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SKOZI POSAVJE PROTI EVROPI - Potem ko smo t. i. prvi val beguncev in migrantov v septembru v 
Posavju prenesli brez večjih posledic za vsakdanje življenje, tega nikakor ne moremo reči za drugi 
val, ki se je sredi oktobra z vso silovitostjo zgrnil na brežiško občino, zlasti na območje Rigonc in 
Dobove, in mu še kar ni videti konca. V obvladovanje občasno že kaotičnih razmer so vključene tako 
rekoč vse razpoložljive sile, od policistov in celo vojske, gasilcev, zdravstvenih in socialnih delavcev, 
civilne zaščite do številnih prostovoljcev (na fotografiji pri delitvi toplih obrokov v začasnem zbirnem 
centru v Dobovi), ki že več kot deset dni noč in dan sprejemajo ter oskrbujejo lačne, žejne, utrujene, 
prezeble in tudi bolne množice na njihovi poti proti »obljubljenim deželam« na zahodu in severu. 
Več pa na strani 3.  Foto: Rok Retelj

Telefonski denar bodo 
delili še enkrat
Večina v kostanjeviškem občinskem svetu je 
vendarle uspela izglasovati sklep, da bodo 
vračila vlaganj v t. i. telefonijo, ki že več let 
razvnema politične strasti v občini, računali na 
novo. Nove izračune naj bi upravičenci dobili še 
letos.
 Stran 2

Bo država uslišala 
zahteve Posavja?
Zavlačevanje države z dokončanjem izgradnje 
HE na spodnji Savi je razjezilo posavske župane 
in gospodarstvenike, ki so tako v okviru Sveta 
regije kot Odbora za HE na spodnji Savi ostro 
protestirali. Pravega odgovora države (zaenkrat) 
še ni.
 Stran 11
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povedali so - o premikanju ure

Damijan Blatnik, Krško: Z dilemo o smisel-
nosti premikanja ure na poletni oz. zimski 
čas se srečujemo vsako leto. Nasprotniki za-
trjujejo, da so pozitivne strani, tj. varčevanje 
z energijo in boljši izkoristek sončne svetlobe, 
manjše od negativnega vpliva na psihofizično 
stanje posameznika. Sam se prištevam med 

zagovornike premikanja ure, saj sem izrazito jutranji tip in s 
prilagajanjem v času, ko premaknemo ure naprej, nimam težav.

Ivan Urek, Kapele: Premikanje ure je neka 
novodobna pogruntavščina. Ne spomnim se, 
da bi uro premikali v času mojega otroštva. 
Nisem še zasledil, da bi kdo objavil prihranek 
tega dejanja. Se pa dobro spomnim, da sem 
v preteklosti običajno ujel takšno soboto na 
poroki, ko smo morali zaradi tega prihranka 

igrati eno uro več. Edini, ki so zaslužili na tak dan, so bili go-
stinci in elektro službe, mi, muzikanti pa na izgubi s spanjem.

Milena Knez, Tržišče: Ne poznam raziskav, 
ali je premikanje ure ekonomsko upravičeno 
ali ne. Sama lahko priznam, da se spomladi 
težko privadim na zgodnejše vstajanje, se pa 
toliko hitreje privadim premiku ure v jesen-
skem času. Kdor je od pomladi do jeseni in-
tenzivno delal, mora imeti tudi malo več po-

čitka v zimskem času, prav tako so dolgi zimski večeri pravšnji 
za druženje s tistimi, za katere čez leto večkrat zmanjka časa.

Po besedah župana Ivana Mo-
lana je že tradicija, da ima bre-
žiška občina v času njegove-
ga županovanja eno poklicno 
in eno nepoklicno podžupan-
jo, kar se je izkazalo kot zelo 
dobra poteza. Ker nova ev-
ropska finančna perspektiva 
daje priložnost črpanja evrop-
skih sredstev, se je odločil, da 
do konca mandata svojo eki-
po dopolni z Juretom Pezdir-
cem, ki je zaposlen v Termah 
Čatež ter ima izkušnje na pod-
ročju gospodarstva in turizma. 

Pezdirc za povezovanje turizma
BREŽICE - Brežiški župan Ivan Molan je 15. oktobra na novinarski konferenci v sejni sobi Občine Brežice 
predstavil Jureta Pezdirca kot novega nepoklicnega podžupana občine, ki bo zadolžen za področje gospo-
darstva, turizma in kmetijstva.

Poleg teh dveh področij bo po-
krival še kmetijstvo.

Pezdirc, ki je v brežiški politi-
ki že četrti mandat, je pouda-
ril, da so se v Termah Čatež kot 
največjem turističnem subjek-
tu v občini odločili, da se je nuj-
no odpreti in povezati tudi os-
tale akterje – Občino Brežice, 
Fakulteto za turizem, Posav-
ski muzej Brežice, Zavod za 
šport itd, pa tudi manjša turis-
tična podjetja. »Osnovna na-
loga in cilj je ustvariti desti-
nacijo. Turisti se bodo v našo 
občino vračali samo pod po-
gojem, če bo destinacija toliko 
zanimiva, da bo v konkurenč-
nem boju na trgu najboljša,« je 
izpostavil. Občina Brežice ima 
dobrih 600 tisoč nočitev letno, 
cilj pa je, da leta 2020 v občini 
prenoči milijonti turist. Z žu-
panom sta se tudi uskladila o 
ustanovitvi skupnega razvoj-
nega sveta v občini, v katerem 
bi povezali vse za občino 
pomembne gospodarske sub-
jekte ter preko tega postali še 
aktivnejši pri ustvarjanju no-

vih delovnih mest in možnosti 
razvoja gospodarstva. Po Pez-
dirčevih besedah je pomem-
bno tudi kmetijstvo, kjer si bo 
prizadeval za še večjo promo-
cijo brežiških vin, trženje lo-
kalno pridelanih kmetijskih 
izdelkov znotraj turističnih 
subjektov ter predstavitev iz-
delkov ne samo v Sloveniji, 
ampak tudi izven meja. 

Podžupanja Katja Čanžar se 
je pri dosedanjem delu osre-
dotočila na delovanje na pod-

ročju turizma, koordinacije 
sodelovanja z javnimi zavodi 
in evropskih projektov. 
Dejala je še, da bosta z novim 
podžupanom sodelovala pri 
pridobivanju mednarodnega 
partnerstva, saj se v novi 
finančni perspektivi obetajo 
večji infrastrukturni projekti, 
ki bodo morali biti tudi med-
narodni. »V prihodnosti bom v 
ospredje postavljala delo z ob-
čani in društvi, da uresničimo 
uresničljive zgodbe,« je zaklju-
čila. R. Retelj

Župan Molan ter podžupana Čanžarjeva in Pezdirc

ČATEŽ OB SAVI, DOBOVA - 16. 
oktobra se je na gradu Sloven-
ska Bistrica zaključila akcija za 
»Naj kopališče 2015«, v kateri 
so po najvišjih mestih posegli 
tudi v obeh posavskih termah. 
V kategoriji velikih termalnih 
kopališč je Termalna riviera 
Term Čatež osvojila 2. mesto, 
v kategoriji pokritih bazen-
skih kopališč pa je prav tako 2. 
mesto zasedel bazenski kom-

pleks Aquapark Žusterna. »Ti 
uspehi in nagrade so plod zau-
panja naših gostov in kopalcev, 
ki prihajajo iz različnih kon-
cev Slovenije in tujine. Hkra-
ti je to tudi potrditev in nagra-
da za trud, ki ga naši zaposleni 
vlagajo s svojim predanim de-
lom,« so ob tem sporočili iz 
Term Čatež. Terme Paradi-
so pa so zmagale med malimi 
termalnimi kopališči. »Prejeto 

priznanje za 1. mesto med ma-
limi termalnimi kopališči v Slo-
veniji je za vse nas v Paradisu 
izjemen uspeh in potrditev, da 
svoje delo opravljamo učinko-
vito, predvsem pa srčno. Oblju-
bljamo, da se bomo še naprej 
trudili obiskovalcem zagotovi-
ti dobro počutje in intimnost, 
kot tudi pestrost ponudbe,« so 
sporočili iz Dobove.
 P. P.

Tako so sklenili kostanjeviški 
občinski svetniki na 7. redni 
seji občinskega sveta 22. okto-
bra ter s tem naredili pomem-
ben korak naprej k rešitvi več-
letnega zapleta s t. i. telefonijo 
oz. vračanjem vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje. 
Obravnavali so namreč poro-
čilo delovne komisije za pre-
gled izvedenih postopkov in 
vračanj vlaganj v javno teleko-
munikacijsko omrežje, usta-
novljene decembra lani, ki se 
je zaradi dvakrat zadržane-
ga sklepa o njeni ustanovi-
tvi s strani župana in tožbe na 
Upravno sodišče, ki jo je sle-
dnje aprila zavrnilo, maja pa 
še Vrhovno sodišče, prvič se-
stala šele 5. maja, skupno pa 
devetkrat. »Prišli smo do za-
ključka, da se je ta zadeva vodi-
la netransparentno ter ni bila 
v skladu z zakonom in tudi na-
potki Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport. Pravna 
služba je popolnoma zatajila,« 
je poročilo (objavljeno je na 
spletni strani občine - med gra-

Telefonijo bodo preračunali
KOSTANJEVICA NA KRKI - V kostanjeviški občini bodo po sedmih letih, odkar je na občino prišel prvi t. i. te-
lefonski denar, in po štirih letih od prvih poravnav (nepodpisanih je še okoli 40) še letos pripravili ponov-
ni izračun za vse upravičence do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (JTO).

divom za seje občinskega sve-
ta) povzel predsednik komisije 
Andrej Rajar, poleg njega pa 
so jo sestavljali še Mateja Ju-
rečič, Jožica Lešnjak, Anton 
Zagorc in Andrej Kerin. »Vse 
to smo že slišali, pričakoval 
sem konkretne primere, kdo je 
dobil preveč in kdo premalo,« 
je menil svetnik Robert Za-
gorc. Svetnika in podžu pana 
Aleša Kegljeviča je zanimalo, 
po kakšnem kriteriju so pre-
gledali le določene spise, pri 
čemer se je med njim in sve-
tnikom Antonom Zagorcem 
vnela ostra debata, ki jo je sle-
dnji zaključil s hudimi očitki na 
račun Kegljeviča glede njego-
vega sodelovanja v komisiji v 
prejšnjem mandatu.

Zatem so obravnavali še od-
ločbo o prekršku, ki jo je Obči-
na Kostanjevica na Krki marca 
lani prejela s strani Ministr-
stva za izobraževanje, znanost 
in šport (MIZŠ. »Ta odločba bi 
morala takoj na občinski svet, 
a se jo je prikrivalo, zatajil je 

tudi nadzorni odbor občine,« 
je bila kritična Lešnjakova. V 
odločbi je ministrstvo obči-
ni očitalo številne nepravilno-
sti, med njimi tudi protipravno 
premoženjsko korist občine v 
višini 242.000 evrov, ki jih ob-
čina ni vrnila v skladu z za-
konom, in ji naložilo dobrih 
8.000 evrov globe. 

Na podlagi tega so sprejeli tri 
sklepe: 1. da statutarno-prav-
na komisija v roku 15 dni pri-
pravi popravek odloka o vrača-
nju vlaganj v JTO na območju 
kostanjeviške občine v skla-
du z zakonom ter z upošteva-
njem napotkov MIZŠ in ome-
njene odločbe o prekršku; 2. 
na podlagi novega odloka se iz-
delajo ponovni izračuni za vse 
upravičence, ki morajo nove 
poravnave ali anekse preje-
ti najkasneje do 23. 12. 2015; 
3. člane delovne komisije se v 
isti sestavi imenuje v komisijo 
za vračanje vlaganj v JTO, nje-
na naloga pa je realizacija 2. 
sklepa. Župan Ladko Petretič 

sklepov ni zadržal oz. je dejal, 
da jih bo upošteval, z njimi pa 
se strinja tudi omenjeno mini-
strstvo.

TUDI REBALANS

V senci »telefonije« je ostal re-
balans letošnjega občinskega 
proračuna, ki so ga svetniki ju-
lija zavrnili, tokrat pa brez ve-
čje razprave sprejeli. Z njim se 
nekoliko zvišujejo tako pred-
videni prihodki kot odhodki, 
potreben pa je bil zlasti zaradi 
dobrih 75 tisoč evrov državnih 
sredstev za sanacijo cestne-
ga usada na cesti Vrtača - Vr-
bje. Omenimo še, da so s spre-
membo ureditvenega načrta 
za mestno jedro Kostanjevica 
na Krki omogočili nadvišanje 
pritličja novih stavb za 30 cm 
oz. na koto 152,20 m.n.v., mejo, 
pri kateri občinska uprava za 
razpolaganje z nepremičnim 
premoženjem občine potre-
buje soglasje občinskega sve-
ta, pa s 5.000 spustili na 1.000 
evrov. Peter Pavlovič

 SEVNICA - V konferenčni dvorani sevniškega gradu je 21. 
oktobra potekala 10. redna občinska seja, na kateri so pri-
sotni namenili največ časa osnutku predloga proračuna za 
prihodnje leto, ki znaša na prihodkovni strani okoli 15,5 
milijona evrov.
 
Ob predstavitvi osnutka proračuna za prihodnje je župan Srečko 
Ocvirk dejal, da bodo investicije v letu 2016 usmerjene v zaklju-
čevanje energetske obnove šolskih objektov, zaključena pa naj bi 
bila tudi gradnja OŠ Tržišče in telovadnice pri OŠ Milana Majcna 
v Šentjanžu. Direktor sevniške občinske uprave Zvone Košmerl 
je izpostavil kot najpomembnejši vir financiranja povprečnino 
na prebivalca, pri čemer so strokovne službe upoštevale višino 
povprečnine v znesku 519 evrov na prebivalca. »Zagotovljena 
so tudi sredstva za odplačevanje kredita, nova zadolževanja pa 
niso predvidena,« je nadaljeval in dodal, da je osnutek proraču-
na usklajen z realnimi možnostmi. Vodja finančne službe na sev-
niški občini mag. Vlasta Marn pa je med drugim povedala, da je 
Občina Sevnica zadolžena za 1,2 milijona evrov in dodala: »Če 
bi se zgodilo, da bi se povprečnina morda zvišala z dosedanjih 
519 na 522 evrov, bi občina s tem pridobila okoli 60.000 evrov.«

V razpravi, ki je sledila predstavitvi osnutka predloga proraču-
na za prihodnje leto, so svetnice in svetniki izrazili še nekatere 
konkretne potrebe, ki bi izboljšale kvaliteto bivanja v posame-
znih krajevnih skupnostih. Največ predlogov je bilo za ureditev 
in obnovo cest, izražena je bila potreba po izgradnji čistilne na-
prave v Loki in na Blanci, izpostavljena je bila protipoplavna za-
ščita ob visokem vodostaju Sevnične ter še nekaterih manjših po-
tokov v občini, v KS Studenec pa računajo na dograditev novega 
prizidka k šoli, v Boštanju pa na novo lokacijo vrtca. 
 
POTRDILI NAGRAJENCE
V zaključnem delu seje so svetnice in svetniki dali pozitivno mne-
nje k imenovanju ravnatelja Srednje šole Sevnica z možnostjo 
imenovanja na mesto direktorja Šolskega centra Krško-Sevnica. 
Tako naj bi srednjo šolo še naprej vodil profesor športne vzgoje 
Matjaž Prestor, ki šolo že vodi kot vršilec dolžnosti. Sprejet je bil 
tudi sklep o letošnjih dobitnikih priznanj Občine Sevnica, ki jih 
bodo podelili na osrednji občinski slovesnosti v sevniškem špor-
tnem domu 6. novembra. Grb Občine Sevnica bo prejelo podjetje 
Sistemi IN ES, industrijski, elektronski in strojni sistemi d. o. o., 
zlato plaketo Združenje borcev za vrednote NOB, Občinski od-
bor Sevnica, in Anton Šeško, srebrno plaketo pa sekcija mažoret 
pri Društvu Trg Sevnica, Zvonko Tuhtar in Ljudmila Majcen. 
 Smilja Radi

Sevničani sprejeli osnutek 
proračuna za leto 2016

KRŠKO - Za 5. november je krški župan mag. Miran Stanko skli-
cal 10. redno sejo, katere osrednji točki se nanašata na sprejem  
rebalansa dvoletnega občinskega proračuna po hitrem postop-
ku. Glavna značilnost rebalansa tako za leto 2015 kot za leto 
2016 je, da so v njima predvidena za po dobrih 2 mio evrov nižji 
prihodki in odhodki. Svetniki bodo prejeli v obravnavo in spre-
jem tudi več sklepov o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah 
parcel na območju občine, med drugim pa bodo odločali tudi o 
imenovanje predstavnikov občine v svete treh krških javnih za-
vodov: Lekarne, Zdravstvenega doma in Poklicne gasilske eno-
te.  B. M. 

Sklicana 10. krška seja

Posavska kopališča med najboljšimi
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na Štubljarja, vodje Oddel-
ka za državno mejo in tujce na 
PU Novo mesto, pospešili pre-
tok migrantov, »ker so tako po-
licisti kot vsi ostali, ki pri tem 
pomagajo, izčrpani, poleg tega 
se bliža zima, naše kapacitete 
pa niso ustrezne za tolikšno 
število beguncev«. V nadalje-
vanju bodo na dobovski žele-
zniški postaji poskusili tudi te-
stiranje z evidentiranjem in 
se odločili, kateri način je bolj 
praktičen. Štubljar je še dejal, 
da si prizadevajo za izpraznitev 
sprejemnega centra v Brežicah 
oz. da bi vse migrante preselili 
v nov sprejemni center na loka-
ciji nekdanje livarne v Dobovi. 
Na nedeljskem mini vrhu dese-
tih držav EU in Zahodnega Bal-
kana v Bruslju so med drugim 
sklenili, da bo v Slovenijo prišlo 
na pomoč dodatnih 400 polici-
stov iz tujine, država pa je skle-
nila, da bodo pri oskrbi in va-
rovanju beguncev na pomoč 
priskočili tudi upokojeni polici-
sti, zasebne varnostne službe, 
zaposleni na FURS-u, brezpo-
selni preko programa zaposlo-
vanja, zdravstveno oskrbo pa 
bodo zagotavljale ekipe iz dru-
gih koncev Slovenije.

RIGONCE OČISTITI 
IN RAZKUŽITI

Predsednik vaške skupnosti 
Rigonce Zvone Pavlin pravi, da 
je za vas trenutno najpomemb-
neje, da jo očistijo in razkuži-
jo. »V nedeljo so predstavniki 
ADRA Slovenija cel dan čistili 
vas in po mojih podatkih na-
polnili več kot sto vreč, vendar 
je dva dni kasneje spet vse pol-
no smeti, kot da ni še nihče po-
čistil,« je dejal in dodal, da se 
vaščani ne pritožujejo več to-

liko, saj helikopter ponoči Ri-
gonc več ne preletava, tudi (vsi-
ljivih) novinarjev ni več toliko, 
ker so jim prepovedali dostop 
do beguncev. »Upam, da bo do-
govor s Hrvati glede prevoza 
beguncev z vlaki neposredno 
na železniško postajo v Dobo-
vi veljal, sem pa vseeno malo 
skeptičen, ker Hrvate pozna-
mo in vemo, da se redko držijo 
dogovora. Zato lahko še naprej 
pričakujemo tudi kakšno sku-
pino beguncev, ki bo prišla čez 
zeleno mejo v Rigonce,« je še 
povedal. Po Boraničevih bese-
dah pa si želijo ponovnega od-
prtja mejnega prehoda Rigon-
ce še v tem tednu, saj je pred 
vrati 1. november, ko vsako 
leto na dobovsko pokopališče k 
svojcem pride tudi veliko pre-
bivalcev z druge strani meje.

Župan Molan je rešitev z vlaki 
označil kot edino pravo, »kaj-
ti koncentracija tako velikega 
števila beguncev na enem me-
stu povzroča izjemne napore, 
čeprav marsikdo misli, da je ve-
liko množico lažje obvladovati, 
v resnici pa jo lahko hitro spro-
vociraš«. »To je prava rešitev 
tako za nas kot begunce, mora 
pa biti podprta tudi s strani 
Evrope, da jih bo sprejemala. 
Če se bo to zaustavljalo, bodo 
begunci postali problematič-
ni. Med njimi je sicer vse manj 
pravih beguncev, pri čemer te 
ob pogledu nanje zaboli srce, 
vse več pa je mladih moških, 
za katere ne vemo, s kakšnimi 
nameni prihajajo v Evropo in 
so vse bolj agresivni,« je pove-
dal in dodal, da se bo situacija v 
redu razpletla samo v primeru 
resne in odgovorne vloge tako 
države kot Evrope.
 Rok Retelj, foto: P. P.

Drugi begunski val se je začel 
17. oktobra, ko je na mejni pre-
hod Obrežje v dveh skupinah s 
po šestimi avtobusi prišla sku-
pina 600 tujcev. Kot se je izka-
zalo, je bilo to le zatišje pred vi-
harjem, saj so se v naslednjih 
dneh v Slovenijo začele zgrinja-
ti množice beguncev, ki so jih 
hrvaški varnostni organi bodi-
si z vlaki bodisi z avtobusi (ne-
napovedano) pripeljali tik pred 
slovensko-hrvaško mejo in jih 
zavestno pošiljali proti naši dr-
žavi. 19. oktobra je tako v bli-
žino mejnega prehoda Rigon-
ce prišla prva večja skupina 
1300 tujcev, ki so se pripelja-
li z vlakom. V spremstvu speci-
alne enote slovenske policije so 
se nato kar peš skozi Rigonce 
in po nasipu ob Savi odpravi-
li proti brežiškemu sprejemne-
mu centru. Njegova kapaciteta 
je bila do takrat približno 400 
ljudi, zato so skupino begun-
cev napotili na poligon Kinolo-
škega društva Brežice za poli-
cijsko postajo. Brežiški župan 
Ivan Molan je še isti dan drža-
vo pozval k takojšnjemu ukre-
panju in posredovanju tako 
v Brežicah kot na meji, saj so 
se razmere z begunci iz ure v 
uro zaostrovale. Tujci so zače-
li preko zelene meje v Sloveni-
jo vstopati tudi v poznih večer-
nih in nočnih urah.

ZGORELO 27 ŠOTOROV

Naslednji dan je bilo v Breži-
cah v določenem trenutku več 
kot 4000 migrantov. Mnogi so 
se spraševali, ali se lahko celo 
zgodi, da jih bo več kot samih 
Brežičanov. Glede na to, da so 
prebežniki v skupinah po pri-
bližno 1500 na vsake toliko ur 
prihajali v Rigonce in je bre-
žiški center pokal po šivih, so 
v bivši tovarni Beti v Dobovi 
vzpostavili začasni center za 
begunce. V Brežicah so begun-
ci svoje nezadovoljstvo zaradi 

dolgega čakanja na prevoz pro-
ti Avstriji izrazili z zažigom šo-
torov, namenjenih njihovi na-
stanitvi. V požaru je pogorelo 
27 šotorov, 19 jih je ostalo še 
uporabnih. Kot je kasneje spo-
ročila policija, so policisti »od-
ločno in požrtvovalno« vstopili 
v goreče šotore in iz njih reši-
li devet tujcev, ki so spali in s 
tem preprečili, da bi požar ter-
jal človeška življenja. 

Ker se je v Dobovi predvide-
la vzpostavitev še enega cen-
tra, je svet KS Dobova na ko-
respondenčni seji izglasoval 
sklep proti umestitvi. Predse-
dnik Mihael Boranič je ob tem 
dejal: »Zavedati se je treba, da 
ima KS Dobova v devetih va-
seh 3000 ljudi, v samo Dobo-
vo, ki ima 700 prebivalcev, pa 
bi pripeljali 4000 ljudi. Do tega 
ne more priti, saj bi se življenje 
ustavilo.« Izredne razmere na 
meji so začele že močno vpli-
vati na življenje ljudi v občini. 
Tako so nekateri prebivalci Ri-
gonc ostali doma, ker niso mo-
gli do svojih delovnih mest, en 
dan so doma ostali tudi osnov-
nošolci. Zaradi poplave mi-
grantov negativne posledice 
občuti tudi lokalno gospodar-
stvo, še posebej storitvene de-
javnosti na področju turizma in 
trgovine. Iz Term Paradiso Do-
bova so sicer sporočili, da kljub 
migrantski krizi njihovi gostje 
uživajo v zavetju termalnega 
kompleksa in ne občutijo ni-
kakršnih nemirov. Za varnost 
še nikoli ni bilo tako dobro po-
skrbljeno, kot je trenutno, so še 
zapisali ter se zahvalili lokalni 
skupnosti in vsem organom, ki 
so na terenu.

22. oktobra je bilo v breži-
ški občini nekaj po 15. uri več 
kot 8000 tujcev, največ v Bre-
žicah, kar predstavlja tretjino 
vseh občanov. Župan Molan je 
v izjavi za javnost zahteval ta-
kojšnjo zaporo meje in nad-
zorovan sprejem migrantov 
na določenih zbirnih točkah. 
»Ukrepati moramo, preden se 
na meji zaradi izčrpanosti zgo-
di tragedija!« je opozoril. Zara-
di premajhne kapacitete zača-
snega centra v Dobovi so izven 
Dobove, na lokaciji nekdanje 
livarne, začeli postavljati nov 
sprejemni center z ogrevani-
mi šotori, ki lahko sprejme do 
3000 ljudi. Ta dan je v Rigon-

cah prišlo tudi do incidenta, pri 
čemer je prišlo do spora med 
begunci, v pretepu pa so ene-
ga tudi zabodli, vendar jo je od-
nesel le z lažjimi poškodbami.

CERAR: HRVAŠKA 
NE SODELUJE

Krizno situacijo v občini Breži-
ce si je 23. oktobra prišel ogle-
dat tudi predsednik vlade dr. 

Miro Cerar v spremstvu treh 
ministrov, zunanjega Karla Er-
javca, notranje Vesne Györ-
kös Žnidar in obrambne An-
dreje Katič. V izjavi za javnost 
je med drugim izpostavil, da je 
težava predvsem v tem, da se 
v brežiški občini soočajo s pre-
velikim številom prebežnikov, 
medtem ko na drugih preho-
dih praktično ni nikogar. Če bi 

hrvaška stran sodelovala, bi se 
lahko naval prerazporedil, je 
dejal. »Hrvaška ne evidentira 
beguncev, pošilja jih premra-
žene in bolne, ponoči in prek 
mrzlih rek ter se o tem ne po-
govarja z nami. Potem pa kaže 
fotografije bolnih in premra-
ženih beguncev, ki jih sama ni 
oskrbela, kot da je to naša kriv-
da. To pa ni res,« je južnim so-
sedom očital Cerar. Vladna eki-
pa se je v Dobovi in Rigoncah 
seznanila z razmerami na te-
renu. Ta dan in tudi že prej je 
v brežiško občino dnevno pri-
šlo tudi do šest skupin s pribli-
žno 1500 ljudmi. Seveda so be-
gunce iz sprejemnih centrov po 
registraciji in najnujnejši oskr-
bi z avtobusi oz. vlaki odpelja-
li v nastanitvene centre blizu 
Avstrije. 

Velike količine odpadkov po-
menijo tudi veliko dela za ko-
munalo, ki območja, kjer se 
zadržuje največ tujcev, razku-
žujejo. V prvem tednu so delav-
ci Komunale Brežice odpeljali 
kar 105 ton odpadkov, ki so jih 
za sabo pustili begunci. 24. ok-
tobra sta si situacijo v breži-
ški občini ogledala tudi pred-
sednik Odbora za obrambo DZ 
RS Žan Mahnič in predsednik 
države Borut Pahor. Mahnič 
je dejal, da je ograja na meji s 

Hrvaško vse bolj realna, Pahor 
se je pogovoril tudi z domači-
ni iz Rigonc. Ti so mu zaupali, 
kako vsakodnevni prihodi ti-
sočih migrantov v neposredno 
bližino vasi z manj kot 200 pre-
bivalci vplivajo na njihova ži-
vljenja. Tako župan Molan kot 
predsednik Odbora za obram-
bo Mahnič in predsednik drža-
ve Pahor so se zahvalili doma-

činom za strpnost in izredne 
napore prostovoljcev, polici-
stov in vojakov, ki se trudijo ob-
držati situacijo pod nadzorom. 

NOVOST: PREVOZI 
MIGRANTOV Z VLAKI

V brežiško občino so v zadnjih 
dneh prišli tudi drugi pred-
stavniki institucij, med dru-
gim francoski veleposlanik v 
Sloveniji Pierre-François Mo-
urier, državni sekretar na Mi-
nistrstvu za notranje zadeve 
Boštjan Šefic ter novomeški 
in celjski škof Andrej Glavan 
in Stanislav Lipovšek. Šefic se 
je v ponedeljek v Dobovi ude-
ležil sestanka s predstavniki lo-
kalne skupnosti in države ter 
predstavil predlog, da bi bre-
žiško območje poskušali raz-
bremeniti z malce drugačnim 
principom delovanja. Rigonce 
tako ne bi bile več vstopna toč-
ka beguncev, saj po njegovem 
niso več primerne za to. Tako 
so v torek v dogovoru s Hrvati 
slednji na železniško postajo v 
Dobovi pripeljali (testni) vlak 
s 1100 begunci, ki so jih samo 
pregledali in oskrbeli ter jih s 
slovenskimi vagoni takoj od-
peljali dalje proti Šentilju, kjer 
so jih tudi registrirali. Kot kaže, 
bo to postalo stalna praksa, s 
tem bodo po besedah Anto-

BREŽICE - Društvo 
Lions klub Brežice, 
ki vsako leto orga-
nizira dobrodelne 
dogodke za pomoč 
otrokom v stiski, se 
je pridružilo števil-
nim humanitarnim 
organizacijam in 
posameznikom pri 
zbiranju pomoči za 
lačne in premraže-
ne begunske otroke 
ter pomoči našim 
ljudem, ki skušajo 
obvladati nastalo situacijo. V drugem begunskem valu so tako 
v sodelovanju z Lions Distrikt Slovenija ter ostalimi lions klu-
bi po Sloveniji, med njimi Lions klubom Krško in Lions klubom 
Novo mesto, zbirali topla oblačila, obutev, hrano in vodo v upa-
nju, da bodo družinam s tem vsaj malo pomagali prebroditi tež-
ke razmere na poti do njihovega cilja – boljše prihodnosti. »Sta-
nje v zbirnih centrih je alarmantno. Na same vzroke ne moremo 
vplivati, tudi na posledice ne, lahko pa smo samo ljudje in skuša-
mo pomagati ne samo ljudem, ki prihajajo izčrpani, razčloveče-
ni ..., ampak tudi našim možem, prijateljem, znancem, sosedom, 
ki se cele dni in noči trudijo, da lahko naše življenje teče nemo-
teno dalje,« so zapisali v društvu Lions Brežice. Podporo dobro-
delni akciji »Tudi begunci potrebujejo pomoč« je izrazil tudi Lidl 
Slovenija z donacijo velikih količin vode.

Tudi brežiški Lions pomaga

Predstavniki brežiških Lionsov

Drugi migrantski val v Posavju

Reki beguncev ni videti konca
BREŽICE, DOBOVA, RIGONCE - Potem ko je pred dobrim mesecem v Posavje prišel prvi val beguncev oz. migrantov, se je v naslednjih tednih napovedovalo in ugi-
balo, kdaj mu bo sledil drugi. Nemalo jih je bilo, ki so dejali, da to ne bo val, pač pa kar reka. Glede na podatke, koliko migrantov želi priti v Nemčijo oz. eno izmed 
zahodnih držav, smo naval lahko tudi pričakovali. Do včeraj zjutraj je v Slovenijo prišlo že 90 tisoč migrantov, od tega na območje občine Brežice okoli 50 tisoč.

V Rigoncah so bili v minulih dneh priča številnim skupinam 
migrantov, ki so jih policisti pospremili v sprejemne centre v 
Dobovi in Brežicah.

Posledice požara v sprejemnem centru v Brežicah
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ZAPELJAL NA NASPROTNI PAS - Policisti Policijske postaje 
Krško so bili 13. 10. okoli 7.30 obveščeni o prometni nesreči v 
kraju Brege. Na podlagi ogleda in zbranih obvestil so ugotovi-
li, da je 34-letni voznik osebnega avtomobila peljal po lokalni 
cesti iz kraja Brege proti Krškem. V ovinku je zaradi neprila-
gojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na naspro-
tni vozni pas in trčil v prednji del tovornega vozila, ki ga je iz 
nasprotne smeri pravilno pripeljal 24-letni voznik. Huje po-
škodovanega voznika osebnega avtomobila so reševalci od-
peljali v bolnišnico.

Neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok pro-
metnih nesreč, ki se zgodijo na naših cestah, saj je vzrok za 
več kot četrtino vseh nesreč. V nesrečah, ki so se na obmo-
čju Policijske uprave Novo mesto zaradi neprilagojene hitro-
sti zgodile v devetih mesecih 2015, so umrli štirje udeležen-
ci, 24 se jih je huje telesno poškodovalo, 120 pa jih je utrpelo 
lažje telesne poškodbe. Alkohol kot sekundarni vzrok pri pov-
zročiteljih prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti je bil 
ugotovljen pri 38 povzročiteljih prometnih nesreč. Povpreč-
na stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih prometnih ne-
sreč zaradi neprilagojene hitrosti je bila 1,49 grama alkoho-
la na kilogram krvi.

NESREČA MLAJŠEGA TRAKTORISTA - 17. 10. dopoldne se je 
v kraju Hinje v sevniški občini med nenadzorovano vožnjo po 
150 metrov dolgi travnati strmini s traktorjem prevrnila mlaj-
ša oseba. Posredovali so reševalci NMP ZD Sevnica in gasilci 
PGD Sevnica. Gasilci so reševalcem nudili pomoč pri oskrbi in 
transportu poškodovanega do reševalnega vozila, od koder je 
bil le-ta odpeljan v novomeško bolnišnico.  

NA MEJI ZASEGLI BMW - 15. 10. zvečer se je na mejni prehod 
za mednarodni cestni promet na Obrežju za vstop v  Sloveni-
jo pripeljal 40-letni državljan Švice. Voznik je na prikolici pre-
važal osebni avtomobil BMW X5, za katerega so policisti pri 
preverjanju v schengenskem informacijskem sistemu ugoto-
vili, da je bilo ukradeno v Italiji. Vozilo so zasegli. 

TATVINA NA PARKIRIŠČU - Na parkirnem prostoru proda-
jalne v Krškem je med 9. in 15. 10. neznani storilec odtujil več 
delov prikolice znamke Krone ter lastnika oškodoval za 2000 
evrov. Zbrala: B. M.

Anja Florjančič, Gradec pri Šentjanžu: Pri nas 
doma ne pripravljamo martinove večerje, ker se 
nam zdi to le še ena izmed marketinških potez 
trgovcev, kot vsi ostali uvoženi "prazniki", ki so 
namenjeni samo potrošništvu. Vsako leto pa se 
udeležimo maše na Kalu, kjer stoji lepo obno-
vljena cerkvica sv. Martina, po maši se podruži-

mo ob dobri kapljici domačinov in pecivu tamkajšnjih gospodinj.

Silvija Skrivalnik, Pišece: Ponavadi martinove-
ga doma ne praznujemo, ker pa je moja sestra 
Martina, ji vsako leto seveda voščimo za god in 
se poveselimo. Osebno mi martinovo ne pome-
ni prav veliko. Tam, od koder prihajam, imamo 
cerkev, posvečeno sv. Martinu, zato smo v župni-
ji vedno imeli praznovanje. V Posavju se daje ve-

lik poudarek na martinovo, ker živimo na vinorodnem območju.

Cirila Žinko, Kremen: Za Martinovo pripravi-
mo pogostitev in nanjo povabimo otroke, vnu-
ke, brata, skratka, svojce. Ob tej priložnosti sku-
ham tradicionalne jedi, juho, mlince, račko ali 
gosko idr. Mlajši se veselijo tega dogodka, zato 
menim, da bodo tudi sami ohranjali in nadalje-
vali s to tradicijo, sicer pa v družini družno obe-

ležujemo tudi ostale slovenske etnološke praznike.

Edvard Slapšak, Senovo: Martinovanju daje-
jo vedno manj pozornosti, a prav bi bilo, da bi 
se ohranilo. S sosedom ob tem dnevu povabiva 
tiste, ki so nama pomagali v vinogradu in ima-
mo martinovo pojedino in pokušnjo mošta. Tudi 
svojim otrokom predajam to tradicijo, da se do-
bimo na martinovem kosilu, spečemo tudi ko-

stanj, moja mama pa pri 88 letih še vedno speče orehovo potico.

Čeprav smo še oktobra, se približuje martinovo, tudi v na-
ših krajih priljubljen praznik. Boste letos kaj martinovali, 
bodisi doma s kakšno posebno pojedino bodisi na kakšni 
javni prireditvi, in ali je to za vas pomemben praznik oz. 
običaj, smo vprašali tokratne anketirance.

anketa

Boste kaj martinovali?

Kaj vam pomeni naziv Kme-
tica leta 2015? Zaradi česa 
ste si ga zaslužili?
Že sam predlog za ta naziv mi 
je bil v veliko čast, da sem bila 
na koncu izbrana, pa še toliko 
bolj. Hkrati mi naziv pomeni 
veliko veselje, da sem ga pri-
peljala, bolje rečeno, smo ga z 
mojimi kolegicami pripeljale 
med Posavke, v Društvo kme-
tic Brežice in Aktiv kmečkih 
žena Bizeljsko. Menim sicer, 
da bi si ta naziv zaslužila vsa-
ka kmetica. Največ točk sem 
dobila predvsem zaradi dru-
štvenih aktivnosti in ne zaradi 
dela na lastni kmetiji. Aktivna 
sem v treh društvih, vabijo me 
tudi še v ostala, pri katerih sem 
kronistka njihovih dogodkov, 
saj jim urejam spletne strani, 
facebook profile, fotografiram 
dogodke itd. S tem nazivom so 
povezani tudi načrti za v pri-
hodnje – goste, ki bodo prišli v 
moje konce, bi rada postregla, 
jim pokazala svojo dejavnost, 
kakšno stvar tudi podarila. Se-
veda se bom udeleževala tudi 
dogodkov Zveze kmetic Slove-
nije, ki podeljuje ta naziv. 

Kako poteka vaš vsakdanjik?
Zagotovo se razlikuje od kme-
tic, ki imajo doma živali, pri nas 
imamo samo vinograd. Poleti 
se je treba zaradi dela v njem 
vstati bolj zgodaj, imamo na-
mreč 10.000 trt, dela je zaradi 
tega veliko. Pozimi tega ni, ven-
dar tudi v zimskem času vsta-
jam zgodaj, saj dan začnem z 
ročnimi deli ob lepi glasbi. 

Kaj menite o nedavnih prote-
stnih shodih kmetov po Slo-
veniji? 
Kmete podpiram, saj si tudi v 
vinogradništvu želimo boljših 
cen svojega pridelka, da bi lažje 
preživeli s tem, kar delamo. Žal 
se shoda nisem mogla udeleži-
ti. Ne vem, ali bodo shodi padli 
na plodna tla, vendar je treba 
čim večkrat opozarjati državo 
in bo mogoče kdo slišal. Če smo 
samo tiho in pohlevni, vsak na 
svojem dvorišču, pa mislijo, da 
smo zadovoljni s trenutnim 
stanjem.

V zadnjem času je v ospredju 
eko kmetovanje, vedno več je 
urbanih vrtov. Kako gledate 
na to dejstvo?
Vse, kar se pridela po narav-
ni poti, je seveda koristno in 
absolutno podpiram. Od vseh 
kmetijskih panog je v vinogra-
dništvu to še najtežje. Vrtovi v 
mestih se mi zdijo zelo dobro-
došli, saj lahko ljudje, ki se s 
tem ne ukvarjajo, vidijo, koliko 
dela je treba vložiti v to. Mogo-
če bodo znali zato še bolj ceni-
ti kmeta oz. kmetico.

Pa se ustaviva še malo pri 
promociji Bizeljskega. Ali je 
kraj s svojimi ponudniki in 
izdelki dovolj promoviran? 
Kako je z delovanjem in po-
vezovanjem društev pri vas?

Menim, da je vsaka promoci-
ja dobrodošla. Na Bizeljskem 
delujejo številna društva, ki so 
zelo dejavna. Pridejo dnevi v 
letu, ko je veliko dogodkov, ki 
potekajo z udeležbo naših dru-
štev. Pred kratkim so se naša 
društva udeležila sejma Vino v 
Ljubljani, srečale smo se kme-
tice Posavja, bizeljsko turistič-
no društvo je organiziralo po-
hod po Grajski poti, ki poteka 
tudi mimo naše domačije, mi-
nulo nedeljo sta potekala oce-

njevanje in razstava bizeljske-
ga ajdovega kolača. S sinom 
sva letos dobitnika zlatega pri-
znanja. Pripravlja se Martinov 
teden na Bizeljskem, v okvi-
ru katerega bodo dejavna vsa 
društva v našem kraju. Marti-
novo je pri nas dvojni praznik 
– tako vinogradnikov kot tudi 
samega kraja, saj ravno 11. no-
vembra praznujemo krajevni 
praznik. Predsednik društva 
vinogradnikov je zelo aktiven, 
ima dobre ideje in se povezuje 
z ostalimi društvi, tudi s hrva-
škimi. Naši vinogradniki se po-
vezujejo tudi z vinogradniki iz 

Bistrice ob Sotli, s katerimi vsa-
ko leto obiščejo sejem AGRA v 
Gornji Radgoni.

Kakšen je vaš pogled na sta-
nje kmetijstva v brežiški ob-
čini? Ali pristojne ustanove 
nudijo zadostno podporo?
Težko komentiram stanje kme-
tijstva, lahko pa povem, da ob-
čina podpira kmete in vino-
gradnike, seveda po svojih 
zmožnostih. Res pa je, da smo 
bizeljski vinogradniki prepu-

ščeni samim sebi, na trgu se je 
treba znajti, ker ni organizira-
nega odkupa vina in grozdja. 
To je precej boleča točka, zato 
bi bila pomoč in spodbuda s 
strani lokalne skupnosti pri 
tem zelo dobrodošla. Kmetje 
in tudi vinogradniki smo taki, 
da delamo svoje delo, ko pa pri-
demo do trženja svojih pridel-
kov, pa nastane problem. Kmet 
bi moral biti zadolžen tako za 
administracijo kot trženje, to 
pa je pri številnih vsakdanjih 
opravilih težko izvedljivo. 
Naj omenim, da sem imela pre-
cej let doma registrirano oseb-

no dopolnilno delo, izdelovanja 
medenih jaslic in tudi vinotoča, 
vendar sem sčasoma vse opu-
stila. Če mi ta dejavnost ne pri-
naša toliko prihodka, kolikor je 
stroškov, je bolje, da vzamem 
v roke fotoaparat in grem foto-
grafirat naravo, kot pa da de-
lam izgubo. 

Se na Bizeljskem čutite za-
postavljene glede na to, da 
se nahajate na robu občine, 
regije in države?
Zapostavljenost se občuti. Res 
sem vesela, da je naziv kmeti-
ce leta prišel na Bizeljsko, saj se 
bo mogoče tudi zaradi tega več 
pozornosti namenjalo vinogra-
dništvu na našem območju. Pri 
vseh drugih kmetijskih pano-
gah je več poudarka, pri vino-
gradništvu pa marsikje obsta-
jajo ovire, že zaradi tega, ker je 
vino alkoholna pijača in se ga 
ne sme na veliko promovirati. 
Tudi zaradi tega smo vinogra-
dniki zapostavljeni. Vinogra-
dništvo je kmetijska panoga, 
ki mnogim daje velik kos kru-
ha. Tudi naša pokrajina ne bi 
bila tako lepa, če bi bili samo 
gozdovi in zapuščene površi-
ne, brez vinogradov. Z vinogra-
dništvom se na našem obmo-
čju ukvarjajo že vse od rimskih 
časov, že takrat so ljudje ugoto-
vili, da je to območje primerno 
za pridelavo odličnih vin. 

Se je vloga žensk na kmeti-
ji v zadnjem obdobju spre-
menila?
Veliko je govora o tem, da so 
ženske na nek način še vedno 
v podrejenem položaju. Če se 
je treba na primer odpoveda-
ti zavarovanju, je ženska prva 
pri tem, za moškega največ-
krat to ne pride v poštev. Žen-
ske se pogosto niti ne zaveda-
jo tega, da so podrejene. To jim 
je nekaj samoumevnega. Šte-
vilne se ne znajo potegniti za 
svoje pravice. Poleg tega je po-
jem kmetica za tiste, ki misli-
jo, da hrana raste na trgovskih 
policah, slabšalen, kot žaljivka. 
To je drugače lep poklic, ki ga 
opravljamo v sožitju z naravo, 
družine na kmetijah so lahko 
skupaj, veliko je vredno, da 
lahko ostareli, od katerih kme-
tijo prevzamejo mlajši rodovi, 
zadnja leta preživijo na svojih 
domovih.
Med današnjimi mladimi je 
verjetno tudi kakšna bodoča 
kmetica, čeprav so časi pov-
sem drugi. Mogoče bodo de-
kleta v tem času, ko je težko 
dobiti službo, spoznala, da je 
tudi delo na kmetiji rešitev. 
Če se zavedaš najpomemb-
nejših stvari v življenju in zni-
žaš pričakovanja, se zagotovo 
najde neka rešitev. Doma sina 
in hčerko nisem silila v to, da 
bi morala v kmetijsko šolo. Sin 
se je sam odločil, da bo vino-
gradnik. Pripravljamo se, da 
mu v naslednjem letu preda-
mo kmetijo.
 Rok Retelj 

Lea Babič, kmetica leta 2015:

Delo na kmetiji je lahko rešitev
BUKOVJE NA BIZELJSKEM – Pred 14 dnevi so v Zagorju izbrali slovensko kmetico leta 2015. Ta laskavi naziv, ki ga vsako 
leto podeljuje Zveza kmetic Slovenije, gre letos v Bukovje na Bizeljskem, od koder prihaja vinogradnica Lea Babič, prva Po-
savka s tem nazivom. Teden kasneje ji je brežiški župan pripravil sprejem, nekaj besed pa je namenila tudi našim bralcem.

55-letna Lea Babič po končani osnovni šoli ni nadaljevala šola-
nja, ampak je na očetovo željo ostala doma na kmetiji. Veliko je 
šivala, da je lahko nekaj zaslužila. Zanimajo jo ročna dela, naj-
več ji pomeni, če lahko da na mizo svoj vezen prt. Je članica Dru-
štva kmetic Brežice, Aktiva kmečkih žena Bizeljsko in Turistične-
ga društva Bizeljsko ter častna članica Društva vinogradnikov 
Bizeljsko. Zadnja leta je njen hobi številka ena fotografiranje. S 
tem se je že od nekdaj želela ukvarjati. Do sedaj je naredila že 
prek 200 tisoč fotografij. Z njimi želi prikazati lepote Bizeljske-
ga. Doživela je tudi že nekaj uspehov. Pri Zvezi kmetic Slovenije 
je bila letos njena fotografija zmagovalna, lani in predlani pa 
je dosegla drugo in tretje mesto. Pred štirimi leti je s fotografijo 
bizeljskih vinogradov zmagala na foto natečaju extempore koz-
jansko jabolko, lani je bila druga. Sodeluje in prejema pohvale 
tudi na razstavah JSKD OI Brežice. Lahko se pohvali tudi z iz-
delovanjem jaslic iz medenega testa, ki jih je prvič izdelala med 
vojno na Hrvaškem, ko je doma tri mesece gostila begunskega 
dečka in deklico. Jaslice so naletele na velik odziv in tako si je 
leta 1994 na razstavi jaslic v organizaciji Kmečkega glasu deli-
la drugo in tretje mesto. Jaslice je za svojo zbirko odkupil Etno-
grafski muzej. Usposobila se je tudi za izdelavo pletenega srca 
po izročilu Marjance Dobnikar, ki ga ima Društvo kmetic Bre-
žice za svoj znak. Pri Babičevih imajo tudi zbirko več kot 1400 
majolik iz 63 držav.
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KRŠKO – 23. oktobra so v Zdravstvenem domu Krško obele-
žili t. i. rožnati oktober, mesec boja proti raku dojk. Na ogled 
so postavili razstavo fotografij »Lep je dan«. 

V imenu gostitelja je zbrane nagovorila dr. Janja Zorko Kurin-
čič, nekaj besed o zdravem načinu življenja je dodala dr. Doro-
teja Kuhar z novomeške enote Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje, Lidija Gašpir iz Skupine za samopomoč bolnikov z ra-
kom pa je spregovorila o aktivnostih v skupini. Predsednica Eu-
rope Donne, Slovenskega združenja za boj proti raku dojk, dr. 
Mojca Senčar je povedala, da za rakom na prsih letno zboli 1.200 
žensk in tudi 12 moških, zato so ob zaključku prireditve poslali v 
okolje zgovoren poziv, naj se rak na prsih odkrije čim bolj zgodaj, 
saj je velika možnost, da bolnik preživi in ostane zdrav. Župan 
občine Krško mag. Miran Stanko je izrazil podporo prostovolj-
cem in ostalim, ki si prizadevajo za osveščanje občanov v skrbi 
za zdravje. Darja Molan, ki se je srečala z rakom dojke ter o tem 
napisala knjigo »Vem, da zmoreš, Darja«, je zbranim ob predsta-
vitvi vsebine prav tako podala misel, da je vredno živeti in niko-
li obupati, pač pa iti tudi v boj z morebitnimi zdravniškimi na-
pakami ter na koncu slaviti življenje. 
Kulturno so dogodek oblikovali vrtičkarji iz vrtca Mali princ 
z vzgojiteljico Petro Urek, program pa je povezovala Metka 
Semrajc Slapšak. S promocijskim gradivom se je predstavila 
stojnica Skupine za samopomoč bolnicam z rakom, na silikon-
skem modelu dojke pa so si zainteresirani lahko ogledali, kako 
se dojke samopregledujejo, za kar sta poskrbeli Damjana Gru-
bar in Klavdija Božič. Za pogostitev so poskrbele članice Skupi-
ne za samopomoč, Kmetija Jarkovič in gostitelji.  M. Hrvatin

Rožnati oktober - »Lep je dan« 

S prireditve »Lep je dan«

Župan Ivan Molan je v slavno-
stnem nagovoru med drugim 
izpostavil, da zadnji dnevi opo-
minjajo na to, kaj pomeni živeti 
ob meji ter se vsak dan sooča-
ti s prihodom več desettisočev 
beguncev in izrednim stanjem 
v občini. »Ravno v tem času 
preizkušenj, ko zaman čakamo 
na odgovore, kaj nam prinaša-
jo naslednji meseci, smo lahko 
v občini ponosni na naše ljudi, 
ki že več kot teden dni nesebič-
no pomagajo ter svoj prosti čas 
in delo namenjajo blaženju be-
gunske krize.« Poudaril je, da v 
občini znova in znova dokazu-
jejo, da imajo veliko srce in mo-
čan čut za solidarnost. Nato se 
je dotaknil obdobja od lanske-
ga občinskega praznika do le-
tošnjega. »Nov občinski svet je 
pester in raznolik, tudi po sta-
liščih različen, kar kaže na de-
mokratičnost in širino. Prepri-
čan sem, da širina razmišljanja 
prinese boljše in učinkovitejše 
rešitve.« Župan je ponosen, da 
jim je uspelo s pomočjo evrop-
skih sredstev obnoviti večna-
menske domove, zgraditi ploč-
nike in izboljšati vodovodni 
sistem. Po njegovih besedah 
je skupni cilj za razvoj občine 
poiskati razvojne programe, iz-
koristiti dane prednosti in jih 
nadgraditi z znanjem.

Župan je v nadaljevanju izročil 
priznanja letošnjim občinskim 
nagrajencem. Častni občan je 
postal Dragutin Križanić v za-
hvalo in priznanje za življenj-
sko delo, ki predstavlja ne-
precenljiv in trajen prispevek 
k razvoju kulture ter ljubitelj-
ske dejavnosti v občini Breži-
ce. Križanić je profesor glas-
bene vzgoje, dolgoletni vodja 
tamburaškega orkestra KUD 
Oton Župančič Artiče, nek-
danji ravnatelj Glasbene šole 
Brežice, prejemnik oktobrske 
nagrade za leto 1992 in nagra-
de Frana Gerbiča za življenj-
sko delo. Oktobrske nagrade so 

prejeli na področju društvene-
ga udejstvovanja aktivni pod-
jetnik Slavko Bizjak z Jesenic 
na Dolenjskem, ustanovitelj 
uspešnega podjetja Vrata Der-
žič Rudolf Deržič z Velikega 
Obreža ter glasbeni pedagog in 
kulturni animator Vilko Urek 
iz Slogonskega. Priznanja pa so 
šla v roke predstavnikom pod-
jetja Darsad d.o.o. iz Zgornje 
Pohance, Športnega društva 
Skopice in PGD Brežice okoli-
ca. Križanić se je tudi zahvalil v 
imenu vseh nagrajencev. 

Častni občan Primož Kozmus 
je tudi uradno razglasil Topo-

rišičevo leto, predsednik Sveta 
regije Posavje in župan občine 
Radeče Tomaž Režun je obči-
ni čestital ob prazniku ter žu-
panu in vsem občanom zaželel, 
naj se držijo v trenutni težki si-
tuaciji, obiskovalci so si ogle-
dali video posnetek z junijske 
obeležitve 500. obletnice naj-
večjega slovenskega kmečkega 
upora, v kulturnem programu 
pa so sodelovali Vokalna sku-
pina OŠ Bizeljsko pod men-
torstvom Vilka Ureka ter Uroš 
Polanec na harmoniki in To-
maž Zevnik na klarinetu. Sve-
čano sejo je vodila Bojana 
Zevnik. Rok Retelj

Dve leti trajajoč projekt »Hidravlična izboljša-
va vodovodnega sistema na območju Posavja« 
je povezal vodovodne sisteme v treh posavskih 
občinah in tako izpolnil ključne cilje projekta – 
enakovredno, zanesljivejšo in varnejšo oskrbo 
s pitno vodo. Z novinarsko konferenco in s slo-
vesnim zaključkom so v sredini meseca oktobra 
župani vseh treh sodelujočih občin tudi uradno 
v Kulturnem domu Podbočje obeležili tako po-
memben projekt, ki obenem predstavlja prvi 
skupen regijski projekt na področju vodooskr-
be. V njegovem sklopu so tri sodelujoče občine 
v iskanju skupnih sinergij pristopile k varnejši 
oskrbi nečesa tako samoumevnega, kot je kako-
vostna pitna voda. 

Projekt »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Po-
savja« se je pričel septembra 2013 in je vključeval hidravlično izboljšavo 
vodovodnega sistema Brežice in hidravlično izboljšavo vodovodnega 
sistema Krško – Kostanjevica na Krki. Skupno je bilo hidravlično izbolj-
šanih in povezanih 23 odsekov vodovodnega sistema, ki je na eni strani 
povezal vodovodni sistem Krško in Kostanjevica na Krki, na drugi strani 
pa so bili v sklopu projekta zgrajeni novi odseki vodovodov, vodohrani 
in prečrpališča. Investicija je trem posavskim občinam omogočila za-
nesljivejšo oskrbo s pitno vodo v naslednjih treh do pet desetletjih, var-
nejšo preskrbo s pitno vodo za občanke in občane, nemoteno dobavo 
pitne vode za vse prebivalce, ustrezno infrastrukturo za oskrbo s ka-
kovostno pitno vodo tudi v času suše ali močnejših padavin, povečanje 
števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov, zmanjšanje 
vodnih izgub, večjo požarna varnost, boljše tlačne razmere, posledično 
pa tudi racionalizacijo stroškov. 

V občini Krško kot vodilni občini, je bilo urejenih 14 odsekov, izboljša-
la pa se je kakovost oskrbe s pitno vodo za skoraj 23 tisoč občank in 
občanov, od skupno nekaj manj kot 26 tisoč. V občini Kostanjevica na 
Krki je bilo zgrajenih pet novih odsekov vodovodnega sistema v skupni 
dolžini šest kilometrov, pri čemer je pomembna pridobitev projekta 
tudi povezava vodovodnega sistema z vodovodnim sistemom občine 
Krško. Občina Brežice je z investicijo dosegla nadgradnjo dotrajane-
ga sistema, ki bo zagotovila boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo za 
občanke in občane v naslednjih treh do petih desetletjih. Skupno je v 
občini Brežice bilo hidravlično izboljšanih skoraj 28 kilometrov cevovo-
dov, od tega je bilo pet kilometrov na novo zgrajenih.

Vrednost projekta Krško – Kostanjevica na Krki je znašala 7,4 mili-
jona evrov, od tega je 3,3 milijona evrov predstavljal delež evropskih 
sredstev, nekaj manj kot 600.000 evrov je zagotovila država, preosta-
nek pa občini sami. 

Celotna vrednost investicije Občine Brežice je znašala 5,9 milijona 
evrov, kar vključuje poleg gradbenih del tudi odkupe zemljišč, služno-
stne pogodbe, izdelavo projektne dokumentacije in strokovni nadzor 
pri gradbenih delih. Vrednost izvedenih gradbenih del je 5,12 milijona 
evrov, za to vrednost je občina tudi pridobila sredstva sofinanciranja 
– 2,82 milijona evrov iz naslova Kohezijskega sklada EU oz. 85 % upra-
vičenih stroškov, 498.000 evrov iz proračuna RS oz. 15 % upravičenih 
stroškov, sama občina pa je zagotovila 1,8 milijona evrov iz proračun-
skih sredstev Občine Brežice.

Posavski projekt sofinanciran iz Kohezijskega sklada

Skupna vrednost  projekta je znašala 13,3 milijona evrov. Operacijo so 
financirale Evropska unija, Republika Slovenija in posamezne občine 
Občina Brežice, Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki. 

zvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, ra-
zvojne prioritete: varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeri-
tve: oskrba s pitno vodo.«

TRI POSAVSKE OBČINE ZAKLJUČILE PROJEKT  
HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE VODOVODNEGA 
SISTEMA NA OBMOČJU POSAVJA 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega 
sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne 
prioritete: varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: 
oskrba s pitno vodo.«

www.pitnavoda-posavja.si

Mag. Miran Stanko, župan Občine Krško, 
Ladko Petretič, župan Občine Kostanjevica na Krki in 
Ivan Molan, župan Občine Brežice ob zaključku projekta

Molan: Imamo veliko srce
BREŽICE – Občina Brežice je v torek, 27. oktobra, na predvečer občinskega praznika, v Viteški dvorani Po-
savskega muzeja Brežice s svečano sejo občinskega sveta ter podelitvijo občinskih priznanj in nagrad obe-
ležila svoj praznik. Svečanost je potekala v luči begunske krize, ki je občino zajela v zadnjih dneh.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Molanom



Posavski obzornik - leto XIX, številka 22, četrtek, 29. 10. 20156 UTRIP REGIJE

O beguncih in migrantih (v nadaljeva-
nju: begunci) sem že pisal, pa je prav, 
da pišem ponovno, ker gre za temo, ki 
si zasluži vso pozornost, saj so se neka-
ko uresničile (tudi moje) napovedi, da 
nas v Brežicah, zaradi obmejne in tran-
zitne lege, čaka še večji val beguncev, ki 
bo na preizkušnjo postavil vse prebival-
ce občine, pa tudi državne in lokalne in-

štitucije. Ko pišem to kolumno, mineva teden dni, odkar so se 
na naše meje zvalile trume ljudi iz Sirije, Iraka, Afganistana, 
Afrike, Srbije in drugih držav, ki so prepričani, da je Nemčija 
obljubljena dežela, kjer bodo našli svojo srečo in so za to pri-
pravljeni prehoditi ogromne razdalje, mokri in blatni, z majh-
nimi otroki, tvegajoč, da bodo na poti hudo zboleli in onemo-
gli ali morda celo nikoli prišli do cilja. 

Vsa ta reka ljudi, ki se vije od Bližnjega vzhoda do Nemčije, je v 
državah, ki so na njihovi poti, vzbudila mešane in burne odzive, 
od takšnih, ki vladam očitajo premalo humano obravnavanje 
beguncev, do takšnih, ki vidijo rešitev v popolnem zaprtju dr-
žavnih meja. Na preizkušnji niso samo inštitucije držav, temveč 
tudi politika in mediji, ki s svojim delovanjem pomembno vpli-
vajo na dojemanje begunske krize s strani občanov.

Po enem tednu trajanja drugega vala beguncev so se tudi v 
Sloveniji okoli tega vprašanja začela kresati politična mnenja. 
Slišali smo poziv ene od opozicijskih strank po odstopu Vlade, 
na drugi strani pa so nas, ko smo v Državnem zboru sprejema-
li novelo zakona o obrambi, ki vojski podeljuje dodatna poo-
blastila za pomoč policiji pri usmerjanju migrantskega oz. be-
gunskega toka, pred Državnim zborom čakali protestniki, ki 
so skandirali “vojake v vojašnice” in s tem glasno nasprotova-
li vsakršnemu angažmaju vojske v pomoč policiji. Parlament 
je ta zakon, ki ga je predlagala Vlada, z veliko večino sprejel. 

Nekateri opozicijski poslanci pa Vladi očitajo, da ni “zadihta-
la” meje. V zvezi s slednjim je potrebno povedati, da možnost 
zgraditve ograje na meji ni izključena, je pa zagotovo zadnji 
izhod v sili. Podjetja na področju Dobove že sedaj trpijo gospo-
darsko škodo in ta se bo tudi v primeru postavitve ograje pove-
čevala. Trpela bosta tako turizem kot trgovina. Nekateri so si-
cer prepričani, da je ograja na meji med Madžarsko in Hrvaško 
pozitiven zgled, kako preprečiti pritisk beguncev na meje, ven-
dar pa pri tem pozabljajo, da se begunci za pot skozi Rigonce 
niso odločili sami, temveč jih je v bližino Rigonc pripeljala Hr-
vaška. Pritisk beguncev na meje je torej v pretežni meji odvisen 
tudi od tega, kam jih sosednja država prevaža oz. jih napoti.  

Prav zavoljo preprečevanja gospodarske škode moramo biti 
politiki pri dajanju izjav medijem korektni in opozoriti na raz-
mere le, kolikor je potrebno. Izjave o kaosu in izrednih razme-
rah so lahko povsem na mestu, vedeti pa moramo, da lahko na-
redijo veliko škode, saj odganjajo turiste in kupce. Pomembno 
pa je, da so naše izjave čim bolj verodostojne. V ta namen sem 
se kljub seji Državnega zbora, ki je trajala cel pretekli teden, 
v večernih urah udeležil številnih sestankov v Brežicah in Do-
bovi, s še tremi poslanci SMC, Markom Ferlugo, Tilnom Boži-
čem in Simonom Zajcem, pa smo s petka na soboto do jutranjih 
ur kot prostovoljci tudi pomagali v zbirnem centru v Dobovi - 
vse z namenom, da pomagamo Civilni zaščiti in ostalim pro-
stovoljcem ter da delo vseh udeleženih preizkusimo na lastni 
koži. Namen akcije ni bil ponuditi samo dejansko pomoč, tem-
več tudi dobiti informacije, ki jih bomo potrebovali tudi pri 
sprejemanju zakonov, kot je bila npr. novela zakona o obrambi.

Kot poslanec si prizadevam in si bom še naprej, da se val be-
guncev preusmeri iz naše občine, ki nujno potrebuje razvoj go-
spodarstva in turizma.

Spoštovane Brežičanke 
in Brežičani!

poslančeva beseda

Piše: Igor Zorčič

Projekt je prvenstveno osre-
dotočen na ozaveščanje mla-
de populacije in preprečevanje 
bolezni, povezanih z nezdra-
vim življenjskim slogom, zla-
sti z alkoholno problematiko. 
Kot je dejala koordinatorica 
mladinskih programov v MC 
Krško Mihaela Kovačič, je 
projekt, sofinanciran s strani 
Norveškega finančnega meha-
nizma 2009-2014, stekel na 
območju posavskih občin fe-
bruarja letos, zaključil pa se bo 
konec aprila prihodnje leto. Iz-
vajanje temelji na medinstitu-
cionalnem mreženju, ki so ga 
poimenovali Posavje za zdrav-
je, ki je namenjen sodelovanju, 
povezovanju, izmenjavi znanj 
in izobraževanju že več kot 30 
vključenih subjektov. Andrej 
Sluga, vodja oddelka za druž-
bene dejavnosti na Občini Kr-
ško, je izpostavil, da je občina 
izkazala veliko podporo pro-
jektu in podprla skupen na-
stop nevladnih organizacij in 
zavodov. Poleg tega, da je vlo-
žila 45.000 € v ureditev pro-
storov za izvajanje projekta 
na CKŽ 44 v starem mestnem 
jedru Krškega, k temu je MC 
Krško dodal 3.000 € za opre-
mo, je podprla tudi zadolževa-
nje Mladinskega centra, saj bo 
projekt s strani Norveškega fi-
nančnega mehanizma plačan 
na podlagi realizacije. Žal pa 
je Občina Krško, četudi gre za 
regijski projekt, zaenkrat edi-

»PmP« v novi Svetovalnici
KRŠKO - Predstavniki partnerjev v projektu Preventivni mozaik Posavja - Mladinski center Krško kot nosilec 
projekta, Center za socialno delo Krško, Zdravstveni dom Krško, Družinski inštitut Zaupanje in Društvo Sre-
čanje - so 22. oktobra v novih prostorih Svetovalnice predstavili namen projekta, krajše imenovanega PmP. 

na izmed občin, ki je projekt s 
sredstvi podprla.

Danijela Švajger iz MC Krško 
je predstavila preventivni pro-
gram V Posavju žuramo brez 
drog in alkohola, ki je name-
njen mladostnikom med 13. 
in 18. letom starosti. Za izva-
janja promocije in programa 
po šolah so uspeli usposobiti 
16 prostovoljcev, do sedaj pa 
je bilo v projekt vključenih že 
700 učencev, do izteka projek-
ta pa jih želijo vključiti še en-
krat toliko. Zdenka Žveglič 
iz Centra za socialno delo Kr-
ško je v sklopu projekta s so-
delavko Katjo Starc prevze-
la preventivne intervencije na 
delovnih mestih, kar pomeni, 
da obiskujeta starše na sede-
žih njihove zaposlitve in jih 
pri tem z interaktivnim delom 

ozaveščata o prekomernem 
uživanju alkohola med mlado-
stniki, tudi vzorcih in zgledih v 
družinah ipd. Do sedaj je njune 
obiske in predavanja podprlo 
devet gospodarskih družb, pri 
čemer upajo, da jim bo vrata 
odprlo še več, saj lahko na ta 
način zajamejo veliko število 
staršev. V Zdravstvenem domu 
Krško so razvili pilotni preven-
tivni program Radi smo zdravi, 
tri zaposlene, je povedala Vla-
sta Curhalek, pa na OŠ Jožeta 
Gorjupa v Kostanjevici na Krki 
predavajo na to temo in izva-
jajo delavnice v tamkajšnjem 
4. razredu. Do sedaj so izvedle 
dve delavnici, ki sta bili zelo 
dobro sprejeti s strani pedago-
škega kadra, veliko odzivnost 
in pripravljenost za sodelova-
nje pa so izkazali tudi učenci. 
Do izteka projekta bodo zdra-

vstvene delavke izvedle še šest 
predavanj. 

Društvo Stopinje je prevzelo v 
okviru projekta izvajanje ulič-
nega dela s ciljnimi skupinami. 
Po besedah Martina Lisca so 
aktivnosti, ki zajemajo pred-
vsem mlade med 12. in 29. 
letom starosti, osredotočene 
na srečevanja z njimi v njiho-
vem življenjskem okolju, blo-
kovskih naseljih in v romskem 
naselju Kerinov Grm. Ker v cilj-
no skupino sodijo tudi otro-
ci priseljencev iz drugih dr-
žav, so s prostovoljci, za ulično 
delo jih je ta hip usposobljenih 
11, uspešno izvedli tudi tečaj 
slovenskega jezika, h katere-
mu so pritegnili 20 udeležen-
cev. Damijan Ganc s sodelav-
kami iz Družinskega inštituta 
Zaupanje pa je izpostavil, da 
so skupaj z Društvom Stopi-
nje v sklopu projekta prevze-
li svetovalno in terapevtsko 
delo z uporabniki, napotenimi 
s strani šol, zdravstvenih usta-
nov, sodišč, CSD idr., predvsem 
s tistimi, ki si zaradi različnih 
vzrokov sami ne poiščejo po-
moči. V novo vzpostavljeni 
Svetovalnici v Krškem izvajajo 
brezplačno svetovalno delo za-
konska in družinska terapev-
ta mag. Mojca Pompe Stopar 
in Damijan Ganc ter speciali-
zantka sistemske družinske te-
rapije Anja Kurent.
 Bojana Mavsar

Mihaela Kovačič

Četudi klub trenutno šteje le 
23 članov različnih poklicev 
in nazorov, imajo, kot je dejal 
predsednik Janez Živič na slo-
vesnosti v Kulturnem domu 
Krško, vsi isti cilj: »Pomagati 
predvsem slabovidnim, invali-
dom, bolnim in revnim ljudem, 
ki si sami ne zmorejo zagoto-
viti osnovnih dobrin za dostoj-
no življenje oziroma prežive-
tje.« Tako so do sedaj že prek 
300.000 evrov zbrane finanč-
ne in materialne pomoči razde-
lili med posameznike, raznim 
društvom in ustanovam, to-
krat pa so Dani in Zali iz oko-
lice Senovega, obolelima zaradi 
neprogresivnih motenj giba-
nja in telesne drže, za njuno 
zdravljenje in terapije name-
nili vsaki po 2.500 evrov, ob 
tem pa 500 evrov pomoči da-
rovali tudi Lions klubu Brežice 
za pomoč beguncem. Z mnogo 
urami vloženega prostovoljne-
ga dela, časa in zbrane pomo-
či jim je s podporniki in prija-
telji ter drugimi donatorji in 
sponzorji uspelo v dveh dese-
tletjih dati velik prispevek oko-
lju, v katerem bivajo. In Lions 
klub Krško je, kot je dejal na 
slovesnosti tudi guverner Zve-

20 let dobrih del krških lionsov 
KRŠKO - 23. oktobra so v Lions klubu Krško ob dobrodelnem koncertu, katerega izkupiček so namenili de-
klicama Dani in Zali  za zdravljenje cerebralne paralize, slavnostno obeležili 20 let priključitve lionistične-
mu gibanju ter ustanovitev kluba, v katerem so do sedaj zbrali preko 300.000 evrov pomoči.

ze Lions klubov district 129 
Branko Dolenc, eden izmed 
najaktivnejših med skupno 
54 delujočimi klubi v sloven-
skem prostoru, ki ga odlikuje 
tudi povezovanje in sodelova-
nje z drugimi stanovskimi klu-
bi, pa tudi s pobratenim Lions 
klubom iz Samobora. Predstav-
nica slednjega se je pridružila 
krškim lionsom tudi na sveča-
nosti, ob njem pa tudi člani iz 
sosednjih Lions klubov iz Bre-
žic, Novega mesta in Trebnje-
ga, pa drugi visoki predstav-
niki Lions zveze, med drugim 
lanski guverner Jurij Šarman, 

prvi vice in predsednik 2. re-
gije Gregor Pajić, 2. guverner 
in predsednik 1. regije Marko 
Gospodjinački, boter krškega 
kluba Vladimir Gregor Bahč, 
conski predsednik Božidar 
Resnik, krški župan mag. Mi-
ran Stanko in drugi.

Bogat kulturni program, ki ga 
je tako kot ob ustanovitvi pred 
dvema desetletjema povezova-
la Bernarda Žarn, so obliko-
vali Simfonični orkester Glas-
bene šole Krško z dirigentom 
Petrom Gabričem ter solistki 
Nuša Derenda in Mihaela Ko-

močar ob spremljavi pianistke 
Špele Troha. Vsi prisotni pa so 
ob tej priložnosti dobre želje 
namenili častnemu članu klu-
ba patru Karlu Gržanu, ki se 
zaradi bolezni ni mogel udele-
žiti slovesnosti, je pa posredo-
val daljše pismo, ki ga je zbra-
nim prebrala Žarnova. V njem 
je s hvaležnostjo in javno izre-
čenim priznanjem krškim lion-
som nanizal vrsto dobrih del, 
ki so jih postorili, med drugim 
dali neprecenljiv prispevek in 
finančni vložek pri vzpostavitvi 
komune na Razborju pod Lisco, 
podobno pa tudi pri vzpostavi-
tvi komune na Kobilju v Prek-
murju idr. Kot je v zaključku 
pisma navedel, jim izraža ob 
20-letnici delovanja globok po-
klon za vso izkazano človeko-
ljubje: »Želim vam, da bi še na-
prej rasli, cveteli in se razvijali 
- to bo na srečo vseh, h kate-
rim se boste poklonili v njiho-
vi stiski. In to bo tudi za srečo 
vsakega izmed vas, ki mu dela-
ti dobro ni tuje. Naj vas gospa 
sreča bogati in razveseljuje po 
izkazani dobroti in tudi v med-
sebojnem prijateljskem druže-
nju.«
 Bojana Mavsar 

Deklica Dana pri prejemanju denarne pomoči za zdravljenje

STRABOURG/KRŠKO - Na rednem zasedanju Evropskega par-
lamenta je o migrantski krizi govoril tudi naš rojak, slovenski 
poslanec Franc Bogovič. Med drugim je povedal, da prihaja iz 
Posavja, kjer v občini Brežice dnevno prečka mejo od 5.000 do 
10.000 ljudi tako preko mejnih prehodov kot preko polj in celo 
reke, kamor te "nesrečnike", kot jih je imenoval, pač pripeljejo 
sosedje Hrvati. Evropa mora po Bogovičevem mnenju čimprej 
zagotoviti učinkovito zunanjo mejo, saj nismo Evropejci niko-
mur dali mandata za popolno odprtje meja EU. Predvsem Nem-
čija in Švedska morata čimprej javno objaviti, kaj bosta v resnici 
lahko nudili beguncem, da ne bodo kasneje preveč razočarani 
in nezadovoljni.  Ur.

Bogovič pozval k zresnitvi 
in odgovornosti
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S predlogi in informacijami iz vaših krajev se obrnite na naše lokalne novinarje:

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

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

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

 

KRŠKO - 7. oktobra, ob svetovnem dnevu cerebralne para-
lize, so po centrih Sonček pripravili dan odprtih vrat, tudi 
v Centru Sonček Krško, ki domuje na Ulici delovnih brigad 
18 v Leskovcu pri Krškem in je eden od 15 regijskih cen-
trov pod okriljem Zveze Sonček, s svojo dejavnostjo pa po-
kriva območje Posavja.

Cerebralna paraliza, ki je posledica nenapredujoče poškodbe 
možganov v zgodnjem obdobju življenja, ni ozdravljiva, kar po-
meni, da gre za vseživljenjsko invalidnost, pri pretežnem števi-
lu obolelih oseb pa se s staranjem težave, največ z gibanjem, še 
povečujejo. Osrednja dejavnost centrov je zato osredotočena na 
program varstva, usposabljanja in zaposlovanja obolelih oseb 
pod posebnimi pogoji, ob tem pa s programi skrbijo tudi za vr-
sto drugih aktivnosti, s katerimi si prizadevajo izboljšati kultur-
no in družabno življenje članov. 

Po besedah Tanje Kavčič, vodje krškega centra, imajo v centru 
trenutno sedem uporabnikov, žal pa na sprejem čaka še večje 
število obolelih z našega območja, ki pa jih ne morejo sprejeti, 
saj pristojno ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve že 
od leta 2009 ni izdalo razpisa za pridobitev koncesije. Na dne-
vu odprtih vrat centra so za javnost pripravili prikaz palete de-
javnosti, prodajo Sončkovih izdelkov in rabljenih predmetov, pa 
tudi programov, ki jih izvajajo, med njimi kot novost Center za 
družine. Slednji je, pravi Kavčičeva, namenjen vsem družinam, 
ne zgolj družinam z obolelim otrokom in njihovim svojcem, saj 
želijo omogočiti in vzpostaviti boljše neformalno druženje, ki bi 
pripomoglo k boljši socialni vključenosti in premoščanju razlik 
ter boljši kakovosti družinskega življenja nasploh.
 B. Mavsar

Sonček tudi družinski center

Ob dnevu odprtih vrat so pripravili prodajno razstavo svo-
jih izdelkov.

BREŽICE - Društvo invalidov občine Brežice je 16. oktobra 
v Domu kulture Brežice priredilo proslavo ob 40. obletnici 
uspešnega delovanja društva.

Kot je v pozdravnem govoru povedal predsednik društva Ivan 
Kostrevc, je bilo društvo ustanovljeno 21. novembra 1975, za-
hvaljujoč prostovoljcem, polnim entuziazma, in zvestim članom 
pa so dočakali celih 40 let delovanja. Poudaril je še, da nas po-
gled na prehojeno pot utrjuje in istočasno dokazuje, da smo na 
pravi poti. Podžupanja občine Brežice Katja Čanžar je izrazila 
zadovoljstvo nad uspešnim delovanjem društva in mu podelila 
plaketo Občine Brežice. Navzoče je nagovoril tudi poslanec v dr-
žavnem zboru Igor Zorčič in zaželel še naprej veliko uspeha pri 
delovanju društva. Slavnostni govornik, predsednik Zveze delov-
nih invalidov Slovenije Drago Novak, pa je v svojem govoru po-
udaril pomen delovanja društev in pomen slogana »Invalidi, vi-
dni ustvarjalci enakih možnosti«. 
Predsednik Društva invalidov občine Brežice je ob tej priložnosti 
podelil pisna priznanja društva. Najvišje priznanje, častni znak, 
je prejel Drago Karel Švajger, odličje pa Zveza delovnih invali-
dov Slovenije. Priznanja je podelil tudi predsednik Zveze delov-
nih invalidov Slovenije, med prejemniki sta tudi Društvo inva-
lidov občine Brežice in Občina Brežice. Častni znak sta prejela 
Ivanka Gerjevič in Ivan Kostrevc. Na svečanosti so bili prisotni 
tudi gostje iz društev, ki delujejo v koordinaciji Zasavje – Posavje. 
Ob njihovih čestitkah in podelitvi simboličnih daril se je sveča-
nost prevesila v zaključni del. Za kulturni program so poskrbe-
le Ljudske pevke iz Cerkelj ob Krki, ki delujejov okviru Društva 
invalidov občine Brežice, v sodelovanju z Glasbeno šolo Breži-
ce in Folklorno skupino Društva upokojencev Brežice. Program 
je odlično povezovala Janja Rostohar. Sledilo je še druženje ob 
pogostitvi v avli Doma kulture Brežice. 
 Janko Zorčič

40 let DIO Brežice

Drago Novak in Ivan Kostrevc

VELIKE MALENCE - V gostilni Prah na Velikih Malencah je Kra-
jevna organizacija Rdečega križa Cerklje ob Krki 17. oktobra or-
ganizirala srečanje krajanov vseh vasi v KS Cerklje ob Krki, ki so 
dopolnili 75 in več let. Kot nam je zaupala predsednica KO RK 
Cerklje ob Krki Anka Baznik, so starejše na druženje ponovno 
povabili po osmih letih. Srečanja se je udeležilo 71 krajanov, po-
vabili so jih sicer več kot sto. Najstarejši udeleženec je bil 91-letni 
Janez Dejak iz Cerkelj, med udeleženkami pa sta bili najstarej-
ši njegova tri leta mlajša žena Marija in prav tako 88-letna Zofi-
ja Barbič z Gazic. Na začetku srečanja je predsednica pozdravi-
la vse zbrane, nagovorila jih je tudi predsednica OZ RK Brežice 
Antonija Zaniuk, ki je recitirala tudi tri pesmi, ljudske pevke iz 
Cerkelj in harmonikar Jože Gramc pa so poskrbeli za kulturni 
program in dobro voljo udeležencev srečanja. Baznikova je še de-
jala, da je v cerkljanski krajevni organizaciji RK trenutno 15 pro-
stovoljk, začele so tudi vključevati mlajše, saj jim je cilj pomla-
diti članstvo. Sicer pa prostovoljke obiskujejo starejše krajane, 
predvsem tiste, ki so osamljeni ter si želijo pogovora in druže-
nja. Ob novem letu obiskujejo starejše in bolne ter jih obdarijo s 
simboličnimi darili in čestitko. Enkrat letno pomoči potrebnim 
razdelijo prehrambene artikle, ki jih dobijo s strani OZ RK Breži-
ce. Izkazalo se je, da starejši potrebujejo tovrstna druženja, zato 
si bodo prostovoljke RK prizadevale, da tudi prihodnje leto or-
ganizirajo srečanje. R. Retelj

Po osmih letih so se spet družili

Najstarejši na srečanju: Janez in Marija Dejak ter Zofija Barbič

BIZELJSKO - Na Bizeljskem so se tako kot lani člani več 
društev združili pri organizaciji tradicionalnega marti-
novanja, a so šli letos še nekoliko dlje in namesto enkrat-
nega dogodka pripravili celotedensko dogajanje - Marti-
nov teden na Bizeljskem. 

Zakaj so se odločili tako? »Enostavno zato, ker je Bizeljsko za-
nimiva turistična destinacija in imamo na ta način možnost 
Bizeljsko pobliže prikazati obiskovalcem. Martinovo je na nek 
način praznik za vinogradnike in vinarje, saj naj bi bilo vino kot 
končni proizvod vinarja v grobem pripravljeno za trg. Ocenju-
je se, da bo kakovost letošnjih vin na zavidljivi ravni, zato se 
hočemo tudi Bizeljani pohvaliti z novim pridelkom,« pojasnju-
je predsednik Društva vinogradnikov Bizeljsko Blaž Zagmaj-
ster. Dogajanje se bo na Bizeljskem pričelo naslednjo soboto, 
7. novembra, ko bo ob 19.30  organiziran brezplačen avtobu-
sni prevoz iz Brežic preko Dobove na Bizeljsko in po končani 
prireditvi v obratni smeri ob 1.30 in ob 3. uri, zaključilo pa v 
petek, 13. novembra (program si lahko ogledate poleg). »Kot 
predsednica turističnega društva se veselim, da so letos k or-
ganizaciji Martinovega tedna pristopila tudi druga društva v 
kraju in s tem pokazala, kako pomembno je sodelovanje in 
delovanje, še posebej, ko gre za vprašanje tradicije in skupne 
predstavitve Bizeljskega,« je skupen nastop društev pozdra-
vila predsednica Turističnega društva Bizeljsko Mateja Kme-
tič. Športno društvo Bizeljsko se bo v dogajanje vključilo zlasti 
z mini nogometnim turnirjem. »Na njem bodo nastopali naši 
najmlajši nogometaši. S tem želimo poudariti, da je na Bizelj-
skem poleg dobre kapljice zakoreninjeno tudi športno udej-
stvovanje in pa prijateljstvo, ki je temelj za kakršno koli druže-
nje,« pravi predsednik društva Matej Šekoranja. Torej, vidimo 
se na Bizeljskem, pravijo organizatorji v en glas. P. P.

Bizeljsko vabi na Martinov teden

SEVNICA - V okviru rožnatega oktobra, svetovnega meseca boja 
proti raku na dojki, so v Centru za krepitev zdravja v Zdravstve-
nem domu Sevnica skupaj s Posavskim in obsoteljskim društvom 
za boj proti raku 13. oktobra organizirali edukativno delavnico 
samopregledovanja dojk. »Udeležba na delavnici in interes je 
bil s strani uporabnic velik, še vedno pa jih precej nismo uspeli 
pritegniti k sodelovanju,« je dejala dipl. medicinska sestra Moj-
ca Vidmar ter poudarila, da lahko ženske same z rednim samo-
pregledovanjem dojk naredimo največ za svoje zdravje.  S. R.

Rožnati oktober in rak dojke 
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»Zgodovina organiziranega 
planinstva se je v Sloveniji za-
čela leta 1893. Začetki delova-
nja so bili usmerjeni predvsem 
v urejanje planinskih poti in h 
gradnji planinskih koč z na-
menom, da se ohrani sloven-
sko lice slovenskih gora, poleg 
tega pa tudi pristopi k izvaja-
nju različnih planinskih ak-
tivnosti v gorskem svetu, va-
rovanju gorske narave, skrbi 
za varnost v gorah, razvijanju 
planinske kulture in tako da-
lje. Danes je Planinska zveza 
Slovenije ena izmed največjih 
nevladnih organizacij v Slove-
niji in najštevilčnejša športna 
organizacija. Temelj delovanja 
ostaja prostovoljnost, čeprav 
današnje zaostrene družbene 
razmere prostovoljnosti niso 
naklonjene. Društveno delova-
nje je v Sloveniji izredno raz-
vito in pomembno prispeva k 
razvoju vseh tistih dejavno-
sti, ki tržno niso zanimive, so 
pa pomembne za kvaliteto ži-
vljenja,« je dejal v uvodu slav-
nostni govornik, predsednik 
Planinske zveze Slovenije Bo-
jan Rotovnik, ki je ob zaključ-
ku prireditve predal predse-
dniku sevniškega planinskega 
društva Roku Petančiču po-

110 let PD Lisca Sevnica 
LISCA - Z osrednjo slovesnostjo, ki je potekala v meglenem in hladnem dopoldnevu prvo oktobrsko soboto 
na Lisci, so članice in člani Planinskega društva Lisca Sevnica obeležili 110-letnico delovanja društva, ki je 
naslednik Posavske podružnice Slovenskega planinskega društva, ustanovljene 5. oktobra 1905.

sebno listino ob visokem ju-
bileju. »Podatek, da Planinsko 
društvo Lisca Sevnica letos 
praznuje 110-letnico obstoja, 
je zgovoren sam po sebi. Nič 
ne obstane, če ni smiselno, če 
ne odgovarja na potrebe ljudi,« 
pa je v uvodu svojega nagovo-
ra dejala sevniška podžupanja 
Danica Božič, ki je v letošnjem 
letu postala članica planinske-
ga društva.

»Vsaka okrogla obletnica je po-
sebna prelomnica, ki v nas ve-
dno zbuja nostalgične občut-
ke, a hkrati pomeni obvezo 
in zavezo, da odgovorno na-

daljujemo z izvajanjem naše-
ga poslanstva. Dandanes vseh 
teh obletnic ne bi proslavlja-
li, če ne bi srčni, pogumni lju-
dje ustanovili Posavsko podru-
žnico Slovenskega planinskega 
društva, katere naslednik je 
naše društvo, in se s tem po-
stavili po robu tistim, ki so ho-
teli ponemčiti našo deželo in 
ljudi. Sprejemali so pogumne 
in zavestne odločitve. Na slo-
venskih vrhovih so postavljali 
planinske koče in daljnega leta 
1902 je zrasla tudi prva koča 
na Lisci, ki se imenuje po člo-
veku, ki jo je z veliko ljubezni 
postavil - po Blažu Jurku, uči-

telju z Razborja,« je pojasnil 
začetke planinske organizaci-
je Rok Petančič ter v nadalje-
vanju predstavil še bogat pro-
gram, ki ga izvaja društvo, v 
zaključku govora pa se je za-
hvalil za vodenje sevniške-
ga planinskega društva tudi 
vsem nekdanjim predsedni-
kom. Dva od njih, Vinko Še-
ško in Jože Prah, sta kasneje 
nagovorila zbrane na osrednji 
slovesnosti na Lisci in izrazila 
podporo delovanju društva, ki 
je v lokalnem in širšem sloven-
skem prostoru nepogrešljivo. 
»V planinstvu je pomemben 
razvoj planinstva, ki združu-
je ljudi z različnimi vredno-
tami in hotenji. Vesel sem, da 
smo velikokrat v hribih in da 
so hribi naši,« je med drugim 
dejal Prah.  

V nadaljevanju programa pri-
reditve, ki jo je povezoval Ciril 
Dolišnek in v njem strnil naj-
pomembnejše dogodke pri ra-
zvoju planinskega delovanja, 
so razvili nov društveni prapor 
in podelili priznanja. Boter no-
vega prapora je postal dolgole-
tni član PD Lisca Sevnica Tone 
Prah iz Sevnice, stari prapor, 
ki ga je razvil pred 40 leti, pa 
je zložil za planinski arhiv Vin-
ko Šeško.

Spremljajoči kulturni pro-
gram so oblikovali člani sev-
niške planinske pevske sku-
pine Encijan, nekdanja člana 
gledališke skupine Oder mla-
dih, Jožica Prah in Dušan Se-
nica z branjem skrbno izbra-
nih odlomkov o planinstvu, 
ter citrarka Jasmina Levičar 
s Prevorja na Kozjanskem in 
njena učenka Patricija Udovč 
iz Boštanja. Na ogled je bila 
postavljena tudi priložnostna 
razstava fotografij, ki je prika-
zovala zgodovino razvoja sev-
niškega planinskega društva in 
gradnjo obeh koč na Lisci. Za 
pogostitev so poskrbele čla-
nice PD Lisca Sevnica in Aktiv 
žena Boštanj, za dobro razpo-
loženje in glasbo pa še doma-
či glasbeniki. 
 Smilja Radi, 
 foto: L. Motore

Ob visokem jubileju so v PD Lisca Sevnica razvili nov prapor.
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Kupon za 20%
 popust ob nakupu garažnih vrat.

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

vrednostjo 1100€.

»..lepša, kot sosedova…«
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V soboto, 17. oktobra, je Območno združenje Rdečega križa Laško 
– Radeče v sodelovanju z Občino Radeče, Osnovno šolo Marjana 
Nemca Radeče in njihovim krožkom RK, Krajevno organizacijo Rde-
čega križa Radeče in Komunalo Radeče ob svetovnem dnevu hrane 
in svetovnem dnevu lakote oz. revščine prvič tudi v občini Radeče 
pripravilo in izvedlo projekt »Drobtinica«. Projekt je namenjen zbi-
ranju prispevkov za tople obroke šolskih otrok iz okolij, kjer je stiska 
tolikšna, da jim ga starši ne morejo kupiti. Naše območno združenje 
je k akciji, ki je sicer projekt Rdečega križa Slovenije in ga v nekate-
rih krajih pripravljajo že 15. leto, pristopilo prvič, poleg Radeč pa jo 
je izvedlo tudi v Laškem in Rimskih Toplicah.

Na stojnici, ki je bila postavljena pri trgovini Mercator v centru Ra-
deč in obogatena z likovnimi izdelki učencev in krožkarjev Rdeče-
ga križa, so se za drobtinice zbirali prostovoljni prispevki naših ob-
čanov, katerim so bili v zameno ponujeni podarjeni kruh, pekovsko 
in drugo drobno pecivo ter izdelki šole. Sočasno je bila predstavlje-
na še ena vmesna pobuda in aktivnost, vezana na zavrženo hrano.

Kot je z veseljem povedal sekretar Območnega združenja Rdeče-
ga križa Laško – Radeče Vlado Marot, je akcija presegla pričakova-
nja in prinesla več, kakor so v združenju za prvič pričakovali, zato 
so bili z njo še toliko bolj zadovoljni. V pičlih treh urah je bilo zbra-
no za 941,02 EUR prostovoljnih prispevkov, k temu pa so dodali še 
prispevek Komunale Radeče, tako da bodo lahko med pomoči po-
trebne učence razdelili okrog 450 toplih obrokov. Obenem se je Ma-
rot še posebej zahvalil lokalnim donatorjem, ki so prisluhnili pobudi 
in ponudbo na stojnici obogatili s svojim kruhom ter pekovskimi in 
drugimi izdelki, Občini Radeče in KTRC Radeče za aktivno sodelova-
nje v akciji ter županu Tomažu Režunu in poslancu v Državnem zbo-
ru RS Matjažu Hanu, ki sta s svojim obiskom podkrepila prizadeva-
nja združenja ter s tem akciji dodala svojo osebno noto in vrednost. 

Za konec je Marot dodal še: »Poleg prostovoljnih prispevkom pa 
menimo, da smo na dobri poti, saj je naš temeljni namen tudi ta, 
da na eni strani opozarjamo in navajamo ljudi ter zlasti mlade k do-
brodelnosti, na drugi strani pa tudi na včasih brezglavo in nepremi-
šljeno kopičenje zalog hrane, ki zaradi pretečenega roka, gnitja in 
drugih razlogov na koncu pristane v zabojnikih za odpadke. Teh pa 
ni malo, saj naj bi vsak Slovenec po statističnih podatkih letno za-
vrgel 86 kg hrane. Kako bi bilo lepo, če bi nekaj nje pristalo na kro-
žnikih tistih, ki je nimajo. Območno združenje Rdečega križa Laško 
– Radeče je z Drobtinico skupaj zbralo za 1077 toplih obrokov pro-
stovoljnih prispevkov.« 

Izvedba akcije Drobtinica 2015

SEVNICA - 20. oktobra so čla-
nice in člani Rotary kluba 
Sevnica pripravili na sevni-
škem gradu dan odprtih vrat 
s strokovnim predavanjem.

Srečanje Rotary kluba Sevnica, 
ki je bil ustanovljen 30. maja 
2009, je potekalo v dvorani 
Alberta Felicijana. Zbrane po 
predvajani slovenski, evrop-
ski in rotarijski himni je poz-
dravil in nagovoril predsednik 
omenjenega kluba Rado Ko-
strevc, ki je v uvodu dejal: »Ro-
tary klub ni samo dobrodelna 
družba, društvo, temveč je or-
ganizacija, ki združuje in pove-
zuje uspešne ljudi na različnih 
strokovnih področjih.« Delova-
nje omenjenega kluba je nato 
v nadaljevanju predstavil usta-
novni član Dušan Lipej, ki je 
poudaril: »Temelj delovanja 
sevniškega rotary kluba je, da 
s spodbujanjem prijateljskega 

Delovanje Rotary kluba Sevnica
združevanja razvija in pospe-
šuje medsebojno razumevanje 
in spoštovanje, zato je ena iz-
med nalog in dejavnosti kluba 
med drugim tudi organizira-
nje raznih prireditev in zbira-
nje sredstev za pomoč bolnim, 
ostarelim in nemočnim lju-
dem, ljudem v stiski, otrokom, 
mladini in družini.« Nanizal je 
tudi nekaj uspešno izpeljanih 
projektov, s katerimi so prido-
bili denarna sredstva za leto-
vanje otrok s posebnimi potre-
bami, za štipendiranje mladih 
in nadarjenih posameznikov 
itd. Eden izmed bodočih na-
črtov pa je ustanovitev Rota-
ract kluba Sevnica, v katerem 
bi bili mladi med 18. in 30. le-
tom starosti in ki bi sledili ro-

tarijski ideji o boljšem svetu in 
ljudeh. 

Osrednji gost dogodka je bil di-
rektor GEN-a Martin Novšak. 
Slednji je predstavil uspešno 
posavsko in slovensko ener-
getsko družbo, ki skrbi za za-
nesljivo proizvodnjo elek-
trične energije iz trajnostnih 
in nizkoogljičnih virov (naj-
pomembnejša vira za proi-
zvodnjo električne energije v 
elektrarnah skupine GEN sta 
jedrska in vodna energija).  

Delovnemu srečanju, ki ga ima-
jo sevniški »rotarijci« vsak to-
rek zvečer v eni izmed grajskih 
soban, je sledil še družabni del 
v grajski vinoteki.  S. Radi

Predsednik Rotary kluba Sev-
nica Rado Kostrevc s članica-
ma Sanjo Slemenšek in Stan-
ko Žičkar
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Kljub dežju se je v dopoldan-
skem času zbralo kar nekaj čez 
sto posavskih kmetic na sobo-
tni dan, ko je bil organiziran 
vseslovenski shod kmetov v 
osmih slovenskih mestih – Lju-
bljani, Celju, Kranju, Mariboru, 
Murski Soboti, Novi Gorici, No-
vem mestu in Ptuju z zahtevo 
po poštenem in pravičnem pla-
čilu slovenskim kmetom. Zbra-
ne je nagovorila svetovalka za 
kmečko družino in dopolnil-
ne dejavnosti, univ. dipl. inž. 
kmet. Marija Levak. Izposta-
vila je pričakovanja slovenskih 
kmetov, saj se je Kmetijsko-
-gozdarska zbornica Sloveni-
je kot organizatorica dogodka 
oziroma shoda odločila pove-
dati državljanom, instituci-
jam v državi in vsem vpetim v 
prehransko verigo, da se eko-

Kmetica je vredna vse časti
BREŽICE – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto in Društvo 
kmetic Brežice so 17. oktobra, dva dni zatem, ko je svet beležil svetovni dan kmetic, pripravili posavsko 
srečanje kmetic, ki so se zbrale pod arkadami brežiškega gradu.

nomski položaj kmetov slab-
ša. Ob tem je Levakova pozva-
la: podprite naša prizadevanja 
in naše dobre odnose, saj nam 

razslojevanje ne koristi! In: ku-
pujmo domače!

Predsednica Društva kmetic 
Brežice Zdravka Kampijut 
je v nagovoru izpostavila, da 
je ženska-kmetica vredna vse 
časti, saj je mati, žena in gos-
podarica, ki dela noč in dan, 
varuje in neguje ter je ni sram, 
da je kmetica. Župan Ivan Mo-
lan je ob tem dejal, da s tem, 
ko kupujemo doma pridelano 
hrano in jo uživamo, pomaga-
mo drug drugemu. Direktori-
ca Posavskega muzeja Breži-
ce Alenka Černelič Krošelj je 
dogodek navezala na dogodke 

izpred 500 let, ko so v Slove-
niji potekali kmečki upori pro-
ti izkoriščevalski gospodi in je 
zato grad pravo prizorišče za 
tokratno in takšno druženje, v 
pozdravu dobrodošlice pa je s 
sodelavkami povabila na ogled 
bogate kulturne dediščine, ki 
jo hranijo pod streho muze-
ja. Članice KD Kapele so raz-
veselile z vložkom iz filma, ki 
so ga v Kapelah posneli v letih 
2012/2013, programska vod-
ja je bila Jožica Penič, udele-
ženke so si ogledale razstavo 
fotografij »Narava ob zahodni 
mestni fasadi« Branka Breč-
ka in se udeležile ogleda bre-
žiškega obrtnega sejma, člani-
ce društva pa so povabile še na 
ogled svojih ročnih del.

Srečanja so se udeležile tudi 
predsednici Društev kmetic 
iz Sevnice Majda Jazbec in iz 
Krškega Milica Jeler ter sve-
tovalki za kmečko družino in 
dopolnilno dejavnost Slavica 
Grobelnik iz Sevnice in Ana 
Nuša Kunej iz Krškega. Pred-
premierno je bila v Viteški 
dvorani, kjer je sicer poteka-
la slavnost, predvajana himna 
»Hvalnica ajdovemu kolaču« 
Lojzeta Ogorevca, ki jo poje 
Korado. 
 Natja Jenko Sunčič

Svetovalka Marija Levak, kmetica leta Lea Babič in predse-
dnica Društva kmetic Brežice Zdravka Kampijut

Lea Babič – kmetica leta 2015
ZAGORJE, BIZELJSKO –15. oktobra, na svetovni dan kmetic, je 
v Zagorju potekal 13. izbor kmetice leta pri Zvezi kmetic Slo-
venije. Za kmetico leta 2015 je bila razglašena Lea Babič z vi-
nogradniške kmetije z Bizeljskega. Vzporedno ob tem je pote-
kal tudi fotonatečaj, na katerem si je Babičeva za fotografijo na 
temo »Sončni zahod« prislužila 1. mesto, potem ko je bila lani 
2. in predlani 3. Nagrajenka je ob tem dejala: »V čast mi je, da 
ste me v društvu predlagale za kmetico leta. Ta naziv bi lahko 
sprejela katera koli med nami, saj vse delamo približno ena-
ko.« Čestitke ji izreka tudi uredništvo Posavskega obzornika!

KOSTANJEVICA NA KRKI - V Kostanjevici na Krki so se sredi ok-
tobra za las izognili ponovitvi črnega scenarija iz lanskega leta 
in leta 2010, saj reka Krka kljub temu, da je poplavila severni del 
otoka, stanovanjskih objektov ni dosegla, šlo pa je že dobesedno 
za vprašanje centimetrov. Domačini so sicer že nekaj dni s stra-
hom opazovali deževje in naraščanje reke, s pomočjo gasilcev so 
najbolj izpostavljene objekte zaščitili s protipoplavnimi vrečami, 
nato pa upali, da narava ne bo znova pokazala svoje neusmiljene 
moči. K sreči se je na kostanjeviškem otoku dobro izteklo, pre-
cej dela pa so imeli na Dolnji in Gornji Prekopi, kjer je meteorna 
voda zalila nekaj objektov in so iz njih izčrpali vodo.  P. P.

Tokrat za las ušli poplavam

Krka je poplavila severni del otoka.

Spoštovani.

Obveščamo vas, da je v naših prostorih tedensko začela delovati 
specialistična kirurška ambulanta. Vodi jo zdravnica Nada 
Jensterle, dr.med., spec. kirurgije. 

V ambulanti opravljamo:
• kirurške odstranitve kožnih sprememb s pregledom, 
• klinaste resekcije nohta in matriksa, 
• ablacijo nohta, 
• rekonstrukcijo ušesne mišice, 
• intralezionarno aplikacijo zdravil, 
• kriokavstiko patološke spremembe, 
• odstranitev sprememb z elektrokavterjem ter 
• ostale manjše kirurške posege.

Lasersko zdravljenje v kirurgijii ima veliko dobrih lastnosti: 
minimalno invazivnost, hitro okrevanje in visoko stopnjo 
zadovoljstva pacientov. Zdravljenje izvajamo z najnovejšim 
aparatom znamke Fotona® FotonaSmooth™SP.

Najpogostejši posegi, ki jih že izvajamo 
v laserski kirurgiji:
• zdravljenje glivic na nohtih,
• odstranjevanje bradavic,
• odstranjevanje žilnih sprememb – 

kapilar na obrazu in telesu,
• odstranjevanje spider ven, 

hemangiomov ter retikularnih ven,
• zdravljenje in odprava smrčanja.

www.aristotel.si
Informacije in naročila na telefonski številki 07 49 03 000.

LASERSKO KIRURŠKA AMBULANTA 
V ZDRAVSTVENEM CENTRU ARISTOTEL

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

Lepo je, ko se skupnost spomni 
tudi na „svoje gore liste“, ki so 
v življenju pustili pomembne 
sledi. Takšen je bil tudi vse-
stranski intelektualec in glas-
benik Ado Darian, ki se je 18. 
maja 1895 rodil materi Antoni-
ji in očetu Emeriku, nadučitelju 
v Bistrici ob Sotli. Po končani 
petletni ljudski šoli in gimnaziji 
v Mariboru je na Dunaju vzpo-
redno študiral pravo in še solo 
petje na dunajskem Novem 
konservatoriju. Darian je nani-
zal vrsto dosežkov: bil je tajnik 
Dravske banovine v Ljublja-
ni, kot pevec se je uveljavljal 
na številnih evropskih oper-
nih odrih - od 1929 do 1938 
kot operni in koncertni solist 
bival in nastopal v Hamburgu, 
Stutt gartu, Leipzigu, Pragi, Ba-
slu, Berlinu in Koebenhavnu. 
Bil je tudi v vodstvu Sloven-
skega narodnega gledališča, 
so ustanovitelj in več let pro-
rektor Akademije za glasbo v 
Ljubljani. Po vojni se je posve-
til pedagoškemu delu in vzgojil 
znane slovenske pevce, kot so 
Vilma Bukovec, Mitja Grego-
rač, Rajko in Stane Koritnik ter 
Samo Vremšak. Svoje metodič-
ne izkušnje je opisal v priročni-
ku Šola lepega petja (1950), ki 
je tudi prvi tovrstni slovenski 
učbenik, v rokopisu pa je osta-
la tudi njegova nedokončana 
knjiga Zgodovina govora in pe-

Obeležje slavnemu rojaku
BISTRICA OB SOTLI – 26. avgusta so v Bistrici ob Sotli svečano odkrili spominsko obeležje nekdanjemu ro-
jaku, Adu Darianu, slovenskemu tenoristu, opernemu pevcu ter priznanemu učitelju petja.

tja. Darian, ki je svojo življenj-
sko pot sklenil leta 1966, je bil 
inovativen in pozoren profesor 
– tako naj bi za študij solo pe-
tja poskušal pridobiti kar naj-
bolj nadarjene kandidate tudi 
z organizacijo dogodka „Poka-
ži kaj znaš“ in omogočil, da so 
na plano privreli mnogi slo-
venski talenti. Franci Černelč 
nam je o svoji zamisli, da bi ve-
likemu rojaku postavili obelež-
je, zaupal takole: »Z Bistrico ob 
Sotli je Ado Darian ostal pove-
zan vse življenje. Pred drugo 
svetovno vojno je rad obisko-
val mamo, ki je poletne mese-
ce bivala v njihovi gorci v Oki-
ču, po vojni pa prihajal vsaj v 
času trgatve, tudi še potem, ko 
je družina vinograd z zidanico 

že prodala. Kar nekaj let je do-
zorevala v meni zamisel, da se 
znamenitemu rojaku oddolži-
mo in spomnimo nanj z obe-
ležjem na primernem prosto-
ru. Izdelal sem njegov portret, 
ki je zdaj že odlit v bronu. Prav 
takšna zamisel in želja je tlela 
hkrati tudi v Adovi hčerki Evi. 

Skupaj z bratom Tomažem sta 
finančno podprla postavitev 
obeležja na stavbi osnovne 
šole v Bistrici ob Sotli.«

Odkritje spominskega obeležja 
so s svojimi toplimi besedami 
in glasbo pospremili ravnatelj 
OŠ Bistrica ob Sotli Bogomir 
Marčinković, melodični MePZ 
Bistrica ob Sotli, Darja Dra-
šler, Rok Ferenčak, Urška 
Roškar, Lenka Černelč, Eva 
in Tomo Darian, avtor Fran-
ci Černelč in župan Franjo De-
belak. Lepe geste nas spomni-
jo, da lahko velika dejanja in 
sposobnosti presegajo minlji-
vi čas življenja. K sreči obstaja-
jo ljudje, ki pomislijo na rojake 
še preden izginejo dragoceni 
materialni dokazi o njihovi ži-
vljenjski poti. Hkrati pa so lah-
ko takšna obeležja tudi lepa 
priložnost za kraj in njegovo 
zgodbo.
 Maruša Mavsar

Ob odkritju obeležja Adu Darianu: avtor Černelč, Darianova 
sorodnika in sodelujoči na prireditvi

ZDRUŽENJE ZA EKOLOŠKO KMETOVANJE DOLENJSKE, 
POSAVJA IN BELE KRAJINE, 
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo Mesto / 040 254 667

VABILO
Združenje ZEK DPBK vas vabi na
 »novembrska predavanja 2015« 

vsako sredo od 28. oktobra do 25. novembra 
ob 17.00 uri v Mestni hiši v Brežicah

info: Zvone Černelič 051 363 447

Več informacij
 na strani 21: Kam v Posavju
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V javnem podjetju Infra so po septembrskem podpisu pogodbe s 
podjetjem Riko za izgradnjo akumulacijskega bazena z visokovo-
dnim razbremenilnikom za HE Brežice začeli s pripravljalnimi deli 
za ta projekt. Kot pravi vodja projekta izgradnje HE Brežice na In-
fri Anton Vetrih, so dokončali urejanje dostopnih poti do grad-
bišča, pripravo terena s sekanjem grmovja in drevja, mulčanjem 
trave in začetnim izkopavanjem testnih sond ter samo pripravo 
gradbišča, arheologi pa so izvedli tudi predhodna arheološka iz-
kopavanja ob avtocesti, kjer je predvideno nadvišanje terena za 
umik divjadi ob visokih vodah. Pričeli so tudi priprave na izgra-
dnjo visokovodnega preliva na levem bregu Save, delajo elabo-
rate za ravnanje z zemljino, kar precej pa so naredili tudi na po-
dročju varovanja narave. Že pred pričetkom gradnje so naročili 
monitoringe hrupa, prahu in vplivov na okolje, poskrbeli pa so 
tudi za vzpostavitev določenih habitatov, npr. za želve, že od spo-
mladi skrbijo tudi za zaščito zaščitenih rastlin s pobiranjem semen 
in čebulic, urejajo pa tudi suhe travnike z odkosom na desnem 
bregu Save. »Gre za ureditve, ki so obvezne v skladu s smernica-
mi in pogoji, ki jih imamo pri projektiranju, in ki jih zahtevajo raz-

lični državni organi, zlasti naravovarstveniki,« pravi direktor Infre 
mag. Vojko Sotošek.

Na vprašanje, kaj se bo dogajalo v naslednjih dneh in tednih, Ve-
trih odgovarja, da se začenja dovoz težke gradbene mehanizaci-
je na območje gradbišča oz. na posamezne lokacije ter formira-
nje ekip, ki bodo izvajale dela. Predvidevajo, da bo na gradbišču 
50 do 60 bagrov, 40 do 45 demperjev ter seveda kamioni, ki bodo 
dovažali material, v prvi fazi cement za izdelavo tesnilnih elemen-
tov, nato pa kamen za zaščito brežin pred erozijo. Gradbišče bo 
ustrezno opremljeno. »Vse morebitne sprehajalce in ribiče pro-
simo, da upoštevajo signalizacijo dostopa do Save, ki bo omejen 
zaradi poteka gradnje, da ne bi prišlo do nesreč,« apelira Vetrih. 
Aktivnosti se bodo pričele v tem letu ter se intenzivno nadaljeva-
le skozi celo leto 2016.

Na Infri pa pripravljajo tudi projektno-tehnično dokumentacijo za 
protipoplavno zaščito objektov na območju DPN za HE Brežice, 
kar zajema naselja Spodnji Stari Grad, nekatere objekte na Mr-

tvicah in Skopicah ter Velike Malence in Krška vas, dodaja vodja 
tehničnega sektorja Aljoša Preskar. Ob grdanji bodo ugotavljali 
tudi morebitne negativne vplive po končanju gradnje ter zaščitili 
tudi tiste objekte, ki prvotno niso bili vključeni v to zaščito. »Tre-
ba je poudariti, da so prioriteta dela na akumulacijskem bazenu, 
ostale ureditve pa so v fazi načrtovanja,« pravi Preskar. Pred pri-
četkom urejanja protipoplavne zaščite bodo ljudi s tem seznani-
li skozi individualno obravnavo tako objektov kot ogroženih ob-
močij. Kot opozarjajo na Infri, bo težko upoštevati vse želje, ki se 
ob tem pojavljajo in niso vezane na zaščito pred poplavami, je pa 
možna sočasna izvedba nekaterih projektov, v kolikor bo lokal-
na skupnost videla možnost za to. Preskar pri tem omenja željo 
Občine Brežice za sočasno izvedbo meteorne kanalizacije v Kr-
ški vasi ter sočasne gradnje športno-rekreativnega objekta s ka-
jak stezo pri HE Brežice.

O zagotavljanju sredstev za načrtovane projekte pa več v nasle-
dnjem prispevku, saj so še vedno v fazi usklajevanj z državnimi in-
štitucijami.
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Priprave na gradnjo akumulacijskega 
bazena za HE Brežice

Cilji razpisa:
Cilji javnega razpisa so pospeševanje razvoja malega in srednjega 
gospodarstva in pridobitne dejavnosti upravičencev, povečanje in-
vesticijske aktivnosti v regiji, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, 
vzpostavitve možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodar-
stva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem 
do kreditov z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za 
zavarovanje kreditov na območju regije Posavje.

Javni razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in 
vlagajo na območju občin statistične regije Posavje, in sicer v ob-
činah Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Rade-
če in Sevnica.

Nameni dodeljevanja sredstev:
a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva, 

povezane z:
 - vzpostavitvijo nove poslovne enote,
 - razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 - diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in sto-

ritve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali
 - bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi po-

slovni enoti. 
b) za obratna sredstva v povezavi z investicijo.

Višina razpisanih sredstev:
Skupen garancijski potencial je 1.600.000,00 EUR, razpisan je na pod-
lagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega 
sklada v višini 800.000,00 EUR in predvidenega multiplikatorja 4. Sku-
pni kreditni potencial za kredite z garancijami je 3.200.000,00 EUR.

Prijavitelji: 
Na razpis se lahko prijavijo:
 - mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, registrirane 

na sodišču, 
 - samostojni podjetniki posamezniki, vpisani v poslovni register RS 

oz. fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vpisano v drug ustre-
zen register,

 - zadruge, ki imajo sedež podjetja ali registrirano poslovno eno-
to v regiji Posavje in so na dan oddaje vloge registrirani po Za-
konu o gospodarskih družbah oziroma po Zakonu o zadrugah. 

Vlagatelji morajo biti člani RGS Posavje ter opravljati dejavnost 
na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško, Radeče in Sevnica.

Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški po pravilu »de minimis«  in po tem razpisu so:
 - stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa 

strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in 
infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali 
nakupa objekta,

 - stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnolo-
gije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali 
nepatentiranega tehničnega znanja,

 - stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prosto-
rov in opreme,

 - stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,
 - stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske doku-

mentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripra-
vo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infra-
strukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega 
pomena,

 - plače novo zaposlenih v podjetju,
 - stroški pridobivanja intelektualnih pravic.

Obratna sredstva morajo biti v povezavi s projektom in ne sme-
jo presegati 20 % višine odobrenega kredita oziroma maksimal-
no 30.000 EUR.

Kreditno-garancijski pogoji:
 - Maksimalna višina bančnega kredita: 150.000,00 EUR 
 - Minimalna višina bančnega kredita: 8.000,00 EUR
 - Črpanje kredita: namensko, v skladu s predloženo dokumen-

tacijo
 - Rok črpanja: tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe; v 

primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditno-garancijske-
ga odbora RGS Posavje

 - Letna obrestna mera za kredit znaša pri banki: 
 ◦ Delavska hranilnica d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 1,95 %
 ◦ NLB d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,5 %
 ◦ Banka Koper d.d.: EURIBOR 6-mesečni + 2,60 %

 - Višina garancije: od 50 % glavnice kredita, vključno s pogod-
benimi obrestmi, ki se odplačujejo po amortizacijskem načr-
tu, vendar višina garancija ne sme presegati 75.000,00 EUR

 - Odplačilna doba kredita: do 8 let, vendar največ do 
15.7.2025, za odplačevanje glavnice kredita je možen mora-
torij do 12 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo

 - Stroški kredita: se določijo v skladu s pogoji banke, katerih 
višina je navedena v Navodilu za izdelavo vloge

 - Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji 
poslovanja ob upoštevanju garancije

 - Zavarovanje garancije: RGS Posavje za zavarovanje garancije 
zahteva nerazdelno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarske-
ga sporazuma; v primeru srednje velikih podjetij z veliko var-
nostjo naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo 
primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega od-
bora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepremičnine 
ali premičnine, depozit)

Višina upravičenih stroškov ni omejena, upoštevajo se neto stro-
ški investicije brez DDV.

Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.

Rok za prijavo:
Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave razpisa v Ura-
dnem listu RS št. 81, dne 30.10.2015, do porabe sredstev oz. do 
datuma zaprtja razpisa, ki je 15.6.2018.

Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo vlagatelji na: 
Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 02, 8270 Krško ali na 
tel. številki: (07) 488 10 40 oz. na e-naslovu: agencija@rra-posav-
je.si ter na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si.

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in bankami Delavsko 
hranilnico d.d., NLB d.d., Banko Koper d.d.  bo v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 81/2015, dne 30.10.2015 objavila

Javni razpis za ugodne kredite mikro, malim in srednje velikim podjetjem 
v regiji Posavje z garancijami Regijske garancijske sheme Posavje

Urejanje dostopnih poti do gradbišča Arheološka izkopavanja Urejen habitat za želve
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SEVNICA - 9. oktobra je družinsko podjetje Sava avto, d. o. o., 
Sevnica ob svoji 20-letnici delovanja odprlo trgovino s špor-
tno opremo v trgovsko-poslovnem objektu Bowling DeLuxe. 

Pot uspešnega družinskega podjetja se je začela leta 1995 z od-
prtjem trgovine z avtodeli v Sevnici. Pet let kasneje ji je sledilo 
odprtje servisne delavnice in nato leta 2003 selitev na novo lo-
kacijo v Boštanj, kjer so podjetju dodali še nove dejavnosti. Ka-
sneje so razmere na trgu, pametne odločitve in trdo delo vodile 
v odprtje novega poslovno-trgovskega kompleksa Bowling De-
Luxe v središču Sevnice, v katerem je v letošnjem oktobru zaži-
vela še nova prodajalna s športnimi oblačili in obutvijo - trgo-
vina Intersport, ki je pred tem desetletje delovala v Boštanju. 
Na otvoritvi sta se lastnika, Andreja in Milan Jamšek, zahva-
lila vsem, ki so omogočili gradnjo prizidka in delno obnovo po-
slovno-trgovskega objekta ter povabila k obisku in nakupu kva-
litetnih izdelkov. Čestitke ob novi pridobitvi je v imenu lokalne 
skupnosti izrekel sevniški župan Srečko Ocvirk, blagoslov pro-
storov pa sta opravila župnik Janez Cevec iz Šentjanža in Vin-
ko Štrucl iz Sevnice. 
Otvoritev, ki jo je povezovala Bernarda Žarn, so z nastopom po-
pestrili učenke in učenci OŠ Sava Kladnika Sevnica, z akrobat-
skimi vragolijami pa sta navdušila tudi dva postavna akrobata.  
Posebni gostje pa so bili mladi in nadarjeni iz sevniške občine s 
področja glasbe, mode in športa.
 S. R., foto: M. H.

Nova trgovina na novi lokaciji

Številne zbrane na otvoritvi nove prodajalne v Sevnici je poz-
dravil in nagovor solastnik Milan Jamšek. 

naročena objava

Rekreacijski studio Vitaja
V lično urejenih prostorih poslovno-trgovskega objekta Bowling 
DeLuxe v Sevnici je 17. oktobra odprl vrata nov rekreacijski stu-
dio Vitaja. Namenjen je predstavnicam nežnejšega spola, ki že-
lijo na kakovosten in zabaven način spremeniti življenjski slog, 
ohraniti in izboljšati stopnjo zdravja, oblikovati svoje telo ter po-
zabiti na dnevni stres. 

»Smo prvi in največji ženski rekreacijski studio v Posavju. Ponu-
jamo kakovostno fitnes opremo, odlične trenerje, skupinske vad-
be in plesne tečaje. V naših prostorih vlada prijetno in sprošče-
no vzdušje, ki spodbuja in motivira, da naredimo čim več za svoje 
dobro počutje,« poudarja soustanovitelj in direktor studia Vita-
ja Klemen Bec. 

V novem rekreacijskem studiu imajo poseben prostor s fitnes na-
pravami, kjer strankam nudijo oseben pristop, strokovno pomoč 
pri izvedbi vaj, sistematično vodijo napredek pri izvedbi posame-
znih vaj ter pokažejo, kako vaje pravilno izvajati, brez poškodb. 
»Ženske imamo rade glasbo, ob kateri se lahko sprostimo in za-
plešemo, zato poteka vsak torek zvečer v prostoru za skupinske 
vadbe tudi vse bolj priljubljena Zumba,« dodaja soustanovitelji-
ca in vaditeljica športne rekreacije Janja Požun.

Prijave in dodatne informacij na: 
031 296 439 (Klemen) ali 040 236 416 (Janja) 

e-mail: info@studio-vitaja.si ali www.studio-vitaja.si

predstavljamo

»Zaradi ignorantskega odnosa 
pooblaščenca Vlade RS za pro-
jekt HE na spodnji Savi, to je 
MOP, smo bili prisiljeni preki-
niti izredno sejo in bomo zah-
tevali od Vlade RS, da se jasno 
in glasno odloči, kdo bo njen 
pooblaščenec in ali ta vlada na-
merava nadaljevati z izgradnjo 
HE na spodnji Savi,« je preki-
nitev pojasnil predsednik od-
bora Niko Galeša. Iz kabineta 
ministrice za okolje in prostor 
Irene Majcen so na odbor na-
slovili le naslednje kratko spo-
ročilo: »Spoštovani, v navezavi 
na spodnje prejeto vabilo vas 
obveščamo, da se zaradi pre-
vzetih obveznosti predstavniki 
našega ministrstva srečanja ne 
bodo udeležili.« Seje sta se si-
cer udeležila državni sekretar 
na Ministrstvu za infrastruktu-
ro mag. Klemen Potisek in se-
kretar na Direktoratu za ener-
getiko Cveto Kosec.

Brežiški župan Ivan Molan 
je v neprihodu predstavni-
kov MOP na sejo videl »še en 
dokaz ignorantskega odno-
sa države do lokalnih skupno-
sti«. Ponovno je poudaril, da je 
brežiški občinski svet uredbo 
o DPN za HE Brežice potrdil z 
določenimi predpogoji, zlasti 
z zagotovitvijo poplavne var-
nosti do leta 2017. »S tem, ko 
se spreminja zakon, se beži od 
odgovornosti in uredbe, tako 
da bomo morali preveriti, ali 
ta sploh še drži in ali ima dr-
žava sploh še legitimnost, da 
gradi naprej te objekte. Defi-
nitivno pa je to predvsem po-
raz naših občanov, ki živijo ob 
vodi, saj bodo ob vsakem ve-
čjem deževju še naprej v stra-
hu. Naj še enkrat povem, da je 
bilo ob poplavah leta 2010 tri 

Posavje je udarilo po mizi
BREŽICE - Izredna seja Odbora za HE na spodnji Savi, na kateri naj bi obravnavali vpliv predlaganega po-
daljšanja končnega roka izgradnje verige HE z 2016 na 2019 na projekt in reševanje poplavne problemati-
ke Posavja, je bila zaradi neudeležbe predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor prekinjena. 

milijone evrov škode in bojim 
se, kaj bo naslednjič,« je dejal.

PROTEST SVETA REGIJE 
POSAVJE

Že nekaj dni pred tem se je 
Svet regije Posavje, ki ga sesta-
vljajo župani posavskih občin, 
na novinarski konferenci kri-
tično odzval 
na predloga-
ne spremem-
be veljavne-
ga zakona o 
pogojih kon-
cesije za iz-
k o r i š č a n j e 
energetske-
ga potenciala 
spodnje Save 
ter zakona o 
varstvu oko-
lja, saj slednje 
podaljšujejo končni rok izgra-
dnje spodnjesavskih HE z leta 
2017 na leto 2019, kar pome-
ni tudi podaljšanje nevarnosti 
poplav v občinah Krško in Bre-
žice za to obdobje, poleg tega 
to pomeni tudi gospodarsko 
škodo koncesionarju HESS v 
višini 18 mio evrov letno ter 
izpad koncesijske dajatve tako 
državi kot občinam. »Gre za iz-
igravanje Posavja in posavskih 
ljudi, na kar posavske občine 
ne bodo pristale,« je zatrdil 
predsednik Odbora za HE na 
spodnji Savi Niko Galeša.

»Opažamo, da se nihče več ne 
ukvarja s protipoplavno zašči-
to Posavja, predvsem zadnjih 
vasi. Imam občutek, da se jih 
želi namerno žrtvovati in da 
nas hočejo prepričati, da tu-
kaj ni več poplavno ogroženih 
ljudi. Lani oktobra je bilo do-
govorjeno, da se bodo naro-

čile idejne rešitve, kjer sploh 
ne gre za velik denar, ki bi 
bile osnova, da bi lahko obči-
na spremenila prostorski plan 
in omogočila izgradnjo proti-
poplavnih nasipov, vendar se 
to ni naredilo,« je dejal breži-
ški župan Ivan Molan in na-
povedal celo možnost tožbe 
proti državi, saj, kot je pouda-

ril, se ne počutijo enakoprav-
ne državljane. S predvidenimi 
spremembami zakonov se kr-
šijo dogovori, ki so bili s teža-
vo doseženi od leta 2000 dalje, 
ko so se elektrarne umeščale 
v prostor, je povedal krški žu-
pan mag. Miran Stanko. »Ta-
krat je lokalna skupnost spre-
jela določene pogoje, hkrati je 
dobila določene obljube in za-
veze s strani države, zdaj, ko 
pa bi morala te zaveze izvesti, 
pa prihaja do revizije zakonov 
in to brez sodelovanja lokalne 
skupnosti. Vedno je šlo za dvo-
stranske dogovore in prav je, 
da tako tudi nadaljujemo. Ra-
zumem trenutno situacijo z 
denarjem v državi, vendar je 
pomembno, da se upošteva 
tudi sogovornike, ki so bili ta-
krat zraven,« je pojasnil. »Če je 
bilo nekaj dogovorjeno, naj se 
to tudi spoštuje. Ne gre za neke 
principe, ampak konkretno za 

ljudi, za protipoplavno zašči-
to, koncesnine. Odlagati te za-
deve je za nas nesprejemljivo,« 
je dejal radeški župan in pred-
sedujoči Svetu regije Tomaž 
Režun. Sevniški župan Sreč-
ko Ocvirk je opozoril, da je bil 
prostor ob Savi 40 let blokiran 
oz. rezerviran za gradnjo HE, 
zato je odmikanje rokov tudi 
za Sevnici nesprejemljivo. Tudi 
on se je pridružil dvomu v pri-
pravljenost določenih ministr-
stev in uradnikov za ureditev 
razmer v Posavju, kot primer 
pa navedel plovbo pa akumu-
lacijskem bazenu HE Boštanj.

Nekatere očitke županov je kot 
neutemeljene in preuranje-
ne zavrnil poslanec v DZ Igor 
Zorčič, zlasti glede navedb, da 
država ignorira občine. Kot je 
dejal, imajo do predlaganih 
sprememb pomisleke tudi v 
poslanski skupini SMC, pa tudi 
Ministrstvo za infrastruktu-
ro jim nasprotuje, zato je še 
vprašljivo, če bodo potrjene v 
Državnem zboru. Kot je dejal, 
spodnjesavski projekt pomanj-
kanje sredstev pesti že od sa-
mega začetka, zato je pozval 
župane, naj poleg zahtev po de-
narju pripravijo tudi predloge, 
na katerih postavkah proraču-
na bi ga vzeli. Predstavnik Ci-
vilne iniciative Krška vas Janez 
Ivšič pa je opozoril na »igrač-
kanje« s protipoplavno zašči-
to. »Skrbi nas, da se to v nedo-
gled odlaša z argumentacijo, ki 
jo sestavljajo neki državni ura-
dniki, ki niso bili nikoli mokri 
in ne vedo, da ljudje zaradi po-
plav izgubljajo svoj zaslužek. 
Mislim, da je to diskriminator-
no do našega območja in to je 
treba končati,« je dejal.
 Peter Pavlovič

Igor Zorčič in Niko Galeša
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Po besedah Aleksandra Zu-
pančiča sta ozaveščanje in in-
formiranje uporabnikov pro-
dukta komunale in na tem 
področju želijo biti še boljši. 
Želijo postati to, kar sta npr. 
Akrapovič in Pipistrel na teh-
ničnem področju. Samo na 
področju odpadkov so z oza-
veščanjem dosegli, da so nji-
hovi uporabniki lani privar-
čevali 231.000 evrov, kar za 
štiričlansko družino pomeni 
3,2 evra mesečno manj na po-
ložnici. V treh letih so uspe-
li zbrane biološke odpadke 
povečati kar za 1000 % (s 40 
ton v 2011 na več kot 400 ton 
v 2014). Konec tega leta bodo 
imeli že 85 % več ločeno zbra-
nih odpadkov kot pred štirimi 
leti. »Evropska direktiva dolo-
ča, da moramo do leta 2020 iz-
ločiti 50 % vseh odpadkov. Mi 
smo to uspeli že lani. Vse te ak-
tivnosti so v lanskem letu na-
šim uporabnikom privarčeva-
le že prej omenjenih 231.000 
evrov. V 2011 smo v občini 
zbrali 5700 ton mešanih ko-
munalnih odpadkov, v 2014 
jih je bilo samo še 3500 ton. To 
pomeni, da smo natanko 2186 
ton več odpadkov odnesli na 
ekološke otoke, kot pa smo 
jih imeli v zelenih posodah. To 
je izjemnega pomena, saj teh 
2186 ton uporabnikom ni bilo 

Želijo biti podobni Pipistrelu
BREŽICE - Direktor Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. Aleksander Zupančič je 15. oktobra na novi-
narski konferenci predstavil nekatera dejstva, ki brežiško komunalo uvrščajo med inovativna, družbeno 
odgovorna in okolju prijazna podjetja.

posebej zaračunanih. Od tu-
kaj pridemo do privarčevanih 
231.000 evrov,« je pojasnil Zu-
pančič in dodal, da se zaveda-
jo, da lahko v naslednjih letih 
z aktivnostmi še za nadaljnjih 
2000 ton zmanjšajo mešane 
komunalne odpadke in nepo-
sredno znižajo ceno položnic 
njihovim uporabnikom.

Kot je še povedal, delajo na 
družbeno odgovornih pro-
jektih, kot npr. Prinesi – od-
nesi, Hrana sodi na krožnik 
in ne v smeti in Ohranimo či-
sto okolje (junija so z eko kvi-
zom zaključili prvo leto izvaja-
nja tega projekta, ki ga izvajajo 
po OŠ in vrtcih), so tudi upra-
vljalec brežiške tržnice, zato 

so se odločili, da bodo posku-
šali obuditi življenje na njej, 
tako so v šestih mesecih or-
ganizirali 19 tematskih sobot, 
ki so imele za cilj povezovanje 
lokalnih ponudnikov in upo-
rabnikov. »Pristop komunale 
k varstvu okolja je tak, da po-
skušamo ljudem prikazati, da 
se jim s tem, ko so prijazni do 
okolja, to dejansko tudi splača. 
V tem duhu smo začeli projekt 
'Zdravo – bolj zdravo – voda 
iz pipe' z namenom prebuja-
nja zavesti o enem največjih 
biserov brežiške občine – pi-
tni vodi,« je razložil Zupančič. 
Brežiška voda je po njegovem 
mnenju ena najboljših v Slo-
veniji, pridobivajo jo iz globin 
tudi do 200 metrov, iz prodna-

tih kamnin, ki so pred vplivom 
okolja zaščitene z debelimi 
sloji gline, tako da je ta voda 
celo ena najbolj neokrnjenih 
na svetu. »Najbolj neverjetno 
je, da nas 1000 litrov vode iz 
pipe stane toliko kot en liter 
ustekleničene vode iz trgovi-
ne, ki stane 71 centov. Uste-
kleničena voda je manj kvali-
tetna, shranjena je v plastični 
embalaži, s katero onesnažuje-
mo okolje, je kemično obdela-
na,« je naštel slabosti vode, ki 
jo kupimo v trgovini, in dodal, 
da se pri proizvodnji ene pla-
stenke porabi četrt litra naf-
te in tri litre pitne vode. S tem 
dejstvom bi radi ljudi ozavesti-
li, da se začnejo zavedati, kako 
kvalitetno pitno vodo dejansko 
imajo. S tem zavedanjem lah-
ko štiričlanska družina na leto 
privarčuje tudi do 2000 evrov. 
Da bi projekt zaživel, so se po-
vezali s podjetji v lokalnem 
okolju pri njegovem ozave-
ščanju. Vsako podjetje, ki pri-
stopi k projektu – do sedaj so 
se povezali že z 18-imi –, dobi 
steklen vrč, pravico do upora-
be logotipa projekta, prizna-
nje komunale za sodelovanje 
v tem projektu ter zloženke in 
predavanje za vse zaposlene o 
pomenu pitja vode iz pipe. 

 Rok Retelj

Aleksander Zupančič

VILLEFRANCHE-SUR-MER, 
KRŠKO - V času med 29. 9. in 
2. 10. je v francoskem mestu 
Villefranche-sur-Mer pote-
kala 16. okoljska mediteran-
ska olimpijada pod okriljem 
Ressau Euro-Mediterraneen, 
združenja 21 mediteranskih 
držav s treh celin (Evrope, 
Azije in Afrike), čigar najbolj 
severno točko predstavlja 
tudi Slovenija. V projektu je 
sodelovala tudi Zveza eko-
loških gibanj Slovenije-ZEG, 
kjer so se v začetku leta 2015 
prijavili na razpis s projek-
tom »Kako vključiti mlade v 
ekološke postopke v Sloveniji«, znotraj tega pa so organizirali 
razpis, namenjen dijakom, za najboljši okoljevarstveni projekt 
v Posavju. Na razpis so se mladi odzvali s šestimi okoljsko-razi-
skovalnimi projekti. Med njimi je posebej izstopala ideja »Leteči 
filtri za zrak« dijakov Tima Kolmana in Jana Plankarja s teh-
nične gimnazije Krško. Na osnovi razpisa je zmagovalno okolj-
sko idejo v Franciji zastopal Tim Kolman, organizacijo in projekt 
ZEG-a pa je predstavila Sanja Rokvić. Mednarodna žirija je krško 
ekipo poleg ekip iz Maroka, Alžirije, Libanona in Italije izbrala 
med pet najboljših ekip, ki so predstavile svoje projekte ob pla-
katih, na koncu pa celo za zmagovalce natečaja okoljskega sre-
čanja mladih iz mediteranskih držav.  Vir: ZEG

Zmaga na okoljski olimpijadi

Krška predstavnika na okoljski 
olimpijadi

Sevanje radioaktivnih snovi je staro toliko kot vesolje. Je na-
raven pojav, prisoten povsod okoli nas. V človeško telo vsako 
sekundo vstopi in iz njega izstopi na tisoče žarkov. Večina jih 
je naravnega izvora, le manjši del je posledica naših dejavno-
sti na Zemlji. Povprečna letna doza sevanja, ki ji je izpostavljen 
vsak prebivalec Zemlje, je 2,4 mSv (milisieverta). 

Ključni naravni viri sevanja so radon, radioaktivne snovi v na-
šem telesu, kamnine in prst ter kozmično sevanje. V povpreč-
no letno dozo sevanja 2,4 mSv prispevajo naravni viri več kot 
80 odstotkov. Ostali viri so umetni viri sevanja, med kateri-
mi so najpomembnejši rentgenska slikanja, nuklearna medi-
cina, pa tudi nekateri izdelki vsakdanje rabe, kot npr. televi-
zor ali računalnik.

Za prebivalce razvitega sveta predstavlja plinasti radon v 
zgradbah največji vir sevanja radioaktivnih snovi (povprečno 
55 odstotkov povprečne letne doze 2,4 mSv). Sledi sevanje, 
povezano z diagnostičnimi in terapevtskimi storitvami v me-
dicini (povprečno 15 odstotkov). Drugi, tako naravni kot ume-
tni viri sevanja so v primerjavi z radonom in medicinskimi viri 
sevanja količinsko bistveno manj pomembni. 

Viri sevanja, povezani z uporabo jedrske energije za proizvo-
dnjo električne energije, jedrskimi raziskavami, radioaktivni-
mi odpadki, poklicno izpostavljenostjo delavcev in posledica-
mi jedrskih nesreč prispevajo v skupno povprečno letno dozo 
sevanja manj kot 1 odstotek.

Sevanje radioaktivnih 
snovi je naraven pojav

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

LJUBLJANA, KRŠKO - Vlada RS je dala soglasje k naložbeni poli-
tiki Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Kr-
ško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrar-
ne Krško za leto 2015, ki jo je sprejel Upravni odbor na svoji 58. 
korespondenčni seji 6. 2. 2015. Naložbena politika sklada v letu 
2015 sledi smernicam iz zakona o skladu za financiranje razgra-
dnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih od-
padkov iz Nuklearne elektrarne Krško, statuta sklada in ukrepom 
za zagotovitev ustrezne strukture naložb, ki jih je zahtevalo Ra-
čunsko sodišče Republike Slovenije.  Vir: MzI

Vladno soglasje k naložbeni 
politiki Sklada NEK
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Na uradni otvoritvi sejma, na 
kateri sta nastopila Pihalni or-
kester Krško in mažoretke iz 
Dobove, sta zbrane nagovori-
la brežiški župan Ivan Molan 
in dekan Fakultete za turizem 
Brežice izr. prof. dr. Boštjan 
Brumen. Oba sta poudarila 
pomen tovrstnega sejma, ki bo 
zagotovo pripomogel k še ve-
čji prepoznavnosti občine in 
razvoju področij, ki jih sejem 
pokriva – podjetništva, obr-
ti, kmetijstva in tudi turizma. 
Odprtja sta se udeležila tudi 
poslanec v DZ Igor Zorčič in 
predsednik Območne obrtne 
zbornice Brežice Janko Hra-
stovšek.

Organizatorji sejma iz vrst Za-
voda za podjetništvo, turizem 
in mladino Brežice so poleg 
pestrega razstavnega progra-
ma pripravili tudi raznolik za-
bavno-izobraževalni program. 
Na in ob prireditvenem odru 
se je v dveh dneh zvrstila kopi-
ca zanimivih dogodkov in na-
stopov: v soboto otroška pred-
stava »Veliki milni mehurčki z 
doktor Mehurčkom«, predsta-
vitev kotička lepote in koncert 
Ansambla Hervol, v nedeljo pa 
nastop Plesne šole Lukec, ba-
zar s Hišo Narave, modno re-

vijo ter razglasitev zmago-
valca nagradne igre »Sanjski 
dan«. Pestro je bilo tudi na t. 
i. Ulici obrtnikov, kjer je eki-
pa MC Brežice skupaj z veveri-
čjim škratom Gvidom skrbela 
za animacijo otrok ob spozna-
vanju posameznih obrti, Knji-
žnica Brežice je oba dneva pri-
pravila pravljično urico, otroci 

so se preizkušali tudi v špor-
tnem plezanju na plezalni ste-
ni, v sejemski vinski kleti pa 
so pripravili foto stojnico ter 
druženje razstavljavcev in lo-
kalnih podjetnikov ob glas-
bi in degustaciji lokalnih vin s 
sommelierjem Francijem Me-
žičem. Ne gre pozabiti niti iz-
obraževalnega programa v se-
jemski predavalnici s skupno 
kar devetimi predavanji v dveh 
dneh.

Ne samo v dvorani, pestro je 
bilo tudi na ploščadi pred njo, 
kjer je na sobotno dopoldne 
potekalo tekmovanje turistič-
nih društev v kuhanju »župa-
novega« golaža, na katerem so 
sodelovala turistična društva 
Artiče, Mostec, Pišece, Črešnji-
ce, Dobova in Velike Malence, 
izven konkurence pa še ekipa 

Brežiški sejem vsako leto večji
BREŽICE - V Športni dvorani Brežice je 17. in 18. oktobra potekal 5. Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem (POK) Brežice, na katerem se je letos predstavljalo 95 
razstavljavcev, organizatorji pa so našteli več kot 4.000 obiskovalcev, kar je precej več kot lani.

Sonja Petan, Dečno selo: Podjetniško-obrtni 
in kmetijski sejem v Brežicah sem obiskala, ker 
me zanima ponudba naših lokalnih proizvajal-
cev. Nekaj izdelkov sem tudi kupila, saj vem, da 
so domač proizvod, imajo znano poreklo. Tovr-
stno sejemsko ponudbo podpiram, ker imamo 
možnost na enem mestu videti marsikaj, pa še 

blizu doma je, tako da je mogoče kakšno stvar tudi odnesti, če 
slučajno nimaš avtomobila.

Ivanka Medvešček, Brežice: POK-a se udele-
žim vsako leto, tudi po dvakrat. Najbolj me za-
nimajo izdelki za zdravo življenje in ročna dela, 
da dobim kakšno idejo, da lahko potem doma 
ustvarjam. POK je v Brežicah popestril dogaja-
nje. Sem za to, da ga organizirajo dvakrat na leto 
- spomladi bi se lahko predstavljali bolj tisti s 

področja gospodarstva in turizma, jeseni pa recimo kmetovalci.

Matjaž Traven, Sevnica: Prvič sem tukaj in sem 
kar malo presenečen, da je toliko ponudbe in 
obiskovalcev. Nisem prišel z nekimi pričakova-
nji, ampak bolj 'pofirbcat', kaj se tukaj sploh do-
gaja, pa tudi zaradi enega predavanja. Tudi sam 
imam podjetje in morda se bomo kdaj tudi pred-
stavili na sejmu, saj je kar precej turistične po-

nudbe, kar je lahko povezano z našo kolesarsko branžo.

Ana Božič (Biseri sreče), Velika vas: Ponudba 
na sejmu je zelo pestra, veliko je izbire in obi-
skovalci so zelo zadovoljni s ponudniki in vsem, 
kar je na voljo. Za nas, ki se predstavljamo na 
sejmu, je to zelo dobra oblika promocije, tudi s 
prodajnega vidika. Najprej pač potrebuješ pro-
mocijo, potem pridejo kupci, ki se te zapomni-

jo po nastopu na takšni prireditvi.

Martina Gramc, Stojanski Vrh: Sejem v Breži-
cah je zelo dobrodošel, saj se na njem predsta-
vljajo predvsem lokalni ponudniki. Predvsem 
manjši ponudniki so mi neznani, zato sem pri-
šla pogledat in se pozanimat o njih. Tovrstne sej-
me, kot je POK, podpiram, ker pridejo tudi lju-
dje od drugod in tudi na ta način spoznajo našo 

občino. Opažam, da je vsako leto več novih ponudnikov in to je 
dobro tako za razvoj sejma kot občine. 

Sandra Denžič (Posavc), Brežice: Sejem je ko-
ristna prireditev, da nas ljudje spoznajo in vidi-
jo, s čim se ukvarjamo. Obisk je po pričakova-
njih, tudi zanimanja obiskovalcev je kar nekaj, 
ne pa toliko, da bi imel veliko neposredne kori-
sti. Smo storitveno podjetje, kar je malo drugače, 
kot če imaš izdelek, ki ga lahko prodajaš na sej-

mu. Ampak smo zadovoljni z obiskom in odzivom obiskovalcev. 

Pavel Osojnik, Brežice: Na sejmu sem prvič. 
Prišel sem iz radovednosti in ugotavljam, da je 
sejem dobra priložnost za prodajo in nakup ter 
za tkanje novih znanstev. Ponudba je pestra, do-
gajanje zanimivo. Veliko je razstavljalcev, med 
katerimi je kar nekaj podjetnikov z dobrimi ide-
jami, nekaj pa je tudi inovatorjev. Dogodek je 

vsekakor zanimiv in privlačen, hkrati pa je tudi dobra promo-
cija kraja in regije. 

Lojze Ogorevc, Brežice: Glede na to, da imam 
drugačen način prehranjevanja, me zanimajo 
predvsem izdelki z ekoloških kmetij in čebe-
larjev. Ravno zato sem prišel na sejem, saj sem 
videl, da se na njem predstavljajo tudi slednje. 
Prav tako me zanimajo stojnice z glasbeno de-
javnostjo. Na sejmu srečaš tudi ljudi, ki jih po-

navadi ne vidiš, tako da je to tudi neke vrste druženje. Predla-
gam, da bi bil sejem dvakrat na leto.

Nekaj udeležencev sejma, zlasti obiskovalcev, smo pov-
prašali o njihovih vtisih o sejemski ponudbi, dogajanju, 
odzivu ipd. Kot je razvidno iz njihovih izjav, so bili z vi-
denim zadovoljni, nekateri predlagajo celo, da bi sejem 
pripravili dvakrat letno.

Vtisi o sejmu

Fakultete za turizem. Ocenje-
valna komisija, v kateri je bil 
seveda tudi župan Ivan Molan, 
je ocenila, da je najboljši golaž 
skuhala ekipa TD Artiče. Pred 
športno dvorano se je pripe-
ljalo tudi nekaj lastnikov old-
timerjev. 

Kot pravijo na ZPTM Brežice, 
so bili odzivi tako obiskoval-
cev kot razstavljavcev pozitiv-
ni, saj so v vprašalnikih veči-
noma izražali, da se bodo še 
vrnili, pohvalili pa so zlasti, da 
je bila ekipa organizatorjev ves 
čas na prizorišču in na voljo za 
pomoč. Ker brežiška športna 
dvorana postaja premajhna za 
tako veliko število razstavljav-
cev in obiskovalcev, intenzivno 
razmišljajo o bolj primerni lo-
kaciji za sejem prihodnje leto.
 P. P.

Predstavniki organizatorjev sejma iz vrst ZPTM Brežice s sve-
tovalko v kabinetu župana Patricio Čular in direktorico ob-
činske uprave Ireno Rudman

Pogled na sejemsko prizorišče

Dobovske mažoretke so pred uradnim odprtjem sejma pri-
pravile 'špalir'.

Poslanec Zorčič, dekan Brumen in župan Molan na otvori-
tvi sejma

Na odprtju sejma je zaigral Pihalni orkester Krško …

… zaplesale pa mažoretke iz Dobove.
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Podjetniško-obrtni in kmetijski

Na in pod prireditvenim odrom je bilo ves čas živahno. Prvi 
dan se je zaključil s koncerom Ansambla Hervol … … drugi dan pa začel z nastopom Plesne šole Lukec.

V soboto dopoldne je veliko obiskovalcev, seveda zlasti naj-
mlajših, privabila otroška predstava.

Otrokom so bile na voljo tudi ustvarjalne delavnice in pravljične urice.

Nedeljsko popoldne je minilo v znamenju modne revije.

Po sejemskem prizorišču se je sprehajal škrat Gvido.

Tudi pred dvorano je bilo živahno in zanimivo tako za starejše kot mlajše.

Na voljo je bila tudi plezalna stena.

Med razstavljavci ni manjkalo dobre volje.

»Puntar« iz Posavskega muzeja

Dogajanje pred dvorano so popestrili starodobniki.
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Na sejmu se je s stojnico tik ob prireditvenem odru 
predstavljal tudi Posavski obzornik. Novinarsko-obli-
kovalsko-marketinška ekipa je številnim obiskoval-
cem sejma, ki so se ustavili pri naši stojnici, predstavi-
la nastajanje časopisa Posavski obzornik in spletnega 
portala Posavje.info ter založniško ponudbo Založbe 
Neviodunum. Pripravili smo tudi anketni vprašalnik 
o zadovoljstvu in predlogih za izboljšanje časopisa, 
pri čemer smo se vsakemu, ki ga je izpolnil, zahvali-
li s knjižno nagrado. Ne nazadnje je bila to tudi pri-
ložnost, da ste nas osebno spoznali. Vsem, ki ste se 
ustavili pri nas, pokramljali z nami in prispevali svo-
je predloge za izboljšanje našega in vašega časopisa, 
se še enkrat najlepše zahvaljujemo.

Na sejmu tudi Posavski obzornik

sejem Brežice v sliki in besedi

Prvi dan sejma so pripravili tekmovanje turističnih društev v kuhanju golaža. Najboljšega so skuhali Artičani.
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POIŠČIMO JIM DOM
Zavetišče za male živali Brežice, Veterinarska bolnica Brežice d.o.o., Prešernova ulica 17a, Brežice, Telefon: 07 496 11 56 

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

IZ NAŠIH OBČIN - BREŽICE

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

YURI (15366B) 
Yuri je zelo igriva mlada psička, 
stara do enega leta, večje rasti 
s kratko črno-rjavo dlako. Zelo 
si želi novega doma in odgovor-
nega lastnika. Rada je v družbi 
drugih psov, na sprehodih zelo 
lepo hodi ob nogi, je lepo vo-
dljiva, prijazna in učljiva. 

ASTOR (15351KK) 
Odrasel samček tipa nemškega 
ovčarja, vendar malo manjše 
rasti, išče topel dom z odgovor-
nimi lastniki. Je zelo posko-
čen in živahen kuža, prijazen in 
igriv, navajen na povodec.

DINGO (15337KO) 
Zelo si želimo, da čimprej najde 
varen dom 7-8-mesečni sam-
ček, prikupen kuža srednje ra-
sti, kratke rjave dlake, nežen in 
prijazen. Rad je v človeški druž-
bi, neizmerno bo vesel toplega 
doma in prijaznega lastnika. 

Na podlagi 60. člena v povezavi s 50. členom Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 Odl. 
US, 14/15-ZUUJFO) župan občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO
dopolnjenega osnutka 

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA ZA OBMOČJE RAZPRŠENE 

POSELITVE KORITNO – Ap 270,

ki bo potekala 30 dni od 6. 11. 2015 do vključno 7. 12. 2015 na 
Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice ter 
v prostorih Krajevne skupnosti Velika Dolina.

Predmet akta se nanaša na ureditev enote urejanja razpršene 
poselitve Ap 270, in sicer legalizacija rabe objekta glede na 
dejansko rabo (stanovanjska) ter določitev meril in pogojev za 
urejanje na območju ureditve. Javne obravnave dopolnjenega 
osnutka tega akta se lahko udeležite dne 25. 11. 2015 ob 16. 
uri v sejni sobi na Občini Brežice. 

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen 
osnutek akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve in 
javne obravnave podajo v knjigi pripomb na občini in krajevni 
skupnosti ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek 
za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, 8250 
Brežice.

Občina Brežice bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do 
njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na spletni strani občine 
http://www.brezice.si na podstrani Oddelka za prostorsko 
načrtovanje in razvoj.

Župan občine Brežice
Ivan Molan

Vabilo zainteresirani javnosti na predstavitev 
Končnega predloga občinskega načrta zaščite in 
reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Brežice

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zašči-
te in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) Občina Brežice z name-
nom sodelovanja zainteresirane javnosti pri izdelavi Občinskega 
načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Brežice 
– verzija 1.0 po uskladitvi Predloga občinskega načrta zaščite in 
reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Brežice – verzija 1.0 z žu-
panom, nosilci načrtovanja ter drugimi izvajalci, ki sodelujejo pri 
izvajanju nalog zaščite in reševanja, ter Izpostavo URSZR Brežice, 
na spletu Občinske uprave Občine Brežice pod rubriko »občinska 
uprava« ter »zaščita in reševanje« javno predstavlja Končni pre-
dlog občinskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova 
v občini Brežice – verzija 1.0, ki traja najmanj 30 dni.

Odgovorna oseba za izdelavo Občinskega načrta zaščite in reševa-
nja ob nesreči zrakoplova v občini Brežice – verzija 1.0 je svetova-
lec za področje zaščite in reševanja Roman Zakšek.

Predstavitev Končnega predloga občinskega načrta zaščite in re-
ševanja ob nesreči zrakoplova v občini Brežice – verzija 1.0 bo za 
zainteresirano javnost potekala v ponedeljek, 30. 11. 2015, ob 
08. uri v veliki sejni sobi Občinske uprave Občine Brežice (pritli-
čje, Cesta prvih borcev 18, Brežice).

Končni predlog načrta bo predstavil svetovalec za področje zašči-
te in reševanja Občine Brežice Roman Zakšek.

Vljudno vabljeni!

BREŽICE - Društva invalidov in 
bolnikov, ki delujejo na podro-
čju občine Brežice, so skupaj 
obeležila 26. oktober, dan inva-
lidov in bolnikov občine Brežice. 
V avli Mladinskega centra Breži-
ce so potekale predstavitve dru-
štev in brezplačna merjenja krv-
nega tlaka, ravni sladkorja v krvi 
ter kostne gostote za obiskoval-
ce. Obiskovalci so pri predstav-
nikih sodelujočih društev preje-
li različne uporabne informacije, 
se seznanili z nameni delovanja 
društev in se seznanili z delova-
njem. V nadaljevanju dneva se 
je z gledališko predstavo »Mali 
princ prinaša zdravje« predsta-
vilo Društvo Za boljši svet Ma-
ribor.

Društva obeležila dan invalidov in bolnikov
Program dneva invalidov in bol-
nikov je nastal v sodelovanju z 
naslednjimi društvi: Društvo za 
zdravje srca in ožilja, p. Posavje, 
Društvo invalidov občine Breži-
ce, Ozara Slovenije - Brežice, 
Koronarni klub Brežice, Društvo 
Sonček Posavje, Društvo diabe-
tikov Posavje, Brežice, Društvo 
za preprečevanje osteoporo-
ze Posavje, Društvo za fibromi-
algijo, posavska skupina, Dru-
štvo gluhih in naglušnih Posavja 
Krško, Posavsko in obsoteljsko 
društvo za boj proti raku, Zdru-
ženje gibalno oviranih in oseb z 
invalidnostjo Brežice, Medob-
činsko društvo slepih in slabovi-
dnih Novo mesto ter Zdravstve-
ni dom Brežice.

Predstavnice Koronarnega kluba Brežice so izmerile krvni tlak tu-
di županu občine Brežice Ivanu Molanu.

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto je predsta-
vilo pripomočke in informativno gradivo.

Društvo za preprečevanje osteoporoze je nudilo merjenje kostne 
gostote.

BREŽICE – Mešani pevski zbor Viva je 17. oktobra odpel 22. letni 
koncert, ki so ga poimenovali »Slovenska pesem brez meja«, v pro-
gram pa zajeli štiri sklope: Ljubezenski napev, Posvetilo, Molitev 
in Iz poletnih noči. Predsednica zbora Irena Hribar se je zahvalila 
zvestim poslušalcem, novemu prijatelju Vive, povezovalcu Juriju 
Berložniku in zborovodkinji Simoni Rožman Strnad, ki, kot je deja-
la, zbrano skupino pevcev v zboru prenaša že 23 let. Hkrati je bil 
koncert tudi priložnost za podelitev Gallusovih značk Janezu Budi-
ču, Katji Ilc, Ines Jagrič Križman, Mateji Račič, Jelki Žnideršič, Ber-
ti Balon, Lidiji Cizel, Tanji Kadivnik Kolar, Barbari Les, Tomislavu 
Osojniku, Karlu Radkoviču, Amirju Tokiću, Sabini Žibert in Bojanu 
Kaplanu. N. J. S., foto: Matej Kramžer

BREŽICE - 23. oktobra je v Mestni hiši Brežice potekal županov 
sprejem v čast nosilki naziva Slovenska kmetica leta 2015 Lei Ba-
bič iz Bukovja na Bizeljskem. Brežiški župan Ivan Molan ji je ob tej 
priložnosti čestital ter se zahvalil tudi vsem njenim kolegicam iz 
Društva kmetic Brežice, da s svojim delom promovirajo občino.

Lea Babič je naziv prejela 15. oktobra na razglasitvi v Zagorju ob Savi. 
Župan Ivan Molan je dejal, da je slovenska kmetica leta velik naziv, 
»čeprav marsikomu to ne pomeni veliko oz. se ne zaveda pomena 
tega naziva«. »Gospa Lea je promotorka našega kmetijstva, kraja, 
prav tako je to dokaz, da imamo v občini ljudi, ki so uspešni na raz-
ličnih področjih. Za občino je vsak tak naziv izjemnega pomena,« je 
poudaril in dodal, da gre največ zaslug za ta naziv seveda Babičevi 
sami, zagotovo pa je to po njegovem tudi rezultat timskega dela v 
brežiškem društvu kmetic, »ki so zelo aktivne, promovirajo kmeč-
ko delo in proizvode ter s tem tudi celo občino«. Babičeva je deja-
la, da ni ravno navajena takih sprejemov, je pa zelo počaščena, da 
je bila sploh predlagana in nato tudi izbrana za slovensko kmetico 
leta 2015. R. Retelj

Sprejem promotorke kmetijstva

Na sprejem so prišle tudi članice Društva kmetic Brežice, soprog 
Lee Babič in svetovalka župana Čularjeva.
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Ob zaključku letošnje vsesloven-
ske akcije Turistične zveze Slove-
nije (TZS) Moja dežela – lepa in 
gostoljubna, v okviru katere oce-
njujejo urejenost in gostoljub-
nost krajev po vsej Sloveniji in 
poteka pod častnim pokrovitelj-
stvom predsednika države Boru-
ta Pahorja, so 13. oktobra v Novi 

Tržnica na Vidmu v teh dneh z zaprto teraso

Potem ko je Občina Krško v okvi-
ru projekta Posavska špajza na 
tržnici na Vidmu sanirala del 
konstrukcije, zgradila nove zu-
nanje stopnice, obnovila dvigalo 
in nadkrila teraso,  sanirala tlak 
terase in dogradila nove  sanita-
rije, je v zadnjih mesecih stekla 
še četrta faza obnove. V okviru 

te obnove so začeli z zapiranjem 
terase in umestitvijo zaprte pro-
dajalne na terasi na dobrih 250 
kvadratnih metrih v skupni vre-
dnosti 200.000 evrov, ta faza pa 
bo predvidoma zaključena v za-
četku novembra.
Z novo oz. obnovljeno infrastruk-
turo in urejenimi skupnimi pro-

stori tržnice na Vidmu občina  
prispeva k boljši tržni organizi-
ranosti lokalnih ponudnikov z 
okoliških kmetij, domačih roko-
delcev in raznih društev, kot so 
vinogradniki, ekološki pridelo-
valci, za neposredno prodajo lo-
kalnih in regionalnih produktov. 
Ti bodo tako že v novembru lah-

ko svoje izdelke prodajali v okvi-
ru Martinovega sejma.
Sicer pa obnova tržnice s tem še 
ne bo zaključena, saj bo v nasle-
dnjem letu stekla še zadnja faza, 
v okviru katere bodo uredili še 
spodnji del fasade objekta in zu-
nanjo ureditev vključno s prome-
tno ureditvijo. 

Obilno oktobrsko deževje povzročilo nekaj težav
Po zadnjem obilnem deževju sredi oktobra se je v občini Krško sprožilo več plazov, ki ne ogrožajo stanovanjskih objek-
tov, poškodovanih je nekaj cest, voda je zalivala kleti. 

V Armeškem, v krajevni sku-
pnosti Brestanica, se je poleg 
več manjših zemeljskih udorov 
sprožil tudi večji zemeljski plaz, 
ki po ogledu predstavnikov za-
ščite, reševanja in pomoči ne 
ogroža stanovanjskega objekta, 
poškodovana je tudi ena izmed 

Plaz na Armeškem

Plaz v Leskovcu pri Krškem

lokalnih cest. Tudi v Dolenjem 
Leskovcu je plaz poškodoval del 
ceste.

V krajevni skupnosti Senovo je 
deževje povzročilo večji plaz na 
območju Reštanja in Šedma, 
prav tako je deroča voda poško-

dovala več lokalnih cest, na Se-
novem, natančneje na Poti na 
Armes, pa je manjši zemeljski 
plaz poškodoval cesto in vodo-
vod. 

Plaz v Venišah, ki se je sprožil v 
lanskem letu, sanacija pa je že 
stekla, se je ob tokratnem de-
ževju v zgornjem delu nekoliko 
povečal. Hkrati se je na obmo-

čju Veniš, Leskovca pri Krškem in 
Goleka pojavilo novo plazenje.

Lokalna cesta na Armeškem

Priznanje TZS za urejenost mestnega jedra
Gorici v okviru dnevov sloven-
skega turizma in ob 110-letnici 
TZS podelili priznanja najboljšim. 
V kategoriji mestnih jeder je Kr-
ško zasedlo 3. mesto, za Kamni-
kom in Idrijo. 

Na državno tekmovanje se je 
uvrstilo 143 mest in krajev, se-

dem kampov in 11 mladinskih 
prenočišč, pet bencinskih ser-
visov in 16 tematskih poti. Kot 
so zapisali v obrazložitvi, je Kr-
ško mesto na obeh bregovih 
reke Save, kjer se na vtisu ulic 
prepleta intenzivni razvoj indu-
strije in energetike s turizmom, 
obrtjo in podjetništvom. »Po-
hvale za urejenost zgodovinske-

ga jedra predvsem na vhodih v 
mesto in v okolici turistično po-
membnih stavb,« so še pouda-
rili na podelitvi, kjer je prizna-
nje prevzel župan občine Krško 
mag. Miran Stanko, slovesnosti 
pa so se udeležili tudi predstav-
niki turističnih društev v občini 
in Centra za podjetništvo in tu-
rizem Krško.

Priznanje Turistične zveze Slovenije za mestno jedro Krškega je pre-
vzel župan občine Krško mag. Miran Stanko.

Staro mestno jedro Krškega je bilo letos celovito obnovljeno.

Martinov 
jesenski sejem

v soboto, 7. novembra 2015, 
od 8. do 12. ure
Predstavili se bodo:

Društvo vinogradnikov Sremič

Društvo vinogradnikov Raka

Društvo kmetic Krško

Sadjarsko društvo Artiče

Kmetije z domačimi izdelki

Ekološke kmetije

Gostilna Kunst (kuhinja na prostem)

Kavarna in slaščičarna Grad Rajhenburg

Gobarsko društvo “Kozjansko” Kozje

Vrtec OŠ Leskovec pri Krškem - enota Vila

Prĳ�no vabljeni!

Terasa bo z novembrom zastekljena, znotraj te pa bo umeščena tudi zaprta prodajalna.
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Spoštovane občanke, 
spoštovani občani.

Prijazno vabljeni
na osrednjo slovesnost 

ob prazniku Občine Sevnica, 

ki bo v petek, 6. novembra, ob 17. uri 
v Športnem domu Sevnica.

Slovesnost s podelitvijo priznanj 
Občine Sevnica za leto 2015 

bo obogatena s kulturnim programom.

Vljudno vabljeni tudi na vse dogodke 
v sklopu prazničnega meseca.

Srečko Ocvirk, župan

November v znamenju občinskega praznika
Občina Sevnica bo v novembru z več kot 60 dogodki obeležila 
občinski praznik. Več misli bomo temu posvetili v naslednji šte-
vilki Posavskega obzornika, v kateri bodo predstavljeni letošnji 
dobitniki občinskih priznanj. Celoten koledar prireditev bo ob-
javljen na spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si, 
na straneh Axa in v Grajskih novicah, povabilo na osrednjo slo-
vesnost pa objavljamo tudi na tokratni strani.

Krmeljski praznik z odprtjem obnovljene šole
Krajevna skupnost Krmelj in Osnovna šola Krmelj sta 22. oktobra pripravili osrednjo proslavo ob prazniku krajevne 
skupnosti, namenu pa je bil ob tej priložnosti predan projekt energetske sanacije krmeljske šole s telovadnico, pa tudi 
nova kurilnica.

Krajevni praznik je združil kultur-
ni program in podelitev priznanj 
krajevne skupnosti. Prejemniki 
letošnjih priznanj za prizadev-
no delo in dosežke na področju 
gospodarstva in družbene de-
javnosti so postali Drago Berk, 
Marjan Dirnbek in Krajevna 
organizacija Rdečega križa Kr-
melj, za katero je priznanje pre-
vzela predsednica Milena Bre-
gar. Zbrane v kulturnem domu 
sta nagovorila predsednica kra-
jevne skupnosti Slavica Mirt in 
župan Srečko Ocvirk.
 
ZAKLJUČENA ENERGETSKA 
SANACIJA, NOVA KURILNICA
Še pred osrednjo slovesnostjo 
je pri šoli potekala slovesnost 
s predajo namenu v letošnjem 
letu uspešno zaključenih inve-
sticijskih sprememb. Zgradbi 
spodnje šole in telovadnice s 
celovito energetsko sanacijo ni-
sta pridobili zgolj na osveženi, 
z barvami olepšani zunanji po-
dobi, temveč tudi na energetski 
varčnosti. Investicija je zajema-
la novo toplotno-izolacijsko fa-
sado, izolacijo strehe, z novimi 
so bila zamenjana okna in vra-
ta. Investicijo je izvedlo podje-
tje GES, Gradbeništvo, energeti-

ka in sanacije iz Rogaške Slatine. 
Vrednost pogodbe je znašala 
240 tisoč evrov, investicija pa je 
sofinancirana s strani evropske-
ga kohezijskega sklada.

Nova pridobitev je tudi kotlovni-
ca z ogrevanjem na lesne pele-
te v obliki kontejnerske izvedbe, 
ločene od objekta, kar prinaša 
še dodatno znižanje stroškov 
ogrevanja. Kotlovnica ni bila 
del projekta energetske sanaci-
je, je pa bila s projektom uskla-
jena. Investicijo je izvedlo pod-
jetje Zarja Kovis iz Kamnika kot 
vodilni partner, ki je oddalo po-
nudbo skupaj s partnerjem Bio-

masa iz Luč. Investicija je znašala 
okrog 97 tisoč evrov. Šola, zgra-

jena leta 1978, bo imela z vsemi 
naštetimi ureditvami bistveno 
bolj kakovostne pogoje za vzgo-
jo in izobraževanje ter šport in 
rekreacijo.

Operacije energetskih sanacij 
delno financira Evropska unija 
iz Kohezijskega sklada. Izvaja-
jo se v okviru operativnega pro-
grama razvoja okoljske in pro-
metne infrastrukture za obdobje 
2007–2013, 6. razvojne priorite-
te »Trajnostna raba energije«, 1. 
prednostne usmeritve »Energet-
ska sanacija javnih stavb«.

 Foto: Občina Sevnica

Prejemniki krajevnih priznanj s predsednico Slavico Mirt, županom 
Srečkom Ocvirkom in moderatorko Polono Starič

Praznik je pospremilo otroško petje.

Otvoritveni dogodek pred prenovljeno šolo so s programom obo-
gatili tako učenci kot otroci iz vrtca. 

Tudi prerez traku so opravili najmlajši. 

23. oktobra so krajanke in kraja-
ni krajevne skupnosti Šentjanž 
v tamkajšnji kulturni dvorani 
obeležili svoj krajevni praznik. 

Krajevni praznik obeležili tudi v Šentjanžu
Predsednik Krajevne skupnosti 
Šentjanž Boštjan Krmelj je sku-
paj z županom Srečkom Ocvir-
kom podelil krajevna priznanja, 

in sicer Jožetu 
Zaplatarju za 
pr izadevanja 
na področju 
gasilstva, Fani 
Rupar za dru-
štveno udej-
stvovanje in Ja-
niju Žgajnarju 
za prispevek h 
kulturni boga-
titvi. Za izved-
bo programa v 
luči 70-letnice 
zaključka dru-
ge svetovne vojne so poskrbe-
li učenci Osnovne šole Milana 
Majcna Šentjanž, pesnica Marija 
Bajt in pevska skupina Šentjan-
ški jurjevalci. Program je pove-
zovala Jožica Pelko. Slovesnosti 

je sledilo druženje krajanov, na-
slednji dan pa v sklopu krajevne-
ga praznika še 6. pohod po po-
teh Milana Majcna v organizaciji 
Turističnega društva Šentjanž.
 Foto: Občina Sevnica

Nove pridobitve na Vrhku 
Krajani Vrhka so 17. oktobra pripravili družabno srečanje s slove-
snostjo, s katero so počastili več za kraj zelo pomembnih pridobitev. 

Največja od njih je bila ureditev vodovoda, ki ga je izvedla Občina 
Sevnica skupaj s Krajevno skupnostjo Tržišče in Komunalo Sevnica 
ter v sodelovanju s krajani. Naselje Vrhek se je pred tem oskrbova-
lo z lastno oskrbo s pitno vodo, lokalna skupnost pa je na pobudo 
krajanov izvedla izgradnjo povezovalnega vodovoda na odseku Trž-
išče–Vrhek. Med nove pridobitve so se v zadnjem času uvrstile tudi 
naslednje: elektro-kabliranje znatnega dela Vrhka, ureditev široko-
pasovnega telekomunikacijskega omrežja, več cestno-prometnih 
ureditev, pa tudi ureditev pešpoti in zasaditev vaškega lipovega dre-
voreda. Vsem sodelujočim pri izvedbi ureditev se je ob tej priložnosti 
zahvalil predsednik Vodovodnega odbora Vrhek Ciril Kolenc, zbra-
ne krajane pa so nagovorili tudi župan Srečko Ocvirk, predsednik 
tržiške krajevne skupnosti Janez Virant, direktor Komunale Sevnica 
Mitja Udovč in Drago Deželak z Elektra Celje. S pesmijo so dogodek 
popestrili učenci Osnovne šole Tržišče, harmonikar Alojz Mrgole in 
pevci z Vrhka, program pa je povezovala Milena Knez. Nove prido-
bitve je blagoslovil župnik Slavko Kimovec. 

Ob odprtju novega vodovoda (Foto: Občina Sevnica)

Prejemniki krajevnih priznanj s predsednikom Boštjanom Krme-
ljem in županom Srečkom Ocvirkom

Predaja namenu energetsko prenovljene šole v 
Šentjanžu bo združena z odprtjem nove telova-
dnice, katere gradnja intenzivno teče.
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Strokovnega seminarja za no-
vinarje in urednike slovenskih 
regionalnih medijev sva se na 
vabilo Informacijske pisar-
ne EP v Sloveniji iz jugovzho-
dnega dela Slovenije udeležila 
tudi predstavnika Posavske-
ga obzornika in Vašega kana-
la iz Novega mesta. V službah, 

ki spremljajo obveščenost dr-
žavljanov z delovanjem evrop-
skih institucij namreč ugota-
vljajo, da je v Sloveniji le nekaj 
odstotkov medijskega pro-
stora namenjenega tovrstnim 
vsebinam, čeprav po drugi 
strani kar 80 odstotkov zako-

nodaje in drugih usmeritev, ki 
odločilno vplivajo na vsa po-
dročja našega življenja, tako 
ali drugače nastaja v organih 
EU. Poleg same uredniške po-
litike pa so za tako stanje tudi 
objektivni vzroki, saj so po-
stopki v evropskih institucijah 
pogosto zelo dolgi, ko od zače-

tnih razprav do končne veljave 
v samih državah mine tudi ne-
kaj let, medtem pa zanimanje 
javnosti zanje močno upade.
Med tridnevnim obiskom smo 
se udeleženci najprej srečali 
z evropsko komisarko Viole-
to Bulc, ki je z značilnim op-

timizmom najavila odločilne 
premike na področju razvoja 
evropskih prometnih povezav 
z izboljšanjem železniške in-
frastrukture, med novostmi pa 
omenila skupni nastop evrop-
skih letalskih družb na azij-
skih in drugih trgih. Na vpra-
šanje o drugem železniškem 
tiru iz Luke Koper je dejala, da 
ta ostaja v načrtih EU in da ver-
jame v njegovo gradnjo do leta 
2030, vendar pa bo potrebno 
projekt veliko bolje pripraviti.
Sledila so posamezna delovna 
srečanja z vsemi osmimi po-
slanci oz. poslankami iz Slove-
nije, ki so v uvodih predstavi-
li svoje glavne zadolžitve, nas 
seznanili s trenutnimi aktiv-

nostmi v različnih odborih in 
komisijah, nato pa odgovar-
jali na vprašanja. Zaradi svo-
je aktualnosti sta bili osrednji 
temi pogovorov begunska kri-
za in trgovinski sporazum med 
Evropo in ZDA in kot se je po-
kazalo, imajo naši poslanci do 
te problematike različna, vča-
sih tudi povsem nasprotna sta-
lišča.

Največ slovenskih poslancev 
je bilo v evropski parlament 
izvoljenih na listi SDS - dr. Mi-
lan Zver, Romana Tomc in 
Patricija Šulin, ki so hkrati 
člani Evropske ljudske stran-
ke (EPP), v katero sodita tudi 
Lojze Peterle (NSi) in Franc 

Bogovič (SLS). Ostali štirje 
delujejo vsak v svoji politični 
skupini, in sicer dr. Igor Šol-
tes (ESZ) v Zelenih, Ivo Vajgl 
(DeSUS) v ALDE in Tanja Fa-
jon (SD) v skupini socialistov 
(S&D). Ker nam razpoložljivi 
prostor ne omogoča podrob-
nejšega poročila o nastopih 
vseh naših sogovornikov, ome-
nimo, da je na kolege novinar-
je iz vse Slovenije z odgovori 
in informacijami o svojih kon-
kretnih aktivnostih v korist 
Slovenije zelo dober vtis na-
redil prav poslanec iz Posav-
ja, Franc Bogovič. Med dru-
gim je potrdil nadpovprečno 
zbirokratiziranost slovenskih 
postopkov, ko gre za evropske 
projekte, kar je tudi poslanka 
Šulinova ilustrirala s podat-
kom, da povprečna teža do-
kumentov za pripravo projek-
tov na Poljskem znaša 0,5 kg, 
v Sloveniji pa še vedno 2,0 kg.

Veleposlanik dr. Rado Ge-
norio je na popoldanskem 

pogovoru na stalnem pred-
stavništvu RS v Bruslju sku-
pino seznanil s svojim in de-
lom okoli 70 sodelavcev ter 
srečanje začinil z nekateri-
mi zanimivimi ozadji politič-
nih odločitev ter mednarodnih 
odnosov na najvišji ravni vse 
od osamosvojitve Slovenije do 
danes.

Vodja Informacijske pisarne 
EP v Slovenji mag. Klemen 
Žumer in tiskovna predstav-
nica Manja Toplak sta nam 
razkazala prostore in pogoje, 
v katerih delajo poslanci in nji-
hove strokovne službe kot tudi 
vsa ostala EU administracija. S 
posebnim zanimanjem smo si 
ogledali TV in radijske studie 
ter vrhunsko tehnično opre-
mo tamkajšnje EuroparlTV, ki 
pa je po predhodnem dogo-
voru brezplačno na voljo tudi 
gostujočim ekipam, ko pripra-
vljajo prispevke o EU.

 Silvester Mavsar

Za več informacij o delovanju EU
BRUSELJ, KRŠKO - Sredi meseca oktobra je bilo na sedežu evropskih institucij v Bruslju še posebno živah-
no, saj se je poleg zasedanja številnih odborov in komisij ter samega evropskega parlamenta, sestal Evrop-
ski svet. Tri dni se je tam mudila tudi skupina novinarjev in urednikov slovenskih regionalnih medijev.

Evropski parlament je na oktobrski seji razpravljal tudi o be-
gunski problematiki.

Tiskovna predstavnica EU v Sloveniji Manja Toplak v pogovo-
ru s poslancema dr. Igorjem Šoltesom in Ivom Vajglom

Po obisku na stalnem predstavništvu RS v Bruslju: Lea Širok 
(Radio Koper), evropski poslanec Franc Bogovič, Verica Ma-
rušič (Vaš kanal), veleposlanik RS pri EU dr. Rado Genorio, 
Silvester Silvo Mavsar (Posavski obzornik) in Alenka Furlan 
Čadež (Proteus)

70 let Gimnazije Brežice

Svojo prisotnost, prosim, potrdite do torka, 10. novembra 2015, na telefonsko številko 07/49-92-350 ali elektronski naslov: gimnazija.brezice@guest.arnes.si.

Vsak človek gre svojo pot,
išče svojo zgodbo, lepe stvari,

išče ljubezen, prijatelje, da lažje živi.
Nastja Volovec, 4. c

Vljudno vas vabimo na osrednjo slovesnost ob 70-letnici Gimnazije Brežice, 
ki bo v ponedeljek, 16. novembra 2015, ob 10. uri v šolski telovadnici.

Uroš Škof, ravnatelj 
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PRIREDITVE V NOVEMBRU
PRAVLJIČNE URICE

• v sredo, 11. novembra, ter v sredo, 25. novembra, ob 17. uri  
v Knjižnici Sevnica

• v torek, 10. novembra, ob 17. uri  
v Izposojevališču Krmelj

Literarna ustvarjalnica V MENI PREBIVA …
• v ponedeljek, 2., ter v ponedeljek, 16. novembra, ob 16.30 

Predstavitev knjige »VEM, DA ZMOREŠ, DARJA« 
avtorice Darje Molan 

• v torek, 3. novembra, ob 18. uri

 Razstava likovnih in ročnih del 
»DUŠO IN SRCE VEŽE ZLATA NIT« 

ustvarjalke Tanje Košar
• na ogled od četrtka, 5. novembra, do torka, 1. decembra 

»VSE NAJBOLJŠE, MOJA OBČINA«
Literarni večer literarne skupine 

Večerna zarja pri DU Sevnica
• v četrtek, 5. novembra, ob 18. uri

SREČANJE BRALNEGA KROŽKA ZA ODRASLE 
• v ponedeljek, 9. novembra, ob 18.30 

Razstava 
»TAM NI BILO IMEN, SAMO ŠTEVILKE« 

 Stevan Savić, zapornik številka A-19960
• v četrtek, 12. novembra 2015, ob 18. uri

TEDEN BREZPLAČNEGA PRVEGA VPISA 
ZA NOVE ČLANE

• od ponedeljka, 16., do sobote, 21. novembra 

Predstavitev knjige 
»DIAGNOZA, KO ZASTANE DIH« 

avtorice Marije Hrvatin
• v sredo, 18. novembra, ob 18. uri  

v Zdravstvenem domu Sevnica

Zaključek bralnega projekta 
»POSAVCI BEREMO SKUPAJ«

s pisateljem Miho Mazzinijem
• v petek, 20. novembra 2015, ob 18. uri

»BÉSEDA: IZ PRETEKLOSTI 
PREKO SEDANJOSTI V PRIHODNOST«

Čitalniški večer ob 150-letnici ustanovitve 
sevniške čitalnice in slovesno odprtje knjigomata 

• v četrtek, 26. novembra 2015, ob 18. uri 

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

Kot je dejala predsednica dru-
štva Margareta Marjetič, ki 
je tudi vodja dramske sekci-
je, so se skozi desetletja lju-
bitelji domače besede z upri-
zarjanjem iger prizadevali 
ljudem prikazati izpovedne 
lepote slovenskega jezika. Na 
leto so brestaniški amaterski 
gledališčniki na odru odigra-
li po dva ali tri nova dramska 
dela, do leta 1980 so jih upri-
zorili kar 54 vseh žanrov, od 
dram do komedij, pa tudi spe-
voigre. Po letu 1980 je zaradi 
pomanjkanja režiserskega ka-
dra nastopilo nekaj sušnih let, 
vendar je pet let kasneje uspe-
lo Borisu Pšeničniku kot do-
mačinu z igro Neupravičena 
ura predramiti ustvarjalce in 
dati sekciji nov zagon. V le-
tih, ki so sledila, so se pod re-
žijo odrskih del zapisale doma-
činke Vera Kustec, Marjanca 
Bromše, Alenka Šet in Marga-
reta Marjetič, ki je od leta 1995 
do danes režirala kar 12 od 17 
premierno uprizorjenih dram-
skih del. 

Tudi navedeno svečanost v 
počastitev jubileja so obeleži-
li člani dramske sekcije z igro, 
in sicer s predstavo Igra v igri, 

PIŠECE – 13. oktobra se je v 
dvorani pri OŠ Maksa Ple-
teršnika Pišece ves dan od-
vijal simpozij v sklopu leto-
šnjih Pleteršnikovih dnevov. 
Rdeča nit je bil spomin na 
akademika dr. Jožeta Topo-
rišiča, čigar leto se je začelo 
še dva dneva nazaj.

Pleteršnikovi dnevi so bili to-
krat malo drugačni. 18 preda-
vateljev, večinoma z ljubljan-
ske, mariborske in tudi graške 
univerze, ki so na kakršen koli 
način povezani s Toporišičem, 
je predstavljalo spominske re-
ferate, v katerih je opisalo svoja 
srečanja in doživljanja s prizna-
nim slovenskim jezikoslovcem. 
Kot je že dan prej na novinar-
ski konferenci ob preimenova-
nju dobovske osnovne šole po-
vedal vodja simpozija red. prof. 
dr. Marko Jesenšek, prorektor 

KRŠKO - Na Mladinskem oddelku Valvasorjeve knjižnice Krško 
so se tudi letošnjo jesen pričele dogajati pravljice, ki jih pripo-
veduje Antonija Amon (na fotografiji). V krški knjižnici so sicer 
letos obeležili že 25-letnico pravljičnih aktivnosti. »Ob 25-letni-
ci smo pravljično sobo na mladinskem oddelku poimenovali po 
Vili Rozalki. Likovno jo je ustvarila Andreja Novak Gabrič, po-
ustvarila in izdelala pa Željka Vidmar, zaposlena v VDC Krško–
Leskovec,« je povedala Amonova, ki je prisotne otroke tudi v po-
nedeljek, 12. oktobra, popeljala skozi pravljično dogajanje, kakor 
bo to počela vsak delovni ponedeljek v mesecu do konca pomladi. 
Svet pravljic je v Valvasorjevi knjižnici občasno zaživel že pred le-
tom 1990, potem pa so pravljične urice postale redna aktivnost, 
ki so jo najmlajši vzeli za svojo vsak teden. V tem obdobju se je 
zvrstilo preko 500 pravljičnih ur, ki jih je obiskalo več kot 7.000 
nadebudnežev, saj je bilo v povprečju prisotnih 14 otrok.   M. H.

Platinast sijaj dramske sekcije
BRESTANICA - Kulturno društvo Svoboda Brestanica v letošnjem letu obeležuje 70 let delovanja, prav toli-
ko let pa je sredi meseca dopolnila znotraj njega delujoča dramska sekcija, ki je poleg pevske najstarejša 
dejavnost društva. Dogodek so gledališki ustvarjalci in obiskovalci obeležili 16. oktobra. 

v kateri so združili štiri prizo-
re iz do sedaj odigranih iger 
in kakor vselej do sedaj nav-
dušili in nasmejali zbrano ob-
činstvo. V znak pozornosti 
in javnega priznanja za odr-
ske uprizoritve in spremljajo-
če delo pri vzpostavitvi del na 
oder je Sonja Levičar, vodja 
krške območne izpostave Jav-
nega sklada za kulturne dejav-
nosti, ob tej priložnosti pode-
lila gledališki skupini posebno 
jubilejno priznanje JSKD, naj-
bolj angažiranim posamezni-
kom pa tudi Linhartove znač-
ke in značke JSKD. Linhartove 

značke, ki se podeljujejo za 
več kot  pet (bronasta), deset 
(srebrna), 15 (zlata) let gleda-
liškega udejstvovanja, in ča-
stno Linhartovo značko (za 30 
in več let ustvarjanja), je pre-
jelo skupno 14 ljubiteljskih 
igralcev, od tega šest brona-
stih, eno srebrno, zlate so pre-
jeli Andrej Resnik, Matjaž 
Krajnc, Karmen Kerle, Bojan 
Cizel, Uroš Brezovšek in Ma-
tjaž Breznikar, najžlahtnej-
šo častno značko pa Helena 
Krajnc.  Zlato značko JSKD za 
spremljajoče podporno in za-
odrsko delo pa so prejeli Dra-

go in Vesna Butkovič, Ber-
narda Marjetič, Lea Starc in 
Jože Zidar.

Po odigrani predstavi, pode-
litvi priznanj in ogledu doku-
mentacijske fotografske raz-
stave, iz katere je razvidno 
bogato odrsko ustvarjanje 
več generacij vse do letošnje-
ga platinastega jubileja, pa je v 
soseščini, najstarejši trški go-
stilni Kosar, sledilo še  sprošče-
no druženje nagrajencev, osta-
lih članov dramske sekcije ter 
obiskovalcev.
 Bojana Mavsar 

Margareta Marjetič (levo), protagonistka brestaniškega kulturnega ustvarjanja, z nastopa-
jočimi v 'Igra v igri'

Simpozij v spomin Toporišiču
Univerze v Mariboru, so leto-
šnji Pleteršnikovi dnevi pote-
kali z enomesečnim zamikom, 
saj so čakali na začetek Topo-
rišičevega leta, v sklopu kate-
rega so želeli organizirati sim-
pozij. Le-ta se je tradicionalno 
začel s kulturnim programom 
učencev OŠ Maksa Pleteršni-
ka Pišece in dijakov Gimnazije 
Brežice ter pozdravnimi nago-
vori, med drugim tudi župana 
občine Brežice Ivana Molana, 
ki je tudi član častnega odbora 
simpozija. 

Po prikazanem odlomku iz 
filma, ki portretira Toporiši-
ča, so se za govorniškim pul-
tom zvrstili omenjeni preda-
vatelji. Med drugim je Marko 
Snoj (SAZU) povedal nekaj 
več o izvoru priimka Topori-
šič, njegova sinova Andrej in 
Tomaž sta opisala svoje iz-

kušnje in odraščanje ob oče-
tu. Martin Dušič, predsednik 
Društva za varovanje mater-
nega jezika, naravne in kultur-
ne dediščine Maks Pleteršnik 
Pišece, ki je tudi soorganiza-
tor Pleteršnikovih dnevov in 
za katerega je njegov predse-
dnik dejal, da je veliko več kot 
le navadno vaško društvo, saj 
ima kar štiri sekcije, pa je pou-
daril, da so ti dnevi nastali rav-
no na Toporišičevo pobudo, in 
sicer leta 1996, ko je bil v Piše-
cah organiziran prvi simpozij 
z naslovom Pleteršnikov slo-
vensko-nemški slovar – to je 
tudi spodbudilo k ustanovi-
tvi Slavističnega društva Po-
savja –, čez dve leti pa so na 
Pleteršnikovi domačiji usta-
novili Strokovni odbor za slo-
venski jezik Maksa Pleteršni-
ka, za prvega predsednika pa 
imenovali Toporišiča. »V Pi-

šecah smo ponosni na to, da 
so Pleteršnikovi dnevi postali 
tradicionalno srečanje sloven-
skih slavistov ter eno najpo-
membnejših in obenem ugle-
dnih mednarodnih srečanj 
leksikografov v strokovni or-
ganizaciji Filozofske fakultete 
v Mariboru in ZRC SAZU. Piše-
ce so po zaslugi tega srečanja 
postale središče slovenskega 
leksikografskega raziskova-
nja, kot navaja gospod Jesen-
šek. Krajani Pišec se zavedajo, 
da gre s tem za odlično promo-
cijo Pišec in prav tako občine 
Brežice v znanstveno-univer-
zitetnih krogih,« je dejal in do-
dal, da v Pišecah ne bodo niko-
li pozabili, da je projekt začel 
častni občan Brežic in akade-
mik prof. dr. Toporišič, ki je 
tudi na vseh simpozijih sode-
loval z referati. 
 R. Retelj

Pravljice pri Vili RozalkiPrijazno vabljeni 
na odprtje stalne razstave

torek, 3. november 2015, ob 18. uri

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

Stavbni razvoj in prenova 
gradu Rajhenburg



Posavski obzornik - leto XIX, številka 22, četrtek, 29. 10. 2015 21KULTURA

Četrtek, 29. 10.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: jesenske počitniške ak-
tivnosti za otroke od 1. do 6. 
razreda OŠ

• od 10.00 do 11.30 v Dnev-
nem centru ZPM Krško: po-
čitniška delavnica - duhci

• od 10.00 do 12.00 v Knji-
žnici Sevnica: jesenska 
ustvarjalna delavnica

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

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

• ob 18.00 v Knjižnici Breži-
ce: predavanje Sabine Topo-
lovec »Kako od začimb dobi-
ti 1000-krat več moči«

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: otvoritev rokodelske 
razstave Jožice Petrišič »Klo-
buki in venčki«

Petek, 30. 10.

• od 8.00 do 16.00 v MC Kr-
ško: jesenske počitniške ak-
tivnosti za otroke od 1. do 6. 
razreda OŠ

• ob 11.00 na mladinskem od-
delku Valvasorjeve knjižnice 
Krško: jesenske ustvarjalno–
igralne delavnice

• ob 15.00 v Mestnem muze-
ju Krško: Krško - živeti ob in-
dustriji

• ob 17.00 v MT Raka: zabava 
za noč čarovnic

• ob 18.00 v Dvorani v parku 
Krško: osrednja slovesnost 
ob dnevu reformacije, slav-
nostni govornik: častni škof 
evangeličanske cerkve Geza 
Erniša

• ob 19.00 v MT Podbočje: 
filmski večer

• ob 19.00 v Viteški dvorani 
gradu Brežice: »Mi smo Po-
savci … že 15 let!« - koncert 
ob 15-letnici društva Vox Po-
savci

• ob 19.00 v Kulturnem domu 
Dobova: »Dobova se pred-
stavi« - večer glasbe, petja, 
plesa in smeha

• ob 19.00 v Domu kulture 
Radeče: koncert Big banda 
Krško z gostjo Gajo Prestor

• ob 21.30 v MC Krško: HC 
punk koncert

Sobota, 31. 10.

• od 9.00 do 12.00 v igralni-
ci MC Brežice: živ žav - co-
prnjada

• ob 10.00 v MT Podbočje: iz-
rezovanje buč

• od 10.00 do 12.00 in od 
14.00 do 16.00 v kavarni in 
slaščičarni na gradu Rajhen-
burg: peka čarobnih piško-
tov za otroke od 6 do 12 let

• od 14.00 do 21.00 na igri-
šču MC Brežice: 2. festival 
piva

• ob 15.00 v MC Krško: hallo-
ween dan

• ob 16.30 v Mestnem muzeju 
Krško: spoznavanje sledi re-
formacijskega gibanja v Kr-
škem; ob 18.00 v Dvorani v 
parku Krško: kulturna slove-
snost ob dnevu reformacije, 
slavnostni govornik: dr. Va-
sko Simoniti

• ob 18.00 v telovadnici MC 
Brežice: bučna coprnija - za-
bava za otroke 6+

• ob 20.00 v KD Krško: kon-
cert Jureta Pukla - saksofon 
in Matije Dedića - klavir, iz 
cikla Akustika 2015

• ob 21.00 v dvorani MC Bre-
žice: koncert skupine Hlad-
no pivo

Ponedeljek, 2. 11.

• ob 16.30 v Knjižnici Sevni-
ca: literarna ustvarjalnica »V 
meni prebiva …«

• ob 17.00 v TVD Partizan v 
Boštanju: predavanje Gor-
dane Knezič »Sladki krom-
pir batata, svetlobni koren, 
stevia - nove priložnosti v 
kmetijstvu«

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

• ob 17.00 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: pravljične uri-
ce pri Vili Rozaliji

Torek, 3. 11.

• ob 9.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: predavanje Boštja-
na Cesarja »Varčevanje za 
svojo varno prihodnost«

• od 12.00 do 15.00 v Mestni 
hiši Brežice: info točka »Tvo-
ja ideja = tvoja priložnost«

• ob 17.00 pri Planinskem za-
vetišču Pod Svetim Rokom v 
Sevnici: tradicionalno dru-
žabno srečanje PD Lisca Sev-
nica ob občinskem prazniku 

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

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: predstavitev knjige »Vem, 
da zmoreš, Darja: moje soo-
čanje z rakom dojke« avtori-
ce Darje Molan

• ob 18.00 na gradu Rajhen-
burg: odprtje stalne razsta-
ve »Stavbni razvoj in preno-
va gradu Rajhenburg«

• ob 20.00 v MC Krško: bru-
covanje FE in FT s skupino 
Party boys

Sreda, 4. 11.

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

• ob 16.30 na mladinskem 
oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: igralne urice v 
knjižnici

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-

žice: eko srede - predavanje 
Martina Šmalčiča »Predsta-
vitev permakulturnega kme-
tovanja na ekološki kmetiji 
Šmalčič«

• ob 18.00 na gradu Sevnica: 
Radogost večer, gostja: Ve-
sna Karlovšek - mlada prva-
kinja XIV. sevniškega likov-
nega shoda 2014 

Četrtek, 5. 11.

• v odpiralnem času Knjižni-
ce Sevnica: razstava likovnih 
in ročnih del »Dušo in srce 
veže zlata nit« avtorice Ta-
nje Košar

• ob 15.00 v MT Senovo: je-
senska ustvarjalna delavnica

• ob 16.00 v Gostlni Kunst v 
Krškem: delavnica »Posavje 
na krožniku« pod vodstvom 
Mojce Polak

• ob 17.30 v MC Sevnica: 
predavanje Andreja Pešca 
»Kako postati neustrašen, 
samozavesten in iznajdljiv?«

• ob 18.00 v Dvorani v par-
ku Krško: otvoritev kipar-
ske razstave »Forma«

• ob 18.00 v Knjižnici Sevni-
ca: literarni večer literarne 
skupine Večerna zarja pri 
DU Sevnica »Vse najboljše, 
moja občina«

Petek, 6. 11.

• ob 16.30 v Knjižnici Breži-
ce: 16-urni začetni in nada-
ljevalni tečaj kaligrafije

• ob 17.00 v Športnem domu 
Sevnica: osrednja slovesnost 
ob prazniku občine Sevnica 
s podelitvijo priznanj in kul-
turnim programom

• ob 17.00 v MT Senovo: 
za(kuhajmo) nekaj dobrega

• ob 17.00 v MT Raka: pojdi-
mo na svež zrak

• od 17.00 dalje v MC Krško: 
Luksuz festival poceni filma

• ob 18.00 v Valvasorjevi knji-
žnici Krško: Govori mi o lju-
bezni - bralno-pogovorno 
srečanje

• ob 18.00 v športni dvora-
ni OŠ Jurija Dalmatina Kr-
ško: 9. tradicionalni Marti-
nov koncert Tonija Sotoška 
z družino

Sobota, 7. 11.

• od 8.00 do 12.00 na tržni-
ci na Vidmu: Martinov jesen-
ski sejem

• ob 9.00 v MT Senovo: obisk 
sobotne delavnice v Svetu 
energije

• od 9.00 do 12.00 v igralnici 

MC Brežice: živ žav - potepa-
nje po Evropi

• ob 10.00 v MT Raka: izdelaj-
mo jesenske izdelke in okra-
simo prostor

• ob 10.00 v MT Podbočje: 
kuharska delavnica

• od 10.00 dalje v MC Krško: 
Luksuz festival poceni filma

• ob 11.30 v Svetu energije 
v Vrbini: sobotne delavni-
ce »Podnebne spremembe«, 
ob 10.00 in 14.00: vodeni 
ogledi

• ob 12.00 v Kulturni dvorani 
Sevnica: tradicionalno sre-
čanje izgnancev in beguncev

• ob 18.00 pod ogrevanim šo-
torom na Bizeljskem: tradi-
cionalno Martinovanje z an-
samblom Hervol, 2. izbor 
vinske kraljice in krst mošta

• ob 20.00 v KD Krško: kome-
dija »Slovenska literatura od 
A do Ž« 

Nedelja, 8. 11.

• od 10.00 do 18.00 na gra-
du Rajhenburg v Brestanici: 
Rajhenburški dan čokolade 
in likerjev

• od 10.00 dalje v MC Krško: 
Luksuz festival poceni filma

• ob 15.00 v Prosvetnem 
domu Artiče: 6. dobrodel-
ni koncert Karitas Artiče 
in Sromlje, nastopajo: Žen-
ska vokalna skupina Bar-
bara, otroški in mladinski 
pevski zbor OŠ Artiče, An-
sambel Šment, MePZ Cer-
klje ob Krki, PD Imani Bre-
žice, Septet Fprtuna

Ponedeljek, 9. 11.

• od 16.00 do 20.00 v sejni 
sobi MC Brežice: 1. delavni-
ca »Izzivi mladim«

• ob 16.30 na Bizeljskem: 
mini nogometni turnir za 
najmlajše

• ob 17.00 v TVD Partizan v 
Boštanju: predavanje dr. Ma-
tjaža Turinka »Kako ohrani-
ti kakovost pridelkov pri bi-
odinamični predelavi«

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

• ob 18.00 v dvorani A Obči-
ne Krško: predavanje špor-
tnega psihologa Mateja Tu-
šaka »Vpliv misli na zdravje 
in počutje«, vstop prost

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

Torek, 10. 11.

• od 10.00 do 19.00 v sejni 
sobi MC Brežice: 2. delavni-
ca »Izzivi mladim«

• od 12.00 do 15.00 v Mestni 
hiši Brežice: info točka »Tvo-
ja ideja = tvoja priložnost«

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

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

• ob 18.00 v KD Krško: lut-
kovna predstava »Duhec Pu-
hec«, za rumeni abonma in 
za izven

kam v posavju

… in se pretakajo, se dvigujejo do višin, a jih bli-
žnjim ne moreš več izreči. Ker so odšli. Nekam za ma-
vrico, se tolažiš. In verjameš. In upaš, da se nekje za 
to mavrico spet z njimi snideš. Ti pa bi se rad opra-
vičil za besede. Že včeraj, potem danes in spet in spet 
jutri. Pa ni več ne razumevajočih duš ne src. Uho 
tvojega je namišljeno, že kar resnično, ker si vendar 
močno želiš, da bi slišalo.

Opravičil bi se za neposlušnosti, za preveč pameti, 
za drznosti, za nepremišljenosti. Globoko bi sklonil 
glavo za vse vihravosti, ki so brnele od glave do pet, 
za neumnosti, ki so se dvigovale kdo ve od kod. Da-
nes bi upognil hrbet za vse mušice, ki so ti polnile bit 
in so se odpravile na nezaslišana raziskovanja. Ne bi 
več gledal sonca v vodi in trdo bi zategnil uzde, ko bi 
hotel skočiti iz svoje kože. Danes bi si vzel čas za pre-
mislek, da ni ves svet tvoj in nisi središče tega min-
ljivega sveta.

To je življenje. Ki so ga tvoji razumeli. Ga opravi-
čili, če je bilo količkaj vredno opravičila. Zlasti ta-
krat, ko si se priplazil iz blatne brozge in so se vese-
lili uspeha, da si se uspel prebiti skozi brozgo v nove 
korake življenja.

Nemar, laži, sprenevedanja drugih so te poganjali v 
strahove, s strahovi v težko razumljiva dejanja, v je-
zljivosti, v nepremišljeno težo besed.

Pazi na vsako svojo misel, kajti misel postane bese-
da. Pazi na vsako svojo besedo, kajti beseda postane 
dejanje. Pazi na vsako svoje dejanje, kajti dejanje 
postane navada. Pazi na svoje navade, kajti navade 
postanejo naš karakter.

Ne tako dolgo nazaj smo te misli dobile prijateljice 
(pa se ženske razumemo) v darilo. Darovala nam jih 
je prijateljica Herta. Lepo uokvirjene, kot sliko. Za 
čas, ki je še pred nami. Za blagost. Ki jo tako zlahka 
brišemo iz obzorja in zavesti. In da ne bi besede in de-
janja ostajali zgolj mehurčki želja.

Se svojih ljubljenih spominjamo s težo nemogočih 
cvetličnih aranžmajev in goro sveč le mesec in ka-
kšen dan pred vsakoletnim dnem spomina na mrtve? 
Da se pokažemo z bahavostjo pred svetom? Ali da si 
zmanjšamo občutek krivde, kadar smo bili v odnosih 
še za soživljenja premalo spoštljivi?

Rojstvo in smrt je naravni krog. O smrti ne govori-
mo kaj dosti. Verjameš, da s smrtjo odideš v drugo 
dimenzijo življenja. Ker verjameš, da se človekova 
energija ne more kar izgubiti, ker je človek vendar-
le več kot samo fizično bitje. Vmes, med rojstvom in 
smrtjo, pozabljaš, kolikokrat pozabljaš, da je od tu 
do tam popolnoma nevidna nit?!

Prav zato bodi spoštljiv na svoji poti. Bodi spoštljiv 
v svojih besedah. Bodimo spoštljivi z življenjem! 

Ko besede so …

Piše: Natja Jenko Sunčič

kolumna

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

JURE PUKL & MATIJA DEDIĆ
koncert iz cikla Akustika, velika dvorana

sobota, 31. 10., ob 20. uri
Talija – ustvarjalni laboratorij:

DUHEC PUHEC
lutkovna predstava, velika dvorana
za RUMENI ABONMA in za izven

torek, 10. 11., ob 18. uri

Sreda, 11. 11. 
• ob 16.30 na mladinskem 

oddelku Valvasorjeve knji-
žnice Krško: igralne urice v 
knjižnici

• ob 17.00 v Knjižnici Sevni-
ca: pravljična urica

• ob 17.00 pri zadružnem 

domu na Bizeljskem: Marti-
nov sejem s kulturnim pro-
gramom

• ob 17.00 v Mestni hiši Bre-
žice: eko srede - predstavi-
tev primera dobre prakse 
»Biodinamično posestvo v 
Egiptu s 3000 zaposlenimi«

POSAVSKI OBZORNIK V BREŽICAH
NA NOVI LOKACIJI!

Bralce in naročnike objav obveščamo, da smo našo pisarno v 
Brežicah v mesecu oktobru preselili na novo lokacijo, ki pa se 
nahaja le nedaleč stran od dosedanje, in sicer med Veterinarsko 
ambulanto in Mestno hišo oz. nasproti menjalnice Ažur. V 
starem mestnem jedru Brežic, na Cesti 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
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na muhi ...

Je v mesecu oktobru v graj-
ski kapeli sevniškega gra-
du nastopil Oliver Drago-
jevič? Zunanja podobnost 
med znanim hrvaškim glas-
benikom in mlajšim sevni-
škim glasbenim kolegom-
Brankom Košarjem je kar 
precejšnja, oba pa sta tudi 
velika ljubitelja glasbe, do-
bre družbe in sinjega mor-
ja, kjer rada oba nabirata 
moči za nove podvige. (S. R.)

Hranite doma fotografije, razglednice, pisma, predmete ali 
zgodbe, ki pričajo o življenju v vašem kraju v preteklosti (npr. o 
ljudeh, dogodkih, društvenem in družabnem življenju, načinu ob-
lačenja, trgovanju, gostilničarstvu itd.)?

Vabimo vse poznavalce zgodb in imetnike gradiva, da pomagajo 
ohraniti in oživeti zgodbe, povezane s Posavjem in njegovimi pre-
bivalci. Zgodbe bomo zapisali, predmete in dokumente pa digita-
lizirali in vam jih vrnili.  

Zbiranje gradiva bo potekalo v četrtek, 5. novembra 2015, v: 
 ◦ Valvasorjevi knjižnici Krško med 8.00 in 16.00,
 ◦ Knjižnici Brežice med 7.00 in 15.00,
 ◦ Knjižnici Sevnica med 7.00 in 15.00.

Zbiranje gradiva o njihovem kraju bo hkrati potekalo tudi v knjiž-
nicah: Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, Ljudski knjižnici Met-
lika, Knjižnici Črnomelj, Knjižnici Kočevje, Knjižnici Miklova hiša 
Ribnica, Knjižnici Pavla Golie Trebnje.

Vsaka zgodba šteje pri snovanju življenjske zgodbe vašega kraja!

Zbiramo spomine: 
Zgodbe našega kraja

Brežiški oktobrski sejem ni le prostor za zbliževanje ponu-
dnikov in potrošnikov, ampak tudi za druženje ljudi, ki so na 
tak ali drugačen način vpeti v javno in družbeno življenje ob-
čine. Po uradni otvoritvi sejma smo pri klepetu »zasačili« v 
objektiv peterico vplivnih žensk v brežiški občini: direktori-
ce javnih zavodov Simono Zupančič, Alenko Černelič Krošelj 
in Matejo Gerjevič, podžupanjo Katjo Čanžar in svetovalko v 
županovem kabinetu Patricio Čular. (P. P.)

Pogosto slišimo, da šport povezuje ljudi, ki prihajajo iz raz-
ličnih okolij. Strelstvo je tako v Brežicah povezalo hči župa-
na Ivana Molana Simono (levo na fotografiji) ter otroka no-
vinarja Dnevnika Ernesta Sečna Tadeja in Katjo. Vsi trije so 
sodelovali na nedavni proslavi ob 50-letnici brežiškega strel-
skega kluba, na kateri je Simonin oče Ivan Tadejevemu in Ka-
tjinemu očetu Ernestu podelil plaketo občine. Če se otroci ra-
zumejo, ni vrag, da se ne bi tudi starši … (P. P.)
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Oktobrski Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem v Brežicah je 
s soprogo Elizabeto obiskal tudi letošnji prejemnik najvišjega 
brežiškega občinskega priznanja, častni občan Dragutin Kri-
žanić. Ustavil se je tudi ob razstavnem prostoru založbe Nevi-
odunum ter z močnim stiskom roke pozdravil mladega novi-
narja regionalnega časopisa Posavski obzornik Roka Retlja. 
Je želel povedati, da je v slogi moč? (S. R.)

Ali je vedel že kot otrok, ko je obiskoval glasbeno šolo v Rade-
čah, da bo nekoč »prva violina« v  domači občini? Tega vpra-
šanja mu moderatorja glasbenega večera, Urška Klajn in Lu-
ka Klanšek,  nista zastavila, a radeški župan Tomaž Režun 
tudi ni zaigral na violino, so pa zato na mnogo različnih in-
štrumentov zaigrali učitelji in učiteljice GŠ Laško-Radeče na 
koncertu ob 65-letnici glasbenega delovanja v Radečah. (S. R.)

Takole sta se v Dobovi na prireditvi ob preimenovanju šole v 
pogovor zapletla stara novinarska »mačka«, bi lahko dejali, 
Irena Majce, upokojena dolgoletna radijska dopisnica za RTV 
iz Posavja, in novinar Dolenjskega lista Martin Luzar. Maj-
cetova je predstavnica civilne pobude vasi Mostec, kjer je bil 
rojen dr. Jože Toporišič, čigar leto se je tudi na pobudo Maj-
cetove začelo 11. oktobra. Slednja je Luzarju pomagala raz-
vozlati uganko, koga vse je ujel v objektiv na prireditvi. (R. R.)

 Na predstavo tudi s 
Posavskim obzornikom, 

v soboto, 7. novembra, ob 20. uri 
v Kulturnem domu  Krško.

Obljubljajo nam pošteno dozo smeha 

zato pravilno odgovorite na nagradno 

vprašanjem, saj bo pet srečnežev

prejelo 2 brezplačni vstopnici.   

 
Na predstavo, ki bo v soboto, 7. novembra, ob 20. uri 
v Kulturnem domu v Krškem, tudi s Posavskim 
obzornikom.

Nagradno vprašanje:
Gospodinjstva v katerih občinah 
brezplačno prejemajo Posavski obzornik?

Posavski obzornik
»za nagradno igro«
Trg Matije Gubca 3

8270 Krško

Sodelujte in si polepšajte večer s smehom!

NAGRADNA IGRA!

Sodelujte 
in si polepšajte 
večer s smehom!

Odgovor in vaše podatke (ime, priimek, naslov in telefonsko 
številko) pošljite najkasneje do srede, 4. novembra, 

na e-naslov: nagradna.igra@posavje.info ali na naslov:

Podarili bomo 5x 2 karti.

Leta 2009 je Rahela 
Jagrič (levo, v pogo-
voru z vsestransko 
kulturno ustvarjalko 
Stanko Cafuta Hra-
stelj) zaključila po-
diplomski študij te-
levizijske in filmske 
režije na angleški 
univerzi v Bourne-
mouthu s filmom Co-

ming home (Prihod domov), ki ga je kot prva na slovenskih 
tleh posnela v 3D tehniki. Med dosedanjimi dosežki 31-letne 
režiserke, montažerke in producentke med drugim izstopa 
tudi dobre 4 minute dolg video Raziskovanje Čila, ki ga je po-
snela lani na popotovanju po omenjeni državi. Film se je na 
spletni videoplatformi Vimeo odvrtel že več 10.000-krat, z 
njim pa ni le požela navdušenje Čilencev, temveč zbudila po-
zornost tudi mnogo tujih, največ popotnih medijev, ki ji, ka-
kor lahko zasledimo na spletnih povezavah, namenjajo vrsto 
občudovanj, čestitk in pohval. Posnela je že vrsto televizijskih 
dokumentarnih, potopisnih, glasbenih in promocijskih vide-
ospotov,  v sodelovanju z očetom Jožetom, prav tako snemal-
cem, in kantavtorjem Petrom Dirnbekom, tudi promocijski 
film za regijo Posavje.  (B. M.)
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poroke

V brežiški in novomeški 
porodnišnici so rodile:
• Špela Beuc, Krško – 

deklico,
• Karmen Glogovšek, 

Perišče - deklico,
• Rosa Maria Martinez 

Aguilera, Dominikanska 
republika - dečka,

• Arljinda Sherifi, Senovo - 
deklico,

• Vanja Požar, Stara vas-
Bizeljsko - dečka,

• Doroteja Povše, Žebnik - 
dečka,

• Natalija Jeler, Dovško - 
deklico,

• Alenka Sintič, Grič - 
deklico,

• Martina Petelinc, Sela pri 
Dobovi - deklico,

• Maja Hudorovič, Kerinov 
Grm - deklico,

• Vesna Mrak, Zaloke - 
dečka,

rojstva

• Peter Rešetar iz Malega 
Podloga in Kristina 
Medvedec iz Jereslavca,

• Pavel Osojnik iz Brežic 
in Ksenija Kršlin iz 
Piršenbrega,

• Blaž Cizerle in Mateja 
Oberč, oba iz Hudega 
Brezja.

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.

Jože Zorko s Kremena in Klara Kopše Zorko iz Laniš (Kamnik), 
19. septembra 2015, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (fo-
to: Polona Rojšek)

moja poroka• Marjana Jurovič, Gabrje pri 
Dobovi - deklico,

• Tjaša Železnik, Brestanica 
- dečka,

• Špela Jeler, Reštanj – 
dečka,

• Tatjana Cerovšek 
Travnikar, Planina pri Raki 
– dečka, 

• Shurdaj Blerina, Senovo - 
deklico.

ČESTITAMO!

GOVORI MI O LJUBEZNI - 
bralno-pogovorno srečanje

• petek, 6. november, ob 18. uri -  
Osrednja knjižnica v Krškem 

Na tretjem srečanju bomo naše literarno obarvano dru-
ženje ob trilogiji Ferija Lainščka zaključili z romanom 
Strah za metulje v nevihti.

BEREMO – VLASTA MOŠKON - pogovor

• petek, 13. november, ob 18. uri - Knjižnica Senovo

Ob svetovnem dnevu znakovnega jezika se bomo s sekre-
tarko Društva gluhih in naglušnih Posavja Vlasto Moškon 
pogovarjali o branju, delu društva in še čem. Z gostjo se 
bo pogovarjal bibliotekar Vilko Planinc.

ČAR ZGODBE 

• vsak četrtek, od 19. novembra dalje, ob 18.15 uri 
- Knjižnica Kostanjevica na Krki

Tudi letos se bomo v zimskih mesecih srečevali ob zgod-
bah, poeziji, čaju, pogovorih.

PESEM IN VINO

• sobota, 21. november, ob 18. uri -  
Kostanjevica na Krki

V sodelovanju z Mestno tržnico in navezo pesnikov iz Slo-
venije in Hrvaške vabimo na jesensko obarvano druže-
nje ob poeziji in glasbi. 

POSAVCI BEREMO SKUPAJ, LITERARNI 
VEČER S FERIJEM LAINŠČKOM

• petek, 27. november, ob 18. uri -  
Avla Šolskega centra Krško-Sevnica

Letošnjo sezono bralnega programa Posavci beremo sku-
paj bomo ob zaključku in podelitvi literarnih nagrad zve-
stim bralcem snovali skupaj z Mirjano Marinčič, ki bo 
vodila pogovor, in z dijaki Gimnazije Krško, ki se s Feri-
jem Lainščkom srečujejo ob branju njegovega romana 
Ločil bom peno od valov, maturitetnim romanom tega 
šolskega leta. 

HEDVIKA CENER: INDIJANSKA KULTURA - 
kiparska razstava

• od 23. oktobra do 20. novembra –  
Avla osrednje knjižnice v Krškem

Avtorica razstave Hedvika Cener, članica Društva likov-
nikov Krško – Oko, je svoje navdušenje nad indijansko 
kulturo skrbno prelila v glino in nastale izdelke razsta-
vila pod naslovom Indijanska kultura. Tudi ostali, ki bi 
se želeli predstaviti pri nas, vabljeni, da nas pokličete 
za dogovor na tel. 07 4904 000 (Urška Šoštar).

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA STAREJŠE

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

Za vas pripravljamo individualne računalniške delavni-
ce za starejše, kjer boste lahko naredili prve korake v 
svet računalniških znanj. Dogovorite se lahko na tel. 07 
4904 000.

BREZPLAČEN VPIS ZA NOVE ČLANE

• Od 16. do 21. novembra vam v vseh enotah 
knjižnice omogočamo brezplačen vpis.

Lepo vabljeni! 
Vse prireditve in dejavnosti so brezplačne.

PRIREDITVE 
V NOVEMBRU

DOLENJI LESKOVEC - Ob viso-
kem častitljivem jubileju, 90-le-
tnici Justine Jarh, smo se 10. 
oktobra zbrali pri slavljenki v 
Dolenjem Leskovcu pri Bresta-
nici, kjer živi s svojimi najdraž-
jimi. Pričakala nas je nasmeja-
na s svojimi iskrivimi toplimi 
očmi. Gospa je še vedno bistre-
ga spomina in polna dobre vo-
lje. Med njenim pripovedova-
njem dogodkov iz preteklosti 
smo s slavljenko tudi zapeli. Ve-
liko zdravja in lepih trenutkov 
smo ji zaželele predstavnice KO 
Rdečega križa Brestanica in predstavnici Društva upokojencev 
Brestanica. Z obiskom sta jo počastila in voščila tudi predsednik 
sveta KS Brestanica Vlado Bezjak in podžupanja občine Krško 
Ana Somrak. Naj ji bo vsak dan praznik v zadnjem desetletju 
pred stoletnico.  Vir: KO Rdečega križa Brestanica 

90. rojstni dan Justine Jarh 

Justina Jarh

BRESTANICA - V Gostilni Pečnik so se sredi meseca septembra 
na 22. srečanju sestali vrstniki, rojeni leta 1927, ki so otroška 
in mladostna leta preživeli na območju Brestanice in Senovega. 
Generacijsko srečanje so prvič pripravili ob praznovanju Abra-
hama leta 1977,  zatem srečanja organizirali na deset in pet let, 
od leta 1997 pa ta potekajo vsako leto. Prvega srečanja se jih je 
udeležilo 67 od 109,  deset let kasneje, leta 1987, se je na sreča-
nju zbralo 56 tedanjih 60-letnikov, leta 2008 - 25, po letu 2010 
pa je njihovo število zaradi obolelosti in smrti pričelo upadati. 
Pred dvema letoma se jih je namreč sestalo še 17, letos, ko jih 
je večina že dopolnila 88 let, pa zgolj osem. Ne glede na majhno 
število udeleženih pa je bilo njihovo snidenje in srečanje, ki ga 
vsa leta skrbno pripravi, evidentira in tudi pisno in fotografsko 
zabeleži Erna Mozer, prisrčno, minilo je ob klepetu, pogostitvi, 
sovrstniki pa so tudi zapeli.  B. M.

22. srečanje generacije 1927

PRESLADOL - 16. oktobra je svoj 90. rojstni dan praznovala Šte-
fanija Sluga iz Presladola, čestitkam pa so se pridružili tudi pod-
županja občine Krško Ana Somrak, predsednik KS Rožno-Pre-
sladol Anton Bohorč in predstavnica Rdečega križa Brestanica 
Jelka Zidarič. Štefanija Sluga se je rodila leta 1925 na Rožnem, 
kot najstarejša od petih otrok. Po vojni je spoznala moža Ludvi-
ka, s katerim se je leta 1947 poročila. Skupaj sta zgradila hišo in 
ustvarila dom v Presladolu. Najprej se jima je rodila hčerka Ani-
ca, ki danes živi na Senovem, dve leti kasneje pa še sin Branko, 
ki si je družino ustvaril doma. Ima dva vnuka, ker pa je še vedno 
čila in zdrava, je marsikatero modrost prenesla tudi na svoje tri 
pravnukinje, ki jo vedno rade obiščejo.  Vir: Občina Krško

90 let Štefanije Sluga 

Jubilantka z družino in obiskovalci  
Želite, da prejemajo Posavski obzornik tudi vaši 

sorodniki in prijatelji, ki živijo izven Posavja in v tujini? 
Naročite ga lahko tudi za vaše podjetje ali društvo. 

NAROČNINA NA POSAVSKI OBZORNIK 
JE LAHKO TUDI LEPO DARILO!

Časopis je brezplačen, ob naročilu se plača letna poštnina, 
ki znaša za območje Slovenije 17 €, za tujino pa 33 €.
Naročila sprejemamo:
- po telefonu: 07 49 05 780, 040 302 809;
- po pošti: Posavski obzornik, p. p. 201, 8270 Krško;
- po e-pošti: marketing@posavje.info;
- v uredništvu v Krškem ter dopisništvih v Brežicah in Sevnici.
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Pri oblikovanju lestvice Radia Sraka je žreb prejšnji teden po-
delil nagrado (CD ploščo) Nikolini Valant, Pucova 4, 3000 Ce-
lje. Čestitamo. Lestvica je na sporedu vsako soboto ob 17. uri. 

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

Lestvica tega tedna: 

 1. (4.) Ans. VESELI DOLENJCI - Neskončni večeri s teboj
 2. (1.) Ans. SVETLIN - Ti si kriva, deklica
 3. (2.) Ans. PETRA FINKA - Ni veselice brez Golice
 4. (3.) Ans. MODRIJANI - Tebi
 5. (6.) Ans. POGUM - Če boš jokala
 6. (5.) Ans. PRIMORSKI FANTJE - Očka, na zdravje
 7. (9.) Ans. JAVOR - Tebe sva čakala
 8. (7.) Ans. BITENC - Najine poti
 9. (10.) Ans. MLADIKA - Punčka za igrice
 10. (-.) Ans. TOPLIŠKA POMLAD - Domov

Predlog tega tedna za glasovanje:
Ans. Jurčki - Srčne rane

 
Kupon št. 282

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, 31. oktober, ob 17. uri

1.nagrada:  XADO Atomex metal conditioner 
 TUNING 225ml
2.nagrada:  XADO Atomic metal conditioner  
 NEW CAR 225ml
3.nagrada:  XADO Atomex metal conditioner 
 1 STAGE 27ml

Geslo križanke pošljite do četrtka, 5. novembra, na naslov: 
Posavski obzornik, p.p. 288, 8270 Krško, s pripisom „Kri-
žanka“. Med reševalci s pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
dobitnike naslednjih nagrad, ki jih podarja

BV MAZIVA d.o.o. 
ILIRSKA ULICA 3, 8257 DOBOVA

Geslo 20/2015 številke: 

PRIDIH AZIJE - JEDI IZ VOKA
Nagrade, ki jih podarja Pizzeria Fontana, prejmejo:
1. - 10. nagrada: 1x pizza po izbiri; Vera Busar, Krško; Anica 
Grubič, Brežice; Robert Žveglič, Senovo; Cvetka Dobovšek, 
Šmarčna; Jerneja Kožar, Dečno selo; Franci Gorenc, Oreho-
vec; Andreja Per, Brežice; Damjana Koncilja, Kostanjevica 
na Krki; Renata Hojski, Krško; Vida Gole, Rožno.

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

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

 

Posavci v polfinalu šova Slovenija ima talent, Rebekina 
čustvena vrnitev na oder. Tokrat preberite:

Odločitev je padla, znanih je namreč 25 najboljših, ki se jim 
je s svojimi predstavitvami uspelo uvrstiti v polfinale jubi-
lejne pete sezone šova Slovenija ima talent. Tam si bodo iz-
kušnje, kot smo že omenili v prejšnji rubriki, nabirali tudi 
mladi Ritem vodovodarji iz OŠ Leskovec. Bomo pa v polfi-
nalu, kljub hudi konkurenci, prisluhnili tudi posav ski pevki 
Anji Hrastovšek, ki se je na talentih predstavila kot članica 

vokalne skupine Jazzva (foto: Jure Matoz). »Na tekmova-
nje smo se prijavili zato, da se predstavimo širši slovenski 
publiki in si naberemo novih izkušenj. Tekmovanj za vo-
kalno glasbo se sicer redno udeležujemo, vendar je to ne-
kaj povsem drugega. Od nastopajočega zahteva drugačno 
zbranost in iznajdljivost, predvsem pa nastopamo v kon-
kurenci z zelo različnimi talenti. Težko je recimo na istem 
odru ocenjevati akrobata in vokalno skupino, vendar gre 
tukaj za šov in pomembno je, koliko si zanimiv. Za nas je 
vse to novo in razburljivo, zato se veselimo nadaljnjih iz-
zivov. Izkušnja je zelo pozitivna. Dobro smo se spopadli s 
tekmovalnim odrom in solidno odpeli, tako da smo bili z 
nastopom zadovoljni. Komentarji žirantov so bili pozitiv-
ni, dobro so nas sprejeli in nam na koncu soglasno omogo-
čili nadaljevanje v naslednji krog,« nam je zaupala Anja, ki 
med drugim dodaja, da je sodelovanje v šovu zaenkrat pu-
stilo prijetne vtise, saj je celoten projekt izpeljan zelo pro-
fesionalno in ekipa dobro poskrbi za sproščeno ozračje. 
Kot smo še izvedeli, je skupina Jazzva navezala stike z ne-
katerimi tekmovalci, zato se v prihodnosti lahko veselijo 
tudi kakšnih novih sodelovanj. Mi pa bomo do takrat dr-
žali pesti, za njih in 'mlade vodovodarje', da se bodo pre-
bili čim dlje!

Ansambel Azalea, pri katerem igra tudi posavski glasbe-
nik Gregor Sotošek, se predstavlja z novim videospotom 
za skladbo Preden grem, s katero so nastopili na letošnjem 
festivalu Ptuj. Avtor skladbe je David Lampret, besedilo je 
napisal prav Gregor, pri aranžmaju so sodelovali vsi člani 
ansambla. »Člani ansambla so k sodelovanju povabili tudi 
par, ki je v videospotu odigral glavno vlogo. V sami zgodbi 
se prepletata sedanjost in preteklost, saj dekle spozna in 
fantu sporoči, da tako ne gre več naprej. Spominja se lepih 
trenutkov, ki sta jih preživela v zapuščeni tovarni, fant pa 
jo na vse pretege išče, preden bi hotela storiti kaj slabega. 
Zgodba se zaključi s poljubom, kot je navedeno v samem 
besedilu: Daj, poljubi me, preden grem!« so narodnozabav-
ni portali zapisali o omenjenem videospotu. Fantje in de-
kle ansambla Azalea sicer obljubljajo, da vas z zgodbo ne 
bodo razočarali, saj le-ta predstavlja resnične stiske, ki jih 
lahko pari v svojem razmerju doživljajo.

Rebeka Dremelj (na fotografi-
ji) je po osemmesečnem premo-
ru ponovno stopila na oder. Na 
koncertu v Brežicah je ob spre-
mljavi Tamburaškega orkestra 
Artiče in otroškega pevskega 
zbora OŠ Brežice zapela neka-
tere največje hite, s publiko pa je 
delila tudi svojo zgodbo o bole-
zni in strahu ter obiskovalce ga-
nila do solz. »Odziv publike je bil fantastičen! Smejali smo 
se, plesali, skakali, se jokali … bil je res čustven in lep kon-
cert, upam, da se kaj podobnega še kdaj ponovi,« je strnila 
misli po nastopu. Čustveno obarvan večer so zaznamovale 
uspešnice. Poleg moža je pevko na nastopu prvič sprem-
ljala tudi triletna hči Šajana, ki je celo pritekla na oder k 
mamici med nastopom. Velja še omeniti, da je bil koncert 
tudi dobrodelno obarvan, saj so se vsi nastopajoči odpo-
vedali honorarjem in ves denar od prodanih vstopnic na-
menili Rebekinemu prijatelju in pevskemu kolegu Tomažu 
Ahačiču – Foglu, ki je v borbi z rakom izgubil glas.

 Pripravlja: Simon Uršič
 glasbene.novicke@posavje.info

posavske glasbene novičke

OLJA  |  REZERVNI DELI  |  REVITALIZANTI  |  PNEVMATIKE

BV Maziva

XADO 
Atomic metal conditioner
1 Stage Maximum 225ml

Revitalizant

Sedaj tudi spletna trgovina
www.bvgume.si

XADO 
Atomex Total Flush 

250ml
Čistilec oljnega 

sistema

Pokličite nas: 030/640074 
                           070/730919
                           031/310666

15% 
popust

15% 
popust
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BRESTANICA - 20. oktobra se je v organizaciji Posavskega alpi-
nističnega kluba v telovadnici OŠ Brestanica odvijalo področno 
tekmovanje v športnem plezanju za osnovne šole. Odlično orga-
nizacijo je nagradila rekordno udeležba – tekmovanje so obiska-
li mladi plezalci iz kar devetih osnovnih šol Posavja. Vsak med 
njimi je imel na voljo dve plezalni smeri, seštevek višin in časov 
pa je prinesel končni rezultat. 

Pri cicibankah je zmagala Špe-
la Vračun, ki je preplezala prvo 
smer do vrha, v drugi smeri pa 
bila tik pod njim. Drugo mesto si 
je priborila Vita Jeram, tretje pa 
Zala Stropnik. V kategoriji cici-
banov je zmago odnesel zagna-
ni Sven Klenovšek, na drugo 
mesto se je zavihtel Martin Če-
šnjevar, ki je za las ugnal tretje-
uvrščenega Liana Žrliča. 
Eva Košenina je bila tudi letos 
pri mlajših deklicah neprema-
gljiva, saj je preplezala obe sme-
ri do vrha. Prav tako je dva vrho-

va, z malenkost počasnejšim plezanjem, dosegla Ela Matkovič, 
tretja pa je bila Ajda Graj. Pri mlajših dečkih je svoje znanje in 
izkušnje dobro izkoristil Peter Repše ter si priboril zmago. Dru-
gi je bil Leonard Škrabec in tretji Tevž Zorko. 
V kategoriji starejših deklic sta bili izenačeni Lina Buršič in La-
toja Drmaž – čas plezanja je odločil v prid Lini. Obe sta prikazali 
lepo plezanje in veliko borbenost. Tik za njima je pristala Nuša 
Kranjc. Pri starejših dečkih je odločala druga smer, kjer je vrh 
uspelo doseči le Kajetanu Voglarju. Drugo mesto si je z vztraj-
nim in borbenim nastopom prislužil Nik Pinterič, za tretje pa 
sta se močno borila Miha Kožuh in Jure Rupar – bron je okoli 
vratu zaradi boljšega seštevka časov prejel slednji. 
Ekipno zmago so si priplezali mladi iz OŠ Jurija Dalmatina Krško, 
drugo mesto je zasedla Osnovna šola Leskovec pri Krškem, tretje 
mesto pa je pripadlo Osnovni šoli Brežice. Posebno pozornost si 
zaslužijo tudi najmlajši: vrste vrtcev so pogumno zastopali Bor 
Klenovšek, Jernej Češnjevar in Lovro Zorko.

 Vir: PAK, foto: Andrej Trošt

ligaški semafor

ROKOMET

ČLANI 1. SRL
Rezultati – Celje : Dobova 
37:23, Koper : Sevnica 38:25, 
Dobova : Maribor 23:28, Sevni-
ca : Slovenj Gradec 26:30
Lestvica – 1. Celje 16, 12. Do-
bova 3, 13. Sevnica 2

ČLANI 1.B SRL
Rezultati – Radeče : Drava 
19:21, Krško : Brežice 30:25, 
Grosuplje : Brežice 27:28, SVIŠ 
: Radeče 33:26, Drava : Krško 
33:34, Brežice : Šmartno 33:24
Lestvica – 1. Dol 12, 4. Brežice 
8, 6. Krško 7, 9. Radeče 5

ČLANICE 1. SRL
Rezultati – Branik : Breži-
ce 35:31, Brežice : Ljubljana 
24:28
Lestvica – 1. Krim 9, 12. Bre-
žice 0

NOGOMET

ČLANI 1. SNL
Rezultati – Krško : Rudar 0:0, 
Krka : Krško 2:0
Lestvica – 1. Olimpija 32, 10. 
Krško 10

ČLANI 3. SNL
Rezultati – Brežice : Videm 5:1, 
Dravograd : Brežice 2:0
Lestvica – 1. Maribor B 23, 2. 
Brežice 1919 23

MALI NOGOMET

ČLANI 1. SFL
Rezultat – Sevnica : Škofije 6:2
Lestvica - 1. Maribor 12, 5. Sev-
nica 10

ODBOJKA 

ČLANICE 3. DOL CENTER
Rezultati – Braslovče II : Krško 
3:0, Brestanica : Šempeter 3:0, 
Šentvid : Brestanica 3:1, Krško 
: Ljubno 1:3
Lestvica – 1. Celje 6, 4. Bresta-
nica 3, POK Krško 0

ČLANI 3. DOL ZAHOD
Rezultati – Kočevje : Kostanje-
vica 0:3, Kostanjevica : Žirov-
nica 3:1
Lestvica – 1. Kostanjevica 6

KOŠARKA

ČLANI 3. SKL - VZHOD
Rezultati – Krško : Janče 70:62, 
Bistrica : Krško  81:57
Lestvica – 1. Radenska Sobota 
4, 3. Posavje Krško 3

ČLANI 4. SKL - VZHOD
Rezultati - Šmarje : Brežice 
70:56, Vojnik : Blanca 82:88, 
Brežice : Zagorje 70:68, Pre-
valje : Blanca 55:68
Lestvica – 1. Šmarje 4, 2. Blan-
ca 4, 6. Brežice 3

SEVNICA - 10. oktobra je v 
sevniški športni dvorani pote-
kal »Rokometni šiht« v orga ni-
zaciji sev niškega veteranskega 
roko metnega kluba, kjer so si 
zamislili posebno druženje pri-
jateljev rokometne igre. Udele-
žilo se ga je 75 igralk in igralcev 
rokometa, med njimi kar nekaj 
iz t. i. zlate generacije sevniške-
ga rokometa, ki danes štejejo 
že ponosnih 60 let. Pred začet-
kom tekmovanja so se rokome-
tašice in rokometaši razdelili 
na modre in bele, potem pa se 
je začel osemurni ’šiht’. Sodni-
ki so kriterij prilagodili tako, da 
so mešane ekipe res uživale v 
igri, v kateri uigranost sploh ni 
bila problem, a v končnici se je 
že poznala utrujenost. Končni 
rezultat je bil 252:247 za eki-
po v modri barvi.  S. R.

BREŽICE - Košarkarski klub Brežice je 17. oktobra praznoval 35 
let delovanja. V dvorani Gimnazije Brežice se je zbralo več ro-
dov košarkarjev, od najmlajših pionirjev do veteranov. V dopol-
danskem programu so se med seboj pomerili pionirji in kadeti iz 
Brežic, Krškega in Samobora, popoldanski del pa so pričele član-
ske ekipe iz istih mest. Po pričakovanju je bilo največ zanimanja 
za veteranske ekipe iz Brežic, Samobora in Podbočja. Za domačo 
ekipo so po dolgem času skupaj zaigrali Janez Rešek, Aleksan-
der Slak, Marjan Rostohar, Jože Omerzu in Janko Kajba, ki so 
pred 35 leti pričeli z brežiško košarko. Ustanovili so klub, pričeli 
trenirati in igrati v Dolenjski ligi pod vodstvom trenerja Igorja 
Rudmana. Za največje uspehe KK Brežice lahko štejemo uvrsti-
tev v A2 SKL leta 1996 ter uspeh ekipe Olimp Brežice, ki je leta 
1995 postala državni prvaki v ulični košarki nad 20 let. Klub je 
po nekajletnem tekmovalnem premoru ponovno pričel z orga-
niziranim delovanjem leta 2011, ko sta pričeli nastopati ekipi pi-
onirjev. Naslednje leto so se jim pridružili tudi kadeti, leta 2014 
pa še člani. V klubskih selekcijah je trenutno vključenih okoli 45 
pionirjev in kadetov ter 20 članov. Strokovno delo poteka pod 
vodstvom trenerja Igorja Vlaškija.  F. K.

Rokometni šiht 

35 let brežiške košarke

Pionirji brežiške košarke, z leve: Jože Omerzu, Janez Rešek, 
Janko Kajba, Marjan Rostohar, Aleksander Slak in trener Igor 
Rudman

Področno tekmovanje v športnem 
plezanju za osnovnošolce

BUŠEČA VAS - Z 20. tekom po 
vinski cesti se je v Bušeči vasi 
18. oktobra končala že 15. se-
zona tekov Dolenjske, v kate-
ri se je od aprila dalje zvrstilo 
kar 20 tekov na širšem obmo-
čju jugovzhodne Slovenije, 
med njimi šest tudi v Posav-
ju (Jurjev tek na Zdolah, Gor-
ski tek na Lisco, Splavarjev 
tek v Radečah, Kostanjeviški 
tek, Krško teče in Tek po vin-
ski cesti). 
Člani domačega ŠD Sušica so 
organizirali že jubilejno 20. 
prireditev, ki ima zelo pestro 
zgodovino, saj se je odvijala na 
treh različnih lokacijah, proga 
je spremenila svojo smer, ve-
dno pa so sloveli po svoji go-

Zaključek pokala v Bušeči vasi

KRŠKO - Posavski nogometni prvoligaš je v tem mesecu odi-
gral tri tekme, na njih pa iztržil le eno točko. Celjani so v tem 
času zbrali štiri točke in prehiteli Krčane, ki so tako padli na 
zadnje mesto na lestvici. A v klubu ne mečejo puške v koru-
zo in pravijo, da bodo še naprej šli »na glavo« za vsako točko.

Po pričakovanem porazu (0:5) na gostovanju v Stožicah proti vo-
dilni ekipi prvenstva Olimpiji je med reprezentančnim premo-
rom krško ekipo zapustil Anglež Rhema Obed, okrepil pa iz-
kušeni vezist, tudi nekdanji reprezentant, Luka Žinko, ki ima v 
svojih nogah že 168 tekem v najmočnejšem slovenskem prven-
stvu. Debitiral je na domači tekmi proti Rudarju, ki se je končala 
brez zadetkov, a so bili bližje zmagi Krčani, saj je Dejan Urbanč 
v začetku drugega polčasa zastreljal 11-metrovko, strel Jureta 
Petrica v sodnikovem podaljšku pa so gostje odbili z golove črte.
Minulo nedeljo pa so Krčani v 15. krogu lige gostovali pri Krki v 
Novem mestu. Po dobrem začetku, ko je David Poljanec zgrešil 
'zicer', je za domačine v 17. minuti zadel Filip Dangubić. Luka 
Volarič je nato sicer izenačil, a žal iz prepovedanega položaja. 
Posavci so v zadnje pol ure pritiskali in v želji po zadetku veli-
ko tvegali, v sodnikovem podaljšku pa iz protinapada prejeli še 
drugi gol, strelec je bil Enes Novinić. 
Po sanjskem začetku prvenstva je nadaljevanje za krško ekipo 
rezultatsko sicer manj sanjsko, zato pa še naprej navdušujejo 
navijači, ki nogometaše množično in glasno spodbujajo iz tek-
me v tekmo. Zagotovo jih bodo tudi že jutri, 30. oktobra, ko se 
bo Krško ob 19. uri na stadionu Matije Gubca pomerilo z Gorico.
 P. P.

»Na glavo« za vsako točko

Trenutek, ko je velenjski vratar Radan ubranil 11-metrovko 
Dejanu Urbanču (foto: R. R.).

KRŠKO - Krški BMX je imel 
ob koncu 80. in začetku 90. 
let minulega stoletja na dr-
žavni ravni opazne uspehe. 
V letošnji sezoni se z rezul-
tati izpostavlja mladi Svit 
Sevšek, ki je na državnem 
prvenstvu v Mariboru v kon-
kurenci od 11 do 12 let osvo-
jil 5. mesto. 

Z uspehi mladi tekmovalec 
krči pot projektu izgradnje 
BMX steze z dodatno vadbeno 
infrastrukturo, h kateremu so 
pristopili v BMX klubu Krško. 
Območje stadiona Matije Gub-
ca z okolico omogoča izvajanje 
široke palete športnih aktivno-
sti in je ena najbolj priljublje-
nih točk za druženje v mestu 

Prebujanje BMX-a v Krškem

stoljubnosti, saj je vsak zaklju-
ček v Bušeči vasi pravi praznik. 
Na osrednjem teku, dolgem 

9,65 km, na katerega se je po-
dalo 106 tekačev, je zmagal Bo-
jan Vidmar iz DTP Trebnje, 

drugi je bil domačin Uroš Ko-
žar, tretji pa Stanislav Kralj iz 
Maticka. Med ženskami je sla-
vila Marjeta Stržinar iz RD 
Revoz pred Kim Ameršek iz 
Kočevja in Anjo Hasičić iz AK 
Brežice. 33 tekačev se je poda-
lo na krajši, 1,7 km dolg tek, 40 
otrok je teklo na 600 in 300 m, 
pohoda pa se je udeležilo 9 po-
hodnikov, tako da je bilo sku-
paj udeležencev prireditve 
kar 188. V skupni razvrstitvi 
pokala je zmagal Vidmar pred 
Kraljem in Darijanom Cirn-
skim (Slovenska vojska), pri 
ženskah pa Stržinarjeva pred 
Pio Bedene (DTP Trebnje) in 
Marto Plahuta (AK Radeče).
  P. P.

V skupni razvrstitvi sta tretji mesti osvojila Posavca Marta 
Plahuta iz Radeč in Darijan Cirnski z Jesenic na Dolenjskem.

Krško. Projekt izgradnje BMX 
steze je usklajen z vsebinami, 
načrtovanimi na preostalem 
delu športno rekreacijskega 
območja. Javni interes so izka-
zale bližnje šole, ki vidijo mo-
žnost uporabe BMX steze pri 
izvedbi šolskega programa. 
Učitelji ugotavljajo, da ima-
jo otroci pri športnih aktivno-
stih primanjkljaj spretnosti vo-
žnje na kolesu. 
V AMD Krško vidijo možnosti 
za promocijo novega zagona 
speedwaya v Krškem, ker so 
BMX kolesarji odlično gibalno 
in spretnostno pripravljeni na 
vožnjo z motorji, tako za spee-
edway kot druge motoristične 
discipline. V Kolesarski zvezi 
Slovenije so izrazili nacionalni 

interes za izgradnjo BMX ste-
ze, s katero bi občina Krško in 
ostala Slovenija pridobila po-
memben kolesarski objekt. V 
MC Krško ob izvedbi projekta 
vidijo možnosti za dvig regije 
kot športno turistične desti-
nacije, izvajanje aktivnosti ob 
dnevu mobilnosti, izvedbo po-
čitniških aktivnosti, popoldan-
skih dejavnosti ...
Občina Krško je prav letos pri-
stopila k pripravi »celostne 
prometne strategije«, kar med 
drugim pomeni spodbujanje 
aktivne mobilnosti prebival-
cev. Projekt izgradnje BMX ste-
ze, ki bi omogočala ukvarjanje 
s cenovno ugodnim športom, 
prav gotovo zadovolji vse ome-
njene interese. L. Šebek 
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»Po 21 letih, odkar sem prvič 
prijel za kladivo, je verjetno 
že čas, da rečem: bilo je do-
volj. Sicer sem imel v načrtu 
še naslednjo sezono in olimpi-
jado v Riu, tudi realne možno-
sti za medaljo so bile, ampak 
fizično stanje mi tega ni dovo-
lilo. Že lani sem imel težave s 
hrbtom, letos pa so se še stop-
njevale, zato sem poskusil z 
novim načinom treninga, toda 
v avgustu so se bolečine zno-
va pojavile in sem se odločil, da 
končam. Hvala vsem, ki ste mi 
stali ob strani,« je v čustvenem 
nastopu pred številnimi kolegi 
iz atletskih in drugih športnih 
vrst, športnimi funkcionarji, 
sponzorji, podporniki in pred-
stavniki lokalne skupnosti po-
vedal Primož Kozmus. 

Športno slovo atletskega viteza
BREŽICE - Kot je bilo sicer neuradno znano že nekaj dni prej, je najuspešnejši posavski športnik vseh ča-
sov, olimpijski in svetovni prvak v metu kladiva Primož Kozmus, 23. oktobra uradno končal 21 let dolgo 
športno pot. Novico je javnosti sporočil na dogodku v Viteški dvorani gradu Brežice.

Seznam njegovih uspehov je 
res impresiven: dve olimpijski 
medalji (zlata iz Pekinga 2008 
in srebrna iz Londona 2012), 
tri medalje s svetovnih prven-
stev (zlata iz Berlina 2009, 
srebrna iz Osake 2007 in bro-
nasta iz Daeguja 2011), trije 
naslovi športnika leta v Slove-
niji (2007, 2008 in 2009), de-
vet nazivov atleta leta (2003, 
2004, 2007-2009 in 2011-
2014), Bloudkova nagrada 
leta 2008 in red za zasluge Re-
publike Slovenije 2009. Z me-
tom 82,58 m iz leta 2009 bo 
najbrž še lep čas tudi držav-
ni rekorder. »Najbolj ponosen 
sem na olimpijsko zlato, to je 
vrh kariere za večino športni-
kov in tudi zame je bil to do-
godek, za katerega sem delal 

in si ga želel že kot otrok,« je 
povedal 36-letni Kozmus. Naj-
večje uspehe je dosegal pod 
trenerskim vodstvom Vlada 
Keva, kasneje pa je trenersko 
vlogo prevzel Marjan Ogo-
revc. V njegovi ekipi so delali 
še Khalid Nassif, Severin Li-
povšek in v zadnjih letih Pri-
mož Četrtič.

Kozmusu so se ob športnem 
slovesu, ki ga je s pesmijo po-
lepšala Nuša Derenda, z na-
govori poklonili brežiški žu-
pan Ivan Molan, predsednik 
Olimpijskega komiteja Slove-
nije Bogdan Gabrovec, pred-
sednik strokovnega sveta 
Atletske zveze Slovenije Mar-
tin Steiner, član sveta Evrop-
ske atletske zveze Gregor 

Benčina in dolgoletni podpor-
nik mag. Andrej Vizjak. Vsi po 
vrsti so poudarili, da je Koz-
mus ne le velik športnik, am-
pak tudi velik človek, Benčina 
ga je imenoval kar »atletski vi-
tez«, ter ga pozvali in povabi-
li, naj se s svojimi bogatimi iz-
kušnjami vključi v delo bodisi 
atletske zveze bodisi olimpij-
skega komiteja. Primož je po-
vabilo sprejel, pa tudi sicer bo 
ostal v atletskih vodah kot tre-
ner, saj ima na Senovem atlet-
sko šolo in nacionalni center 
za vadbo metov, v Brestanici 
pa hostel. Seveda pa bo imel 
več časa tudi za svojo druži-
no: ženo Majo, hčerko Mario 
Roso in sina Maksa. 

 Peter Pavlovič

Primož Kozmus Zbrani ob športnem slovesu so mu namenili stoječ aplavz (foto: B. Colarič).

Grad Rajhenburg, nedelja 8. november 2015, 10.00–18.00

Na gradu, kjer so že konec 19. stoletja izdelovali slastno čokolado,  
vas pričakujejo:

	 •	izbrani	proizvajalci	čokolade,	likerjev,	slaščičarskih	izdelkov	 
    in napitkov ter pijač na osnovi čokolade;
	 •	pokušine,	degustacije;
	 •	„čokoladne”	delavnice	za	vse	generacije;
	 •	strokovna	predavanja	in	tematske	predstavitve;
	 •	vodstva	po	razstavi	Trapisti	v	Rajhenburgu.

Dogajanje bomo obogatili s koncertom Dovč, Gombač, Krmac tria.

Obisk koncerta bo možen z brezplačnimi vstopnicami, ki bodo na voljo na 
dan dogodka, med  10.00 in 15.30 v recepciji gradu Rajhenburg.

Vstop	na	Rajhenburški	dan	čokolade	in	likerjev	je	prost,	za	ogled	gradu	z	
muzejskimi zbirkami pa velja vstopnina po veljavnem ceniku!

Več o programu 
www.gradrajhenburg.si 
FB stran Grad Rajhenburg.

CMYK 100 4 87 18

naročila: 
mob.: 040 302 809,

zalozba@posavje.info

VIKTOR TILLER
Zbrana dela 1937-1939

2 €

Komplet 4 knjižic v darilnem ovitku 2 €  

Program za oktober in november

TABOR POKLICEV
V katero srednjo šolo naj se vpišem? Kaj si želim biti po 
poklicu? Kateri poklic je trenutno najbolj iskan? Pridruži 
se nam na Taboru poklicnih možnosti, kjer bomo preko 
zabavnih delavnic odgovorili na vsa ta vprašanja. Tabor 
bodo vodili izkušeni mentorji, mladinski delavci pa tudi 
strokovnjaki z Zavoda za zaposlovanje in Regionalne 
razvojne agencije Posavje. Obiskali bomo tudi podjetja 
v Posavju, ki nam bodo predstavila svoje delovanje. 
Tabor bo potekal v dveh terminih, in sicer od 
22.11.2015 do 24.11.2015 in od 26.11.2015 do 
28.11.2015 v Mladinskem centru Krško. Prispevek je 
10€ na udeleženca, kar bo pokrilo vse aktivnosti, 
prehrano in nastanitev v času tabora v  Mladinskem 
hostlu v Krškem. 

Prijave in dodatne informacije na:
barbara.masnik@mc-krsko.si, 07 488 22 82 ali 
040 222 056 (Barbara), od pon. do pet., 
od 8.00 do 16.00.

Prijave zbiramo do petka, 13.11.2015.

Petek, 30.10.2015, ob 21.30
HC PUNK KONCERT

Sobota, 31.10.2015, ob 15.00
NOČ ČAROVNIC

Torek, 3.11.2015, ob 20.00
BRUCOVANJE FAKULTETE ZA ENERGETIKO IN FAKULTETE
ZA TURIZEM S SKUPINO PARTY BOYS

Petek, 6.11.2015, ob 17.00
LUKSUZ FESTIVAL POCENI FILMA
Organizator: DZMP

Sobota, 7.11. in nedelja, 8.11.2015, ob 10.00
LUKSUZ FESTIVAL POCENI FILMA
Organizator: DZMP

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

Vsaka sreda ob 20.00
DZMP FILMSKE SREDE
Organizator: DZMP

Četrtek, 5.11.2015, ob 15.00
JESENSKA USTVARJALNA DELAVNICA

Petek, 6.11.2015, ob 17.00
ZA(KUHAJMO) NEKAJ DOBREGA

MT Senovo

MC DIRENDAJ
V soboto se nam pridružite na prav posebnem, ustvarjalno-
domišljijskem direndaju. Slikarske urice, ki bodo potekale 
pod vodstvom bodoče likovne pedagoginje, bodo obarvane 
pošastno. Vabljeni otroci, starejši od pet let. 

Prijave na: katja.rozman@mc-krsko.si
Sobota, 14. 11. 2015, od 10.00 do 12.00, MC Krško

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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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.

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 20a, 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

Jesen se zopet v škrlatno barvo je ovila in ponovno pekočo bolečino 
v naših srcih prebudila. V šelestenju listja je še vedno slišen tvoj 
korak in ko vetrič v krošnjah zašumi, po licih solza mi spolzi, takrat 
začutim, kot da še vedno ob meni si, srce zaman skrivaj ihti. Dneve 
sreče prekrila je noč, ker ti daleč, daleč si proč. Kako bi radi te še vsaj 
enkrat objeli, vsaj enkrat s tabo se lepo imeli. A vemo, da nazaj te 
nikdar več ne bo, pustil v dalji si zadnji smehljaj in slovo.

Hvala ti za lepe spomine, hvala za ljubezen, 
za Vse ..., dragi Tone, močno pogrešamo te.

Žena Marta s svojimi najdražjimi

SPOMIN

TONE KOREN
z Orešja 81 na Bizeljskem

Veter je odtrgal list z drevesa. 
Med številnimi je izbral le enega. 

Ta list, ki je bil del našega življenja, 
sedaj manjka. 

Vedno bo manjkal.

Hvala vsem, ki se je spominjate, postojite pred njenim grobom 
in ji prižigate sveče.

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo

SPOMIN

MARIJA KROŠELJ
iz Curnovca

Čas brez tebe počasi mineva,
zima se bliža, a tebe ni,

tvoj stol prazen ob mizi stoji,
tvojega glasu več ni.

Hvala vsem, ki obiskujete njegov prerani grob in ga ohranjate 
v lepem spominu.

Vsi njegovi

SPOMIN

JANEZ ŽNIDARIČ
iz Bukovja 29 na Bizeljskem.

Vsi, ki radi jih imamo, nikdar ne umro,
le v nas se preselijo in naprej, naprej živijo, 

so in tu ostanejo.
(Janez Medvešček)       

OBVESTILA, PREJELI SMO

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 SVET ZAVODA VRTCA CICIBAN SEVNICA
Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevnica

razpisuje na podlagi sklepa Sveta zavoda, 
z dne 15. 10. 2015 delovno mesto

RAVNATELJA / RAVNATELJICE
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati 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, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15).

Kandidat/kandidatka mora imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela je 1. 3. 2016.

Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za mandatno dobo 
5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (o 
izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem 
ravnateljskem izpitu-kandidat/kandidatka lahko kandidira tudi 
brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najpozneje 
v enem letu po začetku mandata, delovnih izkušnjah v vzgoji 
in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti 
starejše od 30 dni, potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka 
ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni) 
pošljite v 12 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov 
Svet zavoda Vrtca Ciciban Sevnica, Naselje heroja Maroka 22, 
8290 Sevnica, s pripisom NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA 
RAVNATELJA/RAVNATELJICO.

Kandidat/kandidatka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno dobo 5 let, priloži naj tudi kratek 
življenjepis o dosedanjih delovnih izkušnjah.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s 
priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

Kandidati/kandidatke bodo pisno obveščeni/e o imenovanju 
v zakonitem roku.

Ljudska univerza Krško od 1. 4. 2015 izvaja projekt 
Svetovanje za odrasle 2015, ki je financiran s strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport in iz Evropske unije, iz 
Evropskega socialnega sklada (Operativni program razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013). Projekt se bo zaključil 
31. 10. 2015.

Namen projekta je bil sofinanciranje nadaljnjega razvoja in 
zagotavljanje kakovostnega svetovanja za odrasle, za vključitev 
v vseživljenjsko učenje.

V Projekt svetovanje za odrasle je bilo na Ljudski univerzi 
Krško v 7-mesečnem obdobju izvajanja vključenih 100 
udeležencev svetovanja. Projekt je bil namenjen zaposlenim, 
starim 45 let in več, ki imajo zaključeno največ 4-letno srednjo 
šolo, brezposelnim, starim 50 let in več, mlajšim odraslim, 
ki so zgodaj opustili izobraževanje, Romom, invalidom, 
migrantom …

Z ljudmi smo izvajali večkratna, poglobljena, kakovostna 
svetovanja, s pomočjo katerih smo dobili vpogled v formalna 
in neformalna znanja ljudi in jim nudili pomoč pri iskanju 
zaposlitve in pripravi zaposlitvene dokumentacije.

Po končanem svetovanju smo ljudi v čim večji meri poskušali 
pripeljati do vključitve v izobraževanje ali usposabljanje, 
pridobitev kvalifikacij, ki dajejo javno listino, vključitve v druga 
izobraževanja ali usposabljanja ali do zaposlitve. 

V veliko pomoč pri izvajanju projekta in napotovanju ljudi na 
svetovanje so nam bili Zavod RS za zaposlovanje, Območna 
služba Sevnica, Mladinski center Krško in podjetje Kostak d.d. 
Krško.

Mnenje udeleženke Svetovanja za odrasle 2015: »Svetovalka 
je k svetovanju pristopila zelo strokovno. S celotnim svetovanjem 
sem bila zadovoljna. Napisali sva kvaliteten življenjepis in spremni 
dopis, s katerim sem konkurenčna na trgu dela. Zahvaljujem se za 
trud in čas in upam, da se lahko obrnem na vas tudi v prihodnje.«

Projekt se konec oktobra zaključuje, vendar vam v Svetovalnem 
središču Posavje, na LU Krško še vedno brezplačno svetujemo 
in vas informiramo za vključitev v formalno in neformalno 
izobraževanje, nudimo pomoč pri iskanju zaposlitve, pripravi 
zaposlitvene dokumentacije za delodajalce …

Pridite, veseli bomo vašega obiska. 
Prijavite se lahko na telefonski številki 07 48 81 170.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT

Projekt svetovanje za odrasle na 
Ljudski univerzi Krško se zaključuje konec oktobra

GAŠPER JAZBEC

SPOMIN

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

Vsi njegovi

Bil je čas, ko skupaj smo živeli,
prišel je čas, ko smo se poslovili.

Sedaj je čas spominov,
ki nas nikoli ne bodo ločili.

23. oktobra sta minili dve leti,
odkar se je od nas poslovil mož, oče in dedi

iz Krškega.

Sem njihova nekdanja učenka Monika Planinc. Naučila sem se igra-
ti na sintetizator. Moja mentorica glasbe je bila Branka Žičkar. V 
začetku mojega glasbenega izobraževanja je bila zelo potrpežlji-
va z mano, ker nisem imela razgibanih prstov in sem igrala samo 
z dvema prstoma na obeh rokah. To je bila zame delovna terapi-
ja. Bila sem tudi na intenzivnih glasbenih pripravah, ki so mi zelo 
koristile. Naučila sem se dovolj pesmi, da sem imela svoj samostoj-
ni glasbeni recital, ki ga je organizirala glasbena šola. Sedaj tudi 
sama kakšno melodijo zaigram po posluhu. Če dobim kakšno va-
bilo za nastop, rada sodelujem. Štirikrat sem nastopila na Prazni-
ku kozjanskega jabolka v Podsredi. Dvakrat sem igrala na morju 
v Bibionah v Italiji. Ob večerih sem družbo zabavala s pesmimi, ki 
so mi pri srcu. 1. maja 2014 sem se odpravila na potep z majhno 
skupino prijateljev po Sloveniji. Ustavili smo se v cerkvici na Rogli. 
Ponudila se mi je priložnost, da sem zaigrala na melodične cerkve-
ne Škrablove orgle. Februarja 2015 je Glasbena šola Krško orga-
nizirala revijo mladih glasbenikov Slovenije, na kateri so nastopili 
učenci s posebnimi potrebami. Vsi nastopajoči smo dobili za dari-
lo lepa priznanja od Glasbene šole Krško. Dvakrat sem sodelovala 
na festivalu Igraj se z mano, v Mariboru in na Muti. Festivala sem 
se udeležila z Glasbeno šolo Krško. 15. maja letos sem bila v Muti 
na Koroškem. Na festivalu je sodeloval tudi raper Zlatko, ki je bil 
zelo navdušen nad mojim igranjem. Čeprav je bil deževen dan, je 
bilo vzdušje zelo prijetno. V lepem spominu so mi ostale spodbudne 
besede nekdanjega ravnatelja Glasbene šole Krško gospoda Draga 
Gradiška, da je vsak človek zaklad tega sveta. Tudi nekdanji moji 
mentorici glasbe Branki Žičkar zahvala za njen trud.
 Nekdanja učenka Monika Planinc

Zahvala Glasbeni šoli Krško, 
ki ima posluh tudi za učence s 
posebnimi potrebami

Mineva leto dni, odkar se je za vedno 
poslovil naš dragi mož, ati, brat, 

stric, svak in zet
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ANE MEŽIČ
roj. Božič, iz Gruenove ulice 14, Krško,

ZAHVALA

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. 
Hvala za podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu 
župniku za opravljen obred, gospodu Janku Hrovatu za ganljive 
besede, pogrebni službi Žičkar, pevcem za zapete žalostinke, sosedom, 
posebno Hrovatovim, ki so prvi priskočili na pomoč. Posebna zahvala 
patronažni sestri Mojci za obiske na domu, Centru za socialno delo 
za nego, osebju nujne medicinske pomoči Krško in vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: mož Stane in vsi njeni

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

samo daleč, daleč je.

Ob boleči izgubi naše dobre žene, sestre, 
svakinje, botre in tete

SREČKA MAROLTA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih 
stali ob strani. Posebej bi se radi zahvalili gospodu župniku in vsem 
sosedom, posebno še družinama Žabkar in Hruševar.  Brez vas bi nam 
bilo še težje.
Hvala tudi osebju urgence Zdravstvenega doma Krško, ki so nam bili s 
svojo strokovnostjo in prijaznostjo v veliko oporo.
Zahvaljujemo se tudi pevcem in vsem, ki ste nam izrekli sožalje, 
prinesli sveče ter prispevali za maše ali druge namene.

Žalujoči: žena Angelca in hčerke Mojca, Alenka ter Sonja
z družinami

Veseli s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni ...

Ostali so živi spomini.
Z nami potuješ vse dni ...

Ob slovesu našega dragega
moža, očeta in dedka

MARTINA 
ŠTEFANIČA

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom in prijateljem za izrečeno 
sožalje, podarjene sveče in cvetje. Iskrena hvala gospodu župniku za 
lepo opravljen obred, pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba 
in pevcem Zvoka za lepo zapete žalostinke. Posebna zahvala gre 
Mariji Smrekar iz Rajca za vso pomoč in Moniki Volk za ganljive 
besede slovesa. Hvala vsem, ki ste našega očeta pospremili na 
njegovi zadnji poti.

Žalujoči: sin Božo in hčerka Majda z družinama

Ob boleči izgubi našega dragega očeta in 
starega očeta

LIDIJE MOTORE

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame,

stare mame in prababice

Žalujoči: hčerka Majda, sin Ljubo in brat Lojze Jančič
z družinami

iz Sevnice, Prvomajska ulica 47,
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in cvetje. Iskrena 
hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred. Posebna zahvala 
gre Ivanki in Dušanu Vintarju za vso pomoč ter Rudiju Stoparju iz 
Sevnice za ganljive besede slovesa. Hvala vsem, ki ste našo mamo 
pospremili na njeni zadnji poti.

ANASTAZIJE 
BRCE

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, 

tete in babice 

Žalujoči: mož Andrej ter sinova Sandi in Željko z družino 
in vsi njeni

iz Brezja pri Veliki Dolini 

se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih časih stali 
ob strani in pomagali. Še posebej se zahvaljujemo gospodu župniku 
Janezu Zdešarju za lepo opravljen obred, g. Žičkarju za pogrebne 
storitve, govornikoma in pevcem za izrečene besede in zapete pesmi, 
kolektivu gostilne in penziona Les, gasilcem PGD Velika Dolina ter 
vsem sosedom in prijateljem, še posebej pa Duški Barkovič, Faniki 
Galič, Mariji Frigelj in Alešu Bogovčiču za pomoč pri pogrebu ter 
vsem za darovano cvetje, sveče, denarno pomoč in besede sočutja.
Hvala vsem in vsakemu posebej.

iz Rajca 9

FANIKE KOŠAR

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem,  
ki ste bili z nami v dneh globoke žalosti in ste našo drago pokojnico 
pospremili na njeni zadnji poti. Hvala vsem in vsakemu posebej.

V globoki žalosti vsi njeni

Za dobroto tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala kot

večno lep spomin na te.

Ob boleči izgubi drage mame,
stare mame, sestre in tete

iz Sevnice, Taborniška ulica 16,

ANTONIJE MOLAN

ZAHVALA

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za 
sočustvovanje ob naši hudi bolečini in za spremljanje naše drage 
Antonije ob njenem boju z boleznijo vse do konca. Hvala za darovane 
sveče in denarno pomoč. Zahvala g. župniku za lepo opravljen 
pogrebni obred in sveto mašo, pogrebnemu zavodu Žičkar, gospodu 
Rudiju Černogi za poslovilne besede, gasilcem, igralcu na trobento 
ter pevcem za čutno zapete žalostinke. Še enkrat vsem iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njeni

z Zdol 29a.

Veseli s tabo smo živeli,
žalostni, ker te več ni …

Ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni.

 Iskrena zahvala vsem, ki ste se ob njeni zadnji
poti poslovili od naše ljubeče žene, mame, 
babice, tašče, sestre, tete, svakinje in botre

CECILIJE ŽAJBER

ZAHVALA
Mirno in spokojno si zaspala,

v večni sen od nas odpotovala.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki ste pokojno pospremili na njeni zadnji poti slovesa, za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč in svete 
maše. Zahvaljujemo se osebju Splošne bolnišnice Brežice in Maji Mirt 
za trud in prizadevanje v času njene bolezni. Iskrena hvala gospodu 
kaplanu iz Brestanice za lepo opravljen obred, pogrebni službi 
Žičkar za organizacijo pogreba, pevkam skupine M. J. A. V. za lepo 
zapete pesmi ob slovesu, gospodu Ivanu Ureku za ganljive besede 
ob odprtem grobu in trobentaču za zaigrano Tišino.
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam kakor 
koli stali ob strani v teh  težkih trenutkih, pa vas nismo posebej 
imenovali.

z Gorice pri Raztezu

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice,
tašče, sestre, tete, svakinje in dobre sosede

Pogrešali jo bomo, vsi njeni

STANISLAVA VIZLAR

SPOMIN

5. novembra bo minilo deset žalostnih let, odkar nas je zapustila 
naša draga žena, mama, stara mama in babica

iz Velike vasi 8.

Vsi njeni, ki jo zelo pogrešamo

Nihče ne sliši, kadar jočem,
nihče mi solz ne otre,

nihče me nežno ne poboža
in vse molči, odkar te ni.

Le kako naj svojo bol zatrem,
le komu naj vse to iz duše izpovem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ohranili lep spomin nanjo,
ji prižigate sveče in prinašate cvetje.

LEOPOLD
BERNARD

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega najdražjega se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za tolažilne besede, 
izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete maše. Iskrena hvala 
urgentni službi Krško za številne prevoze, osebju klinike Golnik, 
še posebej dr. Globočnikovi in Mohorčičevi za lajšanje bolečin, 
pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, izvajalcu Tišine in 
pevkam. Zahvala tudi praporščakom in g. župniku Žagarju za čutno 
opravljen pogrebni obred s sveto mašo. Zahvala tudi Martini Strgar 
ter vsem in vsakemu posebej, ki ste nam na kakršen koli način nudili 
pomoč in nam stali ob strani v teh težkih trenutkih.

V tihi žalosti: vsi njegovi

V 71. letu starosti nas je zapustil
naš dragi mož, oče in tast,

brat, stric, boter in dobri sosed

iz Leskovca pri Krškem.

Naročila oglasov:  marketing@posavje.info  |  07 49 05 780
Naročila malih oglasov: mali.oglasi@posavje.info |  07 49 05 780
Naročila zahval: zahvale@posavje.info |  07 49 05 780

DAN SPOMINA NA MRTVE
Krajane obveščamo, da bo 

v nedeljo, 1. novembra 2015, ob 14.30 uri

na pokopališču v Krškem

ŽALNA SLOVESNOST V SPOMIN NA MRTVE.

KS mesta Krško 
mag. Nataša Šerbec, 

predsednica Sveta KS mesta Krško 

KRAJEVNA SKUPNOST MESTA KRŠKO
CKŽ 23, 8270 Krško, 

Tel: 07 49 22 741, GSM: 031 363 235
e-pošta: ks.krsko@krsko.si, www.ks-krsko.si

»Pošiljam vam slike zgradbe, ki se nahaja na meji v Rigoncah 
pri Dobovi in je sramotna slika za tujce, ko vstopijo v 
Slovenijo. Občina Brežice bi morala reagirati na to ter 
zgradbo prenoviti in ji dati pečat ugleda,« je zapisal bralec 
ob poslanih fotografijah.

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

skozi vaš objektiv
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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 PULTITrdinova 1, 8250 Brežice
tel.: 07 499 22 33

www.optika-keber.si

OKULISTIČNI 
PREGLEDI

VAŠA OKOLICA -
VAŠE OGLEDALO

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

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

Prodam sejalnico za žita in 
travniško njivsko brano ter 
avto Kangoo, let. 2003. 
Tel.: 041 439 288

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

Ječmen prodam. Okolica Kr-
škega. Tel.: 031 669 810

Prodam hribovsko seno 2014, 
kocke 10 kg, 600 kos po 0,80 
€/kos. Okolica Krškega, Cesta. 
Tel.: 041 827 106

Prodam kvalitetno seno in ota-
vo v kockah. Tel.: 07 81 44 389

Prodam suha bukova metrska 
drva. Tel.: 031 794 497

Prodam mešana suha drva. 
Okolica Sevnice. 
Tel.: 051 304 760

Peleti s certifikatom EN 
plus, tona že od 230 € dalje, 
in lesni briketi. Tel.: 070 665 
823, www.eko-peleti.si

Prodam bukova drva za šte-
dilnik ali centralno kurjavo, 
možna dostava na dom. Anton 
Gošek s.p., Rožno 26, Brestani-
ca. Tel.: 040 738 059

Prodam bukova, brestova in 
kostanjeva drva, kravo simen-
talko, staro 2 leti, ter sivorjave-
ga bikca. Okolica Brežic. 
Tel.: 07 49 65 331

VINOGRADNIŠTVO, 
SADJARSTVO IN 

ŽIVILA
Prodam inox cisterno (400 l). 
Cena po dogovoru. 
Tel.: 030 613 006

Prodam vinski sod (700 l) v 
dobrem stanju in orehova je-
drca. Tel.: 07 49 75 190

Prodam oluščeno ali neolu-
ščeno piro. Cena po dogovoru. 
Tel.: 040 726 807

Prodam mošt, sortno vino: 
modra frankinja, žametna čr-
nina, rizling, šipon, mešano 
belo za cviček, mešano kerner 
– traminec. Tel.: 070 784 741

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

Prodam jabolka za ozimni-
co, cena 6 € za zabojček 15 kg 
(Mali Obrež – Dobova). 
Tel.: 051 690 356

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 sivega bikca, starega 
3,5 meseca. Tel.: 031 261 404

Prodam teličko šarole za na-
daljnjo rejo, staro 3 mesece. 
Tel.: 07 49 56 236 ali 041 380 
075

Prodam prašiče, težke 120-
160 kg, cena 1,90 €, in svinje 
za zakol, težke 170-200 kg, 
cena 1,80 €. Tel.: 07 49 56 716

Prodam dva ponija – par, stara 
10 in 5 let. Tel.: 07 49 64 434 
(popoldan)

Menjam prašiča za sveža drva 
(bukev, gaber). 
Tel.: 051 710 780 

Kupim mlado kravo, dobro 
mlekarico. Tel.: 031 312 613

Prodam kravo simentalko, 
staro 9 let, brejo 8 mesecev, 
pašno, in vinograd na traktor-
sko obdelavo (600 trt). 
Tel.: 07 49 59 175

Prodam prašiča, težkega oko-
li 160 kg, ali menjam za drva. 
Tel.: 051 357 148

Prodam dva prašiča, težka 
okoli 250 kg in 190 kg. Doma-
ča hrana. Tel.: 07 49 67 528

Prodam odojke, težke 25-30 
kg, mesnate pasme, cena po 
dogovoru. Tel.: 031 858 594

Prodam odojke, težke 25-30 
kg. Tel.: 031 306 626

Prodam odojke, težke 25-35 
kg, in naravno sušeno koruzo 
v zrnju. Tel.: 031 306 136 in 
070 504 177 

Prodam prašiča za zakol, tež-
kega 200 kg, hranjen z domačo 
hrano. Zakol lahko opravite pri 
nas. Tel.: 051 338 819

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

Odkup celih in 
poškodovanih vozil

ter traktorjev.

Šentjanž 59, Šentjanž

ODKUP
VOZIL

Dva para
stekel
za ceno enega!* 

1+1
SPECIALISTIČNI OKULISTIČNI PREGLEDI

IZREZAN OGLAS VELJA KOT KUPON ZA 10 % POPUST

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

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

031 643 338, 07 81 62 880 
turizem.prah@siol.net

www.avto-prah.si

031 643 338, 07 81 62 880 
turizem.prah@siol.net

www.avto-prah.si

Osmica - martinovanjska potrjenka
13. 11. 2015 ob 15. uri iz Sevnice

Martinova pojedina, zabava, prevoz
cena že od 26 evrov

Koper, Izola, Piran
21. 11. 2015 ob 7. uri

Luka Koper, park Strunjan, pomorski muzej in sprehod po
starem mestnem jedru Kopra in Pirana 

cena od 39 €

 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

Marko Žièkar s.p., Èernelèeva 9, Brežice

 www.zickar.net

07/49 61 090

Pogrebne storitve
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 www.zickar.net

Želimo Vam èudovit,
 pravljièni, 

predvsem pa 
-topel- 

Veseli december!

07/49 61 090

Pogrebne storitve

dežurstvo 24/7

24/7

Vesel,
 miren in èaroben Božiè

ter Sreèno 2015!

sveže rezano cvetje, lonènice, 
suho in svileno cvetje, nasadki, 

edinstveni aranžmaji, okrasna keramika,
 elektronske, parafinske in sveèe z moduli, 

pestra izbira nagrobnega peska,
 zemlje in lubja skozi celo leto.

Pogrebne storitve

0

041 619 455

41 628 420
dežurstvo 24/7

 www.zickar.net
Marko Žièkar s.p., Èernelèeva 9, Brežice

Za Vas smo podaljšali delovni èas:
SOBOTA, 31. oktober
odprto od 7.00 - 14.00

V najem oddam pritlično hišo 
(90 m2). Lepa lokacija, 10 km 
iz Brežic. EI izdelana. 
Tel.: 041 630 491

Prodamo novo, luksuzno 
opremljeno vilo v Medulinu, 2 
x 3–sobna app, EI: A, panoram-
ski pogled, klima, izredno do-
bra gradnja. Tel.: 040 861 805

AVTOMOBILIZEM IN 
MOTORIZEM

Prodam Citroen Berlingo 2.0, 
diesel, 2004, registriran do 7. 
2016, dobro ohranjen. Ugo-
dno. Tel.: 041 542 723

KMETIJSTVO

Ugodno prodam cirkular, 
malo rabljen, na traktorski 
priključek (priključek je mo-
žen na el. motor), na gumija-
stih kolesih, diski fi 70 cm – 65 
cm, kapaciteta 9 pr. m na 1 h. 
Tel.: 07 49 56 057

Prodam prikolico TPV Amigo 
(1,80 x 1,10 m), primerno za 
prevoz živali, aluminij nadgra-
dnja, ki se zaklene. 
Tel.: 041 847 896 

NEPREMIČNINE
Prodam bivalno zidanico 
(elek trika, centralna na olje, 
vodovod) ter vinograd s 600 
trtami. Tel.: 041 483 922

Prodam hišo v centru Sevni-
ce, lepa sončna lokacija, parce-
la 820 m2, tlorisna površina 80 
m2, delno podkletena, etaža in 
podstrešje. Cena po dogovoru. 
EI izdelana. Tel.: 041 680 645

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

Kupim mešani gozd in hrastov 
les. Plačilo takoj. 
Tel.: 040 470 535

TU
JE LAHKO

VAŠ OGLAS!
Pokličite nas na: 07 49 05 780, 040 302 809

ali pišite: marketing@posavje.info
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Prodam odojke in 150 kg pra-
šiča, hranjenega z domačo hra-
no. Tel.: 031 606 848

Ugodno prodam prašiče, tež-
ke 70-100 kg, in krškopoljske-
ga prašiča, težkega 250 kg. 
Tel.: 031 751 324

Prodam odojke, težke okoli 30 
kg, in večjo količino hlevskega 
gnoja (130-150 m3). 
Tel.: 051 275 249

Prodam odojke, težke od 20 
do 25 kg. Cena po dogovoru. 
Tel.: 031 346 625 ali 07 49 67 
250

Prodam odojke, težke od 25 
do 30 kg, možen tudi zakol. 
Tel.: 051 483 060

Prodam kozla, starega 5 let. 
Tel.: 031 271 350, po 15. uri

POHIŠTVO IN 
OPREMA

Po simbolični ceni proda-
mo trosed z izvlečno posteljo, 
dva fotelja, prtljažnik za avto 
(Montana) in manjšo prešo. 
Tel.: 040 913 629

Prodam kompletno otroško 
opremo, oblačila in odejo za 
deklico, do dveh let. Cena po 
dogovoru. 
Tel.: 041 532 308

Prodam staro kosilnico »Alpi-
na«, še uporabno ali za muzej, 
cena simbolična. 
Tel.: 031 492 397

Nudimo življenje pri nas doma 
starejšemu zakonskemu paru 
ali starejši gospe brez skrbni-
kov. Tel.: 064 110 172

Prodam ali menjam za belo 
vino garnituro za plamensko 
varjenje (avtogeno). 
Tel.: 051 499 765

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

Moški, star 59 let, iz okolice 
Sevnice, sem ostal sam na lepo 
urejeni kmetiji, finančno pre-
skrbljen. Iščem žensko, staro 
od 50 do 59 let, ki se je pripra-
vljena preseliti k meni. Otrok 
ni ovira. Zaželen šoferski izpit. 
Tel.: 031 862 391

Iščem gospo za skupno življe-
nje, staro do 60 let. Sem situi-
ran upokojenec s hišo. 
Tel.: 031 587 360

Prodam tepih (d: 2,50 m, š: 2 
m) in fotelj. Dobro ohranjena, 
cena 50 €. Tel.: 07 81 42 567

RAZNO

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

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

Nudim pomoč na domu, hi-
šna opravila in zunanje ure-
janje. Socialna oskrbovalka na 
domu, poštena, urejena. 
Tel.: 051 306 554 

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.

 

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 (23/2015) bo izšla v 
četrtek, 12. novembra 2015.

Rok za rezervacijo oglasnega prostora je 
5. november.

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

ELEKTRO TRGOVINA

NOVO V BREŽICAH

PRI VODOVODNEM STOLPU

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

USTANOVITEV PODJETJA 
NA HRVAŠKEM!

-virtualna pisarna

-računovodske storitve

-pravne storitve

-odpiranje podjetij/podružnic

-nepremičnine

-vse ostale storitve

USTANOVITEV PODJETJA 
V SRBIJI!

-virtualna pisarna

-računovodske storitve

-pravne storitve

-odpiranje podjetij/podružnic

-vse ostale storitve

USTANOVITEV PODJETJA 
V AVSTRIJI!

-najem pisarne

-računovodske storitve

-pravne storitve

-odpiranje podjetij/podružnic

-dovoljenja za delo

-vse ostale storitve

Agencija SPIN d.o.o., Šolska ulica 2, 8250 Brežice info@agencijaspin.si

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

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

s Senovega sporoča 
cenjenim strankam, 

da bo 3. in 6. novembra 
posebna ponudba 
belih piščancev za 

nadaljno rejo ali zakol, 
10. novembra pa rjave 
jarkice pred nesnostjo.

Naročila sprejemamo na  
07 49 73 190 

ali 031 676 724.

Eco Vind
VRATA & OKNA

www.ecovind.si

NAJMOČNEJŠE OKNO, SEDAJ NA OBROKE!

AKCIJA!

Informacije na: 081 614 532
Bluevolution 92mm, Gratis steklo Ug=0.5 W/m2K

 

Predstavite svojo 
dejavnost 

v Posavskem obzorniku.

Ponujamo vam več 
zanimivih možnosti 

oglaševanja.

Pokličite na 040 302 809 
ali pišite na 

marketing@posavje.info.

NOV ZBIRNI CENTER V SEVNICI

d
.o

.o
. Od 2. novembra dalje 

na novi lokaciji v Sevnici, 
na Planinski cesti 49, 

nov zbirni center. 

SOBOTA: od 8. do 11. ure
OD PONEDELJKA DO PETKA: od 8. do 16. ure
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ODKUPUJEMO:
- PAPIR
- PALETE
- BARVNE KOVINE IN ŽELEZO
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Stevan Savić se je rodil kot Al-
fred Silberstein materi Pauli 
Weiss, Judinji iz Našic, in oče-
tu, dr. Arthurju Silberstaeinu, 
češkemu Judu, 27. julija 1911 
v Djurdjenovcu, v občini Naši-
ce na Hrvaškem. Imel je še sta-
rejšega brata Josefa in mlajše-
ga Georga. Oče je bil po poklicu 
kemik in gradbinec, ki je za na-
ročnike gradil kemične in le-
snopredelovalne tovarne, zato 
se je družina veliko selila. Oče 
je zasnoval tovarno tanina v Tr-
stu in tudi v Tržiču, ob pričet-
ku I. svetovne vojne pa v Sisku 
(in postal njen solastnik), kjer 
je Alfred končal osnovno in 
srednjo šolo, med študijem je 
tu opravljal prakso, pa tudi v 
Medvodah in v usnjarni v Osi-
jeku in si tako pridobil izku-
šnje v taninski industriji. Leta 
1941 je diplomiral na Tehniški 
fakulteti v Zagrebu, postal je 
inženir kemije, bil je tudi član 
Sokola. Leta 1937 se je dru-
žina Silberstein znašla na se-
znamu ljudi judovskega pore-
kla. Oče je svoje delnice, ki jih 
je imel v tovarni tanina v Sisku, 
zamenjal za lastništvo v tovar-
ni tanina v Medvodah. Družina 
je iz Siska pribežala v Ljublja-
no in se tako rešila pred usta-
škim pregonom. Alfred je 17. 
oktobra 1940 v pravoslavni 
cerkvi v Sisku prestopil iz ka-

Tam ni bilo imen, samo številke
BREŽICE – Posavski muzej je 8. oktobra v sklopu projekta Pot domov pripravil odprtje pete Posavske mu-
zejske vitrine. Tokrat je beseda tekla o Stevanu Saviću (Alfredu Silberstenu), zaporniku s številko A-19960, 
ki je svoje življenje sklenil v Sevnici. Predstavila ga je kustosinja Vlasta Dejak.

toliške v pravoslavno vero in 
dobil ime Stevan, že leta 1934 
pa je družinski priimek Silber-
sein spremenil v Savić, starši se 
niso preimenovali.

Preživel je pet nacističnih kon-
centracijskih taborišč, preživel 
je holokavst. Konec vojne je do-
čakal bolan in povsem shujšan, 
tehtal je le 42 kg. Pot v domovi-
no je trajala dva meseca peš, z 
vozovi … 23. junija 1945 je pri-
spel v repatriacijsko bazo v Su-
botico. V Ljubljano se je vrnil 1. 
julija 1945. Po enoletnem okre-
vanju je zaprosil za službo in-
ženirja kemije, sredi decembra 
1946 je nastopil službo v tovar-
ni tanina v Majšperku, nato je 
bil premeščen v Teslić v BiH in 

od tu konec leta 1947 v tovar-
no tanina v Sevnico, kjer je de-
lal kot inženir kemije v labora-
toriju vse do upokojitve. Umrl 
je 24. decembra 1980 v Sevnici.

Po spominu hčerke Estere Sa-
vić Bizjak: bilo je leta 1965 ali 
1966 na morju v Novem Vino-
dolskem. S starši je odšla na 
plažo, ko je oče naenkrat zbe-
žal v sobo. Z mamo sta ga na-
šli, kako je čepel v kotu sobe, 
sključen in tresoč. Mama je po-
trebovala kar nekaj časa, da ji 
je povedal za vzrok. Prepričan 
je bil, da je med turisti zagle-
dal enega od esesovcev. Morda 
je bil, morda mu je bil podoben, 
vsekakor nekdo, ki je njenega 
pokončnega očeta v trenutku 

spremenil v tresočega in boje-
čega človeka v kotu sobe. Takoj 
so spakirali in še isti dan odšli 
domov v Sevnico. In še: ob obi-
sku taborišča Auschwitz si je 
Estera kupila zlat obesek z Da-
vidovo zvezdo, simbolom judo-
vstva. Ko je oče izvedel za to, se 
je zgrozil, jo oštel in ji rekel, da 
ne bi smela gledati teh grozot, 
ter ves prestrašen vprašal, ali 
jo je kdo videl. Strah je bil še ve-
dno vrezan v njegov spomin in 
zavest. V njegovem ožjem so-
rodstvu so nacisti pobili 30 so-
rodnikov.

Razstavo je odprl sevniški žu-
pan Srečko Ocvirk, ki je de-
lavcem muzeja čestital za zah-
tevno zgodbo, ki ne dopušča 
ravnodušnosti: »Kaj je sporo-
čilo tistih dni za današnji čas? 
Da postanemo ljudje ljudje, kar 
smo doživeli v zahtevni situa-
ciji, ko smo priča beguncem v 
naši neposredni bližini na na-
ših tleh. To je sporočilo tudi za 
današnji čas,« je sklenil misel 
župan Ocvirk. Ob hčerki Este-
ri je bila s spomini na Stevana 
prisotna tudi sestrična Mara 
Kraus. Spominske trenutke sta 
dopolnili violinistka Ana Moč-
nik in spremljevalka na klavir-
ju Stanka Božič iz GŠ Sevnica.
 Natja Jenko Sunčič, 
 foto: PMB

Z desne: kustosinja Vlasta Dejak, sevniški župan Srečko 
Ocvirk, Mara Kraus in Estera Savić Bizjak na odprtju razstave

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

040 302 809

www.neviodunum.si

RAZVESELITE SVOJE NAJBLIŽJE 
Z LEPO KNJIGO

Naročila 
in informacije:

zalozba@posavje.info

UGODNO!
komplet treh knjig  
v darilnem ovitku

Poučne 
otroške knjige

V lepih jesenskih dnevih se je mnogo občanov za sprostitev 
in po bero jesenskih sadežev podalo v gozdove, med njimi tu-
di Vinko Lekše s soprogo iz Leskovca pri Krškem. Ne glede na 
obilico padavin, ki smo jih bili deležni v prvi polovici oktobra, 
in reku, da gobe rastejo po dežju, pa je bilo teh, pravi Lekše, še 
pred kratkim najti le za vzorec, zaradi česar  je bil toliko bolj 
presenečen na enem izmed zadnjih obiskov v gozdu, saj sta z 
ženo našla in nabrala več čvrstih gobanov, ki so zadoščali za 
pošteno in kajpak okusno južino. B. M. 


