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BUČNA PRAVLJICA - Zakonca Milan in Marija Bračun iz Pavlove vasi sta letos že desetič zapovrstjo 
ob hiši postavila buče. Ne samo, da sta jih postavila, naredila sta pravo bučno pravljico. Zasluga 
gre predvsem Mariji, ki vsako leto v to vloži ogromno truda. »Da nastane določena zgodba, dodam 
samo še malo svoje domišljije, za vse ostalo že prej poskrbi narava,« pravi in dodaja, da lahko letos 
med natanko 200 postavljenimi bučami ljudje, ki se ustavljajo in občudujejo to bučno kreacijo, vidijo 
goske z gosjimi pastiricami, cvetoče drevo, želvice, otroški vrtec, Poldka in Poldo, cvetne aranžmaje, 
kače in labode. Buče sta Milan in Marija postavila 1. oktobra, v povprečju zdržijo štiri tedne, tako da 
imate, drage bralke in bralci, še vedno možnost, da si jih greste ogledat. Zagotavljamo vam, da je 
vredno ogleda.  Foto: Rok Retelj

Duševno bolnih je tudi 
pri nas vse več
Tudi v Posavju ima čedalje več ljudi težave z 
duševnim zdravjem, tako zaradi materialnih stisk 
kot zaradi sodobnega načina življenja. Oblik 
pomoči jim je sicer na voljo kar nekaj, stroka 
pa pogreša zlasti center za duševno zdravje, 
v katerem bi jih poenotili in združili na enem 
mestu.
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Prim. Marija Vegelj Pirc, 
predsednica Društva onkoloških 
bolnikov Slovenije:

Da bi zdravila ljudi, 
ne bolezni
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OBIŠČITE UREDNIŠTVO
na Podjetniško - obrtnem in kmetijskem sejmu 

POK 2015 Brežice 17. - 18. oktobra. 

tudi osebno in se pogovorimo 
o našem delu in vaših pričak-
ovanjih ter da podate predloge 
za izboljšanje našega in vašega 
časopisa ter si tako prislužite 
knjižno nagrado naše Založbe 
Neviodunum. Na našem 
razstavnem prostoru boste 
lahko tudi naročili male oglase 
ali druge objave.
Obiščite nas, veselimo se 
vašega obiska!
Uredništvo časopisa Posavski 
obzornik
manjši LOGO

3. objava na strani 31:
Tudi tu obrnite zadevo tako kot 
na naslovnici - da bo takoj 
opazno vabilo in logotip 
manjši.
Dokončno obliko seveda 
ustrezno določite glede na 
prostor.

Dalmatinova 3, 8270 Krško 

Tel. : (07) 490 23 60
www.pivnicaapolon.com

Za prijetne urice 
v starem mestnem jedru
Vitaminski smutiji 
in presne tortice 

z odličnimi čaji

OBČINA BREŽICE 
PRAZNUJE

Tematske strani 13 - 17

Voščila ob prazniku 
občine Brežice
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povedali so - o uvedbi t. i. bencinskega centa

Mag. Mateja Gerjevič, Krška vas: Stabilni 
in zadostni finančni viri za vzdrževanje javne 
cestne infrastrukture so nujni. Za katero koli 
varianto se bodo odločevalci odločili - cestni 
sklad ali bencinski cent - bo verjetno to do-
daten strošek za ljudi posredno ali neposre-
dno. Pomembno je, da se z manj sredstvi do-

seže večji učinek. Dobra cestna infrastruktura je pomembna 
tako za gospodarstvo, varno vožnjo ljudi kot tudi mobilnost.

Tanja Žibert, Boštanj: V državni proračun 
se stekajo ne majhne prometne dajatve, ki 
jih plačujemo v obliki trošarin za gorivo, ce-
stnega sklada in drugih. Na vprašanje, kako 
ta sredstva preusmerjati, bi lažje odgovorila, 
če bi država vsoto tega denarja in namen upo-
rabe jasno predstavila. Če bi šlo za konkre-

tne projekte, recimo sanacijo nadvoza čez železnico v Šmarju, 
bi bil razmislek o cestnih davščinah bolj prijetno sprejemljiv.

Ivan Petrišič, Krško: To bi bil kar primeren 
način, da zberemo več sredstev in da prome-
tno infrastrukturo uredimo vsaj na povpre-
čen nivo Evrope. Sredstva, ki se zberejo iz na-
slova cestnih taks, očitno ne zadostujejo več. 
Prav čudi me, kako smo lahko v prejšnjem sis-
temu zgradili toliko cest, danes pa jih ne mo-

remo niti vzdrževati, očitno gre denar tudi v druge namene. 
Je pa nujno nekaj storiti, ker so naše ceste v obupnem stanju.

Na prejšnjih sejah so nekate-
ri svetniki izrazili željo po po-
drobnejši seznanitvi z delo-
vanjem brežiške Fakultete za 
turizem, zato je njen dekan 
izr. prof. dr. Boštjan Brumen 
predstavil vsebinsko poročilo. 
Fakulteta je bila ustanovljena 
konec leta 2009, prvi študij-
ski programi so bili akrediti-
rani leta 2012, prva generaci-
ja študentov pa se je vpisala v 
študijskem letu 2012/13. Re-
alizacija sredstev je sicer niž-
ja glede na sprejet sklep ob-
činskega sveta, glavni razlog 
je v nedinamičnem izvajanju 
študijskih programov zaradi 
težav pri njihovi akreditaciji. 
Letošnje leto je zadnje, ko Ob-
čina Brežice po pogodbi še za-
gotavlja sredstva za fakulteto, 
od naslednjega leta bodo sred-
stva prihajala pretežno s stra-
ni pristojnega ministrstva, ob-
čina pa bo morala zagotoviti le 
še potrebne prostorske pogo-
je za delovanje mednarodne-
ga centra za eksperimental-
ne raziskave v turizmu, ki naj 
bi zaživel v prihodnosti. Bru-

Župan bo reorganiziral upravo
BREŽICE - Občinski svet Občine Brežice se je 5. oktobra sestal na 8. redni seji, na kateri se je med drugim 
seznanil z delovanjem Fakultete za turizem, sprejel odlok o reorganizaciji brežiške občinske uprave in po-
trdil letošnje občinske nagrajence.

men je še omenil, da računa-
jo, da se bo vpis študentov na 
fakulteto ustalil nekje pri 270 
na študijsko leto, med študenti 
pa je manj kot polovica doma-
činov oz. tistih, ki prihajajo iz 
Posavja. Fakulteta sicer zapo-
sluje 21 ljudi.

MOLAN: DODATEN 
ODDELEK NE BO ZVIŠAL 
STROŠKOV

Brežiški svetniki so po dokaj 
dolgi razpravi sprejeli odlok o 
organizaciji in delovnem pod-
ročju občinske uprave. Po be-
sedah župana Ivana Molana 
uvedba dodatnega občinske-
ga oddelka ne bo prinesla do-
datnih stroškov, vendar pa so 
za drugo leto predvidena do-
ločena napredovanja, kar pa 
bi lahko povzročilo zvišanje 
stroškov. Nekatere svetnike je 
že na prejšnji seji ob prvi ob-
ravnavi tega odloka zmotilo 
predvsem to, da bo predvidena 
reorganizacija občinske upra-
ve povzročila samo dodatne 
stroške, ne pa kakovostnejšega 

dela, kar je eden izmed razlo-
gov za reorganizacijo. Podob-
no so menili tudi na tokratni 
seji in opomnili, da bi to lahko 
imelo posledice v enem od na-
slednjih občinskih proračunov. 
Svetnik Liste Sonce mag. Jožef 
Piltaver je odločno dejal, da 
bo odlok sicer podprl, vendar 
bo za vsako, ko bo šel samo en 
evro več za delovanje občinske 
uprave, striktno proti in kriti-
ziral. Tomislav Jurman (SMC) 
je obravnavo odloka označil 
za prelaganje odgovornosti na 
občinski svet, njegov kolega iz 
svetniške skupine Igor Zorčič 
pa je dejal, da v predlogu od-
loka pogreša analizo stanja. 
Župan Molan se je na očitke 
odzval z besedami: »Z vsem 
tem se ne strinjam. Z dodatnim 
oddelkom ne delamo ničesar, 
kar bi pomenilo dodatno pora-
bo denarja. Zaposleni vsak me-
sec prihajajo k meni in tožijo, 
da so preobremenjeni in ima-
jo nadure, in tudi to so bili raz-
logi, da sem se odločil za reor-
ganizacijo.«

Med svetniškimi pobudami in 
vprašanji izpostavljamo pobu-
do Aljoše Rovana (IDS), da se 
na eno od naslednjih sej pova-
bi predstavnike investitorjev 
in občinskih projektnih sku-
pin, da svetnike seznanijo z 
gradnjo HE Brežice. Na do-
ločene zaplete in vrsto od-
prtih vprašanj pri gradnji HE 
je opozoril tudi Piltaver. Mira 
Šuler (SDS) je izpostavila za-
raščenost državne ceste Bre-
žice-Bizeljsko in odseka proti 
Kapelam, zato naj se pozove-
jo lastniki parcel ob cesti, da 
veje, ki segajo na cesto in ogro-

žajo promet, odstranijo. Dar-
ko Udovič (SMC) pa je vpra-
šal, kdaj se bodo začela dela na 
OŠ Cerklje ob Krki, zanimalo 
ga je tudi, ali so kakšne nove 
informacije glede načrtovane-
ga projekta na bivšem Mobik-
rogu, saj že nekaj časa vlada 
zatišje. Vodja oddelka za druž-
bene dejavnosti Anica Hribar 
mu je odgovorila, da je, potem 
ko je bila v postopku oddajan-
ja ponudb za izbiro izvajalca 
del podana pritožba, državna 
revizijska komisija po opravl-
jeni reviziji odločila, da se pri-
tožba zavrne, vse ponudnike, 
ki so imeli pravilne ponudbe, 
so tudi že povabili na nadalje-
vanje pogajanj. Hribarjeva je 
dejala, da ne more še nič na-
povedati, natančno sliko bodo 
imeli v roku enega meseca, kar 
pomeni, da se v tem času šola 
zagotovo še ne bo začela pre-
navljati. 

DRAGUTIN KRIŽANIĆ BO 
ČASTNI OBČAN

Za častnega občana občine 
Brežice bodo letos na slav-
nostni seji občinskega sve-
ta, ki bo 27. oktobra v Viteški 
dvorani, proglasili Dragutina 
Križanića iz Brežic, prejem-
niki oktobrske nagrade Obči-
ne Brežice bodo Slavko Bizjak 
z Jesenic na Dolenjskem, Ru-
dolf Deržič z Velikega Obre-
ža in Vilko Urek s Slogonske-
ga, priznanje Občine Brežice 
pa bodo dobili Darsad d.o.o. iz 
Zgornje Pohance, Prostovoljno 
gasilsko društvo Brežice okoli-
ca in Športno društvo Skopice.

 Rok Retelj

Občina Brežice nasprotuje predlagani spremembi zakona o po-
gojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodn-
je Save in predlogu o dopolnitvi zakona o varstvu okolja. Spre-
memba in dopolnitev namreč predvidevata časovni zamik pri 
ureditvi protipoplavne zaščite za naselji Krška vas in Velike Ma-
lence ter nižata sredstva iz naslova koncesije občini, ki bi sred-
stva vložila v lokalno infrastrukturo (ceste, vodovodi ipd.). Po 
besedah župana Ivana Molana je občina zgrožena nad enos-
transkim dejanjem države, ki želi samovoljno s spremembami 
zakonov spremeniti pred leti sklenjene dogovore. Ob umeščan-
ju hidroelektrarn v prostor je država z zakonodajo določila, da 
bo 60 % koncesnine prejemala sama, 40 % pa občina. Po novem 
predlogu želi država koncesnino zase, hkrati pa s spremembo 
zakona o pogojih koncesije podaljšuje rok izgradnje HE Breži-
ce (po novem 2019) in s tem tudi za dve leti podaljšuje gradn-
jo protipoplavne zaščite za naselja. Občina Brežice je tako Dr-
žavnemu zboru RS kot Skupnosti občin Slovenije poslala dopis, 
v katerem izraža zaskrbljenost nad samovoljo države in naspro-
tuje sprejemu obeh sprememb zakonov.

BREŽICE - Predsednik Odbora za HE na spodnji Savi Niko Gale-
ša je za sredo, 21. oktobra, sklical izredno sejo odbora. Po pregle-
du realizacije sklepov predhodne seje odbora bodo razpravljali 
predvsem o vplivu predlaganega zakona o spremembah in do-
polnitvah veljavnega zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje 
energetskega potenciala spodnje Save na potek gradnje HE Bre-
žice, priprave na gradnjo HE Mokrice ter na reševanje poplavne 
problematike Posavja, na kar so pred kratkim opozorili na Ob-
čini Brežice.  P. P.

LJUBLJANA - Po več krogih pogajanj med Skupnostjo občin Slove-
nije (SOS), ki zastopa interese občin, in finančnim ministrstvom 
še vedno ni prišlo do dogovora o višini povprečnine in višini 
soinvesticijskih sredstev za infrastrukturne projekte v lokalnih 
skupnostih v letu 2016 in 2017. Ministrstvo namreč še vedno 
vztraja na povprečnini 522 evrov na prebivalca, na področju in-
vesticijskih transferjev pa ministrstvo predlaga, da bi ti znašali 5 
odstotkov skupne primerne porabe, pri čemer bi 2 odstotka raz-
delili v obliki nepovratnih sredstev, 3 odstotke pa v obliki povra-
tnih sredstev iz državnega proračuna. SOS zagovarja stališče, da 
bi po zakonsko predpisani metodologiji povprečnina na prebi-
valca v letu 2016 morala znašati 671 evrov, zaradi česar na nižjo 
od 536 evrov ne morejo pristati, saj bi višina povprečnine mora-
la pokrivati tekoče stroške in transfere občin, te pa so občine že 
sedaj primorane pokrivati z namenskimi viri proračunov, zara-
di česar so se mnoge znašle v likvidnostnih težavah. Sicer pa so 
v mesecu septembru v SOS in Združenju občin Slovenije na lju-
bljansko okrožno sodišče vložili tožbo za izpolnitev pogodbenih 
obveznosti iz dogovora o višini letošnje povprečnine. Ta v drugi 
polovici letošnjega leta znaša 519 evrov. B. M. 

Povprečnina še kar nedorečena

Spodnjesavski odbor izredno

BREŽICE - V MC Brežice je 8. oktobra mednarodno sestavlje-
na skupina nevladnikov in strokovnjakov opozorila na na-
črtovalske in postopkovne napake pri projektu HE Mokrice. 
Zaradi tega bodo podali prijavo Evropski komisiji. 

Sodelovali so Boštjan Lipnik iz Društva za preučevanje rib Slo-
venije, Tibor Mikuška iz Hrvaškega društva za zaščito ptic in na-
rave, prof. dr. Steven Weiss z Univerze Karl Franzen Gradec, Ul-
rich Eichelmann iz organizacije Riverwatch, ki se zavzema za 
zaščito rek, tudi koordinator mednarodne kampanje Ohranimo 
modro srce Evrope, ter Neža Posnjak, koordinatorica omenje-
ne kampanje v Sloveniji. Kot sporočajo organizatorji novinarske 
konference, po mnenju okoljevarstvenih organizacij postopek 
presoje vplivov na okolje za HE Mokrice temelji na pomanjkljivih 
raziskavah z zavajujočimi zaključki ter krši tako slovensko zako-
nodajo kot tudi določila Evropske unije. Kot je povedal Lipnik, so 
na 18 straneh podali svoje argumente Agenciji RS za okolje, saj 
»je projekt HE Mokrice nelegalen in bi pomenil izumrtje mno-
gih vrst rib«. Weiss je dodal, da študije kažejo, da se bo z gradnjo 
verige HE uničilo 80 do 90 % ribje populacije. »Moramo ustavi-
ti pohlep slovenskega hidroenergetskega lobija,« je dejal Eichel-
mann. Mikuška je poudaril, da ni bila narejena čezmejna presoja 
vplivov, kar je še ena v vrsti kršitev evropske zakonodaje. Posnja-
kova je dejala, da bodo zaradi tega podali prijavo Evropski komi-
siji, »saj projekt HE Mokrice jasno krši evropsko zakonodajo«. 
Nevladniki tudi pozivajo ministrico za okolje in prostor Ireno 
Majcen, naj ta projekt zavrne. 

Novinarske konference, ki je bila na 
trenutke zelo burna, so se poleg pred-
stavnikov medijev udeležili tudi mag. 
Andrej Vizjak iz HESS, vodja oddelka 
za prostorsko načrtovanje in razvoj na 
Občini Brežice Urška Klenovšek ter 
nekateri prebivalci najbolj poplavno 
ogroženih naselij. »To je zavajanje lju-
di. Nič ni res od tega, kar govorite. Pre-
soje vplivov na okolje, ki so bile nareje-
ne, so imele končno oceno C in ne D, kot 
vi trdite (C pomeni bistven vpliv, ki se 
ga da omiliti z določenimi postopki, kot so nadomestni habita-
ti ipd., D pa pomeni zavrnitev projekta oz. v nadaljevanju posto-
pek za prevlado druge javne koristi nad ohranjanjem narave, op. 
a.). Za HE Mokrice je bilo pridobljeno pozitivno okoljevarstveno 
dovoljenje in na podlagi tega je bila sprejeta tudi Uredba o DPN 
za HE Mokrice. Ta faza je torej za nami. Če mislite, da je s to fazo 
kaj narobe, sprožite ustrezne postopke pred Evropsko komisi-
jo, ne pa tukaj mučiti, da je bila v naslednji fazi ocena D. Vsi vedo, 
da ni bila,« se je odzval Vizjak in dodal: »To so resni in pomemb-
ni projekti, povezani z drugimi cilji pridobivanja okolju prijazne 
električne energije. Poleg tega se rešuje tudi protipoplavna var-
nost. Tule so ljudje, ki so imeli vodo v hišah, vi je zagotovo niste 
imeli. To, da pripeljete sem Avstrijce, ki so svojo državo preplavi-
li s hidroelektrarnami in solili pamet nam v Sloveniji, je milo re-
čeno perverzno.« Dejal je še, da so bile vse HE presojene z vpli-
vi na okolje s strani najeminentnejših slovenskih inštitucij, ki se 
s tem ukvarjajo. Klenovškova je dejala, da je Občina Brežice od 
vsega začetka zagovarjala ta projekt in ga bo tudi v prihodnje. 
Prav tako bo po njenem z izgradnjo še zadnjih dveh HE v verigi 
spodnjesavskih elektrarn končno urejena tudi poplavna varnost 
naselij, zato še toliko bolj podpirajo projekt. Janez Ivšič iz Krške 
vasi, ki že 62 let živi na poplavnem območju, pa je bil najglasnej-
ši. Med drugim je nevladnike pokritiziral: »Zakaj se niste oglasi-
li takrat, ko smo se tudi občani borili za to in dosegli, da gradnja 
HE ne bo imela negativnih vplivov na nas in okolje?« 
 Rok Retelj

Vizjak: To je zavajanje javnosti

Janez Ivšič

BREŽICE - Župan občine Brežice Ivan 
Molan je poleg poklicne podžupanje 
Katje Čanžar, ki deluje na področju 
pridobivanja evropskih sredstev, z da-
našnjim dnem za novega nepoklicne-
ga podžupana občine Brežice imenoval 
občinskega svetnika z Liste Sonce Jure-
ta Pezdirca. »Nepoklicni podžupan bo 
zadolžen za področje gospodarstva in 
turizma. S tem imenovanjem bo župan 
Ivan Molan izoblikoval ekipo za man-
datno obdobje 2014-2018,« so nam ob 

tem sporočili z občine. S tem Molan nadaljuje tradicijo iz prete-
klih mandatov z eno poklicno podžupanjo in drugim nepoklic-
nim mestom, sicer pa ima občina glede na svojo velikost možnost 
treh podžupanov. Molan bo novega podžupana medijem in javno-
sti predstavil na današnji novinarski konferenci.  P. P.

Jure Pezdirc nepoklicni podžupan

Jure Pezdirc
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OBRAVNAVA V SKUPNOSTI

S področjem duševnega zdrav-
ja se ukvarja vrsta tako jav-
nih oz. državnih kot nevla-
dnih organizacij, a nobena ne 
razpolaga s kakršno koli ura-
dno statistiko, na podlagi ka-
tere bi lahko potrdili ali ovrgli 
uvodno trditev (na Nacional-

nem inštitutu za javno zdravje 
so nam odgovorili, da podatke 
lahko pripravijo do konca me-
seca oktobra). Tako slednja iz-
haja predvsem iz izkušenj na 
podlagi vsakdanjega dela usta-
nov in posameznikov. Ena ta-
kšnih je Katja Levstik Žgalin, 
zaposlena na CSD Krško, ki od 
leta 2009 opravlja vlogo re-
gijske koordinatorice obrav-
nave v skupnosti za področje 
duševnega zdravja v Posavju 
(brez občin Radeče in Bistrica 
ob Sotli). Kot pravi, se je v tem 
času zaradi ekonomske krize, 
slabega materialnega položaja 
in brezposelnosti število težav 
in motenj v duševnem zdrav-
ju povečalo. »V tem letu pa se 
je pokazala še ena zaskrblju-
joča zadeva - težave ima zelo 
veliko mladih med 20. in 30. 
letom starosti. Poleti, ko je ne-
koliko manj napotitev v obrav-
navo s strani psihiatričnih bol-
nic, je bil letos velik porast. To 
je verjetno posledica tega, da 
ni služb, ljudje so zato v stiski, 
doživijo tudi takšne ali drugač-
ne travmatične dogodke in hi-
tro pridejo v težave. Meja med 
t. i. normalnim svetom in te-
žavami v duševnem zdrav-
ju je zelo tanka in hitro lahko 
en dogodek premakne člove-
ka preko nje,« pojasnjuje Lev-
stik Žgalinova.

Z obravnavo v skupnosti se že-
lijo, kot pravi koordinatorka za 
Posavje, izogniti t. i. vrtečim se 
vratom. »Prej so ljudje hodili 
k zdravniku, psihiatru, nevla-
dnim organizacijam, na za-

vod za zdravstveno zavaro-
vanje itd. po informacije, zdaj 
pa lahko dobijo vse informaci-
je pri meni. Seveda je zelo do-
brodošlo, da se človek čez čas 
znajde sam, vendar je v timu, 
kjer sodelujejo različne služ-
be, lažje iskati oblike pomoči 
in rešitve.« Letos je bilo v to-
vrstno obravnavo napotenih 
že 23 oseb, kar je že sedaj več 
kot lani, skupaj s tistimi, ki so 
v obravnavi še iz prejšnjih let, 
pa jih je okoli 40. Pri tem je tre-
ba vedeti, da še zdaleč ne gre 
za vse ljudi, ki se ubadajo z du-
ševno stisko, ampak le za tiste, 
ki jih sistem vključi v zdravlje-
nje. Gre predvsem za terensko 
delo v okolju, kjer se uporab-
niki počutijo najbolj varne, bo-
disi doma bodisi v knjižnici ali 
v parku.

Povezava med revščino in 
duševnimi težavami
Na vprašanje, kaj najpogosteje 
botruje duševnim težavam, so-
govornica odgovarja, da gre za 
kombinacijo bioloških, psiho-
loških in socialnih dejavnikov. 
Pri nekaterih boleznih, kot sta 
npr. shizofrenija in bipolarna 
motnja, gre tudi za genske pre-
dispozicije, veliko pa je odvi-
sno od socialnega vidika - slab 
materialni položaj, brezpo-
selnost, travmatične življenj-
ske izkušnje, kot so zloraba v 
otroštvu, nasilje v družini ipd. 
»Večina oseb s težavami v du-
ševnem zdravju ima nizke do-
hodke, ponavadi invalidske ali 
druge nizke pokojnine, denar-
no socialno pomoč, varstveni 
dodatek … Povezava med du-
ševnim zdravjem in revščino 
je dokazana oz. revščina pove-
čuje tveganje za duševne mo-
tnje,« pravi Levstik Žgalinova, 
kar pa ne pomeni, da ne zboli-
jo tudi materialno dobro situ-
irani posamezniki, ki pa si laž-
je poiščejo pomoč. 

Če človek duševno zboli, je 
prva in najbolj osnovna obli-
ka pomoči psihiater v okviru 
javnega zdravstva, kjer pa so v 
Posavju (predvsem v Krškem) 
problematične dokaj dolge ča-
kalne dobe ter nadomeščanje 
psihiatrov v času njihove od-
sotnosti. V krškem zdravstve-
nem domu je čakalna doba pri 
specialistu psihiatru trenutno 
do 6 mesecev, v brežiškem in 
sevniškem pa za prvi pregled v 
psihiatrični ambulanti 30 dni. 
»To je težava za ljudi, ki so ta-

krat v stiski. Osebni zdravniki 
sicer lahko predpišejo terapi-
jo, ki jo je določil psihiater, ne 
morejo pa ga nadomestiti,« 
pravi Levstikova. Na voljo so 
tudi psihologi, centri za social-
no delo s programoma Pomoč 
ljudem z dolgotrajno duševno 
stisko in Prostovoljno psiho-
socialno delo, razni svetovalni 
telefoni (npr. Samarijan), psi-
hološke svetovalnice ter nevla-
dne organizacije, kot je deni-
mo Ozara z dnevnim centrom 
v Brežicah, pa tudi razne psi-
hoterapije, katerih cene pa žal 
segajo v nebo in si jih mnogi 
ne morejo privoščiti. »Absolu-
tno primanjkuje psihiatrov na 
perifernih območjih, saj jih je 
večina skoncentriranih v bol-
nišnicah in v večjih mestih. 
Dnevni center, kakršnega ima 
Ozara v Brežicah, bi bil potre-
ben tudi v Krškem. V Posavju 
pogrešamo tudi stanovanjsko 
skupino, najbližja je v Novem 
mestu, zato se marsikdo ne od-
loči zanjo, ker si želi ostati bli-
zu doma. Do sedaj se je poja-
vljala tudi težava z doplačilom 
bivanja v stanovanjskih sku-
pinah s strani nekaterih ob-
čin, po novem pa bo za skupi-
ne izven mreže javne službe ob 
izpolnjevanju določenih pogo-
jev obvezno doplačilo občine.« 
Primanjkuje tudi ostalih brez-
plačnih storitev, saj je vključe-
vanje uporabnikov vanje v ve-
liki meri povezano s stroški, ki 
jih to prinese.

Želja: center za duševno 
zdravje
Žgalinova izpostavlja tudi sta-
novanjsko problematiko ljudi, 
ki ostanejo sami v hiši ali sta-
novanju in ne morejo več po-
krivati s tem povezanih stro-
škov ter si želijo v neprofitno 
stanovanje, a je teh zelo malo, 
dohodkovni cenzus za pridobi-
tev upokojenskega stanovanja 
pa je za večino previsok (znaša 
višino neto minimalne plače), 
zato prihaja tudi do deložacij in 
brezdomstva. »Manjka tudi de-
lovnih mest, prilagojenih tem 
osebam. Vemo, da služb pri-
manjkuje že za zdrave ljudi, 
kaj šele za z ljudi s temi težava-
mi,« še dodaja. Veliko je govora 
tudi o deinstitucionalizaciji - da 
bi ljudi iz zavodov in bolnišnic 
spravili v domača okolja, pri 
čemer pa sogovornica opozar-
ja, da je treba najprej zagotoviti 
zadostno mrežo izvajalcev po-
moči v lokalni skupnosti. »Gle-
de na trenutno stanje bi bilo 
to v Posavju težko izvedljivo,« 
ugotavlja, želja vseh, ki delajo 
na tem področju, pa je center 
za duševno zdravje, v katerem 
bi poenotili in okrepili obsto-
ječo mrežo pomoči ter jo skon-
centrirali na enem mestu. Sicer 
pa bi po njenem mnenju mora-
li več moči usmeriti v preven-
tivne dejavnosti, od otrok da-
lje, ki bi jih morali poučevati, na 
kaj morajo biti v čedalje bolj hi-
tečem življenju pozorni, kako 
se sprostiti in najti 'ventile', da 
ne zapadejo v tovrstne težave.

SKUPNOSTNA 
PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA 

V zdravstvenem domu Sevni-
ca je pred dvema letoma pri-
čel delovati program Skup-
nostna psihiatrična obravnava 
na primarni ravni za Posavje, 
s katerim bolnike z duševni-
mi motnjami zdravijo v njiho-
vem domačem okolju. Pobu-
da tovrstne pomoči je prišla 
iz strokovnih krogov, akcijski 
načrt pa je bil narejen v so-
delovanju z Ministrstvom za 
zdravje leta 2012. Psihiatrin-
ja in izredna profesorica na 
ljubljanski medicinski fakul-
teti dr. Vesna Švab je ob dru-
gi obletnici delovanja SPO za 
Posavje v sevniškem zdrav-

stvenem domu predstavila 
pomembno vlogo omenjene-
ga programa ter med drugim 
povedala: »Ljudje z duševnimi 
motnjami umirajo v primerjavi 
z drugimi ljudmi 20 let prej, 
ker so slabše oskrbljeni kot 
ostala populacija. Pomembno 
je pravočasno odkrivanje 
duševnih motenj, saj so le-te 
v tesni povezavi s telesnimi 
motnjami. Zelo pomembno 
je tudi, da se psihiatrična 
obravnava začne na osnovni, 
primarni ravni zdravstvenega 
in socialnega varstva, kar 
je cenovno učinkovitejše.« 
Dodala je, da v Angliji mreže 
skupnostne psihiatrične 
obravnave delujejo že 50 let. 

Višja medicinska sestra in 
prof. zdravstvene vzgoje Jacin-
ta Doberšek Mlakar, ki je del 
strokovnega tima SPO za Po-
savje, je povedala, da so v po-
savskih občinah v dveh letih 
obravnavali več kot 230 oseb 
in opravili prek 3100 obis-
kov. »Najmlajši pacient po tre-
nutnih podatkih šteje 20 let, 
najstarejši pa 93 let, večina pa 
jih je srednjih let,« je pojasn-
jevala in nadaljevala, da po-
sameznike lahko v obravnavo 
predlagajo izbrani zdravniki 
ali pediatri, patronažne služ-
be, centri za socialno delo, ne-
vladne organizacije pa tudi 
svojci. »Večina ljudi nas sprej-
me, sodeluje, a obstaja majhen 
delež ljudi, ki ne želijo sodelo-
vati,« je odgovorila na vpra-
šanje o odzivnosti posamezni-
kov. Sevniška psihiatrinja 
Anita Lavrenčič Katić je po-
vedala, da se na terenu sooča-
jo z različnimi vrstami hudih 
duševnih motenj. »Največ lju-

di trpi za shizofrenijo, ki lahko 
povzroči tudi invalidnost. Na 
drugem mestu je huda depre-
sija. Gre predvsem za ljudi, ki 
živjo na družbenem robu, ki ži-
vijo sami ali s starši, redki so 
poročeni. Ti ljudje slabo skrbi-
jo zase, ne vedo, kaj bi s svojim 
časom, doživljajo osebne stis-
ke … Med njimi so tudi taki, ki 
nimajo osebnega dokumenta 
in kartice zdravstvenega zava-
rovanja,« je pripovedovala in 
dodala, da se večina storitev 
opravi z obiski na domu, tako 
da so na terenu skoraj 80 %. 

V strokovni skupini, ki pokriva 
zelo veliko območje od Radeč 
pa vse do hrvaške meje in ki jo 
sestavljajo psihiatrinja, psiho-

loginja, diplomirana delovna 
terapevtka, diplomirana medi-
cinska sestra in višja medicin-
ska sestra, sta za polni delov-
ni čas zaposleni samo slednji, 
ostale tri pa le za polovični de-
lovni čas. Dr. Švabova meni, da 
je ena ključnih ovir na poti do 
nacionalne mreže Skupnostne 
psihiatrične obravnave preve-
lik poudarek, ki se daje insti-
tucionalnemu zdravstvu. »Ve-
čina psihiatrov je zaposlena 
v psihiatričnih bolnišnicah in 
v velikih centrih, na obrobju 
jih primanjkuje. V tujini so se 
tega problema v zadnjih de-
setletjih lotili s sistematičnim 
prezaposlovanjem,« je pred-
stavila možnost rešitve prob-
lema varstva in ohranjanja du-
ševnega zdravja ter zdravljenja 
duševnih motenj ljudi v doma-
čem okolju. 

Skupnostna psihiatrična ob-
ravnava za Posavje, s sedežem 
v ZD Sevnica, deluje od po-
nedeljka do petka od 7.30 do 
14.30, poklicati pa je mogoče 
tudi na tel. št. 07 81 61 555 ali 
pisati na elektronski naslov: 
skupnostna.psihiatrija@zd-
sevnica.si.

OZARA V VELIKO POMOČ

Pomemben dejavnik na podro-
čju skrbi za duševno zdravje je 
nevladna organizacija Ozara 
Slovenija, ki ima od leta 2001 
enoto v Brežicah (dnevni cen-
ter od leta 2006) ter od leta 
2007 enoto v Sevnici. V Ozari 
nudijo zlasti pomoč in podporo 
ljudem z dolgotrajnimi težava-
mi v duševnem zdravju po nji-
hovem zdravljenju v psihiatrič-
ni bolnišnici ali ambulantnem 
zdravljenju in njihovim svoj-
cem. »Nekateri izvedo za nas 
pri osebnih zdravnikih, veči-
na pri lečečem psihiatru ali na 
zdravljenju v psihiatrični bol-
nišnici, na centru za socialno 
delo, v drugih NVO, na polici-
ji, preko ustnega izročila, soro-
dnikov ...,« pravi vodja breži-
ške Ozare Katarina Vodeb. V 
okviru pisarne za informiranje 
in svetovanje je letos poiskalo 
njihovo pomoč 90 oseb, od za-
četka delovanja pisarne pa čez 
300. V dnevnem centru, kjer je 
število uporabnikov od zače-
tnih 35 naraslo že na 55, v vseh 
letih pa so jih našteli že 134, se 
trudijo, da življenje poteka po-
dobno kot v domačem okolju. 
Vodja sevniške enote Ozare 
Darinka Kozole pravi, da šte-
vilo ljudi, ki se k njim obrnejo 
po pomoč, iz leta v leto nara-
šča. Do sedaj so nudili pomoč 
in podporo 206 osebam s teža-
vami v duševnem zdravju in 48 
svojcem. »Mesečno imamo ak-
tivnih med 50 do 60 različnih 
uporabnikov storitev, kar pre-
cej presega normativ na ene-
ga strokovnega delavca,« pravi 
in dodaja, da zaznavajo potre-
bo po dnevnem centru tudi v 
Sevnici. 
 Peter Pavlovič, 
 Smilja Radi

Posavje potrebuje center za duševno zdravje
POSAVJE - Da število oseb s težavami v duševnem zdravju, zlasti zaradi materialnih stisk, osamljenosti, nevključenosti v družbo, načina življenja ipd., tudi v naši 
regiji narašča, smo opozorili že v spomladanski analizi socialne slike Posavja. Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra, smo razi-
skali, kakšno je stanje na tem področju.

Osebna izkušnja Marije iz Brežic
63-letna Marija iz Brežic je za depresijo zbolela pri svojih 39 
letih, v času osamosvojitvene vojne, ko je zaradi spleta okoli-
ščin izgubila družino in službo, po 10-mesečnem zdravljenju 
v bolnišnici pa je izgubila tudi stike z okoljem in bila tako pov-
sem izgubljena. Kljub začetni skepsi se je vključila v društvo 
Ozara, kamor zahaja že 15 let. »Dobro je, da obstaja taka usta-
nova, kot je Ozara, in da se govori o duševnih motnjah, saj je 
danes čedalje težje tako za bolnike kot za svojce. Pomembno 
je, da se bolezen pravočasno prepozna, kar je zelo težko, saj 
je meja med boleznijo in zdravjem včasih zelo tanka,« pravi. 
»Tako kot močan vihar izruva tudi zelo mogočno drevo, niko-
li ne veš, kdaj boš izgubil moč. Zaradi bolezni si lahko včasih 
tako nemočen, da samo obležiš, in če te takrat nihče ne najde 
… Včasih je dovolj le kakšna spodbudna beseda, čeprav brez 
zdravil pogosto ne gre,« pripoveduje o svojih spoznanjih. Kot 
pravi, druženje v Ozari uporabnikom omogoča stik z okoljem, 
tam se hitro prepozna tudi kakšno poslabšanje zdravja in po-
skrbi za ustrezno pomoč. Sicer pa je po njenem mnenju dušev-
na bolezen bolezen kot vse druge. »Z zdravili in psihosocialno 
podporo se da tudi z duševno boleznijo živeti dokaj kvalitetno 
življenje,« zaključuje. 

Duševno zdravje
Težave zaradi duševnega zdravja ima okrog 500 milijonov ljudi 
na svetu in ocenjuje se, da jih bo imel vsak tretji izmed nas vsaj 
enkrat v življenju. Po ocenah strokovnjakov naj bi bila depre-
sija leta 2020 eden glavnih javno zdravstvenih problemov. Na 
dva milijona prebivalcev Slovenije je trenutno mogoče pred-
videti okrog 10.000 psihotičnih obolenj in približno 100.000 
depresivnih motenj ter motenj anksioznosti. Ker so duševne 
motnje med vsemi boleznimi v najbolj strmem vzponu, se bo 
ekonomsko breme (izguba produktivnosti, stroški zdravstve-
nega in socialnega varstva) zaradi duševnih bolezni s sedanjih 
10 % do leta 2020 dvignilo na 15 %, kar bo preseglo ekonom-
sko breme koronarne bolezni.

Katja Levstik Žgalin

Jacinta Doberšek Mlakar in dr. Vesna Švab



Posavski obzornik - leto XIX, številka 21, četrtek, 15. 10. 20154 UTRIP REGIJE

kronika

OSKRUNILI VEČ DESET GROBOV - 9. 10. so občani ob obisku 
grobov na krškem pokopališču opazili, da je poškodovanih več 
spomenikov in pokradenih vaz. Po prvih ugotovitvah so bile 
v noči z 8. na 9. 10. pokradene, odtrgane ali odžagane vaze in 
ohišja za sveče, pri čemer gre pretežno za izdelke iz brona. 
Dve uri po prijavi so policisti izsledili osumljence, pokrade-
ne nagrobne predmete pa našli v večini razbite, poškodovane 
ali skrite. Najdene predmete so zasegli, na policijsko postajo 
pa privedli štiri osumljence: 43-letnega moškega in njegovega 
17-letnega sina ter še dva vandala, stara 17 in 19 let. Vse štiri 
bremenijo suma storitve kaznivega dejanja tatvine in poško-
dovanja tuje stvari. Po prvih ocenah materialna škoda znaša 
med 3.000 in 11.000 evri. Ker policisti še zbirajo informaci-
je, prosijo oškodovance, s katerimi še niso opravili razgovora, 
da pokličejo na Policijsko postajo Krško ali osebno na policiji 
poškodovanje prijavijo.

PRETEŽKA NOGA NA PLINU - V noči na 3. 10. se je zgodila 
prometna nesreča v okolici Brežic. Brežiški policisti so ugoto-
vili, da je 28-letni voznik osebnega avtomobila znamke Peu-
geot med vožnjo po regionalni cesti pri naselju Ribnica v ovin-
ku zaradi neprilagojene hitrost izgubil oblast nad vozilom in 
zapeljal s ceste. Trčil je v prometno signalizacijo in v drog jav-
ne razsvetljave, nakar se je z vozilom prevrnil. V nesreči se je 
hudo poškodoval 24-letni potnik, ki je sedel neprivezan na za-
dnjem sedežu. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega 
zraka 0,67 miligrama alkohola.

KO DOMAČIH NI DOMA, VLOMILCI PLEŠEJO - Policisti Poli-
cijske postaje Brežice so konec avgusta in v začetku septem-
bra obravnavali več vlomov v stanovanjske hiše. Ugotovili so, 
da so storilci najverjetneje opazovali navade in gibanje stano-
valcev, saj so vlamljali v času, ko v hišah ni bilo nikogar. Odtu-
jevali so predvsem nakit in denar ter oškodovancem s tremi 
vlomi povzročili za več kot 10.000 € škode. Na podlagi prei-
skave so odvzeli prostost 36-letnemu osumljenemu moške-
mu iz Brežic, za katerega je preiskovalni sodnik odredil pripor, 
zaradi kaznivega dejanja prikrivanja pa so ovadili tudi 24- in 
27-letnega osumljenca z območja Brežic, ki sta skušala proda-
ti ukraden nakit. Sicer pa so policisti obravnavali več vlomov, 
med drugim je iz odklenjenega tovornega vozila v Brežicah iz-
ginila torbica z dokumenti in gotovino, iz garaže v Brezju pri 
Bojsnem pa za okoli 800 € orodja. Zbrala: B. M.

Lidija Rus, Globoko: Pred nekaj leti sva z mo-
žem res razmišljala o selitvi v tujino, saj dela v 
podjetju, ki posluje po celem svetu. Do tega po-
tem sicer ni prišlo, a če bi bila priložnost, bi šla. 
Iz moje družine sta šli v tujino obe nečakinji, ena 
v Ameriko in druga v Nemčijo, obe zaradi služ-
be. Ponavadi selitvi v tujino botruje boj za pre-

živetje, saj pri nas ni dovolj priložnosti za mlade.

Andrej Horžen, Boršt: O selitvi v tujino nisem 
nikoli razmišljal, ker sem vse svoje ambicije ure-
sničil v domovini. Opazil sem, da se ljudje pre-
cej pogosto selijo v tujino. Vzrok so ekonomska 
situacija, ambicije po napredovanju, boljšem 
zaslužku. To bo pustilo posledice predvsem na 
našem izobraženem kadru, ki ima številne mo-

žnosti v tujini, ki odprtih rok sprejema takšne kadre.

Avgust Teraž, Sevnica: Mislim, da se vedno več 
mladih odloča za delo v tujini, ker je tam več 
možnosti in priložnosti za uresničitev idej. Slo-
venska zakonodaja je na tem področju še precej 
toga. Poznam dva fanta, ki sta odšla v Švico pred 
letom in pol zaradi boljšega zaslužka, pred pri-
bližno mesecem dni pa je odšel še eden. Misel, 

da bi odšel na delo v tujino, včasih zamika tudi mene.

Andraž Dostal, Krško: Pri nas so sedaj pre-
cej neugodne razmere za zaposlitev, zato mno-
gi po končanem študiju odidejo v tujino. Želim 
si na kakšno izobraževanje in nabiranje izku-
šenj izven Slovenije. Rad bi spoznal, kako živijo v 
drugih državah. Zagotovo bi tam ostal, če bi se v 
novem okolju dobro počutil. Vem pa, da so dru-

gje drugačne navade, s tem bi se soočil takrat, ko bi bilo aktualno.

Precej Slovencev odhaja v tujino. Naše tokratne sogovor-
nike smo vprašali, ali so tudi oni kdaj razmišljali o selitvi 
v tujino, bodisi zaradi zaposlitve bodisi osebnih razlogov, 
ter ali so v zadnjem času opazili, da se ljudje iz njihovega 
okolja odločajo za selitev v tujino.

anketa

Bi se odselili v tujino?

Se spominjate otroštva in 
mladosti v Kraški vasi, Kr-
škem in Brežicah?
Spomini so neverjetno živi 
še danes. Na kmetijo, domač 
mlin, očetovo kovačnico. Sem 
otrok vojne, izgnanstva, moji 
prvi spomini so kot kratki filmi 
- kako pripelje kamion in na-
loži celo družino, jaz sem bila 
deveti otrok v družini, in gre-
mo v negotovost. Utrinki so iz 
Rajhenburga, pa potem Nem-
čije, kako so me od mame od-
trgali za v "kindergarten", in 
na konec vojne, ko so v mesto 
vkorakali Američani: jaz ne-
komu na ramenih, mimoidoči 
vojaki pa so nam metali ciga-
rete in čokolado. Na našo do-
mačijo so naselili Kočevarje, ti 
so kar skrbeli za posestvo, a ko 
so odšli, je bila domačija opu-
stošena, oropana. Dobili smo 
eno kravo, obvezna je bila od-
daja mleka. V šolo sem pešači-
la v Bušečo vas, nato v Cerklje 
ob Krki. Spomnim se svojega 
nastopa na praznovanju "dne-
va armije" na letališču, pa be-
sed tete ob vstopu v šolo: „Ve-
dno misli s svojo glavo.“ In sem 
se trudila to upoštevati. Veste, 
zdrava kmečka pamet je dobra 
popotnica. Šola je bila odgo-
vornost. Mama je rekla očetu, 
ko smo prinesli spričevala do-
mov: „Si videl, da so vsi odlič-
ni?“ Oče ji je odvrnil: „Zato pa 
hodijo v šolo.“

Je bilo otroško življenje tež-
ko ob vseh spremembah, 
vojnem, povojnem času? 
Bili smo običajna kmečka dru-
žina, ni bilo enostavno, a star-
ša sta bila delavna, umirjena, 
vestna in to se je pričakovalo 
tudi od nas. Bili smo skromni. 
So svetli trenutki, ki se jih z 
veseljem spominjam. Recimo, 
hiša je bila bolj na samem in 
smo veliko brali. Tudi na pašo 
smo šli s knjigo in seveda za-
topljeni pozabili na krave, ki 
so se kam odpravile. Ob delu 
smo uspeli gojiti tudi neke ta-
lente. Meni se je vedno zdelo 
še hujše kot to, čemur rečemo 
težko življenje, da je življenje 
povsem prazno. Življenje brez 
poslanstva. V šestem razredu 
osnovne šole sem si od bra-
ta gimnazijca sposodila knji-
go San Michele (avtorja Alexa 
Muntha, op.a.). Kakšna zgodba 
o zdravniškem poklicu! O delu 
z ljudmi, o tem, kako je zdra-
vil psihosomatske bolezni, do-
kazoval, da je ogromno stvari 
samo v glavi. In sem se v tre-
nutku odločila, da bom zdrav-
nica. Danes se mi knjiga zdi 
zahtevna za otroka, ampak se 
je živo spomnim. In sem šla za 
ciljem: za dve leti sem se pre-
selila v Krško k sestri in tam 
hodila v šolo, za vikend s ko-
lesom domov, potem pa nada-
ljevala na Gimnaziji Brežice. In, 
zanimivost - ko smo na faksu 
omenjali nevrologe, sem jih ve-
čino poznala iz prav te, v otro-

štvu prebrane knjige. Zdaj mi 
je uspelo v starinarnici najti iz-
vod in sem srečna, da jo imam. 
Tudi mladim ni bilo lahko. Ni 
bilo služb kar vsepovprek. A 
razmišljanje je bilo drugačno – 
ko se danes pogovarjam z mla-
dimi, imajo mnogi vse v življe-
nju preračunano, kaj se splača 
in kaj ne, in k temu jih spodbu-
jajo odrasli. Življenje je trud, ni 
bližnjic. In le materialno ti ne 
zagotavlja sreče. Zdelo se mi 

je, da bom kot zdravnica lah-
ko pomagala nekaj ustvarjati, 
dala svoj prispevek. 

Bili ste odličnjakinja – naj-
brž tudi pri sprejemnih na 
medicini ni bilo težav? 
Imela sem zelo dober občutek 
po izpitu. Potem pa sem dobi-
la obvestilo, da nisem sprejeta. 
Prišla sem na fakulteto po do-
kumente in videla, da sem te-
ste opravila. „Zakaj pa potem 
nisem sprejeta?“ sem vpraša-
la. Tajnica mi je odvrnila, da 
nas je bilo preveč. Od drugih 
sem izvedela, da nisem imela 
potrebnega partijskega pripo-
ročila. Kaj naj zdaj eno leto de-
lam v Ljubljani? In sem se od-
ločila za pravo. Veste, čisto vse, 
kar se kdaj naučiš, pride prav. 
Dobro mi je šlo, še zdaj se spo-
mnim marsičesa, tudi rimske-
ga prava (in začne citirati od-
lomke v latinščini, op. a.). 

Leto je minilo in niste osta-
li na pravu?
Če sem pa želela biti zdravni-
ca! Znova sem se vpisala na 
medicino in so me debelo gle-
dali: „Kje ste bili pa to leto? A 
na pravu? Pa boste pravo pu-
stili zaradi medicine? S taki-
mi ocenami?“ Seveda. In sem 
se poglobila v študij. Prva za-
poslitev je bila po spletu oko-
liščin na Onkološkem inštitutu, 
kjer mi je ob nastopu priprav-

ništva direktorica rekla, da ni 
nobene možnosti, da bi me 
zaposlili. Jaz pa sem kot pro-
stovoljka prijela za čisto vsa-
ko delo in kmalu so rekli, da 
me ne bi radi izgubili. Mesto 
se je našlo na registru raka. In 
tudi tam sem se učila drugač-
nih del, na primer računalni-
štva – takrat je bilo v povojih 
in sem hodila na Jožefa Stefa-
na na šolo za programerje. Je-
zikov sem se dodatno nauči-
la, ko sem morala razumeti in 
prevajati dokumente združenj 
onkoloških bolnikov po svetu 
in podobno. Namesto dokto-
rata sem po posvetu s takrat 
strah vzbujajočim profesorjem 
Andrejem Župančičem vpisa-
la specializacijo. „Želim zdra-
viti ljudi, ne bolezni. Želim jim 
pomagati živeti,“ sem mu pove-
dala in me je podprl. Po speci-
alizaciji sem bila iskan kader, 
a sem želela, da bi šel tudi On-
kološki v stik s časom in vod-

stvu predlagala, da se nare-
dijo spremembe, predstavila, 
kakšni so postopki in standar-
di celostne obravnave v tuji-
ni. Poudarjala sem, da bolniki 
nujno potrebujejo podporo pri 
zdravljenju. Najprej smo dobili 
za psihoonkologijo en prostor-
ček, 84. leta pa oddelek po sis-
temu enih vrat in odprtega te-
lefona.

Uvajali ste moderne postop-
ke. Pa je bilo to sprejeto?
Razumevanje je bilo različ-
no, tudi mnogi pritiski, celo s 
posmehom so se pogovarjali 
o meni, češ: „To je tista, ki se 
pogovarja s pacienti.“ Ali pa 
me poklicali, češ: „Sem ti po-
slal eno, ker jaz nimam časa, 
da bi jo poslušal.“ Kot da to ni 
delo, in še zahtevno delo, pri 
katerem moraš biti popolno-
ma skoncentriran. Že pri t. im. 
sobnem delu sem verjela v iste 
principe. Pri viziti, če je kdo že-
lel, smo šli še v dnevni prostor 
na pogovor. In od zdravnikov 
sem želela hitrega ukrepanja. 
Če je danes nekdo v stiski, je 
hudo, zakaj bi čakali na jutri? 
In to je bilo v času, ko besede 
rak zdravniki sploh niso izgo-
varjali pred pacienti. 

Kako pa so potem povedali 
za diagnozo?
 „Nič ni hudega, ampak boljše, 
če damo dojko stran.“ Ampak 
jaz nimam niti ene slabe izku-
šnje glede tega, kako in kaj po-
vedati bolniku in kako ga razu-
meti. Človek je po logoterapiji 
trodimenzionalno bitje – se-
stavljeno iz telesnega, dušev-
nega in duhovnega. Vpet je 
v psihosocialno okolje. Paci-
enta skrbi, kako bodo na pri-
mer nanj gledali sosedje. Rak 
je bil popolnoma tabuiziran. 
V družbi so se ga sramovali. 
Tudi operacije so bile še obse-
žne, radikalne. In stiske bolni-
kov izredno velike.

Ste zagovornica celostne 
obravnave, danes pa marsi-
kje doživljamo povsem dru-
gačne zdravniške sprejeme. 
V današnji družbi je veliko ka-
rieristov ali takih, ki verjame-
jo samo v avtoriteto. Bolniki 
pa te cenijo po tem, če si do-
ber človek in spoštljiv. Če ver-
jameš, da sta zdravnik in bol-
nik enakovredna partnerja v 
boju z boleznijo: on ima pravi-
co vprašati, jaz imam dolžnost 
obrazložiti. Onkološki bolnik 
kot subjekt zdravljenja. To se-
daj zelo napreduje. Najprej pa 
je treba bolnike opolnomoči-
ti – morajo vedeti, kakšne so 
njihove pravice. Zdravnik pa 
mora prepoznati stisko, reči 
nekaj v stilu: „Saj bo v redu. Kaj 
vas najbolj straši?“ ali vsaj „Če 
pa želite pogovor, greste tja in 
tja.“ Ne pa, da nekaj zdrdra, ne-
osebno, hladno. Pravijo, da ni-
majo časa – jaz pa pravim, da je 
čas vedno isti: za pravo ali ne-

Primarij Marija Vegelj Pirc, dr. med.

Da bi zdravila ljudi, ne bolezni
LJUBLJANA – Marija Vegelj Pirc je ena najbolj prepoznavnih osebnosti na področju onkološkega zdravlje-
nja. Utemeljiteljica slovenske psihoonkologije, predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije (DOBS), 
pobudnica Europe Donne, predvsem pa človek, ki resnično razume pomen humanosti v zdravstvu ter soču-
tja med ljudmi. 

Prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med., je leta 1967 diplomirala na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani in se zaposlila na Onkološkem 
inštitutu. Specializacijo je opravila iz nevropsihiatrije, podi-
plomski študij iz psihoterapije in logoterapije. Kot poznaval-
ka najnovejših gibanj na področju psihoonkologije v tujini je 
vzpodbujala uveljavljanje novega oddelka, prostovoljno delo, 
pripravljala konference, publikacije (med drugim revijo Okno), 
je soustanoviteljica in predsednica DOBS, ki od leta 1986 skr-
bi za podporo obolelim z rakom. Vegelj-Pirčeva je prejemni-
ca najvišjih slovenskih in mednarodnih priznanj za svoje hu-
manitarno delo, med drugim kipca dobrote, lansko leto pa je 
iz rok predsednika države prejela tudi medaljo za hrabrost za 
svoje „predano, strokovno in človekoljubno delo v boju proti 
raku“.  (vir: PBL) 
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BREŽICE – Društvo za zdravje srca in ožilja - podružnica Po-
savje je 25. septembra v Viteški dvorani Posavskega muze-
ja Brežice počastilo svetovni dan srca, ki ga obeležujemo 
29. septembra.

Številne 'srčnice in srčnike', ki so že oboleli, ali tiste, ki jih lahko 
k sreči pod tem nazivom imenujemo le simbolično, je nagovori-
la in jih kot moderatorka čez program vodila Alenka Černelič 
Krošelj. Opomnila je, da je svetovni dan srca priložnost, da se 
odločimo vzpostaviti srcu prijazen dom, delovno mesto in srcu 
prijazno preživljanje prostega časa ter tudi, da ima vsakdo dol-
žnost, da redno stremi k zdravju svojega srca.
Nagovor ob tej priložnosti je imel direktor Splošne bolnišnice 
Brežice Dražen Levojević, bolnišnice, ki si je s srčnostjo bolni-
šničnega osebja ustvarila ugled v regiji, pa tudi izven nje. Med 
ostalim je poudaril, da zdravstvo soustvarjajo srčni ljudje, kot 
takšni pa ustvarjajo uspešen zdravstveni sistem. Ljudje, ki po-
slušajo in zdravijo, bodo ob morebitnih napakah prevzeli odgo-
vornost, pretehtali podatke za in proti, nikakor pa se ne bodo po-
stavili v vlogo vsemogočnega. To je vloga človečnosti in le takšni 
ljudje s srcem in dušo, ljudje s strastjo, bomo, kot je dejal Levo-
jević, ustvarjali zdravstveni sistem, vreden zaupanja in varnosti.
Spoštovanje prisotnim srcem so s pesmijo in recitacijami posve-
tili: Lija Jankovič in Ana Pavlin ter avtorici svojih pesmi o srcu 
Liana Nakani in Hana Škrinjar z mentorico Darjo Mandžuka 
iz OŠ Brežice ter otroški pevski zbor OŠ Artiče z mentorico  Elo 
Verstovšek Tanšek. Artiški zborček je zapel tudi  z Nušo De-
renda, Nuša pa je s spremljevalcem na klavirju Sašom Gačni-
kom znova osvojila vsa srca v Viteški dvorani. Bili smo seznanje-
ni, da je Nuša povezana z obema omenjenima osnovnima šolama 
in da je od leta 2013 podpornica Unicefa. Prisrčen pozdrav je ob 
koncu vsem namenil Franc Černelič, ki kot predsednik društvo 
vodi uspešno in s srcem. N. Jenko Sunčič

Počastili svetovni dan srca

Z vami že 50 let

www.cvetlicarna-kerin.si

Obiščite nas, presenečeni boste nad našo ponudbo!

LONČNE KRIZANTEME
IN REZANO CVETJE

AKCIJA!!!  

Nagrobni pesek 
in vaze

Nagrobni aranžmaji 
in sveče

Nad vhodom v dobovsko šolo 
je obiskovalce pozdravil nov 
napis - Osnovna šola dr. Jo-
žeta Toporišiča, brežiški žu-
pan Ivan Molan in ravnate-
ljica šole Ivana Baškovič sta 
odkrila tudi nov znak dobo-
vske šole. Govorniki na slove-
snosti pred vhodom v šolo so 
bili ravnateljica Baškovičeva, 
župan Molan, predsednik sve-
ta KS Dobova Mihael Bora-
nič, predstavnici programske-
ga odbora Toporišičevo leto 
Alenka Černelič Krošelj in 
red. prof. dr. Vera Smole s Fi-
lozofske fakultete, slavnostni 
govor pa je imel akademik dr. 
Matjaž Kmecl, ki je tesno so-
deloval s Toporišičem. Kot je 
dejal, je poimenovanje šole po 
dr. Jožetu Toporišiču od sedaj 
naprej lahko dokaz, da tudi iz 
manjših krajev prihajajo veliki, 
odločujoči umi. Omenil je, da je 
Toporišič napisal več kot 1200 
razprav in je ves čas skrbel za 
živo slovensko besedo. »Slov-
nica ni najbolj priljubljena za-
deva v šoli, zagotovo je nekaj 
od te nejevolje požel tudi To-
porišič. Večina učencev je bila 
jezna nanj, ker je vpeljal nova 
poimenovanja in popolnoma 
spremenil pogled na slovenski 
jezik,« je povedal Kmecl in do-

KRŠKO - 24. septembra je v Domu starejših občanov (DSO) v Kr-
škem potekalo že 14. tradicionalno srečanje s svojci in prijatelji 
stanovalcev.  V dopoldanskih urah so v sklopu projekta Simbio-
za giba stanovalci uživali v različnih športnih igrah, popoldne so 
si popestrili s kmečkimi igrami, ves čas pa so za dobro razpolo-
ženje skrbeli člani glasbene zasedbe D'Palinka Band. Dneva DSO 
sta se udeležili tudi podžupanja občine Ana Somrak in predse-
dnica sveta KS mesta Krško Nataša Šerbec, obe s prijazno za-
hvalo in pohvalo vodstvu in vsem zaposlenim, da je dom v skrbi 
za starejše prepoznavna ustanova doma in v širši skupnosti. Na 
prvi oktobrski dan so stanovalci DSO raznimi aktivnostmi, pri-
kazom nekdanjih kmečkih opravil in obrti, obeležili tudi medna-
rodni dan starejših. Tega dne so stanovalce z obiskom razvese-
lili otroci iz skupine Klobučki iz leskovškega vrtca in jim ob tej 
priložnosti podarili recept za zdravilo, ki odganja bolezen in vse 
osreči. Zdravilo je iz treh sestavin, so dejali otroci - vsaj dveh ob-
jemov na dan, vsaj dveh poljubov na dan in vsaj dvakrat na dan 
izrečene besede 'rad te imam'. Trenutno je v domu 203 stano-
valk in stanovalcev, zanje skrbi 107 zaposlenih. 
 B. M., 
 foto: DSO Krško

V dobovski šoli ponosni, 
da nosijo Toporišičevo ime

dal, da je bil Toporišič pri bra-
njenju svojih tez neusmiljen in 
nepopustljiv.

V kulturnem programu slove-
snosti, na kateri so bili med 
drugim tudi Toporišičeva si-
nova Tomaž in Andrej ter 
svakinja Rezika, so sodelova-
li učenci OŠ dr. Jožeta Topori-
šiča Dobova in PŠ Kapele, tro-
bilna sekcija Trobsi Gasilskega 
pihalnega orkestra Loče, učen-
ki Glasbene šole Brežice in pev-
ka Nina Berger. Prireditev sta 
povezovala učenca Ina Graj in 
Benjamin Bogovič. Po zaključ-
ku slovesnosti so se obiskovalci 
odpravili še v prvo nadstropje 

šole, kjer je v avli potekalo od-
prtje spominske postavitve dr. 
Jožetu Toporišiču.

Na novinarski konferenci so 
sodelujoči predstavili pobudo 
za preimenovanje šole in ak-
tivnosti v Toporišičevem letu, 
ki se je začelo 11. oktobra in bo 
trajalo natanko eno leto (Topo-
rišičev rojstni dan, drugo leto 
bi dopolnil 90 let). Kot je dejala 
Baškovičeva, so zelo ponosni, 
da bo njihova šola nosila ime 
po priznanem jezikoslovcu, ki 
se je rodil na Mostecu, kjer je 
tudi s strani civilne iniciative 
vasi prišla pobuda za preime-
novanje šole, kar je brežiški 

občinski svet potrdil na julijski 
seji. Po besedah Černelič Kro-
šljeve (v programskem odbo-
ru je tudi red. prof. dr. Marko 
Jesenšek z mariborske Filo-
zofske fakultete) bodo skušali 
v omenjenem letu izvesti čim 
več aktivnosti, od odkritja spo-
minske plošče na njegovi roj-
stni hiši na Mostecu do odprtja 
posebne vitrine o Toporišiču v 
Posavskem muzeju, prav tako 
bo Knjižnica Brežice nasle-
dnje leto svojo 70-letnico de-
lovanja povezala z 90-letnico 
Toporišičevega rojstva. Njego-
vo dediščino si želijo ohranja-
ti tudi po zaključku njegovega 
leta, saj nameravajo organizi-
rati strokovne posvete v Dobo-
vi in Pišecah, po njem poime-
novati primerne ulice, trge in 
poti, izšli bosta znamka in spo-
minska ovojnica itd. Jesenšek, 
vodja simpozija Pleteršnikovi 
dnevi - Spomin na Jožeta Topo-
rišiča, ki je v Pišecah potekal 
13. oktobra, je omenil, da to-
kratni simpozij ni bil slovaro-
pisni kot običajno, ampak je na 
njem 18 predavateljev, ki so se 
srečevali s Toporišičem, pred-
stavilo spominske referate. Več 
o simpoziju pa v naslednji šte-
vilki našega časopisa.
 Rok Retelj

14. dan DSO Krško

»Klobučki« med druženjem s stanovalci doma

pravo besedo. Besedo, ki zdra-
vi ali tisto, ki zaboli. Zdravniki, 
ki so prišli na naše delavnice, 
so poudarjali, da zelo pogre-
šajo teh znanj, izkustvenih iz-
obraževanj. Marsikaj se lahko 
spremeni, če zdravnik sliši iz-
kušnjo doživljanja raka. Nujno 

mora to postati del rednega 
študija, ker mnogi ne obvla-
dajo niti osnovnega psihote-
rapevtskega pogovora. A ra-
zumevanje potrebuje čas - ko 
je prišla nova medicinska se-
stra delat z mano, mi je neke-
ga dne, po odhodu pacientke, 
rekla: „Pa kako morete tako la-
gati?“ „Kaj lažem?“ sem vpra-
šala. „Ja, pa saj bo kmalu umr-
la, pa se obe tako smejeta!“ je 
dodala. Sem ji pojasnila, da sva 
se smejali, ker sem se veselila z 
njo, da se je zaljubila in da ji je 
zdravnik odobril, da gre na po-
tovanje s svojim dragim. In ve-
ste, včasih ljudje tudi v zadnjih 
mesecih doživijo toliko lepega! 
Seveda pa je vsaka zgodba po-

sebna, drugačna. So hude de-
presije, so veselja, kar je tudi 
sestra videla skozi leta. In o 
problemih je treba govoriti. 
Psihoterapija – v najširšem po-
menu besede – je lahko že pri-
jateljski pogovor. Ampak pra-
vi prijateljski pogovor je tisti, 

ko te nekdo vpraša: „Kako si?“ 
In če potem ta isti prijatelj de-
jansko tudi pričakuje odgovor, 
te posluša. 

Nas lahko količina informa-
cij bremeni? Bolniki, svojci 
brskamo po spletu, iščemo 
odgovore …
Hvala bogu, da informacije so 
in da so dosegljive. Je pa vsak 
primer drugačen, ne moreš 
primerjati. Včasih je bilo pa-
cientom treba tudi pomagati, 
da so nehali impulzivno brska-
ti. Ko so bili povsem zmedeni 
in prestrašeni. „Zakaj pa toli-
ko iščete?“ In najpogostejši od-
govor: „Da bom ugotovila, za-
kaj je rak nastal.“ Ampak tega 

ne vemo! Mnogi iščejo odgovo-
re, zakaj so zboleli, drugi pre-
verjajo predpisana zdravljenja. 
V takih primerih svetujem, da 
naj raje iščejo drugo mnenje, 
naj gredo do drugih zdravni-
kov s svojimi izvidi. Zdravni-
ku moraš zaupati, da bo zdra-
vljenje uspešno. Hkrati pa je 
treba poskrbeti za ta strah, za 
dušo. Jaz sem svojim pacient-
kam večkrat svetovala, da raz-
iščejo svoje talente – začele so 
slikati, pisati, delati gobeline, 
počele stvari, v katerih so uži-
vale. Pomembno je, da si bol-
nik naredi urnik, načrt aktiv-
nosti za svoj dan. 

Že več desetletij vsakodnev-
no delate, se pogovarjate z 
bolniki z rakom. Mnogi se 
sprašujejo, kako to delo vpli-
va na vas?
Lahko sem samo hvaležna za 
to možnost. Da mi zaupajo 
stvari, ki jih nikomur ne more-
jo. In vidiš, da jim je lažje. Se-
veda se živo spominjam zgodb 
pacientov, ampak to me ne vle-
če dol, kvečjemu mi pomaga ži-
veti. To je njihovo življenje in 
so metode, kako to ločiti, da 
si jim lahko v podporo. Po-
magam jim razumeti današnji 
dan. Bolniki nasploh pogosto 
živijo v strahu: „Kaj pa, če se ju-
tri rak vrne?“ To bo šele jutri, 
odvrnem, zakaj bi se že danes 
bali. Ko izveš za raka, se ti na-
mreč film celega življenja od-
vrti pred očmi. In hudo je, ko 
pridejo bremena preteklosti 
in strahovi prihodnosti – tako 

izgubiš današnji dan. Ta je le 
eden. Učila sem jih „odklopiti“, 
spodbujala gibanje. In zdra-
ve odnose. Če si z nekim člo-
vekom v trenutku, bodi samo 
z njim. Pa so mi kolegi rekli: 
„Glej, moraš zase kaj naredi-
ti!“ Pa saj največ, kar lahko na-
redim zase, je, da pomagam 
drugim. 

Čeprav ste upokojeni, ima-
te res natrpan urnik, Dru-
štvo onkoloških bolnikov je 
izredno dejavno, ste člani-
ca mnogih komisij, skupin, 
imate otroke, vnuke ... Kaj 
pa kakšni hobiji?
Včasih sem veliko šivala, zase 
in družino. Drugače pa, kljub 
temu, da je težko verjeti, zelo 
rada prakticiram nekaj, kar 
svetujem tudi pacientom – le-
narjenje (smeh). Pri meni je 
bilo to povezano z mojim niz-
kim pritiskom, torej, da sem si 
morala odpočiti recimo z do-
bro knjigo. In treba je dela-
ti prioritete. Ženske nasploh 
ne znajo počivati, se ustavi-
ti. A tudi to je za zdravje po-
membno. Vedno poskušam 
vlivati optimizem. Skrivnost 
življenja še vedno doživljam. 
Sprejemam, da je, kljub temu, 
koliko ga kritiziramo, življe-
nje lepo, in, kakor nam je bilo 
dano, tako ga je treba živeti. V 
paketu, z dobrim in slabim. In 
kadar ti je hudo, je vedno upa-
nje, da ni nič večnega na tem 
svetu – tudi slabo k sreči ni. 

 Maruša Mavsar

Bolniki pa te cenijo po tem, če 
si dober človek in spoštljiv. Če 
verjameš, da sta zdravnik in 
bolnik enakovredna partnerja v 
boju z boleznijo: on ima pravico 
vprašati, jaz imam dolžnost 
obrazložiti.

DOBOVA - Od 12. oktobra se tukajšnja osnovna šola tudi uradno imenuje OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova. 
Ob preimenovanju je potekala slovesnost, na kateri je bil slavnostni govornik akademik dr. Matjaž Kmecl, 
še prej pa se je odvila tudi novinarska konferenca ob začetku Toporišičevega leta.

Pred vhodom v OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova so pripravili 
slovesnost ob preimenovanju šole.



Posavski obzornik - leto XIX, številka 21, četrtek, 15. 10. 20156 UTRIP REGIJE

Predsednik vlade RS je ob predstavitvi 
Proračunov RS za leti 2016 in 2017 po-
hvalil sebe in svoje ministre. Da bo več 
denarja, vlagalo se bo v spodbujanje za-
poslovanja mladih, starejših in dolgo-
trajno brezposelnih, začenja se črpanje 
evropskih sredstev iz nove EU perspek-
tive, prednostna področja v naslednjih 
dveh letih so podjetništvo, znanost, in-

formacijska družba, trg dela, policija in izobraževanje.

A za obljubami so številke in finančna sredstva. Da ne bo pomo-
te. Ni vse črno. A še vedno je za slabo milijardo evrov več odhod-
kov kot prihodkov. Zaradi trenutne ugodne gospodarske rasti 
na podlagi ukrepov prejšnjih vlad in izvoznega gospodarstva 
se (pre)optimistično pričakuje (pre)več proračunskih prihod-
kov. A za državljane so poleg njihovega stanja v denarnici ključ-
ni projekti, ki so vidni. Tu je zanimiv pogled na Načrt razvojnih 
programov (NRP) do leta 2020, ki je sestavni del proračuna.

Ob tem pa sploh še niso sprejeti nekateri zakoni, ki se spremi-
njajo zaradi proračunov, poleg tega pa se ne predvideva finanč-
nih posledic zakonov, ki jih ima Vlada RS v svojem programu 
dela za leta 2015-2017. In odprtih je še nekaj zadev: pogovori 
glede plač v javnem sektorju in povprečnine za občine so šele na 
začetku, nihče ne ve, kako je z dohodninskimi razredi in obdav-
čitvijo dohodkov pravnih oseb in premoženja. Vlada razmišlja 
tudi o davku na nepremičnine, bliža se sodba glede t. i. podre-
jencev, gospodarske napovedi za naslednja leta se poslabšuje-
jo. Skratka, ob lepih besedah vladnih predstavnikov je ogromno 
neznank – v smislu »bomo že nekako«. In zato je proračun le 
nek računovodski dokument, brez dolgoročne in srednjeročne 
vizije, brez investicij.

In kaj proračuna za leto 2016 in 2017 prinašata Posavju? Bese-
de o večjem proračunskem kolaču ne prinašajo razvoja Posav-
ju. Še več, pregled NRP kaže, da sta leti 2016 in 2017 za Posav-
je zelo siromašni. Večino zadev se prestavlja v čas po letu 2020.

Poglejmo projekte, ki so v NRP (prepisano iz vladnega doku-
menta glede na finančne deleže): 
Bistrica ob Sotli: obvoznica Bistrica ob Sotli s krožiščem po letu 
2020, kolesarska povezava Rogaška Slatina-Podčetrtek-Bistri-
ca ob Sotli – dokončanje do leta 2022, obnova R2-423 Bistrica 
ob Sotli-Črnolica po letu 2020, ureditev pločnika MP - vas Bi-
strica ob Sotli po letu 2020. Občina Brežice: državne ureditve 
v sklopu HE Brežice – dokončanje do leta 2019, ureditev prito-
kov izven območja HE Brežice v letu 2019, obvoznica Brežice 
– po letu 2020, ureditev ceste Artiče – Kapele med leti 2020 in 
2023, ureditev ceste Podgračeno-Mokrice po letu 2020. Občina 
Kostanjevica na Krki: /. Občina Krško: državne ureditve v sklo-
pu HE Krško v letih 2016 in 2017, obvoznica Krško – dokončanje 
do leta 2021, cesta Krško – Brežice – izgradnja med leti 2020 
in 2023, ureditev ceste Smednik (Raka) po letu 2020, obnova 
ceste Krško-Zdole-Bizeljsko med leti 2016 in 2018. Občina Ra-
deče: rekonstrukcija ceste Zidani Most – Radeče po letu 2020. 
Občina Sevnica: dokončanje OŠ Tržišče do septembra 2016, sa-
nacija t. i. nadvoza v Šmarju do leta 2019, sanacija ceste Sevni-
ca – Planina med leti 2020 in 2022, most Log – začetek po letu 
2019, cesta Loka – Račica – začetek po letu 2019. 

Ker gre za obdobje cca. naslednjih sedmih let in je marsikaj le 
v načrtih, se zna marsikateri projekt še prestaviti v prihodnost. 
Še več: če ne bo prišlo do dviga povprečnine, bodo občine ob-
sojene na opravljanje tekočih poslov, brez sredstev za investi-
cije. Ker ne bo sofinanciranja s strani države in EU sredstev, bo 
problem že sanacija nujno potrebnih akutnih težav, kaj šele 
novogradnje. 

Vlada in koalicija želita ob sprejemanju proračunov po hitrem 
postopku sprejeti novelo zakona o varstvu okolja, ki bo sedem-
desetim občinam vzel njihov del koncesnine za rabo vode. Dr-
žava bo vzela finance, vemo pa, kako država skrbi za vode. Za 
Posavje ta zakon naj ne bi imel vpliva – pravijo. Ker so si (bivši) 
posavski poslanci izbojevali sprejetje Zakona o pogojih konce-
sije za izkoriščenje energetskega potenciala spodnje Save. Tudi 
ta zakon se spreminja, saj pomika izgradnjo HE Brežice iz 2016 
na 2019. HE Mokrice pa je kar izpadla iz dokumentov.

Verjamem, da bomo posavski poslanci in župani – ne glede na 
strankarsko pripadnost - stopili skupaj. Amandmaja pri zako-
nu o varstvu okolja in pri spodnji Savi sem že vložil. Naj bo naša 
skupna pripadnost Posavju ne le v besedah, ampak predvsem v 
dejanjih. Ker verjamem, da smo sposobni sodelovati.

Proračuna RS za leti 2016 in 2017 
– sladke besede, a slab izkupiček 
za Posavje

poslančeva beseda

Piše: Tomaž Lisec

Kot je uvodoma povedal pred-
sednik Občinske turistične 
zveze Krško, ki je organizira-
la podelitev, Alojz Kerin, pri-
reditve niso naključno pri-
pravili ravno v tednu, ko smo 
obeležili tudi svetovni dan tu-
rizma. Poudaril je, da so v ob-
čini Krško obudili ocenjevanje 
na ravni občine, pri čemer se 
je zahvalil občinski upravi in 
Centru za podjetništvo in tu-
rizem za sodelovanje, pa tudi 
ocenjevalcem in članom delov-
ne skupine OTZ Krško za po-
moč pri izvedbi ocenjevanja. 
Po njegovih besedah se je ko-
misija osredotočila predvsem 
na urejenost skupnih javnih 
površin in objektov ter njiho-
ve okolice, postavitev informa-
cijskih tabel ter ustreznost po-
stavitve ekoloških otokov, ki so 
po njihovem mnenju preveč vi-
dni. V vaseh so opazili posame-
zne zapuščene kmetije, v me-
stih pa zapuščene lokacije in 
razpadajoče objekte. Pogre-
šajo tudi boljšo ocvetličenost 
javnih stavb in blokovskih na-
selij, pokopališča pa so prema-
lo zasajena z drevesi. Želijo si 
tudi več odgovornosti lastni-
kov zasebnih zemljišč,  da bi 
»dobri zgledi vlekli«. »Kako 
lepo bi bilo nekoč slišati, da bi 

Posavje - pušeljc Slovenije?
KRŠKO - V Dvorani v parku v Krškem je 30. septembra potekala podelitev občinskih in regijskih priznanj 
»Moja dežela - lepa in gostoljubna« za leto 2015. Regijski zmagovalci so postali Brežice med srednjimi me-
sti, Senovo med manjšimi mesti in Tržišče med izletniškimi kraji.

turisti našo regijo poimenova-
li 'pušeljc Slovenije'. Pobožne 
želje? Mogoče res, ali pa tudi 
ne,« je zaključil, nato pa sku-
paj z županom mag. Miranom 
Stankom podelil priznanja na 
občinski ravni. 

V kategoriji središč krajevnih 
skupnosti je zmagalo Podbočje 
pred Velikim Trnom in Bresta-
nico, v kategoriji vaških jeder 

Veliki Trn pred Dolenjo vas-
jo in Kremenom, v kategoriji 
osnovnih šol OŠ Podbočje pred 
OŠ XIV. divizije Senovo in OŠ dr. 
Mihajla Rostoharja Krško, v 
kategoriji vrtcev Centralni vr-
tec Krško pred Vrtcem Pravlji-
ca Krško in Vrtcem pri OŠ Ada-
ma Bohoriča Brestanica ter v 
kategoriji bencinskih servi-
sov Petrol Brestanica pred Pe-
trolom Krško in OMV Senovo 

(izven konkurence je bil naj-
lepše urejen bencinski servis 
Petrol Zaloke). »Če želimo biti 
v turizmu uspešni, moramo 
skrbeti za svoje okolje. Pri tem 
pa so pomembna takšna oce-
njevanja, da smo vsi po malem 
vključeni v skrb za lep kraj,« je 
poudaril župan Stanko.

Ocenjevanje na ravni regi-
je Posavje je opravila komisi-
ja v sestavi Milena Mastnak, 
Jože Lovenjak in Ivanka Čer-
nelič Jurečič. Kot je poveda-
la slednja, vsako leto opažajo 
večji napredek, mnogo kra-
jev, kjer odkrivajo pomen ure-
jenosti in gostoljubnosti, in še 
več takšnih, ki pri tem še na-
prej vztrajajo. Mastnakova in 
Černelič Jurečičeva sta nato 
podelili regijska priznanja. V 
kategoriji srednjih mest so 
zmagale Brežice pred Krškim, 
v kategoriji manjših mest Se-
novo pred Sevnico, v kategori-
ji izletniških krajev pa Tržišče 
pred Artičami in Brestanico. 
Program prireditve so obliko-
vali nastopajoči iz nagrajenih 
krajev in ustanov: Ženski pev-
ski zbor Femina cantat z Veli-
kega Trna, otroci iz Vrtca pra-
vljica Krško in OŠ Podbočje.
 Peter Pavlovič

Prejemniki priznanj na regijskem nivoju, z leve: Krško, Bre-
stanica, Artiče, Senovo, Sevnica, Tržišče in Brežice

Na državnem tekmovanju Moja dežela - lepa in gostoljubna 
2015 sta se med nominirance za končno zmago uvrstila dva po-
savska kraja. Na zaključni prireditvi, ki je bila 13. oktobra v Novi 
Gorici, je v kategoriji mestnih jeder Krško v konkurenci Idrije in 
Kamnika osvojilo 3. mesto, Čatež ob Savi pa v kategoriji zdravi-
liških krajev ob Dolenjskih Toplicah in Rogaški Slatini 2. mesto.

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

*Ponudba velja za Peugeot 208 in Peugeot 2008 ob nakupu s pomočjo Peugeot financiranja. * Cena za Peugeot 2008 velja ob menjavi staro za novo. Slika je simbolna. Primer informativnega izračuna finančnega 
leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 (Active 1,2 PureTech 82 5V Euro 6) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja 
Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 10.890 EUR; mesečni obrok je 117 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba financiranja je vezana na ročnost 
od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 07. 09. 2015 znaša 7,8 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,4 
%; financirana vrednost 7.623 EUR; skupni znesek za plačilo 12.805 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja 
Peugeot Financiranje omogoča do 50 % popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na prodajalca vozil PSC Paič.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,1 do 6,5 l/100 km. Izpuh CO2: od 95 do 150 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost 
specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0104 do 0,0536 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

PEUGEOT

ZIMSKE 

PNEVMATIKE 

GRATIS!*

*v primeru nakupa  

novega vozila  

do 31. 10. 2015  

(ob predložitvi  

kupona)

dvopodročna avtomatska 
klima, parkirni senzorji 
zadaj, kovinska barva

2008 ACTIVE
1,2 PureTech 60 kW

že za 13.250 €*

dvopodročna avtomatska  
klima, kovinska barva

208 ACTIVE
1,2 PureTech 60 kW

že za 10.890 €*

Kot je za naš časopis dejal 
predsednik ZPM Krško Vinko 
Hostar, se je od 5. do 9. okto-
bra zvrstilo veliko dogodkov, 
največ je bilo delavnic, na ka-
tere so povabili otroke. Rdeča 
nit tedna otroka je bila (ne)ko-
munikacija otrok z vrstniki oz. 
odraslimi, potekal pa je pod 
geslom Nekaj ti moram po-
vedati, in kot pravi Hostar, je 
naslov zelo zgovoren, saj živi-
mo v času, ko otroci zelo veli-
ko komunicirajo preko sodob-
nih tehnologij, veliko premalo 

Učenci o pasteh mladostništva
KRŠKO - V Dvorani v parku v Krškem je 5. oktobra, na prvi dan v letošnjem tednu otroka, potekalo srečanje 
učencev in mentorjev otroških parlamentov iz krških in kostanjeviške osnovne šole. To je bil uvodni dogo-
dek v organizaciji Zveze prijateljev mladine Krško ob tednu otroka.

pa se pogovarjajo v živo.

Tema letošnjega tedna otro-
ka pa sovpada tudi s temo 26. 
otroškega parlamenta. Mladi 
parlamentarci se bodo ukvar-
jali s temo Pasti mladostni-
štva. Tako so se po trije pred-
stavniki šol skupaj z mentorji 
zbrali na prvem srečanju, na 
katerem so si zadali naloge, s 
pomočjo katerih se bodo pri-
pravljali predvsem na občinski 
otroški parlament, ki bo spo-
mladi prihodnje leto. Po poz-

dravnih nagovorih Hostar-
ja in krške podžupanje Ane 
Somrak je regijski koordina-
tor otroških parlamentov pri 
ZPM Krško Uroš Brezovšek, 
ki je povezoval uvodno sre-
čanje, pred mikrofon povabil 
Ajdo Španring, ki je bila za-
dnji dve leti udeleženka držav-
nega otroškega parlamenta in 
tudi ena izmed članic delov-
nega predsedstva parlamenta. 
Prebrala je poslanico ob tednu 
otroka 2015, ki jo je napisal 
Andrej Rozman Roza. Nato 

so učenci in mentorji prisluh-
nili predavanju Mirjam Re-
povž, policistke kriminalist-
ke na PU Novo mesto, ki jim je 
predstavila mladostniško kri-
minaliteto s primeri iz Posav-
ja. Med drugim je omenila, da 
so pasti mladostnikov, ki pri-
vedejo do kriminalnih dejanj, 
alkohol, droge, tobak, pa tudi 
zloraba in nasilje preko inter-
neta, mobilno nadlegovanje 
itd. V nadaljevanju je sledila 
razprava o tej zelo pereči pro-
blematiki med mladimi, učen-
ci pa so si tudi že zadali nalo-
ge, kako bodo na svojih šolah 
z različnimi aktivnostmi svo-
je vrstnike opozarjali na pasti 
mladostništva.

 R. Retelj

O mladostniški kriminaliteti 
je spregovorila policistka kri-
minalistka Mirjam Repovž.



Posavski obzornik - leto XIX, številka 21, četrtek, 15. 10. 2015 7IZ NAŠIH KRAJEV

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 - Ljudska univerza Krško je 1. oktobra začela novo študij-
sko leto 2015/2016 s predavanjem Marije Merljak, svetovalke 
za zdravo prehrano. Predavateljica je z navdušenjem govorila o 
krepitvi imunskega sistema z ustreznimi živili. Učinkovit imun-
ski sistem je namreč najboljše varovalo pred virusi, bakterijami 
in drugimi vsiljivci, ki ogrožajo telo. Temeljna naloga imunskega 
sistema je, da prepozna vsiljivca in organizira učinkovito obram-
bo, zato bi ga lahko primerjali z dobro organizirano vojsko. Pou-
darila je, da mora biti naše telo v ravnovesju in v skladu z našimi 
čustvi. Pomembno je, da imamo uravnoteženo sezonsko prehra-
no iz domačega okolja, da polnovredna živila ustrezno kombi-
niramo, da pijemo dovolj vode, se gibamo in se dovolj smejemo, 
saj je smeh pol zdravja. Predavanje je bilo organizirano v sklopu 
projekta »Naše zdravje, naša skrb«, ki ga financira Občina Krško. 
Ljudska univerza Krško je v novi izobraževalni ponudbi pripra-
vila široko paleto izobraževalnih programov za odrasle, od tujih 
jezikov, računalništva, študijskih krožkov do različnih tečajev in 
delavnic. Čas za prijavo je še do sredine oktobra. Več informacij 
na www.lukrsko.si ali na 488 11 60. Vir: LU Krško

Začeli novo izobraževalno sezono

Predavanje je pritegnilo veliko poslušalcev.

- Ortodontija
- CBCT - 3D slikanje
- Proteze na implantatih
- estetsko zobzdravstvo
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- protetika
- zdravljenje zob
- parodontologija
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...  Delamo za Vaš nasmeh :)

- kirurgija
- rtg slikanje
- ortopan ...
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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…«
Obiščite nas na Podjetniško-obrtnem in kmetijskem sejmu 

Brežice 2015 17. in 18.10 2015 (športna dvorana Brežice)

Gre za eno največjo tovrstno, 
sedaj že tradicionalno priredi-
tev ne le v Posavju, temveč tudi 
širše, ki je hkrati lep primer so-
delovanja na področju izobra-
ževanja in gospodarstva. Kot 
je na prireditvi dejal Jože Pa-
vlovič, ravnatelj Srednje po-
klicne in strokovne šole Krško 
in pred leti pobudnik navede-
ne prireditve, sodelovanje že 
daje rezultate, saj med mla-
dimi iz leto v leto narašča in-
teres za izobraževanje tehni-
ških smeri, kar potrjuje tudi 
dejstvo, da je šola med red-
kimi centri v Sloveniji, na ka-
teri beležijo povečan vpis, saj 

so v letošnjem šolskem letu že 
drugo leto zapored vpisali dva 
letnika strojnih tehnikov. Ob 
tem je v. d. direktorice ŠC Kr-
ško-Sevnica Erna Župan Pir-
kovič poudarila, da se nekaj-
letno sodelovanje že odraža v 
lepem številu narejenih zani-
mivih izdelkov, med njimi tudi 
model HE na spodnji Savi, ki 
sta ga na prireditvi premier-
no predstavila profesorja Ma-
tjaž Cerar in Jože Požun. Ob 
navedenima je pri snovanju in-
teraktivnega modela sodeloval 

Rekordno obiskan Tehnogenij
KRŠKO - Podjetje GEN energija in Šolski center Krško-Sevnica sta na sedežu energetske družbe 3. oktobra 
že peto leto zapored pripravila prireditev »Tehnogenij«, ki je namenjena šolajočim v tehniških smereh izo-
braževanja in vsem, ki jih zanimajo tehnične vede. 

tudi profesor Brane Kastelic, 
v njegovo izdelovanje pa so v 
času izven učnih ur z učenci 
in ostalimi učitelji vložili kar 
800 ur dela. Model, izdelan po 
načrtih HE Arto-Blanca, je že 
vgrajen v interaktivni multi-
medijski center Svet energije 
in bo z ostalimi že razstavlje-
nimi modeli obiskovalcem slu-
žil kot praktičen prikaz delova-
nja tehnologije pri proizvodnji 
električne energije. 

Martin Novšak, direktor druž-
be GEN energija, je izpostavil, 
da je uspešnost družbe pri ure-
sničevanju osnovnega poslan-
stva - zagotavljanju zanesljive 
oskrbe z električno energi-
jo porabnikom - v veliki meri 
odvisna od znanja in razume-
vanja področja, na katerem 
delujejo: »V Sloveniji, zlasti v 
Posavju, imamo na področju 
elektroenergetike veliko dra-
gocenega tehničnega znanja in 
izkušenj. Če želimo to znanje 
v družbi dolgoročno ohranjati 
in razvijati, ga moramo uspe-
šno deliti z mlajšimi generaci-
jami. Pri tem je nujno potrebno 
tudi sodelovanje med gospo-
darskimi družbami in izobra-
ževalnimi ustanovami, ki si 
vsak po svoje prizadevamo za 

promocijo tehničnih ved med 
mladimi.« Kar pa je - spodbu-
janje mladih tehnikov in nji-
hovih mentorjev k razvoju iz-
delkov in iskanju rešitev ter 
nadgradenj - tudi osnovno po-
slanstvo projekta Tehnogenij, 
za najboljše izdelane projekte 
pa družba GEN energija vsako 
leto zagotovi tudi nagrade. 

Prvič so se letos na prireditvi 
predstavile tudi tri fakultete 
Univerze v Mariboru. Nekda-
nji dijak ŠC Krško Uroš Gri-
vec, sedaj uspešen študent 
mariborske strojne fakultete, 
je s študentsko skupino pred-
stavil še bolj izpopolnjeno štu-
dentsko formulo, med drugim 
so na Tehnogeniju sodelova-
li tudi dijaki Tehnične šole iz 
Siska iz sosednje Hrvaške, ki so 
prikazali izdelavo rimske oljne 
svetilke, sodelujoča posavska 
tehnična društva so predstavi-
la področja svojega delovanja, 
učenci in mentorji iz osnovnih 
šol pa so izvedli vrsto naravo-
slovnih delavnic. Tako so učen-
ci OŠ Jurija Dalmatina izvedli 
kemijski šov, iz OŠ Šentjerne-
ja verižno reakcijo, iz OŠ Trži-
šče so predstavili poseben mi-
kroskop, iz OŠ Boštanj Lego 
bager in osnovnošolci OŠ Savo 

Kladnik iz Sevnice dva elasto-
mobila (za elastomobil so sev-
niški učenci na lanskoletnem 
državnem tekmovanju v Hiši 
eksperimentov prejeli tako na-
grado strokovne komisije kot 
tudi običinstva, op. p.).

Letošnja naravoslovno-teh-
nična prireditev Tehnogenij 
je bila po udeležbi rekordna, 
saj si je v nekaj urah dosežke 
mladih in Informacijsko sre-
dišče GEN ogledalo in obiska-
lo kar okoli 300 obiskovalcev, 
kar potrjuje, da je tehnika, brez 
katere si ne moremo več pred-
stavljati vsakdana, veda, kot je 
dejala krška podžupanja Ana 
Somrak, ki jo moramo podpi-
rati in razvijati tudi v bodoče: 
»Ker pa svet stoji na mladih, pa 
je prav, da to vedo približamo 
tudi mlajši generaciji.« 

 Bojana Mavsar

Profesor Matjaž Cerar, tu-
di predsednik v Krškem de-
lujočega Društva strojnih 
inženirjev in tehnikov, pri 
predstavitvi modela HE na 
spodnji Savi 

Mladi iz OŠ Tržišče pri predstavitvi

BIZELJSKO - Ob 25-letnici Dne-
vov evropske kulturne dedišči-
ne v Sloveniji so otroci iz bi-
zeljskega vrtca raziskali šege 
in navade ob praznikih zelene-
ga Jurija, gregorjevega in ob tr-
gatvi. Na dan predstavitve so v 
sodelovanju s šolo izvedli de-
lavnice ob izbranih praznova-
njih, prireditev pa zaključili s 
kulturnim programom, kjer sta 
skupini Sovic in Oblačkov sku-
paj z učenci predstavili šege in 
navade ob navedenih prazno-
vanjih.  Foto: S. Dernač

Od ptička do črička se vsak veseli
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V pozdravnem nagovoru je 
predsednik Čebelarskega dru-
štva Radeče Gregor Bregar 
postregel s podatkom, da v 
Sloveniji vsak dan izleti devet 
milijard čebel in izpostavil, da 
čebelarji ustrezno oskrbujejo 
svoje čebele, skrbijo za njihovo 
preživetje in poskrbijo za ka-
kovostne čebelje pridelke. Si-
cer so ČD Radeče vse od usta-
novitve leta 1925 dalje pred 
Bregarjem vodili predsedniki 
Anton Vodenau, Anton Miku-
lič, Mirko Sevšek, Franc Hiršelj 
st., Ludvik Racman in Jakob 
Kmetič. Na prireditvi so pode-
lili tudi priznanja za uspešno 
medsebojno sodelovanje pre-
ko dvajsetim organizacijam in 
značke za dolgoletno delova-
nje. Za 10-letno delovanje so 
jih prejeli Darko Kmetič, Lud-
vik Kos, Branko Nadu, Miro-
slav Novak, Branko Pižmoht 

SEVNICA - 6. oktobra se je za okoli 200 članic in članov sev-
niškega društva Univerza za tretje življenjsko obdobje zače-
lo novo, že 14. študijsko leto, ki se bo zaključilo sredi maja 
prihodnje leto z zaključno prireditvijo na Lisci.

Osrednji gost prvega torkovega predavanja v novem študijskem 
letu 2015/2016, ki je bil posvečen 70-letnici zaključka druge 
svetovne vojne, je bil eden zadnjih še živih velikih partizanskih 
poveljnikov Franc Sever - Franta, ki je pred dvema letoma do-
polnil 90 let, a njegovi spomini so še vedno izredno živi. V po-
govoru s Sinjom Jezernikom je obudil spomin na čas otroštva 
in mladostne neugnanosti ter odločitve, da odide v partizane. 
Pridružil se jim je še ne polnoleten in niti prošnja očeta ter sol-
ze matere, naj se vrne domov, ga niso omehčale. »Ata, jaz sem 
se odločil,« je dejal ob srečanju z njim, ko je sedel ob tabornem 
ognju sredi gozda s svojimi sotovariši. Nato je s posebnim zano-
som pripovedoval o časih osvobodilnega boja, ki so bili preple-
teni s strahom in pogumom ter željo po svobodi, a ko je ta konč-
no prišla, ni izpolnila njegovih pričakovanj. Del svojih spominov 
je objavil tudi v knjižnem delu 
Trenutki odločitve, v njej pa je 
nekaj besed namenil tudi lju-
bezni in nežnejšemu spolu. Ob 
zaključku so se gostu zahvali-
li za obisk s sliko sevniškega 
ljubiteljskega slikarja Marka 
Okorna, kar je bilo zanj prije-
tno presenečenje.

Dobrodošlico v novo študijsko 
leto društva Univerza za tre-
tje življenjsko obdobje Sevni-
ca so v uvodu  oblikovale člani-
ce pevske skupine Utrinek pod 
vodstvom Francija Bastardija 
ter literarne ustvarjalke - Vida 
Križnik, Anica Perme, Miha-
ela Zahrastnik, Gabrijela Ko-
lar in Nevenka Vahtar, zbrane 
pa je nagovorila tudi predse-
dnica društva U3 Marija Jaz-
bec. 
 S. Radi

90 let čebelarstva v Radečah
RADEČE - V Domu Pihalnega orkestra radeških papirničarjev je Čebelarsko društvo Radeče 25. septembra 
obeležilo deveto desetletje obstoja in aktivnega delovanja. 

in Stanko Zorec, za 20-letno 
Jure Lazar, Mirko Zavšek in 
Janez Čižmek, za 30-letno Mi-
lena Cverle in Ivan Knap, za 
40-letno Gregor Bregar, Jože 
Pečnik, Martin Plazar in Ja-
nez Pucelj ter za 50-letno 
Ivan Kink, Alojz Klenovšek, 
Jakob Kmetič in Slavko Lazar. 
Pisne listine veterana so pode-

lili Mileni Cverle, Jakobu Kme-
tiču in Janezu Puclju. 

Župan občine Radeče Tomaž 
Režun je domačim ljubiteljem 
čebel čestital za jubilej ter sku-
paj s sodelavko Dragico Kova-
čič Žohar podaril Čebelarske-
mu društvu Radeče spominsko 
sliko. Posebno doživet je bil 

nagovor predsednika Čebe-
larske zveze Slovenije Boštja-
na Noča, ki je dejal, da si dej-
stva, da bo po rojstnem dnevu 
slovenskega čebelarja Antona 
Janše najverjetneje poimeno-
van mednarodni dan čebel (20. 
maj), še ne znamo dobro pred-
stavljati v praksi. Sledile so še 
podelitve spominskih daril s 
strani različnih čebelarskih 
društev in ob zaključku za-
kuska z zdravico »Naj medi!«. 
Kulturni program 90-letni-
ce radeškega čebelarstva, ki 
jo je povezovala Ana Novak, 
so oblikovali MoPZ Papirničar 
pod vodstvom Rosane Jakšič 
ter Matija Lazar na harmoni-
ki, v triu pa so zaigrali še Nejc 
Klanšek na diatonični harmo-
niki in klarinetista Sebastjan 
Kmetič in Žan Baumgartner.

 Doroteja Jazbec/P. P.

Predstavnikom številnih organizacij so podelili priznanja za 
uspešno sodelovanje.

Novo študijsko obdobje za U3

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje je v oktobru 
vstopilo v novo študijsko obdobje. 

Letošnji svetovni dan turizma, ki je minil pod sloganom »Milijarda 
turistov, milijarda priložnosti«, smo kot vsako leto doslej obeležili 
tudi v Radečah. V sončnem nedeljskem popoldnevu, 27. septembra 
2015, so se na povabilo KTRC Radeče in ZGS iz Dobovice odpravi-
li pohodniki, ki so se nato zbrali pri Hiši na Magolniku. Pot skozi Ja-
tno je v družbi prijateljev vedno zanimivo doživetje. Dobra volja in 
pogovor poskrbita, da pot kar prehitro mine. Tako je bilo tudi letos.

Na pohodu se je zbrala pisana druščina planincev, upokojencev in 
ljubiteljev narave, ki so si zbrani pri Hiši »privezali dušo« z malico, 
ki so jim jo ponudili organizatorji. Čeprav je v spodnjem nadstropju 
Hiše prijetno dišalo po hrani, smo jih povabili v zgornje nadstropje, 
kjer gostimo slikarsko razstavo ljubiteljske slikarke Lidije Lore Žiger 
Svoljšak. Nežne in ganljive slike prelepe narave so ob prijetnih zvo-
kih glasbe potrkale na srca obiskovalcev in jih napolnile z občutkom 
radosti in povezanosti živih bitij. Umetnico je predstavila direktori-
ca KTRC Radeče Marija Imperl, ki je v pozdravnem govoru sprego-
vorila o pomenu trajnostnega razvoja turizma in poudarila, kako 
pomembno je vedno znova poudarjati in upoštevati kulturo obna-
šanja do narave in ljudi. V spremenljivih časih se spreminjajo tudi 
potrebe in pričakovanja turistov, ki vse bolj iščejo mirne kotičke ne-
okrnjene narave, kjer lahko odložijo stres in vsakodnevne skrbi. Ta-
kšen biser narave, kot je Magolnik nad Svibnem, je zagotovo izje-
men prostor, ki človeku ponudi trenutke sprostitve in notranjega 
spokoja. Turizem in kulturna dediščina sta že od nekdaj močno pre-
pletena sopotnika in sooblikovalca turistične ponudbe, česar se za-
vedamo tudi v Radečah. 

Le nekaj deset metrov stran od Hiše smo zato na ta dan skupaj z do-
mačimi oglarji prižgali tudi oglarsko kopo. O oglarjenju ter njegovem 
gospodarskem in kulturnem pomenu je spregovoril revirni gozdar 
Jože Prah, ki že vrsto let ohranja tradicijo kuhanja oglja v naših kra-
jih. Kot veleva tradicija, je kopo prižgala ženska, da bo kopa lepo go-
rela in se bo skuhalo dobro oglje. Kako kuhajo oglje, kaj se dogaja 
ob kopi in kakšno je bilo življenje oglarjev nekoč in danes, so pove-
dali domačini. Čimpi, Gidij, Jošk in drugi bodo ob kopi dežurali 24 
ur dnevno in opazovali barvo dima, ki sporoča, ali kuhanje poteka 
v redu. Oglarjenje je odgovorno delo.

Ker so konec septembra dnevi že precej krajši, se je letošnje sre-
čanje zaključilo ob mraku. Oglarji pa bodo svoje delo nadaljeva-
li še približno teden dni, ko bodo povabili k štoranju kope in naku-
pu domačega oglja.

Ob svetovnem dnevu turizma odprli 
slikarsko razstavo in prižgali oglarsko kopo
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SEVNICA - Že vrsto let je mesec oktober mesec požarne varno-
sti. Letošnja osrednja tematika je posvečena evakuaciji, geslo pa 
»Ko zagori, naj se ti ven mudi«. Poleg evakuacije pa je pomemb-
no tudi gašenje, za katerega je zaželeno, da je čim hitrejše in zato 
so imela v preteklosti vsa sevniška podjetja usposobljene gasil-
ske enote. Kopitarna Sevnica je imela v preteklosti zaradi izre-
dne požarne ogroženosti tudi svojo gasilsko enoto, manjši ga-

silski dom in komplet gasilsko opremo. »Stara ročna brizgalna, 
ki smo jo imenovali Rozenbauerca, je razstavni eksoponat v ga-
silski muzejski sobi na sevniškem gradu,« je dejal Marjan Pajk, 
član gasilske desetine, ki je po krajšem premoru ponovno zače-
la delovati v Kopitarni. »Imamo specialno gasilsko vozilo na prah 
iz leta 1965, ki naj bi bilo edino v Sloveniji, in je še vedno v funk-
ciji,« je dodal Andrej Mesar. »V načrtu imamo ureditev posebne 
sobe, ki bi bila posvečena razvoju gasilstva v našem podjetju, saj 
je tovarniška gasilska desetina dosegala tudi izredno lepe rezul-
tate na različnih tekmovanjih,« pravi Mesar. V podjetju sodeluje-
jo tudi s Poklicno gasilsko enoto Sevnica, ki bo izdelala oceno po-
žarne ogroženosti, požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije 
v primeru požara v Kopitarni.  S. R.

Pomen požarne varnosti

Še vedno delujoče gasilsko vozilo na prah iz leta 1965
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PLANINA - 26. septembra se je na Planini v Podbočju zbrala lov-
ska druščina iz Podbočja, sosednjih krajev in tudi Hrvaške. To-
krat jih niso privabile sledi divjadi, ampak sledi 60 let delovanja 
Lovske družine Podbočje. Visok jubilej so lovski tovariši prosla-
vili s proslavo, izdajo lovskega zbornika in slavnostno otvoritvijo 
novega bivaka na Planini. Slavnostno prireditev, ki jo je povezo-
vala Monika Gabrič, so z nastopom popestrili še Dobovski rogi-
sti in Ansambel Radovana Burje, nov bivak na Planini pa je sim-
bolično, z odklepanjem vrat, odprla direktorica občinske uprave 
Krško Melita Čopar. Lovski zbornik, ki so ga izdali ob jubileju, je 
pomagal urejati znan slovenki vinar in lovec Ivan Kuljaj, na pri-
reditvi pa ga je predstavil eden izmed bolj zaslužnih ustvarjalcev 
zbornika Ivan Urbanč. Zbornik prikazuje delovanje lovske dru-
žine na podlagi arhivskih zapisov, pričevanj, opažanj in slikovne-
ga materiala. Ne manjka niti lovskih zgodb in prigod, ki opisujejo 
dobrovoljno in šaljivo naravo lovcev. Tako 84-letni Andrej Cola-
rič, edini še živeči ustanovni član lovske družine, ni zaman izpo-
stavil, da je z lovci v družbi lepo živeti. Slednjega se zavedajo tudi 
v KS Podbočje, ki je Lovsko družino Podbočje letos ob praznova-
nju krajevnega praznika nagradila tudi s priznanjem KS. Kot je 
povedal starešina Lovske družine Podbočje Andrej Kodrič, so 
že ustanovitelji lovske družine postavili temelje, na katerih so 
sami in vsi kasnejši člani gradili podobo uspešnega društva. »Z 
velikim spoštovanjem do narave in divjadi, lovskim tovarištvom, 
sodelovanjem z ostalimi društvi in krajani KS Podbočje si je Lov-
ska družina Podbočje pridobila ugled v prostoru in ga vseskozi 
nadgrajuje. Zavedamo se pomembnosti sodelovanja, kajti nismo 
edini uporabniki prostora in narave, smo pa enakopravni,« doda-
ja Kodrič. M. G.

Društvo podeželskih žena je 
začelo delovati junija 1995 kot 
Aktiv kmečkih žena Pod Gor-
janci, vodila pa ga je Nuška 
Abram. Ob ustanovitvi nove 
občine se je aktiv preobliko-
val samostojno Društvo po-
deželskih žena Pod Gorjanci 
Kostanjevica na Krki. Leto po 
nastanku so v društvu usta-
novili pevsko skupino, ki jo 
je, tako kot danes, vodila Moj-
ca Jevšnik, vmes pa sta jo za-
menjali Jožica Čelesnik in Ka-
tarina Štefanič. Pevke vsako 
leto pripravijo samostojni kon-
cert, posnele so tudi zgoščen-
ko. Ob spodbudi in ob nasvetih 
velikega poznavalca ljudske-
ga petja Mihe Halerja so se 
pred tremi leti odločile za iz-
ključno ljudsko petje in že po 
enem letu dosegle laskavo uvr-
stitev na revijah ljudskih pev-
cev v regiji in na državnem ni-
voju. Društvu so v ponos tudi 
pridne gospodinje, ki pripra-
vljajo različne domače dobro-
te ob koncertih in drugih pri-
reditvah v občini, v preteklih 
letih pa so bile tudi med dobi-
tnicami priznanj na različnih 
kulinaričnih tekmovanjih in 
razstavah kmečkih obrot. Od 

Da bo vnuk še pel po slovensko
in da bo vnukinja še spekla kruh
KOSTANJEVICA NA KRKI - Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci je na zadnjo septembrsko nedeljo s pri-
reditvijo »Pa zapojmo eno po praznično« v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac obeležilo 
20-letnico delovanja ter ob tej priložnosti prejelo tudi županovo zlato listino za leto 2015.

leta 2012 društvo vodi Anica 
Žugič, ki spodbuja širjenje de-
javnosti društva tudi navzven 
s »potujočimi« koncerti po va-
seh, marčevskimi »ženskimi 
pogovori« v sodelovanju s knji-
žnico itd. Kot eno izmed šestih 
društev Posavja so se vključi-
le tudi v projekt Ustvarimo ze-
liščni vrt Posavja in pridobile 
prve izkušnje v tovrstnih obli-
kah sodelovanja.

Na jubilejni prireditvi, katere 
osrednji del je bil koncert pev-
ske skupine društva, je župan 
Ladko Petretič društvu oz. 

njegovi predsednici Anici Žu-
gič podelil zlato listino za leto 
2015. »Delovanje Društva po-
deželskih žena je za naš pro-
stor neprecenljivo, saj nam 
pomagate ohranjati naše lo-
kalne običaje, spominjate nas 
na jedi, ki so jih kuhale naše 
stare mame, pojete pesmi, ki 
so jih peli naši starši ob ne-
deljskih popoldnevih pod va-
ško lipo, in opominjate, koliko 
zakladov imamo okrog sebe,« 
je ob tem dejal župan. Žugiče-
va pa je na vprašanje, kako na-
prej, odgovorila z delom bese-
dila pesmi Borisa Kopitarja 

»Bo moj vnuk še pel slovenske 
pesmi, se bo zavedal korenin?« 
ter ga dopolnila še s svojimi: 
»Bo moja vnukinja še znala 
speči hlebec kruha, se bo za-
vedala lepote starih vezenin? 
Bodo naše vnukinje in vnuki 
bili ponosni kot njih babice in 
dedki, le tega v srcu si želim.« 
Ob tem je poudarila, da je dru-
štvo letos skupaj s šolo sodelo-
valo v tednu evropske kultur-
ne dediščine in jo prenašalo 
na najmlajše. Vodja območne 
izpostave JSKD Krško Sonja 
Levičar je Olgi Pisek izroči-
la bronasto Maroltovo znač-
ko, društvena priznanja za 20 
let aktivnega dela v društvu in 
pripadnost skupnim idejam pa 
so prejele Cvetka Dornik, Sla-
vica Kuhar, Justina Stipič, So-
nja Vrhovšek in Darja Vodo-
pivec.

Prireditev so popestrili še na-
stopi ljudskih pevcev Kapel-
ski pubje, Folklorne skupine 
KUD Oton Župančič Artiče ter 
kot gostja še pevka, pravljičar-
ka, zbirateljica in prenašalka 
slovenskega ljudskega izroči-
la Ljoba Jenče.
 Peter Pavlovič

Pevska skupina društva z vodjo Mojco Jevšnik, predsednico 
Anico Žugič in gostjo Ljobo Jenče (foto: Boštjan Colarič)

60 let Lovske družine Podbočje

Slovesna otvoritev novega bivaka

V zasnovi smo salon oblikovali tematsko, tako da lahko našim 
kupcem predstavimo karseda širok prodajni  program. Naš pro
dajni program obsega štiri poglavitne tematske sklope, in sicer:

• STAVBNO POHIŠTVO LipBled
• KUHINJE in belo tehniko vrhunske blagovne znamke Gorenje
• PLOSKOVNO POHIŠTVO slovenskih in tujih dobaviteljev. Po

nudba zajema spalnice, otroške in mladinske sobe, dnevne 
sobe, delovne sobe in pisarne, predsobe blagovnih znamk 
Alples, CS Schmall, Recor, Gautier/Gami.

• SEDEŽNE GARNITURE dveh priznanih proizvajalcev Žakelj in 
Recor, ter ležišča lastne blagovne znamke Lagea

STAVBNO POHIŠTVO PRIZNANEGA SLOVENSKEGA 
PROIZVAJALCA LIPBLED

Prodajni program: okna, vhodna in notranja vrata, kljuke, parke
ti, laminati, vinilne talne obloge ter masivno pohištvo.

Okna iz naše ponudbe so lesena ali v kombinaciji les/aluminij. 
Na voljo vam je osnovni okenski okvir v 68 mm izvedbi z dvoj
no zasteklitvijo, primerno za adaptacije, vikende in brunarice, ali 
modernejša in bistveno izolativnejša različica v 78 mm izvedbi 
s trojno zasteklitvijo. Slednja je primerna tako za nizkoenerget
ske novogradnje kot za obnovo starejših objektov, kjer je na vol
jo subvencija EKO sklada.

Na podoben način so izdelana vhodna vrata, ki vam poleg 
toplotne in zvočne izolacije hkrati nudijo tudi izjemno varnost 
v vašem domu. Vrata so izdelana v tako imenovani „sendvič“ 
konstrukciji in se praktično ne zvijajo. Na voljo vam je več kot 
100 različnih modelov.

Notranja vrata že dolgo več ne predstavljajo samo funkcije za
piranja in ločevanja med posameznimi prostori, temveč so del 

notranjega interierja in poleg osnovne funkcije služijo kot okras 
ter zaključujejo celoto pri opremi notranjih prostorov. Notran
ja vrata so izdelana v sodobnih materialih in obdelavah, tako da 
lahko z njimi opremimo praktično vsak dom.

Pravilna izbira talne obloge je izjemnega pomena za dobro in 
zdravo počutje v vašem domu. Še vedno ljudje prisegamo na na
raven izgled tal ter se odločamo za parkete, predvsem v izvedbi 
hrasta. Laminat je cenejša varianta talne obloge. Kupec ga lah
ko polaga in odstrani sam, saj je položen plavajoče. Primeren je 
predvsem pri adaptacijah, saj ga lahko položimo na že obstoječo 
talno oblogo. Vinilna talna obloga je najobstojnejša talna oblo
ga, primerna za novogradnje in obnove. Večina naših talnih ob
log je primerna za talno gretje.

KUHINJE VRHUNSKEGA DIZAJNA IN KVALITETE 
BLAGOVNE ZNAMKE GORENJE

Kuhinja je srce našega doma, center našega bivanja. Je osno
va pri dizajniranju notranje opreme hiše ali stanovanja. Moder
no opremljena kuhinja je prostorsko izkoriščena, praktična, lepa 
po izgledu, uporabniku pa mora omogočati svobodno gibanje.

Pri kuhinjah je zelo pomembno natančno načrtovanje in pozi
cioniranje posameznih elementov. Za lažje delo nam je na voljo 
3D program, tako da vam vsako kuhinjo brezplačno tudi izriše
mo. Na izris se lahko naročite, lahko pa izmero in izris pripravi
mo kar na vašem domu.

MODEREN DIZAJN IN PRIJETNO BIVANJE

V našem salonu je na voljo tudi ostalo pohištvo za opremo va
šega doma. Spalnice, otroške in mladinske sobe različnih bla
govnih znamk, vgradne omare ter oprema garderobnih sob. 
Dnevni prostor lahko opremite mladostno, odprto s čistimi lini

jami; delovni kotiček pa praktično in redoljubno, tako da bo vse 
na svojem mestu.

UDOBJE, LENARJENJE IN POČITEK

Počitek in regeneracija sta ob današnjem tempu življenja bistve
nega pomena in na to dajemo v našem salonu še poseben pou
darek. Na voljo so vam različni modeli sedežnih garnitur v raz
ličnih postavitvah in materialih. Večina ljudi še vedno pristaja na 
garniture iz blaga, ki je cenovno dostopnejše kot usnje, a danes 
vrhunsko dodatno zaščiteno in obdelano, tako da je vzdrževan
je enostavno.

Za kvaliteten in udoben spanec poskrbijo vzmetnice in ležišča 
naše blagovne znamke LAGEA. Pohvalimo se lahko z najširšim 
prodajnim programom ležišč v Sloveniji. Na voljo so vam klasič
ne vzmetnice, vzmetnice iz žepkastih vzmeti, ležišča iz pene ali 
ležišča iz lateksa.

V našem podjetju se zavedamo konkurence na trgu, zato stal
no težimo k temu, da smo iz dneva v dan boljši, hitro odziv
ni, seznanjeni z novostmi, predvsem pa strokovno izobraženi 
na svojem področju. Veseli smo, da imamo kvaliteten in viso
ko izobražen strokovni kader, ki sprejme še tako težke in zah
tevne projekte.

Zato obiščite naš salon v Brežicah, predstavite nam vaš projekt 
in z veseljem vam ponudimo pomoč pri opremi vašega doma. 
Obiščite nas tudi na sejmu POK 2015 v Brežicah 17. in 18. 
oktobra, kjer vam bomo na prijetno urejenem sejemskem pro
storu prikazali utrinek naše ponudbe. 

Veselimo se vašega obiska in sodelovanja z vami.

 Gregor Ropič

OBIŠČITE NAS NA SEJMU POK 2015 V BREŽICAH

Salon pohištva EuAmbient je moderen salon, kjer lahko kupec na enem mestu opremi praktično celotno hišo oz. 
stanovanje. Poslovna enota EuAmbient je sestavni del podjetja Lagea d.o.o. od leta 2010. Kot svoj „dom“ smo iz-
brali lokacijo bivšega Kerametala na Mladinski ulici 15 v Brežicah, ki je že od nekdaj znana po sorodnih dejavnostih. 
Naša želja je bila, da ponovno obudimo lokacijo in jo ohranimo znano kot center, kjer lahko kupec dobi vso opre-
mo za dom na enem mestu.

SALON POHIŠTVAOprema za dom na enem mestu
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TANJA ŽIBRET
Sem Tanja Žibret, stanujoča v obči-
ni Radeče. Že kot otrok sem se sreče-
vala s podjetniškim svetom, saj je bil 

moj oče zelo uspe-
šen podjetnik in že 
takrat sem morala v 
svoje življenje vne-
sti mnogo poslovnih 
navad. Poslovno ži-
vljenje me spremlja 

še danes. S partnerjem sva lastni-
ka podjetja Pro–Akustik d.o.o. Podje-
tje je že dlje časa priznano na sloven-
skem tržišču s storitvami ozvočenja in 
osvetlitve.  
Zakaj PVSP? Zaradi tega, ker imam po-
slovno vizijo! V preteklosti sem vedno 
podlegla govoricam, ki so mi poruši-
le mnenje o lastni sposobnosti glede 
poslovanja. Ob vključitvi v PVSP sem 
opisala svojo poslovno idejo o orga-
nizaciji dogodkov ter animaciji otrok. 
To je moja poslovna vizija, s katero že-
lim uspeti, saj sem v tem odlična. Rada 
imam organizirano življenje, obožu-
jem otroke, navdihujejo me pravljice 
in sprošča me gledališče. Pričela sem s 
pisanjem avtorskih pravljic, ki jih izve-
dem v lutkovni ali gledališki predstavi. 
Mislim in vem, da so otroci, katerim so 
moje pravljice namenjene, ravno prav 
stari, da sprejmejo vsebino zgodbe in 

prično skrbeti za naravo, svoje zdravje, 
prijatelje ... Kaj mi je doprinesel PVSP? 
Izgubila sem strah pred novim, poučili 
so me o poslovnem poslovanju … Pri-
poročam! Težav za mlade podjetnike je 
ogromno. Vendar se da vsako težavo 
odpraviti. Traja nekaj časa, a z močno 
voljo lahko vse težave zbledijo. 

MONIKA RUGOLE RAVNIKAR
Sem Monika Rugole Ravnikar in priha-
jam iz Radeč. V preteklosti sem opa-

zovala, kako nekateri 
uspejo v poslovnem 
svetu, sedaj pa si 
tega želim tudi sama. 
V prostem času iz-
delujem novoletne 
okraske in nakit. Zdaj 

že približno tri leta izdelujem tudi uni-
katen nakit in iz tega je zrasla moja po-
slovna ideja »Nakit in dekorativni izdel-
ki«. Nakit izdelujem pretežno iz fimo 
mase, lesenih perl in žice, v nadaljeva-
nju pa bom uporabila tudi druge ma-
teriale. V prihodnjih mesecih me čaka 
veliko dela, ker se bližajo prazniki. V 
načrtu imam izdelavo spletne strani. V 
prihodnosti bi želela razviti širok nabor 
bogate ponudbe unikatnih izdelkov.
PVSP mi je prinesel veliko znanja in mo-
žnost za realizacijo podjetniške ideje. 
Vem, da vse podjetniške ideje ne bodo 

zaživele, vendar priložnosti so. »V ži-
vljenju se moraš boriti, da postaneš to, 
kar si želiš.«

PIA ČESNIK
Prihajam iz Radeč, a pot me je že zgo-
daj vodila izven domačega kraja in 
izven meja Slovenije. Imela sem čudo-

vito priložnost do-
študirati v Angliji in 
kasneje opravljati 
prakso v New Yorku. 
V tujini brez podje-
tniškega duha tež-
ko shajaš, zato sem 

podjetniške ideje začela razvijati po-
polnoma spontano. Ker verjamem, da 
uspešnost izhaja iz strasti in predanosti 
delu, ki ga opravljaš, sem v svoji pod-
jetniški ideji združila dve svoji življen-
ski strasti - ples in modno oblikovanje. 
V prihodnjih mesecih me čaka veliko 
ustvarjanja in plesnega druženja. S svo-
jimi produkti želim ženskam pričarati 
brezskrbno gibanje in ženstven videz 
na vsakem koraku, naj si bo to plesni 
korak ali pa korak z današnjim hitrim 
tempom. 
PVSP je odlična platforma za zagon 
podjetja, omogočil mi je kakovostna 
izobraževanja, nova poznanstva in mi 
dal samozavest, da se podam na lastno 
podjetniško pot in ustvarim mednaro-

dno priznano znamko oblačil. Mislim, 
da je največja ovira za mlade podje-
tnike neizobraženost na tem področju 
in posledično strah pred neuspehom. 
Verjamem pa, da kjer je volja, je pot in 
to je tudi moje vodilo na tej poti.

MOJCA LAZAR
Sem Mojca Lazar in prihajam iz okolice 
Radeč. Po izobrazbi sem frizerka, opra-
vila pa sem tudi tečaj za klasično ma-

sažo na srednji zdra-
vstveni šoli Celje. 
Kasneje sem opravi-
la tečaj iz pedikure v 
Žalcu in pridobila di-
plomo. V preteklih 
letih sem imela prilo-

žnost opazovati družinske podjetniške 
posle, saj ima moja sestra kozmetič-
ni salon v centru Radeč, kjer sem tudi 
sama pridobila številne kozmetične iz-
kušnje. Veliko dela je bilo po domovih, 
kjer sem opravljala pedikuro starejšim 
in invalidnim osebam. Tako sem dobi-
la idejo, da bi pomagala tistim, ki ne 
morejo sami priti v salon. Na PVSP–
ju sem pridobila novih znanj iz podje-
tništva ter pogum za samozaposlitev. 
Tako sedaj vidim veliko priložnost v la-
stni podjetniški ideji »Mobilna pediku-
ra in masaža na domu«. Kot pomoč pri 
ustanovitvi samostojnega podjetja pa 

bo prišlo prav tudi sofinanciranje dr-
žave. Čeprav je moja ideja inovativ-
na, imam na področju pedikure veliko 
konkurence. V prihodnosti se veselim 
uspeha in novih podjetniških izzivov.

IRENA ŠPILAK 
Prihajam iz podeželskega dela občine 
Radeč in že od otroštva me spremljajo  
zelišča in narava. Rasla sem ob očetu, 

ki se je ukvarjal z ze-
liščarstvom. Kot zeli-
ščarka s certifikatom 
bi rada svoj hobi za-
peljala v poslovne 
vode. Z vključitvi-
jo v PVSP se je moja 

prvotna poslovna ideja počasi spre-
minjala in nastala je ideja o dopolnil-
ni dejavnosti na kmetiji, kjer bom po-
leg pridelave zelišč in izdelave naravne 
kozmetike dodala še pridelavo in pre-
delavo doma in na zdrav način pridela-
ne zelenjave.  Program mi je dal vse po-
trebne informacije in moja pot v svet 
podjetništva bo s tem veliko lažja. Za 
uresničitev svoje ideje imam že odlične 
pogoje, potrebujem le še veliko dobre 
volje, zdravja in ugodnega vremena, 
da bom lahko delala in izpeljala zada-
ne naloge.  K uspehu moje ideje pa bo 
pripomogla tudi vedno večja ozavešče-
nost ljudi o zdravem slogu življenja.

V Termoelektrarni Bre-
stanica je danes na voljo 
za hitri zagon in obrato-
vanje pet plinskih turbin 
skupne nazivne moči 297 
MW, in sicer 3 x 23 MW 
ter 2 x 114 MW. Glavne 
proizvodne enote, ki so 
bile zgrajene sredi se-
demdesetih let, sesta-
vljajo tri plinske turbine 
po 23 MW paketne iz-
vedbe.

Enote tehnologije, ki je 
bila dograjena konec de-
vetdesetih, z dvema plin-
skima turbinama po 114 
MW, so umeščene na 
prostor nekdanje kotlov-
nice in elektrofiltrov. Na 
tem prostoru sta tudi dva 
blok transformatorja in pripadajoči pomožni objekti za plinski tur-
bini z vsemi moduli, lastno rabo in sistemom za zagon.

Značilnost obstoječih plinskih agregatov je izredno velika tehnič-
na fleksibilnost kot tudi fleksibilnost glede pogonskih goriv. Plin-
ski turbini novejše tehnologije lahko obratujeta na zemeljski plin, 
ekstra lahko kurilno olje ali na mešanico obeh. Za oskrbo z zemelj-
skim plinom je elektrarna povezana s plinovodnim omrežjem. Za 
skladiščenje ekstra lahkega kurilnega olja so v elektrarni trije re-
zervoarji s prostornino po 6.500 m3. Opremljeni so s plavajoči-
mi pokrovi, pripadajočo opremo ter ustrezno protipožarno zašči-
to. Termoelektrarno Brestanica z elektroenergetskim sistemom 
Slovenije povezuje 110 kV stikališče z dvema sistemoma zbiralk. 

Ob zadnji večji posodobi-
tvi elektrarne je bilo sklo-
pno polje prestavljeno na 
južno stran.

Izgradnja načrtovanega 
nadomestnega plinskega 
agregata predstavlja teh-
nološko nadgradnjo elek-
trarne, s katero bodo za-
menjani obstoječi plinski 
agregati (3 x 23 MW), ki 
so bili zgrajeni sredi se-
demdesetih let. Lokacija 
nadomestnega plinskega 
agregata je predvidena 
znotraj kompleksa elek-
trarne, in sicer na prosto-
ru bivšega prostozračne-
ga 110 kV stikališča, ki 
je najprimernejša pred-
vsem zaradi obstoječe 

že zgrajene infrastrukture, namenske rabe prostora, obstoječega 
novega 110 kV stikališča z obstoječimi daljnovodi ter razpoložlji-
vega strokovnega kadra z ustreznim znanjem in izkušnjami. Poso-
dobljena tehnologija, ki bo postavljena v Termoelektrarni Bresta-
nica, ima višji izkoristek, in sicer do 40 %. Predviden nadomestni 
plinski agregat bo moči ranga 40-70 MW. Zahtevane so tehnične 
karakteristike skladno s standardi za BAT tehnologije, kar pomeni, 
da bo izkoristek plinske turbine večji od 36 %. Emisije NOX (duši-
kovih oksidov) bodo pri obratovanju na zemeljski plin nižje kot 50 
mg/m3, kar je tudi občutno znižanje glede na sedanjo vrednost.

S to tehnološko nadgradnjo bo delovanje Termoelektrarne Bresta-
nica v prihodnje še bolj zanesljivo in okolju prijazno. 

Tehnološka nadgradnja v TEB
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Izgradnja nadomestnega plinskega agregata predstavlja tehnološko nadgra-
dnjo TEB, s katero bo elektrarna dosegla povečanje izkoristka obratovanja ter 
hkrati zmanjšala hrup in emisije v zrak. (Foto: Boštjan Colarič)

Od začetkov elektrarne se tehnologija nenehno izpopolnjuje in nadgrajuje skladno s potrebami časa in razvoja ele-
ktroenergetskega sistema. Prvotno premogovno tehnologijo je zamenjala plinsko-parna tehnologija, s katero se je 
spremenila vloga Termoelektrarne Brestanica, ki se je razvila v zanesljivega in zelo prilagodljivega proizvajalca elek-
trične energije v Sloveniji, predvsem na področju zagotavljanja sistemskih storitev, zagona brez zunanjega vira napa-
janja in jedrske varnosti.

BREŽICE - Skladno z zakonom o davčnem potrjevanju računov 
(ZdavPR) bodo morali zavezanci iz tega zakona od 2. 1. 2016 
naprej izvajati postopek potrjevanja računov. Ker nova zakono-
daja prinaša novosti v poslovanje podjetnikov, je Območna obr-
tno-podjetniška zbornica Brežice v sodelovanju s Finančnim ura-
dom Brežice organizirala predstavitev omenjenega zakona, ki 
sta jo izvedli predstavnici FU Brežice Mojca Kukovičič in Ani-
ca Bogolin. Predstavitve, ki je potekala 6. oktobra v Mestni hiši 
Brežice, se je glede na aktualnost teme udeležilo izjemno veliko 
število članov območne obrtno-podjetniške zbornice, kar doka-
zuje upoštevanje novih obveznosti in interes za pravočasno pri-
pravljenost na izvajanje obveznosti, ki jih prinaša nova zakono-
daja, je sporočila Slavica Kostevc iz OOZ Brežice.

Predstavili novo zakonodajo

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
  

PVSP
RADEČE

Projekt »Podjetno v svet podjetništva za občino Radeče« poteka v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Tr-
bovlje v obdobju 2013–2018, ki ga financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ga izvajata RRA Posavje in RCR d.o.o. Zasavje vsak za svoje območje. V projekt  bo do 
leta 2018 vključenih 160 oseb, od tega 50 oseb v Posavju. Namen projekta je podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem na območju občine Radeče ne gle-
de na starost in stopnjo izobrazbe, s poslovno idejo in izkazanim interesom za razvoj in uresničitev poslovne ideje ter ciljem, da se po zaključku programa samozaposlijo, zaposlijo v la-
stnem podjetju ali zaposlijo pri drugem delodajalcu. In kakšni so vtisi ter podjetniški načrti nekaterih udeležencev 2. skupine? 

KRŠKO – 6. oktobra so v Krškem slovesno predali v namen 
obrat tovarne zdravil Krka za proizvodnjo farmacevtskih 
učinkovin Sinteza 1. Naložba je vredna 85 milijonov evrov, 
v novem obratu pa poteka proizvodnja učinkovin za verti-
kalno integrirana zdravila, ki predstavljajo več kot 70 % Kr-
kinega prodajnega programa. 

Pred odprtjem je potekala novinarska konferenca, na kateri je 
predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič v 
družbi tehničnega direktorja Marka Lampreta, vodje kemijske 
proizvodnje Marka Herge ter člana uprave in direktorja Oskrbe 
z izdelki dr. Vinka Zupančiča predstavil nov obrat in rezultate 
poslovanja Krke. Kot je dejal Colarič, so leta 2008 v Krškem kupili 
17 hektarjev zemlje, obrat Sinteza 1, ki zaposluje 61 ljudi, največ 
iz občine Krško, so začeli graditi julija 2012, že dve leti kasneje, 
poleti 2014, je proizvodnja stekla v prvem modulu obrata, letos 
poleti pa še v drugem, tako da je obrat sedaj v polni funkciji. Po 
Lampretovih besedah so na 5529 kvadratnih metrih vgradili 32 
reaktorjev, šest centrifug, dva sušilnika s filtrom in šest vakuum-
skih sušilnikov. V relativno majhen objekt so morali položiti 110 
kilometrov električnih kablov, 25 kilometrov cevi ter vgraditi 348 
merilnih senzorjev in 678 ventilov. Pojasnil je, da poraba energije 
na tej lokaciji zadošča za oskrbo z energijo približno 1100 eno-
družinskih sodobno zasnovanih hiš. Objekt je varen, celoten pro-
ces skrbno nadzirajo in upravljajo z računalniškim sistemom. Ob 
proizvodnem obratu so zgrajeni tudi vsi infrastrukturni objekti 
in pomožni objekt, v katerem so podporni sistemi za napajanje 
proizvodnje ter pisarniški in laboratorijski prostori. R. Retelj

V Krškem odprli Sintezo 1



Posavski obzornik - leto XIX, številka 21, četrtek, 15. 10. 2015 11GOSPODARSTVO

ŽELIŠ USTVARJATI NA PODROČJU SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA?
IMAŠ PODJETNIŠKO IDEJO Z DRUŽBENIM UČINKOM?

RAZVIJAJMO JO SKUPAJ!
Na področju socialnega podjetništva (podjetništva z družbenim učinkom) je v Sloveniji v zadnjih 
letih moč zaznati vse bolj intenziven razvoj. Opaziti je, da se kljub velikemu zanimanju malo ljudi 
odloča za tovrstno obliko podjetništva. Posamezniki imajo premalo možnosti, da bi pridobili ustre-
zna znanja za realizacijo svoje podjetniške ideje. 

Zato smo se odločili, da v vsakem sodelujočem območju izvedemo izbor »Naj podjetniške ideje 
socialnega podjetja« ter tako ponudimo zmagovalcem možnost realizacije le-te s pomočjo stro-
kovnih svetovanj, mentorstva in njihove intenzivne promocije. 

Razpisali smo izbore za »Naj idejo socialnega podjetništva«. Naš namen je v okviru projekta iz-
brati 7 najboljših idej socialnega podjetja, ki bodo zaživele v realnosti. 

V regiji Posavje bomo izmed prispelih vlog izbrali Naj idejo socialnega podjetja!

Izbor poteka v okviru projekta »Združeni pri razvoju novih zaposlitvenih možnosti s pomočjo soci-
alnega podjetništva – SLOHRA SOCIONET« in se financira s finančno pomočjo iz sredstev ESRR, v 
okviru Operativnega programa Slovenija – Hrvaška 2007-2013.

Dobitnik izbora bo imel na voljo strokovnjaka, mentorja za pripravo poslovnega načrta, ki mu bo 
pomagal izdelati poslovni načrt po predpisani metodologiji. Hkrati bo dobitnik izbora imel na vo-
ljo predstavitev naj ideje socialnega podjetja s pomočjo kratkega filma.

Vsi dobitniki izbora bodo imeli možnost širše promocije svoje ideje v okviru aktivnosti projekta, 
tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.

Območja, ki sodelujejo v izboru: 
v Sloveniji: Obalno-kraška regija, Primorsko-notranjska regija, JV Slovenija in Spodnjeposavska regija,
na Hrvaškem: Istrska županija, Karlovačka županija in Primorsko – goranska županija.

Več informacij: RRA Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško, spletna strani: www.rra-posavje.si, kontaktni ose-
bi: mag. Nataša Šerbec, Tel: 07 488 10 46 ali e-pošta: natasa.serbec@rra-posavje.si in Nataša Šter-
ban Bezjak, tel: 07 488 10 51 ali e-pošta: natasa.sterban.bezjak@rra-posavje.si 

POHITITE S PRIJAVAMI! NAJ VAŠA IDEJA, VAŠE SANJE POSTANEJO RESNIČNOST!

EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV 
IZ GOSPODINJSTEV V OBČINI SEVNICA

16. in 17. oktober 2015
Nevarni odpadki so odpadki, ki zaradi možnih 
škodljivih vplivov na zdravje ljudi in na okolje 
zahtevajo še posebej pazljivo in odgovorno 
ravnanje. Nevarnih odpadkov ne mešamo med 
komunalne odpadke, ne prinašamo na ekološke 
otoke in ne odlagamo v naravo ali v kanalizacijske 
odtoke. Prav je, da spremljamo oznake na 
embalaži in smo posebej pazljivi, ko ravnamo z 
odpadki, ki nosijo simbole za nevarne odpadke.  

Katere nevarne odpadke lahko oddate v akciji:
• ODPADNA MOTORNA IN JEDILNA OLJA
• KISLINE
• ŠKROPIVA, pesticide, insekticide, 

fitofarmacevtske pripravke, gnojila
• ZDRAVILA, mazila, posipe, tablete, sirupe, 

termometre
• ČISTILA IN KOZMETIKO, pršila, ličila
• ODPADNE BARVE, LAKE, premaze, smole, 

lepila, topila
• BATERIJE IN AKUMULATORJE
• FLUORESCENTNE SIJALKE
• PRAZNO EMBALAŽO NEVARNIH SNOVI Z 

OZNAKAMI T, T+, E
• MANJŠE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 

APARATE (zunanje dimenzije pod 50 cm)

Zbirna mesta:

Nevarne odpadke lahko celo leto gospodinjstva brezplačno oddajajo tudi na Zbirnem centru za 
odpadke v Sevnici.

Primerno in odgovorno ravnanje z nastalimi odpadki je odsev kulture posameznika in vpliva tudi 
na kvaliteto življenja vseh nas, zato temu namenimo dovolj pozornosti.

Aktivnosti na področju nadzora ravnanja z odpadki 
v občini Sevnica

Komunala Sevnica obvešča vse uporabnike, da se v drugi polovici oktobra pričenja z nadzorom 
ločevanja in pravilnega ravnanja z odpadki v občini Sevnica. Storitev kontrole se bo opravljala ob 
rednem odvozu odpadkov iz gospodinjstev s prisotnostjo inšpektorja Medobčinskega inšpektorata 
– Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče 
in Sevnica. 
Namen kontrole je ozaveščanje uporabnikov na področju pravilnega ločevanja odpadkov tako na 
ekoloških otokih kot tudi neposredno na odjemnih mestih ob odvozih preostanka odpadkov ter 
ugotavljanje nekontroliranih odlaganj (npr. pri ekoloških otokih, skupnih zabojnikih).
Vse informacije glede odpadkov lahko pridobite na spletni strani podjetja www.komunala-sevnica.si 
ali na telefonski številki 07 81 64 714.

Petek, 16. oktober 2015
KS ZABUKOVJE parkirišče pred večnamenskim domom 13.30  –  14.00
KS BLANCA parkirišče pred trgovino 14.30  –  15.00
KS LOKA parkirišče pri ekološkem otoku na železniški postaji Breg 15.20  –  15.50
 parkirišče pri gasilskem domu Loka 16.00  –  16.30
KS BOŠTANJ parkirišče pri gasilskem domu Boštanj 16.45  –  17.15

Sobota, 17. oktober 2015
KS BOŠTANJ parkirišče pri ekološkem otoku Log 8.00  –   8.30
KS STUDENEC parkirišče pri ekološkem otoku pred OŠ Studenec 8.45  –   9.15
KS PRIMOŽ pri gasilskem domu Primož 9.30  –  10.00 
KS TRŽIŠČE na križišču proti železniški postaji (nasproti Ulčnika) 10.20  –  10.50
KS ŠENTJANŽ avtobusna postaja v Šentjanžu 11.50  –  12.20
KS KRMELJ parkirišče ob trgovini v rondoju Krmelj 12.30  –  13.00

PROIZVODNJA – SEPTEMBER 2015

MERITVE EMISIJSKIH KONCENTRACIJ

OBRATOVALNO-EKOLOŠKI PODATKI O DELOVANJU TE BRESTANICA

Proizv. 
enota

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

Dimno število 
Bacharach

izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno izmerjeno dovoljeno

PB2 KOEL - - 395 400 15 100 2 2

PB4 ZP 0 - 83 300 1 100 0 0

PB4 KOEL 2 - 113 400 4 100 0 2

PB5 ZP 0 - 88 300 2 100 0 0

PB5 KOEL 14 - 86 400 1 100 0 2

Proizvodna enota Proizvodnja
(kWh)

Obratovalne ure
(ura)

Število zagonov
(število)

Plinski bloki
PB2, PB4 IN PB5 422.516 8 10

CPB 18, 8280 Brestanica

ZP - zemeljski plin
KOEL - kurilno olje ekstra lahko

ARTO - 6. oktobra je na gozd-
natem območju Arta poteka-
lo praktično usposabljanje 
za varno delo v gozdu, ki sta 
ga vodila izkušena inštruk-
torja z Zavoda za gozdove 
Republike Slovenije. 

Glavni namen usposabljanj, ki 
jih za lastnike gozdov organi-
zira Zavod za gozdove Slove-
nije, je preprečevanje nesreč 
pri delu v gozdu. Vsaka delov-
na nesreča v gozdu je lahko tra-
gičen dogodek za ponesrečen-
ca in za njegovo družino. V letu 
2014 je bilo v slovenskih goz-
dovih 21 nesreč s smrtnim izi-
dom, letos pa je bilo takšnih že 
sedem. Varno delo v gozdu je 
pogojeno z uporabo ustrezne 
mehanizacije, zaščitne opreme 
in z znanjem. V kolikor samo 
eden od naštetih pogojev ni iz-

Za varno delo v gozdu

polnjen, je bolje, da lastniki po-
sek in spravilo lesa iz svojega 
gozda prepustijo poklicnim iz-
vajalcem.

16-urnega usposabljanja se je 
udeležilo deset lastnikov goz-
dov iz sevniške občine. »Vsi  
udeleženci usposabljanja mo-
rajo imeti obvezno zaščitno 
opremo, med katero sodijo za-
ščitna čelada z zaščitno mreži-
co in glušniki, sekaške zašči-

tne rokavice, sekaški čevlji ali 
škornji ter zaščitne sekaške 
hlače z vlakni proti vrezu,« je 
pripovedoval revirni gozdar 
Silvo Vintar ob hoji po gozdni 
poti do delovišča. »Tovrstni te-
čaji so namenjeni lastnikom, 
zakupnikom, uporabnikom in 
zaposlenim pri podjetjih ali sa-
mostojnim podjetnikom, ki se 
ukvarjajo z gozdarsko dejav-
nostjo. Za razliko od prejšnjih 
tečajev so letošnji financirani 
iz sredstev Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014-2020 in so za 
udeležence brezplačni. Upamo, 
da bodo postala usposabljanja 
s to obliko financiranja redna 
praksa,« pa je dodal vodja sev-
niške krajevne enote Zavoda za 
gozdove RS, ki sodi v Območno 
enoto Brežice, Miloš Brinovec. 
 S. Radi

V gozdu na Artu je potekalo 
praktično usposabljanje za 
varno delo v gozdu.

VRBINA - V družbi GEN-I so 
6. oktobra organizirali 6. sre-
čanje proizvajalcev električ-
ne energije iz obnovljivih vi-
rov (OVE) in iz soproizvodnje 
toplote ter električne energije 
(SPTE). Na srečanju, ki vsako 
leto privabi več kot 100 pro-
izvajalcev električne ener-
gije, so predstavniki družbe 
GEN-I in gostujoči predavate-
lji predstavili aktualne trende 

in inovativne storitve na po-
dročju obnovljivih virov ener-
gije. Predsednik uprave GEN-I 
dr. Robert Golob je predstavil 
nov pilotni projekt samooskr-
be gospodinjstev z električno 
energijo iz sončnih elektrarn. 
V sklopu projekta bo družba 
GEN-I do 200 gospodinjstvom, 
ki se bodo odločila za izved-
bo investicije v lastno sončno 
elektrarno po principu neto 

meritev, poleg pomoči pri iz-
gradnji omogočila tudi nepo-
vratne subvencije v višini 350 
EUR/kW vgrajene deklarira-
ne moči elektrarne. Ob tem je 
dr. Golob poudaril, da so v pro-
jekt vključili slovensko znanje 
in združili najprodornejša slo-
venska podjetja na področju 
izgradnje sončnih elektrarn.« 

 Vir: GEN-I

Predstavili pilotni projekt samooskrbe
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V LETU 2014 JE SKLAD 
POSLOVAL ODLIČNO. 
Sklad je v letu 2014 dosegel do-
nosnost v višini 8,64 odstotka, 
ki je najvišja v zgodovini njego-
vega poslovanja. Na zadnji dan 
preteklega leta je znašala vred-
nost splošnega sklada finančnih 
naložb 184,3 milijona evrov sred-
stev. Premoženje se je, v primer-
javi z letom 2013, povečalo za 9,9 
odstotka oz. za 16,58 milijona ev-
rov. Konec preteklega leta je port-
felj Sklada sestavljalo 80,81 od-
stotkov dolžniških vrednostnih 
papirjev in 19,19 odstotkov last-
niških vrednostnih papirjev. 

Družba GEN energija, ki vplačuje 
v Sklad delež od v Sloveniji pro-
dane električne energije, pro-
izvedene v NEK (prispevek znaša 
3 evre za megavatno uro dobavl-
jene električne energije), je v letu 
2014 redno in v celoti poravnala 
obveznosti iz naslova prispevka 
za razgradnjo NEK in za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NEK,in 
sicer v višini 9,07 milijona evrov. 

Prihodki Sklada so konec de-
cembra 2014 znašali 14,1 mili-
jona evrov. Od skupnega zneska 
prihodkov je bilo 4,98 milijona 
evrov izplačanih prihodkov od 

obresti in dividend, ostalih 9,07 
milijona evrov predstavlja vpla-
čani prispevek za razgradnjo. 

Odhodki Sklada so konec de-
cembra 2014 znašali 7,5 milijo-
na evrov. Pretežni del odhod-
kov predstavljajo obveznosti do 
ARAO j.g.z., v letu 2014 v višini 
4,13 milijona evrov (od leta 1998 
v skupni višini 33,76 milijona ev-
rov) ter plačila občinam kot na-
domestilo zaradi omejene rabe 
prostora na območju jedrskega 
objekta, v letu 2014 v višini 2,9 
milijona evrov (od leta 2004 v vi-
šini 26,5 milijona evrov). 

»Zavedamo se pomembnosti 
funkcije, ki jo opravljamo, zato 
nenehno stremimo k postavit-
vi standardov, ki bodo zagotovi-
li varnost in uspeh pri upravljan-
ju s sredstvi. Posebno pozornost 
namenjamo obvladovanju tve-
ganj tako na operativnem kot 
tudi na nivoju portfelja,« pra-
vi mag. Darija Štraus Trunk, di-
rektorica Sklada.

Sklad vodi konzervativno nalož-

beno politiko ter sledi zastavlje-
nim naložbenim načelom; načelu 
varnosti, razpršenosti, likvidnos-
ti in donosnosti. »Pomembno 
je, da pravilno in natančno na-
črtujemo, ob tem pa nenehno 
spremljamo dogajanja na doma-
čih in svetovnih trgih,« dodaja-

jo na Skladu. »V preteklem letu 
nam je ponovno uspelo. Upravni 
odbor Sklada je sprejel zaključni 
račun in poročilo o poslovanju, 
v začetku septembra t. l. pa je k 
lanskoletnemu poslovanju pozi-
tivno mnenje podala tudi Vlada 
Republike Slovenije.«

Poslovanje Sklada za financiranje razgradnje NEK
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK v letu 2014

Primerjava letnih količin odpadkov, ki nastanejo v Sloveniji, 
kaže, da so količine radioaktivnih odpadkov (RAO) v primer-
javi s količinami drugih vrst odpadkov majhne. Še posebej če 
upoštevamo koristi, ki jih družbi prinašajo dejavnosti, kot so 
proizvodnja elektrike, medicina, raziskave ter industrija, v ka-
terih ti odpadki nastajajo. 

Letno v Sloveniji nastane 4.500.000 ton vseh odpadkov, od 
tega je 135.000 ton nevarnih odpadkov in samo 50 ton radi-
oaktivnih odpadkov vključno z izrabljenim gorivom. Vrste od-
padkov se med seboj razlikujejo po lastnostih, količinah, kakor 
tudi glede na zahtevnost različnih pristopov k ravnanju z njimi. 

Ravnanje z RAO zahteva odgovoren in strokoven pristop, ki ga 
v Sloveniji kompetentno zagotavlja ARAO. Pri ravnanju s temi 
odpadki upoštevamo zelo visoke okoljske, varnostne in etične 
standarde, ki med drugim zagotavljajo nadzor nad RAO vse od 
trenutka njihovega nastanka. 

Osnovna načela ravnanja z RAO zahtevajo, da mora ravnanje 
z njimi zagotoviti varnost ljudi in okolja ter da RAO ne smejo 
ogrožati bodočih generacij. Zato je nastajanje RAO in ravnanje 
z njimi ves čas tesno povezano, ob tem pa poteka tudi stalen 
nadzor, ki je v pristojnosti strokovnih organizacij. 

V Sloveniji se vodijo natančne evidence o uporabi radioaktiv-
nih snovi v zdravstvu, pri raziskavah in v gospodarstvu, vključ-
no z jedrsko elektrarno. Prav tako so pod nenehnim strokov-
nim nadzorom objekti, kjer so skladiščene radioaktivne snovi.

Količine RAO so 
majhne in obvladljive

Agencija za radioaktivne odpadke, j.g.z.
Celovška 182, 1000 Ljubljana
www.arao.si

Občina
Leto Krško Kostanjevica 

na Krki Brežice Sevnica Kozje SKUPAJ

Skupaj 11.505.320,15 635.809,85 10.372.669,80 3.215.559,06 815.308,59 26.544.667,45

Finančni portfelj Sklada v obdobju1996‒2014

Kumulativni prikaz višine sredstev, vloženih v ARAO j.g.z.

Plačilo nadomestil po občinah v obdobju 2004‒2014
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Občina Brežice 
praznuje

Cenjene občanke, 
spoštovani občani občine Brežice!

Praznik je poseben dogodek, 
ob katerem se ozremo v preteklost, 
razmislimo o sedanjosti 
in naredimo načrte za prihodnost. 

Naj bo le-ta polna dobrih stvari in najboljših idej, 
s katerimi boste dosegli želene cilje pri ustvarjanju 
skupnosti samozavestnih in zadovoljnih ljudi.  

Franjo Debelak,
župan občine Bistrica ob Sotli, s sodelavci 

Spoštovani in cenjeni občani 
in občanke občine Brežice, 

naj bo praznik vaše občine priložnost, 
da se veselite skupnih dosežkov 

ter spodbuda, da se boste z enakim 
ali pa še z večjim zanosom soočali 

z novimi izzivi ter ustvarjali prijetno bivanjsko okolje, 
v katerem naj bo vedno čas tudi za druženje in sprostitev.

Ladko Petretič,
župan občine Kostanjevica na Krki, 

s sodelavci 

Drage občanke in občani  
občine Brežice,

v tem prazničnem času, ko se veselite rezultatov 
skupnega dela in hkrati gradite nove temelje 

za nadaljnji razvoj vaše občine, 
vam iskreno čestitam. 

Naj vas na poteh novih priložnosti 
vodijo ustvarjalnost, optimizem 

in povezovalna energija. 
Iskrene čestitke in prijetno praznovanje!

mag. Miran Stanko,
župan občine Krško, s sodelavci

Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Brežice.

Oktober naravo obarva s toplimi jesenskimi odtenki. 
V občini Brežice je v teh barvah prepleten še lesk slovesnih niti, 

ki jih v vaše kraje prinaša občinski praznik.

Praznik pa ni zgolj forma, je priložnost za druženje vseh generacij 
in povezovanje v vseh segmentih družbe. 

In prav pristni medčloveški odnosi so tisto, 
kar nas oblikuje in odlikuje kot posameznike, skupnost, družbo.   

Iz občine Sevnica vam ob občinskem prazniku vsem izrekamo 
iskrene čestitke z željo, da tudi v bodoče dosegate želene cilje 

in razvojne izzive. Dobro sodelovanje naj nas kot doslej 
povezuje tudi na regijskem nivoju.

Čestitamo tudi vsem prejemnikom občinskih priznanj, 
ki z dosežki še posebej zaznamujete utrip v občini Brežice.

Prijetno praznovanje in vse dobro.

Srečko Ocvirk,
župan občine Sevnica, s sodelavci

Ob praznovanju vašega občinskega praznika 
vam v svojem imenu in v imenu naših občanov 
iskreno čestitam ter se vam hkrati zahvaljujem 

za odlično medsebojno sodelovanje v okviru posavske regije. 

Tudi na podlagi dosedanjih izkušenj sem prepričan, 
da bomo tudi v prihodnje znali najti skupne interese in projekte, 

usmerjene v dobrobit celotne regije in njenih prebivalcev. 
Še enkrat hvala in iskrene čestitke!

Tomaž Režun,
župan občine Radeče, s sodelavci

Spoštovane občanke in občani občine Brežice, 
spoštovani župan, podžupanja, 

spoštovane članice in člani občinskega sveta!

Stari most na razglednici iz leta 1911 (Vir: knjiga Brežice - Stoletje na razglednicah)

Mesec oktober je mesec občine Brežice, ki svoj praznik - 28. oktober, ko je bila usta-
novljena Brežiška četa - vsako leto obeleži s številnimi dogodki. Letos se jih bo čez cel 
mesec zvrstilo več kot 70. Marljivi predstavniki društev, organizacij in klubov pripra-
vljajo številne prireditve, s katerimi dokazujejo svoje uspešno delovanje skozi leto. Ob-
činski praznik je tudi priložnost, da se svoje občane seznani s tem, kaj je bilo v občini 
narejeno in kaj se še načrtuje. Investicije so zelo pomemben del pri nadaljnjem razvo-
ju občine in izboljšanju kakovosti življenja občanov. Ko so pred skoraj 110 leti zgradili 
železna mostova čez Savo in Krko, si zagotovo niso predstavljali, da se bo pogled ljudi, 
ki se danes vračajo bodisi z dela, nakupovanja bodisi zaradi kakšnih drugih oprav-
kov v Brežicah, med vožnjo po mostovih obračal na nastajajočo hidroelektrarno, ki bo 
dodobra spremenila okolico, hkrati pa pomenila veliko rešitev pri zagotavljanju po-
plavne varnosti in ponudila marsikatero možnost za prostočasne dejavnosti občanov.

Ob občinskem prazniku se ponavadi spominjamo tudi vseh tistih, ki so bili za časa 
svojega življenja pomembni soustvarjalci družbenega življenja v občini ali pa so svo-
je sposobnosti in znanje pokazali in dokazali izven občinskih meja in celo izven meja 
naše države. Zaradi tega so prejeli tudi eno od občinskih nagrad. Med častnimi obča-
ni brežiške občine najdemo tudi akademika dr. Jožeta Toporišiča, priznanega sloven-
skega jezikoslovca, Moščanca. Konec lanskega leta je žal preminil, za sabo pa pustil 
veliko zapuščino. Ravno zaradi tega se je pred štirimi dnevi - 11. oktober je njegov roj-
stni dan - začelo t. i. Toporišičevo leto, v katerem se bodo odvili dogodki njemu v čast 
in večni spomin.

Letošnji občinski praznik si bodo zagotovo zapomnili tudi tokratni občinski nagrajen-
ci, ki bodo za svoj doprinos k boljšemu in lepšemu življenju v občini prejeli naziv ča-
stnega občana, oktobrske nagrade in priznanja. Čestitkam in spodbudnim besedam ob 
prazniku občine Brežice se pridružuje tudi uredništvo Posavskega obzornika.
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BREŽICE – Društvo likovni-
kov Brežice je 2. oktobra v 
avli Doma kulture pripravi-
lo odprtje študijske likovne 
razstave »Klasično olje«. 

Predsednica društva Kristina 
Bevc je v uvodnem pozdravu 
prisotnim povedala, da raz-
stava zajema dela tečajnikov, 
ki so ustvarjali v klasični olj-
ni tehniki pod mentorstvom 
akademskega slikarja Gregor-
ja Smukoviča. Da so ustvar-
jali v omenjeni tehniki in da 
so zadovoljili željo po reali-
stičnem slikanju, jih je spod-
budila mentorjeva slikarska 
razstava Nimfe v Posav skem 
muzeju. Tečajniki Mija Ba-
škovč, Rajko Baškovč, An-
dreja Komočar, Branka Pirc, 
Lidija Stipanič, Jože Šterk in 
Alenka Venišnik, ki so se uri-
li v tehniki klasičnega olja, pa 

BREŽICE – V okviru Dnevov 
evropske kulturne dediščine 
je v Malem avditoriju Posav-
skega muzeja 30. septembra 
potekala praznična ustvarjal-
nica. Udeležilo se je je okoli 
dva ducata ročnodelk, zveči-
ne takšnih, ki že izvrstno ob-
vladajo ročnodelske veščine. 
Redke med njimi pa so se pod 
budnimi očmi mojstric lotile 
prvih prijemov oziroma kora-
kov v vezenju, kvačkanju, ple-
tenju, izdelavi papirnatih rož, 
pri slednjem je odlično spre-
tnost pokazala 10-letna Pia 
Boh. Nekatere posameznice, 
ki sicer zelo dobro obvlada-
jo ročnodelsko obrt, pa so si 
na ta način izmenjaje poiska-
le pot za ustvarjanje novih in 
privlačnih motivov.

3. oktobra pa je pod arkada-
mi muzejskega dvorišča zaži-
vel sejem rokodelskih znanj, 
ki se ga je kljub dežju udeleži-
lo okoli 20 rokodelk in roko-
delcev. Tokratni sejem je bil že 
peti zapored in kot je poveda-
la kustosinja pedagoginja Pe-
tra Štaleher Devčič, je name-
njen predstavitvi starodobnih 
rokodelskih znanj, ki so se pri 
nas ohranila vse do danes, in 
tudi tistih, ki so se iz njih nad-
gradila – od izdelave nakita, 
drobnih galanterijskih izdel-
kov za dom in osebno upo-
rabo, vsi so izdelani pretežno 
ročno in po tradicionalnih po-
stopkih; ročno izdelani pred-
meti iz vinske trte, pleteni pe-

Ustvarjali v klasičnem olju

so upodabljali temi tihožitje in 
portret (portretiranka je bila 
Sandra Gerzina).

Gregor Smukovič se je tako 
preizkusil v vlogi učitelja kla-
sičnega slikanja: »Bolj kot uči-
telj pa sem to vlogo sprejel kot 

svetovalec, saj bi rad izposta-
vil, da so me udeleženci teča-
ja pozitivno presenetili s svo-
jim predhodnim slikarskim 
znanjem. Pokazali so razu-
mevanje likovnih pravil, ki so 
potrebna za pravilno gradnjo 
iluzije prostora na ploski po-
vršini. Pri tečaju sem se osre-
dotočil, da udeležencem po-
skusim podati čim več novih 
informacij o oljnem slikar-
stvu, ki jih bodo potem lahko 
sami uporabljali pri svojem 
delu. Kot mentor nisem po-
segal v njihova dela, temveč 
sem jih opozarjal na napake 
in jih usmerjal.« Ob koncu se 
je udeležencem tečaja zahva-
lil za prijetno domače vzduš-
je, vzdušju na odprtju pa so 
prispevali tudi učenci OŠ Bi-
zeljsko, ki so pripravili pro-
gram pod mentorstvom Vil-
ka Ureka.
 N. J. S.

Od leve: Rajko Baškovč, Alenka Venišnik, Kristina Bevc, Gregor 
Smukovič, Jože Šterk, Mija Baškovč in Sandra Gerzina

Praznična ustvarjalnica in sejem

harji in košare, kvačkan nakit 
iz žice, likovni izdelki, voščil-
nice, izdelane figurice iz bla-
ga itd. Sejem je bil namenjen 
izmenjavi rokodelskih znanj, 
pa tudi prodaji ter predstavi-

tvi rokodelstva in rokodelcev. 
Muzealec Dejan Cizl pa se je 
kot »puntar« trudil privabiti 
na sejem čimveč obiskovalcev.

 N. J. S.

Na praznični ustvarjalnici je sodelovala tudi 10-letna Pia Boh 
(foto: PMB).

Predstavile so se tudi pletilje iz Krašnje (foto: R. R).

Iskrene čestitke
ob prazniku 
občine Brežice.

Vsem občankam in občanom 
iskreno čestitamo 

ob občinskem prazniku ter želimo 
veliko osebnih in poslovnih uspehov.

www.infra.si
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Občankam in občanom 
čestitamo ob prazniku 

in želimo vesele praznične dni, 
veliko medsebojnega razumevanja in 

osebnega zadovoljstva.
 

Predsednik 
in Svet KS Dobova

Iskreno čestitamo in želimo prijetno 
praznovanje ob prazniku občine Brežice. 

Spoštovane občanke in občani občine Brežice! 
Mesec oktober zaznamuje občino Brežice 

z mnogimi prireditvami.
Želimo vam veselo praznovanje, 

hkrati pa vam čestitamo ob občinskem prazniku. 
Iskreno čestitamo tudi prejemnikom oktobrskih nagrad in priznanj. 

Občinski odbor
Slovenske demokratske stranke Brežice

predsednik Andrej Vizjak

Slovenska demokratska stranka
Slovenian Democratic Party  
                                                        

www.sds.si

Investicijski in izvajalski inženiring - Boršt d.o.o.
Boršt 12b, 8263 Cerklje ob Krki
T: 07/490 22 60 F: 07/490 22 63

www.sl-inzeniring.si, sl-inzeniring@siol.net

Čestitamo vam ob občinskem prazniku
in vam želimo prijetno praznovanje.

vošči lepe želje vsem občankam 
in občanom občine Brežice, 

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

in osebnih uspehov.

Predsednik Marijan Žibert 
in Svet KS Velika Dolina

K KKRAJEVNA S UPNOST VELI A DOLINA

Iskreno vam čestitamo 
ob občinskem prazniku,
še posebej prejemnikom 

oktobrskih nagrad in priznanj,
ter vam želimo prijetno praznovanje.

Spoštovani!

Lokalni odbor SMC Brežice

Občankam in občanom občine Brežice 
iskreno čestitamo ob občinskem prazniku.

Vsi smo del te skupnosti, zato vam ob 
prazniku želimo, da še naprej vsak po 

svojih najboljših močeh skrbimo zanjo.

Direktor Komunale Brežice d. o. o.
Aleksander Zupančič, s sodelavci

Komunala
Brežice d.o.o.

Ob prazniku ob~ine Bre`ice 

vo{~imo vsem ob~ankam

in ob~anom.

www.hpg-brezice.si

Ob prazniku ob~ine Bre`ice 

vo{~imo vsem ob~ankam

in ob~anom.

www.hpg-brezice.si

Predsednica sveta KS Cerklje 
ob Krki Jelena Ilišević je po-
delila plaketo in dve prizna-
nji trem zaslužnim krajanom. 
Plaketo KS Cerklje ob Krki je 
prejel Jože Horžen s Hrastja. 
Vsa leta je zelo aktiven v do-
mačem kraju, tako se je v 70. 
letih prejšnjega stoletja inten-
zivno vključil v izgradnjo tele-
fonskega omrežja kot tudi ka-
sneje sodeloval pri gradnji 
ribnika, kapelice, javne raz-
svetljave in elektrifikaciji vasi. 
Vneto se je zavzemal za elek-
trifikacijo Piroškega vrha in 
bil tudi član organizacijskega 
odbora za asfaltiranje ceste 
skozi Piroški vrh. Že več kot 
30 let je tudi čebelar in aktiv-
ni član upravnega odbora Če-
belarskega društva Krška vas. 
Mnogo let je prepeval v mo-
škem pevskem zboru KD Pla-
nina, bil dolga leta uspešen 
član vinogradniškega društva 
Cerklje ob Krki, je tudi eden 
prvih vinogradnikov društva 
z veliko zlato medaljo na cvič-
kariji. Kot član Turističnega, 
športnega in kulturnega dru-
štva Črešnjice rad priskoči na 
pomoč z dobro idejo ali zdra-
vo kritiko. Priznanje KS pa je 

V Cerkljah plaketa Hrastovcu, 
priznanji gasilcema
CERKLJE OB KRKI - 10. oktobra je v dvorani gasilskega doma v Cerkljah ob Krki potekala osrednja prire-
ditev ob letošnjem prazniku KS Cerklje ob Krki, ki ga tukajšnji krajani obeležujejo v spomin na 8. oktober 
1922, ko je bila otvoritev lesenega mostu v Cerkljah, ki je povezal levo in desno stran Krke. 

šlo letos v roke članoma Pro-
stovoljnega gasilskega društva 
Cerklje ob Krki, Simonu Tur-
šiču in Francu Pflegeju. Tur-
šič več kot deset let deluje v 
PGD in ima znatne zasluge za 
izobraževanje mladih članov, 
ves ta čas je deloval kot taj-
nik društva. Vedno se je ude-
leževal vseh usposabljanj, ve-
liko zaslug ima tudi pri nabavi 
gasilskih vozil in posodablja-
nju gasilsko zaščitne opreme. 
Kljub spremembi naslova stal-
nega bivališča je še vedno član 
cerkljanskega PGD in še vedno 

rad priskoči na pomoč s svo-
jimi izkušnjami. Pflege je član 
PGD od leta 1973, ves ta čas se 
je rad odzival, ko je bilo treba 
priskočiti na pomoč, se udele-
ževal čistilnih akcij okoli gasil-
skega doma, pomagal pri orga-
nizaciji veselic in tam tudi sam 
poprijel za delo. Od leta 2006 
je zelo vesten blagajnik in član 
upravnega odbora društva.
Predsednica KS je v nagovoru 
dejala, da se letos prvič pred-
stavlja v tej funkciji. »Zave-
dam se svoje neizkušenosti, 
vendar sem se pripravljena 

učiti od starejših. Tudi mladi 
imamo pravico se dokazovati, 
samo dajte nam to možnost in 
priložnost,« je poudarila. Do-
dala je, da je delovanje KS od-
visno od celotnega finančnega 
stanja države in občine. Prav 
zato večjih projektov zaradi 
premalo finančnih sredstev v 
naslednjih letih ne bo možno 
realizirati, so pa v KS hvaležni, 
da počasi uspeva največji pro-
jekt ne samo v skupnosti, am-
pak tudi v občini – izgradnja 
nove osnovne šole v Cerkljah. 
Od projektov, ki še potekajo, je 
omenila izgradnjo vodovodne-
ga sistema na Gorenji in Do-
lenji Pirošici ter Brveh. KS je 
tudi postavila dodatno prome-
tno signalizacijo na javnih po-
teh. V kratkem času bosta po-
pravljeni še dve cesti, in sicer v 
Vrhovski vasi (razkrižje) in na 
Gazicah (cesta pod vinogradi). 
Ostale investicije oz. želje po 
le-teh bodo morale še počaka-
ti, je dejala Iliševićeva in pou-
darila, naj bodo krajani pono-
sni na svoj kraj.

Na prireditev je prišel tudi 
brežiški župan Ivan Molan in 
med drugim dejal, da se bodo 
potrudili, da bi bila nova cer-
kljanska šola končana v dolo-
čenem roku, torej leta 2017. 
Začelo se je sicer z določenimi 
zapleti, potrebna je bila revizi-
ja, ki je začetek gradbenih del 
za nekaj časa prestavila. V kul-
turnem programu so nastopi-
li MePZ Cerklje ob Krki, učen-
ci OŠ Cerklje ob Krki, ki so peli, 
plesali, igrali na inštrumente 
in recitirali pesmi, ter Ansam-
bel bratov Žerjav. V vlogi po-
vezovalke je bila Ana Marija 
Žerjav. Uradnemu delu je sle-
dilo še druženje krajanov.
 Rok Retelj

Letošnji nagrajenci KS Cerklje ob Krki s predsednico
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Občankam in občanom 
ter vsem svojim strankam 

želimo obilo uspehov in čestitamo 
ob prazniku občine Brežice.

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

Želimo vam veliko dobrega počutja ob 
številnih prireditvah v Brežiškem 

oktobru ter vam ob prazniku
iskreno čestitamo.

Skala d.o.o., Cesta prvih borcev 24, 8250 Brežice
info@skala.si; www.skala.si

SK AL A

Obeležje sta 9. oktobra od-
krila predsednik OZVVS Bre-
žice Anton Supančič in slav-
nostni govornik ob odkritju 
Stanislav Zlobko. Kot je sle-
dnji omenil, so imeli julija leta 
1991 v večnamenskem domu, 
ki je bil v času vojne za Slove-
nijo poznan pod imenom sta-
ra šola, sedež pripadniki ob-
mejnega voda TO Brežice. S 
tega mesta so opravljali izre-
dno pomembno nalogo, saj jim 
je bilo z ukazom nadrejenega 
poveljstva naloženo, da varu-
jejo državno mejo z Republiko 
Hrvaško in postavljajo protio-
klepne ovire na mostovih reke 
Sotle od Bizeljskega do Kapel. 
Priznanje za uspešno opra-
vljeno nalogo so jim izkazali 
z namestitvijo spominske plo-
šče na objektu. Zlobko je tudi 
spomnil na prelomne trenut-
ke v slovenski zgodovini in de-
jal, da je Posavje v osamosvo-
jitveni vojni odigralo izredno 

»Obeležje naj bo romarska pot«
BIZELJSKO - Večnamenski dom Bizeljsko po novem krasi spominsko obeležje Manevrske strukture naro-
dne zaščite 90 in Teritorialne obrambe (TO) občine Brežice, ki ga je postavilo Območno združenje vetera-
nov vojne za Slovenijo (OZVVS) Brežice. 

pomembno vlogo. »Danes želi-
jo nekateri zmanjšati vrednost 
vojni, češ da je vojaški spopad 
trajal samo deset dni. Ti najbrž 
ne vedo ali zavestno nočejo ve-
deti, da so za ta kratek vojaški 
spopad potekale intenzivne 
priprave skoraj dve leti. Vodili 
so jih ljudje, ki so bili organizi-

rani v tajni organizaciji, imeno-
vani Manevrska struktura na-
rodne zaščite 90, v letošnjem 
letu torej praznujemo 25. oble-
tnico njene ustanovitve,« je de-
jal in dodal, da vodstvo OZVVS 
Brežice že vrsto let s pomočjo 
Občine Brežice, krajevnih sku-
pnosti in posameznikov po-

stavlja spominska obeležja na 
objekte, kjer so potekale po-
sebne aktivnosti. Doslej je bilo 
na območju brežiške občine 
postavljenih 11 takšnih obe-
ležij, to na Bizeljskem je 12. in 
hkrati zadnje.

Zlobko je še izrazil upanje, da 
bo kraj, kjer je po novem na-
meščeno spominsko obeležje, 
postal romarska pot, podobno 
kot bližnje Svete gore. Zbrane 
je nagovoril tudi brežiški žu-
pan Ivan Molan in poudaril, 
da se danes premalo zaveda-
mo pomembnih dogodkov iz 
preteklosti, tudi zaradi tega po 
njegovem verjetno slabo go-
spodarimo z državo. Kulturni 
program so pod mentorstvom 
Vilka Ureka s petjem obliko-
vali učenci OŠ Bizeljsko, slove-
snost pa je povezovala Doro-
teja Lipej.

 R. Retelj

Slovensko zastavo sta z obeležja odstranila Anton Supančič 
in Stanislav Zlobko.

w w w . i n t e r m a r k e t . s i

Občankam in občanom 
ter vsem strankam in poslovnim 

partnerjem čestitamo 
ob občinskem prazniku 

in se zahvaljujemo za zaupanje.

BREŽICE – Kulturno društvo Drugi oder je 15. septembra 
na dvorišču brežiškega gradu pripravilo spominski večer v 
besedi in glasbi, posvečen Slavku Avseniku, ki so ga poime-
novali »Po poti Slavka Avsenika«, sicer pa so večer naslovi-
li »Zvezde na nebu žare.« 

Skoraj tristoglavo navdušeno množico so prevzemale spremne 
in povezovalne besede Lee Zagmajster Jovanovič, ki je sezna-
njala o življenju glasbenega pionirja, ustvarjalnega genija, tople-
ga, skromnega in iskrenega človeka. »Pesem je za mnoge zlata nit 
življenja. Spremlja nas od rojstva do groba. V naših srcih odmeva 
kot davni glas očetnjave, kot mila pesem matere, kot prešerno ve-
selje otrok. Za glasbenikom, kateremu posvečamo nocojšnji kul-
turni večer, ostaja velikanska glasbena, kulturna in duhovna de-
diščina. Dediščina, ki je že desetletja eden največjih razpoznavnih 
znakov Slovenije v svetu. Dediščina, v kateri se bodo še naprej 
napajali številni mali in veliki orkestri. Dediščina, ki bo mladim 
kazala, kakšna je prava slovenska glasbena pot. In Slavku je bila 
pesem položena v zibko …« je pričela avtorica veznega besedila 
in hkrati moderatorka, pri čemer sta jo v predstavljanju Avseni-
kovega življenja in v moderatorstvu dopolnjevala Mitja Baško-
vič in Borut Pelko.

Starejše in celo mlajše poslušalce so navduševali izvajalci glas-
benih vložkov – z vokalom Petra Uršič Novakovič, Uroš Pola-
nec na harmoniki in Tomaž Zevnik na klarinetu, ki so izvajali iz-
brane skladbe: Zvezde na nebu žare, Pastirček, Cvetoče tulpe, Vlak 
drvi, Sanjam o domovini, Martinova polka, S teboj, Veter nosi, Son-
ce in Švicarske Alpe ter ob koncu Nasvidenje.

Naj si tudi mi, ob avtorjih zvenečega toplega septembrskega ve-
čera, dovolimo zapisati misli pisatelja in avtorja monografije o 
Avsenikih Ivana Sivca: »Odhaja kralj. Kralj slovenske glasbe. Od-
haja kralj, ki je svoje veliko notranje bogastvo od mladosti naprej 
pa vse do zadnjega diha razdajal svojim ljudem. Odhaja kralj, ki 
je neizmerno ljubil svoj dom, našo skupno domačijo, slovensko 
domovino, svoje poštene in dobre ljudi.« To so besede, ki jih je 
izrekel na poslednji poti Slavka Avsenika, ki bo s svojim glasbe-
nim opusom živel naprej. N. Jenko S., 
 foto: Denis Derenda Cizel

Zvezde na nebu žare …
BREŽICE, CERKLJE OB KRKI - Letošnji sedmi socialni teden, 
ki je v organizaciji Socialne akademije potekal konec sep-
tembra in v začetku oktobra, je nosil geslo V iskanju dia-
loga. Med številnimi dogodki po Sloveniji sta se dva odvila 
tudi v občini Brežice.

Brežiško Društvo 1824 je 3. oktobra k sooblikovanju dogodka v 
Slomškov dom povabilo evropskega poslanca Franca Bogovi-
ča. Izhodišče dogodka z naslovom »Med Posavjem, Slovenijo in 
Evropo s Francem Bogovičem«, ki ga je v celoto oblikovala Alen-
ka Černelič Krošelj, so bile izkušnje gosta, ki je opravljal števil-
ne javne funkcije, od najbolj lokalnih (predsednik sveta KS) do 
župana, poslanca, ministra in sedaj že nekaj več kot eno leto čla-
na evropskega parlamenta. V uvodu je moderatorka predstavila 
poslanico letošnje akcije in cilje, pri čemer je gost poudaril, da 
ga je o dialogu in dobrih odnosih podučila že mama, saj so ve-
dno vse lepo pozdravljali in jim izkazali spoštovanje. Bogovič je 
predstavil, kako deluje Evropski parlament, kakšno je dogajanje, 
predvsem pa poudaril, da je Evropa veliko bolj odprta, da delo 
poteka skladno z načrti, usklajeno in v medsebojnem spoštova-
nju oz. z upoštevanjem določenih pravil. Različna izhodišča, ki so 
bila pripravljena za socialni teden, sta sogovornika vpletla v po-
govor o vsakdanjem življenju Bogovičeve družine, ki se prilagaja 
pestremu življenju in delu, predvsem pa o odnosih med skupina-
mi v evropskem parlamentu, kjer se osem slovenskih poslancev 
udejstvuje v množici 751-ih. Po Bogovičevih besedah slovenski 
poslanci znajo delovati skupaj, skrbijo, da omogočajo različnim 
skupinam in posameznikom, da se predstavijo, spoznajo tuje 
prakse, doživijo Evropo in dogajanje v EU. Še posebej je pri tem 
dejaven sam, saj vabi in organizira številne obiske. Sogovornika 
sta odpirala še druga vprašanja - o aktivnem državljanstvu, me-
dijih, ki malo poročajo o uspehih in delu evropskih poslancev, 
prihodnosti Evrope, kjer so se aktivno vključili tudi obiskovalci. 

Društvo socialnih dejavnosti Kolpingova družina pa je na prvi 
oktobrski dan v veroučni učilnici v Cerkljah ob Krki pripravilo 
predavanje z razpravo na temo »Mladi so na netu - kaj storiti?« 
O tej, danes zelo aktualni temi je predaval Matej Cepin, direktor 
zavoda Socialna akademija iz Ljubljane. Glede otrok in mladine 
starše skrbi predvsem, kaj mladi na spletu iščejo, saj ni potrebno 
poudarjati, da so do vseh tako primernih kot neprimernih vse-
bin oddaljeni samo »en klik«. Zaradi odraščanja v digitalni dobi, 
v katero se danes mladi že rodijo (zanimiva je bila teza predava-
telja, da smo odrasli in starejši v tem njihovem svetu migranti), 
se mladi velikokrat sami ne zavedajo mej. Na internetu in že prej 
omenjenih socialnih omrežjih želijo biti ljubljeni, postati nekdo 
in poiskati smisel življenja, kar je osnovna potreba vsakega mla-
dega človeka, in so pogosto s tem namenom pripravljeni meje 
tudi prestopiti. Udeleženci so se strinjali, da je zelo pomembno, 
da te temelje - ljubezen, sprejetost - mladim dajemo že v druži-
ni. Skupnost pa mladi iščejo povsod - tudi na internetu, ki lahko 
pri tem pomaga, vendar je lahko hkrati v njem veliko pasti. Pri 
tem jim morajo starši pomagati z zgledom, pohvalo, hkrati pa jih 
kdaj tudi potisniti v situacijo, iz katere morajo sami najti izhod.
 R. Retelj

O iskanju dialoga tudi v Posavju

KAPELE - Brežiške gasilke smo se 5. septembra odpravile na 
ogled Jovsov. Predsednik PGD Kapele Franc Urek nam je raz-
kazal prostore in operativo njihovega društva, v naravoslov-
ni informacijski sobi pa smo si ogledale predstavitev Jovsov. 
Kljub slabemu vremenu smo se podale po Koščevi poti do opa-
zovalnice in si ogledale zanimivosti Jovsov. Pot nas je vodila 
skozi dvorišče Olgice Rožman, kjer smo si ogledale zanimive 
ročno izdelane izdelke.  Vesna Kozole
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Terenska raziskava študentov etnologije in kulturne antropologije z naslovom 'Kmetje Posavja 
in Kozjanskega med spomini in izzivi sodobnosti'

Ob 500-letnici slovenskega kmečkega upora Posavski muzej Brežice, Kozjanski park ter Oddelek za 
etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizirajo študent-
sko terensko raziskovalno akcijo o načinih življenja in pogledih na kmetijstvo med kmeti in drugi-
mi prebivalci Posavja in Kozjanskega.

Namen raziskave je iz prve roke ugotoviti, kako kmetovalci (pa tudi tisti, ki so na kmetijah odra-
ščali, a danes ne kmetujejo več) razumejo pretekle in sodobne dejavnike kmetovanja. Študentje 
bodo sogovornike najprej povprašali o njihovih spominih na preteklost domače kmetije in na spre-
minjanje kmetije skozi čas. Spraševali bodo o delu z zemljo in živino v preteklosti in sodobnosti. 
Nato se bodo dotaknili nacionalnih politik na področju kmetovanja, pa tudi evropske kmetijske 
politike kot pomembnega usmerjevalca razvoja kmetijstva. Zanimalo jih bo še, kaj kmetje menijo 
o vse bolj prisotnem ekološkem kmetovanju. In ne nazadnje, iskali bodo odgovore na vprašanja, 
kakšen ugled imajo kmetje v sodobni slovenski družbi, kako svoj družbeni status opisujejo kmetje 
sami ter kako ugled kmečkega poklica oblikuje kmetovo samozavest. V skladu z obletnico punta 
pa bodo dobrodošle tudi kritične misli prebivalcev Posavja in Kozjanskega.

Študentje bodo Posavje in Kozjansko obiskali v dveh terminih, to je v petek in soboto, 6. in 7. no-
vembra, ter v petek in soboto, 20. in 21. novembra 2015. Mentorji in organizatorji raziskave vas 
zaprošamo, da nas obvestite do 30. oktobra 2015, če bi želeli sodelovati v pogovoru s študenti. 
Kontakti: Posavski muzej Brežice, Andreja Matijevc, na e.pošto: andreja.matijevc@pmb.si, na 
telefon: 07 466 05 19 ali na mobilno številko 031 708 737. Prav tako vse naprošamo, da študen-
te, ki bodo obiskali vas in vaš kraj, sprejmete na svojih domovih in jim odkrito spregovorite o spo-
minih na kmetovanje v preteklosti in o svojem videnju kmetovanja v današnjem času.

V novembru vabimo tudi na znanstveni simpozij, ki se bo odvijal v Posavskem muzeju Brežice v 
ponedeljek in torek, 9. in 10. 11. 2015. Obeležitev poteka pod častnim pokroviteljstvom predse-
dnika Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja.

Alenka Černelič Krošelj, vodja projekta Le vkup 1515—2015, Posavski muzej Brežice
Miha Kozorog, mentor, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Le vkup 1515—2015, nadaljevanje 
obeležitve in aktivnosti v novembru

1515

2015

PE BREŽICE 
Cesta prvih borcev 21
T: 07 62 02 571
www.lon.si, info@lon.si

Odločite se za Hranilnico LON

Posebne ugodnosti za obiskovalce sejma:
• podarimo vam 20 EUR ob odprtju računa 
• 50 % nižji stroški pri najemu kredita

Hitri potrošniški kredit

Hranilnica LON bo prisotna na POK Brežice 2015

ZNIŽANAobrestna mera!Informativni izračun

Višina kredita 3.500,00 EUR

Fiksna obrestna mera 4,90 %

Ročnost v  mesecih 24

Mesečna anuiteta brez stroškov vodenja 153,39 EUR

Strošek odobritve 56,00 EUR

Strošek zavarovalne premije 110,07 EUR

EOM 10,14 %

SKUPNI ZNESEK ZA PLAČILO 3.847,43EUR

Izračun velja za komitente hranilnice in je zgolj informativne narave ter pripravljen na podlagi predpostavk veljavnih na dan izdelave
tega informativnega izračuna, zato za hranilnico ni zavezujoč. Obrestna mera je spremenljiva glede na spremembe referenčne
obrestne mere EURIBOR.
EOM je izračunan na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) na dan 30.9.2015 in se lahko spremeni, če se spremenijo podatki
uporabljeni za njegov izračun. V izračunu EOM niso zajeti stroški, ki bi nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Skupni
dolg predstavlja vse stroške skupaj: stroške odobritve, glavnico, obresti.

Obiščite nas na razstavnem prostoru 
in izkoristite posebne ugodnosti.

posavski_okt_15_Layout 1  12.10.2015  15:34  Page 1
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IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

MONTI (15340KK) 
Monti je mlajši odrasel kuža niž-
je rasti ter zahtevnejšega karak-
terja. Trenutno je še malo neza-
upljiv do oseb moškega spola, 
najverjetneje zaradi slabih izku-
šenj v preteklosti, vendar se že 
privaja na naše redne sprehajal-
ce in delavce. 

MIŠO (15339B) 
Mišo je starejši pasji gospod, 
star 8 let, ki je zaradi smrti la-
stnika ostal brez doma. Je ve-
čje rasti, s srednje dolgo dlako. 
Je malce sramežljiv in umirjen 
kuža, ki bo z malo spodbude in 
veliko ljubezni spet postal vesel 
in igriv kuža. 

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.

BREŽICE, KAPELE – V Krajevni skupnosti Kapele so ponosni, da ima-
jo najstarejšo občanko v brežiški občini, gospo Ano Vogrinc, sicer 
stanovalko Doma upokojencev Brežice. V prazničnem mesecu okto-
bru si je zaželela praznovala 103. rojstni dan v domači župniji, kar ji 
je bilo tudi omogočeno. KS Kapele je v sodelovanju z domačimi dru-
štvi in župnikom Vladom Leskovarjem slavljenki pripravila slovesno 
mašo in praznovanje. Gospe Ani je obilo dobrega počutja in zdravja 
voščil v imenu Občine Brežice tudi župan Ivan Molan.  

Gospa Ana Vogrinc je stanovalka doma upokojencev od l. 2011, ven-
dar ostaja tesno povezana s svojim krajem in krajani. Že svoj 100. 
rojstni dan je praznovala s slavnostno mašo v župnijski cerkvi v Ka-
pelah, kar je ob letošnjem jubileju ponovila. Kljub dežju so slavljen-
ko ob prihodu iz cerkve z veselo godbo pričakali članice in člani Pi-
halnega orkestra Kapele. 

O slavljenki
Ana Vogrinc je svoje celo življenje preživela v rodni vasi Kapele, z iz-
jemo medvojnih let, ko je skupaj s številnimi drugimi sovaščani de-
lila usodo in trpljenje beguncev. Po poroki z Jožetom Vogrincem si 
je ustvarila družino in sama skrbela za štiri otroke, ko se je mož Jože 
v partizanih boril proti okupatorju. Po vojni je poleg skrbi za dom in 
družino gospa Ana prevzela tudi skrb za prostore Osnovne šole Ka-
pele. V l. 2011 je gospa Ana postala stanovalka Doma upokojencev 
Brežice, kjer se vključuje v različne aktivnosti. Odličen spomin in do-
bro poznavanje življenja v Kapelah in okoliških vaseh so pripomo-
gli k temu, da je bila gospa Ana izjemna in neprecenljiva pomoč av-
torjem pri zbiranju gradiva za knjigo »Od vaške godbe do pihalnega 
orkestra« (o zgodovini Kulturnega društva Pihalni orkester Kapele), 
ki je izšla l. 2010 ob 160-letnici delovanja orkestra.

Sredstva razpisa t.i. prvega ukre-
pa so namenjena kot pomoč za 
naložbe v opredmetena ali neo-
predmetena sredstva na kmetij-
skih gospodarstvih v zvezi s pri-
marno kmetijsko proizvodnjo, 
točneje za posodabljanje kme-
tijskih gospodarstev v občini, kot 
drugi ukrep pa je pomoč name-
njena za zagotavljanje tehnične 
podpore v kmetijskem in goz-
darskem sektorju. 

BREŽIŠKI KMETJE ZA 
POSODABLJANJE KMETIJ 
NAMENILI SKORAJ MILIJON 
EVROV

Na razpis je prispelo 52 vlog in 
sicer za 1. ukrep - posodabljanje 
kmetijskih gospodarstev 41 vlog 
ter 11 vlog za 2. ukrep, izvajanje 
tehnične podpore v kmetijstvu. 

BREŽIŠKI OKTOBER 2015
DAN INVALIDOV IN BOLNIKOV 

OBČINE BREŽICE
Društva invalidov in bolnikov občine Brežice vas vabimo
v ponedeljek, 26. 10. 2015, ob 14. uri v Mladinski center Bre-
žice, kjer bomo skupaj obeležili ta dan.

PROGRAM:
• od 14.00 do 17.00 (avla Mladinskega centra Brežice):  

Predstavitve društev in  brezplačna merjenja mineralne ko-
stne gostote, krvnega tlaka, ravni sladkorja v krvi.

• ob 17.00 (večnamenska dvorana Mladinskega centra Bre-
žice): Gledališka predstava »Mali princ prinaša zdravje« 
Društva Za boljši svet Maribor (vstopnine ni).

Veseli bomo vašega obiska!

Sodelujemo: 
Društvo za zdravje srca in ožilja, p. Posavje, Društvo invalidov 
občine Brežice, Ozara Slovenije - Brežice, Koronarni klub Breži-
ce, Društvo Sonček Posavje, Društvo diabetikov Posavje, Breži-
ce, Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje, Društvo za 
fibromialgijo, posavska skupina, Društvo gluhih in naglušnih Po-
savja Krško, Posavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku, 
Združenje gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Brežice, Med-
občinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto ter Zdrav-
stveni dom Brežice.

Rezultati javnega razpisa za dodeljevanje sredstev 
za ohranjanje razvoja kmetijstva in podeželja 
v občini Brežice za leto 2015
BREŽICE - Občina Brežice se zaveda pomena kmetijstva za razvoj občine in ohranjanje kulturne krajine na podeželju, 
zato vsako leto namenja proračunska sredstva kot spodbudo kmetijstvu. V letu 2015 Občina Brežice namenja dobrih 
120.000 evrov za sofinanciranje dveh ukrepov. 

Skupna vrednost investicij poso-
dabljanja kmetij je blizu milijo-
na oz. dobrih 900.000 evrov, od 
tega so znašali upravičeni stro-
ški skoraj 600.000 evrov, skupna 
višina dodeljenih sredstev iz ob-
činskega proračuna pa je bila v 
višini 100.000 evrov. Stopnja 

sofinanciranja naložb za poso-
dabljanje kmetij znaša 16,77 
% upravičenih stroškov. Sred-
stva so bila namenjena za na-
kup kmetijske mehanizacije, 
gradnjo hlevov in objektov za 
hrambo krme za živino, nakup 
rastlinjakov, plastenjakov, na-

kup protitočnih mrež. 

SPODBUDA EKOLOŠKI 
PRIDELAVI HRANE IN 
IZOBRAŽEVANJU

Za 2. ukrep oz. za izvajanje teh-
nične podpore v kmetijstvu, kjer 
občina spodbuja tudi pridelavo 
ekološke hrane, je znašal sku-
pni znesek upravičenih stroškov 
16.005,06 evrov, znesek do-
deljenih sredstev iz občinske-
ga proračuna pa dobrih 16.000 
evrov. Sredstva so bila name-
njena za lokalna društvena oce-
njevanja vin, ki pomembno pri-
spevajo k rasti kakovosti vin, za 
izobraževanje in izmenjave do-
brih praks za člane društev na 
področju kmetijstva in za dru-
štvene aktivnosti na področju 
ekološke pridelave hrane.

BREŽICE – V mesecu oktobru poteka tradicionalno srečanje upoko-
jenih nekdanjih delavcev občinske uprave z županom občine Bre-
žice Ivanom Molanom. Oktobrsko srečanje, ki je letos potekalo v 
sejni sobi Občinskega sveta občine Brežice, je priložnost za pogo-
vor. Župan je ob tej priložnosti zbranim predstavil dosežke občine v 
preteklem letu ter dogodke, ki so oblikovali leto v lokalni skupnosti. 
Tradicionalnega srečanja se vsako leto udeleži čez 40 nekdanjih za-
poslenih Občine Brežice oz. tisti, ki so se upokojili v službah, ki so 
bile nekoč del lokalne samouprave. Poleg nekdanjih zaposlenih se 
srečanj udeležujejo tudi nekdanji predsedniki skupščine občine - ti 
so tedaj opravljali funkcijo, ki je primerljiva z današnjo funkcijo žu-
panov. Srečanja so za udeležence priložnost za druženje in sezna-
nitev z aktivnostmi Občine Brežice, katere kot nekdanji zaposleni z 
zanimanjem spremljajo. 

Najstarejša občanka brežiške občine 
Ana Vogrinc prihaja iz Kapel

Oktobra tudi srečanje nekdanjih zaposlenih 
v občinski upravi z županom

Udeleženci srečanja upokojencev z županom Ivanom Molanom

Slavljenka je 103. rojstni dan praznovala v domačih Kapelah.
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Na lokalni cesti na Bohor, pri od-
cepu za Jevšo, kjer je po obilnem 
jesenskem deževju plaz odnesel 
del cestišča, je sanacija v višini 
60.000 evrov, ki jih je Občina Kr-
ško zagotovila iz proračunske re-
zerve, po besedah župana obči-
ne Krško mag. Mirana Stanka 
stekla konec leta 2014 in se za-
ključila konec aprila. Sanacija 
plazu na Reštanju, za katero je 
bilo namenjenih 133.000 evrov, 
se je začela lansko poletje in se 
zaključila sredi letošnjega leta. 
Kot je ob tem poudaril predse-
dnik sveta KS Senovo Vlado Gra-
hovac, je plaz predvsem posledi-
ca rudarjenja.

V skladu z odlokom o zagotovitvi 
sredstev za odpravo posledic po-
plav, ki ga je občinski svet spre-
jel februarja letos, je bilo za leto-
šnje leto iz proračunske rezerve 
namenjenih 274.000 evrov, za 

prvo polovico leta  2016  pa 
157.000 evrov. Sredstva bodo 
namenjena še za sanacijo pla-
zov in usadov na Libni, v Čelah, 
v Brezovici v Podbočju, za sa-
nacijo brežine na cesti Pijavško 

– Ženje, pa tudi sanacijo plazu 
Sajovec. Občina Krško pričaku-
je tudi sredstva od države, ki jih 
ta namenja odpravi posledic ele-
mentarnih nesreč, in sicer za sa-
nacijo plazu v Venišah, kjer  je 

sanacija že v polnem teku. Od 
pogodbene vrednosti za sanaci-
jo v višini 223.000 evrov od dr-
žave pričakujejo 175.000 evrov.

Občina Krško ima na svojem celotnem območju urejeno zbiranje in 
odvažanje komunalnih odpadkov. Predvsem v pomladanskem času 
potekajo tudi akcije čiščenja okolja in odstranjevanja odpadkov z div-
jih odlagališč, v katerih poleg Občine Krško sodelujejo tudi krajevne 
skupnosti, društva in skupine občanov. Na podlagi popisa divjih od-
lagališč odpadkov iz leta 2014 smo ugotovili, da se je njihovo števi-
lo občutno zmanjšalo. Žal pa to ne velja za območja romskih nase-
lij in njihove okolice. Ob pregledu divjih odlagališč, ki se nahajajo 
na teh območjih, ugotavljamo, da velik del komunalnih odpadkov 
Romi pridobijo od občanov in jih pripeljejo v njihova naselja, pred-
vsem v Kerinov Grm, del pa jih v romska naselja pripeljejo nekateri 
podjetniki in občani sami. Romi iz komunalnih odpadkov izločijo se-
kundarne surovine, ostanek pa odložijo v naseljih ter njihovi okolici. 
Na območju občine Krško način ravnanja z odpadki predpisuje Od-
lok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško (Uradni list št. 
33/07, 45/09, 47/10, 30/12, 11/15). V skladu z odlokom te odpad-
ke zbira in odvaža pooblaščeni izvajalec, podjetje Kostak d.d. Obča-
ni občine Krško lahko nevarne, kosovne in ločeno zbrane odpadke 
brezplačno oddajo izvajalcu na Centru za ravnaje z odpadki Spodnji 
Stari Grad. Opozarjamo, da je ravnanje z odpadki, ki ni v skladu z 
omenjenim odlokom, torej tudi prepuščanje odpadkov Romom, ne-
zakonito in se kaznuje s predpisano globo. Nadzor nad neustreznim 
ravnanjem bo poostreno izvajal Medobčinski inšpektorat – Skupni 
prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, 
Krško, Radeče in Sevnica ter v primeru kršitev ustrezno ukrepal.   

V septembru je Občina Krško med drugim zaključila urejanje nekate-
rih odsekov lokalnih cest v občini. V krajevni skupnosti Gora je tako 
zaključena preplastitev s predhodno izravnavo vozišča in odvodnja-
vanjem odseka ceste Spodnje Dule – Krpeličnik v dolžini 1500 me-
trov v vrednosti 57.000 evrov, v krajevni skupnosti Raka prav tako 
preplastitev in ureditev odvodnjavanja odseka Rimš – Zaloke v dol-
žini 720 metrov in v višini 40.000 evrov ter v krajevni skupnosti Se-
nuše ureditev odseka Senuše – Križe v dolžini 1150 metrov, katere 
vrednost je znašala 36.000 evrov. 

Sicer pa ima Občina Krško v načrtu še preplastitev in odvodnjava-
nje cest Brestanica – Anže, Leskovec – Veniše – Gorenja vas, uredi-
tev ceste Šutna – Jarek – Brezovica, prestavitev dela ceste (odmik 
od domačije) Dovško – Šedem; v izvajanju je odvodnjavanje na od-
seku ceste Brestanica – Videm v Sotelskem, v razpisu pa je sanacija 
brežine na cesti Zdole – Čele.

Sanacija plazov na Bohorju in Reštanju
Po lanskoletnem obilnem deževju v septembru, ki je po občini Krško sprožilo več plazov, so 8. oktobra v krajevni sku-
pnosti Senovo s krajšo slovesnostjo obeležili zaključek sanacije plazov na cesti Senovo – Bohor, pri odcepu za Jevšo, 
ter na Reštanju. 

Cesta Senovo – Bohor lansko jesen in po sanaciji plazu v začetku oktobra

Plaz Reštanj v letu 2013 in po zaključku sanacije

Urejanje lokalnih cest in javnih poti 

Cesta Spodnje Dule - Krpeličnik

Cesta Senuše - Križe

Cesta Rimš – Zaloke

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE KRŠKO PREDALI 
UPRAVNI ENOTI KRŠKO - Potem ko je Občinski svet občine Kr-
ško v juliju 2015 sprejel občinski prostorski načrt (OPN) za ob-
močje občine Krško, ki je začel veljati 5. septembra, je župan 
občine Krško mag. Miran Stanko s sodelavkami temeljni do-
kument prostorskega razvoja v občini, kot podlago za pripra-
vo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) in projek-
tov za pridobitev gradbenega dovoljenja, tudi predal načelnici 
Upravne enote Krško mag. Lidiji Božič ter njenim sodelavkam 
in sodelavcem z oddelka za prostor in občo upravo, ki ga vodi 
mag. Jožica Volčanjk. Ob tem je vodja oddelka za urejanje pro-
stora in varstvo okolja na Občini Krško Simona Lubšina pred-
stavila ključne dele in spremembe tega obširnega dokumenta.

Javna agencija RS za varnost prometa je 8. oktobra v Krškem pripravi-
la predavanje programa SOŽITJE za večjo varnost v cestnem prome-
tu, ki jih agencija organizira v okviru preventivnih dogodkov za seni-
orje in upokojence. Bojan Jakše iz AVP Izpitnega centra Novo mesto 
je uvodoma skupaj z udeleženci osvežil znanja prometnih predpi-
sov in pravil, pomočnik komandirja Policijske postaje Krško Jože Je-
reb je predstavil praktične izkušnje policije, o temeljnih postopkih 
oživljanja pa je spregovoril Gregor Ivanšek iz Rdečega križa Slove-
nije. Mag. Nataša Kovše iz DARS-a je spregovorila o varni vožnji po 
avtocesti in hitri cesti, dr. Majda Zorec Karlovšek iz združenja For-
tox pa je udeležencem programa svetovala o zdravstvenih kriterijih, 
kot pogojih za vožnjo v cestnem prometu. Ob zaključku programa 
so se udeleženci lahko preizkusili v praktični vožnji z inštruktorjem.

Problematika odlaganja komunalnih odpadkov 
na območju romskih naselij

SOŽITJE za večjo varnost v cestnem prometu

Župan občine Krško mag. Miran Stanko in predsednik KS Senovo 
Vlado Grahovac ob zaključku sanacije
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Botri trt grajskega vinograda pod sevniškim gradom so v organizaci-
ji KŠTM Sevnica tradicionalno grajsko trgatev, letos že sedmo, opra-
vili na drugo oktobrsko soboto. Po opravljenem delu je bila v atriju 
izvedena še dobrodelna dražba likovnih del, katere izkupiček bo v 
celoti namenjen v sklad za nadarjene mlade umetnike. Grajski botri 
lahko postanete tudi vi, več na www.grad.sevnica.com. 

Na Studencu pa je poteka-
la simbolična trgatev po-
tomk žametne črnine z 
Lenta. Žlahtne trte rastejo 
pod okriljem dveh doma-
čink, 14. Cvičkove prince-
se Tjaše Metelko Jazbec in 
miss Panonike harmonike 
Natalije Hočevar, zanje pa 
je skozi leto predano skrbel 
Mitja Mlakar.

 Foto: Občina Sevnica

Osrednja zaščitno-reševalna vaja v Sevnici
Oktober je mesec požarne varnosti, ki mu tudi v sevniški občini posvečamo več aktivnosti. Osrednja tematika tradicio-
nalnega meseca požarne varnosti je na ravni celotne države posvečena evakuaciji, in sicer pod geslom »Ko zagori, naj se 
ti ven mudi«. Na območju občine Sevnica bo v tem mesecu v organizaciji posameznih gasilskih društev potekalo več za-
ščitno-reševalnih vaj, osrednja pa je bila izvedena v petek popoldan na območju starega mestnega jedra Sevnice. 

Zaščitno-reševalna vaja »Reše-
vanje in gašenje požara v jav-
nem objektu Sevnica 2015« je 
vsebovala reševanje in gaše-
nje v občinski stavbi, ki je z vi-
dika požarne varnosti eden bolj 
ogroženih javnih objektov v ob-
čini. Kot o razlogih za izvedbo 
vaje pojasnjuje poveljnik Gasil-
ske zveze Sevnica Gašper Jane-
žič, obstaja verjetnost nastanka 
požara, ki ima lahko resne po-
sledice za ljudi, infrastrukturo 
ter okolje: »V zadnjih letih ve-
likih požarov na takšnih objek-
tih ni bilo, so pa bili manjši ozi-
roma smo s strokovnim znanjem 
preprečili, da bi se razvili v veli-
ke požare. Verjetnost nastanka 
požara je po oceni ogroženosti 
sicer majhna, vendar bi ob mo-
rebitnem nastanku požara inter-
vencija zahtevala visoko stopnjo 
usklajenosti in koordinacijo dela 

reševalnih služb.«

Temeljna zamisel vaje je slonela 
na predpostavki, kako omogočiti 
preizkus zelo zahtevne kombina-
cije požara, zagotovitve normal-
nih dostopov do kraja dogodka, 
prevoza poškodovanih, prever-
be ustreznosti dovoznih in do-
stopnih poti za gašenje ter lo-
kalizacijo požara. Še poseben 
problem bi predstavljale posta-
vitvene površine za intervencij-
ska vozila, evakuiranje zaposle-
nih in stanovalcev iz sosednjih 
objektov ter njihova namestitev 
do sanacije po požaru. Vsemu 
naštetemu bi morali pri resnični 
intervenciji posvetiti veliko po-
zornost, prav tako pa tudi zelo 
odgovornemu ravnanju pri raz-
mestitvi enot, zagotovitvi inter-
vencijske poti za nujno medicin-
sko pomoč in ostale enote, pa 

tudi zagotavljanju dodatne vode 
za gašenje požara. Na vaji je bilo 
tako preizkušeno črpanje in za-
gotavljanje gasilne vode iz reke 
Save.

Pri izvedbi vaje je sodelovalo 77 
gasilcev prostovoljnih gasilskih 
društev v okviru Gasilske zveze 
Sevnica s 15 vozili, enota NMP 
Zdravstvenega doma Sevnica z 
dvema reševalcema in rešilnim 

vozilom, trije policisti Policijske 
postaje Sevnica s patruljnim vo-
zilom, sodelovala pa sta tudi Re-
gijski center za obveščanje Bre-
žice in Poklicna gasilska enota 
(PGE) Krško z avto-lestvijo. Pri 
izvedbi vaje je pomagalo še šest 
statistov v vlogi poškodovancev 
in izvajalec dimljenja. Za aktivi-
ranje gasilskih enot je bil upora-
bljen sistem javnega alarmira-
nja.  Foto: Občina Sevnica

Izvedbo vaje so si iz prve roke ogledali številni občani. Izvedba nujne medicinske pomoči

Gašenje je potekalo tudi s pomočjo avto-lestve PGE Krško.
Operativna ekipa za izvedbo vaje – predstavniki občine, Gasilske 
zveze Sevnica in PGD Sevnica

Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica je v boštanj-
ski kulturni dvorani prejšnji teden priredil dogodek z naslovom 
»Na poti zorenja« z obeležitvijo 10. obletnice skupnega ustvarja-
nja življenja v skupnosti.

S premikom dejavnosti izven matične ustanove so se oblikovale šti-
ri bivalne enote, in sicer po ena v Boštanju in na Kompolju ter dve 
na Mrtovcu. V najemnih družinskih hišah je 36 stanovalcev dobilo 
priložnost za samostojnejše in polnejše življenje. Ob spremljanju in 
podpori sami skrbijo za vsa gospodinjska opravila, kuhanje, čišče-
nje, pranje, likanje, del dneva pa namenjajo prostočasnim aktivno-
stim, druženju in sodelovanju z krajani.

Dom Impoljca je bil ustanovljen leta 1952 in odtlej so se oblikovali 
različni programi, v zadnjem desetletju predvsem kot odziv na po-
trebe uporabnikov. Na podlagi evropskih smernic in nacionalnega 
programa razvoja socialnega varstva se je že pred dobrim desetle-
tjem začel odvijati proces deinstitucionalizacije, ki v ospredje posta-
vlja integracijo marginalne skupine ljudi v družbo. Dom upokojen-
cev in oskrbovancev Impoljca v ustanoviteljstvu države je tako danes 
kombiniran javni socialno varstveni zavod za odrasle osebe, ki izva-
ja socialnovarstvene storitve za področje celovite skrbi za odrasle 
osebe, predvsem pa za področje zavodskega varstva odraslih oseb. 
Opravlja dejavnost domov za starejše ter posebne oblike varstva za 
odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju 
in osebe s težavami v duševnem zdravju. Upravičencem nadome-
šča ali dopolnjuje funkcijo doma in družine, zlasti pa bivanje, orga-
nizirano prehrano, socialno ter zdravstveno varstvo, nego, oskrbo 
in rehabilitacijo. Poleg doma na Impoljci in štirih bivalnih enot isti 
zavod povezuje še domova upokojencev v Sevnici in Brežicah, ki iz-
vajata organizirano obliko skrbi za starejše.

Odlika Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca je poleg insti-
tucionalne odličnosti in urejenosti tudi vključenost v lokalno oko-
lje, v katerem in s katerim živi. Tekom leta tako organizirajo različ-
ne kulturne in družabne prireditve, med njimi dneve odprtih vrat, 
razstave, okrogle mize in strokovna srečanja, pa vedno prijetna sre-
čanja s svojci ali praznovanja visokih jubilejev stanovalcev. S tovr-
stnimi dogodki krepijo in bogatijo tudi sodelovanje z lokalno skupno-
stjo. Eden takšnih je bil tudi tokrat v Boštanju, in ob tej priložnosti 
sta vodstvu in zaposlenim v domu uspešno delo še vnaprej zažele-
la tudi župan Srečko Ocvirk in podpredsednik Sveta Krajevne sku-
pnosti Boštanj Juraj Šlogar. Program so poleg zaposlenih in varo-
vancev doma kulturno obogatili še učenci 3. razreda Osnovne šole 
Sava Kladnika Sevnica. 

Desetletje ustvarjanja življenja v skupnosti

Utrinka s praznovanja v Boštanju (Foto: Občina Sevnica)

97 let Justine Polanc in 96 let Terezije Felicijan

V Domu upokojencev Sevnica so konec septembra pripravili dvojno 
praznovanje stanovalk doma, in sicer 97 let Justine Polanc iz Sevnice 
ter 96 let Terezije Felicijan z Jablanice nad Boštanjem. Veliko zdrav-
ja so poleg svojcev obema zaželeli še župan Srečko Ocvirk, predse-
dnica sevniške območne organizacije Rdečega križa mag. Breda Dre-
nek Sotošek, predsednica sveta Krajevne skupnosti Sevnica Stanka 
Žičkar in vodstvo doma z direktorico DUO Impoljca Andrejo Flajs in 
vodjo Doma upokojencev Sevnica Franjo Svažič. 

Grajska in studenška trgatev

Skupinska fotografija praznovanja dvojnega rojstnega dne (Fo-
to: Občina Sevnica)

Grajska trgatev

S trgatve na Studencu
www.obcina-sevnica.si
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OČESNA ORDINACIJA PRESKAR
Darja Orbanić Preskar, dr. med., specialist oftalmologije

Kako bi opisali svojo podjetniško pot? 
Ko ste pred tedni z uredništva Posavskega obzornika poklicali, da 
bi me radi predstavili v sklopu predstavitev posavskih podjetij in 
podjetnikov, sem vam odgovorila, da prav gotovo nisem oseba, ki 
jo iščete, da nimam podjetja, temveč zasebno očesno ordinacijo. 
Vendar me je to spodbudilo k razmisleku ... formalnopravno sem 
namreč celo direktorica podjetja, kar bi se mi v obdobju, ko sem se 
vpisovala na medicinsko fakulteto, slišalo ravno toliko neverjetno, 
kot dejstvo, da sem se z Obale preselila v Posavje. Svoje delo sem 
tedaj, in ga še danes, videla in vidim kot poslanstvo. 

Ko sem strokovno pot po zaključku študija nadaljevala najprej na 
pripravništvu v brežiški bolnišnici, zatem na Očesnem oddelku 
novomeške bolnišnice in na specializaciji v ljubljanskem UKC, sem 
začutila, da me organizacija in način dela, ki sta sicer strokovno na 
visoki ravni, utesnjujeta in ne izpolnjujeta. Želela sem ustvariti sebi 
in pacientom prijaznejše, človeku spoštljivo okolje in vzpostaviti 
pristnejši medsebojni odnos, kar pa je bilo znotraj utečenega, 
togega sistema bolnišnične obravnave nemogoče. Nato je leta 
2006 reorganizacija mreže zdravstvene organizacije na nivoju 
republike prinesla širitev potreb s področja oftalmologije za 
krško občino, v kateri je do tedaj le enkrat tedensko obratovala 
dislocirana očesna ambulanta novomeške bolnišnice v prostorih 
Optike Rimc, opremljena za preglede vida in predpisovanje 
očal. Zaprosila sem za koncesijo in prevzela izziv samostojne 
izvenbolnišnične specialistične ambulantne dejavnosti v krški 
občini, svoje delo pa približala ljudem v domačem okolju. 

Kaj to konkretno pomeni za ljudi, lokalno okolje?
Vsekakor prednosti, večjo dostopnost; pomeni ordinacijski čas 
ambulante vsak delavnik in eno soboto v mesecu, skupaj pa več 
kot 46.000 očesnih pregledov na leto. Na novo je bilo treba seveda 
opremiti ustreznejše in večje prostore. Danes v teh prostorih na 
CKŽ 32 v Krškem poleg pregledov vida opravljamo preventivno 
spremljanje bolnikov s sladkorno boleznijo s slikanjem in OCT 
diagnostiko očesnega ozadja, odkrivanje in sledenje degeneracije 
rumene pege, diagnostiko in vodenje glavkomskih bolnikov, 
preglede pred in po operaciji sive mrene, obravnavo poškodb 
in ostalih nujnih stanj v oftalmologiji, preventivne preglede in 
vodenje otrok ... 

Ali opravljate tudi operativne posege? So katere storitve 
samoplačniške? 
Pri operativi, izmenjavi strokovnih mnenj in kadrov sodelujemo z 
Očesnim centrom Preskar v Novem mestu. Pregledi se opravljajo 
na zdravstveno kartico in napotnico izbranega zdravnika. Po 
dogovoru samoplačniško opravljamo tudi manjše posege na koži 
vek ter preglede za izdajo in podaljšanje vozniškega dovoljenja za 
potrebe medicine dela. 

Čemu posvečate največ pozornosti? 
Z medicinsko sestro Tadejo Denžič se od začetka trudiva vzdrževati 
čim večjo dostopnost s kratko čakalno dobo in ostajati zvesti 
našemu osnovnemu vodilu - pacientu prijazen pristop. Na žalost 
pa ni vedno lahko uskladiti pravil in administrativnih zahtev ZZZS, 
katere pogodbeni zavezanci smo, z vse večjimi potrebami in 
željami ljudi.

Kakšne so vaše želje za prihodnost?
Za v bodoče si pri svojem delu, poleg slediti novim strokovnim 
smernicam pri zdravljenju in diagnostiki očesnih bolezni, želim 
predvsem graditi na medsebojnem zaupanju in spoštljivih 
medosebnih odnosih, kar je v procesu zdravljenja bistvenega 
pomena, pa se na žalost v letni košarici pravic ZZZS izgubi v času, 
ki je odmerjen za pregled, pisanje e-napotnic in e-receptov. Temu 

času želim dodati človeško noto , da bi se ljudje pri nas dobro 
počutili in radi vračali.

GINEKOLOŠKA AMBULANTA PRESKAR 
Aljoša Preskar, dr. med., specialist ginekologije in porodništva

Kdaj ste se odločili za samostojno pot?
Že kot srednješolec, ko sem se odločil za študij medicine, sem upal, 
da bom nekoč postal zasebnik. Tedaj pri nas zasebna iniciativa 
ni bila dobrodošla, a so se nekateri obrtniki smeli zgledovati po 
zahodni Evropi in so bili za svoje delo stimulirani. Njihova delavnost 
mi je bila za vzgled. Z osamosvojitvijo sem dobil občutek, da se bo 
Slovenija zgledovala po Evropi, da bo intelektualno delo cenjeno 
in konkurenca dobrodošla. Za poklicno pot sem izbral svoj kraj, 
lahko rečem v vseh pogledih, saj v Krškem nisem zgolj odraščal, 
temveč sem se tudi rodil in si tu ustvaril družino. 

Sedaj delam kot zdravnik že več kot dvajset let, zasebni ginekolog 
s koncesijo pa sem dvanajsto leto. Koncesija pomeni, da osebam, 
ki imajo zdravstveno zavarovanje, pregled plača zdravstvena 
zavarovalnica. Tako sem za delo stimuliran po načinu kot vsi 
zdravniki, ki delajo na primarnem zdravstvenem nivoju v Evropi, 
vseeno pa imam drugačen položaj od večine slovenskih kolegov, 
ki so ujeti v uravnilovke javnih zavodov. Nikakor pa se ne počutim 
podjetnika, saj se zdravniško delo ne more meriti s podjetniškimi 
kazalci uspešnosti. Zdravnikovo razmišljanje oblikuje zavedanje o 
pojavljanju in minevanju človeških življenj.

Vaše delo je v marsikaterem pogledu specifično ...
V medicini, ginekologiji pa še posebej, je bistvenega pomena 
medčloveški, zaupanja poln odnos med zdravnikom in ženo, ki 
se z leti poglablja. Če delaš z ljudmi v domačem kraju desetletja, 
obenem spremljaš življenjsko zgodbo posameznikov, celih družin, 
deliš z njimi pričakovanja, si prisoten pri večanju družine, s čimer 
postajaš njihov bližnji. Uspeh svoje poklicne poti vidim v dejstvu, 
da sem pred petnajstimi leti prevzel eno izmed najmanjših 
ginekoloških ambulant v Sloveniji, sedaj pa je zame opredeljenih 
več kot 6800 žena, kar me uvršča v slovenski vrh. 

Pogosteje kot vsak drugi dan rodi ena izmed nosečnic, ki smo jo 
spremljali v ambulanti v Krškem. Pri takšni frekvenci uporabnic je 
organizacija brez čakalne dobe in brez čakanja v čakalnici velik izziv, 
s katerim se požrtvovalno spoprijema medicinska sestra Meta 
Kokalj. Ko gledam igrive otroke v vrtcu, razposajene osnovnošolce 
na igrišču in ponosne srednješolce ali zaljubljene najstnike, je 
nenavadna misel, da sem jih veliko večino natančno ultrazvočno 
pregledoval, še preden so se rodili. Še zelo malo in bodo noseče 
mladenke, ki sem jih spremljal že, ko so bile v maternici. Obrnila 
se bo cela generacija. Vedno sem vesel, ko je dosežen cilj, da se 
zadovoljni nosečnici rodi zdrav otrok.

Kako vidite razvoj vašega podjetja? 
Seveda se bom tudi v bodoče ukvarjal s klasično medicino. 
Širitev dejavnosti je odvisna od republiške zdravstvene politike. 
Na bistveno večanje ginekološke koncesijske dejavnosti kljub 
potrebam ni računati in tudi nadgraditev ginekološke ambulante 
na specialistično raven zaenkrat ne naleti na odobravanje. Ostane 
možnost ponudbe nadstandardnih storitev, da ne bo potrebno 
uporabnicam odhajati v oddaljene kraje. 

Kaj pa novosti v vaši ambulanti?
Pri nosečnicah smo pravkar uvedli možnost neinvazivnega 
testiranja genetskega materiala ploda (NIPT test).

Delovna časa obeh ordinacij ter ostale informacije 
najdete na internetni strani www.preskar.com.

Zakonca Preskar zapisana medicini
KRŠKO - Družbo Spe vivimus sta zakonca Aljoša in Darja Orbanić Preskar ustanovila v Krškem leta 2006. Od tedaj da-
lje v sklopu podjetja delujeta dve ordinaciji za izvajanje specialistične zdravstvene dejavnosti, in sicer Ginekološka 
ambulanta Preskar, kjer dela Aljoša Preskar, ter Očesna ordinacija Preskar, ki jo vodi Darja Orbanić Preskar.  

Darja Orbanić Preskar, dr. med. specialist oftalmologije

Aljoša Preskar, dr. med. spec. ginekologije in porodništva

MAČEHE - SVEČE - ARANŽMAJI - PESEK

VSE ZA 1. NOVEMBER

delamo tudi 31. 10. od 8. do 12. ure

NOVEMBER

 1

KRŠKO - Dobro zna-
na povest sloven-
skega pisatelja Iva-
na Tavčarja Cvetje v 
jeseni, ki je postala 
klasika tudi v film-
ski izvedbi, je v lan-
skem letu doživela 
preobleko v muzi-
kal in prvič zaživela 
na odru ljubljanskih 
Križank, nato pa 
bila odlično spreje-
ta po vsej Sloveniji. 
Kot pravijo organi-
zatorji, scenarij zvesto sledi izvirniku, čeprav se v besedila 
igrivo tihotapijo tudi odsevi današnjega časa. Avtorska glas-
ba vzbuja nostalgijo in budi romantična čustva. Glasovi zna-
nih slovenskih pevcev, ki smo jih sicer vajeni v povsem dru-
gačnih vlogah, nikogar ne bodo pustili ravnodušnega. Vloge 
glavnih junakov so bile namreč zaupane naslednji zased-
bi (z alternacijami): Matjaž Robavs, Domen Križaj, Nina 
Pušlar / Maja Martina Merljak, Jure Ivanušič, Alenka 
Kozolc Gregurić, Marjan Bunić / Damijan Perne, Lucija 
Grm, Ana Ferme / Antea Mramor, Asja Potisek / Maša 
Tiselj, Nives Mikulin / Petra Likar, Alen Kofol / Ambrož 
Kvartič, Klemen Černe / Matevž Mali, Srđan Milovanivić. 

Predstavo si lahko ponovno ogledate v Kulturnem domu 
Krško v četrtek, 22. oktobra, ob 20. uri.

"Cvetje" ponovno v Krškem
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KOSTANJEVICA NA KRKI - V Kostanjevici na Krki so se v 
okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije pridružili 
12 slovenskim mestom pri praznovanju 25. Dnevov evrop-
ske kulturne dediščine. 2. oktobra so pred tamkajšnjo šolo 
pripravili zaključno slovesnost enotedenskega dogajanja.

»Kostanjevica na Krki je sama po sebi kulturni spomenik, mesto 
in občina z bogato zgodovinsko in kulturno dediščino, in vse to 
poskušamo ohranjati za naše prihodnje rodove,« je v uvodu slo-
vesnosti dejala ravnateljica kostanjeviške šole Melita Skušek. V 
DEKD, ki so imeli letos skupni naslov Praznovanja, so se vključi-
li drugo leto zapored, dejavnostim, ki so potekale v okviru teh-
ničnega in kulturnega dne, pa so dali naslov Romanje skozi ži-
vljenje. »Zanimalo nas je potovanje skozi življenje posameznika, 
družin, raziskovali smo posebne dogodke, verske in tradicional-
ne praznike ter s tem povezane običaje. Ves teden so učenci sku-
paj s svojimi učitelji raziskovali različne plati življenja, predvsem 
tiste, ki so za naše otroke že davna preteklost, njihovi stari star-
ši pa so še dragocen vir informacij,« je pojasnila Skuškova. Pri 
tem so jim pomagali DPŽ Pod Gorjanci, Etnološko društvo Prfor-
cenhaus, Posavski muzej Brežice, družinski muzej starega orod-
ja Frankovič z Dolšc, Planinsko društvo Polom, gasilsko društvo, 
izvajalec ljudske glasbe Tomaž Rauch, muzej na prostem Pleter-
je in mnogi drugi. »Upam, da so naši učenci odkrili kaj novega in 
da bodo tudi zaradi takšnih projektov znali bolj ceniti modrost 
preteklosti in vse to uporabiti za boljše življenje v prihodnosti,« 
je zaključila kostanjeviška ravnateljica. Na zaključni prireditvi 
so kostanjeviški šolarji na stojnicah in z nastopi pokazali, kaj 
so raziskovali in spoznali, šolski pevski zbor in pevska skupina 
društva podeželskih žena pa sta zaključili večer s pesmijo No-
coj je pa en lep večer.
 P. Pavlovič

Spoznali »romanje skozi življenje«

Del skupine učencev, ki je raziskovala kapelice kot simbole 
hvaležnosti.

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

FAKE ORCHESTRA
koncert iz Jazzetno cikla

petek, 16.10., ob 20. uri
Mestno gledališče ljubljansko:

ČUDEŽNA TERAPIJA
komedija

za ZELENI ABONMA, za MODRI ABONMA in za izven
igrajo: Uroš Smolej, Tjaša Železnik, Tanja Ribič

sobota, 17.10., ob 19.30 uri

Gledališče iz desnega žepka:

MOTOVILČICA
lutkovno-igrana predstava

za RUMENI ABONMA in za izven

torek, 20.10., ob 18. uri

CVETJE V JESENI
muzikal, za izven

četrtek, 22.10., ob 20. uri

PODBOČJE - Praznovanju dnevov evropske kulturne dediščine 
so se pridružili tudi v vrtcu in OŠ Podbočje in 8. oktobra pripra-
vili prireditev z naslovom »Stare šege in stare pesmi praznuje-
jo«. Na njej so otroci iz vrtca in nižjih razredov OŠ zapeli nekaj 
starih ljudskih pesmi, plesov in otroških iger ter v obliki skeča 
prikazali pot »od zrna do kruha«, nastopile pa so še Pevke izpod 
Bočja. V znamenju starih običajev so bile tudi tradicionalne de-
lavnice in ustvarjalnice ob tednu otroka, na katerih so nekatere 
stare spretnosti pokazale tudi babice, podboški aktiv kmečkih 
žena je poskrbel za tradiocionalno kulinariko, razstavili pa so 
tudi stare pripomočke, predmete in literaturo. Sledile so še ka-
raoke ljudskih pesmi z Vilkom Urekom. P. P.

Posveta so se udeležili ravnate-
lji ter strokovni delavci vzgoj-
no-izobraževalnih zavodov in 
kulturnih ustanov. Kot je zbra-
nim dejala v. d. predstojnice 
novomeške enote Zavoda RS 
za šolstvo mag. Andreja Čuk, 
je kulturno-umetniška vzgoja 

(KUV) eno redkih področij, na 
katerem delo uspešno usklaju-
je in sodeluje več ministrstev, s 

KRŠKO – 2. oktobra je Društvo likovnikov Krško OKO v Dvo-
rani v parku v Krškem pripravilo otvoritev razstave svoje čla-
nice Mihaele Prevejšek, naslovljeno Barvni galop.

Mihaela Prevejšek je na svoji 
tretji samostojni razstavi „Barv-
ni galop“ postavila na ogled ko-
nje. »Z naslovom Barvni galop 
je združila svojo željo po odkri-
vanju barve in po svobodi, saj 
je galop način konjskega teka, 
pri katerem so v enem trenut-
ku vsa kopita naenkrat v zraku, 
kar nam z videzom izraža neiz-
merno svobodo,« je Smiljana 
Anžiček popeljala zbrane k raz-
misleku ob postavljenih slikah. 

Slikarka je posegla po močnih barvah, ker ni ljubiteljica povprečja 
in zdolgočasenega vsakdana. »Z odločnimi, ekspresivnimi poteza-
mi želi preoblikovati podobo stvarnosti in jo mestoma približati 
modernističnim tokovom, predvsem pa osebnim, subjektivnim li-
kovnim izživetjem. Morda zato v nekaterih slikar poseže po umir-
jenih svetlih tonih bledo rumene, oker, bež in temnejše rjave, ki 
jih vpne v močnejše svetlobne kontraste, kot da bi z njimi orisala 
in nam razkrila nežno plat svoje duše. Pri vzpostavitvi slikovne-
ga dogajanja je odlična v kompoziciji,« je še nanizala Anžičkova. 
Na klavirju je dogodek popestrila Maja Zorič.  M. Hrvatin

BRESTANICA - Društvo prijateljev mladine Brestanica je v 
Domu krajanov Brestanica 7. oktobra odprlo likovno raz-
stavo Mie Škoberne iz Dolenjega Leskovca. Z razstavo so, 
kot je povedala predsednica tamkajšnjega DPM Suzana Ro-
bek, obeležili teden otroka, ki tradicionalno poteka vsak 
prvi teden v oktobru.

Med letošnjimi aktivnostmi ob 
tednu otroka, ki so potekale pod 
sloganom Nekaj bi ti rad pove-
dal, razstava, ki so jo pripravili v 
DPM Brestanica, ki je eno od 12 
delujočih krajevnih društev Zve-
ze prijateljev mladine Krško, to-
liko bolj izstopa, saj je razstavlje-
na dela ustvarila še ne 14-letna 
avtorica. Kot je ob otvoritvi po-
vedala Mia, ki obiskuje 9. razred 
brestaniške osnovne šole, je ve-
selje do risanja začutila že v zgo-
dnjih otroških letih, bolj resno in zavzeto pa je risati začela pred 
štirimi leti. Najprej se je lotila risanja s svinčnikom, ob tem kot sa-
mouk spoznavala različne tehnike, zatem je uporabljala komplet 
24 barvic, a po določenem obdobju upodabljanja prišla do spo-
znanja, da mora v sliko vnesti še več barvnih odtenkov. Njeni že-
lji je prisluhnil in ustregel oče, ki ji je kupil komplet kar s 150 bar-
vicami, zaradi česar se je risanja lotila še z večjim veseljem. Sicer 
pa je hvaležna celi družini, ki jo pri tem podpira, pa tudi učiteljem 
v šoli. »Sploh ne morem opisati občutka, ko te nekdo pohvali in 
podpira ter spodbuja k temu, da delaš tisto, kar najraje počneš«, 
je dejala in ob tem naslovila apel na otroke in vrstnike, naj dneva 
ne preždijo pred televizijo ali računalnikom, temveč si ga zapol-
nijo s kreativnimi vsebinami, ki jih veselijo, naj si gre za risanje, 
plesanje, petje ipd. Pričujočo razstavo si je ogledalo večje število 
obiskovalcev, učencev in učiteljev šole, otvoritev pa so s kultur-
nim programom obogatile Anja Pirc z avtorsko pesmijo ter in-
strumentalnima nastopoma kitaristka Tinkara Robek in klari-
netistka Maja Zakšek. B. Mavsar 

Kultura del otrokovega vsakdana
BRESTANICA - V organizaciji Zavoda RS za šolstvo, Ministrstev za izobraževanje, znanost in šport ter za kul-
turo, Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Kulturnega doma Krško je na gradu Rajhenburg 1. oktobra 
potekal regijski posvet na temo »Kako s kulturo izboljšati otrokov in mladostnikov vsakdan«.

ciljem, da se mlado učečo po-
pulacijo vzgoji v estetsko ob-
čutljive, dojemljive in kultur-
no osveščene ter razgledane 
ljudi. Ob tem že nekaj let ugo-
tavljajo, da bi lahko kulturno-
-umetnostno vzgojo izvajali še 
učinkoviteje, v kolikor bi ime-
li vzpostavljeno mrežo koordi-
natorjev, saj je bistvo sodobne 
KUV v njeni kroskurikularno-
sti, se pravi prepletenosti v vsa 
področja učnih predmetov in 
drugih šolskih dejavnosti. 

Pri tem ima pomembno vlo-
go mreženje in sodelovanje 
različnih akterjev na področju 
kulture, društev, zavodov in 
drugih ustanov z izobraževal-
nimi ustanovami. S tega podro-
čja je na posvetu potekala tudi 
predstavitev dosedanjih do-
brih praks, eno od njih pa sta 
predstavili Ana Duša in Špe-
la Frlic iz KD Pripovedovalski 
Variete na temo pripovedova-
nja pravljic po meri, kar pome-
ni, da v praksi ljudske pravlji-
ce preko različnih pristopov in 
načinov člani društva podaja-
jo ciljni publiki, nadgradnjo za 

šole pa so izvedli skupaj z Za-
vodom Bunker preko projek-
ta Igrišče za gledališče. Njegov 
osnovni namen je, kot je deja-
la predstavnica zavoda Kata-
rina Slukan, zaposliti mlade 
gledališke ustvarjalce za iz-
vajanje KUV po šolah za sode-
lovanje pri izvedbi obveznih 
izbirnih vsebin, pa tudi pri po-
uku slovenščine in predmetih, 
ki imajo v učni snovi zajeto izo-
braževanje o umetnosti, kakor 
tudi za kombiniranje pri pred-
metih, kjer je mogoče neume-
tniške učne vsebine podati na 
takšen način, ki bo pritegnil 
mlade. V praksi se je tovrstno 
pripovedovanje kot učna me-
toda že izkazalo za dobrodo-
šlo za vpeljavo v učne procese, 
saj v projektu sodeluje že več 
kot 20 slovenskih šol, med nji-
mi z območja Posavja OŠ Sava 
Kladnika Sevnica, OŠ Raka, OŠ 
Brežice, OŠ Jožeta Gorjupa Ko-
stanjevica na Krki in OŠ Pod-
bočje.

Udeleženke in udeleženci, teh 
je bilo na gradu dobrih sto, so 
se seznanili z različnimi po-

dročji KUV, beseda je tekla tudi 
o Tednu kulturne dediščine, 
nacionalnem filmsko-vzgoj-
nem programu v Art kinu, 
mrežnem projektu s podro-
čja filmske vzgoje za osnov-
nošolce, nacionalnem projek-
tu Rastem s knjigo ipd. Hkrati 
je bilo sodelujočim predsta-
vljenih tudi več že izvajajočih 
praks sodelovanja kulturnih 
ustanov in šol na območju Po-
savja, med drugim projekt Ze-
liščni vrt Posavja in zeliščni vrt 
na gradu Rajhenburg, katere-
ga glavna nosilca sta bila KD 
Krško in OŠ dr. Mihajla Rosto-
harja, iz OŠ Jožeta Gorjupa Ko-
stanjevica na Krki in Galerije 
Božidar Jakac so predstavili v 
kostanjeviško šolo umeščeno 
Gorjupovo galerijo, o prenovi 
kulturne dediščine v občini Kr-
ško kot priložnosti za kultur-
no vzgojo pa je zbranim spre-
govoril Andrej Sluga z Občine 
Krško idr. V uvodu srečanja je 
uspešen posvet in dobro po-
čutje zbranim zaželel tudi kr-
ški župan mag. Miran Stanko.

 Bojana Mavsar 

Mag. Andreja Čuk je kot v. 
d. predstojnice na novome-
škem Zavodu RS za šolstvo 
nadomestila dr. Stanko Pre-
skar, ki je z novim šolskim le-
tom prevzela ravnateljstvo v 
OŠ Cerklje ob Krki.

Praznik starih šeg in pesmi

Otroci iz vrtca so zaplesali v narodnih nošah.

Mia slike na ogled razstavi ... 

Mia Škoberne

Barvni Galop Mihaele Prevejšek 

Mihaela Prevejšek

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

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

 Urejanje okolice  Setve in košnja trave  Drevnine in grmovnice  Sezonsko cvetje

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

Unikatni suhi, svileni in sveži nagrobni aranžmaji.
 Akcijske cene sveč.
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Četrtek, 15. 10.

• ob 10.00 na Ljudski univerzi 
Krško: začetek krožka Peli so 
jih moja mati; ob 16.00: za-
četek krožka Spoznajmo kra-
je v svoji okolici 

• ob 15.00 v MT Senovo: de-
lavnica izdelovanja lutk

• ob 16.00 v KD Krško: kultur-
na prireditev »Vesela jesen«, 
nastopajo: pevske in dram-
ske skupine ter instrumen-
talisti iz društev upokojen-
cev regije Posavje

• ob 17.00 v dvorani MC Bre-
žice: otroška gledališka 
predstava »Jaka v prometu«

• ob 17.00 v atriju Mencin-
gerjeve hiše Krško: koncert 
učencev Glasbene šole Krško

• ob 17.00 v knjižnici na Se-
novem: pravljična urica pri 
Medvedku Sladkosnedu

• ob 17.00 v MC Krško: tur-
nir v namiznem nogometu 
in namiznem tenisu

• od 17.00 do 19.00 v prosto-
rih KS Bizeljsko - sobi DU Bi-
zeljsko: brezplačno merjenje 
kostne gostote

• ob 18.00 v Lončarskem ate-
ljeju Bernhard v Mencinger-
jevi hiši Krško: šola lončar-
stva za odrasle 

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: predstavitev zbornika 
ob 30-letnici delovanja Klu-
ba zdravljenih alkoholikov 
Brežice

• ob 19.00 v Mosconovi gale-
riji na gradu Sevnica: odprtje 
samostojne razstave ročnih 
del Mojce Sešlar »Niti skozi 
življenje mojih staršev«

Petek, 16. 10.

• ob 15.30 v knjižnici v Bi-
strici ob Sotli: pravljično 
popoldne za najmlajše z Jo-
žico Kunst - pravljica Žabec 
in zaklad

• ob 17.00 v Domu kulture 
Brežice: praznovanje 40-le-
tnice delovanja Društva in-
validov občine Brežice

• ob 17.00 v MT Raka: pojdi-
mo v gozd po kostanj

• ob 17.00 v MT Senovo: film-
ski večer

• ob 18.00 v Domu kulture 
Radeče: Folklorni večer Fol-
klornega društva Brusači

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

• ob 19.00 v Domu Svobode 
Brestanica: 70-letnica gle-
dališke skupine KD Svobo-
da Brestanica - Igra v igri

• ob 20.00 v klubu KD Krško: 
koncert zasedbe Fake orche-
stra, iz jazz-etno cikla

Sobota, 17. 10.
• od 9.00 do 15.00 na Mestni 

tržnici Kostanjevica na Krki: 
žganje in sadje; ob 18.00: 
koncert Glasbene šole Krško

• ob 9.00 izpred MT Senovo: 
delavnica na gradu Rajhen-
burg »Zeliščni kruhek«

• od 9.00 do 18.00 v Športni 
dvorani Brežice: Podjetni-
ško - obrtni in kmetijski se-
jem POK 2015 Brežice

• ob 9.00 izpred Okrepčeval-

nice Kranjčič na Silovcu pri 
Sromljah: 14. tradicionalni 
pohod po Sromeljski pešpoti

• od 9.00 do 19.00 v športni 
dvorani Gimnazije Brežice: 
35 let KK Brežice

• ob 9.00 v Knjižnici Brežice: 
berem kužku

• ob 10.00 v MT Raka: kosta-
njev piknik

• ob 10.00 v MT Podbočje: iz-
let v adrenalinski park

• ob 10.00 na dvorišču Posa-
vskega muzeja Brežice: po-
savsko srečanje kmetic

• ob 14.00 v Domu krajanov 
Sromlje: odprtje dopolnje-
ne stalne razstave Kozjan-
ski partizanski odred, slav-
nostni govornik bo minister 
Gorazd Žmavc

• ob 15.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: 70-letnica Lo-
vske družine Artiče in razvi-
tje prapora

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

• ob 19.30 v KD Krško: ko-
medija »Čudežna terapija«, 
za zeleni in modri abonma 
ter za izven

• ob 19.30 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: letni koncert MePZ Viva 
Brežice »Slovenska pesem 
ne pozna meja«

• ob 20.00 v gostilni Kmečki 
hram Kostanjevica na Krki: 
koncert Tria Nur

• ob 21.00 v klubu Metulj 
v Bistrici ob Sotli: Noise 
hip hop night with N`toko, 
Mombu & Oddateee 

Nedelja, 18. 10

• ob 8.30 izpred KS Bizeljsko: 
pohod po Grajski poti

• od 9.00 do 17.00 v Športni 
dvorani Brežice: Podjetni-
ško - obrtni in kmetijski se-
jem POK 2015 Brežice

• ob 11.00 v Bušeči vasi: 20. 
tek po vinski cesti 

Torek, 20. 10.

• ob 10.00 v Domu upokojen-
cev Brežice: predstavitev no-
voustanovljenega Društva 
Modra Sova

• ob 11.00 in ob 15.00 na 
Ljudski univerzi Krško: za-
četek tečajev angleščine 

• ob 13.30 na igrišču Gim-
nazije Brežice: tradicional-
na tekma v malem nogome-
tu med ekipama Gimnazije 
Brežice in Občine Brežice

• ob 17.00 v Lončarskem ate-
ljeju Bernhard v Mencinger-
jevi hiši Krško: šola kerami-
ke za otroke

• ob 18.00 v KD Krško: igra-
no-lutkovna predstava za 
otroke 4+ »Motovilčica«, za 

rumeni abonma in za izven
• ob 19.30 v Domu kulture 

Brežice: romantična kome-
dija »Vsakih sedem valov«, 
za abonma in izven

Sreda, 21. 10.
• ob 10.00 na Ljudski univer-

zi Krško: prvo srečanje bral-
nega krožka 

• ob 15.00 v Domu upokojen-
cev Brežice: Zlati glas Posav-
ja, festival pevskih zborov 
domov za starejše iz Posav-
ja in Zasavja

Četrtek, 22. 10.

• ob 15.00 v MT Senovo: ti-
skanje jesenskega listja

• ob 18.00 na Pleteršnikovi 
domačiji v Pišecah: druže-
nje z esperantom na Pleter-
šnikovi domačiji

• ob 18.00 v Lončarskem ate-
ljeju Bernhard v Mencinger-
jevi hiši Krško: šola kerami-
ke za odrasle 

• ob 20.00 v KD Krško: mu-
zikal »Cvetje v jeseni«, za 
izven

Petek, 23. 10.

• od 8.00 do 18.00 v telova-
dnici Gimnazije Brežice: raz-
stava malih živali (do nede-
lje, 25. 10.)

• ob 15.00 v Zdravstvenem 
domu Krško: razstava foto-
grafij »Lep je dan«

• ob 17.00 v MT Senovo: ča-
rovniška zabava

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

• ob 19.00 v KD Krško: do-
brodelni koncert ob 20-le-
tnici Lions kluba Krško 

• ob 21.00 v klubu MC Breži-
ce: Fazanc 2015

Sobota, 24. 10.

• od 8.00 do 18.00 v Športni 
dvorani Brežice: mednaro-
dni ju-jitsu turnir »Sloveni-
ja open - Pokal Brežic 2015«

• ob 9.00 iz Pišec: 39. pohod 
»Po poteh Brežiške čete«, 
tradicionalno srečanje bor-
cev, izgnancev, planincev in 
mladine

• od 9.00 do 12.00 v igral-
nici MC Brežice: živ žav - 
glas(be)na ropotalnica

• ob 10.00 pod vaško lipo na 
Oštrcu: spominska priredi-
tev Oštrc 2015

• ob 11.00 v lovski koči na Iz-
viru: 70-letnica Lovske dru-
žine Cerklje ob Krki

• ob 15.00 na igrišču pri Pro-
svetnem domu Globoko: 
otvoritveni turnir v odbojki 
na mivki; ob 18.00 v Prosve-

tnem domu Globoko: otvori-
tev obnovljenega cestnega 
odseka in mostu

• ob 18.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: Na hribčku je 
moj dom - srečanje pevcev 
ljudskih pesmi ob 20-letni-
ci Fantov artiških in podeli-
tev Maroltovih značk

• ob 19.00 v župnijski cer-
kvi v Kapelah: jubilejni kon-
cert ob 95-letnici delovanja 
MoPZ Kapele, gostje: Miha-
ela Komočar Gorše - sopran, 
Biliana Ivanović - sopran, 
Marko Ferlan - kitara, Špela 
Troha - klavir

Nedelja, 25. 10.

• od 9.00 dalje v Športni 
dvorani Brežice: 43. Holyjev 
memorial v ženski in moški 
športni gimnastiki

• od 9.00 do 12.00 v športni 
dvorani Sevnica: Gorazdov 
in Stanetov memorial v ma-
lem nogometu

• ob 13.00 v športni dvorani 
Pišece: ekipni turnir v bad-
mintonu za člane

• od 13.00 do 18.00 na kopa-
lišču Otok v Kostanjevici na 
Krki: Jesen na tamalem plac

• ob 15.00 na igrišču v Bu-
šeči vasi: 9. nogometni tur-
nir med vasmi KS Cerklje ob 
Krki

• ob 15.00 na Turistični kme-
tiji Balon, Bela gorca na Bi-
zeljskem: odprtje in ogled 9. 
razstave bizeljskega ajdove-
ga kolača

Ponedeljek, 26. 10.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: jesenske počitniške ak-
tivnosti za otroke od 1. do 6. 
razreda osnovne šole (vsak 
dan do petka, 30. 10.)

• ob 14.00 v MC Brežice: dan 
invalidov in bolnikov občine 
Brežice - predstavitve dru-
štev invalidov in bolnikov 
ter brezplačne meritve; ob 
17.00: gledališka predstava 
»Mali princ prinaša zdravje«

Torek, 27. 10.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje Mitje 
Udovča »Pomen vode in go-
spodarjenje z njo«

• ob 18.00 v Viteški dvorani 
Posavskega muzeja Breži-
ce: svečana seja Občinskega 
sveta Občine Brežice ob ob-
činskem prazniku s podeli-
tvijo oktobrskih nagrad

Sreda, 28. 10.

• od 8.00 do 12.00 v Posa-
vskem muzeju Brežice: je-
senska grajska dogodivšči-
na (še v četrtek, 29. 10.)

kam v posavju

Vsi nekako slutimo, da prihaja čas, ko se bo prelo-
milo. Da se je družba zapeljala v nek odtujeni pa-
pirnato-virtualni razvoj, ki se mu človekoljubnost in 
ustvarjalnost zdita le cokli, osebna integriteta in po-
štenje le politični floskuli, lastno, kritično mnenje pa 
popolni nebodigatreba ali celo stvar trga. 

Marsikdo me na ulici ustavi in reče, da si predsta-
vlja, da je gotovo dober občutek, ko ima človek toli-
ko informacij, kot jih dobim jaz pri svojem delu. In 
kako dobro mora biti, ko vidiš celotno sliko. Ne le po-
sameznih delčkov in razpršenih informacij, ne le po-
sameznih interesnih skupin in njihovih načrtov ter 
projektov, ampak objektivno sliko Posavja kot celote. 

In niso presenečeni, da imam odgovor na njihovo 
predvidevanje, ker se od mene mnenje pač že priča-
kuje – presenečeni so nad vsebino odgovora. Ko po-
vem, da je v Posavju kot v državi in družbi nasploh: 
da imamo svetle in temne trenutke Posavja. Vsak 
dan. Trenutke, ko želimo sobivati, si pomagati in se 
povezovati znotraj tega majhnega, a po mojem mne-
nju lepega prostora z dobrimi ljudmi, in mnoge, ko 
bi se najraje do kosti zgrizli in medsebojno uničili, 
žal najpogosteje za neke drobtinice in povsem krat-
koročne koristi. 

Če me prosijo za več informacij, povem. Svetle in te-
mne plati. Trenutke, ko sem na naše kraje, ljudi in 
vodstva lahko odkrito ponosna in naštejem mnoge 
primere, in seveda trenutke, ko se mi zdi, da živim 
v zaplankanih Butalah, kjer si potihem pripravlja-
mo minska polja, se gremo oligarhijo ali absolutizem 
in izsiljujemo vsakogar, ki ne pristaja na enoumje. 

„Ali potem ta prostor, regija, nima prihodnosti?“ me 
zaskrbljeno pogledajo. Navadno dodam, da so poj-
mi regije po mojem mnenju vedno samo nek okvir. 
Okvir, ki bi lahko prinašal dobro in zdravo. Okvir, v 
katerem se lahko prepoznavamo ljudje s podobnimi 
izkušnjami odraščanja v tem razgibanem prostoru, 
na našem zelenem podeželju in v zgodovinsko boga-
tih mestih, okvir, kjer imamo podobne navade in sku-
pni cilj, da bi živeli mirno, drug do drugega in nara-
ve spoštljivo, ustvarjalno življenje. Okvir, ki bi nam, 
ravno zaradi svoje relativne majhnosti, lahko dal 
glas, možnost mnenja in hitrejšega odzivanja, mo-
žnost, ki se v družbi samo velikih hitro izgubi. 

Če sogovorniki postanejo preveč nemirni in zmajuje-
jo z glavo o prihodnosti, se hitro postavim v tisto svo-
jo značilno, opogumljajočo pozo, ker sem taka pač 
po naravi, in poudarim, da zakaj bi težili k oviram 
in nekemu sedanjemu momentu, moramo težiti k re-
šitvam in videti, kje smo lahko skupaj močnejši. Po-
udarim, da se resnično trudim vzdrževati svoj opti-
mizem in v vsaki stvari poskušam videti nek skriti 
namig, da prihaja čas, ko se bomo kot družba izkaza-
li. Upam na prevlado zdrave kmečke pameti, na za-
vrnitev populističnih prerivanj ter grabljenja in is-
kreno razmišljam s svojo glavo ter tako tudi ravnam. 

„Torej bo vse dobro,“ zaključijo. Pokimam. Nato po-
vedo, da kako radi preberejo moja razmišljanja, mi 
prisluhnejo, me podpirajo. Da so sami od dogajanj 
kar precej odmaknjeni, živijo v svetu, kjer se bolj 
ukvarjajo z vsakim dnem posebej in si težko predsta-
vljajo, kaj vse Posavje pravzaprav pomeni. In da, ko 
povem, da še vedno imamo stvari, ki ta skupni pro-
stor povezujejo, potem tudi oni gojijo upanje o priho-
dnosti za otroke tudi v domačih krajih. „Informacije 
prinašajo mir,“ zaključijo. Zadržano jih pustim, da 
odidejo v tem občutku miru, ker bodo tako prinesli 
mir tudi v svoje domove. In bodo lažje srečni.

Ker … informacije in mir? A dajte no. Zadnje čase se 
mi ta dva pojma popolnoma izključujeta. Ooo, blaže-
na je nevednost! Če ne veš (ali pa se znaš odklopiti), 
kako pri nas stvari zares delujejo, kdo so pravi akter-
ji in kdo marionete, kdo pije in ne plača, ampak se 
zadolžuje na naš skupni račun, kdo se vrhunsko pre-
tvarja in nam to drago prodaja, kdo te želi onemogo-
čiti, ker opozarjaš na krivice … lahko gojiš mir. 

Veliko miru vam želim – je namreč osnova za zdrav-
je. 

„Ko brez miru 
okrog divjam ...“

podčrtano

Piše: Maruša Mavsar
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Renault priporoča
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*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na www.renault.si. 5 let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano 
jamstvo za 3., 4. in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.

Poraba pri mešanem ciklu 3,3 - 5,8 l/100 km. Emisije CO2 85 - 129 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisija NOx: 0,0137 – 0,0653 g/km. Emisija trdih 
delcev: 0,00006 – 0,0021 g/km. Število delcev (x1011): 0,01 – 39,97. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Z nizkim štartom
do novega Renaulta!
Do 6 obrokov in zimske gume vam plačamo mi, 
zato pohitite in odpeljite svojega.*

NOVO MESTO, KANDIJSKA C. 60, 07/ 391 81 14
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 7.30 DO 19.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

BREŽICE, BRATOV CERJAKOV 11, 07/ 499 19 04
ODPRTO OD PONEDELJKA DO PETKA OD 8.00 DO 16.00, SOBOTA OD 8.00 DO 12.00, NEDELJA ZAPRTO.

renault.si

ŠPORTNA DVORANA BREŽICE

VSTOP PROST

POK 2015 BREŽICE

PODJETNIŠKO - OBRTNI
IN KMETIJSKI SEJEM

17. in 18. OKTOBER

Organizator: 

Na letošnjem sejmu ne spreglejte!
Kuhna na sejmu

Kuhanje županovega golaža
Sejemska vinska klet in pivoteka
Ulica obrtnikov s škratom Gvidom

Bogat zabavni in izobraževalni program
Nagradna igra „Sanjski dan, zanjo in zanj“

Več informacij na:
 www.pcbrezice.si Podjetništvo Brežice

BREŽICE - Člani in članice 
Strelskega kluba Brežice so 
skupaj s številnimi gosti 9. 
oktobra na strelišču Špor-
tne dvorane Brežice obe-
ležili 50-letnico uspešnega 
delovanja. Ob tej priložno-
sti so odkrili spominsko vi-
trino nekdanjega častnega 
člana kluba, olimpijca Kar-
la Umeka.

Klub, ustanovljen 22. februarja 
1965 kot Strelska družina IMV, 
obrat Brežice (nekaj let se je 
imenoval tudi SD Kruno Breži-
ce), se ponaša s 43 naslovi dr-
žavnih prvakov (razen enega 
so vsi iz obdobja samostojne 
Slovenije), 15 naslovi prvaka 
državnih lig, dvema naslovoma 
pokalnega prvaka in 18 držav-
nimi rekordi, večji del v pištol-
skih disciplinah, nekaj pa tudi 
s puško. Klub ima trenutno 78 
članov, od tega 51 vadečih tek-
movalcev, v vsej zgodovini pa 
je šlo skozi njihove vrste 424 
strelcev in 120 strelk. Predse-
dnik in trener brežiških strel-
cev Ernest Sečen, ki s klubom 
živi že 45 let in je pripravil tudi 
jubilejni bilten z naslovom Pet-
deset zgodb, se je na jubilejni 
prireditvi zahvalil začetnikom 
kluba ter lokalni skupnosti za 
podporo, katere vrhunec je 
bilo odprtje sodobnega streli-
šča v novi športni dvorani. 
Ob tej priložnosti so popravili 

krivico ekipi v postavi Robert 
Kranjc, Milko Bele in Bojan 
Sotler, ki je 7. septembra 1991 
osvojila prvi naslov državnih 
prvakov (z malokalibrsko pi-
štolo proste izbire na 50 m) v 
samostojni Sloveniji, a takrat 
ni prejela medalj, zato so jim 
jih podelili tokrat. Listini ča-
stnega člana je Sečen podelil 
ustanovnemu članu Ivu Rogu-
ljiću (ob njem je izmed usta-
novnih članov med živimi le 
še Jože Ostrelič) in Vladu Sa-
badošu. Roguljić je ob tem iz-
postavil vlogo Sečna, brez ka-
terega, kot je dejal, društvo ne 
bi bilo tako uspešno in doseglo 
takšne stopnje razvoja. Podeli-
li so še nekaj klubskih priznanj 
in medalj. Klubu so ob jubile-
ju čestitali tudi številni gostje, 
med njimi župan Ivan Molan, 
ki mu je podelil plaketo obči-
ne, predsednik Strelske zveze 

Slovenije Janez Slapar z zlato 
plaketo zveze in predsednik 
Športne zveze Brežice Stanko 
Tomše s priznanjem. 

Vrhunec prireditve pa je bilo 
odkritje spominske vitri-
ne nekdanjega častnega čla-
na kluba Karla Umeka (1917-
2010), rojenega v Bojsnem pri 
Globokem, ki je leta 1960 na-
stopil na olimpijskih igrah v 
Rimu v streljanju z malokalibr-
sko pištolo proste izbire. Kot je 
povedal Sečen, ga je leta 2005 
slučajno »odkril« pri iskanju 
prvega slovenskega strelske-
ga olimpijca in z njim navezal 
stike. Vitrino, v kateri je nekaj 
opreme, dokumentov in spo-
minov na olimpijski nastop, so 
ob Sečnu odkrili še Umekova 
hči Alenka, vnuk Igor ter ne-
čakinji Marija in Milena. 
 Peter Pavlovič

Obeležili pol stoletja
v športu mirnih in vztrajnih

Sečen (levo) in Umekovi potomci ob odkriti vitrini
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poroke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Blaža Ajdonik, Mali 

Kamen – deklico,
• Nina Koren, Premagovce – 

deklico,
• Rosana Horvat, Brežice – 

deklico,
• Morena Kotar, Bojsno – 

dečka,
• Dijana Hudorovac, 

Krško – deklico,
• Ana Gerjevič, Oklukova 

Gora – dečka,
• Natalija Zakšek, Hrastek – 

deklico,
• Slavica Ivandić, Sevnica – 

dečka,
• Natalija Barkovič, 

Brežice – deklico,
• Barbara Ferenčak, 

Brežice – dečka,
• Alenka Škofljanec, Brege – 

dečka,
• Blaženka Remih, Veliki 

Kamen – dečka,
• Lucija Križnik, Kostanjek – 

deklico,

rojstva

• Florijan Škorja iz Vrhovega 
in Špela Balantič iz Čanja,

• Roman Remih z Loga pri 
Vrhovem in Jera Žlender s 
Senovega,

• Franci Pirc in Samantha 
Špiler, oba iz Veniš.

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.

Ana Marija Duhanič z Gazic in Damjan Žerjav iz Spodnje Po-
hance, 8. avgust 2015, grad Brežice (foto: Matej Kramžer)

moja poroka• Katarina Vinković, Spodnji 
Stari Grad – deklico,

• Mateja Podvinski, 
Jereslavec – dečka,

• Dolores Carl, Sela pri 
Dobovi – dečka,

• Gordana Mirt, Sevnica – 
dečka,

• Nataša Pirc, Vihre – dečka,
• Maja Rešetar, Gabrje pri 

Dobovi – dečka,
• Ines Benčin, Krško – dečka,
• Zlatka Jurkovič, Krško – 

dečka,
• Tjaša Verstovšek, Brežice – 

dečka.

ČESTITAMO!

RAKA - 14. avgusta je Ja-
nez Lekše dopolnil 90 
let. Rodil se je v kmeč-
ki družini v vasi Dolga 
Raka, kjer je odraščal 
in si ustvaril družino. 
Z ženo Tončko sta pri-
dno kmetovala in skrbe-
la za hčerko in dva sino-
va. Pred nekaj leti mu je 
umrla žena. Danes zanj 
skrbi najmlajši sin Dar-
ko z družino. Vesel je obi-
ska svojih otrok in vnu-
kov. Rad se pogovarja ter 
obuja spomine na preho-
jeno pot in minule čase. 
Slavljenca smo obiska-
li predsednik sveta KS Raka Silvo Krošelj, predsednica KO RK 
Raka Marija Vrhovšek, predsednica DU Raka Fanika Metelko 
in prijatelji iz društva upokojencev. Vsi smo mu čestitali in zaže-
leli še veliko zadovoljnih let.  F. M.

RAKA - 30. avgusta so se na Raki zbrali sošolci in sošolke, ki so 
pred 50 leti zapustili šolski svet. »Razšli smo se na pol odrasli, 
osnovnošolsko učenost prerasli. Po svetu smo se razkropili, 
po svoje usodo si krojili,« je ob tem zapisala Fanika Metelko. 
Na srečanju so poklepetali in obudili spomine na mlade dni, 
dogovorili pa so se tudi, da se bodo odslej srečali vsako leto.

90. rojstni dan Janeza Lekšeta

Janez Lekše

PODBOČJE - Alojz Kerin in 
Antonija Stritar sta si na 
prelomu iz 19. v 20. stoletje 
na naslovu Brod 10 ustvari-
la družino. Njuni potomci so 
pred 20 leti ustanovili Dru-
štvo Kerini & Stritarji, ki šte-
je okoli 150 članov, 5. sep-
tembra pa so s slavnostno 
sejo in druženjem obeležili 
jubilej društva. 

Kot je ob robu srečanja Keri-
nov in Stritarjev za naš časopis 
povedal predsednik društva 
Andrej Kerin, vnuk omenje-
nih zakoncev Kerin/Stritar, so 
se pred 20 leti na nekem po-
grebu sorodniki pogovarja-
li, da je škoda, ker se dobivajo 
samo ob takšnih žalostnih pri-
ložnostih. »Zato smo šli v ak-
cijo in že v šestih mesecih pri-
pravili zbornik in srečanje, ki 
se ga je udeležilo 242 članov 
obeh rodbin. Tam smo usta-
novili društvo in zgodba se je 
začela,« je pojasnil.

Jubilej Kerinov in Stritarjev

V družinskem drevesu, ki sta 
ga sestavila Mirko in Anica 
Jančigaj, vanj pa so poleg ne-
posrednih potomcev Alojza 
in Antonije vključeni tudi po-
tomci njunih bratov in sester, 
je trenutno 680 članov. Sre-
čujejo se enkrat letno, vsako 
drugo leto poleg druženja na 
pikniku pripravijo tudi kul-
turni program. Izdajajo glasi-
lo Trte, v juliju je izšla že 78. 
številka, pred petimi leti so 
pripravili že drugi zbornik z 
dopolnjenimi podatki o svo-
jih članih, imajo svojo spletno 
stran, skrbijo za evidenco vi-
sokih jubilejev članov društva 
in jim izkažejo pozornost … 
Najstarejša je trenutno Majda 
Povh, ki je letos dopolnila 90 
let. Med člani društva so tudi 
znani ljudje iz javnega življe-
nja, denimo generalni direk-
tor Krke Jože Colarič, direktor 
Uprave za jedrsko varnost dr. 
Andrej Stritar, pisatelj Janez 
Banič, urednik na RTV Slove-

nija Peter Povh, plavalec Rok 
Kerin in še kdo, iz tega rodu je 
izhajal tudi znani podboški sli-
kar Zoran Didek.

Na jubilejnem srečanju, na 
katerem so našteli 116 čla-
nov društva in nekaj pova-
bljenih gostov, so prisluhnili 
pevskim, glasbenim in recita-
torskim nastopom svojih čla-
nov, nato pa podelili priznanja 
najbolj zaslužnim: že omenje-
nim Baniču, Colariču, Povhu 
in Stritarju, poleg njih pa še 
podboškemu gostilničarju Jo-
žetu Kerinu, ki skrbi za dru-
štvene piknike, ter Slovenske-
mu rodoslovnemu društvu, s 
katerim dobro sodelujejo. Čla-
ni društva pa so se s posebno 
plaketo zahvalili svojemu do-
slej edinemu in, kot so dejali, 
dosmrtnemu predsedniku An-
dreju Kerinu, ob osebnem ju-
bileju, 80-letnici, pa so prese-
netili Tončko Kovačič.
 Peter Pavlovič

Udeleženci jubilejnega srečanja ob 20-letnici društva

KRŠKO - V septembru je svoj 90. rojstni dan praznovala Joža Ko-
šir iz Krškega, čestitkam pa se je pridružila tudi podžupanja ob-
čine Krško Ana Somrak, skupaj s predstavnicama Rdečega kri-
ža Krško – desni breg gospo Lončar in gospo Mustar. Danes čila 
in zdrava Joža Košir se je rodila v Kostanjevici na Krki v druži-
ni Gril, kjer je živela s starši, sestro in bratom v šolskem stano-
vanju. Oče jim je umrl, ko je bilo Jožici komaj pet let. Kmalu po 
njegovi smrti je mati kupila parcelo blizu šole in zgradila hišo. V 
Kostanjevico na Krki je iz Ljubljane po službeni dolžnosti zaha-
jal tudi mladi gradbenik Franc Košir, s katerim se je Joža 1944. 
leta poročila. Rodili sta se jima dve hčeri - Breda, ki živi v bliži-
ni, ter Vesna, ki z družino živi v Ljubljani. Gospa Joža, ki od leta 
2001, ko je mož umrl, živi sama, skrbi zase in svoje gospodinj-
stvo, s hčerko Bredo opravi tudi nakupe ter redno piše svoj dnev-
nik. Ima dva vnuka in dve vnukinji ter pravnuka, ki ji krajšajo in 
popestrijo jesen življenja.    Vir: Občina Krško

90 let Jože Košir iz Krškega

Posavski obzornik 
tudi na spletu!

 

 

Poiščite nas na sejmu POK 
v Brežicah 17. in 18. oktobra
Pokazali vam bomo, kako nastajata časopis 
in spletni portal www.posavje.info. 

Mnogi bralci nas poznate le po tiskani besedi, 
na sejmu pa bo pa priložnost, da se spoznamo tudi osebno
in se pogovorimo o našem delu in vaših pričakovanjih 
ter da podate predloge za izboljšanje 
našega in vašega časopisa 
ter si tako prislužite knjižno nagrado 
naše Založbe Neviodunum. 

Na našem razstavnem prostoru boste lahko tudi naročili 
male oglase ali druge objave.
Obiščite nas, veselimo se vašega obiska!

Uredništvo časopisa Posavski obzornik
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S tem so se poklonili vztrajnim 
organizatorjem iz vrst ŠD Po-
savje iz Krškega, ki so se 4. ok-
tobra pogumno odločili za or-
ganizacijo rekreativno-tekaške 
prireditve z njenim vrhuncem, 
tekom na 21 km. Organizatorji 
rekreativnih prireditev se zgolj 
redkokdaj odločajo za izvedbo 
tovrstnih tekov predvsem za-
radi izjemno težavne organi-
zacije. Trasa najdaljšega teka 
na prireditvi se je vila v začet-
ku skozi staro mestno jedro 
Krškega s štartom v Zatonu. 
Prav nova »mestna fontana« 
je ob startu teka simbolično 
predstavljala izvir nove ener-
gije, ki v zadnjem obdobju vse 
bolj preveva postopoma oži-
vljajoči se stari del posavske 
prestolnice. Pot je po izhodu 
iz starega mesta vodila po re-
kreativni stezi do kraja Brege 
in nato v treh »zankah« do ci-
lja, v nakupovalni predel me-
sta. Poskrbljeno je bilo tudi za 
tiste tekače, ki jim je dolga tra-
sa predstavljala prevelik izziv s 
»tekom za vsakogar« na 5 km. 

Zvočni znak za štart je pospre-
mil čez 140 tekačev v boj s ča-
som in preseganjem lastnih 
sposobnosti. Na krajši razdalji 
je slavil Boštjan Vimpolšek, 
član ŠD Posavje, pri ženskah 
pa Nina Lisec iz AK Sevnica. 
Posebne pozornosti sta bila 
deležna zmagovalca »polma-
ratona«, kjer je v moški konku-
renci s časom 1:20.41 najhitre-
je v cilj pritekel Bojan Vidmar 
iz Društva tekačev in pohodni-

kov Trebnje, med ženskami pa 
Loreta Kmet s časom 1:31.54. 
Priljubljene »enaindvajsetke« 
se je udeležilo kar 82 tekačev 
in tekačic, ob Posavcih tudi 
lepo število tekačev iz širše-
ga območja Dolenjske in Bele 
krajine v okviru »Tekov Do-
lenjske«.

Organizator je tudi tokrat po-
skrbel za tekaški naraščaj, ki 
je vidno užival ob osnovnošol-

skih in cici teku za najmlajše, 
kjer se je zbralo skupaj kar 160 
teka željnih. Posebno omem-
bo si zazlužijo najštevilčnej-
še ekipe otrok, ki so prihajale 
iz vrst AŠ HOP2, s kar 41 te-
kači in skupine v okviru pro-
grama »Zdrav življenjski slog« 
s šolarji iz OŠ Jurija Dalmatina 
Krško in OŠ Leskovec. Zmago-
valci so postali: v kategoriji od 
2009 do 2006 Ana Volčanjek 
pri deklicah in Timotej Krašo-
vec pri dečkih, v kategoriji od 
2005 do 2003 Maja Knez pri 
deklicah in Maj Ficko pri deč-
kih ter v kategoriji od 2002 do 
2000 Ida Janež pri deklicah in 
Jernej Selak pri dečkih.

Pohvale gredo celotni ekipi 
organizatorjev s 50 prosto-
voljci na čelu. Zadovoljstvo in 
spodbudne besede udeležen-
cev bodo dale energijo za na-
daljnje tovrstne projekte. Pri-
reditev »Krško teče« je znova 
dokazala, da se za prihodnost 
rekreativnega teka v Posavju 
ni treba bati. Luka Šebek 

ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Škofja Loka : 
Dobova 27:24, Trebnje : 
Sevnica 27:23, Izola : Dobova 
25:25, Sevnica : Celje 11:38
Lestvica – 1. Celje 8, 10. 
Dobova 3, 12. Sevnica 2

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Radeče : Mokerc 
33:26, Krško : SVIŠ 30:30, 
Grosuplje : Brežice 27:28, 
Škofljica : Radeče 24:29, 
Mokerc : Krško 37:34, Brežice 
: Krim–Olimpija 22:27
Lestvica – 1. Dol 8, 3. Brežice 
6, 6. Radeče 5, 10. Krško 3

MLADINCI 1. SRL
Rezultati – Celje : Sevnica 
32:26, Trebnje : Krško 30:31, 
Krško : Krka 37:28, Sevnica : 
Drava 28:30;
Lestvica – 1. Celje 6, 5. Krško 
4, 11. Sevnica 0

KADETI
Rezultati – Radeče : Šmartno 
21:21, Krško : Radeče 33:22, 
Maribor : Dobova 29:23;
Lestvica – 1. Rudar 10, 2. 
Krško 8, 5. Radeče 4, 7. 
Dobova 0;

ČLANICE 1. SRL
Rezultat – Jadran : Brežice 
29:25
Lestvica – 1. Ljubljana 6, 12. 
Brežice 0

KADETINJE
Rezultati – Brežice : Krka 
41:21, Branik : Brežice 28:16
Lestvica – 1. Celje 6, 7. 
Brežice 2

NOGOMET

ČLANI 1. SNL
Rezultati – Olimpija : Krško 
5:0
Lestvica – 1. Olimpija 29, 9. 
Krško 9

ČLANI 3. SNL
Rezultati – Brežice : MONS 
Rogatec 2:0 (Turk, Jelać), 
Dobrovce : Brežice 0:2 (Jelać 
2)
Lestvica – 1. Brežice 1919 20

MLADINCI / KADETI 1. SNL
SML – Krka : Krško 1:2 
(Škoberne 11m, Habinc), 
Krško : Olimpija 1:1 
(Ivanišević); Lestvica SML – 
1. Domžale 22, 12. Krško 8
SKL – Krka : Krško 0:1 
(Rešetič), Krško : Olimpija 1:0 
(Kodelič 11m); Lestvica SKL – 
1. Krško 20

Skupna lestvica : 1. Domžale 
37, 8. Krško 28

STAREJŠI DEČKI 1. SNL
Rezultati – Krško : Dravinja 
2:0 (Lipec, Kustrin), Aluminij 
: Krško 2:1
Lestvica – 1. Maribor 28, 8. 
Krško 13

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultati – Litija : Sevnica 
1:2 (Kurtić, Škorić), Sevnica 
: Benedikt 2:0 (Škorić, Martič)
Lestvica – 1. Maribor 11, 7. 
Potočje projekt. Sevnica 7

ODBOJKA 

STAREJŠI DEČKI skupina F
Rezultati – Krka : 
Kostanjevica 2:0, 
Kostanjevica : Črnuče ACH 
II 2:0
Lestvica – 1. Kostanjevica 6

KADETINJE skupina H
Rezultati – Krško : Brestanica 
2:1, Novo mesto : Krško 
1:2, Brestanica : Volleyball 
Ljubljana 0:2

ST. DEKLICE skupina L
Rezultati – Krško 
: Kostanjevica 2:1, 
Kostanjevica : Kočevje 2:0, 
Grosuplje : Krško 2:0
Lestvica – 1. Grosuplje 8, 2. 
Krško 6, 3. Kostanjevica 2

ČLANI POKAL
Rezultati 3. kroga – Črnuče : 
Brestanica 3:1, Kostanjevica : 
Črnuče ACH 0:3 

KOŠARKA

MLADINCI 1.B SKL – 
skupina 1B
Rezultati – Podčetrtek : Krško 
80:53, Krško : Litija 57:47
Lestvica – 1. Posavje Krško 5

KADETI 1. SKL – skupina 2
Rezultati – Krško : Krka 
81:129, Parklji : Krško 104:69
Lestvica – 1. Krka 8, 3. Krško 5

KADETI 2. SKL – skupina E
Rezultati – Brežice : Hrastnik 
27:91, Brežice : Podbočje 
41:68
Lestvica – 1. Hrastnik 6, 2. 
Podbočje 3, 3. Brežice 3

KADETINJE ZAHOD
Rezultati – Podbočje : Odeja 
36:110, Pivka : Podbočje 
49:28
Lestvica – 1. Triglav Kranj 8, 
8. Podbočje 4

Povišan tekaški utrip v Krškem
KRŠKO – Meglice, ki so v zgodnjih jutranjih urah napadle vrhove streh starega mestnega jedra v Krškem, 
niso imele nikakršne možnosti proti jesenskim sončnim žarkom, ki so se s poznim dopoldnevom prebili 
do tekačev na četrti izvedbi »Krško teče 2015«. 

Štart enega od otroških tekov

Sevnico bo tudi letos s klopi 
vodil Iztok Godec, ob precej-
šnjem osipu kadra iz preteklih 
sezon pa bo glavni cilj obsta-
nek. Vodilni igralci minule se-
zone so v glavnem odhajali iz 
kraja ob Savi. Miloš Djurdje-
vič se je podal v Trebnje, Žan 
Gjerek v Izolo, Lucijan Fižu-
leto se je vrnil v Celje. Najmoč-
nejšo okrepitev bo za Sevnico 
po dolgotrajnejšem obdobju 
poškodb predstavljala vrnitev 
Alena Dražetiča, ki že lovi 
»polne obrate« na tekmah. Ob 
tem je iz drugoligaške ekipe 
Moškanjci-Gorišnica prišel v 
Sevnico Nikola Ranevski, si-
cer Celjan. Prvi krogi so po-
kazali, da bo ekipa iz Sevnice 
konkurenčna ravni 1. SRL. Do-
mač razpored jim je prinesel 
evropska nasprotnika iz Vele-
nja in Celja, proti katerima re-
alno niso pričakovali točk, le-te 
so zasluženo ulovili v posav-
skem derbiju z Dobovo, blizu 
so bili še v Izoli. Naslednji do-
mači tekmi bosta prinesli di-
rektna konkurenta v borbi za 
obstanek iz Slovenj Gradca in 
ljubljanski Slovan.

Kot pravijo novi prvoligaši 
iz Dobove, so na vsaki tekmi 
»avtsajderji«, a so bili do sedaj 
razmeroma blizu tekmecem z 
izjemo proti evropskemu Go-
renju iz Velenja. Direktor klu-
ba Mišo Kostevc je takole oce-
nil pričetek sezone: »Najvišja 
stopnja tekmovanja je prinesla 
za nas pričakovani nivo. Bor-
ba za obstanek bo bolj izenače-

Prvoligaški rokometni ples 
DOBOVA, SEVNICA – Sezona rokometa na najvišji državni ravni ponovno prinaša dva posavska ligaša. Sev-
ničanom so se letos pridružili še Dobovčani. Glavni konkurenti za obstanek posavskima ligašema bodo po 
uvodoma odigranih krogih Slovenj Gradec, Slovan in Izola. Zlata vredne točke bodo predvsem proti ome-
njenim direktnim nasprotnikom, priložnosti za popravke pa proti težjim predvsem v domači dvorani.

na kot prejšnja leta, vsak lah-
ko premaga vsakogar vse do 
ekip, ki zasedajo mesta v sre-
dini lestvice. Osvojili smo ne-
pričakovani točki doma proti 

ekipi Krke, dvojno pa je šte-
la točka iz Izole. Želeli smo si 
točk iz Sevnice, a to je bil lo-
kalni derbi z zasluženo zma-
go domačinov.« Zunanjo linijo 

ekipe iz Dobove še kako red-
čijo poškodbe. Daniel Pfajfar 
je ob poškodbi križnih vezi že 
končal s sezono, Jaka Ferkulj 
se postopoma vrača ob teža-
vah s kolenom, zunaj pogo-
na sta bila v zadnjih tekmah 
motor ekipe Luka Koprivc 
in letošnja okrepitev Vid Ka-
učič z zlomom stopalne košči-
ce. Predvidoma bo zdravstve-
no stanje precej boljše v tednu 
ali dveh. V Krko iz Novega me-
sta je medtem odšel tudi mla-
dinski reprezentančni vratar 
Jože Baznik, a v Dobovi osta-
jajo močni na igralnem mestu 
vratarja. Podpora navijačev 
od prvega kroga dalje ne usi-
ha, domača dvorana je ob vsaki 
tekmi skoraj razprodana, tudi 
v gosteh ekipo spremlja 40 do 
50 navijačev. 
 Luka Šebek

Dva utrinka s posavskega prvoligaškega derbija

OSTRAVA, KRŠKO - Od 24. do 
27. septembra je v Ostravi na 
Češkem potekalo svetovno pr-
venstvo v street showu. Tek-
movanja se je udeležilo tudi 
šest članov Plesnega kluba Lu-
kec. V kategoriji članskih ma-
lih skupin so nastopili Dea Mi-
cić, Katja Pirc, Jasna Preskar, 
Mark Gerjevič, Alja Kolman 
in Nika Tabor s koreografi-
jo 'Fizički radniki'. Po uspe-
šnem predtekmovanju se jim 
je uspelo uvrstiti najprej v pol-
finale, nato pa so si priplesa-

li finale sedmih najboljših sku-
pin, kjer so osvojili odlično 6. 
mesto. Čestitke gredo tudi hip 
hop trenerju PK Lukec Mihi 

Pozniču, ki je ple-
salce tako dobro 
pripravil na pr-
venstvo. Tekmo-
vanja se je ude-
ležila še članica 
strokovnega tima 
PK Lukec Vane-
sa Krenker, ki je 
skupaj s soplesal-
cem Kristjanom 

Terglavom v kategoriji član-
skih parov osvojila naslov sve-
tovnih prvakov. 
 Vir: PK Lukec

Hip hop plesalci v finalu SP
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PmP je regijski preventivni projekt na področju preprečevanja 
bolezni, povezanih z življenjskim slogom s poudarkom na 
alkoholni problematiki, ki je pridobil sredstva iz programa 
Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. Nosilec 
projekta je MC Krško in ga izvaja skupaj s partnerji. PmP 
poteka na območju Spodnje-posavske regije in zajema 
preventivne aktivnosti za otroke, mladostnike in odrasle, 
medinstitucionalno mreženje, svetovanje za družine, pare in 
posameznike ter ulično delo z mladimi. Vse storitve v okviru 
projekta so za uporabnike brezplačne.

Vabljeni na

»DAN ODPRTIH VRAT SVETOVALNICE KRŠKO«

v četrtek, 22. 10.2015, med 11. in 14. uro, 
v prostorih Svetovalnice, na CKŽ 44 v Krškem  

(staro mestno jedro, stavba med Staro lekarno 
in Trgovino Tuš, vhod s parkirišča).

Svetovalnica za psihoterapevtsko pomoč je del mreže 
javnih institucij in nevladnih organizacij Posavja v okviru 
projekta PmP. Svetovanje oz. terapija je lahko individual-
na, partnerska ali družinska. Namenjena je tudi otrokom 
in mladostnikom. Vse storitve v svetovalnici so 
brezplačne.

Mreža »Posavje za zdravje«

V interdisciplinarno mrežo, ki razvija nove programe za 
izboljšanje kakovosti življenja, je vključenih približno 30 
vladnih in nevladnih organizacij. Projektne ideje, ki jih člani 
mreže razvijajo, se dotikajo področij zasvojenosti, nasilja v 
družini, integracije priseljencev v lokalno okolje, terenskega 
dela z ranljivimi skupinami, medvrstniškega nasilja med 
osnovnošolci ter intervizijske podpore strokovnim delav-
cem. V okviru mreže se oblikuje tudi program terapevtskih 
oz. socialnih kmetij v Posavju.

Info: Damijan Ganc, vodja mreže,
info@zaupanje.net, 041-772-245

»V Posavju žuramo brez drog in alkohola!« 
v šolskem letu 2015/2016

V septembru smo uspešno izvedli usposabljanje novih 
prostovoljcev za vodenje preventivnih delavnic »V Posavju 
žuramo brez drog in alkohola!«. Pridružilo se nam je dvajset 
nadobudnih prostovoljcev željnih novih znanj in izkušenj. 
Naša skupna srečanja so bila dinamična in vzdušje v skupini 
je bilo zelo prijetno, sproščeno in ustvarjalno.

Ob začetku novega šolskega leta smo pričeli z izvedbo 
preventivnega programa v osnovnih in srednjih šolah v 
Posavju. Predavanja in delavnice smo že izvedli v OŠ Artiče, 
OŠ Blanca, OŠ Sevnica, OŠ Krmelj in OŠ Šentjanž, v nasled-
njih dneh in mesecih pa bomo nadaljevali z našimi 
aktivnostmi na ostalih šolah v Spodnje-posavski regiji
. 
Zapisali: Katja Starc, univ. dipl. soc. del. in mag. Danijela Švajger

NAPOVEDNIK AKTIVNOSTI 
Torek, 13.10.2015, OŠ Podbočje 
Preventivni dan »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!« 

Torek, 13.10.2015, ob 9.00, Občina Krško
ABC mediacijskih veščin za vodilne kadre v lokalni skupnosti

Četrtek, 15.10.2015, ob 10.30, Družinski inštitut Zaupanje
Intervizija za šolske svetovalne delavce

Torek, 20.10.2015, OŠ Senovo
Preventivni dan »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!«

Sreda, 21.10.2015, OŠ Boštanj
Preventivni dan »V Posavju žuramo brez drog in alkohola!«

Četrtek, 22.10.2015, Svetovalnica Krško 
v starem mestnem jedru (CKŽ 44)
Otvoritev Svetovalnice Krško in tiskovna konferenca

Vsak četrtek ob 16.30, v prostorih Svetovalnice Krško
Skupina za mlade - JAZ SEM

Oktober 2015, OŠ Kostanjevica
Preventivni pilotni program za otroke RADI SMO ZDRAVI

Oktober 2015: Resistec Kostanjevica, DSO Krško in DUO Sevnica
Preventivne intervencije za starše na delovnem mestu

KONTAKTI:

MC KRŠKO:
Mihaela Kovačič, mihaela.kovacic@mc-krsko.si, 041 637 662
Petra Ivnik, petra.ivnik@mc-krsko.si, 041 758 408, 
mag. Danijela Švajger, danijela.svajger@mc-krsko.si, 051 328 899

CSD KRŠKO:
Zdenka Žveglič, zdenka.zveglic@gov.si, 031 707 026, 
Katja Starc, katja.starc@gov.si, 07/490 49 58 

ZD KRŠKO:
Vlasta Curhalek, vlasta.curhalek@zd-krsko.si, 07/488 02 06
Romana Miklič, romana.miklic@zd-krsko.si, 07/488 02 69
Tanja Povhe, tanja.povhe@zd-krsko.si, 07/488 02 92

DRUŽINSKI INŠTITUT ZAUPANJE:
Damijan Ganc, info@zaupanje.net, 07/814 10 56, 041 772 245

DRUŠTVO SPIRITUAL:
Anja Kurent, norma@spiritual.si, 041 447 817 

INŠTITUT STOPINJE: 
mag. Martin Lisec, martin.lisec@stopinje.si, 040 731 115 

ZAVOD IZVIR: 
mag. Mojca Pompe Stopar, zavod.izvir@gmail.com, 031 899 674

DRUŠTVO SREČANJE

Program za oktober

JESENSKE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI ZA OTROKE OD 1. 
DO 6. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
Mladinski center Krško zopet organizira počit-
niške aktivnosti za otroke, ki bodo potekale med 
jesenskimi počitnicami. Program bodo izvajali 
zaposleni v MC Krško in naši prostovoljci. Aktivno-
sti so namenjene izkustvenemu učenju otrok, ki 
bodo skozi aktivno udejstvovanje pridobili nova 
znanja in veščine. Prispevek je 10€ na dan, oziro-
ma 40€ za cel teden. V ceno so vključeni zajtrk, 
kosilo in popoldanski prigrizek. 

Prisrčno vabljeni!

Prijave in info: katja.rozman@mc-krsko.si

Ponedeljek, 26.10. - Petek, 30.10.2015,
od 8.00 do 16.00, MC Krško.

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

Petek, 30.10.2015, ob 21.30
HC PUNK KONCERT

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

Vsaka sreda ob 20.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

Petek, 16.10.2015, ob 17.00
FILMSKI VEČER

Sobota, 17.10.2015, ob 9.00
DELAVNICA NA GRADU RAJHENBURG “Zeliščni kruhek” 
(zbor pred MT Senovo)

Četrtek, 22.10.2015, ob 15.00
TISKANJE JESENSKEGA LISTJA

Petek, 23.10.2015, ob 17.00
ČAROVNIŠKA ZABAVA

MT Senovo

IZDELAJMO LUTKE
Vabljeni na Mladinsko točko Senovo, kjer bo 
prostovoljka iz Bolgarije vodila delavnico 
izdelovanja lutk. 

Četrtek, 15.10.2015, ob 15.00, MT Senovo.

NOc cAROVNIC
V MC KRsKO

15.00 - 16.00 | Preobrazi se v Zombija 
(ličenje obiskovalcev)

16.00 – 18.00 | Hiša groze 

18.00 – 20.00 | Ogled grozljivke

20.00 – 22.00 | Zombi žur pod 18 

Vabljeni vsi starejši od 8 in mlajši od 18 
let, no, lahko pridete tudi starejši, če vas 

ne bo preveč starah…
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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

NEK
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija

  RAZPISUJE
6  KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

 
za študente magistrskega študija 2. stopnje
◦ strojništva,
◦ elektrotehnike in 
◦ energetike. 

Kandidati naj prošnje pošljejo izključno po 
pošti do 20. 10. 2015 na naslov:

Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., 
Vrbina 12, 8270 Krško.

 
Prošnje naj imajo v prilogi naslednja 
potrdila o:
◦ zaključenem študiju na 1. stopnji,
◦ vpisu na 2. stopnjo,
◦ opravljenih izpitih/obveznostih na 
 2. stopnji.

Sodelujejo z ILCO društvom Posavje, ki združuje stomiste vseh po-
savskih občin, hkrati imajo možnost sodelovanja z enterostomal-
no terapevtko in višjo medicinsko sestro.
V njihovi specializirani prodajalni lahko najdete:
 ◦ vse za nego inkontinentnih (vložki, plenice, posteljne 

predloge, negovalni izdelki za občutljivo kožo)
 ◦ izdelke za oskrbo in nego stome (vrečke, podloge, pasovi, 

podporne hlačke, paste)
 ◦ obvezilni material in sodobne obloge za rane
 ◦ prsne proteze, ortopedske nedrčke, kopalke
 ◦ vse za motorično prizadete (valji, žoge, blazine, trakovi)
 ◦ za sladkorne bolnike (aparati za samokontrolo sladkorja v 

krvi, lističi, igle, lancete, alkoholne krpice)
 ◦ opornice in ortoze za gleženj, koleno, zapestje, ramo, vrat, 

hrbtenico
 ◦ ostale pripomočke: bergle, hodulje, rolatorji, invalidski 

vozički, toaletni stoli, povišice za toaletno školjko, sedeži za 
bano, tuš kabino, blazine za sedenje, električne negovalne 
postelje in še mnogo več

Poleg tega pri njih dobite tudi aparate za merjenje krvnega tlaka, 
inhalatorje, stimulatorje, terapevtske nogavice ...

Dodatna ponudba pa so:
 ◦ vrhunska obutev Baldo na vzmet
 ◦ medicinska in delovna obutev, obutev za prosti čas
 ◦ prehranska dopolnila
 ◦ naravna kozmetika in prehrana (čaji, sokovi, olja ...)
 ◦ zeliščna mazila
 ◦ eterična olja
 ◦ barve za lase brez amoniaka

Obiščite jih in pomagali vam bodo odgovoriti na vaša vprašanja, 
skupaj boste poskušali rešiti težave, da bo življenje bolj kvalite-
tno in uspešnejše.

Tu so zato, da vam pomagajo, da dobite vse, kar potrebujete za 
ohranjanje zdravja in kakovostno rešitev različnih težav.

Nudijo vam tudi brezplačen prevoz pri njih kupljenega blaga na 
vaš dom.

Vsakodnevno vam brezplačno nudijo preverjanje sladkorja v krvi 
in meritve krvnega tlaka.

Ponujajo razne akcije in promocije, da se seznanite z novostmi 
na tržišču.

Lepo vabljeni v prodajalno, da se prepričate o njihovi ponudbi.

Za vas so na voljo 
od ponedeljka do petka od 8. do 18. in v soboto od 8. do 12. ure.

Trgovina z medicinsko-invalidskimi pripomočki, 
ki je ustvarjena za brezskrben dan

INN D.O.O. „STOMA CENTER SANA“
CKŽ 141, 8270 KRŠKO; Tel.: 07 488 17 90

www.inn.si

Stoma center Sana je specializirana prodajalna z medicinsko tehničnimi pripomočki in koncesionar zavoda za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije, tako da lahko te pripomočke dobite pri njih na naročilnico, ki vam jo predpiše osebni 
zdravnik ali specialist.

Svet zavoda Ljudske univerze Krško
Dalmatinova ulica 6, 8270 KRŠKO

v skladu s 35. členom Zakona o zavodih 
(Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96) razpisuje prosto delovno mesto:

DIREKTORJA/DIREKTORICE 
Ljudske univerze Krško.

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo izpolnjevati 
pogoje iz 16. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, 
št. 110/2006) in pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS., št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12-
ZUJF in 57/12-ZPCP-2D). 

Kandidati/-ke morajo imeti andragoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda 
ter znanje tujega jezika, računalništva in vodenja nacionalnih 
projektov.

Predviden začetek dela je 1. 2. 2016.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
(o pedagoško-andragoški izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah v izobraževanju odraslih, 
potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo sodišča, da kandidat/-ka 
ni v kazenskem postopku) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na 
naslov Ljudska univerza Krško, Svet zavoda, Dalmatinova ulica 
6, 8270 Krško, s pripisom PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA/
DIREKTORICO – NE ODPIRAJ.

Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja in vizijo 
razvoja zavoda za obdobje 5 let, priloži naj tudi svoj življenjepis.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v 
zakonitem roku.

AKCIJA ZBIRANJA 
NEVARNIH ODPADKOV V BREŽICAH

Sobota, 17. oktober 2015, od 8.00 do 12.00 ure, na parkirišču 
pred Osnovno šolo Brežice, Levstikova cesta 18, 8250 Brežice.
Oddaja nevarnih odpadkov je za gospodinjstva brezplačna!
Med nevarne odpadke odlagamo: odslužene akumulatorje, 
baterije, barve in topila, kemikalije, olja in masti, pesticide, 
pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, 
zdravila, neonske cevi, oz. vse, kar je opremljeno s simboli za 
nevarne snovi, vključno z embalažo.

Komunala
Brežice d.o.o.

Bivši župan Mojmir Pustoslemšek mi je poslal ne lastnoročno podpisano pi-
smo s prilogo, kjer naj bi bili predstavljeni dosežki njegovih dveh mandatov. 
To pismo je bilo objavljeno tudi v Posavskem obzorniku, dne 1. 10. 2015.
Ob njegovem pisanju sem se spomnil mojih dilem okoli resnice. Z leti sem 
prišel do spoznanja, da je resnic več. Vsakdo ima svojo resnico. Tako ab-
solutna resnica ne obstaja. Je pa seveda bistvena razlika, na kakšen na-
čin jo izražaš.
Sam sem se pri pisanju svojih člankov v Kostanjeviških novicah, Dnevniku, 
Delu in Posavskem obzorniku vedno trudil, da nisem bil žaljiv do nikogar, 
tudi do Pustoslemška ne. Preden sem članek poslal uredništvom, sem ga 
vedno dal prebrati moji ženi, pa tudi drugim ljudem, da ja ne bi koga uža-
lil. Doslej sem napisal prek 200 angažiranih člankov in nisem doživel še 
nobene tožbe ali zamere ljudi, ki sem jih v člankih omenjal.
Sedaj pa k navedbam Pustoslemška. Ko smo šli v akcijo za našo občino, 
smo imeli v mislih, da je največji potencial Kostanjevice turizem. Moje vi-
denje resnice je, da v dveh mandatih na tem področju ni bilo narejeno sko-
raj nič. Res je naša občina dobila kar nekaj nagrad za lepoto kraja, ureje-
nost, med drugim tudi nagrado Entente Florale. Vendar te nagrade niso 
bile rezultat naporov omenjenih dveh mandatov. Nagrade so sicer prije-
tne, a ne koristijo, če niso podkrepljene z aktivnostmi za spodbujanje tu-
rizma. Ravno tako imam vtis, da bivši župan in uprava nista dojela, da je 
tudi turizem gospodarska panoga, tako kot industrija.
Pustoslemšek je večkrat navajal Strategijo razvoja turizma v Kostanjevici, 
a po njegovem razumevanju bi moralo vse aktivnosti peljati turistično dru-
štvo. Za to je bil pripravljen iz proračuna nameniti kakih 1000 € in občina 
naj bi s tem za turizem naredila vse, kar je treba. Večina občin je to rešila 
z ustanavljanjem javnih zavodov, zasnovanih na javno-zasebnem partner-
stvu, ki se ukvarjajo s turizmom kot enakovredno panogo.
Strategija razvoja turizma je že za leto 2009 predvidevala, da naj bi bilo 
dohodkov od turizma toliko, da bi prišlo do vlaganj v turistično infrastruk-
turo in posledično do delovnih mest. Nič od tega se ni zgodilo, v osmih letih 
in tudi kasneje ni bilo v Kostanjevici odprto niti eno delovno mesto. Zato 
resnico vidim v tem, da je Kostanjevica zaspana lepotica.
Kar se tiče Pustoslemškovih podatkov, koliko je občina pridobila sredstev 
za projekte, sem navedel, da je bila večina projektov zasnovana že v občini 
Krško, ne pa, kot je napisal on, da jih je financirala krška občina.
Glede moje omembe telefonije sem samo povedal, da je novi župan tožil 
svetnike, ker so hoteli priti resnici o vračanju denarja do dna. Obstaja od-

Odgovor na pismo Mojmirja Pustoslemška

ločba, kjer piše, da je bil način vračanja izpeljan nezakonito. Torej nisem 
trosil nobenih neresnic, samo izpostavil sem dejstva. 
V zvezi z OPN sem se osebno pogovarjal s Pustoslemškom. Povedal sem mu, 
da kot zainteresiran občan nisem nikjer zasledil objave o predstavitvi OPN, 
njegova razlaga je bila, da je bilo izpeljano po zakonu. S tem se nisem stri-
njal, saj je bila predstavitev v enem od delovnih dni ob 16. uri pri Žolnirju, 
ko ni bila možna večja udeležba in tako sva se razšla. Sem pa povprašal 
moje prijatelje in znance, ali so oni zasledili kakšno objavo ali informacijo, 
kdaj naj bi bila predstavitev OPN. Prav nihče tega ni opazil, saj bi marsik-
do tja tudi prišel. Njegova razlaga v enem od odstavkov, da ni bilo intere-
sa občanov, torej ne drži. Omenil je, da so vsi svetniki sodelovali pri nasta-
janju OPN. To delno drži za prvi mandat, v drugem pa noben od svetnikov 
takratne opozicije ni bil povabljen k sodelovanju. So se pa nekateri svetni-
ki z informacijami okoristili, saj so v času nastajanja OPN urejali svoje lo-
kacijske probleme, nekateri pa so z legalizacijo imeli veliko problemov. 
To pa spada tudi v odgovor, kaj si predstavljam kot netransparentnost.
Odkar smo občina, ni bilo niti enega zbora občanov, kjer bi obravnavali za 
občane pomembne teme. Proračun je že taka tema, pa tudi situacija s kul-
turnim domom bi se drugače razvijala, če bi bilo delo bolj transparentno, 
torej več sodelovanja z občani in zainteresirano javnostjo. S transparen-
tnim delom ne bi izgubljali časa in energije za iskanje resnice, verjetno ne 
bi bili potrebni niti svetniška skupina niti civilna iniciativa. Večina odloči-
tev se je sprejemala v krogu takratne koalicije, večkrat tudi mimo opozici-
je, brez upoštevanja volje občanov. Na okrogli mizi letos, ki je obravnavala 
gradnjo avtobusnega postajališča, so ljudje izpostavili prav to. Še posebno 
je bila izpostavljena gradnja obvoznice, kjer so ljudje z otoka na predsta-
vitvi še v takratni KS dobili obljubo, da bo celotno vozišče na pilotih, tako 
da bi se ohranila poplavna pretočnost. Ker se to ni zgodilo, je bil otok v šti-
rih letih verjetno tudi zaradi tega dvakrat poplavljen. Ob večji transparen-
tnosti dela do takšne izgradnje obvoznice ne bi prišlo.
Kar se tiče klavnice, sva se z prejšnjim županom večkrat pogovarjala. Že v 
prvem mandatu je povedal, da se bo klavnica preselila takoj, ko bo zgraje-
na obrtna cona. Torej je minilo več kot deset let, pa se to ni zgodilo. Vsi od-
loki na to temo, ravno tako tudi OPN, zapovedujejo tako selitev že od leta 
1995 do 2013. Klavnica moti krajane, ki živijo poleg, ravno tako ovira delo 
dveh gostinskih podjetij, ki sta v neposredni bližini. To je bilo še posebno 
moteče v zadnjih treh letih, saj so zaposlenim živali večkrat ušle, pa tudi 
občasen neznosen smrad ni prijeten za ljudi.
Zavedamo se, da je rok kratek, zavzemamo se za rešitev, ki bo sprejemljiva 
za vse, a če ga ne bi postavili, bi najverjetneje klavnica kljub vsem odlokom 
in OPN na tem mestu delovala še bogve koliko let. Še več, iz Kostanjevice 
je bila odpeljana vsa predelava mesa, ostala je samo najbolj umazana de-
javnost, od katere Kostanjevičani nimamo ničesar. Nam pa je do tega, da 
se na tej lokaciji izvajajo aktivnosti, predvidene v OPN, ki omogočajo de-
lovna mesta tudi za naše krajane.
Na očitek, da kritiziramo tisti, ki se nikjer ne pojavljamo, pa je žal ško-
da besed. Običajno se srečujemo eni in isti ljudje na delovnih in slavno-
stnih dogodkih.
Toliko o mojem videnju resnice.

 V svojem imenu napisal Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki
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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.

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH!
V starem mestnem jedru Brežic, v zgradbi ob Mestni hiši Brežice 
(Cesta prvih borcev 20a), nas lahko obiščete vsak ponedeljek 
in torek ter četrtek in petek od 9. do 12. ure in naročite male 
oglase, zahvale, voščila ter druge naročene objave ali si ogledate 
in naročite knjige založbe Neviodunum. 

 Uredništvo

ZAHVALA ob izgubi naših bližnjih trajno zabeleži in ohrani spomin na pokojne-
ga. SPOMNIMO SE tistih, ki jih ni več med nami. Spomnimo se jih z objavo lepih 
misli ob obletnici 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

ERVINU LIBERŠARJU

SPOMIN

V spomin predsedniku 
ILCO društva Posavje

Bilo je torkovo dopoldne, 18. avgusta, ko se je razširila novica, da 
je Ervin žal izgubil boj z boleznijo. Spomini nanj so se nam začeli 
prepletati, besede so bile kratke in jedrnate: Bil je Velik Človek, v 
pravem pomenu besede, pisane z veliko začetnico.
ILCO društvu se je pridružil marca 2009. V društvu je našel veliko 
prijateljev in podpore, saj smo vsi člani že prestali takšno operacijo 
kot Ervin in smo mu bili v veliko pomoč. Postali smo dobri prijatelji 
tudi izven društva. Srečanja, ki smo jih organizirali, so z njegovo 
prisotnostjo dobila nove dimenzije. Glas njegove harmonike je vsem 
polepšal dan, ki smo ga preživeli skupaj. 
Junija leta 2012 je postal predsednik ILCO društva Posavje. Zavzeto 
se je lotil vseh projektov, da bi bila srečanja nepozabna, kar so tudi 
bila. Njegov nasmeh in dobra volja sta tudi vsem nam dajala energijo. 
Komaj smo čakali, da nas preseneti z naslednjim srečanjem. Skupaj 
smo prečesali celo Slovenijo, še veliko je ostalo neodkritega, kar nam 
je preprečila njegova napredovana bolezen. Kljub temu, da mu je 
zdravje pešalo, je neizmerno ljubil življenje. Bil je pravi borec, ki ni 
hodil po uhojenih poteh, šel je tja, kjer ni poti, in za seboj pustil sledi.

Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš.
Ta svet je lep, če nekoga rad imaš,

če stisneš roko nekomu, ki ga kaj boli.
Ta svet je lep, če si človek do ljudi.

      (Tone Pavček)

 Člani ILCO društva Posavje

(1966 - 2015)

 Je vsako srečanje majhno rojstvo,
  je vsako prijateljstvo lučka v srcu,

  je vsak nasmeh zarja sreče in je nekdo,
  ki iz oblakov prinaša sončno nebo.

Ervin, pogrešamo te! Naj te angeli čuvajo!

MARTINA VODOPIVCA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, pradedka,
tasta, brata, strica, bratranca, svaka, botra in soseda

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, dobrim 
sosedom, vaščanom in znancem za tople besede, izrečena pisna in 
ustna sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete maše.
Iskrena hvala Čebelarskemu društvu Leskovec pri Krškem in 
kolektivu Medex d.o.o. Hvala g. župniku za lepo opravljen pogrebni 
obred s sveto mašo, pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, 
nosilcem prapora čebelarskih društev in pevcem za zapete 
žalostinke.
Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste se mu poklonili in se udeležili 
zadnje slovesnosti ter delili z nami nepopisno bolečino v srcu. Hvala 
vsem, ki ste na kakršen koli način nudili vašo pomoč in nam stali 
ob strani v teh težkih trenutkih. Iz srca hvala vsem, ki ste našega 
predragega Martina imeli radi in se ga boste spominjali z nasmehom 
na licu. Hvala vsem in vsakemu posebej.

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga imamo radi

Ne jokajte na mojem grobu, 
ni me tam, ne spim.

Sem v pomladni sapi vetra, 
v zimskem snegu se iskrim, 

sem sončni žarek v žitnem polju
in dežna kaplja na jesen.

Sem zjutraj ptica v mirnem letu,
zvečer kot zvezda žarim.

iz Gorenje vasi

Prosim, ne jokajte na mojem grobu, nisem tam, ne spim.

JOŽE PODGORŠEK

SPOMIN

10. oktobra je minilo žalostno leto, 
odkar je za vedno odšel od nas naš dragi 

in nepozabni mož, oči in dedi

Nisi odšel, ker ne bi živel, odšel si, ker nisi zmogel več …  Nam pa 
ostale so le sledi tvojih pridnih rok in globoka praznina. Hvala 

vsem, ki ga ohranjate v lepem in trajnem spominu.
Njegovi najdražji

z Bizeljskega.

JANEZA ZUPANCA

ZAHVALA

Ob boleči in prerani izgubi
našega predragega

iz Sevnice

Žena Mira in vsi njeni

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

(Goethe)

Preveč vas je, da bi vam lahko še enkrat stisnili roko v zahvalo. 
Besede tolažbe, sočutje z nami in stiski rok so blažili našo bolečino.
Hvala vsem. 

ROZALIJA KOŽAR

ZAHVALA

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem 
za podarjeno pomoč v cvetju, svečah, denarju in sv. mašah, besedah 
sožalja ter tolažbe. Še zlasti gre zahvala gospem Zlati, Janki, Cvetki, 
Majdi in Sabini za vso pomoč in obiske.
Posebna zahvala zdravnikom in strežnemu osebju interne 2 bolnišnice 
Brežice, dr. Cesarčevi in sestri Nataši za dolgoletno spremljanje njene 
bolezni, patronažni sestri Ireni Videnič za lajšanje bolečin na domu, 
g. župniku Francu Novaku za lepo opravljen obred, pevcem, kvartetu 
trobil, Gostilni Račič - Pohak in pogrebni službi Žičkar.
Hvala tudi vsem, ki ste kakor koli pomagali v času njene bolezni in 
vas nismo imenovali. Hvala vsem, ki ste našo mamo v tako lepem 
številu pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

po domače Mlinarska Zalka iz Dolenje Pirošice 12.

Ne jočite ob mojem grobu,
privoščite mi večni mir,

izčrpala sem svoje moči,
zaprla sem trudne oči.

23. septembra nas je zapustila
draga mama, stara mama, teta in vaščanka

HINKO BENČIN

SPOMIN

20. oktobra bo minilo 10 žalostnih let, odkar nas je zapustil
naš dragi mož, oče, dedek in pradedek

Hvala vsem, ki se ga radi spominjate.
Vsi njegovi!

iz Leskovca pri Krškem.

Sonce tvoj dom obseva,
žarek išče tvoj obraz,

dnevi žalostno minevajo,
ker ti si šel od nas.

V naših srcih vedno živiš,
zato nas pot vodi tja, kjer mirno spiš.

Tam luč ljubezni večna gori
in naša ljubezen s teboj živi.

JOŽEFE LEVIČAR

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za podarjeno cvetje, sveče, izrečena sožalja in svete maše. 
Iskrena zahvala pogrebni službi Kostak za organizacijo pogreba, 
pevcem za zapete žalostinke, govornikoma gospodu župniku ter 
vnukinji za lep govor. Zahvala gre tudi vsem ostalim, ki vas nismo 
posebej imenovali, pa ste nam kakor koli pomagali, da smo našo 
mamo pospremili k njenemu zadnjemu počitku.

rojene Tomažin, s Ceste 6 pri Krškem,

Žalujoči: vsi njeni

Če lučko na grobu
upihnil bo vihar,

v naših srcih je ne bo nikdar.

Ob boleči izgubi naše drage mame,
tašče, stare mame, babice, tete in botre

JOŽEFA GERJEVIČA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, 
darovali cvetje, sveče, prispevali denarno pomoč ter ustno in pisno 
izrekli sožalje. Srčna hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavkam 
in sodelavcem Jutranjke, sosedi Metki Cvetkovič in njeni družini za 
vsakodnevni obisk, sosedom, župniku g. Žaklju. Hvala tudi vsem, ki ste 
se mu poklonili na zadnji slovesnosti in delili z nami bolečine v srcu. 
Hvala vsem, ki se boste ob njegovem preranem grobu spomnili nanj. 
Iskrena hvala vsem in vsakomur posebej.

 iz Krške vasi

Žalujoči: vsi njegovi, ki ga imamo radi

Ob prezgodnji izgubi zlatega moža, očeta, 
dedka, strica, svaka, bratranca, zeta

ALBIN PIRC

SPOMIN

Kot včeraj bi bilo, se zdi. Da te ne bo nazaj, dojeli smo sedaj,
ko tiho spiš, a v naših srcih še živiš. 

Žena Fani s svojimi

Vse življenje si garal,
za dom, družino vse si dal.

Ni te ne na vrtu ne v hiši,
tvoj glas se več ne sliši,

ostala je praznina,
a v naših srcih bolečina.

Da srečava se nekoč,
daje nam živeti moč.

5. oktobra je minilo leto dni, odkar te ni

FRANČIŠKA KOŠAR

OSMRTNICA
Sporočamo žalostno vest,

da je nepričakovano v 81. letu starosti umrla

Pogreb drage pokojnice bo v petek, 16. oktobra, ob 15. uri na 
pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje

v tamkajšnji mrliški vežici. 

Svojci cvetje in vence s hvaležnostjo odklanjajo.

roj. Slemenšek, iz Sevnice.
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GLM-LOVŠE d.o.o., Bušeča vas 35a, 8263 Cerklje ob Krki

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

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 PULTI

Trdinova 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
Prodam zemljišče na Kreme-
nu, 436/11, 436/12, k.o. Stara 
vas, za gradnjo hiše. Cena ogo-
dna. Tel.: 041 840 881

Prodam hišo, 100 m2, v 3 eta-
žah, parcela 60 a, vsi priključ-
ki, Rovišče. EI izdelana, selitev 
možna takoj. Tel.: 041 910 232

V Brestanici prodamo starejšo 
hišo z velikim vrtom. EI izdela-
na. Tel.: 041 990 844

Prodam ali oddam v najem tri-
sobno stanovanje na Maistrovi 
ulici 8 v Brežicah, EI v izdelavi. 
Tel.: 041 514 135

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

V najem oddam 2-sobno opre-
mljeno stanovanje (65 m2) v 
Brežicah. Tel.: 07 49 62 476 
ali 031 542 579

Prodam vinograd (500 trt), 
relacija Senuše – Drenovec – 
Kačk. Ugodno. 
Tel.: 041 936 528

V najem damo polovico vrta 
za leto 2016, brezplačno ali 

po dogovoru, in več smrek za 
podreti in odpeljati, tudi brez-
plačno. Tel.: 07 49 25 402, 051 
361 443, 031 842 097

Prodam gozd, 40 a, bukev 
hrast, gaber, k.o. Podbočje, do-
stop s tovornjakom. Ugodno. 
Tel.: 041 923 192

Prodam bivalno zidanico (ele-
ktrika, vodovod, centralna na 
kurilno olje) in vinograd (600 
trt). Tel.: 041 483 922

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam Kio Pride, karavan, le-
tnik 1999, 42.500 km, garaži-
ran, drug lastnik. 
Tel.: 041 952 925

Kupim vozilo Renault, letnik 
2001-2012, cel ali v okvari. Go-
tovina. Tel.: 040 306 098

Kupim star moped Tomos, 4 
ali 5 brzinec, lahko nevozen 
ali brez dokumentov.
Tel.: 041 681 058, Lojze

KMETIJSTVO
Prodam mulčer Ino 130. 
Tel.: 041 314 067

Prodam traktorski cepilec (20 
t) ter drva (jelša), ugodno. 
Tel.: 031 594 663

Prodam sejalnico za žita, trav-
niško in njivsko brano in avto 
Kangoo, let. 2003. 
Tel.: 041 439 288

Prodam motor Acme 480 AL 
za BCS kosilnico, popolnoma 
obnovljen. Tel.: 041 812 784, 
popoldan

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

Prodam koruzo v zrnju, na-
ravno sušeno, in ječmen. 
Tel.: 041 587 261

Prodam naravno sušeno ko-
ruzo in oves. Cena po dogovo-
ru. Tel.: 040 898 935

Prodam koruzo in ječmen, na-
ravno sušeno, ter pujske, hra-
njene z domačo hrano. 
Tel.: 07 49 69 140

Prodamo ječmen. 
Tel.: 070 874 133

Prodam ječmen ali menjam za 
drva. Tel.: 07 49 67 874

Prodam pšenico za seme, ko-
ruzo, ječmen, prašiče (cca. 50 
kg), traktor Fendt 93 ps, mol-
zni stroj. Tel.: 031 845 064

Prodam tritikalo, oves in ko-
ruzo v zrnju ter prašiče, težke 
od 80 do 250 kg. 
Tel.: 051 895 099

Prodam letošnji oves in narav-
no sušeno koruzo v zrnju. Oko-
lica Cerkelj. Cena po dogovoru. 
Tel.: 051 301 876

Prodam goveji hlevski gnoj 
(okolica Brežic). 
Tel.: 041 560 136

Prodam 15 okroglih bal suhe-
ga sena, cena 13 €/balo. 
Tel.: 041 396 241

Prodam 120 kock sena ali ota-
ve (okolica Brežic). 
Tel.: 040 394 744

Prodam pšenično slamo v 
kockah in suha kalana metr-
ska bukova in hrastova drva. 
Tel.: 031 843 282

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

Prodam suha gabrova metr-
ska drva in race za zakol. Tel.: 
07 49 62 185 ali 040 742 045, 
zvečer

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

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA

Prodam mošt žametne črnine 
(600 l), cena 0,85 €/l, bizeljski 
okoliš, lahko menjava za drva. 
Tel.: 040 781 444

Prodam 200 litrov mladega 
vina modre frankinje. Cena 
1,50 €/l. Tel.: 051 668 196

Prodam suhe gobe (jurčke), 
cca. 2 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 041 753 266

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

Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Špeli Kovšca, Col 33, 5273 Col. Če-
stitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 17. uri. Obja-

vljena je tudi na internetni strani 
www.radiosraka.com. 

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. PETRA FINKA - Ni veselice brez Golice
 2.  (1.) Ans. MODRIJANI - Tebi
 3. (8.) Ans. SVETLIN - Ti si kriva, deklica 
 4. (2.) Ans. PRIMORSKI FANTJE - Očka, na zdravje
 5. (3.) Ans. POGUM - Če boš jokala
 6. (10.) Ans. VESELI DOLENJCI - Neskončni večeri s teboj
 7. (6.) Ans. JUG - Čez Bizeljsko
 8. (7.) Ans. JAVOR - Tebe sva čakala
 9. (5.) Ans. ŽARGON - Le veter ve za tvoje sanje
 10. (-.) Ans. BITENC - Najine poti

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Mladika - Punčka za igrice

 
Kupon št. 280

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, 17. oktober, ob 17. uri

parcelacije
ureditve mej
geodetski posnetki
kataster stavb
zakoličbe

Branko Kržan
inž. geod., direktor, odgovorni geodet

Ulica Stanka Škalerja 29, 8250 Brežice

Janez Kralj 
univ. dipl. inž. geod., odgovorni geodet 
nepremičninski posrednik

Tel./fax: 07 49 62 715, girus@siol.net, www.girus.si

041 726 071

040 753 911

Predstavite svojo dejavnost v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več zanimivih možnosti oglaševanja.

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

 

JESENSKI IZLET NA OSMICO
Martinova pojedina po kraško in nova vinska letina

popoldne 13. novembra 2015 

že od 26 evrov 
-  

ZNANO-NEZNANO POSAVJE
Poznate domače kraje, zanimivosti, okuse?  

31. oktober 2015
29 evrov, otroci do 14 let: 19 evrov 

031 643 338, 07 81 62 880 
avto.prah@siol.net
www.avto-prah.si

 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
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Prodamo semena maka za 
prehrano, pridelanega na 
Krškem polju. Cela semena 
ali sveže mleta. 
Tel.: 031 573 687

ŽIVALI

Kupim pitane krave in telice 
za zakol. Plačilo takoj + da-
vek. Polajžer Marjan s.p., Vi-
dovica 2, Pristava pri Mesti-
nji. Tel.: 040 673 009

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

Prodam več krav in brejih telic 
sivorjave pasme. V račun vza-
mem kravo v zakol. 
Tel.: 041 838 962

Prodam teličko sivko, staro 4 
tedne, cena po dogovoru. 
Tel.: 07 30 49 526

Prodam telico simentalko ve-
like pasme, staro 3 mesece, in 
mlade purane. 
Tel.: 041 916 652

Prodam kravo simentalko, 
staro 2 leti, z bikcem simen-
talcem, bikca (sivo-rjav) ter 
bukova, hrastova in kostanje-
va drva. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

Prodam kravo simentalko, 
staro 10 let, brejo v 9. mesecu. 
Tel.: 070 701 088

Prodam bikca sivca, težkega 
170 kg. Tel.: 031 828 627

Prodam brejo telico simental-
ko v 9. mesecu brejosti. 
Tel.: 041 794 475

Prodam goske, race in pure za 
zakol ali nadaljnjo rejo. 
Tel.: 041 380 199 

Prodam odojke, težke 27-30 
kg. Tel.: 07 49  67 149

Prodam prašiče, težke 160-
220 kg, hranjene z domačo ku-
hano hrano, ter jedilni krom-
pir bellarosa. Tel.: 040 767 262

Prodam odojke, težke 25-35 
kg. Tel.: 031 698 469

Prodam kunce za rejo ali 
meso, različne starosti, križan-
ci med kalifornijci in novoze-
landci. Tel.: 068 605 674

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Prodam kotno sedežno garni-
turo, sivo modre barve, velur, 
dim. 2,70 x 2,20 m. 
Tel.: 051 631 850

Prodam računalnik z mizi-
co ter leseno hišo – brunarico 
(6 x 12 m). Cene po dogovoru. 
Tel.: 041 609 845

Prodam bikca šaroleja, stare-
ga 2 tedna. Tel.: 041 525 628

Prodam odojke. 
Tel.: 031 306 626

Prodam odojke, težke 20-25 
kg, in naravno sušeno koruzo 
v zrnju. Tel.: 031 306 136 in 
070 504 177

Prodam svinjo, težko 250 kg, 
staro 2 leti. Tel.: 07 49 78 289

Prodam prašiče, težke do 50 
kg. Cena od 2,20 do 2,50 €/kg. 
Okolica Brežic. 
Tel.: 041 514 135

Prodam prašiča, težkega cca. 
200 kg, in prašičke (odojke), 
težke od 30 do 40 kg. Domača 
reja. Tel. 051 422 161

Prodam kozlička za nadaljnjo 
rejo ali zakol, 2 goski za marti-
novo in suhe kozje salame. 
Tel.: 031 504 133 

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, 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: 27.100 izvodov

 

Naslednja številka (22/2015) bo izšla v 
četrtek, 29. oktobra 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
22. oktober.

Prodam kuhinjo Svea (320 €), 
mešalec za beton, 350 l, (450 
€) in kosilnico BCS, greben 
127 (950 €). Tel.: 031 582 012

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

Invalidski skuter, močnejši, in 
voziček, oba nova, električna 
in primerna za starejše, ugo-
dno prodam, dostavim. 
Tel.: 041 517 900

Nudim inštrukcije za OŠ in SŠ 
predmete. Svetlana Perić s.p., 
Pristava 16c, Leskovec. 
Tel.: 041 973 720 

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

Nudim pomoč in vso oskr-
bo na domu starejši ali inva-
lidni osebi. Vse po dogovoru. 
Tel.: 051 418 489

Iščete mojstra, kupujete 
avto, iščete dobavitelja ali 
ponudnika strokovnih stori-
tev? Brezplačno pomoč vam 
nudi Zavod DOSEG. Obrtna 
ulica 5, Brežice. 
Tel.: 07 49 66 961

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

Za resno zvezo želim spoznati 
vdovca, upokojenca, nekadilca, 
nealkoholika, od 63 do 70 let, 
razumevajočega, morda kak-
šne stroke. Tel.: 070 244 970

66-letni moški išče žensko, da 
pride živet k njemu na deželo 
ali on k njej. Samo resne. 
Tel.: 070 373 553

Iščem žensko (45 – 55 let) za 
skupno življenje. Tel.: 07 49 62 
471 ali 031 542 579

Življensko sopotnico brez 
otrok, staro do 44 let, išče de-
laven in prijazen moški z do-
brimi nameni. 
Tel.: 041 240 403, www.zau.si

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

naročila malih oglasov
mali.oglasi@posavje.info

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

obvešča cenjene stranke, 
da so na voljo 

beli piščanci za rejo 
ali zakol 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 

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, da bo 

16. ter 20. 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.

 

 
OBIŠČITE UREDNIŠTVO 
Posavskega obzornika 
na Podjetniško - obrtnem in kmetijskem 
sejmu POK 2015 Brežice 17. - 18. oktobra.

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

tel.: 07/49-87-310, fax: 07/49-87-330, gsm: 041-630-456
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Posavci se predstavljajo v šovu Slovenija ima talent, 
spoznajte skupino Suzi Soprano, vrnitev Rebeke Dre-
melj. Tokrat preberite:

Resničnostni šov Slovenija ima talent je v polnem zama-
hu. Iz Posavja navdušuje skupina Ritem vodovodarji (na 
fotografiji, vir: kostak.si) iz OŠ Leskovec, ki jih vodi njihov 
učitelj glasbe Robert Fuks. »Napočil je trenutek, ko smo se 
zvrstili na odru pred žiranti Brankom Čakarmišem, Ano 
Klašnja, Marjetko Vovk in Ladom Bizovičarjem ter gle-
dalci v Operi. Najprej je bilo treba odgovoriti na nekaj vpra-

šanj, ki so 
nam jih po-
stavili žiran-
ti, saj smo 
bili po nji-
hovem mne-
nju nekaj či-
sto novega 
na sloven-
ski sceni. 
Pohvalili so 
idejo našega 

mentorja in komaj čakali, da začnemo. Seveda smo imeli 
malo treme, ki pa je, ko smo začeli igrati, izginila med buč-
nim aplavzom in podporo publike. Ko smo odigrali našo 
pesem Get lucky, so bili žiranti navdušeni, publika pa nam 
je stoje ploskala in vzklikala. Prejeli smo štiri odločne 'JA' 
in polni vtisov ter navdušenja odšli z odra,« so na spletni 
strani omenjene šole zapisali mladi talenti, ki sedaj nestr-
pno pričakujejo novico ali so se uvrstili v polfinale odda-
je. Ritem vodovodarje si v lahko ogledate to nedeljo v peti 
avdicijski oddaji. 

No, v avdicijski oddaji omenjenega šova smo zasledili tudi 
Roberta Ašiča (na fotografiji) iz Koprivnice, ki je s 'pev-

skim talentom' prišel iskat 
svojih pet minut slave. Žal 
se njegov nastop ni izšel po 
načrtih. »Toliko fouš muzi-
ke, pa mi reče naj ga poslu-
šam,« je bil kritičen žirant 
Lado, medtem ko mu je 
Branko na dušo položil, da 
»eni postanejo slavni, ker 
znajo pet', drugi pa, ker ne 

znajo«. Kakor koli že, ženskemu delu žirije se je fant zdel 
simpatičen, z dobro energijo. To pa ob takšnih nastopih za-
gotovo tudi nekaj šteje. 

Spoznajte skupino Suzi Soprano (na fotografiji), ki je na-
stala v marcu 2015 iz posavskih skupin Karmakoma, 
Growing rats in theLIFT. Njeni člani so: Enej Mavsar (ki-
tara, vokal), Matic Koritnik (vokal) in Uroš Kovač (bob-
ni). Band, ki se igra s surovostjo in preprostostjo, brezkom-
promisno udriha po kitari in bobnih, zaokrožuje glas, ki 

se ga ne bi brani-
li niti legendarni 
ameriški pun-
kerji The Germs. 
Avtorsko glas-
bo Suzi Soprano 
črpa iz mnogih 
žanrov, saj 'zadi-
ši' po bendih, kot 
so Gang of Four, 
Kyuss, Jesus Li-

zard, Otroci socializma, Nirvana ... V mesecu oktobru so 
se že predstavili poslušalcem po Balkanu, snemanje njiho-
vega prvega albuma pa je predvideno za letošnji december. 
Skupina Suzi Soprano se trenutno predstavlja s skladbo 
Brez sramu, še več njihove glasbe boste našli na spletnem 
portalu SoundCloud.

Zaključimo z navdihujočo glasbeno novičko. Po hudi bo-
lezni in večmesečni odsotnosti z glasbenih odrov se vrača 
Rebeka Dremelj. »Dva meseca nisem smela reči niti 'a', 
kaj šele peti. Kasneje sem počasi začela obiskovati učite-
ljico petja in po osmih mesecih sem tukaj s svojim prvim 
koncertom v domačih Brežicah! Nekateri so mi odsvetova-
li nastop v domačem kraju, ker me vidijo vsak dan in vse-
povsod. Ampak doma mi tudi ne bodo zamerili kakšnega 
spodrsljaja. Zato se s ponosom, novim zagonom, novo mo-
tivacijo, novo ekipo po osmih mesecih vračam na glasbe-
ne odre,« je zapisala Senovčanka, ki živi v Brežicah. Tam 
se ji bodo 23. oktobra pridružili tudi tamburaši iz Artič in 
zbor Osnovne šole Brežice ter skupaj pričarali dobri dve 
urici zabave.
 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

Marjeta Gasior, ki si je dru-
žino ustvarila v Župeči vasi, je 
najprej zbirala korenine. Ko je 
šla v gozd, je v njih videla po-
dobe in vedno sta z možem 
odpeljala kakšno domov. Ven-
dar korenine sčasoma zgnijejo, 
zato ni videla več pravega smi-
sla, da jih še zbira. Nato pa je 
nekega dne vzela v roke kvač-

ko in sploh ni mogla verjeti, da 
zna že kar kvačkati, čeprav se 
tega prej še nikoli ni učila. Sča-
soma je tehniko kvačkanja še 
nadgradila in si sama naredila 
pet kostimov, otrokom pa sple-
tla puloverje. Poleg kvačkanja 
in pletenja je v naslednjih le-
tih začela tudi z vezenjem, kle-
kljanjem, graviranjem na ste-
klo, ustvarjanjem iz gline, s 
semeni, suhim cvetjem, izde-
lovanjem rišeljejev, nazadnje 
se je prvič lotila tudi izdelova-
nja papirnatih rož. »Nekate-
re ženske celo življenje samo 
kvačkajo, sama pa nisem taka, 
ampak želim poskusiti kar se 
da največ stvari. Nikoli pa ne 
delam dveh stvari hkrati,« pra-
vi Gasiorjeva, ki je po izobrazbi 
slaščičarka. Je tudi članica Kul-
turnega društva Libna, pri če-
mer so njeni izdelki nepogre-
šljivi na društvenih razstavah. 
Do sedaj ima tudi dve samo-
stojni razstavi, obe v župnij-
skih prostorih v Cerkljah ob 
Krki. Zadnja bo še kratek čas 
na ogled v prenovljenih kle-
tnih prostorih župnišča, kjer 
je razstavljenih »deset let mo-
jega dela«, kot pravi. »Izdelke 
pokažeš svojcem in ostalim, ki 
pridejo v hišo, vendar to ni to. 
Želela sem, da še drugi vidijo, 
kaj izdelujem,« je razkrila, za-
kaj se je odločila za razstavo. 

Že ob jutranji kavi ima vedno 
v rokah tudi kvačko
ŽUPEČA VAS – Ko se 65-letna Marjeta Gasior zjutraj zbudi, si najprej skuha kavo in še malo posedi. Vendar 
ne praznih rok. V roke vzame kvačko ali se loti katere od ostalih rokodelskih tehnik. To je ritual, ki se pri 
njej ponavlja že 15 let. V tem času je izpod njenih rok nastalo že nekaj tisoč izdelkov.

Omenila je tudi anekdoto, ki 
se ji je pripetila. »Ko sem izde-
lovala jaslice, sem sveto druži-
no naredila brez problema, ko 
pa je bilo treba narediti oslič-
ka, v dveh urah nisem naredila 
niti enega, ker mi enostavno ni 
uspela njegova oblika. Vse sku-
paj sem pustila. Naslednji dan 
sem ponovno poskusila in jih 

v dveh urah naredila 30.« Jasli-
ce je sicer naredila za brežiško 
enoto VDC Krško – Leskovec. 

Na vprašanje, kaj ji pomeni 
ročno delo, odgovarja: »To de-

lam za svojo dušo, zadovolj-
stvo, sprostitev. Povsem se 
umirim in ne mislim na nobe-
ne druge probleme. Zame po-
čitek pomeni, da se usedem in 
primem v roke nek izdelek.« 
Gasiorjeva poudarja, da ji v ži-
vljenju še nikoli ni bilo dolg-
čas. Ko se ponoči zbudi in ne 
more spati, se vstane in gre iz-
delovat, dokler ji oči ne začne-
jo padati skupaj. Priznava, da 
ima nekaj od tega verjetno že 
v genih, saj je bil njen oče edi-
ni na vasi, ki je ob vsaki poro-

ki skuhal pojedino in spekel 
torto. Njene izdelke imajo so-
rodniki in znanci po Sloveniji, 
v ZDA, Nemčiji, Novi Zelandiji. 
Spretna pa ni samo z rokami, 
ampak tudi v vinogradu in pri 
gojenju rož. Izkazala se je tudi 
v gledališki igri o škofu Leniču. 
»Lepo bi bilo, da bi bila še dol-
go na svetu, saj imam še veliko 
stvari na zalogi in bi rada po-
skusila še kakšno novo roko-
delsko tehniko,« v šali zaklju-
či Gasiorjeva.
 Rok Retelj

Marjeta Gasior

Del Marjetinih izdelkov z njene druge samostojne razstave v 
kletnih prostorih župnišča v Cerkljah ob Krki

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.
Ponujamo vam več 

zanimivih možnosti 
oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.


