dolgo-
letne članice društva Hedvike Cener, ki se je predstavila s kipi 
in reliefi/plaketami. Avtorica žensko figuro in portret predsta-
vlja kot prostostoječo malo plastiko v realistični maniri. Preizku-
ša se tudi v stilizirani obliki, kateri je dodana ornamentika. Le-ta 
je prisotna tudi na njenih plaketah, ki daje kipu/reliefu žensko 
občuteno estetiko. Cenerjevo je na otvoritvi predstavila vodja 
društvene kiparske sekcije Alenka Venišnik. 30. oktobra pa so 
odprli še letno kiparsko razstavo šestih članov Društva likovni-
kov Krško OKO. Pod mentorstvom akademskega kiparja Lovra 
Inkreta so razstavljena dela ustvarili Roman Blatnik, Hedvika 
Cener, Marjan Jamnik, Jožica Petrišič, Stane Udvanc in Alen-
ka Venišnik. Kulturni program so na otvoritvi izvedli učenci Glas-
bene šole Krško.  P. P., foto: Sv. M.

Razstavi Cenerjeve in kiparjev

Hedvika Cener (v ospredju) je razstavljala tako samostojno 
kot z drugimi člani društva.

BREŽICE – Člani sekcije kerami-
ka, ki delujejo pod streho Dru-
štva likovnikov Brežice, so 11. 
novembra v sejni sobi Uprav-
ne enote Brežice pripravili od-
prtje razstave unikatne kerami-
ke. To je bila premierna razstava 
keramike v posebni in novo na-
učeni tehniki »sgraffito«, katere 
je udeležence poučevala mentorica Nevenka Ruškovič. Pod iz-
delki so podpisani avtorji Mija Baškovč, Branka Benje, Bran-
ka Ereš, Vesna Flis, Jelka Frešer, Drago in Iva Gošek, Jožica 
Petrišič, Marija Jerič, Sonja Kostanjšek, Slavka Klemenčič, 
Edith Lukež, Ana Mamilovič, Mihelca Prah, Olga Rožman in 
Alenka Venišnik. Predsednica društva Kristina Bevc se je za-
hvalila načelniku UE Brežice Darku Bukovinskemu za ponov-
no občasno domovanje avtorskih izdelkov v prostoru sejne sobe. 
K prijaznemu odprtju razstave keramike so z domačimi napevi 
prispevali Koledniki iz Bušeče vasi.  N. J. S.

Premiera v tehniki »sgraffito«

Po desetletjih, ki jih je preži-
vela v tujini, je Vida Pfeifer v 
času letošnje trgatve ustvarja-
la v idiličnem okolju Špilerjeve 
domačije in nastala so zanimi-
va, s posebno energijo oboga-
tena dela. Vodilo Petra Špiler-
ja, ki na svoji domačiji že več 
let prizadevno skrbi za etno-
loško dediščino, je »odpri svo-
ja vrata in boš tudi drugod na-
šel odprta«. Tako je bilo tudi 
minulo soboto, ko so se na do-
mačiji zbrali obiskovalci iz raz-
ličnih koncev Slovenije in so-

oblikovali zanimiv kulturni 
dogodek. Gostitelj Peter Špi-
ler je v svojih pozdravnih be-
sedah dejal: »Moje ideje izha-
jajo iz otroštva, iz dni, ki sem 
jih preživel tukaj. Bil sem tudi 
drugje, ampak sem se vrnil, saj 
vem, da je tu moje mesto.« 

Slikarka Vida Pfeifer je bila ro-
jena v nemškem izgnanstvu 
leta 1943, vendar njena dru-
žina izhaja iz vasi Hrastje pri 
Cerkljah ob Krki, kjer je pre-
živela otroštvo. Življenjska pot 
jo je kasneje vodila v Nemči-
jo, kjer je študirala slikarstvo 
na Šoli za svobodno oblikova-

»Slike, v katere se zaljubiš!«
KOSTANJEK PRI ZDOLAH – Na obnovljeni domačiji Petra Špilerja v idilični vasici Kostanjek je v soboto, 8. 
novembra, v organizaciji Turistično-umetniškega društva Art Špl potekal umetniško-kulinarični dogodek 
ob otvoritvi razstave slikarke Vide Pfeifer.

nje, nato se je izpopolnjeva-
la pri profesorju Petru Schei-
derju v Hamburgu. V Nemčiji 
je preživela velik del svojega 
življenja, sprva je slikala le po-
leg službe, nato je slikanje po-
stalo njena samostojna pot. So-
delovala je na več samostojnih 
in skupinskih razstavah v Nem-
čiji, ostalih evropskih državah 
in v Ameriki. Njena dela pa si 
lahko ogledate tudi na stalni 
razstavi v prostorih Svetovne-
ga slovenskega kongresa v Lju-
bljani. Preizkusila se je tudi kot 

galeristka in v zadnjih letih in-
tenzivno sodeluje na različnih 
kolonijah. Njena pot pa je vpli-
vala tudi na izoblikovanje nje-
nega likovnega sveta. Likov-
ni kritik Lojze Adamlje je ob 
otvoritvi razstave v Kostanjku 
izpostavil svojstvenost njene-
ga likovnega izražanja: »Njen 
slikarski nagovor je prepozna-
ven in opirajoč se na spontan, 
harmonični barvni pajčolan, 
ki ga v večini primerov gradi 
v toplem koloritu, razdeljene-
mu na tri enaka polja. Ustvarja 
samosvoj svet barv in slutenih 
likov, polne notranje dinamike 
in ekspresije.«

O avtorici je nekaj besed po-
vedal predsednik Svetovnega 
slovenskega kongresa dr. Bo-
ris Pleskovič, ki je spregovo-
ril tudi o prvih srečanjih z deli 
Vide Pfeifer pred leti in med 
drugim dejal: »Pri njenih slikah 
je tako, da jih vidiš v vsaki sve-
tlobi, da se na njih navežeš in v 
njih zaljubiš.« Razstavo je od-
prl podpredsednik DZ Primož 
Hainz, ki je kot otrok poletja 
preživljal na bližnjih Zdolah, 
od koder izvira njegova mama 
Stanka. V svojem govoru se je 
med drugim spomnil ljudi in 
mladostnih brezskrbnih obču-
tij, ki jih je doživljal na Zdolah.

Predsednik Društva Gabri-
el Giraud Lojze Kunej pa je 

zbranim spregovoril o Gabri-
elu Giraudu, ki je leta 1881 
kupil grad Rajhenburg s po-
sestvom in vinogradi na Sremi-
ču ter ustanovil red trapistov, 
ki še danes s svojim odličnim 
gospodarjenjem na posestvu 
zbujajo občudovanje. Med le-
tošnjim ustvarjanjem Vide Pfe-
ifer v Kostanjku je nezavedno 
nastala slika, na kateri je uje-
to veliko srce Gabriela Girau-
da in prav to sliko namerava-
jo 5. decembra 2014 prodati 
na dobrodelnem koncertu na 
gradu Rajhenburg. 28. februar-
ja 2015 pa se bo na grad Raj-
henburg vrnilo tudi pravo srce 
Girauda, ki je bilo shranjeno v 
Narodnem muzeju v Ljubljani. 

V kulturnem programu so so-
delovale mezzosopranistka 
Darja Resnik Debevc in Mi-
rica Rener na harmoniki ter z 
zabavnim skečem »Beseda ali 
dve o kruhu« Francka Isop in 
Anita Šefer. Z izbranimi ve-
znimi besedami je zgodnje so-
botno popoldne obogatila Pia 
Peršič. Obiskovalci so druže-
nje nadaljevali v duhu sv. Mar-
tina ob bogato obloženi mizi in 
izbrani vinski kapljici.

 Polona Brenčič

Podpredsednik DZ Primož Hainz med otvoritvijo razstave

Majhne in velike podobe so 
žarele s sten Špilerjeve do-
mačije.

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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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

ANA STRGAR

ZAHVALA

Od nas je za vedno odšla naša draga mama, 
babica in prababica

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem, ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani ter z nami 
sočustvovali, darovali cvetje, sveče in maše.

Hvala osebju internega in negovalnega oddelka ter oddelka za 
intenzivno nego Splošne bolnišnice Brežice, dr. Severjevi, dr. Cepičevi 
in osebju iz ZD Kostanjevica na Krki ter patronažni sestri Danici Lipar 
za vso skrb in nego. Hvala delavkam Centra za socialno delo Krško za 
pomoč na domu. Hvala župniku iz Brežic za obisk mame v bolnišnici in 
kostanjeviškemu župniku Jožetu Miklavčiču za lepo opravljen obred.

Hvala tudi nosilcu križa, praporščakoma, pevkam, trobentaču, Tonetu 
Stoparju in pogrebni službi Žičkar ter gostilni Žolnir za pogostitev.

Žalujoči: vsi njeni

Živeti v srcih tistih, ki jih zapuščamo, 
ne pomeni umreti.

(T. H. Campbell)

z Dolšc pri Kostanjevici na Krki.

DARINKE KOPAR

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom, ravnate-
ljici in kolektivu OŠ Sava Kladnika. Hvala pevcem in g. župniku za lepo 
opravljen obred. Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine,

tam srce se tiho zjoče,
saj verjeti noče, da te več med nami ni.

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,

povsod te čutimo mi vsi ... 
Med nami si.

iz Lukovca

MILENKO HERVOL

SPOMIN

10. novembra 2014 
je minilo žalostnih 20 let, odkar te ni, 

naš dragi sin, brat, vnuk

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

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga neizmerno pogrešamo

iz Župelevca 30.

JOŽETA GROZDETA

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, brata in strica

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, ki 
ste darovali sveče, cvetje, izrekli sožalje in nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani ter našega dragega Jožeta v tako velikem številu 
pospremili k zadnjemu počitku.
Posebna hvala negovalnemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice, 
gospodu župniku za lepo opravljen obred, pogrebni službi Novak, 
cerkvenemu pevskemu zboru za lepo odpete pesmi, trobentaču za 
odigrano Tišino in gospe Mileni za ganljive besede slovesa.
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo 
posebej imenovali.
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Žalujoči: žena Julka, sin Jože, hčerki Slavica in Jana 
z družinami

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

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

 iz Tržišča

FRANCA SIMONČIČA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža,
očeta, dedka, brata, strica in botra

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem ter sodelavcem Pošte Slovenije, Lisce in Inpleta za izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše, denarno in ostalo 
pomoč. 
Hvala g. župniku Fonziju, duhovnikom in sestram Hčeram Marije 
Pomočnice. Hvala mešanemu pevskemu zboru župnije Boštanj za 
petje pri sveti maši in pevcem za zapete žalostinke ob zadnjem 
slovesu. Zahvala gre tudi govorniku g. Jožetu Udovču, nosilcem 
praporjev, izvajalcu Tišine ter Matjažu Vrtovšku. 
Iskreno se zahvaljujemo tudi dr. Juriju Pesjaku, medicinski sestri 
Špeli Trbovc in patronažni sestri Ani Janc za vso skrb in prijaznost. 
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

iz Dolenjega Boštanja

V srcih ostala je bolečina,
v domu je praznina.

ANE JENKO

ZAHVALA

Zahvaljujemo se vsem, ki ste s toplimi stiski rok ter toplo izrečenimi 
in pisnimi besedami izrazili spoštovanje do naše mame Ane. Hvala 
Bebi, Herti, Stevotu, Eriki, Vidi ter Danici, Srečku in Frančku, 
družinam Kralj, Jamnik in Lazarevič, kolektivu Posavskega obzornika, 
sodelavcem bivšega skupnega Zavoda za kulturo, prav tako bivšim 
sodelavkam brežiškega vrtca, maminim sodelavcem Zdravstvenega 
doma Brežice, hvala zaposlenim Mercator Hipermarketa, Posavskega 
muzeja in članom dobovske Literarne sekcije Beseda.

Hvala zdravnikom: Jošku Vučkoviću za dolgoletno zdravljenje, Mojci 
Savnik Iskra, Milanu Matiću in Ireni Zlatanović, med. sestri Miri 
Zagode, sestram in drugemu osebju Interne II bolnišnice Brežice, 
gospodu Milanu Kšeli, Cvetličarni Žičkar, Mitji Stergarju in Robertu 
Krošlu.

Hvala sosedom: Oršanič, Ogorelc, Kerin, Kebe, Urek in Delia, 
prijateljem in znancem za spoštljivo spremstvo na mamini zadnji 
poti in vsem za podarjene sveče, katerih luči jo bodo vodile k svetlobi.

Vsi njeni

iz Brežic.

V veri, da je odšla v pravičnejši svet, 
smo se poslovili od naše

ALBINA PIRCA

ZAHVALA

Ob nenadomestljivi izgubi dragega moža, skrbnega očeta, 
ljubečega ata, brata, strica, zeta, tasta in svaka

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste v žalostnih dneh čutili z nami. 
Hvala za vse besede tolažbe, izrečena in pisna sožalja, darovano 
cvetje, sveče in svete maše. 
Hvala gospodu župniku za molitve in darovano sveto mašo ter 
pevcem.
Posebna zahvala družinama Vene in Dvornik za pomoč.
Hvala vsem sorodnikom in znancem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili k večnemu počitku. 
Zahvaljujemo se društvoma izgnancev in upokojencev. 
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Fani, sin Štefan, hčerka Anita in 
nečak Jože z družinami

iz Kalce - Nakla 2

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)

JOŽE PIRC

ZAHVALA

V 68. letu starosti nas je zapustil naš dragi 
mož, oče, deda, tast, brat in svak

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in izrekli sožalje. 
Posebna zahvala osebju nevrološkega oddelka SB Novo mesto ter 
dr. Fursovi za lajšanje bolečin v zadnjih dneh življenja. 
Hvala Pošti Slovenije, OE Krško in Novo mesto, ZPKZ Dob in sindikatu 
ZPKZ Dob ter nekdanjim sodelavcem pokojnega. Posebna zahvala 
pogrebni službi Kostak za organizacijo pogrebne slovesnosti, 
gospodu župniku, pevcem Dolenjskega kvarteta za zapete pesmi, 
Gregorju Colnerju za zaigrano melodijo, gospodu Božiču za sočuten 
govor ter Gostilni Pečnik.
Posebej hvala tistim, ki ste ga v času bolezni obiskovali v bolnišnici. 
Še enkrat hvala vsem, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo 
posebej imenovali.

Žalujoči: žena Mimi, sinovi Joži, Robi in Martin z družinami

iz Spodnjega Pijavškega.

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.

JOŽEFE ZAGORC

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem 
za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje ter svete maše ‒ 

zahvaljujemo se vsem in vsakemu posebej.
Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umró, 

le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo, 

so in tu ostanejo.

iz Orehovca 47

POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!
Spoštovani bralci iz Sevnice in okoliških krajev!
Sporočamo vam, da smo 
odprli dopisništvo Posa-
vskega obzornika tudi v 
Sevnici. Obiščite nas v pro-
storih na naslovu Naselje 
heroja Maroka 29 v Sev-
nici (Turizem, prevozi, av-
tošola Prah Sevnica) vsak 
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno odda-
li naročila za male oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave, si 
ogledali in naročili knjige iz naše založbe Neviodunum ali se dogovori-
li za novinarski prispevek. Uredništvo
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KMETIJSTVO
Prodam kozolec Topler, dolži-
na 10,40 m, širina 7,5 m. Okoli-
ca Sevnice. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 844 730

Prodam traktorsko škropilnico 
Agromehanika Kranj, 200 l, 100 
m cevi, v zelo dobrem stanju, 
cena 200 €. Tel.: 070 563 743

Prodam nakladalko 16/6 in 
puhalnik, 20 m cevi, v odlič-
nem stanju. Tel.: 07 81 42 342

Prodam traktor IMT 540 s ka-
bino in prometno. 
Tel.: 031 814 950

Prodam malo rabljeno samo-
nakladalko za seno, 20 m3. 
Tel.: 041 900 875

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

Prodam koruzo s koruznjaka 
in prašiče, težke 130-300 kg. 
Tel.: 07 49 67 135, 041 669 174

Prodam 380 kock sena, leto-
šnja košnja, shranjene na su-
hem. Cena 2,40 €/kos. Tržišče. 
Tel.: 041 685 022, Aleš

Prodam kvalitetno suho seno 
v okroglih balah, pšenico in 
krompir za ozimnico po 0,25 
€/kg. Tel.: 041 755 334

Prodam seno v kockah. 
Tel.: 041 541 539

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

Na zelo lepi lokaciji v Sevnici 
– Šmarje prodam manjšo sta-
novanjsko hišo. Tel.: 041 823 
405, po 20. uri

Prodamo opremljeno stano-
vanje (40 m2) v Radečah. 
Tel.: 041 550 959

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam avto Passat 2.0, letnik 
2005, prevoženih 196.000 km, 
redno servisiran, cena 7.000 €. 
Tel.: 07 49 61 172

Prodam Peugeot 207, 1,4 16V, 
letnik 2009, 33.000 km, odlič-
no ohranjen, 1. lastnica, cena 
5.900 €. Tel.: 051 394 980

MOZAIK
IZPOSOJA DVIŽNE KOŠARE

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

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

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

vris stavbe

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

email: sabina@girs.si

etažni načrt
izdelava geodetskega načrta

zakoličba
ureditev mejeparcelacija

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

Odslej pisarna tudi 
v KRŠKEM, na CKŽ 15.

Vodenje poslovnih knjig
Helena Poznič s.p.

Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško

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

e-pošta: 
helena.poznic@gmail.com

NEPREMIČNINE
Projektiranje - legalizacija, 
novogradnja, prenova, ener-
getska sanacija, rušitev, notra-
nja oprema, zunanja ureditev. 
Aspo biro, Samo Vojko Cero-
všek s.p., Papirniška ulica 24, 
Krško. Tel: 041 683 380, aspo.
biro@amis.net

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 ali oddam v najem 
hišo v centru Brežic, bližina 
šole, tržnice, nujno. 
Tel.: 031 600 616 

Prodam kmetijsko parce-
lo (9.300 m2) blizu Krmelja – 
Štrazberg. Na parceli je voda, 
el. optika, ob njej je asfaltna ce-
sta. Možnost postavitve viken-
da. Cena 5.000 €. 
Tel.: 041 788 134

Prodam starejšo hišo ali vi-
kend v okolici Sevnice. Cena 
10.000 €. Tel.: 070 240 307

Prodam hišo na Orehovem pri 
Sevnici, visoko pritlično, letnik 
1980, z zemljiščem 1.200 m2. 
Možnost menjave za dvosob-
no stanovanje ali vikend v Po-
savju. Tel.: 031 452 800, 031 
321 930

V najem oddam poslovni pro-
stor (70 m2) v starem delu Kr-
škega na CKŽ 34. Prostor je 
urejen, z vhodom z glavne uli-
ce in dvorišča. Primeren za 
kozmetični salon, trgovino, 
predstavništvo in storitveno 
dejavnost, z urejenimi sanita-
rijami in parkirnim prostorom. 
Za trgovsko dejavnost nudimo 
tudi brezplačen skladiščni pro-
stor. Tel.: 031 324 476, 07 49 
22 556

Oddam opremljeno enosobno 
stanovanje na Cankarjevi ulici 
v Krškem. Vseljivo takoj. Cena 
najema je 210 €/mesec. 
Tel.: 051 315 439

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!

Zarja Čatež d.o.o. , vodilni proizvajalec paradižnikov v regiji išče:

TEHNOLOGA V PROIZVODNJI (M/Ž)
Iščemo mlajšega kandidata/kandidatko s področja Posavja 

z univerzitetno izobrazbo 
(agronomija, kmetijstvo ali hortikultura).

Vaše življenjepise v obliki Europass pričakujemo na: 
marko@zarja-si.eu

Vse o bolezni trebušne slinavke
KRŠKO - Posavsko društvo seniorjev menedžerjev in strokov-
njakov je letos spet povabilo medse svetovno znanega strokov-
njaka, internista gastroenterologa prof. dr. Bojana Tepeša, ki 
je članom društev bolnikov s specialnimi boleznimi doslej pre-
daval že trikrat. V četrtek, 27. novembra, ob 18. uri bo v sejni 
sobi A Občine Krško podrobneje predstavil bolezni trebušne 
slinavke ter tudi akutna in kronična vnetja ter rak na tem or-
ganu. Posavski seniorji tudi tokrat vabijo na predavanje člane 
vseh dvanajstih posavskih društev bolnikov s specialnimi bo-
leznimi, ki povezujejo več tisoč članov.

 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

format 154 x 216 mm, 156 strani,
 trda vezava, cena: 7,50 €, 

naročila: 07 49 05 780 / 040 634 783, zalozba@posavje.info

Ivan Lapajne: Krško in Krčani
(drugi ponatis)
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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

Prodamo 2 prašiča, težka oko-
li 150 kg, hranjena z domačo 
hrano. Cena po dogovoru. 
Tel.: 07 49 77 259

Prodam več starejših svinj in 
suho koruzo v zrnju. 
Tel.: 041 625 618

Prodam prašiče in odojke, 
mesnate sorte (možen zakol), 
ovce in brejo kravo. 
Tel.: 031 664 286

Prodam 2 prašiča, težka okrog 
180 kg, domača hrana, možen 
zakol. Tel.: 041 369 998

Prodam pujske, težke do 70 
kg. Okolica Boštanja. Možnost 
zakola. Tel.: 041 662 730

Prodam prašiče, težke cca. 40 
kg, cena 2,30 €/kg. Okolica 
Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam 4 prašiče, težke oko-
li 200 kg, krmljene z domačo 
hrano, cena po dogovoru. 
Tel.: 070 848 863, po 15. uri

Prodam prašiča, 150 kg, do-
mača hrana, po 2 €/kg, možen 
zakol. Tel.: 041 227 198

Prodam prašiča, težka 160 
in 170 kg, hranjena z domačo 
hrano; domače kunce za meso 
ter rdeče in belo vino. 
Tel.: 031 304 172

Prodam odojke pasme Durok, 
težke okoli 30 kg. Okolica Do-
bove. Tel.: 040 77 44 68

Prodam 2 prašiča, težka oko-
li 130 kg, hranjena z raznovr-
stno kuhano hrano. 
Tel.: 041 895 974

Prodam prašiča, težkega oko-
li 170 kg, hranjenega z doma-
čo kuhano hrano, in telico si-
mentalko, brejo 7 mesecev. 
Tel.: 041 741 007 

Prodam rjavo telico, brejo 
6 mesecev, cena 1.200 €, in 
nove gume (33x12,50) s plati-
šči. Tel.: 041 532 308

Prodam bikca sivca, starega 3 
mesece, in pujske, težke 30-35 
kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 590 523

Prodam teličko lisasto limu-
zin, staro dva meseca. 
Tel.: 031 283 913

Prodam telico simentalko, 
rdečo lisasto, brejo 8 mesecev, 
težko okrog 500 kg. 
Tel.: 051 275 249

Prodam bikca sivca, starega 
14 tednov, in polovico prašiča 
v mesecu decembru. 
Tel.: 051 337 467

Prodam junčka simentalca 
(10 tednov) in prašiča za za-
kol ali nadaljnjo rejo. Možna 
dostava. Tel.: 041 525 628

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

Prodam odojke, težke 25 kg, 
več prašičev, težkih 120 kg in 
140 kg. Tel.: 031 306 626

Prodam prašiča za zakol, tež-
kega 190 kg, krmljenega z do-
mačo hrano, linija 12. Zakol 
lahko opravite pri nas. 
Tel.: 051 338 819 

Prodam prašiča, težkega do 
150 kg, in odojke. Cena po do-
govoru. Tel.: 041 487 571

Prodam prašiče, težke 250-
300 kg, in odojke, težke 30-35 
kg. Tel.: 041 365 803

Prodam prašiče, težke 25-70 
kg. Domača reja. Cena po dogo-
voru. Tel.: 051 422 161

Prodam prašiča, težkega 220 
kg, krmljen s kuhano hrano. 
Okolica  Senovega. 
Tel.: 041 675 518

Prodam odojke, težke 20-30 
kg, in 4 prašiče, težke okrog 
130 kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Prodam prašiča, težkega 150-
200 kg, možna dostava, kliči-
te resni kupci, okolica Dobove. 
Tel.: 031 762 872

Prodam prašiče pitance (120 
in 180 kg). Tel.: 031 452 476

Prodam prašiča ter pujske 
odojke po ugodni ceni, hranje-
ne z domačo hrano. 
Tel.: 031 768 569

Prodam 2 prašiča, težka cca. 
250 kg, hranjena z domačo 
hrano. Tel.: 041 282 364

Prodam prašiča, 180 kg, hra-
njen z domačo hrano. Okolica 
Brežic. Tel.: 031 812 819

Prodam zajčnike za dve, tri, 
štiri, šest samic, možna do-
stava. Tel.: 040 229 459, Mi-
ran Lopatič s.p., Pirošica 3b, 
Cerklje

RAZNO

Prodam dobro ohranjeno 
bolniško posteljo z električ-
nim upravljanjem in postelj-
nim vložkom. 
Tel.: 041 721 310

Prodam predelan hlevski 
gnoj in silažne bale iz ekolo-
ške kmetije. Tel.: 041 664 254

Prodam suhe smrekove de-
ske. Tel.: 041 847 431 

Prodam bukova drva. 
Tel.: 041 517 201

Prodam bukova drva. Do-
stava na dom. 
Tel.: 051 758 062

Prodam suha bukova drva, 
ugodno. Tel.: 031 788 368

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO 

IN ŽIVILA

Prodam kalano kostanjevo 
kolje, dolžine 2,20 m, cena 1,20 
€/kom. Tel.: 051 380 079

Prodam krompir za ozimnico. 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 476 246

Kupim dober jabolčnik. 
Tel.: 041 598 966

ŽIVALI
Prodam dva 50 kg prašiča. 
Tel.: 031 563 503 

Prodam nov parni čistilni se-
salec No limit (uvožen), nera-
bljen, za 650 € (redna cena 
1.743 €). Tel.: 07 49 27 957

Izkušenim teletržnikom (te-
lefonska prodaja) nudimo 
delo od doma. BioTech d.o.o., 
Ul. M. Vadnova 19, Kranj. 
Tel.: 05 90 41 575, e-pošta: 
roman@biotech.si

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

Podjetje Sanabela d.o.o., Ce-
sta Dolomitskega odreda 10c, 
Ljubljana, zaposli komerciali-
ste za delo v telefonskem stu-
diu v Krškem. Delovni čas je 
fleksibilen in poteka v dveh iz-
menah. Zaželeni so tudi upo-
kojenci. Tel.: 040 602 431

Nimate zaposlitve ali imate 
željo po dodatnem zaslužku? 
Pridružite se nam! V Brežicah 
potrebujemo več novih sode-
lavk za telefonsko prodajo. Ma-
gna plus d.o.o., Curnovec 42p, 
Artiče. Tel.: 041 668 811

Prodam nov 135-litrski meša-
lec betona, snežne traktorske 
verige, 28-32 col, zelo ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam hladilnik Candy, nera-
bljen, star 2 leti, in zamrzoval-
no skrinjo Gorenje, rabljeno 2 
leti. Tel.: 07 49 51 448

Prodam kotel za žganjekuho. 
Tel.: 49 67 576

Prodam 6 čajnih kozarcev v 
srebrnih držalih, različne gra-
mofonske plošče (velike in 
male) in novo električno rju-
ho. Tel.: 03 58 04 048, med 17. 
in 19. uro

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

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.

 

 

Naslednja številka (25/2014) bo izšla v 
četrtek, 4. decembra 2014.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
27. 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

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

Pokliči me!
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klima naprave 
           toplotne črpalke
    strojne in elektro inštalacije

PERUTNINARSTVO CIGLAR

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

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

s Senovega sporoča,
da se dobijo težki mladi 
grahasti petelini za meso 
po ugodni ceni.

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info
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Leto 2015 bo za Valvasorjevo knjižnico Krško še posebej 
praznično in želimo ga oblikovati in praznovati skupaj z 
vami. Literate, lutkarje, pravljičarje, glasbenike, predavatelje, 
likovnike, plesalce, zbiralce, aktiviste, fotografe, raziskovalce 
in ostale vabimo, da s svojim znanjem, veščinami in 
kulturnimi vsebinami podprete in sooblikujete jubilejni 
program Valvasorjeve knjižnice Krško 

med 8. februarjem in 3. decembrom 2015.

Posamezniki, društva in organizacije iz občin Krško, 
Kostanjevica na Krki ali širše iz Posavja lahko svoje predloge 
pošljete na e-naslov praznovanje@knjiznica-krsko.si ali 
jih podate osebno v knjižnici do 20. decembra 2014. Predlogi 
naj bodo opremljeni s priimkom in imenom, telefonsko 
številko, e-naslovom in kratkim opisom vašega prispevka. 
Kontaktna oseba za vse dodatne informacije je Renata Vidic 
(tel. 07-490-40-00). Vaše predloge bomo skrbno pregledali 
in jih smiselno uvrščali v program.

POVABILO
skupinam in posameznikom

k skupnemu praznovanju 

50. obletnice delovanja Valvasorjeve knjižnice Krško, 
15. obletnice delovanja knjižnice v Kostanjevici 
in 10. obletnice delovanja knjižnice na Senovem

K bogastvu njegovih spominov 
je najbrž precej pripomoglo 
dejstvo, da je bil rojen v dru-
žini Janeza Stoparja (1894-
1984), vsestransko aktivne-
ga in zaslužnega vaščana, ki je 
med drugim vodil tamkajšnji 
cestni odbor, bil član občinske-
ga odbora, soustanavljal vinar-
sko zadrugo (predhodnico da-
našnje krške vinske kleti), kar 
55 let pa je bil tudi ključar tako 
cerkve na Oštrcu kot župnijske 
cerkve v Kostanjevici na Krki. 

Kot se spominja danes 72-le-
tni Tone, je med drugo svetov-
no vojno v njihovi hiši, v kateri 
zdaj živita sama z ženo (otrok 
nimata, saj sta se pozno poro-
čila), živelo kar 17 ljudi – po-
leg očeta, mame in otrok tudi 
stari starši, dva strica in pet 
tet. Mama je leta 1945 umrla 
po porodu in oče je ostal sam z 
osmimi otroki. Tonetovo otro-
štvo, pa tudi otroštva njego-
vih vrstnikov, sta zaznamova-
la predvsem revščina in delo. 
»Otroci smo morali zgodaj zju-
traj gnati živino na pašo, šele 
potem smo šli v Kostanjevico 
v šolo,« se spominja z nekaj 
grenkobe v glasu. Nemalokrat 
so v pomanjkanju primerne 
paše živino gnali bodisi na vrh 
Gorjancev bodisi v dolino, ko 
je zmanjkalo vode v vaški štir-

Spomini na oštrško preteklost
OŠTRC - Tone Stopar, po domače Tomakov, je kljub ne najbolj tipično oštrškemu priimku (to sta predvsem 
Sintič in Žulič) rojen Oštrčan in »živa enciklopedija« tamkajšnjega ljudskega izročila in spominov na pre-
teklost. Čeprav slovi kot veseljak, je v pogovoru sprva zadržan, nato pa le razkrije marsikaj zanimivega.

ni in so presušile še mlake, pa 
so jo morali napajati v Stude-
ni pri Kostanjeviški jami. Čas 
na paši so si krajšali in lajšali 
z igro in petjem. »Najlepše je 
bilo v nedeljo, ko ni bilo treba 
v šolo in smo bili celo popol-
dne na paši,« se mu iz spomi-
na utrnejo tudi prijetni utrinki. 
Glavni vir prihodkov je pred-
stavljal les iz bogatih gorjan-
skih gozdov, v manjši meri tudi 
pridelava vina in reja odojkov. 
Na jedilniku so imeli predvsem 
zelje in repo oz. t. i. kiselino 
(za ozimnico so je pripravili 
kar 7-hektolitrsko kad), poleg 
tega še orehe in čebulo, slanina 
in žganci pa so bili namenjeni 
predvsem delavcem. V nekate-

rih hišah so si lahko privoščili 
tudi kruh, zlasti rženega (zara-
di slame za pokrivanje streh), 
belega le ob praznikih. 

Težko življenje na skopi kraški 
zemlji je Oštrčanom, v dolini 
pogosto zasmehovanim zara-
di značilne »čačarske govori-
ce«, bogatila predvsem pesem. 
»Peli smo pri delu v vinogra-
du, pri sušenju sena in drugih 
opravilih. Ni bilo nedelje, da 
se ne bi pelo pod vaško lipo, 
ki so jo zasadili po atentatu na 
kralja Aleksandra leta 1934,« 
pravi Tone. Eno značilnih oštr-
ških pesmi s hudomušnim be-
sedilom je skupaj s Francetom 
Bizjakom (po domače Sintiče-

vim), še enim »večnim vese-
ljakom«, zapel na oktobrskem 
koncertu DPŽ Pod Gorjanci, 
takole gre: Mila moja mačica/ 
ča se tako plačeš?/ Dekla me je 
pokrivila/ da sam spet ji pratu 
krala/ Dekla sama pratu kra-
la/ pa ju u štalu hlapcu dala/ 
dala ju je/ Ja sam pa z strani 
lukal/ kad je hlapac pratu cu-
kal/ cukal ju je. Kot pravi, sta 
si le onadva upala javno za-
peti to pesem, ostalim je bilo 
preveč nerodno ali pa jim tega 
niso dovolile žene …  Sicer pa 
se boji, da bo domača govori-
ca, kljub poskusom oživitve s 
tovrstnimi prireditvami, izu-
mrla, saj jo znajo le še starejši, 
mlajši se je – tudi zaradi priti-
ska šolskega sistema – niso niti 
dobro naučili ali pa jo pozabili.

Tone je izkusil tudi dve leti ži-
vljenja v Nemčiji, sicer pa se 
je vseskozi preživljal z delom 
na kmetiji. Jesen življenja pre-
življa v sicer lepo prenovljeni 
stari družinski hiši, kakršnih 
v vasi ni več veliko. Zamenjale 
so jih velike sodobne hiše, mla-
de družine si urejajo stanova-
nja zlasti na njihovih podstreš-
jih, vas ima tako rekoč vse, kar 
imajo tudi v dolini, spomini na 
nekdanjo revščino in težko ži-
vljenje pa bledijo oz. tonejo v 
pozabo …  Peter Pavlovič

Tone (v sredini) s sovaščani in sovaščankami na oktobrskem 
koncertu, na katerem so odstirali spomine na preteklost.

DACIA DUSTER LIFE  
že za 12.600 €

DACIA SANDERO LIFE  
že za 8.100 €

SPREJME VSAK IZZIV
Omejena serija Dacia LIFE s klimo, radiem CD MP3, meglenkami in ESP.

Zanesljiva. Ne glede na vse.www.dacia.si

*  Velja do izpolnitve prvega od pogojev: 7 let ali 100.000 km in ob nakupu z Dacia financiranjem. 3 leta garancije in podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto, velja do 31.12.2014 . 

Emisijska stopnja Euro5+. Emisje NOx: 0,0177 - 0,1581 g / km. Emisije trdnih delcev: 0,00022 – 0,00084 g / km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.  Emisije osnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Poraba pri mešanem ciklu: 3,9 - 8,0 l/100 km. Emisije CO2: 103 - 185 g/km

www.trgovinejager.com SUPERMARKET KRŠKO
Aškerčeva 1a, 8270 Krško
krsko@trgovinejager.com

Delovni čas:
PON-PET: 7:00 - 20:00
SOBOTA: 7:00 - 20:00
NEDELJA: 7:30 - 12:00

Jagros d.o.o., Laše 1/b, 3241 Podplat | www.trgovinejager.com
Akcija velja do 30.11.2014

PIŠČANČJE HRENOVKE
Ekstra
500 g

1,59

PRODAJA NA KOS

VABLJENI V PRENOVLJEN 
SUPERMARKET JAGER 

KRŠKO SEDAJ S ŠE ŠIRŠO 
PONUDBO TEHNIKE IN 

SVEŽEGA MESA

ZAPOSLIMO MESARJA
za prodajo mesa v mesnici p.e. Krško.

V kolikor imate izkušnje pri prodaji mesa in se želite 
pridružiti mlademu in hitrorastočemu kolektivu, 

pošljite pisno vlogo na: Jagros d.o.o., Prvomajska 
29, 3250 Rogaška Slatina, s pripisom: »razpis za 

mesarja«. Pogoji so natančneje objavljeni na 
www.trgovinejager.com.

PEČ DIANA
moč 10 kW, dimenzije 
39 x 43,5 x 78,5 cm, 

izkoristek 89%

11

179,00

159,31
ZA IMETNIKE KARTICE

ZAMRZOVALNA SKRINJA ZANUSSI
ZFC 41400WA, energijski razred A+, 

prostornina 400 L, mere 87 x 133 
x 67 cm, zamrzovanje 19 kg/24 h

40
499,90

299,94
ZA IMETNIKE KARTICE


