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BEGUNCE OBISKAL TUDI PREMIER CERAR - Sprejemni center za begunce v Brežicah je 19. septembra, 
ko je bil prvi begunski val na vrhuncu, obiskal tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar, ki se je najprej 
udeležil sestanka s predstavniki vseh organizacij, ki so sodelovale pri sprejemu beguncev v centru, 
nato pa se je za kratek čas sprehodil med šotori, v katerih so se lahko begunci malce odpočili. 
Zaradi številnih kamer in novinarjev, ki so spremljali premierja, so nekateri begunci takoj ugotovili, 
da jih je prišla pogledat pomembna oseba, zato so ga takoj obstopili, mu segali v roko in se mu na 
veliko zahvaljevali. Njegovo pozornost so pritegnili tudi otroci, kar lahko vidite na fotografiji. Več o 
dogajanju v prvem begunskem valu pa na strani 3.  Foto: Rok Retelj

Zemljišče Komočarjevih 
ponovno »v igri«?
Občinski svet Krško je naložil občinski upravi, da 
se ponovno pogaja z lastnico parcel, na katerih je 
bila prvotno predvidena izgradnja nove knjižnice, 
o nakupu. Gre za isti parceli, katerih nakup je 
(isti) občinski svet zavrnil pred šestimi meseci. 

 Stran 2
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Nakup oken in vrat  
na 36 obrokov! 

SAMO ZA VAS! 

Kako se soočiti 
z diagnozo rak?
Posavki Darja Molan in Marija Hrvatin, ki sta se 
soočili z omenjeno diagnozo, sta napisali knjigo 
in vsebino predstavili širši javnosti. Delček tega, 
kako sta se soočali s svojimi strahovi, z upanjem 
in željo, da bi bili uspešni v boju s to zahrbtno 
boleznijo, lahko preberete na zadnji strani 
časopisa.

 Stran 32

Pogodba podpisana, 
denar zagotovljen

Infra in Riko sta vendarle podpisala pogodbo 
za izgradnjo akumulacije za HE Brežice, vlada 
RS pa je v predlogih proračunov za naslednji 
dve leti zagotovila vsaj del sredstev za projekt, 
pomemben ne le z energetskega, pač pa tudi 
s protipoplavnega vidika. Nov rok za izgradnjo 
celotne verige HE pa je leto 2019.

 Stran 11

Jernej Agrež, prostovoljec:

Pametno in prav je 
pomagati 
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Novosti glede štipendiranja

V Vrhovem dvojno praznovanje

Jubilejni 30. Bogatajev dan

Proračun finančno vzdržen
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Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru

Odlične jedi 
s pridihom jeseni
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povedali so - o prvem letu Cerarjeve vlade

Ivan Gerjevič, Krško: Vlada bi morala več po-
udarka dati športu. Pogrešam predvsem pre-
novljen zakon o športu, ki bi sledil Nacional-
nem programu športa 2014-2020. Veljavna 
zakonodaja je 'zastarela' in športu onemogoča 
razvoj po sodobnih merilih, ki veljajo v tej sfe-
ri. Pričakujem tudi več investicij v infrastruk-

turo, katere uporaba bo dostopnejša rekreativnemu športu, kot 
so na primer pokrita tenis igrišča in fitnes na prostem. 

Marija Jazbec, Sevnica: O delovanju vlade 
Mira Cerarja vem le toliko, kot pišejo mediji, 
ki pa običajno poročajo le negativne novice in 
ocvirke, ki ustrezajo večji nakladi. Prepriča-
na sem, da Cerarjeva vlada dela veliko pozi-
tivnih stvari v korist Slovenije, zato si želim, 
da bi novinarji pisali realno. Naj gredo v nova 

dobra podjetja, ki jih ni tako malo, in širijo dobro prakso. Re-
zultati vlade se morajo odražati v gospodarstvu.

Jakob Gašpir, Orehovec: V nasprotju s pred-
volilnimi obljubami vlada ni ustavila privati-
zacije. Uzakonila je fiskalno pravilo, zaradi 
česar bodo socialno ogroženi tudi letos ži-
votarili. Na zunanjepolitičnem področju na-
daljuje servilno politiko do centrov moči z 
Zahoda. Takšna usmeritev vodi v razvojno 

stagnacijo. Za napredek, ki ga vlada in EU žal ovirata, potrebu-
jemo razvojni preboj z maksimalnim angažmajem državljanov. 

POSAVJE - Ministrstvo za finance pri svojem izračunu razvitosti 
občin uporablja tudi kazalnik o kulturnem bogastvu občin, ki te-
melji na številu kulturnih spomenikov in objektov kulturne in-
frastrukture, preračunanih na prebivalca in površino občine. Pri 
tem ima najvišjo vrednost kazalnika med slovenskimi občinami 
občina Bistrica ob Sotli, ki ima gostoto kulturnih spomenikov in 
objektov največjo glede na število prebivalcev in površino. Po sku-
pnem številu kulturnih spomenikov in javnih objektov kulturne 
infrastrukture, preračunanih na 1.000 prebivalcev, pa je rezultat 
nekoliko drugačen: v slovenskem merilu se na visoko 8. mesto s 
176 kulturnimi objekti uvršča občina Sevnica, občina Brežice je 
z 88 kulturnimi objekti na 26. mestu, občina Krško z 69 objekti 
na 36. mestu, občina Bistrica ob Sotli s 43 objekti na 71. mestu, 
občina Radeče s 25 objekti na 107. mestu, Kostanjevica na Krki z 
22 objekti pa na 119. mestu med 214 občinami. B. M. 

Kulturno bogastvo občin

V obdobju med januarjem in 
junijem letos je realizacija pri-
hodkov v občinskem proraču-
nu znašala 40 odstotkov od 
dobrih 36,6 mio evrov (€) na-
črtovanih prihodkov, pred-
vsem zaradi nižje realizacije 
prihodkov iz naslova nadome-
stila za uporabo stavbnega ze-
mljišča in nadomestila zaradi 
omejene rabe prostora, odhod-
ki pa so ob polletju znašali 38 
odstotkov od 37 mio € načrto-
vane porabe. Zadolženost obči-
ne znaša 17 mio €, občina dolg 
na letni ravni zmanjšuje po 1,5 
mio €, sicer pa je že v pripravi 
rebalans letošnjega proračuna.

Svetnice in svetniki so sprejeli 
odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu, ki se na-
naša na izgradnjo dveh objek-
tov na Vidmu, ki ga je zbranim 
predstavila predstavnica na-
črtovalca - Projektivnega bi-
roja Region Brežice. V prvi fazi 
izgradnje gre za umestitev po-
slovno-stanovanjskega objek-
ta na območju med hotelom 
City, Cesto 4. julija in Cankar-
jevo ulico s pripadajočimi in-
frastrukturnimi ureditvami, 
rekonstrukcijo križišč z dosto-
pnih cest, parkovno ureditev, 
ureditev dodatnih parkirišč za 
stanovalce večstanovanjskih 
objektov v neposredni bliži-
ni idr. Prvi objekt, ki naj bi bil 
zgrajen do konca prihodnjega 
leta, bo sestavljen iz kleti oz. 
podzemne garaže, poslovnega 

Pozidava videmskega kareja C
KRŠKO - Na 9. seji se je 24. septembra sestal krški občinski svet, med osrednjimi točkami pa so se svetniki 
seznanili z dosedanjimi aktivnostmi v zvezi z izgradnjo krške knjižnice, poročilom o polletnem izvrševanju 
proračuna in sprejeli odlok, ki omogoča izgradnjo poslovno-stanovanjskega objekta na Vidmu. 

dela v pritličju, kjer bo osrednji 
del zasedala trgovinska dejav-
nost veletrgovca Spar, ter treh 
stanovanjskih etaž s skupno 15 
stanovanji. V drugi fazi bo v ne-
posredni bližini zgrajen še en 
poslovni objekt, kamor bodo 
umeščene različne poslovne 
dejavnosti, na pobudo svetni-
ka Aljoše Preskarja pa bo mo-
žno v poslovni objekt umestiti 
tudi dejavnost izvenbolnišnič-
ne zdravstvene oskrbe, ki prvo-
tno ni bila načrtovana. 

ZEMLJIŠČE KOMOČAR 
PONOVNO »V IGRI«?

Načrtovana izgradnja Valva-
sorjeve knjižnice je burila du-
hove že v prejšnjih mandatih, ti 
pa se niso polegli, očitno iz raz-
ličnih interesov, tudi ne v tem 
mandatu. Z informacijo o aktiv-
nostih v zvezi z izgradnjo novo-
gradnje ali umestitve knjižnice 
v enega že obstoječih objek-
tov je župan umestil na točko 
dnevnega reda predvsem iz 
dveh razlogov, in sicer, da bi se 
člani občinskega sveta, ki s kro-
nologijo niso bili seznanjeni in 
so funkcijo prvič prevzeli v tem 
mandatu, čim bolje seznanili s 
problematiko, bojda pa tudi za-
radi medijev, ki temu področju, 
kot ga je bilo razumeti, men-
da namenjamo nadpovprečno 
veliko pozornosti. In da tokrat 
ne navajamo ponovno zajetne 
zgodovine, ki sega daleč v leto 
2003, ko je bila izdelana pro-

jektna naloga za izdelavo štu-
dije Ocena primernosti lokacij 
za gradnjo knjižnice v Krškem, 
dve leti kasneje pa za najpri-
mernejšo izbrana lokacija v 
starem mestnem jedru, ki je v 
večini v lasti družine Komočar, 
naj povzamemo le bistveno: do 
realizacije projekta kljub za in-
vesticije tedaj ugodnim letom 
»debelih krav« ni prišlo pred-
vsem zaradi zapletov z zemlji-
ščem, ki je bilo dolga leta pod 
hipoteko, ko je bila le-ta uma-
knjena, pa je občinski svet v le-
tošnjem letu najprej izglasoval 
sklep, da se lahko župan o na-
kupu zemljišča pogaja z lastni-
ki do višine 185.000 €, nakar 
je bil sicer dogovor med obči-
no in lastniki dosežen v višini 
181.000 €, a je na marčevski 
korespondenčni seji občinski 
svet zavrnil tudi ta sklep. Po 
mesecu marcu se je bolj kot ne 
potiho in za vogali začelo go-
voriti o nadomestnih lokacijah 
za preselitev knjižnice, in si-
cer v poslovno zgradbo druž-
be Alufinal v Industrijsko cono 
Žadovinek ali o možnostih, da 
knjižnična dejavnost ostane 
na obstoječi lokaciji s širitvijo 
v kapucinski samostan, ki pa 
je pod spomeniškim varstvom. 
Na tokratni seji so svetniki kot 
možno lokacijo izločili objekt 
Alufinala in pooblastili občin-
sko upravo, da v roku treh me-
secev pripravi investicijsko in 
drugo dokumentacijo o pred-
videni višini sredstev in po-

trebnih vlaganjih v kapucin-
ski samostan (samostan je bil 
uradno ukinjen v letu 2007), 
več kot paradoksalno pa je, da 
so na predlog svetnika Jožeta 
Olovca na dnevni red ponov-
no uvrstili točko o nakupu ne-
premičnin v izmeri 909 m2 v 
lasti družine Komočar, tokrat 
(ponovno) do višine 185.000 
€. Predlaganega sklepa si-
cer niso izglasovali, so pa po-
oblastili občinsko upravo, da 
v roku treh mesecev ponovno 
sede s Komočarjevimi za sku-
pno mizo in skuša doseči za 
občino ugoden »kšeft«, pri če-
mer jih je župan tudi seznanil, 
da družina Komočar zaradi ne-
realizacije navedenega nakupa 
že toži Občino. Naj ob tem zapi-
šemo, da je bil isti predlagatelj, 
Jože Olovec iz svetniške skupi-
ne SDS, tako v razpravah na ob-
činskem svetu kot kasneje pri 
glasovanju še pred slabimi še-
stimi meseci odločno proti na-
kupu omenjenega zemljišča 
Komočarjevih, ki ga naj obči-
na, kakor je dejal v obrazlo-
žitvi, tokrat kupi z namenom, 
da zaokroži svoje lastništvo na 
tem območju. Mi pa se na pod-
lagi slišanega in tudi videnega 
vseeno sprašujemo, s kakšnimi 
"argumenti" je svetnika Olov-
ca k takemu preobratu v stali-
ščih prepričal Egon Komočar, 
ki se je po vseh letih polemik in 
obravnavanj te teme prvič ude-
ležil seje. 
 Bojana Mavsar

Direktorica sevniške območne 
izpostave Zavoda za zaposlova-
nje Irena Pirc je med drugim 
predstavila stopnjo registrira-
ne brezposelnosti v treh najve-
čjih posavskih občinah. Le-ta 
znaša 13,1 % in je še vedno nad 
slovenskim povprečjem, ven-
dar naj bi se zmanjševala. Bolj 
kot nekaj več kot 4000 brezpo-
selnih oseb pa predstavlja te-
žavo delež dolgotrajno brezpo-
selnih in invalidnih oseb. 

S poročilom o izvrševanju pro-
računa Občine Sevnica v prvem 
polletju sta navzoče seznanila 
direktor občinske uprave Zvo
ne Košmerl in vodja oddelka 

Proračun finančno vzdržen
SEVNICA – Na sevniškem gradu se je 23. septembra odvijala 9. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica, 
na kateri so svetnice in svetniki obravnavali 21 točk dnevnega reda. Med drugim so se seznanili s poroči
lom o izvrševanju občinskega proračuna v prvem polletju ter potrdili nove cene v vrtcih.

za finance mag. Vlasta Marn. 
»Pričakovali smo kakšne spre-
membe, ki bi narekovale reba-
lans proračuna, vendar ni no-
bena proračunska postavka 
ogrožena. Proračun je finanč-
no vzdržen, bilančno uravno-
težen ter zagotavlja tekoče 
delo in aktivnosti vseh prora-
čunskih uporabnikov, med nji-
mi krajevnih skupnosti, javnih 
zavodov in služb. Vse investi-
cije tečejo skladno z načrto-
vanimi terminskimi načrti. 
Investicijski razvoj bo tudi v 
bodoče močno pod vtisom na-
daljnje politike države do lo-
kalnih skupnosti – od višine 
povprečnine, kvote investicij-

skih državnih virov ter vsebine 
in terminskega plana razpisov 
za evropska sredstva,« je dejal 
Košmerl, Marnova pa je dodala, 
da se znotraj občinske uprave 
dnevno usklajujejo in sredstva 
po potrebi tudi prerazporejajo.
 
Svetniki in svetnice so potrdi-
li nove cene programov vrtcev, 
ki se od prejšnjih ne razlikuje-
jo bistveno in se pri nekaterih 
programih celo nekoliko zni-
žujejo. So se pa ob tem sezna-
nili tudi z nekaterimi novost-
mi. V šolskem letu 2015/2016 
bo 37 oddelkov sevniških vrt-
cev obiskovalo 668 otrok, star-
ši pa bodo po novem morali za 

neprekinjeno odsotnost otro-
ka najmanj en mesec in največ 
dva meseca plačevati rezer-
vacijo v višini 40 % mesečne-
ga prispevka in ne več 25 %, 
kot je veljalo doslej. Starši, ki 
bodo v vrtec vpisali drugega 
ali vsakega nadaljnjega otro-
ka, pa bodo morali ob podpi-
su pogodbe plačati akontacijo 
v višini 10 % od določene cene 
programa, znesek pa bo vrtec 
poračunal ob plačilu prvega 
računa za storitev vrtca. Za to 
novost so se odločili, ker je ve-
liko staršev podpisalo pogod-
be, nato pa so tik pred vstopom 
otrok v vrtec od njih odstopili.
 Smilja Radi

KOSTANJEVICA NA KRKI - Za 17. september popoldne sklicani 
7. redna in 3. izredna seja občinskega sveta občine Kostanjevica 
na Krki sta bili na podlagi sklenjenega dogovora med županom 
in svetniško skupino preklicani. Kot smo najavili v prejšnjem Po-
savskem obzorniku, je župan Ladko Petretič za 17. september 
sklical 7. redno sejo, na kateri naj bi ponovno obravnavali reba-
lans letošnjega občinskega proračuna, sicer pa naj bi bil večji del 
seje posvečen poročilom o vračanju vlaganj v javno telekomuni-
kacijsko omrežje (JTO). Skupina šestih svetnikov je že pred tem 
sklicala 3. izredno sejo, na kateri naj bi obravnavali zgolj poroči-
lo delovne skupine za pregled postopkov in vračanj vlaganj v JTO. 
Glede nadaljnje usode seje zaenkrat še ni znanega ničesar. P. P.

Kostanjeviška seja spet preklicana

BREŽICE - V Mestni hiši Brežice je 29. septembra župan Ivan 
Molan s predstavnicami javnih zavodov predstavil dosežke 
poletne turistične sezone v občini. Občina, ZPTM in Posavski 
muzej Brežice so bili v tem poletju zelo dejavni.

Po besedah župana Ivana Molana občina v zadnjih letih največ 
dela prav na razvoju turizma. Dejal je, da je prostorsko načrtova-
nje omogočilo razvoj turizma v brežiški občini, v prostorskih ak-
tih je dobro razvidno, kako naj bi se razvijalo samo mesto, ostala 
naselja v občini, vinske ceste, terme itd. Prav tako tudi Posavski 
muzej vse bolj usmerjajo v turizem. »Če bi sešteli vsa sredstva, 
ki jih vlagamo v turizem, bi bilo teh blizu milijon evrov, direktno 
pa gre letno 400.000 evrov za to panogo,« je še izjavil župan. Di-
rektorica ZPTM Brežice mag. Mateja Gerjevič je v nadaljevanju 
nanizala nekaj podatkov glede letošnjih aktivnosti zavoda. Med 
drugim je omenila, da so ustvarili spletno stran Discover Bre-
žice, ki jo bodo vse bolj tržili in prevedli v več jezikov. Poleti je 
vsakodnevno vozil turistični avtobus. Turisti so bili navdušeni, 
da so imeli možnost ogleda mesta, edino, kar so potarnali, je to, 
da se v mestu premalo dogaja. Prvič so organizirali Mestno pro-
menado, malo jim je sicer zagodlo vreme, vendar so bili odzivi 
dobri. Letos so v sodelovanju s Termami Čatež vzpostavili Čate-
ško noč in vikend predstavitve lokalnih ponudnikov. Redno iz-
vajajo tematske dneve v Mestni hiši, v okviru katerih se predsta-
vljajo lokalni ponudniki. Kot je poudarila, mora festival Brežice, 
moje mesto (BMM) postati uvod v poletno dogajanje v Brežicah. 

Vodja Centra za podjetništvo in turizem ZPTM Brežice Anja An
tončič je povedala nekaj več o samem festivalu BMM. Letos je fe-
stivalsko dogajanje pomagala ustvarjati 301 oseba, nastopajo-
čih in sodelujočih je bilo 649, v petih dneh pa je festival obiskalo 
21.000 ljudi. Mestno hišo je letos do konca avgusta obiskalo ne-
kaj več kot 15.000 obiskovalcev. Antončičeva je še povedala, da 
bodo nadaljevali s projektom županovega vina, predstavitvijo lo-
kalnih ponudnikov ter tematskimi dnevi, tedni oz. meseci. Nasle-
dnje leto si želijo staro mestno jedro zapreti kar za dva meseca 
in poskrbeti, da se bo v mestu v tem času vsak dan nekaj doga-
jalo. Direktorica Posavskega muzeja Alenka Černelič Krošelj 
pa je s pomočjo fotografij predstavila poletno dogajanje v gra-
du. Med drugim je omenila, da si je štiri predstave kina na graj-
skem dvorišču ogledalo 610 obiskovalcev, zelo uspešno izpeljano 
Poletno grajsko dogodivščino, projekt ob 500-letnici največjega 
kmečkega upora, ki še poteka, ter pestro dogajanje v gradu tudi 
v zadnjih mesecih tega leta. R. Retelj

Največ pozornosti turizmu
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KRŠKO - Čez dva tedna Župnijska Karitas Videm-Krško, v 
sodelovanju z Občino Krško in krško Krajevno skupno
stjo, organizira dobrodelni dogodek Za upanje. 

Voditeljica Ivanka Zupančič opo-
zarja, da je pomoči potrebnih vedno 
več: „Kakor v svetu, celotni državi, 
tako so tudi v Posavju življenjske 
razmere za marsikoga težke in strah 
pred zimo in prihodnostjo iz dneva 
v dan narašča. Začelo se je šolsko 
leto, ki mnogim predstavlja doda-
tne stroške, hkrati je priložnosti za 
občasna dela manj, zato se poveču-
je število družin in posameznikov, ki 

so pomoči potrebni, že običajno pa se v zimskih mesecih na 
nas po pomoč obrača veliko več ljudi. Stisko občutijo vse ge-
neracije, zato želimo v župnijski Karitas Videm-Krško, kot 
vsako leto ta čas, znova stopiti skupaj tudi z organizacijo do-
brodelnega koncerta.“ Na dobrodelnem koncertu Za upanje, 
ki bo 14. oktobra ob 19. uri v Kulturnem domu Krško, 
bodo sodelovali naslednji nastopajoči: Klapa Šufit iz Splita, 
učenci Glasbene šole Krško, Mažoretni klub Baton, Ple
sni klub Lukec, Klara-Eva in Matej. „Z nakupom vstopnice, 
ki stane 10 evrov, boste pomagali ljudem v vaši bližini,“ po-
jasni Zupančičeva. Zbrana sredstva bodo namenili dokupu 
hrane za osnovne pakete, plačilu  položnic za obšolske de-
javnosti za otroke iz socialno ogroženih družin, plačilu osta-
lih nujnih položnic, nakupu higienskih pripomočkov za sta-
rejše … Na večer prijetnih dalmatinskih melodij so vabljeni 
prav vsi, ki želijo pomagati. M. M.

Koncert „Za upanje“

Ivanka Zupančič

SPREJEMNI CENTER POLEG 
POLICIJSKE POSTAJE

17. septembra je bila sklicana 
tiskovna konferenca, na ka-
teri so sodelujoči predstavili 
ukrepe v zvezi s prihodom be-
guncev v Slovenijo, kar je že v 
prejšnjih dneh po poročanju 
medijev veljalo za zelo verje-
tno. Begunci so se namreč že 
nahajali na Hrvaškem in samo 
vprašanje časa je bilo, kdaj 
bodo dosegli slovensko-hrva-
ško mejo. Kot je dejal državni 
sekretar na Ministrstvu za no-
tranje zadeve Boštjan Šefic, 
bo glede na samo lego občine 
Brežice to območje prav go-
tovo ena od vstopnih točk be-
guncev, zato je država v zvezi 
s tem med drugim načrtovala 
tudi vzpostavitev in delovanje 
sprejemnega centra za begun-
ce na območju brežiške občine. 
Odločili so se, da bo sprejemni 
center poleg policijske posta-
je v Brežicah, lokacijo so po Še-
ficevih besedah izbrali zaradi 
bližine policijske postaje in vse 
potrebne infrastrukture za vo-
denje postopkov. Kot je še po-
vedal, bo imel sprejemni cen-
ter okvirno kapaciteto za 250 
do 300 oseb. Ko so ga novinar-
ji vprašali, kdaj bi lahko prvi 
begunci prišli v Slovenijo oz. 
na brežiško območje, je Šefic 
odgovoril, da točnega podat-
ka o tem ne more dati, spreje-
mni center v Brežicah pa bodo 
vzpostavili, »ko bomo zaznali 
potrebo po tem«.

Brežiški župan Ivan Molan je 
bil kar vidno zaskrbljen. Dejal 
je, da se občina zaveda begun-
ske problematike, vendar je 
zanj kot za vse ostale pomemb-
no, da se prihod in sprejem be-
guncev dogaja organizirano 
in pod nadzorom. Župan Mo-
lan je izbrano lokacijo označil 
kot eno primernejših. »Za nas 
je ključno, da bo vse nadzoro-
vano. Verjamem, da bo za be-
gunce kvalitetno poskrbljeno,« 
je dejal in dodal: »Najbolj nas 
skrbi, če bo prišlo do nenadzo-
rovanih prehodov meje. Vemo, 
da je naša meja – le-te je 67 ki-
lometrov – izjemno lahko pre-
hodna, še posebej sedaj v je-
senskem času, ko je na poljih 
še koruza in se bodo lahko be-
gunci skrivali.«

V DOBOVI PRVI VLAK 
Z BEGUNCI

Nekaj ur po tiskovni konferen-
ci je na mejni prehod Obrežje 
že prišla prva skupina begun-
cev, ki jim slovenski varnostni 
organi niso dovolili vstopa v 
državo. To, kar se je že nekaj 
časa napovedovalo, se je ure-
sničilo. Na poti proti Sloveniji 
naj bi bilo s hrvaške strani ti-
soče beguncev, so pisali medi-
ji. 17. septembra zvečer je na 
železniški mejni prehod Dobo-
va pripeljal vlak, na katerem je 
bilo 150 ljudi, ki za vstop v Slo-
venijo niso izpolnjevali pogo-

jev. Policisti so jih razporedili 
v tri vagone, ki so v večernih 
urah stali na železniški posta-
ji v Dobovi in čakali na dogo-
vor slovenskih in hrvaških or-
ganov, da osebe, ki nezakonito 
prestopijo mejo in ne zaprosi-
jo za mednarodno pomoč, po t. 
i. bilateralnem sistemu vrnejo 
spet na Hrvaško. Hrvaški kole-
gi so to zavrnili, tako da so be-
gunce po nekaj urah čakanja 
odpeljali v center za tujce v Po-
stojni. Med čakanjem na vlaku 
so bili begunci vidno nejevolj-
ni, kričali so, udarjali po oknih, 
eden je celo skočil z vlaka, a so 
ga policisti takoj prijeli.

SOLZIVEC V RIGONCAH

Naslednji dan se je begunska 
kriza pri nas samo še stop-
njevala. Vedno več beguncev 

je na nezakonit način skušalo 
prestopiti državno mejo, ve-
liko jih je prečkalo t. i. zeleno 
mejo. Nekateri so tudi prebre-
dli Sotlo, samo da bi prišli na 
slovensko stran. Policija je vse 
napotila v sprejemne centre po 
državi, veliko jih je šlo v breži-
ški center, kjer so jih registrira-
li, jim ponudili osnovno pomoč 
in jih po nekaj urah odpeljali v 
namestitvene centre po državi. 
Zvečer se je situacija zaostrila 
predvsem na mejnem preho-
du Rigonce, kjer je skupina ne-
kaj sto beguncev želela vstopiti 
v našo državo. Hrvaški polici-
sti so ji sicer nekaj časa prepre-
čevali vstop proti slovenskemu 
mejnemu prehodu, vendar so 
jo spustili mimo. Na območju 
med obema mejnima prehodo-
ma, na mostu čez Sotlo, pa so 
begunci, med katere so se po-

mešali tudi slovenski in hrva-
ški aktivisti, naleteli na policij-
ski kordon, ki ga je sestavljalo 
približno 50 pripadnikov po-
sebne enote slovenske polici-
je. Ljudje so med drugim na 
pobudo aktivistov vzklikali 
»hvala, Hrvaška!«, »svoboda!« 
in »odprite mejo!«. Mejni pre-
hod Rigonce je bil zaprt. Polo-
žaj se je za nekaj časa precej 
zaostril, saj je skupina begun-
cev pritisnila na policijski kor-
don. Policija je uporabila tudi 
solzivec. Kot so naslednje ju-
tro sporočili z novomeške PU, 
je policist uporabil solzivec 
proti nasilnemu protestniku, 
in ne proti beguncem. V Slo-
venijo se je do 18. septembra 
zvečer uspelo prebiti okoli 
1000 beguncem. Policija je za 
kratek čas tudi zaprla del do-
lenjske avtoceste pri priključ-

ku Obrežje proti mejnemu pre-
hodu Obrežje, saj so se begunci 
nahajali ob in na cesti.

CERAR V BREŽICAH

Razmere v Posavju so na tre-
nutke postale nenadzorovane, 
vsaj tako se je zdelo. 19. sep-
tembra se je z njimi želel se-
znaniti tudi predsednik vla-
de dr. Miro Cerar, ki je obiskal 
sprejemni center v Brežicah. 
Potem ko je z begunci izmenjal 
nekaj besed, je v izjavi za jav-
nost poudaril, da bo Slovenija 
za del beguncev lahko poskr-
bela, a ko bodo kapacitete pol-
ne, bo treba najti sporazum in 
skupni jezik z drugimi država-
mi. Izrazil je hvaležnost polici-
ji in tudi drugim, ki so že v pr-
vih urah po prihodu beguncev 
v Slovenijo pomagali pri ob-

vladovanju položaja. Brežiški 
sprejemni center so v teh dneh 
obiskali tudi nekateri evropski 
poslanci, med drugim Franc 
Bogovič. Z Obrežja in Rigonc 
so begunce postopoma vozi-
li v sprejemne centre po drža-
vi. Prišlo je tudi do manjših in-
cidentov. V Rigoncah so zaradi 
povzročanja neredov pridrža-
li tri begunce, na Obrežju pa 
so za nekaj časa morali zapreti 
mejni prehod, saj je na pobudo 
aktivistov skupina ljudi zasedla 
del avtoceste. 

ŠOTORIŠČE NA OBREŽJU 
POSPRAVILI

V naslednjih dneh sta se v Bre-
žicah mudili tudi ministrica za 
notranje zadeve mag. Vesna 
Györköš Žnidar ter ministri-
ca za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti dr. 
Anja Kopač Mrak. Z Obrežja 
in Rigonc so begunce odpelja-
li v sprejemne oz. nastanitve-
ne centre, tako da na mejnih 
prehodih ni bilo več nezakoni-
tih prestopnikov meje. Odpr-
li so tudi mejni prehod Rigon-
ce, še naprej pa je ostal zaprt 
železniški mejni prehod Dobo-
va. Šotorišče, ki je nastalo po-
leg mejnega prehoda Obrežje, 
so marljivi prostovoljci po-
spravili zaradi higienskih raz-
mer. Brežiški sprejemni center 
se je tako kot ostali po Sloveni-
ji povsem izpraznil.

BEGUNCEM POMAGALI 
PROSTOVOLJCI IN NMP

Ko so prišli prvi begunci, so 
bile s strani Civilne zaščite 
za pomoč naprošene števil-
ne prostovoljske organizacije, 
katerih člani so pokazali veli-
ko srce. Kot je navedla predse-
dnica Območnega združenja 
Rdečega križa Brežice Anto
nija Zaniuk, je na pomoč pri-
skočilo 56 prostovoljcev, ki so 
bili v sprejemnem centru, na 
Obrežju in v Rigoncah, prav 
tako že prvi večer v Dobovi. 
Pohvalila je njihovo odzivnost 
in dejala, da so sedaj še veliko 
bolj pripravljeni, ko bo prišel 
drugi val beguncev. Vodja žu-
pnijske Karitas Brežice Zinka 

Begunci pri nas potrkali na vrata Evrope
POSAVJE - Čez poletje smo lahko spremljali novice o begunskem valu v državah na območju Balkana, dva tedna nazaj pa je tudi Slovenija neposredno doživela be
gunsko krizo, saj so tujci, ki bežijo pred vojno, na poti proti »obljubljeni deželi« Nemčiji in še nekaterim bolj severnim državam prečkali tudi našo državo. V pr
vem valu jih je na naše ozemlje prišlo več kot 3600. Največ jih je želelo nezakonito prestopiti državno mejo ravno na območju Posavja. 

Žnideršič je povedala, da je 
15 njihovih prostovoljk v šti-
rih dneh opravilo skupno 98 
prostovoljnih ur dela tako čez 
dan kot ponoči. Brežiška Ka-
ritas je na Obrežju poskrbe-
la tudi za prvega prevajalca. 
Kar se tiče same organizaci-
je dela v sprejemnem centru, 
je bila pozitivno preseneče-
na, saj je vse potekalo umirje-
no, kot da bi se že dolgo pri-
pravljali na to. Tudi policisti so 
bili po njenih besedah odlično 
organizirani. Na drugi strani 
so tudi begunci izkazali hvale-
žnost prostovoljcem, med ka-
terimi velja omeniti še skav-
te in tabornike. Veliko dela je 
imela tudi zdravstvena ekipa 
iz ZD Brežice, ZD Krško in SB 
Brežice. Kot je zaupala Mojca 
Sušin Pibernik, vodja službe 

NMP ZD Brežice, so na policij-
ski postaji brežiški zdravstveni 
tehniki vzpostavili ambulanto, 
saj je število pregledov in in-
tervencij preseglo redno delo 
ekipe NMP. Ljudi so potegnili 
z dopustov in od doma. Večino 
opreme, sanitetnega materiala 
in reševalno vozilo je prispeval 

ZD Brežice, ker stvari, ki so jih 
veliko uporabljali, v blagovnih 
rezervah ni. Ustanovili so ko-
ordinacijski odbor za celostno 
zdravstveno oskrbo beguncev. 
»Sami smo si priskrbeli infor-
macijsko tehnološko podporo 
in stopili v akcijo, organizirali 
smo dodatno ekipo na PP Bre-
žice do konca meseca,« je deja-
la in se zahvalila vsem prosto-
voljskim organizacijam, da so 
lahko z njihovo pomočjo ustre-
zno oskrbeli begunce.

Življenje ob meji se je po pr-
vem valu beguncev vrnilo na 
stare tirnice, vprašanje pa, za 
koliko časa, saj je naslednji 
begunski val, kot vse kaže, tik 
pred vrati. Sprejemni in na-
stanitveni centri po državi so 
v tem »premoru« še povečali 

kapacitete. Zdi se, da so se vsi 
sedaj resnično pripravili na 
prihod novih beguncev. Na Hr-
vaškem jih je trenutno veliko, 
koliko jih bo še prišlo k nam, 
pa je seveda zelo težko napo-
vedati. Prvi val beguncev zago-
tovo ni bil tudi zadnji.
 Rok Retelj

Soočenje beguncev in policistov na mejnem prehodu Rigonce

Razmere na mejnem prehodu Obrežje so bile precej kaotične.

Prihod skupine beguncev v sprejemni center Brežice
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POŽAR V TPV - Novomeški kriminalisti so 19. 9. okoli 12. ure 
opravili ogled požara, ki je izbruhnil v prostorih podjetja TPV 
v Brežicah. Po prvih ugotovitvah naj bi mu botrovale tehnič-
ne napake na krmilnem sistemu avtomatizirane proizvodnje 
linije. Ogenj, ki je zajel enega izmed strojev in se širil po pro-
storu, je po prvih ocenah povzročil za okoli 500.000 € škode, 
pogasili pa so ga gasilci PGE Krško in prostovoljni gasilci kar 
devetih društev Gasilske zveze Brežice.

V OGRAJO, VOZILO IN MIRNO - Med Boštanjem in Tržiščem 
se je 22. 9. nekaj pred 15.30 zgodila prometna nesreča. Sev-
niški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 64-letni voz-
nik med vožnjo tovornega vozila po regionalni cesti iz Tržišča 
proti Boštanju izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno 
ograjo. Po trčenju je tovorno vozilo odbilo še na  nasprotni vo-
zni pas, kjer je najprej trčilo v avtomobil, s katerim se je pra-
vilno iz nasprotne smeri pripeljala voznica, potem pa obsta-
lo na obrežju reke Mirne. Pri tem so motorne tekočine, ki so 
iztekale v reko, s pivniki polovili gasilci PGD Sevnica, ki so iz-
vlekli tovornjak, očistili cestišče in postavili absorbcijska čre-
vesa na Mirni. V nesreči ni bilo poškodovanih. Sicer pa so s PU 
Novo mesto poročali o več nesrečah po Posavju, med drugim 
je 25. 9. zjutraj počilo na cesti v kraju Ponikve, v nesreči med 
osebnimi vozili pa sta se dve osebi poškodovali. Tri dni kasne-
je je nekaj čez pol eno uro popoldan prišlo do naleta dveh vo-
zil pred cestninsko postajo Drnovo, v nesreči pa se je poško-
dovala ena oseba.

RAZNOLIKA POMOČ GASILCEV - 22. 9. dopoldan je občanu v 
sevniškem naselju Ledina v stiskalnici stisnilo roko. Na pomoč 
so mu priskočili gasilci PGD Sevnica, ki so pomagali tudi reše-
valcem tamkajšnje NMP, ki so poškodovanega občana prepelja-
li v celjsko bolnišnico.  24. 9. pod večer so prostovoljni gasilci s 
Telč priskočili na pomoč občanu, ki mu je pobegnila živina. 28. 
9. so pozno popoldne gasilci PGE Krško na Cesti 4. julija iz sta-
novanjskega objekta odstranili osje gnezdo, nekaj ur pred tem 
pa na rondoju v Leskovcu pri Krškem očistili cestišče, onesna-
ženo zaradi iztekanja goriva iz tovornega vozila. Na slednjem 
so obenem popravili tudi dovodno cev za gorivo. 29. 9. so ob 
pol četrti uri zjutraj krški poklicni gasilci s hitro intervencijo 
pogasili ogenj, ki je zagorel pred stanovanjskim objektom na 
Libni. Gorel je odpadni material.
 Zbrala: B. M.

Bruno Vidmar, Gabrijele: Pri svojem delu opa-
žam, da se mladi raje kot pogovarjajo ukvarjajo 
s svojimi mobilniki. Zdi se, da starši svoje otro-
ke preveč razvajajo, jim popuščajo in jim ne pri-
vzgajajo delovnih navad.  Mladostniki bi si mo-
rali s počitniškim delom zaslužiti del žepnine, 
ker bi tako cenili delo in prislužen denar. Za tak-

šno stanje je verjetno krivo tudi pomanjkanje časa za družino. 

Marjanca Pečar, Brežice: Vsa sodobna tehni-
ka, ki nam sicer omogoča lagodnejše življenje, 
v resnici prekinja komunikacijo med starši in 
otroki, pa ne samo med njimi. Otroke je treba 
poslati nazaj v naravo, k družinskim aktivno-
stim. Je težko, ampak bi se moral vsak od star-
šev malo zamisliti nad tem. Doma smo z otroki 

vsak dan dve do tri ure zunaj, povezujejo nas športne aktivnosti.

Tadej Puntar, Krško: Tako staršem zaradi služ-
be in drugih obveznosti kakor otrokom zaradi 
vrste šolskih in obšolskih dejavnosti je čez dan 
na voljo zelo malo prostega časa za druženje in 
s tem pogovore, pristno komunikacijo pa izpo-
drivata tudi internet in mobitel, ki ga ima doma-
la že vsak otrok. Posledično je manj druženja na 

splošno, tudi med odraslimi, zgledi pa vlečejo, mar ne? 

Klemen Kotnik, Sevnica: Dogodki ob tednu 
otroka se mi zdijo kot dodana vrednost k zave-
danju, da so otroci pomemben člen naše družbe. 
Sedaj so časi informacijske tehnologije in otroci 
se na takšen način veliko pogovarjajo. Verjetno 
so zaradi tega bolj neposredni, imajo pa manj 
socialnega čuta, pa tudi osebnega stika. Zdi se 

mi, da nimajo tako globokih pogovorov, kakor smo jih imeli mi.  

Vstopamo v teden otroka, letos na temo Nekaj ti moram 
povedati oz. poudarkom na kakovostnem sporazumeva
nju otrok z drugimi osebami. Kaj so po vašem mnenju da
nes glavne ovire pri komunikaciji med otroci in odraslimi 
oz. kaj jih povzroča, kako jih vi premagujete?

anketa

Komunikacija otrok in odraslih

Vemo, da ste se na prihod be
guncev na mejo prostovolj
ci dobro pripravljali. Vas je 
kljub temu kakšna stvar ob 
njihovem prihodu vseeno 
presenetila?
Drži, pripravljali smo se že pri-
bližno dva tedna prej in smo 
bili na majhne skupine, kakr-
šna je na primer prišla v petek 
zvečer, odlično pripravljeni. 
Ko pa je v soboto zgodaj zju-
traj prišla večja skupina in so 
jo ustavili pred slovensko kon-
trolo dokumentov, so ljudje, ki 
so bili tam, npr. hrvaška organi-
zacija Association for civil cou-
rage in nekaj posameznikov iz 
Slovenije, zaprosili za pomoč, 
mi pa v tisti minuti nismo ime-
li uradnega signala oz. poziva 
uradnega koordinatorja, zato 
se nismo odzvali nemudoma. 
Mi smo del sistema, ne mo-
remo 'freelanceati', ker bi bil 
kaos, kot se je izkazalo kasne-
je, ko je prišlo več različnih or-
ganizacij iz več držav ter nekaj 
neformalnih skupin in posa-
meznikov ter je bilo zaradi po-
manjkanja koordinacije vse 
skupaj malo zmedeno. Je pa 
ta hrvaška organizacija uredi-
la transport, ki je prišel v Bre-
žice po zaloge potrebščin in jih 
odpeljal na mejo. Mi smo prišli 
za njimi v roku treh ur, ko smo 
dobili uradni signal. Če bi bilo 
vse optimalno, tega zamika ne 
bi bilo, ampak takrat smo že-
leli delovati sistemsko. Ko smo 
prišli na mejo, je bilo nekaj in-
frastrukture že postavljene, mi 
pa smo se ji priključili in jo gra-
dili dalje. Lahko bi rekli, da je 
bila to neka pomanjkljivost, ker 
se nismo odzvali v času, ki ga 
zmoremo - lahko se odzovemo 
v roku pol ure -, po drugi strani 
pa smo s tem preprečili, da bi 
vsi leteli tja eden čez drugega 
in nihče ne bi vedel, za kaj gre. 

Kako ste pri razdeljevanju 
pomoči sodelovali s policijo, 
je bilo kaj težav?
Policija je zato, da vzdržuje jav-
no varnost in mislim, da so to 
nalogo zelo korektno opravi-
li. Kontrolirali so tudi nas, am-
pak s tem ne mislim nič nega-
tivnega, komunikacija z njimi 
je bila korektna in brez zaple-
tov. Kot koordinator skupine 
ADRA Slovenija sem bil v stiku 
s policijo, ko je bilo potrebno. 
Imeli smo situacije, ko je polici-
ja postavljala naletno ograjo, ki 
je šla skozi naš šotor, v katerem 
smo imeli skladišče - enostav-
no se drugače ni dalo narediti 
zaradi katastrske meje, ki pač 
poteka, kjer poteka. Takrat so 
nam pomagali, da smo šotor in 
zaloge prestavili, ni bilo nobe-
ne arogance ali nervoze. Tudi 
zdaj, ko pridemo na mejo, nas 
usmerijo na pristojnega in se 
vse dogovorimo. Tukaj nimam 
nobenih pripomb.

Kako bi na podlagi prido
bljenih izkušenj spremenili 
priprave na takšno situacijo?

Naučili smo se, da je treba ob 
informaciji, da je na lokaciji 
skupina, potrebna pomoči, to 
na lastne oči preveriti in se od-
ločiti, kako naprej. S tem bomo 
premostili tiste tri ure, ko smo 
zadnjič čakali na uraden poziv. 
Naučili smo se tudi, kako se or-
ganizirati na sami lokaciji, kako 
organizirati prostovoljce, izme-
ne ipd.; da je koristno, da nek-
do vseeno skrbi za koordinaci-
jo in pregled nad dogajanjem 
na lokaciji, čeprav neformal-

no. To bomo poskušali popra-
viti oz. smo se že dogovorili za 
to »izvidovanje«, smo v stal-
nem stiku z UNHCR, te izbolj-
šave so že v teku. 

Verjetno ste imeli veliko 
konkretnih izkušenj z be
gunci. Bi katero posebej iz
postavili?
Prišel je gospod iz ne vem ka-
tere države, ki ni znal angleško. 
Z rokami je pokazal, da bi rad 
majhen šotor. Z njim sem šel 
do kolega iz Anglije, ki je imel 
zalogo 'camping' opreme, ven-
dar smo že vse razdelili. Ta ko-
lega je govoril jezik, ki je blizu 
jeziku tega gospoda, tako da sta 
se lahko za silo pogovarjala in 
mu je rekel, da pride šotor čez 
eno uro in naj počaka tam oz. 
naj pride nazaj. Mislil sem si, 
da ga ne bom nikoli več videl, 
ker smo že imeli primere, ko 
je prišel kdo z zlomljeno roko, 
ob prihodu reševalcev pa ga ni 
bilo več tam. Kljub temu sem 
šel v Brežice po šotore in toč-
no čez eno uro je bil tam, kjer 
smo se dogovorili, in si izbral 
šotor. To je topla izkušnja: ne 
znaš jezika, sporazumevaš se 
bolj kot ne z rokami, vendar se 
uspeš nekako dogovoriti, člo-
vek pa se tega drži.

Kako je bilo s sprejemanjem 
pomoči, ponekod so poroča
li tudi o primerih zavračanja, 
ste jih imeli tudi vi?

Zanimivo je opazovati razli-
ke med nami in njimi. Njim je 
očitno zelo tuje spati v večjih 
šotorih, ki smo jih postavili, 
saj se nam je to zdelo samou-
mevno. Njim je bilo to neprije-
tno, morda se niso počutili var-
ne, ne vem, vendar raje spijo v 
majhnih šotorih, ki so bili raz-
grabljeni. Ko začutijo situacijo, 
v kateri bi se družina lahko lo-
čila, to zavrnejo, čeprav jim že-
liš pomagati - pa verjamem, da 
bi bilo tako tudi v primeru slo-

venskih družin, če bi bile v iz-
gnanstvu ali begunstvu. Situ-
acij, da bi generalno zavračali 
pomoč, kot je bilo videti na ne-
katerih posnetkih, pa pri nas ni 
bilo, vse so z veseljem sprejeli 
in bili zelo spoštljivi.

Kaj menite o raznih skupi
nah in posameznikih, t. i. ak
tivistih, ki so se pojavljali na 
mejnih prehodih?
Zanimivo se mi zdi, kako se v 
konkretno tej situaciji pojem 
aktivista povezuje z nekom, 
ki izraža svojo misel z vzklika-
njem, skandiranjem, protesti-
ranjem, eskaliranjem itd., med-
tem ko se pojem prostovoljca 
povezuje z nekom, ki posku-
ša pomagati z delom. Različni 
smo. Počnemo tisto, kar meni-
mo, da je prav in da bo imelo 
doprinos k olajšanju situacije, 
v kateri se znajdejo begunci, 
ko pridejo na mejo. Sam sem v 
tej situaciji aktiven povsem kot 
prostovoljec, saj se mi zdi to 
bolj primerno in koristno.

Zdaj ste v neki stalni pripra
vljenosti na nov begunski 
val. Kako dolgo lahko vztra
jate v tem, kako je s kadri?
To se vprašam vsak dan vsaj 
petnajstkrat - do kdaj lahko dr-
žimo, kar držimo? Tolažim se z 
odgovorom, da potrebe po ta-
kšnem odzivu, kot je bila, ne bo 
več. Ne zato, ker ne bi prihajale 
skupine beguncev, ampak zato, 

ker smo zdaj vsi skupaj, Upra-
va za zaščito in reševanje, MNZ, 
policija, UNHCR, nevladne or-
ganizacije in prostovoljci, vide-
li, kako stvar še bolje izpeljati. 
Glede na to, kakšni scenariji se 
obetajo, bo naslednji odziv do-
sti bolj sistematičen. Jaz imam 
npr. dopust le še danes (petek, 
25. 9., op. a.), tudi drugi so mo-
rali nazaj v službe. Ko bomo 
dobili načrt odziva na scenarij, 
se bomo lahko pripravili vna-
prej, kar bo lažje kot doslej, ko 
ni bilo nobenega načrta, videli 
smo le ljudi, ki jim je bilo treba 
pomagati in smo se morali ad 
hoc organizirati.

Sodelovali ste že v nekaterih 
prejšnjih dobrodelnih akci
jah, ste tudi vodnik reševal
nega psa v iskalnih akcijah. 
Kaj vas žene k tovrstnemu 
delovanju?
To je vprašanje, na katerega 
nimam pametnega odgovo-
ra. Nimam pojma, takšna ose-
ba pač sem, nekje v meni je to 
programirano. Razmišljam ta-
kole: če lahko naredim nekaj 
zase, lahko naredim nekaj tudi 
za nekoga drugega. Če ne bom 
naredil ničesar za nekoga dru-
gega, potem lahko pričakujem 
tudi, da nihče ne bo naredil ni-
česar zame, ko bom potreben 
pomoči. Če nekomu pomagam, 
ne bom rešil sveta, morda sem 
včasih še verjel v to, še vedno 
pa mislim, da je pametno in 
prav pomagati sočloveku, ne 
glede na to, kdo in od kod je, 
zakaj je zašel v stisko, ker je pač 
človek. To je vse, kar lahko re-
čem … 

Policija vas je letos nagradi
la za hrabrost, ko ste pogu
mno posredovali ob iskanju 
pogrešane osebe v okolici 
Novega mesta, lani so vam 
občani namenili neke vrste 
»alternativno« občinsko na
grado. Vam takšna priznanja 
kaj pomenijo?
Mogoče bom zvenel nečimrn, 
vendar mi določena prizna-
nja, podeljena s strani stroke, 
ki oceni, da je tvoje delo dobro, 
pomenijo veliko. Določena pri-
znanja, ki jih dobiš na ulici, ko 
ti ljudje stisnejo roko in česti-
tajo, prav tako pomenijo veli-
ko, saj ljudje v tebi vidijo nekaj 
dobrega. Priznanja, pri katerih 
te nekdo predlaga, potem pa te 
obravnava neka komisija in če 
nimaš nekega zaledja, ki bi lo-
biralo zate, ga ne dobiš, pa mi 
ne pomenijo čisto nič.

Je v družbi danes dovolj čuta 
za solidarnost in pomoč lju
dem v stiski?
Čuta je ogromno, v bistvu sem 
kar malo presenečen, kako se 
lokalna skupnost odziva. Vse, 
kar smo razdeljevali, so donaci-
je ljudi, podjetij in organizacij, 
vse je dala lokalna skupnost. To 
je več vredno kot gora zlata, s 
katero ne bi imel kaj početi.
 Peter Pavlovič

Jernej Agrež, prostovoljec:

Pametno in prav je pomagati 
BREŽICE - Ob prvem begunskem valu se je kot koordinator prostovoljcev v okviru organizacije ADRA izka
zal 31-letni Čatežan Jernej Agrež. Po izobrazbi magister managementa neprofitnih organizacij, zaposlen na 
Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, je že izkušen udeleženec humanitarnih in iskalnih akcij.

Jernej Agrež
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Največ zaslug za postavitev po-
ligona za ulično vadbo oz. stre-
et workout parka ima Kajak 
kanu klub Čatež, eden od par-
tnerjev projekta Šport za zdra-
vo starost (Sports for healthy 
aging). V imenu kluba je zbra-
ne pozdravil Mitja Oštrbenk 
in k besedi povabil vodjo pro-
jekta Patricio Čular. Po nje-
nih besedah so v sklopu tega 
projekta do danes usposobili 
sedem vaditeljev za izvajanje 
vadbe s starejšimi, od sredi-
ne julija do konca septembra 
so izvajali program brezplačne 
športne vadbe za starejše, tako 
so starejši lahko vsak teden v 
26 urah športne rekreacije 
spoznavali njene prednosti, te-
stirali so štiridnevni športno-
-turistični projekt »Športni od-
dih«, v katerega so vključili 50 
starejših udeležencev, večino 
iz brežiške občine, vzpostavi-
li pa so tudi dve športni povr-
šini za nadaljnjo rabo – street 
workout park in fitnes v naravi 
v brežiškem grajskem parku. 
Nekaj besed je zbranim name-

Sredi Brežic se je športalo
VELIKE MALENCE, BREŽICE - Zadnja septembrska sobota je v Brežicah in na Športno rekreativnem centru 
Grič minila v zelo športnem in zabavnem duhu. Na ŠRC Grič so namenu predali t. i. street workout park, v 
brežiškem mestnem središču pa se je odvijala prireditev »Beactive - športna predstava sredi Brežic«.

nil tudi župan občine Breži-
ce Ivan Molan, ki je dejal, da 
sredstev za nadstandarde oz. 
zadeve, namenjene občanom, 
občini država več ne namenja, 
zato so poskušali najti drugo 
rešitev s prijavo tega projekta 
pri Evropski komisiji. Župana 
veseli, da je bila občina Breži-
ce edina v Sloveniji, ki ji je bil 
projekt tudi odobren. Nato je 
poligon tudi uradno predal na-

menu. Sledila sta javni trening 
in tekma.

V središču Brežic pa se je od-
vila zabavno-športna osrednja 
prireditev projekta. V sklopu 
pestrega programa so obisko-
valce navduševali košarkarski 
akrobati Dunking devils, de-
monstratorji BMX in skate ve-
ščin, obiskovalci so se lahko 
preizkusili v body zorbingu, 

turnirju ulične košarke, delav-
nici trebušnega plesa, najmlaj-
ši pa na zabavnih cirkuških de-
lavnicah v izvedbi Cirkokroga. 
O svojih tekaških izkušnjah je 
predaval ultramaratonec Du
šan Mravlje, Franc Šavrič in 
Luka Rudman sta postavila 
na ogled svoje fotografije, na-
stopile so dobovske mažoret-
ke, čas je bil tudi za telovadbo, 
pilates in ples. Predstavila se je 
še Civilna zaščita občine Breži-
ce, potekala pa je tudi športna 
tržnica. Za zaključek pestre-
ga programa je poskrbela za-
sedba Muff. Nosilka projekta 
Šport za zdravo starost je Ob-
čina Brežice, vanj pa je vključe-
nih še šest projektnih partner-
jev iz Hrvaške, Srbije in BiH 
ter občine Brežice (KKK Ča-
tež, ZPTM Brežice in Splošna 
bolnišnica Brežice). Projekt se 
bo zaključil konec aprila pri-
hodnje leto, do takrat pa bodo 
po besedah Čularjeve pripra-
vili tudi vadbo za starejše v ti-
skani obliki in postavili table.
 Rok Retelj

Poligon za ulično vadbo ponuja številne možnosti za krepi-
tev mišic.

Zbrane je uvodoma pozdravi-
la direktorica Posavskega mu-
zeja Brežice Alenka Černelič 
Krošelj in dejala, da je na ide-
jo o okrogli mizi že pred časom 
prišel njihov sodelavec Dejan 
Cizl, vendar si takrat še niso 
predstavljali, da bo v tem času 
ta tema tako aktualna. Cizl je 
nato najprej naredil geograf-
sko-zgodovinski oris ter izpo-
stavil štiri obdobja, ki so bila za 
Posavje in širšo okolico značil-
na v smislu prihajanja oz. od-
hajanja beguncev. Kot je pou-
daril, zgodovina dokazuje, da 
so pomembne poti vedno vo-
dile skozi Posavje. »Posavje je 
bilo vedno na prepihu,« je za-
ključil. 

Nato je besedo predal Stani
slavu Zlobku, ki je bil med 
letoma 1991 in 1995 sekre-
tar Sekretariata za obrambo. 
Opisal je, kako je bilo pred do-
brimi 20 leti, ko so z vlakom v 
Dobovo prišli begunci iz Bo-
sne in Hercegovine. Večino-
ma so imeli pri sebi polivini-
laste vrečke, v katerih so bile 
najnujnejše stvari, ter bili pod 
vtisom bojev in grozot, zato se 
z njimi na začetku sploh ni bilo 
možno pogovarjati. »Na situa-
cijo smo bili pripravljeni in v 
nobenem trenutku nismo do-
pustili, da bi prihod beguncev 
stihijsko določal režim dela,« 
je dejal Zlobko in dodal, da je 
to v primeru beguncev, ki sedaj 
prihajajo, velika pomanjklji-
vost. »Imam občutek, da sploh 
ne vemo, kaj bomo s temi be-
gunci. Ali jih bomo lahko toli-

O beguncih nekoč in danes
BREŽICE - 24. septembra se je v malem avditoriju gradu Brežice odvila okrogla miza z naslovom Posavje in begunci: z za
vedanjem zgodovine do zavedanja sedanjosti. Na njej so sodelovali Stanislav Zlobko, David Zorko in Jernej Agrež, pove
zoval pa jo je Dejan Cizl.

ko sprejeli, kot jih še pride? Ta 
velik prihod bo čez nekaj časa 
problem, kajti ti ljudje govori-
jo, da želijo živeti boljše, se iz-
obraževati itd. Ampak dejstvo 
je, da brez dela tega standarda 
ne bo,« je pojasnil Zlobko.

David Zorko, soudeleženec 
pri organiziranju humanitarne 
pomoči na grškem otoku Lez-
bos, se je skupaj z Juretom Po
glajnom, ki ga zaradi drugih 
obveznosti ni bilo na okrogli 
mizi, v letošnjem poletju od-
pravil na dopust na omenjeni 
grški otok. Ker sta po televizi-
ji videla, kaj se dogaja v Grčiji, 
sta vzela s sabo kovčke ter jih 
napolnila s čevlji in higienski-
mi pripomočki za begunce. Že 
pred odhodom sta se pozani-
mala o skupini prostovoljcev, 
ki pomaga beguncem. Največ 
časa sta bila v kampu, kamor 
pripeljejo begunce, ki so se 
utapljali. Kot je še opisal Zorko, 
tam ni bilo nobenega zdravni-
ka, ampak samo prostovoljci. 
Glede na to, da je sam veteri-
nar, Poglajen pa zobozdravnik, 
sta bila seveda v veliko pomoč. 
Poleg medicinske oskrbe sta 
tudi kupovala hrano, pripra-
vljala in razdeljevala sendviče 
ter razdeljevala oblačila. Prav 
tako sta preko medijev začela 
spodbujati še ostale Slovence, 
naj pomagajo.

Jernej Agrež, koordinator 
prostovoljske skupine ADRA 
Slovenija, je povedal, da je ta 
sestavljena iz prostovoljcev iz 
Posavja, njen namen pa je za-

gotoviti odziv begunskim sku-
pinam, ki prihajajo na sloven-
sko mejo na območju občine 
Brežice. Kot je dejal, so dobi-
li na razpolago zaseben kom-
bi, ki je bil glavni vir transporta 
materialne pomoči na relaciji 
skladišče v MC Brežice – meja 
na Obrežju in v Rigoncah – 
sprejemni center na PP Bre-
žice. Izpostavil je izjemen od-
ziv s strani donatorjev. Omenil 
je, da ima na telefonu 60 lju-
di iz Slovenije, ki so pripravlje-
ni priti ob kateri koli uri in po-
magati. Ko je 18. septembra 
popoldne prišel klic, naj nalo-
žijo v kombi mleko in vodo ter 
odpeljejo na Obrežje, nihče iz-
med njih ni vedel, kaj bo tre-
ba delati in kako bodo to sploh 
delili. »Nič nismo vedeli. Vede-

BREŽICE - 25. septembra je Fakulteta za turizem Brežice ob 
svetovnem dnevu turizma, ki je razglašen dva dni kasneje, 
pripravila dogodek, katerega namen je bilo osveščanje o 
pomenu turizma ter njegovi družbeni, kulturni, politični in 
ekonomski vrednosti. 

Dan turizma se je začel z okroglo mizo z naslovom Možnosti in 
priložnosti brežiškega turizma, na kateri so sodelovali strokov-
njaki, ki so na različne načine povezani s turizmom v Posavju in 
širše. Ob moderiranju dr. Jasne Potočnik Topler s Fakultete za 
turizem so o omenjeni panogi razpravljali poslanec v DZ Igor 
Zorčič, bivši poslanec v DZ mag. Andrej Vizjak, župan občine 
Brežice Ivan Molan, direktor prodaje v Termah Čatež Jure Pez
dirc, direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič 
Krošelj ter profesorja na fakultetah, doc. dr. Marko Koščak in 
doc. dr. Mitja Gorenak. Vsi so se strinjali, da ima brežiška obči-
na velik potencial na področju turizma, še posebej zaradi Term 
Čatež in po novem tudi Term Paradiso, ki se jima pridružujejo še 
nekateri drugi ponudniki turističnih storitev. Nenazadnje bodo 
tudi HE Brežice in HE Mokrice ter urejene kolesarske steze pri-
nesle možnost razvoja turizma v občini, vendar pa bo predvsem 
treba dati še večji poudarek povezovanju in promociji, v veliko 
pomoč pri tem je in bo tudi brežiška fakulteta. Zorčič sicer po-
greša strategijo razvoja turizma v brežiški občini; Vizjak je de-
jal, da so v turizmu donosi tvegani, ker so zelo odvisni od člove-
škega dejavnika in infrastrukture ter se povrnejo šele na dolgi 
rok, in to je zagotovo eden od razlogov, zakaj gre pri razvoju tu-
rizma v občini Brežice počasneje, kot bi želeli; župan Molan je 
poudaril, da imajo Brežice izjemne ljudi, ki znajo narediti dobre 
zgodbe, in to je v turizmu izjemno pomembno, povedal je še, da 
mora biti njihov cilj v prihodnosti milijon gostov v občini Breži-
ce; Pezdirc pa je izrazil željo po tesnejšem sodelovanju med vse-
mi akterji na področju turizma.

Po okrogli mizi je sledilo potopisno predavanje o Ekvadorju, ki 
ga je imela študentka fakultete in v. d. prorektorice za študent-
ska vprašanja Maja Žibert, dogodek pa se je zaključil s »Kultur-
nim turizmom brez meja«, v okviru katerega je predavateljica na 
fakulteti Mojca Strašek Dodig spregovorila o kulturnem pove-
zovanju med občinama Bistrica ob Sotli in Lastovo. Obenem je 
bila v avli fakultete na ogled razstava risb otrok iz vrtca Mavrica 
Brežice na temo turizma.
 R. Retelj

Več povezovanja in promocije

Osrednji razpravljalci na okrogli mizi

li smo samo, da smo dobili na-
logo, ki jo bo treba izpeljati,« 
je dejal.

Sogovorniki so maloštevilnim 
poslušalcem še zaupali, da ču-
stva ob takih dogodkih seveda 
privrejo na dan, vendar jih po-
skušajo zadržati v sebi. »To so 
ljudje, ki so doživeli nekaj hu-
dega, zato se pred njimi ne mo-
reš kar zlomiti in pokazati, da 
ti je hudo. Ko greš domov, ne-
prestano razmišljaš o tem, kaj 
si videl in slišal,« je dejal Zor-
ko, Agrež pa ga je dopolnil: »Po 
petih oz. šestih dneh, ko si spal 
samo dve noči, je najmanj, kar 
potrebuješ, pameten nasvet 
nekoga, ki ne ve, za kaj gre.«

 Rok Retelj

KRANJ, BREŽICE – Filatelistčna zveza Slovenije je 3. septembra 
v Gorenjskem muzeju Kranj odprla bienalno specializirano fila-
telistično razstavo z mednarodno udeležbo SedmoOknoKranj 
(SOK) 2015, na kateri so sodelovali tudi trije brežiški Verigarji 
s svojimi eksponati in odnesli medalje. Sodniška žirija v sestavi 
Mihael I. Fock, Dario Filjar, Veselko Guštin, Staša Bračič in 
Igor Pirc je v zelo močni mednarodni konkurenci odločila, da je 
v kategoriji Tradicionalna filatelija za razstavljeno zbirko Fran-
kovne znamke države SHS srebrno medaljo prejel Aleksander 
Rožman in v isti kategoriji Konrad Kajtna diplomo za razsta-
vljeno zbirko Skice in eseji neizdanih znamk; prav tako je Konrad 
Kajtna v kategoriji Poštna zgodovina za razstavljeno zbirko Ilir-
ske province prejel pozlačeno medaljo; v kategoriji Razglednice 
pa je Franjo B. Gregl dobil pozlačeno medaljo za razstavljeno 
zbirko 100 let vodovodnega stolpa Brežice. Sodniki so ugotovili 
visoko raven razstave, sodelovalo je osem držav s 50 eksponati 
oziroma razstavljenimi zbirkami. Razstava je bila odprta do 12. 
septembra, vzporedno pa so potekala predavanja, sodniški raz-
govori in vodenja po razstavi za šolske skupine. N. J. S.

Medalje brežiškim Verigarjem
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Minule tedne smo v Brežicah doživljali 
tisto, kar že nekaj časa gledamo po tele-
viziji. Lampedusa je najjužnejši italijan-
ski otok, ki leži skoraj ob severnoafriški 
obali in težave približno 6000 prebival-
cev otoka so se nam do nedavna zdele od-
daljene kot sam otok. Na otok iz severne 
Afrike že od leta 2000 naprej s plovili pri-
haja na tisoče migrantov, na tisoče pa se 

jih je na poti v boljše življenje utopilo. In če so bile begunske te-
žave Lampeduse in kasneje Madžarske še včeraj le prispevek na 
televiziji, je danes povsem drugače. Danes so migranti tudi izziv 
Slovenije, s katerim se bomo ukvarjali morda še vrsto let. Po ne-
katerih ocenah je potencialnih migrantov v severni Afriki cca. 20 
milijonov in tudi če so ocene trikrat prevelike, nas kot tranzicij-
sko državo čaka še veliko izzivov.

Prvi val beguncev (naj s tem izrazom označim tako begunce z 
vojnih območij kot ekonomske migrante) je že vstopil v Slovenijo, 
vendar pa zahvaljujoč dobremu delu policije, pripadnikov Civilne 
zaščite, zdravstvenega osebja, pripadnikov Rdečega križa, Kari-
tasa, drugih humanitarnih organizacij in ostalih prostovoljcev 
(tu res ne želim nikogar izpustiti) občani kriznih razmer v Breži-
cah nismo bistveno občutili. Tudi povprečen turist v bližnjih ter-
mah, zahvaljujoč odlični organizaciji in predanosti vseh zgoraj 
naštetih, ni zaznal kakšnih posebnosti, razen če se je peljal čez 
stari most in pri policijski postaji zagledal številne novinarje in 
kakšen avtobus ali reševalno vozilo. Kljub dobri organizaciji dela 
z begunci bo v bodoče treba opraviti izboljšave glede počitka po-
licistov, glede zagotavljanja zdravstvene pomoči, prav tako pa se 
pripraviti na morebitni večji val beguncev - vse dokler se veliki, 
predvsem ZDA in EU, ne lotijo reševati problema tam, kjer je na-
stal. Možnosti Slovenije pri reševanju begunske krize pri njenem 
izvoru nekako sovpadajo z njeno velikostjo, največje breme reše-
vanja krize bodo morale nositi predvsem velesile, ki imajo za kaj 
takega bistveno večji finančni, družbeni, če je potrebno tudi vo-
jaški potencial, ne nazadnje pa je vsaj pri nekaterih od njih mo-
žno najti tudi moralno dolžnost do celotne svetovne skupnosti, 
saj se zdi, da je ta kriza v številnih državah vzniknila kot posledi-
ca predvsem neuspelega “izvažanja” demokracije. Na drugi stra-
ni pa ne pozabimo, da je Slovenija zaradi svoje geografske lege 
tranzicijska država in da se s prepovedanimi prehodi državne 
meje soočamo že vrsto let. Prehodi meje, s katerimi se soočamo 
tokrat, se od prejšnjih razlikujejo predvsem po svojem bistveno 
večjem obsegu, zaradi česar morajo biti vsi deležniki, ki po služ-
beni ali prostovoljni plati sodelujejo pri reševanju te problema-
tike, kar najbolje pripravljeni.

Begunska kriza že kaže svoje notranjepolitične posledice. Vsa 
negotovost in pomanjkanje informacij glede števila beguncev, 
ki je vseevropski in tudi svetovni problem, in vsa dosedanja nee-
notnost in nesposobnost svetovnih velesil pri reševanju kriznih 
razmer na Bližnjem vzhodu in v Afriki puščajo veliko prostora ra-
znoraznim ugibanjem, črnim napovedim, netočnim in tudi ma-
nipulativnim podatkom, ki nekaterim služijo za politično obra-
čunavanje. V parlamentu smo na to temo pretekli teden že imeli 
izredno sejo, dan kasneje pa še obravnavo interpelacije zoper 
ministrico za notranje zadeve zaradi ravnanja policije v prime-
ru kosovskega politika Haradinaja, ki je bil junija v Sloveniji pri-
držan zaradi srbske tiralice. Čeprav slednji primer ni v ničemer 
povezan z begunsko problematiko, so razprave nekaterih po-
slancev na seji zavile tudi v to smer, kar je bila nekako politična 
zloraba te pomembne teme za povsem druge namene. Na koncu 
je bila večina poslancev prepričana, da je tudi v primeru Haradi-
naj policija ravnala po predpisih in da je interpelacija povsem ne-
utemeljena. V grobem pa je politiko preteklih tednov zaznamo-
vala delitev mnenj glede reševanja begunske problematike. Na 
eni strani je bilo slišati kritike, da vlada in ministrstvo za notra-
nje zadeve nista odigrala svoje vloge, češ da so razmere bistve-
no bolj kritične, da je malodane ogrožen obstoj države, na drugi 
strani pa je bilo slišati kritike v smislu, da se z begunci ni ravna-
lo tako, kot bi se moralo, da je bila obravnava prestroga in da bi 
jih nemara morali celo vabiti v Slovenijo. Z zadovoljstvom ugo-
tavljam, da je država ubrala srednjo pot med tema poloma in 
da s svojim delovanjem med državljani ni povzročila nepotreb-
ne panike, npr. s prekomernimi ukrepi, kot bi bil vpoklic vojske, 
kljub tem pa je prehode beguncev obravnavala v duhu humani-
tarnosti ter odločno in po mednarodnih pravilih. S humanitar-
nega vidika je Slovenija korektno odigrala svojo vlogo, pomagale 
so ji nekatere humanitarne organizacije, ki so pripomogle, da so 
bili oskrbljeni vsi pomoči potrebni. Ker je bil prvi val beguncev na 
slovenskih mejah po predvidevanjih le uvod v krizo, ki bo trajala 
dalj časa, je bistvenega pomena, da ostanemo nanjo pripravljeni 
tudi v prihodnje. Do naslednjega vala pa je bistvenega pomena, 
da tudi politiki ne razpihujemo nepotrebnega strahu in sovra-
štva do beguncev. Ne nazadnje mi še vedno odzvanjajo besede be-
gunke, ki je rekla, da jih Slovenija ne zanima, ker je prerevna dr-
žava. Tudi te besede nam povedo, kaj morajo biti naše prioritete.

Begunci

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič
Številne prisotne, zlasti pa 
ustvarjalke ročnih del, je s če-
stitkami pozdravila direkto-
rica muzeja Alenka Černe
lič Krošelj. Našo ohranjeno 
živo dediščino je z »natančno-
stjo vezenja« predstavila av-
torica tokratnega projekta dr. 
Ivanka Počkar. Naj izdvojimo 
le del njenega ročnodelskega 
raziskovanja: vezeni, kvačkani 
in klekljani izdelki prinašajo v 
naše domove toplino in lepo-
to, ta dela potrebujejo veliko 
časa in predanosti. Pred dru-
go svetovno vojno so dekleta 
in ženske vezenju, kvačkanju, 
pletenju in klekljanju name-
njale težko razpoložljiv pro-
sti čas - ob večerih, nedeljskih 
popoldnevih in praznikih, ko 
so uspele vzeti v roke iglo, nit 
in platneno ali bombažno bla-
go. Najbolj razširjeno je bilo v 
posavskih krajih vezenje, to 
je krašenje blaga z všivanjem 
niti. Vezenje je imelo krasilni 
namen, kvačkani so bili izdel-
ki za krasitev doma in oblači-
la, pleteni so bili oblačilni kosi, 
redko zastopano je bilo zamu-
dno klekljanje, za katerega so 

V posavskih krajih je bilo 
najbolj razširjeno vezenje
BREŽICE – Ob praznovanju 25-letnice Dnevov evropske kulturne dediščine so v Posavskem muzeju Brežice 
10. septembra odprli razstavo ročnodelk Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavja. V galeriji muzeja 
razstavlja sedem skupin, vključno z rokodelsko skupino iz brežiškega doma upokojencev pa 44 ustvarjalk.

potrebna še posebna znanja, 
pa tudi natančnost, vztraj-
nost in potrpežljivost, lastno-
sti, potrebne pri vsakem roč-
nem delu. Vezenje je umetnost 
olepševanja tkanin. V Posav-
ju se je ohranilo kot prasta-
ra hišna dejavnost, z njo so 
se ukvarjale predvsem žen-
ske na podeželju in nekaj tudi 
v mestih, kjer so nekatere ve-
zle po naročilu premožnejših 
in za cerkev. Zaradi revščine, 
ki je bila v mnogih hišah v Po-
savju, pogosto ni bilo denarja 
za nakup prejice, a so v veči-
ni domov kljub temu imeli ne-

kaj vezenin, ki so ob praznikih 
krasile dom.

Prvih zank, vbodov ali preme-
ta kleklja so jih naučile mati, 
sestra, teta, soseda ali učitelji-
ca v šoli, dekleta naj bi si tako 
izvezle balo. Spremenjen način 
življenja po drugi svetovni voj-
ni je skoraj pogojeval zamrtje 
ročnodelske dejavnosti. Spod-
budno je, da se danes z veze-
njem ukvarjajo mladi, ki ve-
zenje vključujejo v sodobno 
oblikovanje okrasnih in upo-
rabnih izdelkov, zlasti naki-
ta in modnih dodatkov, sicer 

pa ostaja vezenje v Posavju 
ena od prostočasnih dejavno-
sti med starejšimi ženskami. 
Kot je dejala dr. Počkarjeva, 
je spodbudno tudi to, da ve-
zenje, kvačkanje in klekljanje 
živi kot način druženja, pre-
življanje prostega časa, ko ob 
delu izmenjujejo znanje in iz-
kušnje, spodbujajo začetnice, 
pripravljajo razstave izdelkov 
ter med druženji in delom tiho 
ohranjajo našo kulturno dedi-
ščino živo.

Iskrene pohvale in čestitke so 
ročnodelkam izrazili podžupa-
nja Katja Čanžar, predsednica 
DU Brežice Jožica Sušin, ki se 
je ob tem zahvalila Posavske-
mu muzeju za lep in bogat ve-
čer, ter predsednik PZDU Po-
savja Jožef Žnidarič, ki je 
ročnodelkam namenil besede, 
da je delo, ki prihaja iz njiho-
vih rok – umetnost. Za prijetne 
priložnostne glasbene vložke 
so poskrbeli učenca Glasbene 
šole Brežice ter Elizabeta in 
Dragutin Križanić.
 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: PMB

Razstavljena dela so si ogledali številni udeleženci otvoritve.

V obdobju finančne perspek-
tive 2007–2013 so na Regio-
nalni razvojni agenciji Posav-
je (RRA) kot nosilcu regijske 
štipendijske sheme podeli-
li 346 štipendij, v shemo pa 
je bilo vključenih 135 deloda-
jalcev. Kot sta povedali vodja 
projekta na RRA Nataša Šter
ban Bezjak in vodja Sektorja 
za vseživljenjsko učenje in šti-
pendiranje pri Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zade-
ve Irena Kuntarič Hribar na 

predstavitvi 18. septembra, pa 
se z novo finančno perspekti-
vo 2014–2020 ter na podla-
gi novega zakona o štipendi-
ranju, ki je stopil v veljavo z 
letom 2014, z letošnjim šol-
skim in študijskim letom uvaja 
spremenjen sistem štipendira-
nja. Po novem so kadrovske šti-
pendije združljive z državnimi 

Novosti glede štipendiranja
KRŠKO - Sofinanciranje kadrovskih štipendij v okviru regijskih štipendijskih shem je namenjeno spodbu
janju delodajalcev za kadrovsko štipendiranje, usklajevanju ponudbe ter povpraševanja in da se po zaklju
čenem izobraževanju kadri vrnejo v regijo in s tem prispevajo k dvigu izobrazbene strukture.

štipendijami, Zoisovimi štipen-
dijami ali s štipendijami Ad fu-
tura za študij v tujini, medtem 
ko se štipendiranje za deficitar-
ne poklice in kadrovsko štipen-
diranje izključujeta. Novost je 
tudi, da mora delodajalec šti-
pendistu omogočiti opravljanje 
enomesečne prakse v vsakem 
šolskem ali študijskem letu, si-
cer pa lahko po preteku prve-
ga leta sklenjenega štipendij-
skega razmerja in po preteku 
delovne prakse bodisi štipen-
ditor bodisi štipendist preki-
neta pogodbo o štipendiranju, 
razen v zadnjem letniku izo-
braževalnega programa (brez 
sankcij vračila, če štipendist 
uspešno konča in izpolni po-
goje za vpis v višji letnik). Ob 
tem je delodajalec dolžan s šti-
pendistom najkasneje v roku 
enega meseca po zaključku iz-
obraževanja skleniti pogodbo 
o zaposlitvi na ustrezno delov-
no mesto, zaposli pa ga lahko 
tudi pred zaključkom šolanja, 
vendar mora v tem primeru 
štipendist zaključiti izobraže-
vanje v šestih mesecih po zapo-
slitvi, sicer mora vrniti celoten 
znesek prejetega sofinancira-
nja. V primeru, da je štipendi-
tor nudil kadrovsko štipendijo 
posamezniku za srednješol-
sko izobraževanje, sta dolžna 
po zaključenem izobraževa-
nju za obdobje enega leta skle-

niti delovno razmerje, šele po 
preteku 12 mesecev pa lahko 
le-tega prekineta, nakar lahko 
štipendist nadaljuje s študijem 
na višji ravni (v prejšnji shemi 
je bil v primeru nadaljevanja 
študija možen odlog zaposli-
tve, zaposlitev pa je morala tra-
jati toliko let, kot je štipendist 
prejemal sredstva). V kolikor 
štipendist ne zaključi izobra-
ževanja, ne sprejme zaposli-
tve pri štipenditorju ali se sa-
mozaposli, mora vrniti znesek 
sofinanciranja kadrovske šti-
pendije, a samo za zadnje šol-
sko ali študijsko leto. Pogodbe-
no razmerje se prekine tudi v 
primeru prenehanja poslova-
nja delodajalca, sicer pa lah-
ko ta s soglasjem štipendista 
in RRA pogodbene obveznosti 
iz naslova štipendiranja prene-
se tudi na drugega delodajalca. 

V primerjavi s preteklim nači-
nom štipendiranja ostajajo ne-
spremenjene le štipendije za 
nadarjene s področja kulture 
za izobraževanje v tujini, kar 
je posebnost Posavske štipen-
dijske sheme, saj v celoti sred-
stva za štipendije zagotavlja-
jo posavske občine. Sicer pa so 
na RRA Posavje začeli izvajati 
Posavsko štipendijsko shemo 
kot pilotni projekt regionalne-
ga razvojnega programa že leta 
2002, danes pa se ta projekt 

uporablja kot poenoten šti-
pendijski sistem štipendijskih 
shem po vsej Sloveniji. V minu-
li finančni perspektivi 2007–
2014 so na RRA za štipendijsko 
shemo pridobili skupno okoli 
dva milijona evrov sredstev, v 
sklopu sheme je bilo podelje-
nih 346 kadrovskih štipendij, 
vanjo pa vključenih 135 delo-
dajalcev. Je pa podeljevanje šti-
pendij v upadu. V navedenem 
sedemletnem obdobju je vi-
šina štipendij iz tega naslova 
znašala med 254 in in 372 € 
mesečno (v letu 2013/14), za-
dnja leta pa je število podelje-
nih štipendij v upadu oziroma 
nižje od razpisanih; denimo v 
letu 2013/2014 je bilo razpisa-
nih 69 štipendij, podeljenih 25, 
lani pa razpisanih 25 in pode-
ljenih zgolj 17, predvsem iz ra-
zloga, ker se na določene raz-
pise delodajalcev za poklice 
in stopnje izobrazbe kandida-
ti niso prijavili ali delodajalci s 
seznama prijavljenih kandida-
tov po opravljenih razgovorih 
niso našli primernega kandi-
data ali pa podjetje ni podelilo 
štipendije, četudi je predhodno 
oddalo potrebo po kadrovskih 
štipendijah. Letošnje število 
razpisanih kadrovskih štipen-
dij naj bi bilo na lanski ravni, 
prevladujejo pa štipendije za 
strojništvo in elektrotehniko.
 Bojana Mavsar

Irena Kuntarič Hribar
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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

 

KRŠKO – Članice Društva kmetic Krško so se 29. avgusta podale 
na drugo strokovno ekskurzijo v letošnjem letu. Kakor je deja-
la predsednica Društva kmetic Krško Milica Jeler, so članice za-
dnjo soboto v avgustu izkoristile za strokovno popotovanje po 
Dolenjski. V prelepem sončnem dnevu jih je pot vodila po sliko-
viti dolini reke Mirne do Šentruperta, kjer jim je župnik Jaka Tr
ček razkazal zanimivosti šentruperške cerkve. »Po bližnji poti 
smo se napotile do dežele kozolcev, kjer smo se okrepčale in si 
nato s prijetno vodičko ogledale našo bogato stavbno dediščino. 
Ob koncu ogleda so nas pričakale in nas pogostile naše stanovske 
kolegice, članice Društva podeželskih žena Šmarnice Šentrupert, 
s katerimi smo izmenjale naše izkušnje in jih povabile na obisk 
v naše kraje,« je dodala Jelerjeva. Nato so se zadržale na kmetiji 
Možina, kjer so jih pogostili z dobro hrano in izvrstnimi postrv-
mi. Ob tem so se poveselile še ob zvokih harmonikarja in ubra-
nem petju. Nepozabno druženje so sklenile na Veseli gori in po 
ogledu znamenite romarske cerkve na Zaplazu.
 M. H., foto: S. Pavkovič

Krške kmetice v deželi kozolcev

BREŽICE - Otroci Vrtca Mavrica Brežice, skupini Rožice in Med-
vedki, so dneve kulturne dediščine, katerih letošnja temo so pra-
znovanja, obeležili s trgatvijo, ki za naše kraje velja za pravi pra-
znik. Na trgatev jih je povabila družina Podgoršek – Žibert. Ob 
spoznavanju dediščine vsakdanjega življenja ni manjkalo srčne 
dobrodošlice domačinov, pesmi in kulinaričnih dobrot. Otroci 
pa so imeli priložnost vstopiti v vinski hram ter si na hrbet na-
ložiti pravo brento. Svoje vtise in spoznanja bodo strnili v raz-
stavo ob tednu kulturne dediščine, ki bo na ogled v Posavskem 
muzeju od 14. oktobra. 

Rožice in Medvedki na trgatvi

Brežiški vrtičkarji z gostitelji na trgatvi

Tradicionalni Bogatajev dan, 
letos se je zvrstil že 30. leto, 
obeležujejo zdravstveni de-
lavci na pobudo specialista 
ortodontologije dr. Matjaža 
Zupančiča od leta 1985, na-
menjen pa je srečanju aktivnih 
in upokojenih zdravstvenih 
delavcev, dosežkom na podro-
čju zdravstva, pa tudi prikazu 
kulturnega ljubiteljskega udej-
stvovanja zdravstvenih delav-
cev. V sklopu vsakoletnega 
dne se je do sedaj zvrstila tudi 
vrsta strokovnih predavanj, le-
tošnje pa je prispeval, kot že 
omenjeno, dr. dent. med. Ma
tevž Janc, ki je zaključil speci-
alizacijo parodontologije. Z le-
tošnjim prvim septembrskim 
dnem je namreč v krškem ZD 
pričela z delom parodontolo-
ška ambulanta, za katero so 
zagotovili prostor, kot je pove-
dal direktor Damijan Blatnik, 
s preureditvijo zobotehnične-
ga laboratorija. Za investicijo 
so namenili 320.000 evrov, od 
tega 275.000 lastnih sredstev, 
tudi iz naslova presežkov pri-
hodkov nad odhodki poslov-
no uspešnega minulega po-
slovnega leta, 45.000 evrov 
pa je k investiciji prispevala 
Občina Krško. Letos so razši-
rili tudi standardno ekipo za 
dejavnost razvojne ambulan-
te z dodatnim nevrofiziotera-
pevtom, pridobili še eno re-
ferenčno ambulanto, sicer pa 
naj bi se v skladu z usmeritva-
mi zdravstvenega ministrstva 
vse ambulante splošne dru-
žinske medicine do leta 2017 
preoblikovale v referenčne. 
Poleg Matevža Janca je speci-
alizacijo zaključila tudi Bran
ka Cepić, dr. med., ki je spe-
cializaciji iz interne medicine 
dodala še naziv specialistka 
družinske medicine. V minu-
lem letu pa je uspešno zaklju-

Jubilejni 30. Bogatajev dan
KRŠKO - Zdravstveni delavci občin Krško in Kostanjevica na Krki so 18. septembra na Bogatajevem dnevu 
počastili spomin na dr. Jožeta Bogataja, pionirja organizirane zdravstvene dejavnosti na območju občine 
Krško po 2. sv. vojni, ob tem pa prisluhnili tudi predavanju specialista parodontologije Matevža Janca.

čila študij medicine štipen-
distka Posavske štipendijske 
sheme Nina Fritz, dr. med., ki 
po opravljenem pripravništvu 
pričenja specializacijo iz dru-
žinske medicine pod mentor-
stvom Janje Zorko Kurinčič, 
dr. med., spec. spl. med. 

V začetku letošnjega septem-
bra so kot nosilec projekta 
uspešno izvedli razvojno–iz-
obraževalni projekt Rešimo 
življenja in z donatorskimi 
sredstvi iz tega naslova naba-
vili sodobno lutko za izobra-
ževanje v vrednosti 20.000 
evrov, ki s prednaloženimi ra-
čunalniškimi programi različ-
nih zdravstvenih stanj omo-
goča kakovosten trening ekip 
v različnih situacijah. Blatnik 
je med drugim izpostavil tudi 
izvedene aktivnosti in nestri-
njanje v zvezi z načrtovano re-
organizacijo mreže enot nujne 
medicinske pomoči in vključi-
tev v projekt Preventivni mo-
zaik Posavja, katerega nosilec 
je Mladinski center Krško, ki je 
osredotočen na področje pre-
prečevanja bolezni, povezanih 
s življenjskih slogom, s pou-
darkom na alkoholni proble-
matiki med mladimi, v zaključ-
ku svojega nagovora zbranim 
pa čestital letošnjim jubilan-

tom. Slednjim je predsedni-
ca sindikata Snežana Ladika 
Žvar, dr. med., spec. ped., po-
delila jubilejne nagrade, in si-
cer za 10 let delovne dobe An
dreji Auer Pfeifer, za 20 let 
delovne dobe Nataši Gorenc, 
Alenki Kunej in Milanu Peč
niku, za 30 let delovanja v 

zdravstvu Marjetki Bratko
vič, Alenki Franko, Marti
ni Habinc, Romani Miklič, 
Alenki Remih, Mariji Selko 
in Marjani Volarič ter za sku-
pno 20 let delovne dobe v ZD 
Krško Bojani Bah, Branki Ce-
pić, Tatjani Fabjančič Pavlič, 
Alenki Kunej in Maji Vrančič. 

Po uradnem delu srečanja, na 
katerem je zaposlene pozdravil 
in jim zaželel uspešno delo tudi 
krški župan mag. Miran Stan
ko, s citrarskim nastopom pa 
ga je popestrila sodelavka Tat
jana Omerzu, so si udeležen-
ci družno ogledali novoureje-
ne prostore zobozdravstva in 
delovanje izobraževalne lutke 
ter se ob pogostitvi zadržali v 
sproščenem klepetu.

 Bojana Mavsar

12 od 15 delavcev, ki so dopolnili jubilej zaposlitve v zdravstvu

KRŠKO - V prostorih Nuklearne 
elektrarne Krško so 25. septem-
bra v sodelovanju z ZD Krško 
pripravili predstavitev progra-
ma Svit z modelom napihljive-
ga debelega črevesa. Promocijo 
je s svojim obiskom podprl tudi 
predsednik uprave NEK Stane 
Rožman. Dipl. med. sestra Klav
dija Božič, ki je bila koordinato-
rica dogodka, je ob tem dejala, 
da je zelo pomembno, da se pro-
gram Svit predstavi tudi v pod-
jetjih, saj zaposleni lahko iz prve 
roke dobijo veliko napotkov in 

informacij o pomembnosti tega presejalnega programa za zgo-
dnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki. »Delodajalci 
naj bi skrbeli za zdravo delovno okolje in za zdravje zaposlenih,« 
je še povedala Božičeva ter izrazila zadovoljstvo z uspešnostjo 
promocije v NEK, saj so zaposleni izkazali velik interes in skrb-
no prisluhnili ne le promotorjem, pač pa tudi Svitovi ambasa-
dorki Mariji Hrvatin. Med zaposlenimi je bilo tudi nekaj oseb, 
ki so se že srečale z rakom na debelem črevesu in so svojo izku-
šnjo prav tako delile ostalim.   M. H.

Promocija programa Svit v NEK

Zaposleni v NEK so si model 
ogledali v skupinah.
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BLT d.o.o. PE Brežice, Mladinska ul. 15, 8250  Brežice
alenka.kovacic@blt.si; 051-695-906; www.blt.si

Kupon za 20%
 popust ob nakupu garažnih vrat.

*popust velja do konca meseca 
oktobra 2015 ob nakupu vrat nad 

vrednostjo 1100€.

»..lepša, kot sosedova…«
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svečen besedam slavnostnega 
govornika, poslanca v Držav-
nem zboru RS Matjaža Hana, 
besedam predsednika sve-
ta Krajevne skupnosti Vrhovo 
Draga Klanška ter besedam 
predsednice Prosvetnega dru-
štva Andreje Burkelc Klajn. 
Pred mikrofonom so se nato 
zvrstili mnogi prijatelji, ki so 
z društvom ali s krajevno sku-
pnostjo že sodelovali in obe-

ma čestitali ter jima zaželeli 
še mnogo uspešnih let. Drugi 
del prireditve pa je minil v zna-
menju projekta »Ljubezen«, v 
katerem bo domača gledali-
ška skupina Žaba gleda&išče 
združila moči s srbsko gle-
dališko skupino iz Velike Pla-
ne, saj bodo v skupni predsta-
vi oživili slovensko in srbsko 
ljubezensko poezijo. Sloven-
ski del projekta je bil predsta-

vljen ravno ob tej priložnosti. 
Žaba gleda&išče je k sodelo-
vanju povabila tudi krajanke 
in krajane Vrhovega. Ljube-
zen namreč ni samo ena. Lju-
bezni je toliko kot ljudi. Poleg 
tiste ljubezni, ki živi v poeziji, 
so želeli izvedeti tudi za nešte-
to malih ljubezni, ki živijo v lju-
deh do različnih stvari v življe-
nju. Tudi do domačega kraja. 

Ob idejni zasnovi Katarine 
Klajn je nastal filmski kolaž 
razmišljanj krajanov Vrhove-
ga o tem, kaj imajo v življenju 
radi. Na odru so jih prepletli 
s slovenskimi ljudskimi lju-
bezenskimi pesmimi v izved-
bi saksofonista Matija Ma
riona in ljubezensko poezijo 
pesnikov Ivana Minattija, Fra-
na Milčinskega Ježka, Toneta 
Pavčka, Cirila Zlobca in do-
mačinke Nuške Golobič igral-
ci domačega gledališča - Ma
teja Klembas, Luka Klanšek, 
Urška Klajn, Andreja Šunta 
in Hana Zelič. 

 Urška Klajn, foto: Jure Čulk

RADEČE - 20. septembra so bili k sveti maši v Radeče še pose-
bej povabljeni vsi starejši, bolni in invalidi. V začetku svete maše 
je vse pozdravil tajnik Župnijske Karitas Radeče Miran Prnaver 
in zaželel prijetno srečanje okrog oltarne mize v župnijski cer-
kvi in tudi kasneje po sveti maši v Domu sv. Petra. Radeški žu-
pnik in dekan Miro Bergelj je med pridigo vsem prisotnim zaže-
lel, da bi znali sprejeti tudi težave, probleme in trpljenje ter da bi 
vse to znali z Božjo pomočjo osmisliti oziroma darovati. Pri sve-
ti maši so sodelovali predstavniki župnijske Karitas, tako z bra-
njem božje besede kot prošenj. Ob koncu slovesnosti so vsi, ki 
so to želeli, prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Srečanja so 
se udeležili tudi nekateri oskrbovanci Trubarjevega  doma upo-
kojencev Loka pri Zidanem Mostu. Po sveti maši je sledila pogo-
stitev in prijetno druženje v Domu sv. Petra. Tradicionalno vsa-
koletno župnijsko srečanje starejših, bolnih in invalidov je lepa 
obogatitev odnosov za vse, ki se tega srečanja udeležimo. Verja-
mem, da vsem prisotnim starejšim, bolnikom in invalidom nare-
dimo ta dan lepši in prijaznejši, enako pa velja tudi za vse tiste,  
ki nam je dana priložnost, da pomagamo in sodelujemo pri sre-
čanju. Za organizacijo in pogostitev je poleg g. župnika poskrbe-
la Župnijska Karitas Radeče ter del članov župnijskega pastoral-
nega sveta župnije Radeče. Miran Prnaver

Srečanje bolnih in ostarelih 

Druženje v Domu sv. Petra

Takoj po drugi svetovni vojni 
so se mladi Vrhovčani združi-
li v skupino, s katero so upri-
zarjali gledališke predstave 
in ustvarjali prireditve ob po-
membnih praznikih. V kraju 
je že takrat obstajalo tudi ga-
silsko društvo, zato so krajani 
združili moči in leta 1954 pri-
čeli z gradnjo gasilsko-prosve-
tnega doma, ki so ga svečano 
odprli 1. maja 1955. Vse do da-
nes, dolgih 60 let, je Prosvetno 
društvo Vrhovo aktivno na naj-
različnejših področjih, zlasti 
na kulturnem. Za svoje delo so 
bili že večkrat nagrajeni, naj-
višje priznanje pa je  zlatnik 
Občine Radeče, ki so ga preje-
li na slovesnosti 8. septembra. 
Gre za najvišje priznanje v ob-
čini, ki jim je bilo dodeljeno za-
radi udejstvovanja na vseh po-
dročjih družbenega življenja v 
KS Vrhovo, zlasti pa za aktiv-
no delo in izjemne dosežke na 
področju kulture v kraju, obči-
ni ter na državnem in medna-
rodnem nivoju.

Prvi del prireditve je bil po-

V Vrhovem dvojno praznovanje
VRHOVO - 19. septembra se je v Prosvetnem domu Vrhovo odvila slovesnost ob 60-letnici delovanja doma
čega prosvetnega društva in 50-letnici Krajevne skupnosti Vrhovo.

Članice in člani  gledališke skupine Žaba gleda&išče Prosve-
tnega društva Vrhovo po nastopu v domači dvorani

OKROGLICE - 20. septembra je pri spominskem obeležju v 
vasi Okroglice pod Lovrencem  potekala slovesnost v spo
min na šest padlih partizanskih kurirjev, ki so 29. septem
bra in 30. oktobra 1944 izgubili življenje v boju z nemški
mi vojaki zaradi izdaje.

Letošnji slavnostni govornik je bil član predsedstva ZZB za vre-
dnote NOB Slovenije, upokojeni polkovnik JLA in SV Milan Gor
janc. Le-ta je v svojem govoru opozoril na pomembno vlogo  ku-
rirskega dela v času 2. svetovne vojne ter pomen osvobodilnega 
partizanskega boja, kritičen pa je bil do »mlačnosti oblasti do 
NOB-ja«. Navzoče na spominski slovesnosti sta nagovorila tudi 
predsednik KS Loka pri Zidanem Mostu Jani Metelko in župan 
Srečko Ocvirk. »Režimi prihajajo in odhajajo, ljudje ostajajo,« je 
dejal v uvodu svojega kratkega nagovora prvi mož sevniške obči-
ne, kot ga je poimenovala moderatorka prireditve Breda Drenek 
Sotošek. »Potrebno je razmisliti o preteklosti, da znamo ravnati 
v prihodnosti,« pa je bila njegova zaključna misel. 

V spremljajočem kulturnem programu so nastopili člani in člani-
ce KD Godba Blanški vinogradniki, s štajerskimi plesi se je pred-
stavila folklorna skupina Spomin DU Sevnica, zapela je skupina 
Utrinek pod vodstvom Francija Bastardija, nastopili so tudi 
učenke in učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica ter podružnične šole 
iz Loke.

Venec k spomeniku padlim, ki ga je zasnoval sevniški kipar 
Rudi Stopar, so položili: predstavnik ZB za vrednote NOB Sev-
nica Jože Žnidarič, predsednik sveta KS Loka pri Zidanem Mo-
stu Jani Metelko, predstavnik veteranov vojne za Slovenijo Ivan 
Koncilja in predsednik KO DIS Sevnica Vinko Zalezina v sprem-
stvu dveh učenk in učenca podružnične šole. 
 S. Radi

Preteklost je učiteljica prihodnosti

Pri spomeniku padlim kurirjem v vasi Okroglice so položili 
venec v spomin na mlade žrtve 2. svetovne vojne.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 ZKme 
- 145/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Radeče za programsko obdobje 2015 – 2020 (Ur. list RS, št. 49/15) 
in Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2015 (Ur. list RS, št. 
13/15), Občina Radeče objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA 

IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA 
IN PODEŽELJA V OBČINI RADEČE ZA LETO 2015

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so sredstva, ki se bodo dodeljevala za ohra-
njanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rade-
če. Skladno z Uredbama komisije (EU) št. 702/2014 in št. 1407/2013 
so po shemi državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2015 v občini Ra-
deče razpisana sredstva v višini 15.000,00 € za naslednje namene:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva 

na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proi-
zvodnjo 
1.1 Posodabljanje kmetij (14. člen) 11.000,00 €
2.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov  

(14. člen)   2.000,00 €
2. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja  

in informiranja (17. člen)  1.000,00 €
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (18. člen) 500,00 €

POMOČI DE MINIMIS
Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji;  
(21. člen) 500,00 €

2. UPRAVIČENCI DO POMOČI SO:
Vse pravne in fizične osebe, ki so navedene v 6. členu zgoraj nave-
denega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini Radeče za programsko obdobje 2015–2020.

3. ROK ZA PRIJAVO:
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 13. oktobra 2015 na 
naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. Upo-
števane bodo vloge, oddane na vložišču Občine Radeče do 13. 10. 
2015. Pošiljke, ki bodo oddane po pošti, morajo biti obvezno odda-
ne s priporočeno pošto do 13. 10. 2015 (datum poštnega žiga na 
dan 13. 10. 2015). 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom 
pošiljatelja in označene z oznako:
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – NALOŽBE (posodabljanje) ali 
NALOŽBE (urejanje)« 
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – PRENOS ZNANJA«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – ZAVAROVALNE PREMIJE«
»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – DE MINIMIS«

4. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo Komisija za kmetijstvo opravila enkrat, in sicer 
dne 15. 10. 2015.
Odpiranje vlog ne bo javno.

5. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o za-
vržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Radeče najpozneje v 
roku 30 dni od datuma odpiranja prijav.

6. INFORMACIJE
To je skrajšana verzija razpisa, ki je objavljena na krajevno običa-
jen način še na oglasnih deskah na območju občine Radeče, CATV 
in v neskrajšani obliki na spletni strani občine Radeče na naslovu 
http://www.radece.si/.

Vse morebitne dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Ob-
čini Radeče - Dalibor Crljenkovič (telefon 03 56 80 800).

� OBČINA�RADEČE

RADEČE - 22. septembra je v domu Pihalnega orkestra radeških 
papirničarjev potekala že tradicionalna jesenska krvodajalska 
akcija. Medtem ko se je vabilu na prvo letošnjo krvodajalsko ak-
cijo v Radečah v februarju odzvalo 85 krvodajalcev, je bila dru-
ga akcija še bolj uspešna, saj je v septembru življenjsko tekoči-
no daroval 101 krvodajalec, med njimi je bilo 60 moških in 41 
žensk. Akcijo v Radečah ob Območnem združenju Rdečega križa 
Laško-Radeče pomaga pripraviti KORK Radeče s predsednikom 
Miho Kunejem in sekretarko Terezijo Ocepek, pri postrežbi pa 
je tokrat pomagala tudi prostovoljka Vera Kmetič.  D. J./P. P. 

101 krvodajalec na jesenski akciji
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KOSTANJEVICA NA KRKI - 
19. septembra dopoldne so 
Potepinke iz knjižnice, pro-
jekt  Valvasorjeve knjižni-
ce, ki spodbuja k branju in 
medsebojnemu izmenjava-
nju knjig, zaživele tudi na 
kostanjeviški Mestni tržnici. 
»V knjižnicah se pogosto sre-
čujemo s preobilico knjig, ki 
jih zaradi različnih razlogov, 
predvsem pa zaradi prostor-
ske stiske ne moremo posta-
viti na police. S projektom 
Potepinke iz knjižnice tako 
knjige pošiljamo med bralce 
še na drugačen način. Police s 
knjigami potepinkami se na-
hajajo v Qlandiji v Krškem, 
Zdravstvenem domu Krško, parku pred knjižnico Senovo, pla-
ninski koči na Bohorju in Mladinskem centru Krško, poleti pa 
tudi na bazenu v Brestanici,« je sporočila Alenka Žugič Jakovi
na, vodja knjižnice Kostanjevica na Krki. 
V kostanjeviški knjižnici imajo že več let potepinke svoje me-
sto pri vhodu v knjižnico, kjer ves čas poteka živahna izmenja-
va. Maja je v mestu začela delovati Mestna tržnica in v knjižnici 
so bili veseli pobude vodje tržnice Vesne Hrovat, da bi polico s 
potepinkami postavili tudi sem. Polico posebej za potepinke je 
po načrtu arhitekta Boruta Simiča izdelal Roman Milek in v 
okviru živahnega dogajanja na mestnem sejmu so jo napolnili s 
knjigami. »Vsebina police se je začela spreminjati takoj, ko smo 
jo postavili na njeno mesto, knjige so odhajale in prihajale nove. 
Upamo, da bo na polici živahno tudi v prihodnosti in vabimo kra-
jane k sodelovanju, k izmenjavi, branju. Namestitev Potepink na 
tržnico je prijazna majhna pridobitev in tudi začetek novega so-
delovanja, ki bo gotovo prineslo dobrih in zanimivih dogodkov 
v Kostanjevico,« je zaključila Žugič Jakovinova.  P. P.

Potepinke na Mestni tržnici

Polica s »potepinkami« na me-
stni tržnici

CERKLJE OB KRKI - Zadnjo 
avgustovsko nedeljo je v 
župniji Cerklje ob Krki po
tekal dan faranov, ki se je 
v zadnjih letih že dodobra 
ustalil. Letos se je farni dan 
začel s sveto mašo, ki jo je ob 
somaševanju domačega žu
pnika mag. Janeza Žaklja da
roval misijonar Tone Kerin.

Tone Kerin, ki letos obeležu-
je 30 let duhovništva in misi-
jonarstva, je po maši blagoslo-
vil obnovljene kletne prostore 
cerkljanskega župnišča. Le-to 
je bilo zgrajeno leta 1895. Sta-
ro župnišče se je namreč v po-
tresu istega leta podrlo. Glede 
na slog kleti in hitrost gradnje 
je verjetno, da so temelji in 
del sten kleti še ostanki stare-
ga župnišča iz leta 1587. Med 
drugo svetovno vojno so Nem-
ci zasedli župnišče, v kleti so se 
ohranili originalni zabavni na-

Dan faranov v Cerkljah ob Krki

pisi, ki jih je nekdo z roko na-
pisal na steno. Tako napise kot 
Prešernovo Zdravljico je obno-
vil in narisal akademski slikar 
Gregor Smukovič. V kleti se 
nahajajo tudi na strešno opeko 
narisane zdravilne rože, ki so 
delo Borisa Štruklja (takih je 
75, vse skupaj pa je poslikane 
opeke nekaj čez sto). Pri obno-
vi kleti so pomagali farani, go-
spodarski svet, ključarji, Tone 
Jalovec, ki je opravil zidarska 
dela, in Samo Marinček, ki je 
poskrbel za električno nape-
ljavo. Kletne prostore pa izpo-

polnjuje tudi razstava faranke 
Marjete Gasior, sicer članice 
Kulturnega društva Libna. Še 
nekaj časa bodo na ogled nje-
ni kvačkani, klekljani, vezeni in 
glineni izdelki, izdelki, gravira-
ni na steklo, slike in rišeljeji. 

Farni dan se je nadaljeval z 
vaškimi igrami, ki jih je pri-
pravilo Turistično, športno 
in kulturno društvo Črešnji-
ce, ljudske pevke iz Cerkelj so 
zapele nekaj pesmi, potekal je 
tudi srečelov, katerega izkupi-
ček približno 1100 evrov je šel 
za potrebe župnijske Karitas v 
Cerkljah. Zvečer je v župnijski 
učilnici sledila še predstavitev 
jezuitov. Zgodovino jezuitov in 
njihovega dela sta predstavila 
p. Damjan Ristič in jezuitski 
bogoslovec Benjamin Bevc, ki 
trenutno študira v Parizu, sicer 
pa prihaja iz Cerkelj. 
 R. Retelj

Kletni prostori župnišča so 
dobili povsem novo podobo.

Radioklub Iskra je z name-
nom povezovanja ljubiteljev 
tehnike in radiotehnike usta-
novila skupina mladih zane-
senjakov 23. maja 1965 v Kir-
novi gostilni na Prekopi. »Želja 
mladih je bila, da bi lahko svo-
bodno delali na radijskih va-
lovih, raziskovali in uživali v 
svetu radijskih frekvenc, pol-
nih skrivnosti, presenečenj in 
moči,« pravi aktualni predse-
dnik kluba Jože Zagorc, pred 
njim pa so bili na čelu kluba še 
Mojmir Pustoslemšek, Fran
ci Župan, Franc Cvelbar in 
prvi predsednik Janez Kuzma. 
Klub danes šteje 30 članov, od 
tega je 18 operaterjev, v vseh 
letih pa je v radioklubu izpit 
opravilo 38 operaterjev. 

Na 7. srečanju radioamaterjev 
na Prekopi oz. na »lovu na li-
sice« je nastopilo 27 tekmo-
valcev iz več slovenskih radi-
oklubov (Ajdovščina, Ormož, 
Ptujska Gora in Krško), zma-
gala pa je ekipa Ajdovščine. 
Pri domu radioamaterjev na 

Prekopi je nato potekala osre-
dnja slavnostna prireditev ob 
50. obletnici. Navzoče je na-
govoril predsednik Zveze ra-
dioamaterjev Slovenije Bojan 
Majhenič ter Radioklubu Is-
kra Prekopa ob jubileju podelil 
zlato plaketo ZRS, zlato znač-
ko ZRS sta dobila predsednik 
in podpredsednik radiokluba 
Jože Zagorc in Vasja Čuk, sre-
brni znački Marija Gjurekovič 

in Stane Levičnik, bronaste 
značke pa Brane Čuk, Tomaž 
Sokolovič in Miro Robek. Žu-
pan občine Kostanjevica na 
Krki Ladko Petretič je pode-
lil zlati listini za leto 2015 tako 
Radioklubu Iskra Prekopa ob 
50-letnici kot Stanetu Levični-
ku ob osebni 80-letnici, podelil 
pa je tudi klubska spominska 
priznanja članom radiokluba, 
predsedniku ZRS Majheniču, 

Zvezi radioamaterjev Slove-
nije, sosednjim radioklubom 
ter še nekaterim posamezni-
kom, društvom in ustano-
vam. Zlato diplomo so prejeli 
še živeči ustanovni člani: Jože 
Zagorc, Mimica Husič-Žni
daršič,  Rado Štemberger, 
Franc Cvelbar, Ferdinand Je
reb, Igor Kadunc, Alojz Smo
lič in Ivan Volčjak. Zatem sta 
Petretič in Zagorc z odkritjem 
spominske plošče simbolično 
odprla prenovljen dom radio-
amaterjev, ki je bil po 25 letih 
od otvoritve potreben temelji-
te obnove.

Kot pravi Zagorc, imajo vsako 
sredo zvečer redne »skede«, 
s katerimi preverjajo usposo-
bljenost operaterjev in opre-
me, kar je osnova za sodelo-
vanje v sistemu radijskih zvez 
ARON, želijo pa tudi obudi-
ti radioamaterski krožek na 
kostanjeviški osnovni šoli ter 
tako ohraniti radioamatersko 
tradicijo.
 Peter Pavlovič

PREKOPA - Radioklub Iskra Prekopa letos praznuje 50 let delovanja. Jubilej so obeležili 19. septembra s 
sedmim srečanjem radioamaterjev pred tamkajšnjim domom radioamaterjev, ki so ga ob jubileju tudi ob
novili, najbolj zaslužnim članom pa so podelili spominska priznanja in medalje.

50 let radioamaterske tradicije

Nagrajenci Zveze radioamaterjev Slovenije

Vabljeni na brezplačno svetovanje 
glede energetske sanacije  

v »Energetsko sobo«  
(Cesta krških žrtev 30, Krško)

Kotli na lesno biomaso (7 – 1.000 kW)

POLENA in PELETI
Zlato priZnanje  
sejma energetiKa 2012

SEKANCI
avtomatsKi vžig
pri Kotlu na polena

POLENA PELETI

SEKANCI in 
PELETI

www.biomasa.si041 383 383GSM:
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Krška obrtno-podjetniška 
zbornica se zaveda, da je biti 
prisoten na tako veliki sejem-
ski manifestaciji pomemb-
no za uspešno poslovanje, še 
zlasti mikro in malih podje-
tij, zato so tudi letos razsta-
vljali na skupnem razstavnem 
prostoru s svojimi šestimi čla-
ni, ki si prav preko MOS-a gra-
dijo most v poslovnost. Krška 
zbornica že nekaj let poslov-
no sodeluje z največjim hrva-
škim obrtniškim združenjem 
– Obrtničko komoro Zagreb. 
Tako kot že nekaj let je tudi le-
tos sodelovala v obsejemskem 
dogajanju, letos kar z dvema 
dogodkoma, pri katerima so 
sodelovali tudi zagrebški obr-
tniki in podjetniki. Predsednik 
krške zbornice Dušan Arh rad 
poudari, da je za krško obrtni-
štvo in ne nazadnje tudi za ce-
lotno krško gospodarstvo po-
membno, da se vključujemo 
na tuje trge, zato je krška obr-
tna zbornica izkoristila ponu-
jeno priložnost sodelovanja z 
bližnjim Zagrebom, ki se po-
naša z več kot milijonsko po-
pulacijo. 

V Celju so Krčani organizirali 
poslovno srečanje slovenskih 
in hrvaških podjetij, na kate-
rem so predstavili sodelova-
nje med obema obrtnima or-

Krški obrtniki na MOS Celje
CELJE, KRŠKO - Krška obrtno-podjetniška zbornica je že 12. leto zapored sodelovala na največjem sejem
skem dogodku v Sloveniji - na Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju. Letošnji slogan sejma je bil 
»Sejem za nove posle, dobre partnerje, most v poslovni svet«. 

ganizacijama, sosedom pa so 
omogočili, da se je predstavilo 
njihovo združenje obrtnikov iz 
Vrbovca – Udruženje obrtnika 
Vrbovec. Srečanja so se poleg 
obrtnikov in podjetnikov iz 
Krškega in Zagreba udeležili 
tudi podjetniki iz drugih kon-
cev Slovenije in Hrvaške. Kr-
ška obrtniška organizacija je 
na srečanju predstavila odli-
čen primer dobre prakse po-
slovnega sodelovanja. Nav-
zoče je nagovoril predsednik 
Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije Branko Meh, ki je 
poudaril, da smo s Hrvati do-
bri sosedje, ki že vrsto let do-
bro sodelujemo. Na srečanju 
je bil prisoten tudi predstav-
nik Veleposlaništva RS v Za-
grebu, ekonomski svetovalec 
Jakob Štunf. 

Drugi dogodek v organizaciji 
Krčanov pa je bila atraktivna 
frizerska revija, kjer so frizer-
ji Območne obrtno-podjetni-
ške zbornice Krško in Obr-
tničke komore Zagreb stopili 
v čevlje zvezd filmskega pla-
tna Hollywooda v 50. in 60. le-
tih prejšnjega stoletja. Podob-
no revijo so skupaj izvedli že v 
Zagrebu, v okviru projekta EU 

(Vseživljenjsko učenje – Leo-
nardo da Vinci – partnerstva), 
ki so ga poimenovali BOBS, v 
katerem je poleg krške in za-
grebške obrtniške organizaci-
je sodelovalo še pet podobnih 
asociacij iz evropskih držav. 
Rek iz zgodovinskih sejem-
skih virov, ki pravi »sejem bil je 
živ«, so zagotovili prav s frizer-
sko revijo, na kateri je nasto-
pilo po osem zagrebških in kr-
ških frizerjev. Sodelujoči so na 
osrednjem prireditvenem pro-
storu – odru sejma, pritegnili 
pozornost številnih obiskoval-
cev, ki so njihov trud nagradi-
li z aplavzom in ponesli dober 
glas o sodelujočih frizerjih ši-
rom po Sloveniji in Hrvaškem. 
Krčani so si enotni, da se na-
slednje leto ponovno udeleži-
jo največjega sejemskega do-
godka v Sloveniji.

 Janja Starc, OOZ Krško

Krčani so na sejmu pripravili atraktivno frizersko revijo.

BREŽICE - V ZPTM Brežice so zadovoljni z odzivom podjetij na 
letošnji Podjetniško–obrtni in kmetijski sejem Brežice, ki bo po-
tekal 17. in 18. oktobra v Športni dvorani Brežice. Tudi letošnji 
sejem bo postregel s pestrim spremljajočim zabavnim in izobra-
ževalnim programom - ulico obrtnikov, sejemsko vinsko kletjo, 
tekmovanjem v kuhanju županovega golaža, škratom Gvidom za 
najmlajše, dobro glasbo in presenečenji. Na voljo bodo tudi brez-
plačna izobraževanja o podjetništvu, turizmu in kmetijstvu.

Do POK-a še dobra dva tedna

Inovacija predstavlja nov razvojni preboj na področju uporabe 
nekonvencionalnih tehnologij, ne le v slovenskem merilu, tem-
več tudi širše. Omogoča nadgradnjo sedanje tehnologije, ki je 
uporabljena v standardnih procesih ter povečuje varnost in učin-
kovitost tovrstnih tehnoloških procesov. Ker uporaba inovativne 
rezalne glave ne povzroča tujkov v tehnoloških sistemih, je popol-
noma skladna s principi jedrske varnosti. Poleg tega suha metoda 
ne povzroča radioaktivnega odpada v primerih kontaminiranih 
izmenjevalnikov toplote, zato zmanjšuje obremenjevanje okolja.

Razvoj inovacije je vodil dr. Matej Pleterski, vodja oddelka za 
razvoj tehnologij in varjenja v podjetju Numip, v sodelovanju z 
raziskovalno skupino Laboratorija za alternativne tehnologije 
Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani. Razvoj inovacije je 
potekal od začetka leta 2013 do maja 2014, ko je bila izvedena 
prva aplikacija nove naprave na glavnem turbinskem konden-
zatorju v jedrski elektrarni Cernavoda v Romuniji.

Nagrajena inovacija je prenosna naprava za odrez cevi, katere 
mehanizem odnašanja materiala bazira na principu elektroero-
zije v suhem. Odnašanje materiala poteka s hitrosledečimi si ra-
zelektritvami, ki povzročajo nastanek majhnih kraterjev. Fizikalni 
princip odnašanja je elektrotermičen. Ključne komponente stro-
ja so generator električnih pulzov, elektromotor, momentna ple-
tenica, ki prenaša navor in električne pulze, ter inovativna rezal-
na glava. Rezalna glava je bistveni del inovacije in je sestavljena 
iz namensko razvitega uležajenja ter inovativno skonstruiranih 
elektrod. Krmiljenje primerne reže med elektrodami in notranjo 
steno cevi je bilo izvedeno na način, ki ga med obsežnim pre-
gledom literature ni moč zaslediti. Zato v podjetju Numip načr-
tujejo posamezne inovativne komponente naprave tudi paten-
tno zaščititi tako v Sloveniji kot tudi v mednarodnem prostoru.

Omenjena inovacija je del tehnološkega razvoja, s katerim pod-
jetje razvija nastop na tujih trgih, kjer bo v letošnjem letu reali-
ziralo približno 40 % celotnega letnega prometa. Vzporedno s 
tehnološkimi inovacijami se nadaljuje tudi nenehno izpopolnje-
vanje obvladovanja projektnega vodenja, kar se izkazuje tudi 
preko zaupanja velikih tujih naročnikov. Z enim od njih Numip 
letos izvaja zamenjavo reaktorskih glav v dveh jedrskih elektrar-
nah v Švici. Na osnovi dolgoletnih izkušenj in znanja bo Numip 
podprl tudi projektni management in obvladovanje kakovosti 
na projektu rekonstrukcije opreme jezu NEK, ki se pričenja rav-
no v tem času.

Letošnjo jesen bo Numip, skupaj s svojo hčerinsko firmo Q Tech-
na, na osem remontov v ZDA napotil 10 ekip inženirjev in tehni-
kov.  S tem se nadaljuje prenos dobrih praks, saj se pridobljene 
izkušnje iz tujine vračajo v domače okolje in obratno. V zadnjih 
desetih letih so bile strokovne ekipe iz podjetij Numip in Q Te-
chna prisotne že na okoli 15 % vseh komercialnih jedrskih reak-
torjev na svetu.

Numip tudi z inovacijami širi obseg 
storitev na mednarodnih trgih

V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije v sredini septembra na Brdu pri Kranju podelila naci-
onalna priznanja za najbolj inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in javnih raziskovalnih zavodih. Med prejemni-
ki je bilo tudi podjetje Numip, in sicer za inovacijo odreza cevi toplotnih izmenjevalnikov v jedrskih elektrarnah z name-
nom vzorčenja z uporabo nekonvencionalnih tehnologij.

Razvoj inovacije je vodil dr. Matej Pleterski, vodja oddelka 
za razvoj tehnologij in varjenja v podjetju Numip  

(na fotografiji prvi z desne)
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KAJ SO DAVČNE BLAGAJNE? KAJ VSE ZAVEZANEC /  
PODJETNIK POTREBUJE?

Gre za sistem, v katerem so elektronske naprave za izdajo raču-
nov (blagajne) povezane s centralnim informacijskim centrom 
Finančne uprave RS (FURS). Zavezanec potrebuje na internet 
povezan računalniški sistem (tablica, namizni ali prenosni raču-
nalnik …) z nameščeno programsko opremo za vodenje blagajne 
(obvezno usklajeno z zahtevami FURS) in tiskalnik za tiskanje 
računov. Pred začetkom poslovanja pa je treba pridobiti še brez-
plačno namensko digitalno potrdilo, s katerim blagajno registri-
ramo na FURS, in skleniti interni akt. Vse omenjeno za stran-
ko opravimo tudi mi.

KAKŠEN STROŠEK PREDSTAVLJA TO ZA 
PODJETNIKA?

V našem podjetju smo oblikovali cenovno privlačen začetniški 
paket, ki vsebuje vse za nemoten začetek dela, za 156 EUR + 
DDV. Naše stranke prejmejo program za vodenje blagajne popol-
noma brezplačno, brez mesečne najemnine in brez skritih stro-
škov vzdrževanja. Prav tako lahko zavezanci ob nakupu uvelja-
vljajo določene davčno priznane olajšave, nudimo pa tudi nakup 
na do 60 obrokov.

KDO JE ZAVEZAN K UPORABI DAVČNIH BLAGAJN?

Davčne blagajne mora obvezno uporabljati zavezanec, ki izpol-
njuje tri pogoje hkrati: izdati mora račun za opravljeno doba-
vo blaga ali storitev, voditi mora poslovne knjige in evidence, za 
dobavljeno blago ali opravljeno storitev prejme plačilo v gotovi-
ni (bankovci, kovanci, plačilne in kreditne kartice, itd.). Seveda 
obstajajo tudi izjeme.

KAKO BO PO NOVEM POTEKALA IZDAJA 
GOTOVINSKEGA RAČUNA?

Ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino bo moral 
zavezanec izdati račun prek blagajne, ki izpolnjuje predpisane po-
goje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa, in ga iz-
ročiti kupcu blaga oz. naročniku storitve. Po potrditvi izdaje ra-
čuna se bodo določeni podatki računa poslali davčnemu organu. 
Ta bo podatke obdelal in računu dodelil enkratno identifikacij-
sko oznako računa (EOR), ki bo nato posredovana nazaj in na-
tisnjena na izdanemu računu skupaj z zaščitno oznako izdajate-
lja (ZOI). Postopek naj bi trajal največ dve sekundi. 
Tematiko sva precej strnila, izpostavila samo najpomembnej-
še podatke. 

SE LAHKO PODJETNIKI Z DODATNIMI 
VPRAŠANJI OBRNEJO TUDI NA VAS?

Seveda. Z veseljem nudimo pomoč in odgovorimo na vprašanja. 
Obiščejo lahko tudi našo spletno stran www.davčne-blagajne.eu, 
kjer je predstavljen naš prodajni program skupaj z dodatnimi in-
formacijami. Podjetja pa pozivamo, naj ne čakajo na zadnji rok, 
temveč vse potrebno uredijo čimprej, saj je zaradi uvajanja nove-
ga načina poslovanja pričakovati zaplete in nejasnosti.

Trenutno najbolj aktualna tema podjetnikov so davčne bla-
gajne, o katerih pa večina ne ve dovolj oz. ni dovolj obveščena. 
Kaj sploh so? Kdo je zavezan k uporabi? Zakaj jih uvajamo? Za 
odgovore na ta vprašanja smo se obrnili na podjetje IT-Trade 
d.o.o. iz Brežic, ki pospešeno deluje na področju uvajanja davč-
nih blagajn, vsem strankam pa nudi tudi rešitev vse-na-enem-
-mestu. Odgovarjal je Jaka Kastner, produktni vodja in sveto-
valec za to področje.

DAVČNE BLAGAJNE



Posavski obzornik - leto XIX, številka 20, četrtek, 1. 10. 2015 11GOSPODARSTVO

SEVNICA - 11. septembra je potekala v prostorih Galerije 
Ana v Sevnici na pobudo predstavnikov Posavskega jedr
skega lokalnega partnerstva (PJLP) razprava o novem Ener
getskem konceptu za Slovenijo (EKS), ki ga pripravlja Minis
trstvo za infrastrukturo skladno z energetskim zakonom.

»Gre za strateški dokument, ki bo določil dolgoročne usmeritve 
energetske politike v Sloveniji do leta 2035 in s pogledom do 
2055. V dokumentu je jedrska energija predstavljena kot najpo-
membnejši vir energije. Kaj to pomeni za Posavje? Kaj za posa-
vsko energetiko? Kakšna bo prihodnost jedrske energije v Slove-
niji? Se da izziv rešiti z alternativnimi viri? Ker se bo dokument 
dotikal širokega spektra deležnikov – aktivnih udeležencev v 
Posavju, želimo zagotoviti široko razpravo ter pri pripravi tega 
dokumenta vključiti sodelovanje najširše zainteresirane javno-
sti,« je tekla predstavitev razlogov za srečanje, ki je bilo slabo 
obiskano.

Organizatorji srečanja, člani Posavskega jedrskega lokalnega 
partnerstva, ki je začelo s svojim ponovnim delovanjem v leto-
šnjem maju, so ob tem pojasnili, da je osnovni cilj njihovega de-
lovanja budno spremljanje poteka vseh aktivnosti na omenjenem 
področju v skladu s podpisanimi konvencijami in evropskimi di-
rektivami, hkrati pa se bodo zavzemali za čisto, varno in zdravo 
bivalno okolje posavskih prebivalcev. Ob tem je Aleš Zajc (PJLP) 
predstavil tudi rezultate raziskav Eurostata o družbeni spreje-
mljivosti jedrskih objektov v Sloveniji in iz pridobljenih podatkov 
opravljenih raziskav je razvidno, da se mnogi ne počutijo varne 
ob jedrski elektrarni Krško, zato v PJLP-ju niso naklonjeni načr-
tovani gradnji drugega bloka NEK, pač pa želijo razvoj v smeri is-
kanja novih alternativnih virov pridobivanja energije. Sanja Ro
kvič je predstavila predlog usmeritev za izdelavo energetskega 
koncepta Slovenije.  S. Radi

Jedrska energija ali alternativa?

Vrednost investicije znaša 65 
milijonov evrov, znesek pod-
pisane pogodbe pa znaša 4,5 
milijona evrov, kolikor ima-
jo na Infri zagotovljenih v tem 
trenutku. Kot je pojasnil Soto
šek, bodo glede na dotok sred-
stev z aneksi dopolnjevali po-
godbo do polne vrednosti, kot 
je bilo že v primeru gradnje 
bazena za HE Krško. Ministri-
ca za okolje in prostor Irena 
Majcen, ki se je udeležila pod-
pisa, je povedala, da je vlada RS 
pred kratkim v predlogih pro-
računov za leti 2016 in 2017 
za ta projekt zagotovila po do-
brih 31 oz. 33 milijonov evrov. 
Glavna vira sredstev za izgra-
dnjo infrastrukturnih ureditev 
sta podnebni in vodni sklad. 

Vrednost celotnih infrastruk-
turnih ureditev ob HE Brežice 
je po veljavnem programu oce-
njena na 173 milijonov evrov, 
od tega je 156 milijonov ob-
veznost Infre, slabih šest mi-
lijonov obveznost ELES-a 
(priklučni daljnovod), deset 
milijonov evrov pa obveznost 
energetike oz. družbe HESS, s 
katero se dogovarjajo še o do-
datnem sofinanciranju v višini 
približno 20 milijonov evrov, je 
še povedal Sotošek.

Po njegovih besedah so izbra-
nega izvajalca nemudoma uve-
dli v delo. »Verjamem, da bomo 
s pripravami gradbišča pričeli 
že konec tega meseca, v okto-
bru in novembru pa bomo mo-
rali biti zelo aktivni, da bomo 
realizirali sredstva, ki so pred-
met podpisa pogodbe,« je de-
jal. Pogodbeni rok je sicer 15 
mesecev do polnitve bazena. 

Ureditev akumulacije se začenja
BREŽICE - Po zapletu zaradi revizije oddaje javnega naročila sta 22. septembra v brežiškem gradu direktor 
javnega podjetja Infra mag. Vojko Sotošek in direktor podjetja Riko Janez Škrabec podpisala pogodbo za iz
gradnjo akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice.

»Če bomo imeli na razpola-
go zadostne vire financiranja 
in če nam naslednje leto ne bo 
preveč nagajalo vreme, lahko 
ta terminski plan še doseže-
mo,« je dodal. Škrabec se je v 
imenu Rika zahvalil za zaupa-
nje in izrazil ponos, da lahko 
sodelujejo pri trenutno najve-
čjem energetskem projektu v 
Sloveniji, obljubil pa tudi kva-
litetno in pravočasno izvedbo 
projekta, v katerega bodo, kot 
je dejal, vključili tudi domačo, 
posavsko operativo. 

Četrta akumulacija na spodnji 
Savi bo največja doslej, saj je 
območje ureditev dolgo kar 
16 km, bazen bo na najširšem 
delu širok kar 700 metrov in 

bo imel površino 300 hektar-
jev, kar je malo manj kot povr-
šina Ptujskega jezera, v njem 
pa bo 20 milijonov m3 vode, 
kar je primerljivo z Blejskim 
jezerom. Gre za večnamenski 
objekt, namenjen upravljanju 
z vodo in podtalnico, zaščiti 
pred poplavami, pa tudi mo-
žnostim za namakanje v kme-
tijstvu. Direktor družbe HESS, 
ki gradi elektrarne na spodnji 
Savi, Bogdan Barbič je dejal, 
bo za potrebe elektrarne upo-
rabljenih približno 3,5 milijo-
na m3 vode. »To količino vode 
bomo uporabljali predvsem 
za izravnavo dnevnih preto-
kov, bazen pa bo celotni veri-
gi omogočal delovanje s spre-
menljivimi parametri tekom 
dneva - ko bo večja poraba, 
bomo spuščali več vode sko-
zi elektrarne in proizvajali več 
električne energije, ko pa bo 
manjša poraba, bomo to vodo 

zadrževali v bazenih,« je poja-
snil. Poleg tega bo predzadnji 
bazen v verigi služil še za iz-
ravnavo pretokov do Repu-
blike Hrvaške, saj bo za njim 
vzpostavljen naravni pretok 
reke Save, vse do izgradnje HE 
Mokrice, ki bo potem prevzela 
to vlogo. »Vemo, da posegamo 
v reko Savo, da ji spreminjamo 
obliko in namen, ampak vse v 
dobri veri, da bo reka Sava tudi 
v prihodnje omogočala čim več 

življenja v našem prostoru s 
tem, da nam bo dajala potreb-
no električno energijo,« je ob 
podpisu dejal Sotošek, pouda-
ril pa tudi pomen protipoplav-
nih ureditev. 

Podpis je povezovala Bernar
da Žarn, z glasbo pa so ga obo-
gatili učenci in učitelji Glasbe-
ne šole Brežice.

 Peter Pavlovič

Energetski del projekta po Barbičevih besedah teče s polno 
paro, vmesne zamude pri gradbenih delih so nadoknadili. Tudi 
vgradnja opreme, tako turbinske in generatorja kot hidrome-
hanske, poteka v skladu z roki ali celo pred njimi. »Uspeli smo 
brez nekih pretresov izpeljati vsa javna naročila, kar je pose-
ben podvig, zaradi zapletene in neživljenjske zakonodaje mno-
go težji kot sama izgradnja, tako da zaenkrat ne vidimo ovir, da 
elektrarna ne bi bila zgrajena do roka,« meni Barbič. Do konca 
leta bo gradbeni del večinoma zaključen, nato pa bodo začeli z 
montažo, ki bo potekala vse do konca leta 2016, ko je predvi-
den prvi natok vode in prvo vrtenje turbine, januarja 2017 pa 
je predvidena prva sinhronizacija. Energetski del projekta je 
sicer ocenjen na 118 milijonov evrov (brez DDV), zaenkrat pa 
kaže, da bodo, če ne bo kakšnih presenečenj, ostali v teh okvir-
jih. Priprave na gradnjo HE Mokrice so v fazi čezmejnega po-
stopka s sosednjo Hrvaško. Prva usklajevanja se bodo začela 
sredi oktobra in bodo trajala nekaj mesecev, potem pa se lah-
ko zaključi postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja.

Sotošek in Škrabec po podpisu pogodbe

KMEČKA ZADRUGA BREŽICE

vam v svoji novi prodajalni 
po ugodnih cenah nudi:
 

- seme ozimnih žit, 
- mineralna gnojila,
- sadike sadnega drevja in grmičevja, 
- nagrobne sadike, 
- nagrobni pesek,
- zemljo ...

Delovni čas: od 7. do19. ure
Tel.: 07 49 61 173

Trgovina Šentlenart, Šentlenart 72, 8250 Brežice

mačeha 0,35 €/kom
AKCIJA 

LJUBLJANA, POSAVJE - Vlada RS je določila besedilo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih koncesije za izko-
riščanje energetskega potenciala spodnje Save ter ga poslala v 
obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku. S predla-
gano spremembo se za tri leta podaljšujejo roki za izgradnjo cele 
verige hidroelektrarn (HE) in pridobitev uporabnega dovoljenja. 
Nov rok za izgradnjo cele verige HE je tako do konca leta 2019, za 
pridobitev uporabnega dovoljenja pa do konca leta 2020. Zakon 
tudi določa pogoje za izvajanje koncesije za izkoriščanje vodne-
ga energetskega potenciala na območju spodnje Save od Suha-
dola do državne meje s Hrvaško. Z zakonom je urejena koncesi-
ja za rabo vode za proizvodnjo električne energije v HE Vrhovo, 
Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice z izkoriščanjem vo-
dnega potenciala spodnje Save. Namen zakona je zagotoviti ne-
moteno financiranje preostalega dela verige HE na spodnji Savi, 
so sporoči z Ministrstva za okolje in prostor.

Vlada podaljšala rok za izgradnjo 
verige HE na spodnji Savi

Akcija!

od 24. 09.

do 31. 10.
2015

JESENSKI POPUSTI 
V GRAMOZNICI STARI GRAD 

V naši gramoznici v Vrbini vam to jesen nudimo 
posebej ugodne cene za nakup gramoznih materialov. 

Za NEDROBLJEN GRAMOZ frakcij med 4 in 32 mm vam 
nudimo med 18 in 22 % popusta na takojšnje plačilo. 

Pri nakupu ZEMLJE pa vam kupljeno količino podvojimo.  

Za več informacij nas lahko pokličete na 051 302 929 
ali nam pišete: barbara.jug@kostak.si.

Popusti veljajo do odprodaje zalog.

Naročnik: KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško
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Poslanstvo ARAO je strokovno in odgovorno ravnanje z radio-
aktivnimi odpadki (RAO) in izrabljenim gorivom (IG). Tako zago-
tavljamo infrastrukturno podporo izvajanju družbeno koristnih 
dejavnosti, kjer ti odpadki nastajajo. Te koristne dejavnosti so 
proizvodnja električne energije, diagnostični in terapevtski po-
stopki v medicini, raziskave ter industrija. 

Najpomembnejši dolgoročni strateški cilji našega delovanja so 
zagotovitev strokovnega ravnanja z RAO in IG od nastanka do 
končnega odlaganja. Torej nadaljevanje izvajanja obvezne dr-
žavne gospodarske javne službe ravnanja z RAO malih povzro-
čiteljev, izgradnja odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih od-
padkov (NSRAO) in s tem zagotovitev trajne rešitve za odlaganje 
NSRAO, izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe 
dolgoročnega nadzora ter vzdrževanja zaprtih odlagališč rudar-
ske in hidrometalurške jalovine ter strokovna podpora državi 
pri pripravi strateških dokumentov, pridobivanju in ohranjanju 
strokovnega znanja ter razvoju kadrov.

Poznavanje dejstev in ozaveščenost javnosti o izzivih, poveza-
nih s strokovnim in odgovornim ravnanjem z RAO in IG, sta 
pomembna za uresničevanje našega poslanstva. Ob strokov-
nem in odgovornem ravnanju z RAO se namreč nenehno sre-
čujemo tudi z izzivi doseganja družbene sprejemljivosti naše-
ga delovanja. Pomemben del uresničevanja poslanstva ARAO 
so zato komuniciranje, ozaveščanje in sodelovanje z zaintere-
siranimi javnostmi. Dejavnosti opravljamo z namenom krepi-
tve znanja o sevanju radioaktivnih snovi in povečanja zaveda-
nja, da strokovno in odgovorno ravnanje z RAO, kot ga izvaja 
ARAO, pomembno prispeva h kakovosti okolja in uresničeva-
nju trajnostnega razvoja.

S tem namenom začenjamo serijo objav o dejstvih, poveza-
nih z RAO in sevanjem, njihovim nastankom ter varnim ravna-
njem in odlaganjem.

Zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo je predno-
stna naloga družbe Kostak. Poudarek je na rednem 
nadzoru vode od vodnega vira pa vse do pip uporab-
nikov. Veliko pozornosti namenjamo osveščanju upo-
rabnikov in preventivnemu delovanju za zaščito vo-
dnih virov. Največ zalog pitne vode je v porečju reke 
Save, zato je v ospredju zaščita vodnih virov Drno-
vo in Brege na območju vodonosnika Krškega polja. 
Območje spada med najbolj rodovitna kmetijska tla 
v Sloveniji in je zaradi intenzivnega kmetijstva zelo 
ranljivo. Neprimerna raba fitofarmacevtskih sredstev 
in neustrezno polivanje gnojevke na kmetijskih po-

vršinah vodovarstvenih območij povzročata obreme-
njevanje podzemne vode. 

V lanskem letu smo z namenom, da lastnike zemljišč 
in širšo javnost opozorimo, da se nahajajo v varoval-
nem območju s posebnim režimom, izvedli postavi-
tev obvestilnih znakov, ki označujejo vodovarstveno 
področje. Uporabnike o stanju kakovosti pitne vode 
na tem območju in območju celotne občine Krško in 
občine Kostanjevica na Krki obveščamo v letnih po-
ročilih o kakovosti pitne vode, prispevkih v lokalnem 
časopisu Posavski obzornik ter na zadnji strani po-
ložnic in spletni strani. Zadnje polletno poročilo je 
bilo objavljeno na položnici za komunalne storitve 
za mesec julij 2015 in si ga lahko ogledate na sple-
tni strani www.kostak.si. Na strokovnem predavanju 
Urejanje odpadnih voda v kmetijstvu, ki so ga or-
ganizirali predstavniki Kmetijsko gozdarskega zavo-
da Novo mesto, smo sodelovali s prispevkom o mo-
žnih načinih čiščenja odpadnih voda, ki nastanejo na 
kmetijskem gospodarstvu, z velikim poudarkom na 
zaščiti vodnih virov.

V letu 2014 smo v sodelovanju s predstavniki Obči-
ne Krško, Nacionalnega laboratorija za zdravje, hra-
no in okolje iz Novega mesta ter Kmetijsko gozdar-
skega zavoda Novo mesto izvedli sestanek z lastniki 
zemljišč na najožjih varstvenih pasovih črpališč Dr-
novo in Brege na temo Izvajanje režimov na vodo-

varstvenih območjih vodnih virov Krškega polja. Po-
doben sestanek nameravamo organizirati tudi letos 
pozno jeseni. 

Poleg sodelovanja z vrtci in šolami ter zainteresira-
no javnostjo smo s strokovnimi prispevki sodelova-
li tudi na posvetu »Vodni viri in trajnostni razvoj« ob 
svetovnem dnevu voda in na mednarodnem sejmu 
Agra v Gornji Radgoni.

V prizadevanju za trajnostne rešitve smo sodelovali 
pri pripravi strategije lokalnega razvoja 2014-2020, 
kamor smo oddali prijavi za izvedbo projektov za po-
dročje oskrbe s pitno vodo ter ravnanja z odpadni-
mi vodami. Gre za projekta, s katerima nameravamo 
z izobraževanjem uporabnikov dviginiti osveščenost 
na tem področju. 
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Agencija za radioaktivne odpadke, j.g.z.
Celovška 182, 1000 Ljubljana
www.arao.si

Poslanstvo ARAO

VARUJMO VODNE VIRE
Večji delež (okoli 80 %) javnih vodovodov v Sloveniji se oskrbuje iz podzemnih vodnih virov. Podzemna voda je 
najbolj zanesljiv in kakovosten vir pitne vode, vendar intenzivno poljedelstvo in živinoreja onesnažujeta njene 
zaloge. Razpoložljive količine pitne vode na Krškem polju so dovolj velike, da bodo zadostile potrebam po pitni vodi 
tudi v bodoče, ob pogoju, da bomo vodne vire ustrezno varovali. 

Skrb za kakovostno vodo je naša skupna odgovornost. 

OBVESTILA O PITNI VODI 
PO ELEKTRONSKI POŠTI

V kolikor želite prejemati informacije glede 
kakovosti pitne vode in motenj pri oskrbi s pitno 
vodo, nam sporočite vaš elektronski naslov na 
andrea.cesar@kostak.si.

Tabla za vodovarstveno področje
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OSEBNI RAČUNI
•  12 mesecev brez stroška vodenja
•  brezplačni dvigi na bankomatih v Sloveniji in EU
•  brez pristopnine za spletno banko Dh-Plus
•  plačilo položnic provizija samo 0,30 EUR

POSLOVNI PODJETNIŠKI RAČUNI

UGODNI KREDITI SAMO ZA VAS

•  12 mesecev brez stroška vodenja
•  brezplačni dvigi na bankomatih v Sloveniji in EU
•  spletna banka Dh-Net, 

Brežice, Cesta prvih borcev 9, tel.: 07 620 05 00,
Sevnica, Glavni trg 24, tel.: 07 620 05 10,

od ponedeljka do petka od 8.30 do 17.00 ure.
Spletni naslov: www.delavska-hranilnica.si           E-mail: info@delavska-hranilnica.si

•  POTROŠNIŠKI od 61 do 96 mesecev že od 6M euribor + 4,10 %
•  STANOVANJSKI KREDITI do 30 LET že od 6M euribor + 1,90 %

ZAKAJ ODPRETI RAČUN PRAV V 
DELAVSKI HRANILNICI? 

PRIHRANITE DO 200 € LETNO!!!

GASILCI, UPOKOJENCI in KMETJE
•  24 mesecev brez stroška vodenja
•  brezplačni dvigi na bankomatih v Sloveniji in EU
•  brez pristopnine za spletno banko Dh-Plus
•  plačilo položnic provizija samo 0,30 EUR

Delavska hranilnica d.d.

Gre za konkretno delo in pri-
zadevanja na področju varova-
nja in vlaganja v zdravje, ki je 
je opredeljeno tako v preteklih 
kot pripravljajoči Resoluciji o 
nacionalnem zdravju 2015–
2025 »Skupaj za družbo zdrav-
ja«, katere temelj ni le usme-
ritev slovenskega zdravstva, 
temveč tudi Listina Evropske 
unije o temeljnih pravicah, ki 
v 6. členu opredeljuje pravico 
vsakega posameznika do svo-
bode in varnosti, ter Evropska 
socialna listina, v kateri se po-
godbenice v 11. členu zavezu-
jejo, da bodo v največji možni 

meri odstranile vzroke slabe-
ga zdravja, zagotovile svetoval-
ne in izobraževalne možnosti 
za izboljšanje zdravja in spod-
bujanje čuta osebne odgovor-
nosti za zdravje ter v največji 
možni meri preprečevale epi-
demije, endemične in druge 
bolezni in nesreče.

Pod okriljem projekta Rešimo 
življenja so v letih 2011–2013 
potekale tri večje vaje iz mno-
žične nesreče, v lanskem letu 
pa so, kot pravi vodja projek-
ta Sebastjan Komočar, tega, 
upajoč tudi na pridobitev 
evropskih sredstev, še nad-
gradili in preimenovali v ra-
zvojno-izobraževalni regijski 
projekt s tekmovanjem ekip 
NMP, ki je ob dvigu strokovne-
ga znanja, operativne usposo-
bljenosti in standardov NMP 
namenjen tudi boljšemu pove-
zovanju in sodelovanju z osta-
limi službami za zaščito in re-
ševanje, pa tudi osveščanju in 
izobraževanju javnosti. Komo-
čar poudarja, da je iz same vaje, 
ki so jo zasnovali po mednaro-
dnih smernicah za urgentno 
medicino, razvidno, da dose-
gajo mnogo od zadanih ciljev, 
žal pa to področje še vedno ni 
podprto in sistemsko urejeno 
s strani resornega ministrstva, 
ne nazadnje pa tudi ne na nivo-
ju regije, saj jim do sedaj kljub 

prošnjam še ni bila omogoče-
na možnost, da projekt pred-
stavijo na Svetu regije Posavje. 
Realizacija celotnega projekta, 
razen vložka matičnega zdra-
vstvenega doma, ki ga financi-
ra po svojih zmožnostih, je na-
mreč odvisna od sponzorskih 
in donatorskih sredstev, četu-
di gre za enega zelo redkih iz-
obraževalnih projektov s temi 
cilji in v tem obsegu ne le v Slo-
veniji, temveč tudi v Evropi. To-
vrstno strokovno tekmovanje z 
izvedbo vaje namreč izvajajo le 
na Češkem, medtem ko v Slo-
veniji poteka strokovno tekmo-

vanje ekip konec septembra na 
Rogli. Slednjega sta se tako lani 
kot letos udeležili tudi zmago-
valni ekipi tekmovalnega dela 
v Krškem (lanskoletna zmago-
valka, ekipa NMP ZD Brežice, je 
na Rogli osvojila visoko 3. me-
sto, letošnja zmagovalka v Kr-
škem - ekipa Zavoda za hitnu 
medicinu Istarske županije iz 
Pule - pa je minuli vikend med 
16 ekipami osvojila 6. mesto).

Reševalci desetih sodelujočih 
ekip NMP so morali 5. septem-
bra letos na prizoriščih vaje in 
tekmovanja v Krškem opravi-
ti reanimacijo utopljenega sa-
momorilca iz gramozne jame 
v Vrbini, preprečiti poskus 
samomora pokojnikovi ženi, 
oskrbeti vbodne in strelne rane 
sodelujočim v družinskem spo-
ru in pretepu v lovskem domu 
na Libni, nuditi zdravstveno 
oskrbo opečeni materi, očetu 
in nekajmesečnemu otroku v 
objektu v starem mestnem je-
dru Krškega, zdravstveno oskr-
beti več poškodovanih oseb v 
hudi prometni nesreči na Cesti 
4. julija na Vidmu, nuditi zdra-
vstveno pomoč in oskrbo poro-
dnici na Trški Gori ter oskrbeti 
poškodovanega otroka na pra-
znovanju rojstnega dne v na-
kupovalnem centru Qlandia v 
Krškem. Komočar pravi, da je 
vrednost vaje toliko večja, ker 

hkrati potekajo tudi vaje v vaji 
sodelujočih enot za zaščito in 
reševanje. Med skupno prek 
200 sodelujočimi so namreč 
aktivno sodelovali Poklicna 
gasilska enota Krško ter pro-
stovoljni gasilski društvi Veliki 
Kamen in Videm-Krško enota, 
prek 80 pripadnikov Posebne 
policijske enote iz Novega me-
sta, potapljači Društva pota-
pljačev Vidra iz Krškega z re-
ševalno postajo ter Uprava za 
zaščito in reševanje RS - Regij-
ska centra za obveščanje Breži-
ce in Ljubljana, saj je bilo tek-
movanje vodeno dispečersko, 
in sicer po dveh ločenih siste-
mih, po obstoječih zvezah ZA-
-RE ter prvič po novih zvezah 
DMR - Digital Mobile Radio. 
Slednji sistem je za potrebe 
vaje vzpostavilo podjetje In-
ženiring telekomunikacij 100. 
Izkazal se je za brezhibnega, 
kar je toliko večje vrednosti, 
saj bodo zveze DMR po vzpo-
stavitvi uporabljali vsi zdra-
vstveni dispečerski centri. Pri 
vaji je sodelovala tudi skupina 
projekta Za življenje!, ki jo se-
stavljajo študentje medicine. 
Slednji so izvajali delavnice za 
odrasle in otroke o postopkih 
oživljanja z uporabo avtomat-
skega zunanjega defibrilator-
ja, saj je izobraževanje javnosti 
ena od pomembnih ciljev pro-
jekta. Komočar dodaja, da so k 
vsebinam in realizaciji projek-
ta dali svoj prispevek tudi Vrtec 
Leskovec, z odlično odigrani-
mi vlogami člani dramske sek-
cije KD Leskovec pri Krškem, 
maskerki Kaja Kržan in Ana 
Lazovski, filmska ekipa Su-
permarket - Slovenski filmski 
center, vrsta prostovoljcev ter 
Peter Ganc in Janez Olovec z 
logistično podporo. 

Cilji razvojno izobraževalne-
ga projekta Rešimo življenja 
so poleg nadgradnje že obsto-
ječega sistema NMP ter dviga 
operativnega nivoja poklicnih 
reševalcev v službi NMP ter v 
sistemu zaščite tudi implemen-
tacija učnih procesov v delov-
ne procese, razvoj učne baze 
z vzpostavijo interne strokov-
ne knjižnice z literaturo, pred-
vsem tujo, saj jo je na sloven-
skem trgu zaenkrat še zelo 
malo, razvoj sodobnih infor-
macijskih poti, v ta namen so 
že vzpostavili spletno stran, 
osveščati in izobraževati pre-
bivalce na območju Posavja o 
pomenu in o varovanju zdrav-
ja, dati večji prispevek v sis-
temu zaščite in reševanja, pa 
tudi nakup didaktične opre-
me za izvajanje učnih proce-

sov. S pomočjo donatorjev in 
družb Elmont Krško, Zavaro-
valnice Triglav, Optike Rimc in 
podjetja Primo Telefonija, ki so 
bila letos generalni pokrovitelji 

Vlaganje v zdravstvo je vlaganje v prihodnost
KRŠKO - V septembru so v Zdravstvenem domu Krško kot nosilcu projekta že peto leto zapored izvedli projekt Rešimo življenja. Ta razvojno-izobraževalni pro
jekt so leta 2011 iz potrebe sledenja najnovejšim mednarodnim zdravstvenim smernicam pri reševanju nenadno obolelih in poškodovanih oseb zasnovali reše
valci v krški enoti nujne medicinske pomoči (NMP).

projekta, so že nabavili v viši-
ni 20.000 evrov učno lutko La-
erdal - ALS simulator s SimPad 
računalniškim vodenim sis-
temom. »Gre za vrhunski izo-

braževalni pripomoček«, pravi 
Komočar, »ki simulira življenje, 
skratka 'živi, diha, umira' ... Na 
njej je možno na podlagi pred-
naloženih računalniških pro-
gramov izvajati različne zdra-
vstvene posege, od osnovnih 
do zahtevnih, namenjena pa 
je izobraževanju strokovnega 
kadra, od študentov medici-
ne, pripravnikov, reševalcev in 
zdravnikov, skratka, medicin-
skega osebja na območju re-
gije.« Kot je še povedal, bo lut-
ka, trenutno najsodobnejša v 
Sloveniji, v prihodnjih letih se-
stavni del pri projektu Rešimo 
življenja. Vlaganje v zdravje, je 
še poudaril naš sogovornik, je 
namreč vlaganje v prihodnost 
in varnost naših občanov.
 Bojana Mavsar

Vodja projekta Rešimo življenja Sebastjan Komočar pri pri-
kazu delovanja učne lutke 

Reševalci med vajo pri postopku oživljanja utopljenca v Vrbini

Tokratne tematske strani so namenjene osveščanju o različnih vidikih in po-
gledih o odgovornem razmišljanju o osebni, finančni, požarni in prometni var-
nosti, saj v oktobru med drugim obeležujemo mesec varčevanja, ki se 31. ok-
tobra zaključi s svetovnim dnem varčevanja, teden otroka ter mesec požarne 
varnosti. Varnost je človeku že od nekdaj pomenila osnovno potrebo, ki si jo 
danes predstavljamo ne samo kot fizično varnost na cesti, doma, v službi ali 
šoli, temveč veliko širše. K sodelovanju smo povabili organizacije in podjetja, 
ki s svojim storitvami ponujajo možnosti, kako lahko tudi sami poskrbimo za 
varnost nas samih in svojih najbližjih. 
Vabljeni k branju!
 Uredništvo 
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V Sloveniji je 1661 planinskih 
poti. Najdaljša in med planin-
ci najbolj znana ter priljublje-
na je Slovenska planinska pot.  
Pohodne poti imamo tudi v Po-
savju. Ena izmed njih je Sevni-
ška planinska pot ali Pot Loj-
za Motoreta, ki je bila urejena 
leta 1974. Omenjena pot je 
dolga 107 kilometrov, preho-
diti pa jo je mogoče v 34 urah s 
primerno obutvijo in opremo. 
»Če se boste nanjo podali v te-
niskah, in še to v sposojenih, je 
skoraj zagotovo ne boste pre-
hodili,« je dejal sogovornik, ki 
se je spomnil dogodka izpred 
dveh let, ko je moral eden iz-
med pohodnikov predčasno 
zaključiti svoj pohod.

Planinsko društvo Lisca Sev-
nica, ki bo v soboto s posebno 
slovesnostjo na Lisci obeleži-
lo visok jubilej, 110-letnico 
delovanja, pa je v začetku le-
tošnjega poletja v sodelovanju 
s tehnično ekipo Komisije za 
planinske poti Planinske zve-
ze Slovenije in s pomočjo mar-
kacistov domačega planinske-
ga društva uredilo novo, zelo 
zahtevno, a varovano planin-
sko pot na Lisco. To je prva to-
vrstna pot v Posavju, ki omo-

V hribe le s primerno opremo
SEVNICA, LISCA - Že mnoga desetletja sta pohodništvo in planinarjenje priljubljeni obliki rekreacije, saj sta 
tesno povezani s sprostitvijo v naravi. Na poti v hribe, sredogorje ali visokogorje pa moramo poskrbeti za 
varno hojo, saj bo le tako doživetje planinskega izleta, pohoda ali tabora nepozabno.

goča težji, a za marsikoga tudi 
bolj privlačen dostop na 947 
metrov visok posavski biser. 
Pot bo morda mnogim tudi 
izziv in prvi stik s tovrstnimi 
planinskimi potmi, uporablja-
la pa naj bi se tudi kot učni po-
ligon za učenje gibanja na tovr-
stnih poteh. »Novo planinsko 
pot smo uredili na pobudo na-
ših članov, ki so že prej, preden 
je bila urejena, zahajali na vrh 
Lisce po tem težjem, bolj ple-
zalnem delu,« je ob tem poja-
snil predsednik PD Lisca Sev-
nica Rok Petančič. Del poti, ki 
poteka po južnem pobočju Li-

sce nad vasjo Cirje in nato vodi 
vse do Tončkovega doma na Li-
sci, je opremljen z varovali in 
je sestavljen iz petih razteža-
jev (delov, varovanih z jekleni-
co, nameščenimi klini, stopi) v 
skupni dolžini 123 metrov. Po-
sebnost poti je, da je mogoče z 
vsakega težjega dela sestopiti 
in ga obhoditi po lažji poti. »Za 
hojo po plezalni poti je obve-
zna uporaba samovarovalne-
ga kompleta,« pravijo v sev-
niškem planinskem društvu, v 
katerem pa opažajo, da se vča-
sih pohodnice in pohodniki ne 
držijo navodil in ne uporablja-

jo ustrezne planinske samova-
rovalne opreme - planinski pas 
s spojkami za priklop na jekle-
nico in čelado (zaradi potenja 
pa je priporočljiva tudi upora-
ba rokavic). »Celotno opremo 
si je mogoče izposoditi v na-
šem planinskem društvu, če-
prav poteka plezanje na lastno 
odgovornost,« še dodajajo v 
PD Lisca Sevnica.

Varno hojo po hribih in gorah 
ter tudi po ravninskih poteh 
zagotavlja kakovostna in po-
polna oprema, med katero so-
dijo tudi primerna oblačila in 
obutev. Mnogokrat so dobro-
došel del opreme tudi poho-
dniške palice, ki pri vzpenja-
nju v hribe varujejo sklepe in 
hrbtenico. »Če med potjo nale-
tite na kaj takega, kar bi lahko 
vplivalo na vašo varnost, pre-
mislite, če ne bi bilo primerne-
je, da svoj korak usmerite proti 
izhodišču,« pa pravijo izkuše-
ni planinski vodniki in gorski 
reševalci, ki morajo večkrat 
prihiteti na pomoč lahkomi-
selnim pohodnicam in poho-
dnikom. Naj bo vaš korak va-
ren. 
 Smilja Radi, 
 foto: Ljubo Motore

Na novi plezalni poti na Lisco je potrebno uporabljati ustre-
zno samovarovalno planinsko opremo skupaj s čelado, pri-
poročljive pa so tudi rokavice.
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ZA VAŠO VARNOST

 Servis in vzdrževanje ročnih 
gasilnih aparatov

 Prodaja ročnih gasilnih 
aparatov

 Vzdrževanje in polnjenje 
gasilnikov in izolirnih dihalnih 
aparatov

 Izdelava požarnih redov in 
ocene požarne ogroženosti

 Meritve in redni tehnični 
nadzori hidrantnih omrežij

 Požarno varovanje
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Varovanje ljudi in premoženja
Varovanje javnih zbiranj in prireditev v gostinskih lokalih

Izvajanje sistemov tehničnega varovanja

Vse za vašo varnost!

Dolenjska-Rival varovanje d. o. o.
CKŽ 137, Krško, Tel.: 07 488 2370
Splet: www.dolenjska-rival.si
E-pošta: dolenjska-rival@siol.net

POSAVJE - Na Policijski upra-
vi Novo mesto so v preteklem 
letu ugotavljali, da so se na 
območju Posavja poslabšale 
varnostne razmere na podro-
čju varnosti v cestnem prome-
tu, zato so okrepili prisotnost 
policistov na območju Posav-
ja in povečali stopnjo priča-
kovanja ljudi, da bodo usta-
vljeni in kontrolirani. V osmih 
mesecih leta 2015 so ugotovi-
li več kot 40 % več kršitev kot 
v enakem obdobju leta 2014. 
V letu 2013 je na območju Po-
savja (območje policijskih po-
staj Brežice, Krško in Sevni-
ca) zaradi posledic prometnih 
nesreč umrlo 12 ljudi, v letu 
2014 sta umrla dva udeležen-
ca v prometni nesreči, v letu 

2015 (do 30. 9. 2015) pa ena 
oseba. V prometnih nesrečah 
v Posavju se je v osmih mese-
cih hudo telesno poškodova-
lo 10 ljudi, 110 pa je bilo lažje 
telesno poškodovanih. »Kljub 
temu, da so se varnostne raz-
mere v cestnem prometu ne-
koliko izboljšale, bodo polici-
sti nadaljevali z aktivnostmi 
za izboljšanje varnosti. Naj-
pogostejše ugotovljene krši-
tve so še vedno neprilagoje-
na hitrost, nepravilna stran 
in smer vožnje in vožnja pod 
vplivom alkohola,« pravijo na 
novomeški policijski upravi.

Število kaznivih dejanj, za ka-
tera so policisti in kriminali-
sti vložili kazensko ovadbo ali 

poročilo v dopolnitev kazen-
ske ovadbe, se je na območju 
Posavja v primerjavi z ena-
kim obdobjem lanskega leta 
zmanjšalo za 12,3 %, prei-
skanost kaznivih dejanj pa je 
znašala kar 65,8 % (57 % v 
letu 2014). Tudi na področju 
premoženjske kriminalitete 
so varnostne razmere boljše, 
saj so obravnavali 795 kazni-
vih dejanj, kar je okoli 10 % 
manj kot v letu 2014. Število 
kaznivih dejanj tatvin in veli-
kih tatvin se je zmanjšalo za 
17,5 %. Preiskanost kazni-
vih dejanj premoženjske kri-
minalitete je bila 44,7 %, kar 
je 10 % višja preiskanost kot 
v enakem obdobju 2014. Kri-
minalisti in policisti se zave-

dajo, da gre pri premoženj-
ski kriminaliteti oziroma pri 
vlomih in tatvinah za kazniva 
dejanja, ki najbolj vplivajo na 
občutek varnosti. Preiskana so 
bila tudi vsa najhujša kazniva 
dejanja zoper življenje in telo. 
Število kršitev javnega reda in 
miru je bilo na območju poli-
cijskih postaj Krško in Sevni-
ca v upadu za okoli 10 %, med-
tem ko so na območju Brežic 
obravnavali 13,6 % porast to-
vrstnih kršitev. »Menimo, da  
policisti in kriminalisti na ob-
močju Posavja s strokovnim 
in profesionalnim delom pre-
bivalcem zagotavljajo visoko 
stopnjo varnosti,« zaključuje-
jo na PU Novo mesto.
  P. P.

Varnostne razmere letos boljše



Posavski obzornik - leto XIX, številka 20, četrtek, 1. 10. 2015 15VARNOST NA PRVEM MESTU

Začelo se je v majhni trgovini z rezerv-
nimi deli v najetih prostorih v Sevnici za 
hotelom Ajdovec. V njej je Milan Jam-
šek delal sam, od jutra do večera, brez 
odmora in dopusta, dokler se mu ni pri-
družil še sodelavec Jože Mrvič, ki je še 
danes v celoti predan podjetju.

ŠIROK SPEKTER DEJAVNOSTI

Trgovini z avtomobilskimi rezervnimi 
deli so kasneje dodali še servisne stori-
tve; leta 2003, ko so se selili na novo lo-
kacijo v Boštanj, pa še tehnične preglede 
in registracijo vozil. Svoje poslovanje so 
nato razširili na trgovino s športno opre-
mo Intersport in okrepčevalnico Čič bar. 
Leta 2010 so v centru Sevnice odprli so-
doben poslovno trgovski center, ki je po-
stavljen na temeljih nekdanje trgovine 
Železnina. V letošnjem oktobru bodo v 
omenjenem objektu, kjer uspešno de-
luje bowling, kavarna Desetka ter pro-
dajalna Bliss s tekstilom in obutvijo za 
otroke ter odrasle, na novo odprli trgo-
vino s športno opremo. Del uspešne po-
slovne zgodbe pa je še v lanskem letu od-
prta Hiša vina Kamenško. 

TRGOVINA Z AVTODELI

Osnovna dejavnost podjetja Sava avto, 
d. o. o., Sevnica je trgovina, vendar ob 
tem poudarjajo, da niso samo trgovci, 
pač pa tudi svetovalci in strokovni po-
znavalci vsega, kar je povezano z avto-
mobilom. »Poznani smo kot trgovina, 
kjer je možno dobiti hitro in poceni vsak 
rezervni del za kakršen koli avto, še po-
sebej pa smo specializirani za prodajo 
avtomobilskih pnevmatik. Če česa tre-
nutno ni na zalogi, skušamo priskrbeti 
že naslednji dan,« nam je zaupal ustano-
vitelj in solastnik družinskega podjetja 
Milan Jamšek.

VULKANIZERSTVO, TEHNIČNI 
PREGLEDI, REGISTRACIJE …

V sodobno opremljenih delavnicah v Bo-
štanju opravljajo: hitri servis, popravila, 
preventivne preglede, a njihova najpo-
membnejša dejavnost je menjava pnev-
matik, ki je povezana tudi z neposredno 
prodajo le-teh. Menjavi in centriranju 
pnevmatik so dodali še optiko, tako da 
je s strokovnega in varnostnega vidika 
zagotovljena celovita storitev. »Čeprav 
nismo pooblaščeni serviserji za nobene-
ga proizvajalca, je naše delo strokovno, 
saj smo s svojo dejavnostjo vključeni v 
mednarodna združenja serviserjev, kjer 
so pogoji pridobitve ustreznih nazivov 

pod nadzorom,« pravijo v podjetju, kjer 
je mogoče opraviti tudi tehnične pregle-
de za vsa osebna in tovorna vozila, pri-
klopnike, traktorje, avtobuse in motorna 
kolesa; možno je tudi podaljšati veljav-
nost prometnega dovoljenja, registrira-
ti novo ali rabljeno vozilo, spremeniti 
lastništvo na podlagi  kupoprodajne po-
godbe in identifikacije, deponirati regi-
strske tablice, odjaviti vozilo iz prometa, 
plačati zavarovanje in še marsikaj dru-
gega v povezavi z avtomobilizmom.

BOWLING DELUXE

Ena novejših dejavnosti, ki je obogatila 
družabno življenje v Sevnici, v občini in 
v širšem posavskem prostoru, je Bowling 
DeLuxe s šestimi moderno opremljeni-
mi stezami. Vse so avtomatsko vodene, 
imajo pa tudi otroško ograjico, ki mlaj-
šim in neizkušenim igralcem pomaga, 
da krogla ne zdrsne s steze v kanal ter 
omogoča zadetek ob vsakem metu. Na 
eni stezi lahko optimalno igra od štiri do 
pet igralcev. Rezultate vodijo in shranju-
jejo na posebni tabeli, najboljšega igralca 
oziramo igralko pa vsak mesec nagradi-
jo. »Dodaten razlog, da obiščete Bowling 
DeLuxe je tudi pestra ponudba kulina-
ričnih dobrot. Restavracija, ki se nahaja 
v samem centru, lahko gosti do 80 obi-
skovalcev. Še posebej atraktivno ponud-
bo pa pripravimo za zaključene družbe 
do 50 ljudi ob praznovanju rojstnega dne, 
zabave ob novem letu ali drugih družin-
skih praznovanjih, kjer poskrbimo za 
ambient, glasbo, druženje in kulinarič-
ne užitke po vaših željah,« je tekla pred-
stavitev še ene izmed ponudb.

ODGOVORNO DO OKOLJA, 
V KATEREM DELUJEJO

Z rastjo podjetja raste tudi odgovornost 
za plemenitenje lastnega kapitala, vra-
čilo obveznosti do bank in dobaviteljev, 
odgovornost do zaposlenih, ki jih je se-
daj že 33, in tudi odgovornost za vse po-
trošnike, ki jim zaupajo že 20 let. Da pod-
jetje ne vidi smisel samo v dobičku, se 
kaže predvsem v tem, da ostaja zvesto 
svojemu lokalnemu okolju in razvija 
svojo dejavnost, širi ponudbo, skrbi za 
urejen videz svojih poslovnih prostorov, 
podpira športno in kulturno življenje v 
domači občini in, ne nazadnje, v svoji de-
lovni organizaciji zaposluje samo doma-
čine. Zaposleni so strokovno usposoblje-
ni ljudje, ki skrbijo za profesionalno delo 
ter korekten odnos do strank.

Podjetje Sava avto, d. o. o., Sevnica vsa-
ko leto posluje bolje, povečuje prihodke 
in svoj tržni delež v širšem slovenskem 
prostoru. »Kljub temu niti čas niti pogoji 
poslovanja niso rožnati. Če se krepi sve-
tovno in slovensko gospodarstvo, v na-
šem okolju tega še ni opaziti. Zelo slaba 
kupna moč domačinov, nerazvit turizem, 
zaposlovanje bolje izobraženih izven ob-
čine in prometna nepovezanost z glavni-
mi transportnimi potmi so razlog, da je 
razmik med našimi kraji in razvitim cen-
trom čedalje večji. Pa vendar, z ogromno 
vloženega dela, znanja in kapitala se po 
dvajsetih letih lahko pohvalimo z uspe-
šnim podjetjem, ki ima še veliko ciljev 
in upamo, da jih bomo skupaj z našimi 
zaposlenimi tudi dosegli,« sta zaključila 
predstavitev enega najuspešnejših pod-
jetjih v sevniški občini Andreja in Mi-
lan Jamšek. 

Z jasnimi cilji v prihodnost
BOŠTANJ, SEVNICA - Sava avto, d. o. o., Sevnica je družinsko podjetje, ki sta ga leta 1995 ustanovila Andreja 
in Milan Jamšek. V podjetju, ki letos obeležuje 20-letnico delovanja, se že od samega začetka ukvarjajo s po-
dročjem avtomobilizma. 

Milan Jamšek, direktor in ustanovi-
telj podjetja Sava avto, d. o. o.

Sava avto v Sevnici

Sava avto v Boštanju

www.sava-avto.si
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Kot je za naš časopis izjavila 
prof. dr. Živa Deu, so študenti 
v okviru druge delavnice razi-
skovali gospodarske objekte v 
visokogorskih vinogradih. Po-
tem ko je prva delavnica te-
meljila predvsem na tipološki 
opredelitvi teh objektov, so v 
drugi fazi skušali narediti ko-
rak naprej in ugotavljali, kako 
se ti objekti lahko prenovijo, 
da sledijo sodobnemu toku 
časa, in kako bi lahko spreme-
nili njihovo uporabnost, kar 
pomeni, da bi nekatere hrame 
oblikovali kot sekundarna bi-
vališča ali bivališča za turiste. 
»Poleg tega smo izdelali tudi 
nekaj novih načrtov za nove 
zidanice, ki izhajajo iz identi-
tete obstoječega stavbarstva, 
zato da bi se kulturna krajina, 
ki je na tem območju še raz-
poznavna, njena dediščina pa 
v sebi nosi stoletje razvoja, še 
naprej ohranjala,« je poveda-
la in dodala, da so študenti do-
kazali, da je mogoče hrame in 
zidanice kakovostno prenoviti, 
tudi z ne prevelikimi posegi, in 
da se da tudi nove objekte pri-
lagoditi temu okolju.

Prof. dr. Deu je še dejala, da 
so v obeh delavnicah popisa-
li okoli 40 hramov oz. zidanic 
na vinorodnih območjih Gado-
va peč in Brezovica v Podbo-

Za prenovo vlaških hramov
STOJANSKI VRH - 2. septembra se je v prostorih zidanice Urbanč na Stojanskem Vrhu odvijalo delovno sre
čanje, na katerem so študenti ljubljanske Fakultete za arhitekturo skupaj z mentorico prof. dr. Živo Deu 
predstavili aktivnosti in ugotovitve v sklopu druge raziskovalne delavnice o vlaških hramih.

čju. V obeh primerih je sodelo-
valo 16 oz. 17 študentov, štirje 
pa so bili tako navdušeni nad 
tem prostorom, da so se udele-
žili obeh delavnic. Med njimi je 
tudi absolvent arhitekture An
drej Bučar, ki je zelo vestno 
pregledal arhitekturo in se na 
omenjenem območju zadržal 
tudi cel mesec. Prostor je sicer 
pregledan in ovrednoten v ce-
loti, vendar je to plod študent-
skega dela, je pojasnila mento-
rica, zato bi po njenem mnenju 
morala to pregledati še stro-
kovna ekipa, mogoče tudi stro-
kovnjaki iz občin, zavodov za 
varstvo kulturne dediščine in 
inštitutov. Z drugo delavnico, 

ki se je pričela junija, dokonč-
no pa bo zaključena predvido-
ma konec oktobra, ko bo sesta-
vljeno tudi celotno gradivo, pa 
se projekt raziskovanja vlaških 
hramov ne zaključuje. »Želim, 
da bi se to gradivo, ki je bilo do 
sedaj zbrano, strokovno obde-
lalo. V prihodnosti si namesto 
nove delavnice bolj predsta-
vljam interdisciplinarni tabor, 
na katerem bi skupaj z mojstri 
in strokovnjaki en hram obno-
vili in pokazali, kako se to da,« 
je še povedala.

Študenti so na delovnem sre-
čanju predstavili zasnove ce-
lostne ureditve obravnava-

nega prostora ter zamisli 
prenov obstoječih gospodar-
skih objektov (hramov in zi-
danic) in enako uporabnih no-
vogradenj. Med drugim so 
omenili, da so pri določanju 
lastništva ugotovili, da je de-
lež hrvaških objektov na obeh 
vinorodnih območjih velik - 
med vsemi hrami oz. zidanica-
mi, ki so jih obravnavali, je ta 
delež več kot 50 %. Našteli so 
tudi več zanemarjenih objek-
tov, ki imajo ponavadi več la-
stnikov. Sicer pa so ugotovili, 
da je kulturna krajina na obeh 
območjih dobro ohranjena. 
Študentom so prisluhnili tudi 
direktor Regionalne razvojne 
agencije Posavje Martin Bra
tanič, vodja oddelka za ureja-
nje prostora in varstvo okolja 
na Občini Krško Simona Lub
šina, Dušan Strgar iz Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine 
OE Novo mesto, ki je dejal, da 
bi bilo zaželeno, da bi v priho-
dnosti nastala tudi monogra-
fija o vlaških hramih, predse-
dnik VTD Gadova peč Franc 
Kus, gostitelj delovnega sre-
čanja Ivan Urbanč, prisotni pa 
so bili tudi predstavniki Obči-
ne Šmartno pri Litiji, kjer bodo 
v prihodnosti imeli podobne 
delavnice.
 Rok Retelj

Vlaške hrame so raziskovali študenti Fakultete za arhitektu-
ro z mentorico prof. dr. Živo Deu.

V ponudbi tudi:

Vrhunska keramika priznanih 
španskih in italijanskih 
proizvajalcev
Lepila in fugirne mase
Orodja za keramičarje
Velika izbira toplih podov
Suhomontažne PVC talne 
obloge
Mešalnica barv in ostale barve 
v poslovalnici v Boštanju

Nudimo še:

Izris kopalnic
Možnost dostave
Kompletna adaptacija kopalnic
v 5. - 7. delovnih dnehPraznujte 

z nam
i

POSAVJE - Posavski prostovoljci v projektu Starejši za sta
rejše - za višjo kakovost življenja doma so tokratno regijsko 
srečanje izkoristili za obisk sosednje Hrvaške. 

Odpeljali so se v Topusko, kraj, ki je bil med domovinsko vojno 
precej uničen, zdaj pa si želijo, da bi spet zacvetel zdraviliški tu-
rizem. Kraj je namreč znan po izvirih termalne vode, ki pa niso 
povsem izkoriščeni. Nekateri prostovoljci so proste ure izkori-
stili za namakanje v  bazenih, drugi so si ogledali zdraviliško po-
nudbo, tretji pa so si ogledali kraj z bogato zgodovino. Nato so 
se podali na znamenito Petrovo goro, ki se je nekoč imenovala 
Gvozd, po znameniti »bitki na Gvozdu«, v kateri je padel hrvaški 
kralj Peter Svačić, pa se imenuje Petrova gora. Na njej stoji pro-
padajoči nekoč veličasten spomenik, ki je  so ga gradili deset let, 
dokončan pa je bil leta 1981. Gradnja je stala 34 milijard takra-
tnih dinarjev, dodatnih dobrih 30 milijard pa še nerjaveče jeklo, 
ki so ga pripeljali s Švedske in z njim obložili spomenik. Kasneje 
so ljudje pokradli vse, kar se je dalo, potrgali jeklene plošče in jih 
večino odpeljlai v Bosno, uničili pa so tudi partizansko bolnišni-
co pod Petrovo goro,  v kateri je bila ohranjena  še vsa oprema. 

Posavski prostovoljci so svoje druženje zaključili v osrčju gozdov, 
v gozdarski koči na Muljavi pod Petrovo goro, ki  predstavlja je-
dro turističnega centra Petrova gora. 
 S. R./vir: DU Sevnica

Posavski prostovoljci na Hrvaškem

Posavski prostovojci, ki delujejo v okviru projekta Starejši za 
starejše, so obiskali zdravilišče v hrvaškem kraju Topusko in 
Petrovo goro. 
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

Na topel dom in skrbne lastnike čaka še nekaj živali – fotografije in podatke o živalih si lahko ogledate na www.veterinarskabolnica.si/zavetisce-za-male-zivali.html.

MONA (15230KK)
Mona je trimesečna živahna in 
igriva mladička, ki bo predvido-
ma srednje rasti. Obožuje dolge 
sprehode in čohljanje ter že ne-
strpno čaka na ljubečega lastni-
ka. Svoj dom išče pri prijaznih in 
aktivnih skrbnikih.

DIANA (15293KZ)
Diana je odrasla psička nižje ra-
sti, malce plaha in nežna, zato 
potrebuje odgovornega, potrpe-
žljivega in ljubečega skrbnika, ki 
se bo veliko ukvarjal z njo in ji 
dal vedeti, da smo ljudje lahko 
tudi prijazni.

MIŠO (15339B)
Mišo je starejši pasji gospod, 
star 8 let, ki zaradi smrti lastni-
ce išče novi dom. Je večje rasti, 
s srednje dolgo dlako. Je umir-
jen kuža, ki si močno želi odgo-
vorne in ljubeče lastnike, ki mu 
bodo lahko ponovno nudili dom.

Partnerji Evropskega tedna mo-
bilnosti v občini Brežice so ponu-
dili pestre in raznolike dejavno-
sti – delavnico plesa, telovadbe, 
preskušanje spretnosti na  kole-
sarskem poligonu, risanje s kre-
dami, vaje pod vodstvom fiziote-
rapevtke, sprehod skozi mesto s 
škratom Gvidom do avtobusa in 
učenja o varnosti v prometu do 
jutranjega pilatesa in merjenja 
ravni sladkorja v krvi in krvnega 
tlaka za malce starejše.

Zbrane je pozdravil župan občine 
Brežice Ivan Molan, ki je dejal, 

Oktober je za občino Brežice prazničen mesec, saj 28. oktobra obe-
ležujemo občinski praznik v spomin na ustanovitev Brežiške čete. 
Vsako leto društva, javni zavodi in organizacije pripravijo različne 
prireditve, letos bodo lahko občanke in občani ter ostali obiskoval-
ci izbirali med več kot 70 dogodki v organizaciji društev, klubov, jav-
nih zavodov in ostalih organizacij. 

Letošnje leto bo potekal že 39. pohod »Po poteh Brežiške čete«, to-
krat s pričetkom pohoda v Pišecah, pohodniki pa bodo lahko aktivni 
tudi na Sromeljski pešpoti in grajski pešpoti (Bizeljsko). POK – pod-
jetniško-obrtni in kmetijski sejem bo poskrbel za živahno dogajanje 
pri in v Športni dvorani v Brežicah 17. in 18. oktobra.

Tradicionalna je tudi razstava malih živali, ki jo pripravi Društvo rej-
cev malih živali, Društvo PoPasje pa bo pripravilo tudi dobrodelno 
prireditev za živali.

V mesecu dni se bodo zvrstile slikarske in fotografske razstave, špor-
tni dogodki, prireditve ob pomembnih obletnicah društev, različna 
predavanja in številni koncert domačih kulturnih društev. 

Ob dnevu invalidov in bolnikov občine Brežice, 26. oktobra, se bodo 
društva invalidov in bolnikov, ki delujejo na področju brežiške obči-
ne, predstavila v prostorih Mladinskega centra Brežice, ta dan bodo 
za obiskovalce pripravili tudi gledališko predstavo »Mali princ pri-
naša zdravje«.

Več podatkov o programu Brežiškega oktobra 2015 je na voljo na 
spletni strani Občine Brežice – www.brezice.si. 

Ob dnevu brez avtomobila predali v uporabo prvo 
električno polnilnico za električna vozila v mestu
BREŽICE – Mestno jedro Brežic, t.i. mestna promenada, je ob dnevu brez avtomobila zaživela ob bogati ponudni različ-
nih delavnic in ustvarjalnih kotičkov. Mimoidoči so se lahko posladkali z jabolki in piškoti, več kot 470 otrok iz Osnov-
ne šole Brežice je spoznavalo pomen Evropskega tedna mobilnosti. Ob tej priložnosti je bila v namen uradno preda-
na prva električna polnilnica za električna vozila v mestu, dogodka pa se je udeležila tudi ministrica za okolj in prostor 
Irena Majcen.

da je Dan brez avtomobila sim-
boličen dogodek, ki pa potrjuje 
usmerjenost občine v zagotavlja-
nje kakovostnega bivalnega oko-
lja v občini in varovanja narave.

Letošnje geslo Evropskega te-
dna mobilnosti je bilo »Izbiraj. 
Spreminjaj. Združuj!« In v tem 
duhu je tudi potekala uradna 
predaja prve električne polnil-
nice v mestu v namen. Predaje 
se je udeležila tudi ministrica za 
okolje in prostor Irena Majcen, 
ki je pohvalila simbolno deja-
nje občine, s katerim ta potrjuje 

svojo usmerjenost v obnovljive 
vire energije, skrb za neokrnje-
no naravo in kakovostno bival-
no okolje.

Pobudo za vzpostavitev polnilni-
ce je dala Občina Brežice, posta-
vljena pa je bila s pomočjo druž-
be Hidroelektrarne na Spodnji 
Savi, d.o.o. (HESS), Občina pa je 
v ta namen odstopila tudi po-
trebno parkirno mesto za polnil-
nico pred stavbo Glasbene šole 
Brežice, kjer lahko vozniki svo-
ja električna vozila brezplačno 
napolnijo.

Partnerji aktivnosti ob Evrop-
skem tednu mobilnosti so bili 
poleg Občine Brežice tudi: pod-
jetje Integral Brežice, Splošna 
bolnišnica Brežice, Zdravstve-
ni dom Brežice, Zavod za podje-
tništvo, turizem in mladino Bre-
žice, Knjižnica Brežice, Plesno 
društvo Imani, Univerza v Mari-
boru - Fakulteta za turizem, Za-
vod za šport Brežice, Posavski 
muzej Brežice, Ekonomska in tr-
govska šola Brežice in Policijska 
postaja Brežice.

Polnjenje�avtomobila�pri�električni�polnilniciUradna�predaja�električne�polnilnice�za�električna�vozila�v�namen

Jutranji pilates v mestu Spretnostni poligon

Vaje�s�fizioterapevtkoPles�na�ulici

Začenja se Brežiški oktober

BREŽICE – Delegacija pobratenega mesta Dobřany je ob zaključnem 
športno-zabavnem dogodku mednarodnega projekta Šport ZA zdra-
vo starost obiskala občino Brežice, saj je projekt primer dobre prak-
se pri pridobivanju sredstev sofinanciranja neposredno pri Evropski 
komisiji, česar si želijo tudi češki partnerji. Predstavniki češkega me-
sta na čelu z županom Martinom Sobotko, podžupanjo Lenko Toma-
novó in senatorko Dagmar Terelmeševó so se seznanili s celotnim 
projektom ter pogoji prijave, ki jih je predstavila podžupanja obči-
ne Brežice Katja Čanžar.  Pobrateni občini bosta preučili možnosti 
in določili skupna področja, na katerih bi lahko sodelovali pri vse-
binskih projektih, sofinanciranih z evropskimi sredstvi.  

Predstavniki pobratene občine Dobřany na 
zaključku projekta Šport ZA zdravo starost
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V jutranjih urah je v lepem oko-
lju reke Save, na urejenem ma-
kadamskem nasipu pri sevniški 
srednji šoli, potekala nordij-
ska hoja v organizaciji Športne 
zveze Sevnica. Športna zveza je 
tam izvajala tudi uvedbo v fi-
tnes vadbo na prostem, ki je s 
postavitvijo teh naprav in trim 
steze omogočena od lanskega 
leta. Uvedba v fitnes vadbo je 
potekala v fitnes studiu v sevni-
škem športnem domu pri baze-
nu, in sicer v organizaciji KŠTM 
Sevnica. Društvo borilnih veščin 
Ippon je v prostorih športnega 

doma izvajalo Osnove rekrea-
tivne samoobrambe, Klub bo-
rilnih veščin Sevnica pa je pri-
pravil Cooperjev test. 

Na balinišču v Sevnici je v or-
ganizaciji Balinarskega klu-
ba Hrasti in Društva upokojen-
cev Sevnica potekalo balinanje. 
Športno društvo Partizan Sev-
nica je izvajalo pilates, aerobi-
ko, predšolsko vadbo in vadbo 
za aktivne seniorje. Dom upoko-
jencev in oskrbovancev Impolj-
ca Sevnica je pripravil raznolike 
aktivnosti – od športno-zabav-
nih in skupinskih iger, vodenih 
aktivnosti, pohodništva »Po po-

ZBIRAMO samo ZAMAŠKE:
plastenk, sadnih sokov, olja, kisa,

pralnega praška, mehčalca, 
plastični deli Kinder jajčk...

oziroma:
vse, ki imajo znak za reciklažo 

ali/in oznako PP, PE...
in še druge kombinacije.

NE VELJAJO:
zamaški iz poliestra PS 

(od margerine pokrovčki, 
skute, ovitki od CD-jev...)

Mateju lahko pomagate tudi z nakazilom 
denarnih sredstev: 
Območno združenje Rdečega križa Sevnica,
TRR: SI56 02379-00177-32206
s pripisom: ZA MATEJA
sklic: 00 04112011 

Matej je triletni deček 
iz okolice Sevnice, 
ki je letos zbolel 
za neozdravljivo 
Duchennovo distrofijo 
(odmiranje mišic). 
Bolezen zelo hitro napreduje, 
zato naj bi že pred vstopom 
v osnovno šolo potrebovali 
invalidski voziček. 
Zaradi tega sta se 
starša odločila za 
zbiranje pokrovčkov, 
da bi lahko stanovanje 
prilagodila za invalida.

PROSIMO VAS,
da po svojih močeh 
pomagate 
pri uresničitvi sanj 
našega MATEJA
in mu skupaj poskušate 
omogočiti čim boljše in 
lepše življanje. 

SEVNICA

ZAMAŠKI

Za vse dodatne informacije 
prosim pokličite na tel. številko:

051 454 627

 
MATEJAZA

ZBIRNA MESTA:
Občina Sevnica

Mladinski center Sevnica
Turistična agencija Doživljaj

Športni dom Sevnica
Fitnes studio Sevnica

Športna dvorana Sevnica
Osnovne šole v občini Sevnici Odkupna cena za tono zameškov je 300 €.

Simbioza giba športno povezala 500 občanov
September smo tudi v sevniški občini posvetili kulturi gibanja in športa. S številnimi aktivnostmi je bil temu posvečen 
celoten teden od 21. do 27. septembra, in sicer v okviru projekta Simbioza giba. Ob motiviranosti društev in institucij 
je pod koordinacijo Športne zveze Sevnica in KŠTM Sevnica, pod ambasadorstvom Občine Sevnica in z več podporniki, 
potekal celotedenski urnik športa in rekreacije. Skupno se ga je, na vseh točkah oziroma javnosti ponujenih možno-
stih za sodelovanje, v tem času udeležilo 499 športa, rekreacije in druženja željnih občank in občanov. 

V septembru je potekalo jesensko druženje članov Prostovoljnega 
gasilskega društva Sevnica ter gasilskih prijateljev iz pobratenih dru-
štev Zbure, Zamušani in Spodnja Polskava. Ob tem so si gostje ogle-
dali razne zanimivosti in znamenitosti sevniške občine. Po pozdravu 
predsednika PGD Sevnica Štefana Teraža in ogledu Železničarske-
ga muzeja na Železniški postaji Sevnica so se sprehodili po nabrež-
ju reke Save skozi park v staro mestno jedro. Spoznali so arheološki 
spomenik Ajdovski gradec, kjer jih je pozdravil župan Srečko Ocvirk, 
se v bližnjem Trnovcu srečali tudi s člani PDG Trnovec ter druženje 
nadaljevali v Sevnici, ob ogledu sevniškega bisera z zgodovinskimi 
zbirkami, med katerimi je tudi gasilska. 

teh azeleje«, namizni tenis, ba-
linanje in štafetne teke, pohod 
in ogled parka. Kolesarsko dru-
štvo Sevnica se je vključilo z de-
lavnico »Popravi, pripravi kolo« 
in medgeneracijskim kolesarje-
njem ob Savi, Planinsko društvo 
Sevnica pa z organizacijo poho-
da na Lisco tako planinski kot 
tudi plezalni poti, ki je urejena 
in odprta od letošnjega leta. 

Kako je potekala koordinaci-
ja vsega naštetega, je ob za-
ključku projekta na Lisci po-
vedal podpredsednik Športne 

zveze Sevnica Miran Gruben-
šek, ki je bil celoten čas pripra-
ve in izvedbe močno vključen v 
dogajanje. Koordinator akcije je 
bil tudi javni zavod KŠTM Sev-
nica, v imenu katerega je zbra-
ne pozdravila direktorica Moj-
ca Pernovšek. Zelo spodbudno 
pozitivno oceno, da je bila sev-
niška občina od vseh sodelujo-
čih v projektu, ki je povezal 450 
lokacij in 27 občin, med petimi 
najbolj aktivnimi in angažirani-
mi, je podala predstavnica pro-
jekta Ana Pleško.

Občina Sevnica je v projektu 
Simbioza Giba prepoznala več 

dodanih vrednosti, med nji-
mi medgeneracijsko povezova-
nje, večjo vključenost in pove-
zovanje društev, prenos znanj, 
spodbujanje za širšo vključe-
nost v šport ter tesnejše sode-
lovanje društev in inštitucij. Kot 
ambasador projekta se je pod-
pisal župan Srečko Ocvirk, ki je 
prav tako pozdravil zbrane na Li-
sci in zaželel, naj bodo rezultati 
projekta spodbuda za nadaljnje, 
trajno delo v tej smeri, za spod-
budo gibanju in zdravemu nači-
nu življenja, občina pa bo tudi v 
bodoče skrbela za razvoj in mo-

žnosti izvajanja množičnega, re-
kreativnega športa. 

Za prijetno razpoloženje je na 
Lisci poskrbel priložnostni glas-
beni sestav, v katerem igrajo 
in prepevajo mladi domačini 
Rok Habinc, Nina Prah, Jernej 
Abram in Primož Lisec. 

V sklopu nedavnega »Evropske-

ga tedna mobilnosti« je sep-
tembra potekal skupni regijski 
projekt posavskih občin Rade-
če, Sevnica, Krško in Brežice, in 
sicer kolesarsko popotovanje »S 
kolesom od Radeč do Brežic«. 
V sodelovanju s Slovenskimi že-
leznicami je bilo poskrbljeno 
za prevoz z lokalnim vlakom iz 
smeri od Brežic do Radeč, kjer 
se je kolesarjenje pričelo. Okrog 
60-klometrska pot je kolesarje 
nato vodila po dolini Save s po-
stanki v Sevnici, Brestanici, Kr-
škem in Brežicah. Okrog 50 
udeležencev organizirane poti 

iz vseh posavskih občin je pot 
prekolesarilo v prijetnem vzduš-
ju. Pot je imela poleg simbolične 
tudi uporabno vrednost, pred-
vsem z namenom iskanja mo-
žnosti, kako na določenih odse-
kih z relativno majhnimi posegi 
bistveno izboljšati varnost kole-
sarjev v cestnem prometu.

Razne�aktivnosti�v�tednu�Simbioze�giba

Kolesarska�karavana�v�Sevnici

Objavljen je javni razpis za štipendiranje bodočih prevzemnikov 
kmetij v sklopu dodelitve proračunskih sredstev za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za 
leto 2015. Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju 
rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke 
iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači 
kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Cilj ukrepa je povečati stro-
kovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer 
se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske pro-
izvodnje. Višina razpisanih sredstev je dobrih 14.000 evrov. Raz-
pis je odprt do 19. oktobra 2015. Prijavitelji lahko prijavo oddajo 
do vključno tega dne na naslov Občine Sevnica. Razpisna doku-
mentacija je dostopna na spletni strani Občine Sevnica oziroma 
na Oddelku za gospodarske dejavnosti.

Javni razpis za štipendiranje bodočih 
prevzemnikov kmetij

Srečanje pobratenih gasilskih društev

Srečanje�pobratenih�gasilskih�društev

Druženje�ob�zaključku�Simbioze�giba�na�Lisci

www.obcina-sevnica.si
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Župan občine Krško mag. Miran 
Stanko je z učencema OŠ Jurija 
Dalmatina Krško na dan brez av-
tomobila namenu predal novo 
kolesarnico na železniški postaji 
v Krškem. Kot je poudaril župan, 
se je ravno zaradi spodbujanja 
trajnostne mobilnosti in drugač-
nega načina izbire prevoza Obči-

na Krško odločila, da na železni-
ški postaji uredi kolesarnico, kjer 
lahko občani varno pustijo svo-
je kolo in nadaljujejo z vožnjo z 
vlakom ali avtobusom. Železni-
ška postaja Krško je bila tudi iz-
hodiščna točka medobčinske-
ga kolesarjenja treh posavskih 
osnovnih šol iz Krškega, Globo-
kega in Sevnice, ki so se pod vod-
stvom Toneta Zakška odpravili iz 
Krškega do Koprivnice in nazaj.

Da bo pot varnejša, promet na 
območju šole pa bolj umirjen, 
je z zaključkom Evropskega te-
dna mobilnosti tudi uradno na 
odseku Zdolske ceste začel ve-
ljati nov prometni režim. V oko-
lici OŠ Jurija Dalmatina je zarisa-
na cona 30, kjer imajo absolutno 

prednost kolesarji in pešci. V Kr-
škem je tovrstna ureditev prva 
na Zdolski cesti, nadaljevali pa 
bodo postopoma tudi drugje, je 
ob odprtju dejala podžupanja 
občine Krško Ana Somrak. 

V že obstoječem območju ome-
jene hitrosti – cona 30 se s spre-

membo profila ceste poudarijo 
površine za kolesarje in optično 
zožita smerni vozišči (po vzoru iz 
tujine). Vhod v območje ome-
jene hitrosti (z obeh strani) je 
označen z rdečo barvo preko ce-
lotne širine vozišča v dolžini pet 
metrov, na sredini pa označba 
»Cona 30«. Tako se pri vstopu v 

cono s horizontalno in vertikal-
no signalizacijo poudari vstop v 
območje cone 30, v nadaljeva-
nju pa se spremeni prečni profil 
ceste. S spremembo profila ce-
ste je urejen kolesarski pas širi-
ne en meter z vstavljenimi sim-
boli kolesa na rdeči kontrastni 
podlagi. Prekinjena ločilna črta 
vozilom dopušča vožnjo preko 
črte in s tem omogoča srečeva-
nje širših vozil. Tak način označ-

be poudari prisotnost kolesarjev 
in dejansko odvzame dominan-
co voznikom motornih vozil in s 
tem se zmanjša hitrost vozilom, 
kar je namen cone 30 in umirja-
nja prometa tam, kjer so v večji 
meri prisotni ranljivi udeleženci 
v prometu.

Vse voznike naprošamo, da upo-
števajo, da je v okolici OŠ Jurija 
Dalmatina z več 700 učenci ob-
močje umirjenega prometa in da 
tu pešci prečkajo cesto ne le na 
prehodu za pešce, temveč vzdolž 
celega območja omejene hitro-
sti, zato je prilagojena hitrost 30 
km/h še kako pomembna. 

Občina Krško je kot podpisnica 
Konvencije županov, ki se je za-
vezala k zelenem trajnostnem 
razvoju, znižanju emisij CO2 in 
varovanju okolja, v letošnjem 
letu nabavila električni avtomo-
bil, namenjen za službene poti 
uslužbencev občine Krško, ki so 

ga 21. septembra tudi predstavi-
li širši javnosti. Z obnovo starega 
mestnega jedra Krško so v tem 
delu mesta letos postavili tudi 
dve električni polnilni postaji, 
sicer pa ima Občina Krško v na-
črtu še vsaj eno polnilno mesto 
na območju Vidma. 

Krško - Evropsko mesto športa 2016
Združenje ACES Europe je Krško prepoznalo kot odličen primer 
mesta, ki omogoča športno udejstvovanje in rekreacijo vsem 
občankam in občanom vseh generacij kot instrument zdravja, 
integracije, izobraževanja in spoštovanja, in mu podelilo naziv 
Evropsko mesto športa 2016, so prejšnji teden potrdili v zdru-
ženju ACES Europe. Svečana razglasitev bo v Bruslju potekala 
18. novembra 2015, ko bo Krško postalo član družine evrop-
skih mest športa. Krško je h kandidaturi pristopilo v letošnjem 
poletju, v začetku septembra pa so predsednik komisije Gian 
Francesco Lupatelli ter njegova sodelavca Danilo Montanari 
in Berislav Čižmek iz združenja ACES Europe obiskali Krško ter 
si ogledali  delovanje športnih društev v občini in vso športno 
infrastrukturo.  Kot Evropsko mesto športa je Krško tako dobi-
lo tudi mednarodno priznanje ter si zagotovilo sodelovanje v 
največji mreži športnih mest v Evropi. »Veseli me, da je zdru-
ženje ACES Europe prepoznalo kakovostno delo naših športnih 
društev, športnikov in prostovoljcev ter da smo skozi leta uspe-
li zagotoviti infrastrukturo, ki omogoča športno udejstvovanje 
tako na profesionalnem kot tudi rekreativnem področju za vse 
generacije,« je dejal župan občine Krško mag. Miran Stanko.

Evropski teden mobilnosti v Krškem 
v znamenju novih pridobitev
Evropski teden mobilnosti (ETM), ki je letos potekal pod sloganom 'Izbiraj. Spreminjaj. Združuj.', je z različnimi dogodki in 
aktivnostmi želel spodbuditi občane k razmisleku o vseh možnostih prevoza in h kombiniranju različnih prevoznih sred-
stev, s poudarkom na hoji, kolesarjenju in javnem prevozu, je ob zaključku poudarila vodja projekta mag. Romana Pečnik.

Nova�kolesarnica�na�krški�železniški�postaji

Cona�30�na�Zdolski�cesti�na�območju�OŠ�Jurija�Dalmatina�Krško

Električni�avtomobil�za�znižanje�emisij�CO2

Akciji�S�kolesom�v�službo�so�se�16.�septembra�zjutraj�pridružili�za-
posleni�Občine�Krško�ter�nekaterih�javnih�zavodov�in�organizacij��
s�sedežem�v�starem�mestnem�jedru�Krškega,�nekateri�so�prišli�tu-
di�peš.�Ekipa�Zdravstvenega�doma�Krško�je�v�okviru�Šole�zdrave-
ga�življenja�isti�dan�na�večnamenski�poti�Krško�–�Brege�pripravila�
zdaj�že�tradicionalni�test�hoje�na�dva�kilometra.

Učenke�in�učenci�OŠ�dr.�Mihajla�Rostoharja�v�spremstvu�učiteljev�
ter�v�sodelovanju�z�Društvom�Sonček�in�učenci�OŠ�Jurija�Dalmati-
na�Krško�so�se�v�tednu�mobilnosti�odpravili�z�Vidma�proti�staremu�
mestnemu�jedru�Krškega.�V�Krškem�sta�jih�sprejela�in�pozdravi-
la�župan�občine�Krško�mag.�Miran�Stanko�in�podžupanja�Ana�So-
mrak,�z�učitelji�in�učenci�pa�sta�spregovorila�o�izboljšavah�in�po-
manjkljivostih�na�poti�skozi�mesto.

Za�učence�srednje�in�osnovnih�šol�je�v�tednu�mobilnosti�potekala�tu-
di�akcija�Varno�v�prometu,�s�katero�vsako�leto�najmlajše�udeležen-
ce�v�prometu�ozaveščajo�o�pomenu�varnosti�v�prometu.�Srednje-
šolski�center�se�je�tednu�mobilnosti�pridružil�tudi�s�športnim�dnem,�
ki�so�ga�dijaki�preživeli�na�pohodih�in�kolesarjenju,�Mladinski�cen-
ter�Krško�pa�se�je�projektu�pridružil�s�kolesarjenjem�po�brezpotju.

Ob�dnevu�avtomobila,�22.�septembru,�je�bila�Cesta�4.�julija�v�Kr-
škem�namenjena�le�najmlajšim�iz�krških�vrtcev�in�osnovnih�šol,�ki�
so�pridno�ustvarjali,�svoje�delo�so�najmlajšim�predstavili�policisti�
Policijske�postaje�Krško�ter�Skupnega�prekrškovnega�organa,�so-
delovali�pa�so�tudi�člani�ZŠAM�Krško.

OB�ZAKLJUČKU�TEDNA�MOBILNOSTI�NAGRADILI�UČENCE�-�Na�
zaključni�slovesnosti�v�atriju�Mestnega�muzeja�Krško�sta�podžupa-
nja�občine�Krško�Ana�Somrak�in�predsednik�Sveta�za�preventivo�v�
cestnem�prometu�Občine�Krško�Davorin�Naglič�učenkam�in�učen-
cem�krških�osnovnih�šol,�ki�so�v�okviru�Evropskega�tedna�mobilno-
sti�ustvarjali�na�likovnem�in�literarnem�področju,�podelila�nagrade.�
Zaslužili�so�jih�učenke�in�učenci�z�OŠ�Adama�Bohoriča�Brestanica,�
Raka,�XIV.�divizije�Senovo�in�Jurija�Dalmatina�Krško.�Vodja�projekta�
mag.�Romana�Pečnik�je�predstavila�celostno�prometno�strategijo�
občine�Krško,�k�oblikovanju�katere�so�občanke�in�občani�še�vedno�
vabljeni,�da�na�naslov�romana.pecnik@krsko.si�do�konca�septem-
bra�pošljejo�pobude�in�predloge.�Kulturni�program�so�prispevali�
učenke�in�učenci�OŠ�Jurija�Dalmatina�Krško�in�orkester�Glasbene�
šole�Krško,�program�je�povezovala�Jasmina�Spahalič.

Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na 9. redni seji 
24. septembra med drugim govorili o dosedanjih in nadaljnjih aktiv-
nostih glede izgradnje nove knjižnice v Krškem. Kot je pojasnil župan 
občine Krško mag. Miran Stanko, sta kot možni lokaciji za knjižnico 
poleg novogradnje v starem mestnem jedru tudi obstoječa lokacija s 
širitvijo znotraj kapucinskega samostana in pa ponudba lastnika, da 
se knjižnica preseli v objekt Alufinala v industrijski coni. Po razpra-
vi o vseh treh možnostih je občinski svet sprejel sklep, da občinska 
uprava v roku treh mesecev pripravi investicijsko dokumentacijo, s 
katero bo preverila možnosti vlaganj za širitev knjižnice v kapucin-
skem samostanu, medtem ko so možnost selitve knjižnice v objekt 
Alufinala izločili. Na pobudo svetnika Jožeta Olovca pa so svetnice 
in svetniki izglasovali tudi sklep, da v roku treh mesecev občina do-
konča pogajanja z lastnico nepremičnine v izmeri 909 m2 v starem 
mestnem jedru do vrednosti 185.000 evrov za potrebe zaokroži-
tve območja nepremičnin v lasti Občine Krško za potrebe umešča-
nja centralnih oz. mestotvornih dejavnosti. Po pogajanjih bo konč-
no ceno s sklepom potrdil občinski svet.

OPPN ZA UMESTITEV STANOVANJSKO-POSLOVNEGA 
OBJEKTA NA VIDMU
Med drugim so sprejeli tudi odlok o Občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu (OPPN) za umestitev novega stanovanjsko-poslovnega 
in poslovnega objekta na območju Vidma v bližini hotela City z do-
datnimi parkirišči za okoliške prebivalce, kjer naj bi bile poleg trgo-
vskih dejavnosti na pobudo svetnikov možne tudi dejavnosti izven-
bolnišnične zdravstvene oskrbe.

Svetniki o aktivnostih za novo knjižnico 
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Roman opisuje težko življenje družine 
Jakomin na Krasu pred in med prvo 
svetovno vojno. Družina je pred vojno 
živela skromno, a vendar srečno na 
svoji domačiji in vsako pomlad jih 
je razveseljeval ruj, ki je zacvetel na 
domačem borjaču. Lepo toplo nedeljo, 

ko so ljudje kot običajno odšli k maši, pa se je začelo šušljati 
o vojni. To so bili časi neposredno po sarajevskem atentatu 
na prestolonaslednika. Začela se je priprava na vojno in prvi 
vpoklici mladih fantov na fronto, zaradi česar razpade tudi 
družina Jakomin. Na koncu pa je pomanjkanje vojakov že 
tolikšno, da vpokličejo še očeta. V drugi knjigi Zelena solza 
dočakamo tudi srečno vrnitev sinov in očeta. (Damjan Škerbec)

OGNJENI RUJ
slovenski avtor Ivan Sivec
ICO 2012

Vabljeni k branju!

KRONIKA POZABLJANJA
slovenski avtor Sebastijan Pregelj
Goga 2014

Roman, ki govori o demenci, je izjemno 
lep ter poetičen in kljub težki temi ni 
zamorjen. Glavni junak se je za odhod v 
dom odločil pri 77-ih letih. Sam, saj doma 
ni imel nikogar. Če bi imel pomoč, se 
mu ne bi tako mudilo. Spomina je vsakič 
manj. Zapušča kar vse po vrsti. Naplavljeni 

koščki pozabljenega, ki jih je težko zlepiti v celoto, sanje o očetu 
in materi, strahovi, vest, želja po dobrodelnosti in ne nazadnje 
tudi »mladostna« ljubezen. Vsa okna v njegovem življenju so bila 
obrnjena na vzhod. Tako je vseskozi opazoval rojstvo in prihod. 
Vsako jutro posebej ga je opomnilo, da mora biti srečen in 
zadovoljen s tem, kar ima. In imel je zares veliko. (Bralka)

DIVJA
ameriška avtorica Cheryl Strayed
Mladinska knjiga 2014

Zgodba mlade 22-letne Cheryl govori o 
njeni pustolovščini po mogočni pacifiški 
gorski pešpoti, na katero se poda po 
izgubi mame, razpadlem zakonu in ne 
nazadnje tudi razsulu same sebe. Na poti 
se spopada s pastmi narave, vremenskimi 
razmerami, samoto, ostalimi popotniki 

na poti in s svojim nahrbtnikom, kateremu je nadela ime Pošast. 
Ko premaga dolgo pot in divjino, najde tudi sama sebe, čeprav se 
sprva opiše kot ženska s praznino v srcu. (Bralka)

Kot je ob otovoritvi pričujo-
če izložbene razstave pove-
dala kustosinja krškega Me-
stnega muzeja Nina Sotelšek, 
je projekt nastal v želji, da se 
polepša ulice mesta, hkrati pa, 
da vsebine v izložbah tako do-
mačinom kot obiskovalcem 
zbudijo zanimanje za zgodo-
vino in umetnostne dosež-
ke v mestu Krško. Kot prva so 
podobo spomladi 2014 spre-
menila izložbena okna nek-
danje Železnine, ki so jih po-
lepili z vsebinami Kulturnega 
doma Krško in njegovih enot: 
Mestnega muzeja, Gradu Raj-
henburg, Mencingerjeve hiše 
in Galerije Krško.  Rdeča nit 
vsem dosedanjim »poseli-
tvam« izpraznjenih izložb je 
domišljijski lik zlatolase de-
klice, ki so jo snovalci poime-
novana Sava. Prikupno deklet-
ce živi na podstrešju mestnega 
muzeja, kjer je med ekspona-
ti našla žepno uro, ki ima na-
mesto številk let nice. In vsakič, 
ko se kazalec premakne, preko 

Kot je uvodoma povedala ko-
ordinatorka Simona Rožman 
Strnad, je naslov tematskih 
razstav za sezono 2015/2016 
razpisal JSKD. Jeseni se odvi-
jajo regijske razstave, v letu 
2016 pa bo državna razsta-
va. Vsebina natečaja je ome-
jena z uporabo kvadratnih in/
ali okroglih oblik kot prevladu-
jočih elementov likovne kom-
pozicije. Te so lahko zasnova-
ne kot figuralne ali abstraktne 
podobe, pogoj je, da je razvi-
dna smiselna in prevladujoča 
vloga kvadratnih in/ali okro-
glih oblik ter da so ustvarjene 
na kvadratnem ali okroglem 
nosilcu, je razložil akademski 
slikar Dušan Fišer, ki je v iz-
bor za državno razstavo iz-
bral 38 del tridesetih avtor-
jev. Povedal je tudi, da imajo 
posamezna dela realistično – 
simbolno podstat, ki sugerira 
senzibilnost in čustveno vpe-

Sava v času kmečkih uporov
KRŠKO -  Projekt »Stare izložbe, nove podobe« s predstavitvijo zgodovinskih vsebin Krškega v izpraznje
nih izložbah je začel nastajati na pobudo Občine Krško leta 2014, v sklopu tega pa je bila 21. septembra na 
CKŽ 30 pod naslovom »Sava potuje v čas kmečkih uporov« odprta 4. ulična razstava.  

razstave oživijo tudi osebnosti 
in dogodki, ki so zaznamova-
li mesto. Tako je prvič deklica 
Sava predstavila krško mecen-
ko Josipino Hočevar, zatem Ja-
neza Vajkarda Valvasorja, tre-
tjič je z umetnikom Rajkom 
Čubrom opazovala pri delu 
kiparja Vladimirja Štovička in 
še nekaj drugih vidnih ustvar-
jalcev iz občine, tokrat pa jo je 
ura ponesla v leto 1573, zazna-
movano s kmečkimi upori.

Izhodišče za ilustracije v dveh 
oknih so bile stare razgledni-
ce mesta Krško, Valvasorjeve 
risbe iz 17. stoletja ter grafi-
ke iz Iconothece Valvasoriane. 
V primerjavi z dosedanjimi 
upodobitvami, ki jih je ustva-
rila ilustratorka Tina Brino
var s Senovega, tokratne pa 
akademski slikar Erik Mer
vič iz Ankarana, je tema zah-
tevnejša, saj gre za temačnej-
še dogodke. Mervič je pri tem 
upošteval vrsto drobnih detaj-
lov, petelina na zastavi, zimze-

len, videz upornika …, pa tudi 
vodjo kmečkih upornikov Ili-
jo Gregoriča, ki deklici Savi na 
prvi ilustraciji pojasnjuje ra-
zlog upora, pa tudi, da bo 2000 
upornikov z brodom prečkalo 
Savo in nadaljevalo pod po Kr-
škem polju do Kostanjevice na 
Krki. Druga ilustracija prika-
zuje, kako so se kmetje pred 
številčno in dobro oboroženo 
uskoško in plemiško vojsko, ki 

ji je poveljeval Jošt Thurn, za-
tekli v Krško, kjer se je odvijal 
silovit boj, ki je terjal mnogo ži-
vljenj. Vojska je kmete potisni-
la proti deroči reki Savi, v ka-
teri jih je mnogo tudi utonilo, 
po porazu kmečkih upornikov 
pa se je vojska zaradi pomoči 
kmetom meščanom maščeva-
la z uničevanjem in ropanjem 
njihovih domov.
 Bojana Mavsar

Četrto ulično razstavo je odprla podžupanja Ana Somrak, kot 
prvi pa so si jo ogledali otroci iz krškega vrtca, desno kusto-
sinja Nina Sotelšek.

Kvadrat in krog, kocka in krogla
BREŽICE – Območna izpostava JSKD Brežice je 17. septembra v galeriji Posavskega muzeja pripravila odpr
tje tematske regijske likovne razstave likovnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja z naslovom »Kvadrat 
in krog, kocka in krogla«.

tost v samo izraznost. Mate-
rialnost oblik se strukturira 
skozi materijo – barve, lesa, 
železa, keramike in tekstila –, 
ki na svojstven način ustvarja 
vsebino, podobo, iluzijo, glo-
bino in prostor. Univerzalnost 
oblik – krog, kvadrat – dopu-
šča širok spekter poetičnih 
možnosti preoblikovanja. Dela 
s svojo pripovednostjo pope-
ljejo skozi miselno mreženje 
različnih možnosti interpreti-
ranja in govorijo o individual-
nosti interpretacij.

Razstavljajo: Darinka Dada 
Ašič, Branka Benje, Roman 
Blatnik, Vlasta Boranič, Bo
rut Cafuta Hrastelj, Rosina 
Curhalek, Slobodanka Če
krlič, Pavla Černigoj, Iva Da
vidovič, Vesna Davidovič, 
Gordana Dobriha, Neven
ka Flajs, Lidija Gornik, Miha 
Henigsman, Janez Klavžar, 
Tanja Kržan, Marija Kuko
vica, Marija Medvešek, Mi
lena Mraović, Mojca Musar, 
Anita Pegam, Jožica Petrišič, 
Branka Pirc, Mihaela Prevej
šek, Milena Roštohar, Vlad

ka Sum rek, Darja Veljkovič, 
Alenka Venišnik, Metka Vim
polšek in Ines Zgonc. Avtor-
jem je samostojna strokovna 
svetovalka za likovno dejav-
nost pri JSKD Andreja Koblar 
Perko podelila priznanja, re-
koč še, da so slike iz leta v leto 
boljše in da bo dela za držav-
no razstavo z regijskih razstav 
izbral akademski slikar, gra-
fični oblikovalec in avtor pri-
ročnikov s področja umetnosti 
Janez Zalaznik. Razstava bo v 
Mestni galeriji v Novi Gorici.

Razstavo je odprla direktorica 
muzeja Alenka Černelič Kro
šelj ter ob tem izrazila veselje, 
da so likovna dela dobila svoj 
prostor v galeriji muzeja, pri-
jetno vzdušje ob odprtju pa je 
bil prispevek saksofonista in 
kitarista Aleša Suše in Mihe 
Koretiča.
 N. Jenko Sunčič 

Razstavo zaznamujejo kvadratne in okrogle oblike.

KOSTANJEVICA NA KRKI - 25. septembra opoldne so se v vseh 
12 mestih, članih Združenja zgodovinskih mest Slovenije, med 
njimi je tudi Kostanjevica na Krki, hkrati začeli letošnji Dnevi 
evropske kulturne dediščine, katerih rdeča nit so letos Prazno-
vanja. V Kostanjevici so jih podnaslovili Romanje skozi življenje, 
v programu pa poleg občine sodelujeta še Društvo podeželskih 
žena Pod Gorjanci in Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevi-
ca na Krki. V tednu prireditev DEKD bodo opozorili na svoje po-
sebnosti, ki so še žive, in jih prenesli na mlajše. Učenci Osnovne 
šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki bodo tako na delavni-
cah raziskovali šege, praznične jedi, ohranjena praznična oblači-
la in vezenine ter predstavili ljudske pesmi, ki jih zbirajo in pre-
pevajo pevke Društva podeželskih žena Pod Gorjanci.  P. P.

Romanje skozi življenje
SENOVO, KOSTANJEVICA NA 
KRKI - Ekipa Little Rooster 
Productions je po predpremi-
eri gledališke predstave Ika-
rus 11. septembra na Senovem 
slednjo dvakrat, 20. in 24. sep-
tembra, izvedla še v kostanje-
viškem Lamutovem likovnem 
salonu. Predstava je nastala v 
sodelovanju s Kulturnim cen-
trom Primoža Trubarja Šen-
tjernej, scenaristu in režiser-
ju Roku Sandi ter ekipi pa je 
ponovno, po lanski uspešni 

gledališki igri Gastarbeiter, 
uspelo edinstveno gledališko 
delo, ki ni vsakdanje za posa-
vsko gledališko publiko. Pred-
stava govori o izumitelju Me-
todu, ki je sanjal o tem, da bo 
s svojim letalom, Ikarusom, 
poletel v nebo, a ga je zače-
tek prve svetovne voje prikle-
nil na zemljo in ga pognal v boj 
proti sosedom, bratom, prija-
teljem, zato je moral pozabiti 
na sanje in se soočiti s kruto 
resnico … Ker letos obeležuje-

mo 100. obletnico Soške fron-
te, je tema zgodbe zelo aktu-
alna, ob enem pa tudi poučna.

V predstavo je vloženih se-
dem mesecev trdega dela ce-
lotne ekipe, ki prihaja z ob-
močja od Postojne do Brežic. 
Igralsko zasedbo sestavljajo: 
Martin Valič - Metod, Goran 
Miljanović - Cosimo, Barbra 
Petarka / Iris Jeler - Adria-
na, Sandi Lopatec - Herr Ri-
chter, Maja Pinterič / Kaja 

Grozina - Zora, Jure Zupan / 
Miha Golob - Carlo in Slavko 
ter Tilen Abram - Signor Cala-
bro. Predstava pa ne bi uspela 
tudi brez številčne ekipe: Da
vid Radej, Ria Sanda, Mateja 
Gačnik, Klemen Štih, Benja
min Abram, Simona Levičar, 
Katja Martinčič, Primož Pav
šič, Radica Šoln in Ignac Ba
kše. Premiera predstave bo 
oktobra v okolici Nove Gorice.

 P. P.

Ikarus pred posavsko publiko
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Četrtek, 1. 10.

• ob 15.00 v MT Senovo: uče-
nje s prostovoljci

• ob 17.00 v Mestnem muzeju 
Krško: odprtje razstave na-
tečaja »O praznikih in pra-
znovanjih«

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: spominski spe-
edway večer z Jožetom Ži-
bertom

• ob 18.00 v sejni sobi A Ob-
čine Krško: predavanje Ma-
rije Merljak »Okrepimo svoj 
imunski sistem in ohranimo 
zdravje«, vstop prost

• ob 18.00 v veroučni učilni-
ci v Cerkljah ob Krki: preda-
vanje v okviru socialnega te-
dna »Mladi so na netu - kaj 
storiti?«

Petek, 2. 10.

• v Knjižnici Sevnica: razstava 
Sebastjana Popelarja »Zna-
ni portreti doline Mirne« (na 
ogled do 2. 11.)

• ob 17.00 v MT Senovo: gle-
dališka skupina

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: otvoritev samostoj-
ne slikarske razstave Miha-
ele Prevejšek »Barvni galop«

• ob 18.00 v OŠ Jožeta Gorju-
pa Kostanjevica na Krki: za-
ključna prireditev Dnevov 
evropske kulturne dedišči-
ne na temo »Romanje sko-
zi življenje«

• ob 18.00 v avli Doma kul-
ture Brežice: odprtje študij-
ske razstave članic in članov 
Društva likovnikov Brežice 
»Klasično olje«

• ob 19.00 v dvorani OŠ Trž-
išče: Jesen na vasi - odprtje 
fotografske razstave

• ob 19.00 v MC Krško: bol-
garski večer

• ob 20.00 v MC Brežice: 
predstavitev knjige Dar-
je Molan »Vem, da zmoreš, 
Darja«

Sobota, 3. 10.

• ob 9.00 v MT Senovo: zaj-
trk in jesenski sprehod po 
mestu

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: živ žav - obisk 
Vile Jesenke

• od 9.00 do 13.00 na dvo-
rišču gradu Brežice: Sejem 
rokodelskih znanj - pred-
stavitev in izmenjava staro-
dobnih rokodelskih znanj, 
prodaja izdelkov, promoci-
ja rokodelstva in rokodelcev

• ob 10.00 v Svetu energije v 
Vrbini: prireditev »Tehnoge-
nij si ti – tehnogenij svet vrti«

• ob 10.00 v prostorih Dru-
štva Hrast pri železniški po-
staji Tržišče: ustvarjalna 
delavnica »Jesenska deko-
racija«

• ob 10.00 pri gasilskem 
domu v Brestanici: 3. pohod 
po Janezovi poti; od 10.00 
do 12.00 v gasilskem domu: 
akcija zbiranja oblačil »Pri-
nesi-zamenjaj-podari«

• ob 11.00 na Lisci: osrednja 
slovesnost v počastitev 110. 
obletnice delovanja PD Lisca 
Sevnica

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 

v Krmelju: prireditev »Spo-
mini ne umrejo«

• ob 18.00 v KD Krško: med-
narodni filmski festival za 
otroke in mlade »Film na 
oko« - Ko smo sanjali (15+)

• ob 19.00 v Slomškovem 
domu v Brežicah: socialni 
teden - okrogla miza »Med 
Posavjem, Slovenijo in Evro-
po« z evropskim poslancem 
Francem Bogovičem

Nedelja, 4. 10.

• ob 9.00 s parkirišča pri 
Domu krajanov Podsreda: 
7. pohod po kozjanskih sa-
dovnjakih

• ob 9.00 v KD Krško: medna-
rodni filmski festival za otro-
ke in mlade »Film na oko« - 
Rdeči slon: program kratkih 
filmov (9+); ob 17.00: Nevi-
dni fant (9+)

• ob 10.00 v Zatonu in NC 
Qlandia v Krškem: tekaška 
prireditev »Krško teče«

• ob 10.00 v prostorih Vita-
nove Krško (CKŽ 49a): celo-
dnevna delavnica »Družin-
ske postavitve - sistemske 
konstelacije«, izvaja psihote-
rapevt in hipnoterapevt Dra-
žen Radaković iz Zagreba

• ob 14.00 na Črešnjicah: 
turnir v odbojki med vasmi 
KS Cerklje ob Krki (žreb ob 
14.00)

• ob 15.00 v dvorani OŠ in 
športnem parku Tržišče: Je-
sen na vasi - predstavitev 
starih kmečkih običajev z 
degustacijo domačih dobrot 

• ob 16.00 ob križevem potu 
na Stare gore nad Podsredo: 
blagoslov kapelice sv. Fran-
čiška Asiškega

Ponedeljek, 5. 10.
• ob 17.00 v Valvasorjevi knji-

žnici Krško: pravljične urice 
pri Vili Rozaliji

• ob 18.00 v KD Krško: med-
narodni filmski festival za 
otroke in mlade »Film na 
oko« - program kratkih štu-
dentskih filmov AGRFT (15+)

Torek, 6. 10.

• ob 9.00 izpred Občine Bi-
strica ob Sotli: pohod po 
učni poti Kunšperk - Klestje

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: otvoritev novega 
študijskega leta U3 Sevnica 
s kulturnim programom in 
gostom Francem Severjem 
- Franto

• od 15.00 do 17.30 pred OŠ 

Adama Bohoriča Brestani-
ca: delavnice, ustvarjalnice, 
športne igre in zabavna pri-
reditev z Vilkom Urekom za 
otroke KS Brestanica, KS Se-
novo in KS Koprivnica

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: teden otroka - plesno-gi-
balni program »Sonce, dež 
in mavrica«, izvaja Tamara 
Kranjec Laganin

• ob 17.30 v MC Brežice: 
otvoritev slikarske razstave 
posavskih likovnikov »Jabol-
ka in hruške«

• ob 18.00 v KD Krško: med-
narodni filmski festival za 
otroke in mlade »Film na 
oko« - To krasno življenje 
(15+); ob 19.30: Omar (15+)

• ob 19.00 na upravi Koz-
janskega parka v Podsredi: 
pogovor z Marijo Sušnik in 
Silvom Polovičem »Cvet in 
med«

Sreda, 7. 10.

• od 8.00 do 15.00 v Centru 
Sonček Krško (Ulica MDB 
18, Leskovec pri Krškem): 
dan odprtih vrat 

• od 8.00 do 12.00 na upravi 
Kozjanskega parka v Podsre-
di: delavnica »Z igro do dedi-
ščine« - hiša v parku

• ob 11.00 izpred TIC Čatež 
ob Savi: pohod na Šentvid

• od 14.00 dalje na Fakulte-
ti za logistiko Krško: delav-
nice, ustvarjalnice, športne 
igre za otroke KS Krško, KS 
Dolenja vas in KS Zdole

• od 16.30 do 18.00 v šoli in 
na igrišču pri OŠ Raka: de-
lavnice, ustvarjalnice, špor-
tne igre in zabavna priredi-
tev za otroke KS Raka

• ob 16.30 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: igralne urice

• ob 17.00 v Kulturni dvorani 
Senovo: lutkovna predstava 
ob tednu otroka za otroke od 
2,5 let dalje

• ob 17.00 v Domu krajanov 
Brestanica: otvoritev likov-
ne razstave Mie Škoberne

• ob 18.00 v KD Krško: med-
narodni filmski festival za 
otroke in mlade »Film na 
oko« - Deček in svet (9+)

Četrtek, 8. 10.

• od 15.30 do 17.30 na plo-
ščadi pred OŠ XIV. divizije 
Senovo: delavnice in ustvar-
jalnice za otroke KS Senovo

• od 16.00 do 18.00 v šoli in 
na igrišču pri OŠ Podbočje: 
ustvarjalnice in delavnice 
o starih običajih ter zabav-

na prireditev z Vilkom Ure-
kom za otroke KS Podbočje; 
razstava starih pripomočkov 
ter predstavitev zbrane lite-
rature pesmic in pripovedk 
babic in dedkov

• ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: fotografska delav-
nica »Kemogram«

• ob 17.00 v mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: predavanje Metke Ur-
šič o disleksiji

• ob 18.00 v Knjižnici Sev-
nica: potopisno predavanje 
Zorana Furmana »Na poti po 
bivši Jugi«

• ob 19.00 v Domu krajanov 
v Podsredi: 3. Aškerčev ve-
čer, posvečen pesniku Ivanu 
Minattiju

• ob 19.00 v predprostoru 
Viteške dvorane Posavske-
ga muzeja Brežice: odprtje 
Posavske muzejske vitrine 
»Stevan Savić« v okviru pro-
jekta Pot domov 

Petek, 9. 10.

• od 10.00 do 14.30 v Sušil-
nici v KD Bistrica ob Sotli: 
posvet ob mednarodnem 
dnevu kmečkih žensk

• ob 16.00 pri gasilskem 
domu na Velikem Kamnu: je-
senski pohod otrok, staršev 
in prostovoljcev s kostanje-
vim piknikom in druženjem

• od 16.00 do 19.00 na igri-
šču in v športni dvorani Se-
novo: nogometni turnir ekip 
fantov in turnir v odbojki za 
fante in dekleta

• ob 16.30 na upravi Koz-
janskega parka v Podsredi: 
Praznik kozjanskega jabol-
ka - predstavitev rezultatov 
entomološkega srečanja; ob 
18.00 v Slovensko-bavarski 
hiši v Podsredi: odprtje raz-
stav »Stare sorte jabolk« in 
»Kamnine Kozjanskega«

• ob 17.00 na teniškem igri-
šču v Vojašnici Jerneja Mo-
lana Cerklje ob Krki: teniški 
turnir dvojic iz KS Cerklje ob 
Krki

• ob 17.00 pri večnamen-
skem domu Bizeljsko (bi-
vša osnovna šola): odkritje 
spominskega obeležja Ma-
nevrske strukture narodne 
zaščite '90 in Teritorialne 
obrambe občine Brežice

• ob 18.00 v Mencingerjevi 
hiši v Krškem: Poezija v gi-
banju - projekcija kratkih fil-
mov

• ob 18.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje Sabine 
Topolovec »Kako od začimb 
dobiti 1000-krat več moči?«, 
vstop prost

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: bralno-pogo-
vorno srečanje »Govori mi o 
ljubezni«

• ob 18.00 v MC Krško: ku-
harska delavnica »V kuhinji 
z ljubeznijo s Sophio Loren«

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: monokomedija »Lolita«

Sobota, 10. 10.

• ob 8.00 izpred OŠ Jurija Dal-
matina Krško: pohod na Gr-
mado in kostanjev piknik (v 
primeru dežja odpade)

kam v posavju

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

Mednarodni filmski festival 
za otroke in mlade

FILM NA OKO
vsak dan od 3. do 7. oktobra 

tudi v Kulturnem domu Krško
program festivala na 

www.kd-krsko.si ter www.filmnaoko.si

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 
MC Brežice: živ žav - Nekaj ti 
moram povedati

• ob 10.00 v MC Krško: MC di-
rendaj - kako živimo na vasi 
in kako v mestu

• od 10.00 do 19.00 v Pod-
sredi: Praznik kozjanske-
ga jabolka - sejem regional-
nih produktov; ob 10.00: 
slavnostno odprtje Pra-
znika kozjanskega jabolka, 
ob 11.00: odprtje razsta-
ve gob, ob 12.00: tekmova-
nje v peki »štrudla« za naziv 
Štrudlmojtr-ica, od 20.00 
do 24.00: program z ansam-
blom Mladi korenjaki

• ob 19.00 v dvorani gasil-
skega doma Cerklje ob Krki: 
osrednja prireditev ob pra-
zniku KS Cerklje ob Krki

• ob 22.00 v MC Krško: klub-
ski maraton 2015 - Hay in 
Persons from Porlock

Nedelja, 11. 10.

• od 10.00 do 18.00 v Pod-
sredi: Praznik kozjanskega 
jabolka - sejem regionalnih 
produktov; ob 10.30: pred-
stavitev starodobnih koles, 
ob 10.30: družabno kole-
sarjenje, ob 11.00: rekrea-
tivni tek na grad Podsreda

• ob 11.00 v lovski koči na Iz-
viru: 70. obletnica Lovske 
družine Cerklje ob Krki

• ob 13.00 na nogometnem 
igrišču v Bušeči vasi: 9. no-
gometni turnir med vasmi 
KS Cerklje ob Krki 

Ponedeljek, 12. 10.

• ob 17.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: pravljične urice 
pri Vili Rozaliji

• ob 18.30 v Knjižnici Sevni-
ca: srečanje Bralnega krož-
ka za odrasle

Torek, 13. 10.

• od 8.00 do 20.00 v gasil-
skem domu Cerklje ob Krki: 
dan odprtih vrat PGD Cer-
klje ob Krki

• ob 9.00 v Kulturni dvora-
ni Sevnica: predavanje Jo-
žeta Praha »Pohodništvo in 
popotništvo ob 40-letnici 
evropskih poti v Sloveniji«, 
sledi ogled konfekcije Lisca

• ob 17.00 v Lončarskem ate-
ljeju Bernhard (Mencinger-
jeva hiša) v Krškem: šola 
lončarstva za otroke - delo 
na vretenu

• ob 16.00 na Drnovem: Ne-
viodunum, rimsko mesto ob 
reki Savi -  strokovno vod-
stvo Borisa Vičiča, ZVKDS; 
ob 17.00 v Mestnem muze-
ju Krško: strokovno vodstvo 
Jane Puhar, Posavski muzej 
Brežice

• ob 19.00 v MC Krško: poto-
pisno predavanje Aleksan-
dre Voglar »Vražje Slovenke 
na pakistanskih špicah«

Sreda, 14. 10.

• ob 11.00 izpred TIC Čatež 
ob Savi: pohod na Šentvid

• od 15.00 dalje na zele-
nih površinah v Žadovinku: 
športne aktivnosti in igre 
na prostem za otroke KS Le-
skovec, KS Senuše, KS Veliki 
Podlog, KS Krško polje in KS 
Veliki Trn; zbirno mesto ob 
14.45 pred OŠ Leskovec

• ob 16.30 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: igralne urice, ob 
17.00 predstavitev Ozare in 
predavanje »Meja med du-
ševno motnjo in zdravjem«

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Krško: koncert Karitas "Za 
upanje" s Klapo Šufit

SEVNICA – 23. septembra je v Knjižnici Sevnica potekalo po
topisno predavanje o Iranu, ki ga je pripravil Vinko Šeško, ki 
kar 150 dni v letu posveča pohodništvu, planinstvu in popo
tovanjem, kjer raziskuje zanimivosti domačih krajev in tu
jih dežel. Kot ljubitelja fotografije ga vedno spremlja fotoa
parat, s katerim beleži svoja opažanja. 

Od 27. julija do 10. avgusta letos je Sevničana Vinka Šeška pot 
zanesla v Iran, kjer je naredil več kot 5.000 posnetkov. V sevni-
ški knjižnici je svoje popotovanje delil s številnimi obiskovalci, 
ki so spremljali prek 1.000 posnetkov ter Vinkove besede, ko je 
odkrival ljudi, mesta, naravo, gore in tudi njihovo zgodovino. »V 
Iranu so me zelo pritegnili ljudje in njihovo vedenje. Vsi so se 
nadvse radi nastavljali fotografskemu objektivu. Navdušen sem 
nad njihovo domačnostjo, čeprav življenjske razmere niso rav-
no lahke, tudi zaradi puščave, pa njihovih zim ter poletij. Sedaj 
je tam poletje, ko je štiri mesece suše, oktobra bo mogoče že ne-
kaj padavin,« je povedal Šeško, ki je ob tem pripravil tudi prilo-
žnostno fotografsko razstavo. 
 
Šeško, ki je po koncu predavanja že snoval nove načrte za po-
tovanje v Črno goro, pravi, da je doma sicer najlepše, ampak, če 
hočeš to ugotoviti, se je potrebno odpraviti tudi še kam drugam. 
 M. Hrvatin

Vinko Šeško predaval o Iranu

Šeško je na slikovit način pripovedoval o doživetjih iz Irana.
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na muhi ...
Šentjernejčan Borut Anton-
čič, lastnik znanega snemal-
nega studia, in Orehovčan 
Toni Klemenčič, ki se ukvarja 
z elektroinstalacijami, pogo-
sto združita moči pri zago-
tavljanju ozvočenja za večje 
prireditve zlasti v kostanje-
viški občini, očitno pa sta 
»prebila« občinske meje, saj 
smo ju srečali tudi na tradi-

cionalnem spominskem srečanju na Planini. Zaradi množice 
govornikov in nastopajočih sta imela kar precej dela, a sta ga 
kot izkušena mojstra svojega posla brezhibno opravila. (P. P.) 

Radečan Iztok Gospodarič ima tri očesa, dva svoja in tretje-
ga na fotografskem objektivu, skozi katerega išče zanimive 
motive na različnih dogodkih v domači občini in včasih tudi 
kak šen poseben detajl. Na septembrski otvoritvi forme vive 
na brežini Save je njegovo izostreno fotografsko oko skušalo 
ujeti posebnost na eni izmed lesenih skulptur. (S. R.) 

Za tri Sotoškove fante, Tonija, Matica in Miho, je bilo preteklo 
šolsko leto zelo uspešno na glasbenem področju, saj so se z 
vseh tekmovanj doma in v tujini vračali z najvišjimi prizna-
nji. Novo šolsko leto prinaša spremembe, saj je Toni s svojo 
pozavno odšel na konservatorij za glasbo v Maribor. Druži-
na je ravnokar končala s snemanjem nove zgoščenke, na ka-
teri bo 16 skladb. Minulo sončno soboto so izkoristili za sne-
manje videospota za skladbo » Krško, moje mesto«. Snemanje 
je omogočila Občina Krško. Gre za glasbeno razglednico tega 
mesta, skladba pa je v celoti avtorsko delo Tonija Sotoška. Vi-
deospot in nova zgoščenka bosta uradno predstavljena na ve-
likem Martinovem koncertu v petek, 6. 11., v športni dvorani 
OŠ Jurija Dalmatina v Krškem. (Foto: B. Colarič)

Vokalna skupina Vilinke je zadnji septembrski konec tedna na 
povabilo Klape Kaštadi gostovala na otoku Krku, natančneje 
v kraju Poljica, kjer je potekalo srečanje klap, na katerem so 
ob hrvaških napevih zazvenele tudi Avsenikove in druge slo-
venske melodije. Vilinkam se je v tokratnem sestavu pridru-
žila še Tadeja Udovč, članica Vokalne skupine Triola, ki se za-
radi drugih obveznosti ni uspela udeležiti dogodka. Vilinke 
so se z gostovanja vrnile z najlepšimi vtisi in v goste že pova-
bile Klapo Kaštadi, ki bo obisk z veseljem vrnila na enem od 
novih skupnih projektov obeh ženskih prijateljskih vokalnih 
skupin. (Foto: Matija Zanoškar)

Njune poti so se prvič »prekrižale« v letošnjem septembru 
na otvoritvi prvega gozdnega okna v Sloveniji, ki je del šen-
tjanške pohodne poti Tk pav.  Etnologinja Martina Orehovec 
iz Boštanja je prišla na ogled kraja, kjer je v preteklosti po-
tekal dnevni kop premoga; inženir gozdarstva Jože Prah iz 
Sevnice pa je na otvoritvi spregovoril o pomenu in vlogi, ki 
ga ima gozd. Oba ljubitelja narave sta se kasneje na pohodu 
skozi gozd do Črne mlake v enem izmed šentjanških gozdov 
zapletla v živahen pogovor o tem, kaj vse nam ponuja narav-
no okolje, v katerem živimo, a tega (še) ne znamo ceniti. (S. R.) 

SPOMINSKI VEČER OB ŠESTI OBLETNICI 
OTVORITVE ZBIRKE »SPEEDWAY V SLOVENIJI« 

• četrtek, 1. oktober, ob 18. uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Ob šesti obletnici otvoritve zbirke »Speedway v Slove-
niji« bo v Valvasorjevi knjižnici Krško potekal spominski 
večer z nekdanjim državnim prvakom v speedwayu Jože-
tom Žibertom, ki bo v pogovoru s knjižničarko Polono 
Brenčič razkrival zanimivosti s svoje športne poti, nek-
danje kot aktivni voznik in sedanje kot voznik veteran. 
Ob tej priložnosti bo do sredine oktobra na ogled tudi 
priložnostna razstava o Žibertovi športni poti.

PREDAVANJE O DISLEKSIJI
• četrtek, 8. oktober, ob 17. uri –  

Mladinski oddelek v Krškem

Stiske staršev in otrok so zaradi pomanjkanja znanja o 
težavah in doživljanju sveta dislektikov mnogokrat ve-
like in težke, ne pa tudi nepremagljive in predvsem od 
nas odraslih je odvisno, ali bodo naši otroci v svojih po-
sebnostih zasijali ali zbledeli. Pedagoginja Metka Uršič 
nam bo predstavila znake za prepoznavanje učnih težav 
in koristne vaje za njihovo odpravljanje.

GOVORI MI O LJUBEZNI – 
BRALNO-POGOVORNO SREČANJE

• petek, 9. oktober, ob 18. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem 

V jesenskem času smo si ljubitelji literature Ferija La-
inščka privoščili občasna srečanja, na katerih se pogo-
varjamo o njegovi trilogiji, katere prvi del je tudi ma-
turitetni roman. Na tokratnem srečanju nadaljujemo z 
romanom Muriša. 

MEJA MED DUŠEVNO MOTNJO IN ZDRAVJEM – 
PREDAVANJE

• sreda, 14. oktober, ob 17. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem (Dnevna soba)

Na srečanju se bo predstavilo društvo OZARA Sloveni-
ja, nacionalno združenje za kakovost življenja, prof. 
dr. Rok Tavčar, dr. med., spec. psih. z Univerzitetne 
psihiatrične klinike Ljubljana pa bo spregovoril o du-
ševnih motnjah in zdravju.

ANDREJ E. SKUBIC IN SAMO PRIDI DOMOV – 
LITERARNI VEČER 

• četrtek, 23. oktober, ob 19. uri –  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Andrej E. Skubic je za roman 'Samo pridi domov' pre-
jel letošnjega Kresnika, literarno nagrado za najboljši 
roman preteklega leta, ki jo podeljuje časopisna založ-
ba Delo. Pogovor, ki je bil napovedan že v septembru, 
a smo ga zaradi zadržanosti avtorja prestavili na okto-
ber, bo vodil Vilko Planinc.

PONEDELJKOVI POHODNIKI
• ponedeljek, 26. oktober, ob 9. uri-  

pred knjižnico v Kostanjevici

Ponedeljkovi pohodniki na čelu s Francem Bakšičem se 
bodo tudi to sezono podajali po brezpotjih okoli Kosta-
njevice vsak zadnji ponedeljek v mesecu. Štartamo ko-
nec oktobra. 

POČITNIŠKE USTVARJALNO-IGRALNE 
DELAVNICE

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

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

Lepo vabljeni!
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne!

aša
knjižnica
že 50 let

Va l v a so r j e v a  kn j i žn i c a  Kr ško  50
Kostanjevica na Krki 15 Senovo 10

PRIREDITVE V OKTOBRU
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PIŠECE - V lepem jesenskem popol-
dnevu 21. septembra smo na njego-
vem domu v Pišecah obiskali našega 
najstarejšega krajana Stanislava Ili
ča. Za njegov častitljiv 90. rojstni dan 
smo mu stisnile roko in voščile akti-
vistke RK iz Pišec Darinka Hribšek 
in Nada Štrucelj ter predsednica RK 
Eva Jagrič. Gospod Ilič je še vedno bi-
strega uma in vedrega srca, vendar je 
svoj rojstni dan praznoval bolj v tiši-
ni, saj je pred tremi meseci izgubil svojo življenjsko sopotnico.
 Eva Jagrič, 
 predsednica RK Pišece

Podarite 
Portretno 
fotografiranje
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V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Polonca Gole, Kamenica – 

deklico,
• Urša Lužar, Mali Kamen – 

deklico,
• Lana Cerjak, Gornji Lenart 

- deklico,
• Milena Junkar, Dobrava 

pod Rako – dečka,
• Francka Gorše, Golek – 

dečka,
• Petra Kutnar, Koprivnica 

- dečka,
• Irena Majerič, Ješovec pri 

Kozjem - dečka,
• Tjaša Krištofić, Krško - 

deklico,
• Sandra Kelher, Senovo - 

deklico,
• Maja Rihter, Drnovo - 

dečka,
• Tina Nikolić, Krško - 

dečka,
• Špela Špan, Čanje - dečka,
• Silvija Cirnski, Slogonsko 

- dečka,
• Tanja Angelova, Sevnica - 

dečka,
• Ines Colner, Sevnica - 

deklico,
• Karmen Bogve, Pavla vas 

– deklico,

rojstva

• Denis Frankovič iz 
Avguštin in Jožica Junc iz 
Herinje vasi, 

• Gregor Grm iz Male 
Ševnice in Mateja Ogorevc 
iz Brežic,

• Mitja Štangelj in 
Aleksandra Tintor, oba iz 
Brežic,

• Samo Bregar iz Sevnice 
in Mateja Simončič iz 
Vrhovega,

• Gregor Baškovič iz Krške 
vasi in Melita Račič iz 
Krškega,

• Dejan Pšeničnik iz Kapel 
in Karolina Salmič iz 
Kalce-Nakla.

ČESTITAMO!

Poroka je za mnoge eden najlepših in najpomembnejših do-
godkov v življenju. Če ste se poročili pred kratkim ali vsaj 
v zadnjih mesecih, nam pošljite svojo poročno fotografijo, 
in sicer po pošti na naslov: Posavski obzornik, Trg Mati
je Gubca 3, 8270 Krško (s pripisom Moja poroka) ali po 
e-pošti na naslov: redakcija@posavje.info. Dodajte ime in 
priimek obeh zakoncev, naslov bivališča ter navedite, kdaj 
in kje je bila fotografija posneta ter ime in priimek fotografa.

moja poroka• Vlasta Vovčko, Veliki Dol 
- dečka,

• Mojca Cizel, Orešje na 
Bizeljskem - deklico,

• Murisa Mešanović, 
Brežice - dečka,

• Janja Metelko, Zavratec – 
deklico.

• Kristina Jankovič, Mali 
Obrež - dečka.

ČESTITAMO!

PRIREDITVE V OKTOBRU
PRAVLJIČNE URICE

• v sredo, 14. oktobra 2015, in v sredo, 28. oktobra 2015, 
ob 17. uri v Knjižnici Sevnica

• v torek, 27. oktobra 2015, ob 17. uri  
v Izposojevališču Krmelj

Razstava Sebastjana Popelarja
ZNANI PORTRETI  DOLINE MIRNE

• na ogled od petka, 2. oktobra 2015,  
do ponedeljka, 2. novembra 2015

TEDEN OTROKA
Plesno-gibalni program 

"SONCE, DEŽ IN MAVRICA", 
izvaja Tamara Kranjec Laganin
• v torek, 6. oktobra 2015, ob 17. uri

Potopisno predavanje Zorana Furmana
NA POTI PO BIVŠI JUGI

• v četrtek, 8. oktobra 2015, ob 18. uri

Srečanje Bralnega krožka za odrasle
• v ponedeljek, 12. oktobra 2015, ob 18.30

Literarna ustvarjalnica V MENI PREBIVA …
• v ponedeljek, 19. oktobra 2015, ob 16.30

Predavanje in predstavitev knjige Antona 
Komata POTNIKI NA LADJI NORCEV

• v sredo, 28. oktobra 2015, ob 18. uri

POČITNIŠKA USTVARJALNA DELAVNICA
• v četrtek, 29. oktobra 2015, od 10. do 12. ure

Prireditve v Knjižnici Sevnica so javne in brezplačne! 
Vljudno vabljeni!

Kontakt, informacije: Knjižnica Sevnica, (07) 81 40 304

LOKA PRI ZIDANEM MOSTU 
- Torek, 8. september, ni bil 
običajen dan v Trubarjevem 
domu upokojencev Loka pri 
Zidanem Mostu, bil je prav 
poseben, saj smo praznovali 
100 let, odkar je v veliki dru-
žini  prijokala na svet mala 
Albina Roštohar. Leta so 
minila v različnih obdobjih: 
miru, vojni, težkih, a tudi ne-
kaj lepih trenutkih. Delo in 
skrb za družino je bilo vo-
dilo in krepilo v njenem dol-
gem življenju. Zaupala nam 
je recept, da je še vedno tako krepkega psihičnega in fizičnega 
zdravja. »Delo in skromno življenje, to je vsa umetnost,« nam je 
iskreno povedala. 
Pozdrav in prijazne besede je izrekel direktor našega doma Ro
bert Potočnik. Ganilo nas je njegovo razmišljanje, prijeten kon-
takt in lepe želje.  Zapel nam je domski pevski zbor Loški slavčki, 
podarili smo ji prisrčno izdelano vizitko in razrezali bogato tor-
to. Brez veselih melodij spretnega harmonikarja ne gre. Prav pri 
tem nam je bila gospa Albina z lepim glasom za vzgled. V imenu 
vseh stanovalk 2. nadstropja nas je pozdravila tudi ena od stano-
valk, ki nam je v pesniški obliki osvežila nekaj življenjskih resnic. 
Lepa hvala za prijetno druženje in prijazen jutri. Gospa Albina 
še na mnoga zdrava leta! Ivana Kmetič, stanovalka 

100. rojstni dan Albine Roštohar

100-letnica Albina Roštohar

Jubilej najstarejšega Pišečana

Stanislav Ilič

Letovanje je potekalo v eko-
loško neoporečnem, zdravem 
okolju, ki ga nudi otok Lošinj s 
svojim blagim sredozemskim 
podnebjem in čistim zrakom, 
obogatenim z eteričnimi hlapi 
iglavcev in z zdravilnimi aero-
soli. Vsako izmeno je vodil pe-
dagoški vodja, ki je skrbel za 
izvajanje programa. Vodje sku-
pin (vzgojitelji) so skrbeli za 
otroke 24 ur na dan. Pri izvaja-
nju programa so jim pomagali 
tudi zunanji mentorji, pomoč-
niki vodij (pripravniki) in po-
močniki pedagoških vodij ter 
tako popestrili bivanje ob mor-
ju, obogatili izkušnje in prispe-
vali k boljšemu zdravstvene-
mu stanju otrok. Organizirali 
smo najrazličnejše ustvarjalni-
ce, igre z žogo, pohode na Te-
levrin in okolico, delavnice ter 
prireditve v otroškem nase-
lju. Program smo izvajali tudi 
na drugih zunanjih površinah 
naselja Bučanje (jutranja telo-
vadba, tek, aerobika, pohodni-
ške delavnice, sprehodi). Ve-
černe aktivnosti so potekale v 
Otroškem naselju in na plesi-

Z ZPM Krško letovalo 480 posavskih in dolenjskih otrok
NEREZINE, POSAVJE - V Otroškem naselju ZPM Krško v Nerezinah je v poletni sezoni 2015 letovalo 480 otrok iz posavskih in dolenjskih občin. V petih 11-dnevnih 
izmenah so bili otroci, ki so letovali preko napotila izbranega pediatra, učenci 6. razredov osnovnih šol občine Krško, otroci iz socialno manj spodbudnih okolij in 
drugi. Iz občine Krško je letovalo 307 otrok, iz Brežic 77, Sevnice 76, Kostanjevice na Krki 11, Mirne 6 in Šentruperta 3 otroci.

šču naselja Bučanje. V naš pro-
gram smo vgradili tudi vzgojo 
za demokracijo ter medkultur-
ne delavnice, ki smo jih izva-
jali v sodelovanju z Društvom 
Naša djeca iz Malega Lošinja in 
Nerezin. Otroci so se družili s 
hrvaškimi vrstniki in uspešno 
spoznavali druge kulture.

Na zaključnih prireditvah, na 
večer pred odhodom vsake iz-
mene, smo otrokom podelili 
priznanja in nagrade za aktiv-
nosti na posameznih podro-
čjih. Otroci so prikazali plesne, 
glasbene, pevske, igralske, lite-
rarne in likovne dosežke, ki so 
jih pripravljali v času letova-
nja, ZPM Krško pa jih je za nji-
hovo sodelovanje nagradila s 
primernimi pohvalami in na-
gradami. Vse otroke je spre-
mljalo in v času letovanja po 
potrebi zdravilo zdravstveno 
osebje, ki ga je zagotovila ZPM 
Krško. Posebno pozornost smo 
v vseh izmenah namenili šoli 
plavanja, ki smo jo izvedli za 
vse otroke. Pri začetnem te-
stiranju znanja plavanja smo 

ugotovili pomanjkljivo znanje 
plavanja, pri nekaterih otro-
cih pa tudi strah pred vodo. 
Vsi otroci so se uspešno prila-
godili na vodo in izboljšali svo-
je tehnike plavanja.

Pri pripravi in izvedbi progra-
ma v času od 8. julija do 27. av-

gusta 2015 je sodelovalo okoli 
sto prostovoljcev naše organi-
zacije (pediatrov in drugih iz-
branih zdravnikov, svetovalnih 
delavcev in drugih zunanjih so-
delavcev ter študentov). Skupi-
ne otrok je vodilo in spremlja-
lo 70 sodelavcev prostovoljcev. 
Pedagoški vodje, pomočniki 

pedagoškega vodje, učiteljice 
plavanja, vodje skupin ter po-
močniki - pripravniki so uspe-
šno opravili strokovni seminar 
ZPM Krško in pripravili progra-
me za posamezno skupino.

Žal se nekateri otroci z obmo-
čja Območne izpostave ZZZS 

Krško, ki so bili predlagani za 
zdravstveno letovanje s strani 
izbranih zdravnikov in njihove 
želje, le-tega niso mogli udele-
žiti zaradi zmanjšanja odobre-
ne kvote s strani ZZZS. Skupaj 
je na čakalni listi, brez letova-
nja, ostalo 37 otrok iz občine 
Krško.

29. avgusta je na športnem 
igrišču za Občino Krško po-
tekalo srečanje vseh otrok in 
prostovoljcev ZPM Krško, ki 
so letos letovali v Otroškem 
naselju ZPM Krško v Nerezi-
nah. Srečanja se je udeležilo 
med 150 in 200 otrok ter veči-
na prostovoljcev, ki so za otro-
ke skrbeli tudi na letovanju. 
Druženje je potekalo v sonč-
nem vremenu ob rajalnih igrah 
in plesu. 

Program letovanj otrok in šo-
larjev so sofinancirali Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slo-
venije ter Občine Krško, Bre-
žice, Sevnica in Kostanjevica 
na Krki.
 ZPM Krško

Udeleženci ene od izmen letovanja v poletju 2015



Posavski obzornik - leto XIX, številka 20, četrtek, 1. 10. 201524 PROSTI ČAS

Klemen Klemen sodeluje s posavskima raperjema, nov 
glasbeni izdelek Puppetzev, 13 izjemnih vokalistk o 
moči žensk. Tokrat preberite:

Trnovski raper Klemen Klemen se je vrnil na slovensko 
rapersko sceno z novim albumom. Na tretjem albumu z na-
slovom S3P t. i. trnovski ninja sodeluje s številnimi gosti, 
večinoma gre za stare znance. V komadu Igra boste tako 
zasledili tudi gostovanje raperskega dvojca iz Krškega Al
komobb (na fotografiji), ki ga sestavljata Gero in Shwe

pa. Sodelovanje so pozi-
tivno pozdravili glasbeni 
kritiki, ki so med drugim 
zapisali: »Gerov glasbeni 
izpad je resnično superio-
ren; vsebinsko, dikcijsko-
-tehnično pa sploh. Toda 
ves položaj še najbolj ilu-
strativno v prid kritikove 

potešenosti spreobrne tisti polglasnik z vprašajem, ki sle-
di poduku, “Vid’š, to je ta igra!” Klemen Klemen je prav 
na tej točki spet postal kredibilen raperski starešina, ki 
mu je nato dovoljeno afnati se, zafrkavati, otročariti, t. j. 
zganjati komično bombastiko vseh vrst ali profilov.« Spo-
mnimo: Klemen Klemen je doslej izdal dva albuma: Tr-
now Stajl (2000) in Hipnoza (2003). Da je bilo na nov iz-
delek potrebno čakati več kot desetletje, je po eni strani 
krivo glasbenikovo težavno osebno življenje, po drugi pa 
njegov način dela, saj se je vselej otepal ustvarjanja albu-
mov po tekočemu traku.

Dolenjsko-posavska skupina Puppetz (na fotografiji) se 
po prvencu Forte balade predstavlja z digitalno izdajo s 
pomenljivim imenom Top Of The World. Njihov rock je na 

omenjenem albu-
mu precej manj 
mračen kot prej, 
z glasbo pa po-
izkušajo vliti op-
timizem, ki ga, 
po njihovih be-
sedah, že nekaj 
let kronično pri-

manjkuje predvsem mlajšim poslušalcem. Ravno nastopi 
in dobri odzivi iz tujine so člane skupine pripravili do sne-
manja novih skladb v angleščini, zato so v radijskem inter-
vjuju razjasnili dilemo ustvarjanja v tujem jeziku: »Naredi-
li smo kombinacijo slovenskih in angleških tekstov, lažje se 
poenotimo s tujo publiko. Večkrat igramo koncerte v tujini 
in so nam poslušalci rekli, da nas tako lažje razumejo ter 
se tako poistovetijo s skladbo.« Velja omeniti, da je medij, 
ki predstavlja ploščo Top Of The World, unikatni USB klju-
ček. Poslušljivo in inovativno!

Zapisali smo že, da so se na nedavnem narodno-zabav-
nem Festivalu Ptuj 2015 predstavili tudi Veseli Dolenjci 
s polko z naslovom Ti edina. No, fantje sedaj v ogenj poši-
ljajo še eno skladbo, ki so jo predstavili na omenjenem fe-
stivalu. Gre za valček z naslovom Neskončni večeri s teboj, 
za katerega je glasbo in priredbo napisal njihov harmoni-
kar Bojan Imperl, besedilo pa dodal Matjaž Vrh. Ansam-
bel sicer prihaja iz Krmelja in Studenca, njihovi začetki pa 
segajo v leto 2009, ko so združili moči in utrdili sestavo. V 
preteklosti so že uspešno nastopili na mnogih slovenskih 
festivalih domače glasbe.

Robert Jukič, eden najbolj vsestranskih in plodnih sloven-
skih ustvarjalcev, bo 25. oktobra premierno predstavil svež 
glasbeni projekt z naslovom Ženske. Na nov album, ki bo si-
cer že 5. oktobra izšel pri ZKP RTV Slovenija, se Jukič pod-

pisuje kot basist, aranžer, kom-
ponist, tekstopisec in producent, 
besedilom pa je vdahnilo dušo 13 
vrhunskih pevk iz Slovenije in Hr-
vaške. »ŽENSKE so poklon žen-
ski, njeni moči, predanosti, vztraj-
nosti. ŽENSKE so stalno prisotne 
zgodbe, a jim je redko dana be-
seda. Te zgodbe lahko podajo le 
prepričljivi interpreti, ki jim dajo 
glas in obraz, ki v njih vdahnejo 
življenje,« je o novem glasbenem 
podvigu povedal Robert Jukič. Kot 

ŽENSKE se na nov album podpisujeta tudi glasbenici po 
rodu iz Posavja Katja Šulc in Tjaša Fabjančič (na foto-
grafiji). Slednja je o sodelovanju povedala: »Rekla sem si: 
nekaj takega bi rada napisala jaz.«

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

1. - 10. nagrada:  1x pizza po izbiri

Geslo križanke pošljite do četrtka, 8. oktobra, na naslov: Po
savski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Križan-
ka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali dobi-
tnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

PIZZERIA FONTANA
POHLE TG D.O.O., DALMATINOVA ULICA 2, 8270 KRŠKO

Geslo 18/2015 številke: 

SPROSTITEV V GIBANJU

Nagrade, ki jih podarja Fitnes Požun, prejmejo:

1. nagrada:  brezplačna mesečna vstopnica za fitnes; 
 Anja Žitnik, Žadovinek
2. nagrada:  5x brezplačen obisk fitnesa; 
 Marjan Golja, Raztez
3. nagrada:  3x brezplačen obisk fitnesa; 
 Božena Zorko, Bistrica ob Sotli

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden pode-
lil nagrado (CD ploščo) Valeriji Štrus, Zagorica 50, 8213 Ve
liki Gaber. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 

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

Lestvica tega tedna: 

  1. (2.) Ans. PRIMORSKI FANTJE - Očka, na zdravje 
  2. (1.) Ans. POGUM - Če boš jokala
  3. (4.) MODRIJANI - Tebi
  4. (3.) Ans. ŽARGON - Le veter ve za tvoje sanje
  5. (8.) Ans. JUG - Čez Bizeljsko
  6. (10.) Ans. PETRA FINKA - Ni veselice brez Golice
  7. (6.) Ans. MAJ - Ne bom te prosila
  8. (5.) FANTJE IZPOD LISCE - A ti je vroče
  9. (7.) Ans. JAVOR - Tebe sva čakala
 10. (-.) Ans. SVETLIN - Ti si kriva, deklica 

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Veseli Dolenjci - Neskončni večeri s teboj

 
Kupon št. 278

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, 3. oktober, ob 17. uri

07/49 22 200  

Več o zbiranju bonusa preberi na 
www.dostavahrane.com ali vprašaj dostavljalca!

040 145 185

041 944 933 

Za zbrana naročila v vrednosti 90 €, 
dobim pizzo gratis!
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Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 ali pišite na marketing@posavje.info.
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Program za oktober

KUHARSKA DELAVNICA 

V kuhinji z ljubeznijo s Sophio Loren

Dragi ljubitelji dobrega!

Vabimo vas na »vintage« obarvano kuharsko 
doživetje po knjigi Sophie Loren, ki bo zagotovo 
pustila pečat pri vašem kuharskem ustvarjanju. 
Dobimo se v petek, 9.10.2015, ob 18.00, v 
Mladinskem centru Krško. Pripravljali bomo 
tipično italijansko hrano, kot so jedi za cocktail 
party, testenine, rižote, meso in sladice.
  
Cena delavnice je 10€. Obvezne prijave na: 
katja.rozman@mc-krsko.si. Prijave so omejene.

MC DIRENDAJ
Vabimo vas na prav poseben MC direndaj z 
naslovom “KAKO ŽIVIMO NA VASI IN KAKO V 
MESTU”, ki ga bo vodila arhitektka Mateja Kaudek. 
Namenjen je otrokom od 6. do 10. leta starosti.

Info in prijave na katja.rozman@mc-krsko.si.

Sobota, 10.10.2015, ob 10.00, MC Krško

Petek, 2.10.2015, ob 19.00
BOLGARSKI VEČER

Torek, 13.10.2015, ob 19.00
OTVORITEV RAZSTAVE FOTOGRAFIJ STARIH RAZGLEDNIC 
»VIDEM – KRŠKO«. 
Organizator: MC Krško in Društvo ljubiteljev fotografije Krško

Petek, 16.10.2015, ob 19.00
POTOPISNO PREDAVANJE ALEKSANDRE VOGLAR:
»Vražje Slovenke na pakistanskih špicah«

Ponedeljek, 26.10 - Petek, 30.10.2015, od 8.00-16.00 
JESENSKE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI ZA OTROKE OD 
1. DO 6. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
Prijave in info: katja.rozman@mc-krsko.si

Vsi ponedeljki in četrtki od 8.10.2015 dalje ob 17.00
TURNIR V NAMIZNEM NOGOMETU IN NAMIZNEM TENISU

Vsaka sreda ob 20.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

Četrtek, 1.10.2015, ob 15.00
UČENJE JE LAHKO ZABAVNO (učenje s prostovoljci)

Petek, 2.10.2015, ob 17.00
GLEDALIŠKA SKUPINA

Sobota, 3.10.2015, ob 9.00
ZAJTRK IN JESENSKI SPREHOD PO MESTU

Četrtek, 8.10.2015, ob 15.30
USTVARJALNE DELAVNICE V SODELOVANJU Z ZPMS 
NA PLOŠČADI PRED OŠ SENOVO

MT Senovo

KONCERT KLUBSKI MARATON 2015: HAY in PERSONS FROM PORLOCK
                 Sobota, 10.10.2015, ob 22.00

KRŠKO - 15. septembra je v Dnevnem centru ZPM Krško potekal 
sestanek koordinatoric Zelenega nahrbtnika z Zmajčkom Jurčk-
om v posavskih vrtcih. Na sestanku so se dogovorili o poteku poti 
po Posavju, si razdelili naloge in Zmajčku Jurčku zaželeli srečno 
pot ter veliko zabave z najmlajšimi. Svojo pot bo Zmajček Jurček 
začel v Vrtcu Levček pri OŠ Podbočje in nato vse do naslednjega 
junija potoval še po desetih vrtcih Posavja. Iz Podbočja bo odšel 
v Veliko Dolino, nato na Rako, od tam na Blanco in v Dobovo, da-
lje na Senovo in v Kapele, pa na Bizeljsko in nazaj v Krško, svo-
jo pot pa bo zaključil v vrtcu Kostanjevica na Krki. V gibanje se 
bo letos vključilo skupaj kar prek 900 otrok in več kot 100 men-
toric, mentorjev ter zunanjih sodelavcev v projektu. Projekt je 
pripravila in ga v Posavju koordinira Zveza prijateljev mladine 
Krško, na nacionalni ravni pa je to projekt Mestne zveze prijate-
ljev mladine Ljubljana.
Zeleni nahrbtnik z Zmajčkom Jurčkom je gibanje, katerega cilj 
je okoljska vzgoja najmlajših. Temu cilju sledi tudi povezovanje 
otrok, vzgojiteljic, staršev, dedkov, babic ter drugih krajanov za 
skupno skrb na področju okoljevarstvene vzgoje. Konkretni pro-
jekti v gibanju so namenjeni reševanju nalog v lokalnem okolju, 
kjer otroci obiskujejo vrtec ali šolo in živijo. Z gibanjem prispe-
vamo k obogatitvi dodatnih vsebin, sicer že uveljavljene okolj-
ske vzgoje v vrtcih in šolah. Glavni namen gibanja je motivirati 
otroke, da sami razmišljajo o naravi in okolju ter odnosu člove-
ka do njiju. Svoji stopnji razumevanja okoljevarstvenih proble-
mov iščejo in izvajajo določene aktivnosti in naloge.
 Darinka Kerin Kiler, 
 koordinatorka projekta pri ZPM Krško

Zmajček Jurček odšel na pot

Zeleni nahrbtnik je prevzela predstavnica Vrtca Levček v Pod-
bočju.

KUD Liber že pol desetletja 
mesto Krško, okolico in šir-
še zapolnjuje z raznovrstni-
mi kulturnimi delavnicami in 
prireditvami, saj je poslanstvo 
društva, kakor pravita njego-
va protagonista Stanka in Bo
rut Cafuta Hrastelj, pri članih 
društva in obiskovalcih prire-
ditev vzpodbuditi poglobljeno 
spoznavanje domače in tuje li-
terature, humanistike, znano-
sti in umetniških praks ter jih 
spodbuditi k samostojnemu in 
svobodnemu ustvarjanju. Že 
siceršnjo široko paleto kultur-
nega ustvarjanja in udejstvo-
vanja sta leta 2013 nadgradi-
la še z otvoritvijo lončarskega 
ateljeja Bernhard manufaktu-
ra v tedaj prenovljeni Mencin-
gerjevi hiši, s katerim sta ne le 
pridobila prostor za ustvarja-
nje, temveč tudi za delavnice, 
razstave in prireditve.

Ustvarjanje z glino je namreč 
zakonca zasvojilo ali, kot pra-
vita: »Na začetku je bila bese-
da, ki se je spečala z glino.« V 
lično opremljenem ateljeju je 
Borut sam izdelal vreteno in 
celo peč za raku, vse od tedaj 
dalje pa prirejata tudi delavni-
ce ustvarjanja z glino za različ-
no starostno populacijo, zače-
tne in nadaljevalne tečaje tako 
prostoročnega ustvarjanja kot 

Od štampiljke do pekača
KRŠKO - 18. septembra je bila v prostorih Mencingerjeve hiše odprta skupinska razstava »Od štampiljke 
do pekača«. Gre za razstavo uporabnih keramičnih izdelkov z estetsko noto, ki so jih v delavnicah Kulturno 
umetniškega društva Liber iz Krškega ustvarili člani društva in drugi tečajniki.

na vretenu. Rezultat tega so 
tudi razstave. Tako so denimo 
lani na ogled postavili pregle-
dno razstavo Mika me kera-
mika. Izdelke, ki so jih ustva-
rili v delavnicah, je na ogled 
postavilo 19 ustvarjalcev, v 
letošnjem tednu ljubiteljske 
kulture v mesecu maju so izde-
lovalci iz različnih slovenskih 
krajev razstavili keramične sti-
lizirane upodobitve ptičev, so-
delovalo jih je kar 23. Tokratna 
razstava »Od štampiljke do pe-
kača« pa je rezultat polletnih 
delavnic, v katerih je deset 
ustvarjalcev spoznavalo nove 
tehnike dela z glino. Kot pravi 
Borut, so se preko osnovnih do 
bolj kompleksnih procesov pri 

tečajnikih kristalizirali estet-
ski glasovi v keramiki in različ-
ne interpretacije, od minimali-
stičnih potez do vehementno 
večjih, ki se odražajo v njiho-
vih uporabnih izdelkih od vaz, 
skodel, skodelic, pekačev ipd. 
Na enotedenski razstavi so se 
predstavili s svojimi keramič-
nimi deli: Brigita Glas Puntar, 
Aleksandra Ilić, Bernarda 
Naraglav, Karmen Preskar, 
Liljana Omerzu, Marjana 

Mavsar, Maša Zagorc, Rena
ta Novak, Zlata Povhe in Zlat
ka Vučinić. Po beseda Stanke 
bodo v zimskih mesecih pričeli 
s triletnim projektom »Narav-
no - urbano«, pri čemer bodo 
združevali dva naravna mate-
riala zemlje, to je glino in vr-
bovo šibje, ki ga bodo s pre-
pletanjem vkomponirali s in v 
keramiko. Projekt bodo zače-
li s predavanjem arhitekta Da
mjana Popelarja, saj bodo iz-
delke ustvarjali in instalirali v 
različnih prostorih, najprej v 
objektu, nato v parku kot fra-
gmentu naravnega ekosiste-
ma v urbanem okolju in v za-
dnji fazi v naravi na prostem. 
Sodelovanje pri projektu ni na-
menjeno zgolj članom društva, 
temveč širši populaciji. Sicer 
v društvu veliko sodelujejo 
tudi s šolami ter društvom za 
Downov sindrom, saj se preko 
oblikovanja gline razvijajo in 
krepijo motorične sposobno-
sti, pa tudi drugimi društvi in 
institucijami.

 Bojana Mavsar

Borut Cafuta z eno od ustvarjalk z glino in razstavljavk Zlat-
ko Vučinić iz Brežic
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KRŠKO - Nogometaš NŠ NK Kr-
ško Gašper Koritnik je 18. 
septembra v prostorih NZS v 
Ljubljani prevzel nagrado za 
najboljšega strelca 1. SNL - 
vzhod v kategoriji U-15 za se-
zono 2014/2015, v kateri je 
na 22 odigranih tekmah dose-
gel 25 golov, naslov pa je osvojil 
kot najmlajši igralec (vhodni le-
tnik). Gašper, ki je v začetku leta 
dopolnil 14 let, prihaja iz Dole-
nje vasi pri Krškem, obiskuje pa 
9. razred OŠ Artiče, kjer je vsa 
leta odličnjak, ob tem pa obisku-
je tudi zaključni 8. razred Glas-
bene šole Brežice - tolkala, kjer je član komornega kvarteta tolka-
listov, pihalnega in simfoničnega orkestra. V NŠ NK Krško trenira 
od svojega 6. leta starosti, njegovi dosedanji trenerji pa so bili 
Alojz Mlakar, Gregor Hotko in Mirsad Mujakič. Bil je najbolj-
ši strelec na 15 različnih nogometnih turnirjih doma in v tujini, 
z ekipo NK NŠ Krško je bil zmagovalec več močnih mednarodnih 
turnirjev (dvakrat na McDonalds turnirju v Celovcu), kot zmago-
valci mednarodnega turnirja Cordial Cup v Sloveniji so bili mladi 
krški nogometaši tudi udeleženci evropskega finala v Kitzbuehlu 
2012, kjer so dosegli končno 5. mesto. Bil je tudi član ekipe OŠ 
Artiče, ki je leta 2010 zmagovala na tekmovanju Žogarija, odlič-
ne uspehe pa dosega tudi v tekih na srednje in daljše razdalje. 
Sedaj je že drugo leto zapored član ekipe U-15 NK NŠ Krško, ki 
tekmuje v 1. slovenski nogometni ligi - vzhod.  P. P.

ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Dobova : Gore-
nje 20:33, Maribor : Sevnica 
30:22, Sevnica : Dobova 26:24
Lestvica – 1. Celje 8, 10. Dobo-
va 2, 11. Sevnica 2

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Krško : Škofljica 
32:27, Radeče : Dol 18:29, Mo-
škanjci : Brežice 28:31, Breži-
ce : Črnomelj 24:23, Radeče : 
Alples 25:25, Dol : Krško 28:23
Lestvica – 1. Dol 4, 3. Brežice 4, 
7. Krško 2, 12. Radeče 1

MLADINCI 1. SRL
Rezultati 1. kroga - Ribnica : 
Krško 39:34, Sevnica : Slovan 
24:32

KADETI
Rezultati – Dol : Krško 25:36, 
Radeče : Maribor 30:30, Rudar 
: Radeče 33:28, Krško : Šmar-
tno 34:20
Lestvica – 1. Maribor 5, 3. Kr-
ško 4, 4. Radeče 3, 6. Dobova 0

ČLANICE 1. SRL
Rezultati – Brežice : Velenje 
21:36, Ajdovščina : Brežice 
33:16
Lestvica – 1. Zagorje 3, 12. Bre-
žice 0

KADETINJE
Rezultati - Zagorje : Brežice 
38:25, Brežice : Celje 26:33
Lestvica – 1. Zagorje 4, 9. Bre-
žice 0

NOGOMET

ČLANI 1. SNL
Rezultati – Krško : Maribor 1:3 
(Štefanac), Koper : Krško 4:0, 
Celje : Krško 0:0
Lestvica – 1. Olimpija 26, 9. Kr-
ško 9

ČLANI 3. SNL
Rezultati – Brežice : Šmartno 
6:0 (Drugovič 4, Azinovič, Kun-
tarič), Maribor B : Brežice 2:2 
(Drugovič, Rožman)
Lestvica – 1. Brežice 1919 14

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SML – Krško : Rudar 1:3 (Ha-
binc); Lestvica SML - 1. Triglav 
18, 14. Krško 4
SKL – Krško : Rudar 8:0 (So-
kler 2, Bogolin, Vrtačič, Drku-
šić, Zakrajšek, Rešetič, Račnik 
ag.); Lestvica SKL - 1. Triglav 
15, 2. Krško 14
Skupna lestvica : 1. Triglav 33, 
11. Krško 18

STAREJŠI DEČKI 1. SNL
Rezultati – Krško : Tabor 0:0, 
Rudar : Krško 0:0
Lestvica – 1. Maribor 22, 9. Kr-
ško 10

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultat – Kobarid : Sevnica 
3:1 (Martič)
Lestvica - 1. Dobovec 7, 7. Po-
točje projektiranje Sevnica 1

ODBOJKA 

ČLANICE POKAL
Rezultat - Kostak-Elmont Bre-
stanica : POK Krško 3:0 

MLADINKE 
Rezultati skupina C - Grosu-
plje : Brestanica 2:0, Novo me-
sto : Brestanica 2:0;
Rezultati skupina E - Vital : Kr-
ško 2:0, Žirovnica : Krško 2:1

ČLANI POKAL
Rezultat 1. krog – OD Brestani-
ca : Cheerleaders 3:0 
Rezultati 2. krog - Kostanjevica 
: Žirovnica 3:2, Kočevje : Bre-
stanica 1:3 

Koritniku nagrada za strelca

Gašper s priznanjem

KK Brežice bo letos nastopil s 
štirimi selekcijami - poleg čla-
nov bodo tekmovali še kade-
ti, pionirji in mlajši pionirji. V 
delo v klubski selekciji je vklju-
čenih okoli 45 otrok, 20 članov 
in dva trenerja, je naštel Jaka 
Ogorevc, eden od članov KK 
Brežice, ki je tudi povezoval 
predstavitev. Člansko ekipo se-
stavljajo košarkarji s področja 
brežiške občine, ki na mlajše 
člane prenašajo željo po špor-
tu. Treningi in tekme se odvi-
jajo v brežiški gimnaziji. Član-
ska ekipa je nastala lani, ko se 
je zbralo nekaj »zrelih« breži-
ških košarkarjev, ki imajo radi 
košarko že skoraj 20 let. »Še 
nikoli nismo imeli priložnosti 
igrati za domač kraj, zato smo 
se odločili, da ponovno ustva-
rimo člansko ekipo. Imamo 
zelo mlado ekipo, nekateri so 
že zrasli v košarkarski šoli KK 
Brežice,« je dejal Ogorevc in 
dodal, da so v sezoni 2014/15 
člani v 4. SKL osvojili šesto 
mesto ter skupaj dosegli štiri 
zmage in deset porazov. 

Zgodovino brežiškega kluba je 
predstavil Željko Nikezić, ki je 
bil tudi eden izmed predsedni-
kov in igralcev. Med drugim je 
dejal, da so se morali v 35 le-
tih obstoja kluba velikokrat 
srečevati z ne ravno optimal-
nimi pogoji za trening in tek-
me, zato so igrali tudi v Dobo-

Začenjajo novo zgodbo
BREŽICE - 20. septembra je v klubu MC Brežice potekala predstavitev Košarkarskega kluba Brežice, ki ima 
po skoraj 20 letih spet člansko ekipo. Slednja bo v tej sezoni tako kot v prejšnji igrala v 4. slovenski košar
karski ligi.

vi, kjer so se počutili bolj kot 
gostujoča ekipa. Zaradi tega je 
bil tudi obisk slabši in ni bilo 
uspehov, ki so jih pričakovali. 
Omenil je tudi, da je bil breži-
ški klub državni prvak v ulič-
ni košarki, kar je velik uspeh. 
»Ostali smo prijatelji do danes 
in upam, da boste tudi vi čez 
20 let vašim naslednikom raz-
lagali, kako je bilo, ko ste zače-
njali neko novo zgodbo v Bre-
žicah,« je še povedal Nikezić. 
Predsednik in igralec kluba je 
bil tudi Franc Krošelj, ki je po-
vedal, da so se leta 1997, ko so 
izpadli iz 1.B lige, tudi odloči-
li, da bodo prenehali s člansko 
ekipo, vendar so vseeno vztra-
jali, da klub obdržijo in s tem 
poznejšim rodovom omogoči-
jo veliko lažjo pot za nadaljeva-

nje zgodbe o brežiški košarki.

Ogorevc je predstavil tudi re-
zultate mlajših selekcij v lanski 
sezoni in med drugim omenil 
16-letnega Alana Pšenični
ka, ki je bil celo prvi strelec 
kadetske 2. SKL s povprečjem 
kar 38,6 točke na tekmo. Alan 
je tudi že član članske ekipe 
KK Brežice. Sicer pa bodo le–
to v tej sezoni sestavljali: Ma
rijo Zlatić (predsednik kluba, 
ki je trenutno v Kanadi, lani 
prvi strelec ekipe), Jovica So
munčić, Alan Pšeničnik, Aljaž 
Žvab, Klemen Vodopivec, 
Jure Labrovič, Jaka Ogorevc, 
Filip Lepšina, Matic Pirc, 
Lov ro Ivšič, Marko Štrucl, 
Matic Zagorc, Tomislav Lak
tić, Tomaž Ploj, Dejan Ko

lar, Matjaž Antolovič, Marko 
Flajšman, Beluar Nasufi, Žan 
Pleterski in Marko Vodopi
vec. Njihov trener bo tako kot 
v lanski sezoni Davor Vlaški, 
pri treniranju mlajših selekcij 
pa mu bosta pomagala še Igor 
Vlaški in Jure Labrovič. Pred-
stavil se je tudi mladi rod bre-
žiških košarkarjev. Davor Vla-
ški je priznal, da je pri članski 
ekipi napoved za prihodnjo 
sezono najtežja. »Če bodo vsi 
igralci zdravi in bo šlo vse po 
načrtih, je želja eno od prvih 
treh mest v 4. SKL. Realno pa 
smo sposobni priti v zgornjo 
polovico lestvice.« 

Poleg vseh sponzorjev se je 
Ogorevc še posebej zahva-
lil Gimnaziji Brežice, kjer po-
tekajo vsi treningi in tekme. 
Povabil je tudi na prijateljski 
turnir, ki bo 17. oktobra v gim-
naziji in s katerim bo brežiški 
klub obeležil 35-letnico svoje-
ga obstoja. Na turnirju bosta 
poleg domače ekipe sodelova-
li še članski ekipi Krškega in 
Samoborja. Dan prej bo član-
ska ekipa odigrala prvo tekmo 
v novi sezoni 4. SKL. V Brežice 
bo prišla ekipa Zagorja. Breži-
ški klub je predstavitev oboga-
til tudi z nagradno igro, sledil 
pa je še ogled finala evropske-
ga prvenstva v košarki.

 Rok Retelj

Članska ekipa KK Brežice (foto: KK Brežice)

KRŠKO – ŠD Posavje, ki v Po-
savju skrbi za promocijo zdra-
vega načina življenja, že četrto 
leto zapored organizira mno-
žično tekaško prireditev »Kr-
ško teče«. Tokrat so si zada-
li organizacijo teka na 21 km, 
kar ima za Posavje zgodovin-
ski pomen, saj je prvi tovrstni 
tek v tem delu Slovenije. 

»Krško teče« bo tokrat prvič 
potekalo tudi v okviru tekov 
Dolenjske, zato organizator-
ji pričakujejo povečan odziv 
tako tekačev kot tudi obisko-
valcev. Prireditev »Krško teče« 
bodo izvedli v nedeljo, 4. okto-
bra, od 10. ure dalje s poprej-
šnjo prijavo. Proga se bo vila 
od starega mestnega jedra Kr-
škega in po okoliških poteh z 
zaključkom teka ob nakupo-
valnem središču Qlandia. Ob 
glavnem polmaratonskem teku 
bo poskrbljeno tudi za tiste, ki 
si želijo nekaj manjši izziv s te-
kom za vsakogar na 5 km, ter 
za osnovnošolske in cici tek v 
okolici nakupovalnega centra.

Vodja prireditve Jaroslav 
Kovačič je ob tem dejal: »V 
društvu smo že lani določili 
smernico za organizacijo pol-
maratona. Želja je optimalno 
izpeljati vse teke in k njim po-
leg občanov pritegniti tudi te-
kače in obiskovalce iz drugih 
mest v regiji«. L. Šebek

KRŠKO, CELJE, KOPER - Nogo-
metaši Krškega so od izida za-
dnje številke našega časopisa 
odigrali tri tekme v 1. SNL. Naj-
prej so na tekmi v Celju, s ka-
tero so stopili v drugo četrtino 
prvenstva, proti zadnjeuvršče-
nim domačinom iztržili neod-
ločen rezultat brez golov. To je 
bila prva osvojena točka Kr-
čanov po treh zaporednih po-
razih. Nato so sredi tedna go-
stovali še v Kopru in visoko 
izgubili z 0:4. Krčani so bili že 
dva meseca brez zmage - za-
dnjo so dosegli v 2. krogu rav-
no proti Kopru - in kar 390 mi-
nut brez doseženega gola. S to 
ne ravno blestečo statistiko so 
minulo nedeljo doma pričaka-
li aktualne prvake iz Maribo-
ra. Na stadionu Matije Gubca 
se je zbralo 1800 gledalcev, 
obe ekipi sta imeli podporo 
svojih zvestih navijačev, saj je 
v Krško prišlo tudi nekaj manj 
kot sto mariborskih navijačev 
Viol. Začetek tekme je bil pov-
sem po željah krških navijačev, 
saj je že v 6. minuti po podaji 
Gregorja Sikoška stadion na 
noge dvignil Luka Štefanac in 
dan po  svojem rojstnem dne-
vu dosegel svoj prvi gol za Kr-
ško v 1. SNL. Po zadetku so 
začeli Mariborčani pritiska-
ti proti vratom Marka Zalo
karja. V 39. minuti so dose-
gli tudi izenačujoči gol, ko je 
po podaji Agima Ibraimija iz 

Krčani prekinili strelski post

kota z glavo zadel Marko Šu
ler. V drugem polčasu so ime-
li mariborski nogometaši po-
sest žoge, a so bili nevarni tudi 
Krčani. Zelo blizu golu je bil v 
59. minuti Dejan Urbanč, ki 
je silovito sprožil iz prostega 
strela s približno 30 metrov, 
a je njegov strel Jasmin Han
danović mojstrsko ubranil. V 
72. minuti pa so Mariborčani 
povedli. Dare Vršič je na levi 
strani na robu kazenskega pro-
stora kaznoval neodločnost kr-
ške obrambe in z diagonalnim 
strelom matiral Zalokarja. Go-
stje so še naprej imeli več od 
igre, šele v končnici so se do-
mači res odprli, kar so Štajer-
ci znali kaznovati in v sodni-
kovem podaljšku je Gregor 
Bajde po hitrem nasprotnem 
napadu postavil končni izid 

1:3. Po tekmi je domači stra-
teg Tomaž Petrovič pohvalil 
pristop svojih fantov, vendar 
pa je vsaj za kakšno točko proti 
aktualnim prvakom zmanjkala 
kakovost krške ekipe. Krško po 
12 odigranih krogih z deveti-
mi točkami zaseda predzadnje, 
9. mesto, v naslednjem krogu 
pa v nedeljo ob 17.45 gostuje 
v Stožicah pri vodilni Olimpiji.

Nogometaši NK Brežice 1919 
pa še naprej vodijo v 3. SNL - 
sever. Po šestih odigranih kro-
gih so zbrali 14 točk z gol razli-
ko 16:2. V zadnjih dveh krogih 
so najprej igrali neodločeno 
2:2 v gosteh proti B ekipi Ma-
ribora, nato pa so doma kar s 
6:0 nadigrali Šmartno 1928.

 R. Retelj

Navdušenje krških igralcev in navijačev po vodilnem zadet-
ku proti Mariboru

V Krškem prvič 
polmaraton

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

prejeli smo

Mnogi znajo/znamo lepo spregovoriti o pomoči ljudem v stis-
ki; mnogi znajo/znamo druge spodbujati k dobrodelnosti …; na 
vso srečo pa so med nami tudi tisti, ki o pomoči ne govorijo prav 
veliko, pač pa bližnjim dobro tudi storijo. Stara modrost govo-
ri, da dobrota ne sme biti samo na jeziku, pač pa se mora ude-
janjati tudi v konkretni pomoči tistim, h katerim nas pritegne 
stiska bližnjih. Osebno verjamem, da smo ljudje med seboj glo-
boko povezani. In ko nas pokliče stiska bližnjega, smo notranje 
– moralno, etično zavezani, da priskočimo na pomoč. Nekateri 
menijo, da se je stiski bližnjega lažje izogniti, kot pa dobro sto-
riti. Iz lastnih izkustev lahko povem, da to ni res. 
 
Klic po pomoči ti sledi, dokler nanj ne odgovoriš. Ne zato, ker 
bi bil dober, pač pa zato, ker dobro nisem storil in me je to not-
ranje vznemirjalo – po domače rečeno: ni me pustilo v (lažnem) 
miru –bil sem osebno zavezan, da nekaj storim za vedno bolj na-
raščajočo odvisnost – pomagati tistim posameznikom, ki so se 
resnično želeli osvoboditi iz krempljev droge – zasvojenosti. Kot 
župnik na Razborju pod Lisco sem videl za to priložnost v usta-
novitvi komune – šole življenja po preverjeno uspešni metodi 
Don Pierina. Od ideje do uresničitve je seveda dolga pot in je za 
tak projekt nemogoča, če ne srečaš ljudi, ki so od lepih besed o 
pomoči prešli k dejanjem. Ti ljudje so osvobojeni osebne vzvi-
šenosti, sposobni skloniti se k stiski, ki jih notranje pritegne in 
zaveže k pomoči. Naučili so se, kot je zapisal kolumbijski pisa-
telj Gabriel García Márquez: »Naučil sem se, da smemo drugega 
zreti zviška le takrat, ko se sklonimo k njemu, da ga dvignemo.« 
In prav takšne ljudi sem srečal v Lions klubu Krško, še posebej 
v takratnem predsedniku Borisu Rostoharju. Vedno znova po-
udarjam: če ne bi bilo njegove pomoči in pomoči ostalih članov 

kluba, potem komuna na Razborju pod Lisco (od leta 2000) ne 
bi že tolikim rešila življenja – jih osvobodila jarma odvisnosti. 
Lions klub ni bil le eden od mnogih pomočnikov pri nastajanju 
komune, on je bil daleč pred vsemi vodilni v njeni vzpostavitvi.

Naj povem anekdoto: ko smo bili v paniki za sredstva obno-
ve stare šole na Razborju, v negotovosti, ali nam bo uspelo do-
končati obnovo v določenem roku, v številnih pogovorih pojas-
njevanja domačinom, da jim s prihodom šole življenja ne grozi 
nikakršna nevarnost … – no, takrat je nekega lepega poletnega 
dne pozvonil telefon. Oglasil se je odgovorni organizacije, ki je 
bila zadolžena, da bo pomagala pri pripravi prostorov za ko-
muno. Po slušalki mi je dal poslušati šumenje morja, ki ga je 
užival v brezskrbnosti. V tistem času se je marsikateri član Li-
ons kluba odpovedal svojim počitniškim dnem. Še danes sem 
prevzet ob spominu na nesebično požrtvovalnost, ki je s stra-
ni Lions kluba vgrajena v šolo življenja na Razborju pod Lisco. 
Četudi bi Lions klub Krško v svojem 20-letnem delovanju po-
stavil na noge le to šolo življenja, bi storil dovolj. Eno rešeno 
življenje … koliko odtehta?! Ob tem pa so njegovi člani rešili iz 
raznolikih stisk še tolike …

Podobno je bilo pri nastajanju komune na Kobilju v Prekmur-
ju (odprta 2004). Zopet anekdota: dan pred odkupom karavle 
sta mi organizaciji (greh se pove, grešnika pa ne), ki sta se pred 
Don Pierinom zavezali, da bosta priskrbeli sredstva za odkup 
karavle, sporočili, da z denarjem ne bo nič. Projekt prve šole 
življenja v severni Sloveniji se je zdel popolnoma izgubljen. Bi 
bil, če ne bi bilo posameznikov, ki so sredstva priskrbeli, in če 
ne bi bilo Lions kluba Krško – zopet Boris s svojim bratom Mir-

kom, zopet člani tega kluba. V spominu hranim prizore z ot-
voritve komune na Kobilju, ko so se tisti s slabo vestjo (ker bi 
morali pomagati – zato so v takšni službi, pa niso) prerivali v 
ospredje, da so se sončili v soju reflektorjev. Vse tiste (ne gre 
le zame, pač pa za ostale člane Lions kluba, za mlade Razbor-
čane, ki so s fizičnim delom obnavljali karavlo …), ki s(m)o ga-
rali, pa so porinili v ozadje. 

A nič zato, kajti tisti, ki odgovori na klic stiske, ne dobi nagra-
de v priznanju ljudi, družbe (zavist je silno razpasena bolezen). 
Temeljno priznanje je tisto, ki se prebudi v človekovem srcu. 
Tako kot je nekoč rekel Fran Milčinski Ježek: »Ko storiš druge-
mu dobro – takrat, ko odpreš svoje srce bližnjemu v stiski, lah-
ko gospa sreča pristopi tudi k tebi in gre k tebi v srce in si ne-
izmerno srečen človek.«

Kljub temu, da člani Lions kluba Krško ne iščejo zunanjega pri-
znanja, jim izražam ob 20-letnici delovanja kluba globok po-
klon za vso izkazano človekoljubje. Želim vam, da bi še naprej 
rasli, cveteli in se razvijali – to bo na srečo vseh, h katerim se 
boste sklonili v njihovi stiski. In to bo tudi za srečo vsakega iz-
med vas, ki mu delati dobro ni tuje. Naj vas gospa sreča bogati 
in razveseljuje po izkazani dobroti in tudi v medsebojnem pri-
jateljskem druženju. 

20 let delovanja bodo v Lions klubu obeležili 23. oktobra z dobro-
delnim koncertom v KD Krško, zbrana sredstva pa namenili Zali 
in Dani iz okolice Senovega za zdravljenje cerebralne paralize.

 Karel Gržan, častni član Lions kluba Krško

Ko postajajo besede o dobroti dejanje
Nekaj misli ob 20-letnici služenja Lions kluba Krško

(Posavski obzornik št. 19, 17. 9. 2015)

Iz sredstev javnega obveščanja (Posavje.info in Posavski obzor-
nik) sem zasledil članka, ki poročata o sestanku LIK-a. Iz člankov 
je razvidno, da je vodstvo iniciative podalo kar nekaj neresničnih 
dejstev o delovanju Občine Kostanjevica na Krki v preteklih dveh 
mandatih, ko sem bil župan. 

Predstavniki mlade generacije mi očitajo, da je občina v dveh man-
datih zaspala in da je postala spalno naselje. Žal mladi očitno zelo 
slabo vidijo ali pa nočejo videti del, ki jih je občina opravila v osmih 
letih. Povedati moram, da je poleg zakonskih dolžnosti financira-
nja, ki jih imajo občine do osnovnih šol, vrtcev, sociale, financiranja 
društev na podlagi programov itd., Občina Kostanjevica zagotovi-
la izvedbo investicij v višini 15,555.805 EUR. Od tega je pridobila 
sredstva iz državnega proračuna in sredstva Evropske skupnosti 
v višini 11,469.700 EUR. Iz svojega proračuna pa je namenila kot 
obvezno sofinanciranje znesek 4,086.105 EUR. V prilogi sem pred-
stavnikom LIK-a osebno po pošti poslal predstavljene izvedene in-
vesticije in zneske (vse je možno videti na spletni strani občine), 
na koncu pa še tabelo investicij po mandatih. Za lažjo predstavo, 
kakšen uspeh je to, navajam podatek, da občina dobi letno od dr-
žave za redno financiranje znesek dohodnine in finančne izravna-
ve v višini cca. 1,6 milijona EUR, kar pomeni, da smo v osmih letih 
zagotovili za investicije cca. 2,5 milijona EUR na leto več, kot smo 
dobili dohodnine in finančne izravnave. Če pa si člani LIK-a želijo 
še dodatno osvetliti te podatke, jim svetujem, da si pogledajo gra-
divo, ki je bilo pripravljeno ob ustanavljanju občine Kostanjevica 
na Krki, kakšen je bil obseg investicij v obdobju KS od leta 2000-
2007, ko ni bilo finančne krize in smo živeli v obdobju tako imeno-
vanih debelih krav. Če bi bili še krajevna skupnost, pa bi letno do-
bili cca. 200.000 EUR za njeno dejavnost. Kaj je bolje? 

Za vse izvedene investicije so bili izdelani projekti in finančne kon-
strukcije, na podlagi katerih smo imeli javne razpise in izbrali (po 
zakonu) izvajalce. 

Slišal sem tudi, da so bila vsa dela, ki so bila narejena v mojih man-
datih, financirana iz Občine Krško, kar pa pove, da to širijo ljudje, 
ki nimajo pojma, kako posluje občina. Dne 1. 1. 2007, ko sem nasto-
pil prvi mandat, je bil po nastanku naše občine na tekočem računu 
znesek 0,00 EUR – torej iz Krškega nismo dobili niti evra. Naspro-

tno: prvo obdobje, dokler nismo zaposlili svoje občinske uprave (na 
podlagi razpisov), so tekoča dela za Občino Kostanjevica na Krki 
opravljali na Občini Krško, za kar smo jim tudi plačali. Res pa je, 
da smo še pol leta plačevali razne račune od bivše Krajevne sku-
pnosti, ki niso bili poravnani v zakonitem roku.

Razpravljavec Zdravko Petrič pa je na sestanku natrosil nekaj ne-
resnic predvsem glede telefonije in sprejetega OPN. Vsak dan zju-
traj je osem let hodil mimo občine in bi vse informacije, ki bi ga 
zanimale, lahko dobil, če bi se oglasil na občini. Telefonija se je za 
občino zaključila v letu 2012, seveda pa se nekateri, ki so bili za-
vedeni, z izračuni niso strinjali. Kot župan nisem mogel dopustiti, 
da bi nekateri občani dobili več vračila, kot so vplačali zneske pri 
izgradnji telefonije. Sicer pa si prizadeti lahko pridobijo svojo pra-
vico na sodišču – tak je pravni postopek.
 
Izdelan OPN je bil pred sprejemom en mesec v javni obravnavi (žal 
zanimanja krajanov takrat ni bilo). Javna obravnava pred spreje-
mom pa je bila v Gostilni Žolnir. Tudi tu je bilo prisotnih le nekaj 
krajanov. Povedati pa moram, da so bili v delo komisije za OPN ves 
čas vključeni vsi člani občinskega sveta, zunanja člana Odbora za 
okolje, prostor in komunalno infrastrukturo in tudi predsednik ko-
misije je bil zunanji član – Andrej Božič. Tudi vse odločitve, pove-
zane z vsebino OPN-ja, so bile obravnavane in potrjene najprej na 
komisiji in šele nato na občinskem svetu. Ko pa ga je občinski svet 
sprejel, pa je bilo po mnenju nekaterih vse narobe. Žal drugačen 
postopek sprejemanja OPN ni možen - nekateri bi pač želeli s pro-
storom gospodariti po domače.
 
Želel bi tudi odgovor Petriča, kaj si predstavlja pod navedbami, da 
je občina v teh dveh mandatih poslovala netransparentno. Vsaka 
občina mora poslovati na podlagi zakonskih predpisov (Zakon o 
lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin itd). V vseh osmih 
letih je poslovanje občine kontroliral nadzorni odbor kakor tudi 
zunanje kontrolne institucije, ki pa niso zaznale kakšnih kršitev 
pri poslovanju. Poslovanje leta 2012 pa je bilo pregledano tudi s 
strani Računskega sodišča in smo kot ena redkih občin in držav-
nih institucij prejeli POZITIVNO mnenje. 

Ugotavljam, da kritiki in LIK niso kaj aktivno delovali ob raznih 
akcijah v kraju niti takrat, ko smo bili pod občino Krško, niti jih 
ni bilo videti pri raznih zaključkih in otvoritvah naših investicij.
 
Res je, da je potrebno ne samo v naši občini, pač pa tudi v dru-
gih občinah še mnogo postoriti, vendar občina nima neomejenih 
sredstev in lahko deluje le v okviru zakonov in sprejetega letne-
ga proračuna, ki je sestavljen na podlagi razvojnega programa, 
ki ga mora župan pred volitvami predstaviti volivcem. Ko je žu-
pan izvoljen, je ta program prvenstven. Razne megalomanske že-
lje nekaterih, ki se porajajo v mandatu, ne morejo biti uresničene, 
to mislim predvsem, ko je na sestanku Petrič predlagal izselitev 
kmetijske trgovine in klavnice iz Kostanjevice do konca letošnje-
ga leta. Ta dva predloga kažeta, da nima pojma o sprejetem po-
računu in njegovemu izvajanju, ravno tako je treba vedeti, da sta 
oba objekta privatna in bi ju bilo potrebno odkupiti, če se seveda 
lastnika s tem strinjata. Hkrati pa bi bilo potrebno vedeti, kaj bo 

Odgovor na članek 
Skupnost želijo spet povezati

KOSTANJEVICA NA KRKI - Center za socialno delo (CSD) Kr
ško je 26. septembra v gostilni Žolnir organiziral srečanje 
uporabnikov pomoči na domu in njihovih svojcev. 

Kot je povedala direktorica CSD Krško Marina Novak Rabzelj, 
storitev pomoč na domu na območju občin Krško in Kostanjevica 
na Krki izvajajo že od leta 1991. »Število uporabnikov se iz leta v 
leto povečuje, trenutno jih je 184, predvsem gre za starejše ose-
be nad 65 let,« pravi Novak Rabzeljeva. Naraščanje števila upo-
rabnikov storitve pripisuje staranju populacije, ob tem pa želijo 
ljudje čim dlje ostati v domačem okolju, dokler jim zdravstveno 
stanje omogoča, poleg tega so cene domov za starejše zelo visoke 
in si jih mnogi ne morejo privoščiti, lahko pa si tovrstno pomoč.

Pomoč na domu v okviru CSD Krško vodi Carmen Rajer in koor-
dinira Mirjana Pilipović, izvaja pa jo 21 socialnih oskrbovalcev 
(med njimi sta tudi dva moška) v dopoldanskem, popoldanskem 
in večernem času vse dni v letu, tudi ob vikendih in praznikih. 
Uporabnikom nudijo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih – 
osebni negi, oblačenju, hranjenju, gospodinjsko pomoč in pomoč 
pri ohranjanju socialnih stikov. Storitev sofinancirata tako krška 
kot kostanjeviška občina, tako da prispevek uporabnikov znaša 
v občini Krško slabe 4 evre na uro, v kostanjeviški občini pa pri-
bližno 6 evrov (polna cena ure znaša približno 18,45 evra). Zbra-
ne sta pozdravila tudi podžupana obeh občin Ana Somrak in 
Aleš Kegljevič ter obljubila nadaljnjo podporo temu programu.
Udeležencem srečanja so pripravili pester kulturni program z 
nastopi otrok iz OŠ Jurija Dalmatina Krško, mladih harmonikar-
jev, folklorne skupine KUD Oton Župančič Artiče, vokalne skupi-
ne Solzice in ljudskih pevcev Ajda iz Dolenje vasi, Vesna Hrovat 
iz Zavoda Otok jim je predstavila Kostanjevico na Krki in gostil-
no Žolnir, za zabavo ob kosilu pa je poskrbel Ansambel Labirint.

 P. Pavlovič

Pomoč na domu namesto selitve 
v dom za starejše

Marija Urbanč z Mrtvic je po sinovi smrti ostala sama, pomoč 
na domu pa ji omogoča, da lahko živi doma, zato je z njo ze-
lo zadovoljna. Oskrbovalka pride k njej vsak dan trikrat, obi-
skuje pa jo tudi hčerka Marija (obe na fotografiji).
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POSAVSKI OBZORNIK V SEVNICI!
V Sevnici nas obiščite v prostorih na naslovu Naselje heroja 
Maroka 29 (Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica) vsak 
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure, kjer boste lahko osebno 
oddali naročila za male oglase, zahvale, voščila ter druge 
naročene objave, si ogledali in naročili knjige iz naše založbe 
Neviodunum ali se dogovorili za novinarski prispevek.

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojnega. 
Prav tako je namenjena informiranju širšega kroga ljudi, ki jih na tak način se-
znanite o smrti vaših bližnjih. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Ne le 
ob smrti - sorodniki, prijatelji in sodelavci, ki so bili nekoč naši sopotniki skozi ži-
vljenje, naj bodo z nami tudi kasneje. Spomnimo se jih z objavo lepih misli ob oble-
tnici smrti, saj smo za objavo 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

MARICE TOMŠIČ

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage žene, mami, babi, 
sestre in tete

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 
Hvala za podarjeno cvetje, sveče in sv. maše. Posebna zahvala 
gospodu župniku za opravljene obrede, predsednici DU Raka gospe 
Faniki za ganljive besede, pogrebni službi Blatnik in vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

iz Zalok pri Raki

Si predstavljate, kako se poču-
ti človek, ko pride na grob svoj-
ca, na katerem z vso ljubezni-
jo skrbno goji rože, da vzdržuje 
še zadnjo vez s pokojnikom, na-
mesto njih pa zagleda le razko-
pano zemljo? Ne, ne morete si 
predstavljati, če tega niste sami 
doživeli. Najprej doživiš prese-
nečenje, nato pa šok. Kasneje 
pomisliš, da je to morda storil 
kdo v stiski zaradi pomanjkanja. 
Ko pa se to zgodi drugič, pomi-
sliš na zlobneža in predrzneža, 
ki ne pozna osnovnih etičnih in 

moralnih vrednot, še manj pa ve o pieteti do umrlih in tak človek 
to počne na bizeljskem in še marsikaterem pokopališču. Ali jih 
pa je celo več?! Slišati je, da zmanjkujejo sveče, vaze … Žalostno 
in bolno! Danes pa res niti pokojnik ni več vreden spoštovanja 
in nima pravice »počivati v miru«. Smo res prišli že tako daleč?
 Vida Petelinc

Še mrtvi nimajo miru

MIHAEL BARKOVIČ

SPOMIN

Minilo bo eno leto,
odkar nas je za vedno zapustil

Iskrena hvala vsem, ki prižigate svečke 
ali postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi, ki ga zelo pogrešamo

iz Brezja pri Veliki Dolini.

Kogar imaš rad,
ta ti v srcu nikoli ne umre,

samo daleč, daleč je.

(Posavski obzornik št. 19, 17. 9. 2015)

4. septembra je Ljudska iniciativa Kostanjevica (LIK) organizira-
la predstavitev v Lamutovem likovnem salonu. Na navedbe Jako-
ba Gašpirja o nazadovanju občine od njenega obstoja, ki ne upra-
vičuje niti njenega statusa in je postala spalno naselje, je v svojem 
članku že odgovoril bivši župan Mojmir Pustoslemšek in se z njim 
v celoti strinjamo, saj kaže tudi na uspešnost dela občinske upra-
ve v preteklih dveh mandatih. 

Na njegove navedbe o tem, da bodo začeli vršiti pritisk na občinsko 
upravo, da prekine z arogantnim odnosom do ljudstva, ker upra-
va ni izvoljena od ljudstva, pa odgovarjamo, da smo javni usluž-
benci v službi ljudi in za ljudi in temu primerno se tudi obnašamo. 
Smo tisti, ki izvršujemo politiko ljudi, ki jih je izvolilo ljudstvo, ven-
dar vse v skladu s pravili stroke, predpisi in obstoječo zakonodajo. 
O kakšni aroganci je torej govora, nam ni znano, ravno tako nam 
na to ni odgovoril g. Gašpir, čeprav smo nanj naslovili vprašanje. 
Res pa je, da nas vsak ocenjuje zgolj in samo po tem, kako je rešen 
njegov konkreten primer. Menimo namreč, da smo odprti do vseh 
in vsakogar in to brez izjem in razlik, uradnih ali neuradnih ur. Ob 
tem pa je potrebno dodati, da smo številčno najmanjša in finanč-
no najcenejša občinska uprava glede na število prebivalcev v pri-
merjavi z ostalimi primerljivimi sosednjimi občinami. 

Kar pa se tiče delovanja občinske uprave in njenega nadzora, pa je 
vse jasno zapisano v samem zakonu ter statutu in poslovniku ob-
čine in s tem nimamo nikakršnih težav. Ne želimo pa, da se kopja 
aktualne ali pretekle politike in s tem povezane razne zamere in 
nesoglasja lomijo na naših hrbtih. Iz članstva gibanja je namreč 
jasno in nedvoumno razvidno, iz katerih logov veje veter. Naša pri-
oriteta so predvsem in samo zadovoljni občani.

 Občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki 

Odgovor na članek 
Skupnost želijo spet povezati

z obstoječima objektoma (ali imamo investitorja z novo vsebino) 
v primeru izselitve lastnikov, kaj z delovnimi mesti in dejavnostjo. 

Od vodstva LIK-a pričakujem, da se na naslednjem sestanku opra-
viči glede zavajanja javnosti (to je lahko po zakonu tudi kaznivo) 
in na podlagi poslane priloge investicij ljudem pove resnico. Le-ta 
pa je daleč od zaspanosti, še več, je kar razvojna živahnost, ki bi 
jo nekateri, ki jim resnica ne ugaja, najraje pometli pod preprogo. 
V bodoče jim priporočam, da svojo dejavnost usmerijo na pomoč 
pri razvoju občine, ne pa na nenehne kritike. 

LIK-u želim veliko uspeha pri njihovem delu, vendar če bodo nada-
ljevali tako, kot so začeli, samo z obtoževanjem in lažmi, ne bodo 
prišli daleč.
 Mojmir Pustoslemšek, univ. dipl. ing. gozd. 

SLAVKA HICTALER

SPOMIN

Minilo je leto dni, odkar nas je zapustila
naša draga žena in mami

Zahvaljujemo se vsem, ki postojite pri njenem grobu
in ji prižigate sveče.

Vsi njeni

s Senovega.

Vse na svetu mine,
vse se spremeni,

le spomin na tebe
ostaja in živi,

ker dom je prazen in molči.

IRENA OGOREVC

SPOMIN

9. oktobra bo minilo 17 let, 
odkar nas je zapustila

Hvala vsem, ki se je še vedno spominjate.

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo

rojena Černelič, iz Pišec.

Lepo s teboj smo živeli, 
hudo nam je, ker več te ni,

ostali so nam le spomini, 
zato boš z nami vedno ti!

Bralec Peter nam je poslal tole »prometno cvetko« iz Brežic, 
ob kateri je zapisal: »Prometni znak na križišču Ceste svobode 
in Bizeljske ceste kolesarjem narekuje vožnjo po kolesarski 
stezi. Zakaj potemtakem ni nameščen tudi spuščeni robnik?« 

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

skozi vaš objektiv

Vsak v življenju pusti del sebe
in v sebi odnese del nas …

Spominski speedway večer 
z JOŽETOM Žibertom

Ob obletnici otvoritve posebne zbirke Speedway 
v Sloveniji vas v četrtek, 1. oktobra 2015, ob 18. uri, 

vabimo v Valvasorjevo knjižnico Krško na pogovor z 
nekdanjim državnim prvakom v speedwayu - Jožetom 
Žibertom. Od 21. septembra pa bo v avli knjižnice na 

ogled tudi priložnostna razstava o Žibertovi športni poti.

NEJC ŽUPEVC

V SPOMIN

Minili sta dve žalostni leti, 
odkar te ni več med nami, naš dragi

Zelo te pogrešamo.

Hvala vsem, ki se ga radi spominjate.

Nina, mamica in ati

Iščem te v travah,
iščem te v morjih,

najdem te v zvezdah,
ki sijejo name.

(M. Kačič)

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Vabljeni!

- mačice

- nagrobni pesek

- lončne krizanteme

- rese več barv

Ve
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BISTRICA OB SOTLI - V nizu tematskih posvetov v okviru projek-
ta Uravnotežimo odnose moči med spoloma (Program Norveškega 
finančnega mehanizma 2009–2014) in ob mednarodnem dnevu 
kmečkih žensk Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter Občina Bistrica ob Sotli organizirata 6. temat-
ski posvet s področja enakosti spolov. Posvet bo v petek, 9. okto-
bra, med 10. in 14.30 uro v v predavalnici Sušilnica v Kulturnem 
domu Bistrica ob Sotli. Namen posveta je spregovoriti o položa-
ju kmečkih in podeželskih žensk v Sloveniji ter njihovih izzivih 
za prihodnost. Na posvet se je treba obvezno prijaviti do 7. okto-
bra na e-mail dogodek@enakemoznosti.si ali fax 01/369 79 18.

Posvet o enakosti med spoloma
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 Posredovanje in svetovanje 
pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si 
gsm: 031/256-560

Ponudba je 
na naši spletni strani.

Postavitev- Posavski obzornik 20.10.2014

Logotip… Oridom nepremičnine – lahko večji bolj poudarjen

www.oridom.si

Posredovanje in svetovanje pri prodaji nepremičnin.

info@oridom.si, 

gsm: 031/256-560  - večje številke

Stanovanje v Krmelju, 82 m2, 48.000 eur. - sprememba
Hiša v Krškem, 140 m2, 65.000 eur. - sprememba
Ostala naša ponudba na našem spletnem portalu.

www. oridom.si

mali oglasi

- 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

obzornikova oglasna mreža

Pooblaščeni zastopnik:
Rob d.o.o.

Veliki Podlog 1a
8273 Leskovec

Tel.: 07/49 77 090
GSM: 041/766 345

aluminijaste ograje

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

CKŽ 65, KRŠKO   Tel.: 07/49 05 900
www.kamnosestvo.com   info.kamnosestvo@siol.net Ka
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NAGROBNIKI OKENSKE POLICE

STOPNICE KUHINJSKI PULTITrdinova 1, 8250 Brežice
tel.: 07 499 22 33

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

VAŠA OKOLICA -
VAŠE OGLEDALO

Gsm: 031 706 901
E-mail: info@trata-krsko.si 
http://www.trata-krsko.si

- KOŠNJA TRATE
- ZASADITEV RASTLIN 
  IN UREDITEV OKOLICE
- OBREZOVANJE SADNEGA DREVJA
- SVETOVANJE PRI UREDITVI OKOLICE

NEPREMIČNINE

Projektiranje, legalizacija sta-
novanjskih in gospodarskih 
objektov. PIS biro, Damjan Ži-
bert s.p., Glavni trg 27, Sevni-
ca, Tel.: 031 431 315, pisbiro@
gmail.com

Sromlje, Javrovec pri Sromljah; 
prodamo 2,4 hektarja kmetij-
skega in gozdnega zemljišča, 
pretežno bukev, hrast in aka-
cija. Lepa in sončna lega s po-
gledom na brežiško kotlino ter 
v slikovitem območju sromelj-
skih vinogradov in zidanic. Do-
stop po asfaltirani lokalni ce-
sti, komunalni priključki vode 
in elektrike v neposredni bli-
žini. Ob opuščenem vinogra-
du stoji na parceli lesen, star 

in dobro ohranjen hram iz leta 
1890. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 791 571, Mihaela

V okolici Krškega prodamo 
travnik (3.200 m2). Na travni-
ku stoji star vinski hram z elek-
triko in vodo. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 041 726 606

Prodamo njivo v izmeri 14 a, 
k.o. Trnje (nasproti Petrolove 
črpalke). Tel.: 040 880 744, po-
poldne

Prodam vinograd (600 trt) 
z bivalno zidanico (elektrika, 
vodovod, centralna na kurilno 
olje). Tel.: 041 483 922

Oddamo enosobno stanovanje 
v Brežicah, Župančičeva 18, 52 
m2, opremljeno, prenovljeno, 
EI izdelana. Tel.: 041 339 229

Oddam v najem opremljeno 
2-sobno stanovanje v Krškem. 
Tel.: 070 559 543

Kupim ali najamem zapušče-
no kmetijo, hišo ali vikend v 
Posavju. Tel.: 041 846 570

4-članska urejena družina 
(Slovenci) najame hišo z vr-
tom v Krškem za daljši čas. 
Tel.: 051 220 741

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam lepo ohranjeno Re-
nault Laguno Grandtour, 1.9 
dci (98 kw), letnik 2007, te-
mno sive barve, prevoženih 
245.000 km. Tel.: 041 760 071

Prodam Toyoto Corollo, letnik 
2004, 93.000 km, in Suzuki Sa-
murai, letnik 1995, 86.000 km. 
Tel.: 031 675 410

Prodam zimske pnevmatike 
Fulda M+S s platišči (4 vija-
ki), 195 – 65 R 15, Megane 
Grandtour, rabljene 1 sezo-
no. Tel.: 041 433 015

Prodam avtoprikolico TPV z 
alu nadgradnjo, nosilnost 750 
kg, velikost 1,80 x 1,10 m. Ugo-
dno. Tel.: 041 847 896

Prodam Golf II CL, letnik 
1991, reg. do 05/2016. Cena 
po dogovoru. Tel.: 041 532 964

KMETIJSTVO

Kupim koruznjak, dolžine 4 m, 
prodam pa tretji kal. 
Tel.: 040 577 552

Prodam stroj za ruženje koru-
ze (3,5 t/h), traktorski pogon, 
odlično ohranjen. Ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam gorski trosilec hlev-
skega gnoja, kosilnico BCS, 
Acme motor. Tel.: 051 496 012

Prodam transportni trak, 6 m. 
Tel.: 041 852 119

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

Prodam koruzo v zrnju, ječ-
men, jedilni krompir, mošt 
(rdeči in beli) in traktor Zetor 
5211. Tel.: 031 767 394

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo v zrnju. Okolica Dobove. 
Tel.: 031 306 136 in 070 504 
177

Prodam tritikal, ječmen, na-
ravno sušeno koruzo ter do-
mače zajkle in zajce. 
Tel: 031 304 172

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

Dva para
stekel
za ceno enega!* 

1+1
SPECIALISTIČNI OKULISTIČNI PREGLEDI

IZREZAN OGLAS VELJA KOT KUPON ZA 10 % POPUST

Alojz Kržan s.p., Zaloke 8, 8274 RAKA
T: 07/497 51 22; M: 041/646 944
E: akrzan10@gmail.com 
www.keramika-krzan.info

Tradicionalni jesenski izlet: Tradicionalni jesenski izlet:   

Obiranje mandarin v dolini NeretveObiranje mandarin v dolini Neretve, , 
Neum, Šibenik in šibeniško zaledje Neum, Šibenik in šibeniško zaledje   

   
17. in 18. 10. 2015 / 2 dni, od 138 EUR dalje17. in 18. 10. 2015 / 2 dni, od 138 EUR dalje  

BREZOVCI, BREŽICE - Ženska in moška ekipa DU Brežice v keglja-
nju s kroglo na vrvici sta se kot zmagovalni ekipi na področnem 
posavskem prvenstvu v tej športni disciplini udeležili 4. držav-
nega prvenstva upokojencev Slovenije v Brezovcih v Prekmurju. 
Tekmovanja se je udeležilo po 12 moških ekip in ženskih ekip, 
zmagovalk področnih prvenstev s vse Slovenije. Moška ekipa DU 
Brežice je dosegla v močni konkurenci ekip, ki gojijo ta šport že 
veliko več časa, visoko 4. mesto, ženska ekipa DU Brežice pa 10. 
mesto. »Moramo dodati, da je ženska ekipa DU Brežice začela z 
gojitvijo tega športa šele pred dvema letoma. Ker je ta upokojen-
ski šport po drugih krajih Slovenije bistveno bolj množičen in 
ima daljšo tradicijo, so rezultati naših ekip vredni pohvale,« je ob 
tem v imenu brežiškega društva sporočila Saša Pohar. Prvo me-
sto v moški konkurenci je osvojila ekipa Spodnje Polskave, v žen-
ski pa Marjete na Dravskem Polju. Poleg tega je tekmovalec DU 
Brežice Drago Žagmajster osvojil 6. mesto med posamezniki.

Moška ekipa DU Brežice 4. na DP 
v kegljanju s kroglo na vrvici

Brežiška moška in ženska ekipa
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Prodam letošnjo pšenico. 
Tel.: 07 49 64 132

Prodam seno, balirano v okro-
gle bale. Ogled v okolici Velike 
Doline. Cena 15 €. 
Tel.: 051 604 457

Peleti s certifikatom EN 
plus, tona že od 223 € dalje, 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Prodam suha bukova drva, na-
žagana in razsekana (8 m) in 
suho kvalitetno seno v okro-
glih balah (20 kom), Podsre-
da. Možna dostava. 
Tel.: 041 613 954

Najkvalitetnejši smrekovi 
peleti v Posavju. Vreča (15 
kg) 3,50 €. Slovenski proi-
zvod brez primesi. Možnost 
dostave. Rihard Pavlica, Slo-
venska vas 1s, Jesenice na 
Dolenjskem. 
Tel.: 041 614 793

Prodam bukova drva za štedl-
nik ali centralno kurjavo, mo-
žna dostava na dom. Anton Go-
šek s.p., Rožno 26, Brestanica. 
Tel.: 040 738 059

Prodam bukova, hrastova in 
kostanjeva drva, kratko žaga-
na. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam 300 l belega vina, 
cena 1,50 €/l. 
Tel.: 07 49 57 505

Prodam kvalitetno vino cvi-
ček, letnik 2014, cca. 1000 li-
trov. Tel.: 040 796 844

Prodamo grozdje žametne čr-
nine, laškega rizlinga in rume-
nega plavca. Tel.: 031 830 637

Po simbolični ceni prodam 
2 kamna od stare stiskalnice, 
okolica Sevnice. 
Tel.: 041 427 643

Prodam odojke, težke 20 kg, 
krmljene s kuhano hrano. 
Tel.: 040 345 693 

Prodam odojke za zakol ali 
rejo (možnost zakola pri nas) 
in suha bukova drva. 
Tel.: 040 840 065

Prodam odojke, težke do 40 kg. 
Cena od 2,4 do 2,5 €/kg. Okoli-
ca Brežic. Tel.: 041 514 135

Prodam 4 prašiče, merjasca, 
race in gosi. Tel.: 031 368 615

Prodam prašiča, težkega 
okrog 90 kg (okolica Dobove). 
Tel.: 040 628 535

Akcijska prodaja večjega šte-
vila prašičev, težkih od 40 do 
60 kg. Cena 2 €/kg. 
Tel.: 031 751 324

Prodam kozico slovenske 
sanjske pasme, staro 5 mese-
cev. Tel.: 031 701 741

Prodam jagenjčka (samca) in 
mlade zajce za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 598 873

Perutninarstvo "KODRIČ", Kri-
žišče 9, 8296 Krmelj, obvešča 
vse občane, da se je pričela 
prodaja rjavih jarkic v začet-
ku nesnosti. Tel.: 041 612 146

Prodam plemenske kunce, 
velike mesnate pasme, možen 
tudi za zakol. Tel.: 051 358 306

Prodam psičko nemško ovčar-
ko, staro leto in pol. 
Tel.: 041 784 230

RAZNO
Prodam nerjaveče kege (50 l) 
in češnjeve deske (340 x 40 x 
5 cm) ter zimske in letne gume 
Michelin 155-80-R13. 
Tel.: 041 652 714

Prodam domač česen, cena 5 
€/kg. Možnost brezplačne do-
stave ob večjem naročilu. 
Tel.: 031 285 750

Prodam jabolka za predelavo. 
Tel.: 041 773 508

Prodam bel in rdeč jedilni 
krompir za ozimnico. 
Tel.: 07 49 67 826 (zvečer)

Prodam krompir desire, cena 
po dogovoru. Tel.: 031 204 752

ŽIVALI

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + da-
vek. Tel.: 040 673 009

Kupim debele krave in telice 
za zakol ter suhe za dopitanje. 
Plačilo takoj! Tel.: 040 179 780

Kupim jalovo kravo ali telico 
za pitanje. Tel.: 041 50 82 55

Prodam bikca simentalca, 
lepe rasti, starega 2 meseca, 
in suha žagana bukova drva. 
Tel.: 07 49 77 095

Prodam 4 mesece starega bik-
ca, pasme limuzin. Tel.: 07 49 
75 359, po 19. uri

Prodam 14 dni staro teličko li-
muzin. Tel.: 031 504 280

Prodam telico, 160 kg, belgij-
sko plavo, za nadaljnjo rejo. 
Tel.: 07 49 56 236 ali 041 380 
075

Prodam pujske, težke 25 kg in 
120 kg, primerne za rejo ali za-
kol. Tel.: 031 492 837

Prodam odojke, težke 25 
kg (možen zakol), kultiva-
tor Marko z okopalnikom in 
ogrinjačem. Tel.: 041 778 087 

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.

 

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!

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
Izvršna direktorica: Bojana Kunej
Prokuristka: 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/novinarke: Peter Pavlovič, 
Bojana Mavsar, Maruša Mavsar, 
Smilja Radi, Rok Retelj 
Sodelavke in sodelavci: Natja Jenko 
Sunčič, Marija Hrvatin, Luka Šebek, 
Simon Uršič, Ljubo Motore, Kristina 
Klemenčič

OBLIKOVANJE, FOTOGRAFIJA 
IN PRIPRAVA ZA TISK
Matjaž Mirt, Sven Mavsar

TRŽENJE IN PROMOCIJA
Katarina Jazbec, Maruša Mavsar, 
Bojana Kunej, Smilja Radi

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

Cenike in druge pogoje za naročene obja-
ve v rednih številkah, na tematskih stra-
neh in prilogah dobite na uredništvu.

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 av-
torskih del v Posavskem obzorniku so Za-
vod Neviodunum ali avtorji, ki imajo z iz-
dajateljem sklenjene avtorske pogodbe, 
zato teh del ni dovoljeno reproducirati, 
distribuirati ali drugače uporabljati v tr-
žne namene brez ustreznega pisnega do-
voljenja oziroma pogodbe.

Pravilnik o nagradnih igrah v Posavskem 
obzorniku se nahaja na sedežu uredništva.

NAROČILA
Časopis je brezplačen. Pošta Slovenije ga 
dostavlja vsem gospodinjstvom v občinah 
Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki, Radeče in Bistrica ob Sotli. Fi-
zične in pravne osebe ga lahko naročijo po 
pošti, e-pošti ali faksu. Plačajo samo stro-
ške pošiljanja, ki znašajo za eno leto oz. 26 
številk: za naslovnike 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: 27.000 izvodov

 

Naslednja številka (21/2015) bo izšla v 
četrtek, 15. oktobra 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora 
je 8. oktober.

Izdelava nagrobnih napisov in 
nagrobnikov ter obnova. Tel.: 
041 493 455, Marko Kranjec 
s.p., Rožno 15a, Brestanica

Izdelovanje in popravilo na-
grobnih spomenikov, klesa-
nje črk, izdelava okenskih 
polic in pultov ter montaža. 
Tel.: 041 680 358, Kamnose-
štvo Arh Zvonko s.p., Selce 6, 
Leskovec

Odkup starega železa, radia-
torjev, peči, izrabljenih kme-
tijskih in gradbenih strojev.
Plačamo – odpeljemo! Janko 
Zakovšek s.p., Vranje 22a, 
Sevnica. Tel.: 051 621 223

Prodajamo razne ciprese, 
okrasno drevje in grmičevje. 
Akcijska cena za ciprese, vi-
soke 1.20 cm po 3,5 €. Nudi-
mo tudi svetovanje, zasadi-
tve ter urejanje okolice. Tel.: 
041 564 621, Vrtnarstvo Pla-
tana, Marija Žigič, s.p., Zalo-
ke 13, Raka

Za zbirko kupim stare vojaške 
stvari (čelade, sablje, medalje, 
bajonete, uniforme in ostalo 
opremo). Tel.: 040 422 023

STIKI
Samski moški nudim stanova-
nje ženski, ki bi mi pomagala v 
gospodinjstvu. 
Tel.: 070 373 553 

48-letni, samski, išče pošteno 
vdovo ali prijateljico, do 52 let, 
voznico. Tel.: 040 420 206

Ženitna posredovalnica Za-
upanje ima številne zanimi-
ve raznovrstne ponudbe, raz-
ličnih starosti, po vsej državi. 
Tel.: 031 836 378, www.zau.si 

60-letni, samski, pošten upo-
kojenec si želim spoznati pri-
jetno prijateljico za skupno 
preživljanje prostega časa. 
Tel.: 051 798 704

Poročiti se želim z zvestim, 
prijaznim, razgledanim dekle-
tom, starim do 42 let. 
Tel.: 041 510 457, www.zau.si 

74-letni vdovec, doktor, vita-
len, aktiven moški, si želi pri-
vlačno partnerko. 
Tel.: 031 505 495, www.zau.si 

78-letni upokojenec, zdrav, 
iščem gospo za na dom, lo-
čenko ali vdovo, staro 65-70 
let. Čaka te hišica, ostalo vse 
po dogovoru. Pokliči me! 
Tel.: 051 766 624

57-letni moški bi rad spoznal 
žensko močnejše postave (130 
kg), za resno zvezo. 
Tel.: 051 803 241

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

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 
16. oktobra prodaja belih 
kilogramskih piščancev,
vsak torek in petek pa 
prodaja rjavih jarkic. 

Vsak četrtek so na voljo 
enodnevni beli piščanci. 
Naročila sprejemamo na  

07 49 73 190 
ali 031 676 724.

Telefon: 031 621 522,
 07 49 21 563

Perutnina Rostohar - E, Erika Rostohar s.p.,
Brege 1, 8273 Leskovec pri Krškem

Perutnina Rostohar - E

Sporočamo vam, da bo prodaja 
belih kilogramskih piščancev 
v četrtek, 1. oktobra, med 9. 
in 17. uro, zadnja prodaja v letu 
2015 pa v četrtek, 15. oktobra,

med 16. in 19. uro.

Spoštovane 
stranke! 

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

obvešča cenjene stranke, 
da bo prodaja belih 

kilogramskih piščancev 
2. oktobra, rjave jarkice, 

tik pred nesnostjo,
pa dobite vsak delavnik 

med 18. in 20. uro.
Nudimo vam tudi prašiče 
za nadaljnjo rejo ali zakol.

Tel.: 041 716 154

ELEKTRO TRGOVINA

NOVO V BREŽICAH

PRI VODOVODNEM STOLPU

051 240 100
BIBO TRGOVINA D.O.O. Ulica stare pravde 32, 8250 Brežice 

Kmetija Antona Novaka 
iz Brezine 10 sporoča, 

da bodo v prodaji 
težki beli piščanci

za zakol, živi ali očiščeni,
od ponedeljka, 5. 10. dalje.

 INFORMACIJE NA TELEFON:
07 49 61 069 ali 031 695 105

Anton Novak, Brezina 10, 8250 Brežice
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»Diagnoza rak je res diagnoza, 
ob kateri zastane dih,« je deja-
la avtorica knjige Marija Hrva
tin, ki se je odločila, da se ne bo 
predala, da ne bo obupala. »Ve-
sela sem, da sem uspela v tej 
pomembni življenjski bitki,« je 
nadaljevala in se zahvalila dru-
žini, ki ji je ves čas stala ob stra-
ni, zaposlenim v programu Svit 
in še posebej Urošu Rozmanu, 
ki jo je prepričal, da se je od-
ločila za pregled črevesja – ko-
lonoskopijo. »Zapisovala se je 
letnica 2013. Datum na kole-
darju je obrnil številko 13, bili 
smo v mesecu juniju. Spravila 
sem se s svojimi občutji in od-
dala želeni vzorec ter odposla-
la kuverto. Že v nekaj dneh me 
je v poštnem nabiralniku pri-
čakala pisemska ovojnica. Od-
prla sem jo in pričela drgetati 
po vsem telesu, zmanjkovalo 
mi je sape in oblila me je vro-
čina. Vame se je naselila neka 
’togota’, nemoč, kajti v prilogi 
je bilo zapisano, da so vzorci 
pozitivni, da kažejo na prikri-
to kri v blatu. Vzela sem tele-
fon in poklicala v klicni center 
Svita. Precej sem bila zmedena 
in sogovornika na drugi strani 
sem želela prepričati, da je go-
tovo kakšna pomota, zato bi se 
želela še enkrat testirati. Potem 
sem ga poslušala, ko mi je de-
jal, da je napaka izključena in 
mi razložil, da to še ničesar ne 

pomeni. Svetoval mi je, da me 
naroči na kolonoskopijo, saj se 
največkrat izkaže, da so v čre-
vesju polipi, ki krvavijo, zato jih 
je potrebno odstraniti. V na-
daljnjem pogovoru mi je pove-
dal, kakšen pregled me čaka in 
kako naj se nanj pripravim,« so 
uvodne besede v knjigi, ki pri-
naša mnogo pozitivnih misli, 
sporočil in nasvetov. Dodatno 
težo vsebini dajejo še prekra-
sne mavrice, ki so, kot je dejala 
moderatorka dobro obiskane-
ga večera Petra Urek, »simbol 
upanja, most med žalostjo in 
veseljem, boleznijo in zdrav-
jem, most prijateljstva«. 

V spremljajočem kulturnem 
programu so 28. septembra v 
Dvorani v parku nastopili naj-
mlajši iz leskovškega vrtca, iz 
enote Mali princ in Pika Noga-

vička. Navzoče so nagovorili 
direktor Zdravstvenega doma 
Krško Damijan Blatnik, žu-
pan občine Krško mag. Miran 
Stanko, direktorica Valva-
sorjeve knjižnice Krško Ur
ška Lobnikar Paunović, vod-
ja programskega sveta Svit dr. 
Jožica Maučec Zakotnik in 
dr. Doroteja Kuhar z Zavoda 
za zdravstveno varstvo Novo 
mesto. Govorniki so poudari-
li pomen preventivnega zdra-
vstvenega programa za zgo-
dnje odkrivanje predrakavih 
sprememb ter raka na debe-
lem črevesu in danki. Koordi-
natorica programa Svit za kr-
ško občino Klavdija Božič pa 
je predstavila potek likovne-
ga in literarnega natečaja, ki 
je potekal po osnovnih šolah v 
občini Krško.
 Smilja Radi, foto: P. P.

Pripravite se na  
brezskrbno zimo.

Renault priporoča tpv-avto.si

Samo od 5. do 20. oktobra 2015.

Izkoristite edinstveno ponudbo in menjavo zimskih pnevmatik

SAVA ESKIMO S3 205/55R16 91T za samo 52,11 €
RENAULT STORITEV. Vozite dalje. Uživajte dalje.
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NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 08
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.00 DO 19.00, SOBOTA OD 7.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 01
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 18.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

Diagnoza, ko zastane dih

Marija Hrvatin v krogu svoje družine - moža in petih otrok

»Zgodilo se je neke majske 
noči. Otip bulice v levi dojki je 
nenadoma, brez kakršne koli 
najave, spremenil pričakovane 
smeri mojega življenja. In ži-
vljenja vseh bližnjih,« je zapisa-
la v uvodu knjige Darja Molan. 
Okoli 150 zbranim jo je pred-
stavila v pogovoru z Marušo 
Mavsar in družbi predsednic: 
Društva onkoloških bolnikov in 
psihoonkologinje prim. Marije 
Vegelj Pirc, Posavskega in ob-
soteljskega društva za boj proti 
raku Alenke Krenčič Zagode, 
dr. med., spec. gin. in porod., ter 
Slovenskega združenja za boj 
proti raku dojk Europa Donna 
prim. Mojce Senčar.

Darji so papilarni karcinom 
dojke diagnosticirali poleti 
pred dvema letoma, kmalu za-
tem, ko je njena hčerka upih-
nila prvo svečko na torti. Dia-
gnozi je sledila operacija, pri 
kateri se je izkazalo, da gre za 
duktalni karcinom, kemote-
rapije, izvid genetske ambu-
lante o BRCA 1 okvarjenemu 
genu ter še tri operacije. A ni 
klonila, temveč se je spopadla 
z boleznijo in zdravljenjem ali, 
kot je dejala: »Rak te nauči ce-
niti življenje!« Soočena s tež-
ko življenjsko preizkušnjo je 
v začetku zdravljenja začela 
ažurno pisati blog kot način 
izpovedi, razmišljanja, medi-

Vem, da zmoreš, Darja
KRŠKO - Za naslovom knjige »Diagnoza, ko zastane dih« se skriva osebna življenjska pre
izkušnja Marije Hrvatin z Libne, ki se je pri 55 letih spraševala, ali se ji izteka življenje. Po 
uspešno prestani operaciji je napisala knjigo, ki naj bi bila v oporo ob podobni diagnozi.

DOLENJA VAS PRI KRŠKEM - V tukajšnjem večnamenskem domu je 16. septembra poteka
la predstavitev knjige 33-letne Darje Molan z Rake z naslovom »Vem, da zmoreš, Darja«, 
v kateri predstavlja vzpone in padce ter zmago v bitki za življenje z zahrbtno boleznijo.

cinskih dognanj in tudi zmot. 
Njen spletni dnevnik, s kate-
rim si je prizadevala detabu-
izirati rak v več pomenih, je 
prebiralo več tisoč ljudi, pov-
zetke pa je strnila tudi v knji-
gi. Slednjo poleg izbranih zapi-
sov sestavlja še strokovni del, 
v katerem so članke v poveza-
vi z diagnostiko in zdravlje-
njem karcinoma dojke napi-
sale strokovnjakinje, poleg že 
navedenih med drugim tudi 
Terezija Krese, dr. med. spec. 
spl. med., ki je odkrila Darjino 
tvorbo. Kot smerokaz je nani-
zanih še vrsta uporabnih po-
datkov: o Onkološkem inšti-
tutu, preventivnih programih, 
zavarovanju za hude bolezni, 
Zvezi slovenskih društev za 

boj proti raku, genetskih am-
bulantah ipd. Darja je izrazi-
la prepričanje, da bo prikaza-
na tema pomagala bolnikom in 
svojcem razumeti, dojeti in ži-
veti z diagnozo rak ter vsem, 
kar jo neizogibno spremlja: 
»Predvsem pa si želim, da bi s 
svojo knjigo ženske ozavestila 
o tem, kako pomembno je sa-
mopregledovanje; tistim, ki so 
se z diagnozo že srečale, pa po-
magala z nasveti in zapisanimi 
lastnimi izkušnjami.« Predsta-
vitev knjige je pripravila Val-
vasorjeva knjižnica Krško, z 
glasbenim programom pa so 
jo popestrili vokalistki Sonja 
Avsenak, Stanka Macur in ci-
trar Miran Kozole.
 Bojana Mavsar

Darja (na fotografiji z mamo Slavico in hčerko Elo) bo 5 % od 
vsake prodane knjige namenila pripravi nove brošure o ki-
rurgiji in rekonstrukciji dojk.


